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Postęp rzeczowy w projekcie 8.3 „równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich 

poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów  

z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z powiatu polickiego.” 

I kwartał 2022 r. 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Prowadząca: Justyna Goch 

 

W trakcie zajęć uczeń wdrażany był do dobrego komunikowania się, słuchał 

tekstu czytanego przez nauczyciela i odpowiadał na pytania do niego, wzbo-

gacał mowę czynną, poznał nowe wyrazy związane z bezpieczeństwem na 

drodze – nazwy znaków drogowych. Uczeń utrwalił znajomość zasad bez-

piecznego poruszania się po drogach oraz poznał zasady bezpiecznych zabaw 

zimowych podczas ferii.  

W trakcie zajęć zapoznał się z zasadami zdrowego odżywiania – układał pi-

ramidę żywieniową, za pomocą komputera, pisał swoją metryczkę z danymi osobowymi, utrwa-

lił znajomość kalendarza – dni tygodnia, miesięcy, pór roku. Uczeń podczas zajęć przygotowy-

wał się do robienia samodzielnych zakupów. 

 

 

ZAJĘCIA RYTMICZNE  

Prowadząca: Ewa Rytter 

 

W pierwszym kwartale zajęcia rytmiczne obejmowały tematykę związaną 

z historią i rodzajami tańców. Dzieci rozpoznawały pięć narodowych tańców 

ludowych i próbowały wykonywać proste układy taneczne: poloneza 

i krakowiaka. W czasie projekcji filmów edukacyjnych poznawały charaktery-

styczne cechy tańców standardowych i latynoamerykańskich. Podczas zajęć 

w karnawale uczestniczyły w zabawach tanecznych podsumowujących umie-

jętności zdobyte przez dzieci w czasie całego projektu. 

 

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE  

Prowadząca: Beata Szczypińska 

 

Na zajęciach logopedycznych doskonalono umiejętność wybrzmiewania 

samogłosek (wymowę płynną i staccato na wydechu). Utrwalono znajomość 

symboli programu „MÓWik” dotyczących osób i czynności. Utrwalano 

umiejętność odpowiedzi jednowyrazowej na pytania: kto robi? co robi? 
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WIELOSPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI SI I TERAPII JOHANSENA  

Prowadząca: Beata Szczypińska 

 

Podczas zajęć poprawiono odbiór wrażeń przedsionkowych 

i proprioceptywnych. Udoskonalono koordynację oko – ręka, a także 

kształcono procesy posturalne.   

 

 

 

 

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE ROZWIJAJĄCE ZMYSŁ OBSERWACJI, UWAŻNOŚĆ 

I WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH 

Prowadzący: Andrzej Hemperek 

 

Ze względu na długotrwałą nieobecność prowadzącego w I kwartale 

zajęcia odbywały się tylko w marcu. Uczestnicy wykonywali zdjęcia 

plenerowe. Doskonalili m.in. technikę robienia zdjęć z wykorzystaniem 

wizjera aparatu fotograficznego i statywu. Przypominali sobie 

umiejętności dotyczące komputerowej obróbki zdjęć, w tym 

posługiwanie się podstawowymi funkcjami programów Photoshop 

i Irfan View (np. zmianę naświetlenia, korygowanie natężenia barw, kadrowanie, usuwanie 

i dodawanie elementów zdjęć). 

 

 

 

Tanowo, 31 marca 2022 r. 


