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Postęp rzeczowy za okres 01.11. – 31.12.2018r. 
 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 

Zadanie 1 (kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, TIK w „Białej”) 
 

1) Zajęcia dodatkowe w ramach Klubu Europejskiego 

W ramach zajęć Klubu Europejskiego uczniowie przygotowali i przeprowadzili konkurs 

europejski dla klas 8 w EDPG Loecknitz. Starsza grupa realizująca projekt Szkoła Ambasador 

Parlamentu Europejskiego przygotowała pod koniec każdego miesiąca gazetkę o bieżącej 

działalności PE. Omówienie zostały również zasady konkursu Euroscola, obie grupy (Police  

i Loecknitz) skutecznie wykonały test w pierwszym etapie i zakwalifikowały się do kolejnego 

etapu. 

 

2)  Zajęcia kreujące postawy społeczne: Biała Pomaga 

W ramach zajęć Szkolnego Klubu Wolontariusza odbyły się warsztaty „Wolontariat  

w pierwszych krokach”  przeprowadzone przez wolontariuszkę z organizacji POLITES.  

W ramach Światowego Dnia Cukrzycy zorganizowano prelekcję na temat choroby oraz 

zdrowego odżywiania  we współpracy z dietetykiem klinicznym. W Dniu Życzliwości 

działała w szkole Poczta  Życzliwości, z okazji Andrzejek odbyła się szkolna dyskoteka dla  

4 i 5 klasy szkoły podstawowej z zabawami integracyjnymi i andrzejkowymi wróżbami. 

W grudniu odbyła się Mikołajkowa Akcja Charytatywna dla dzieci z Mieszkowic, młodzież 

brała udział w Maratonie Pisania listów w obronie praw człowieka. 

 

3)  Zajęcia dla uczniów uzdolnionych CHEMIA OD A DO Z  

Tematy zajęć obejmowały reakcje utleniania i redukcji głównie związków manganu i chromu, 

określanie stopni utlenienia pierwiastków w związkach oraz ćwiczenia polegające na 

przedstawieniu bilansu elektronowo- jonowego i ustaleniu stechiometrii reakcji redox.  

W grudniu tematyka zajęć obejmowała reakcje z wytrąceniem osadów, procesy 

równowagowe oraz kinetykę chemiczną. 

 

4)  Zajęcia rozszerzające z geografii "POZNAJ SWÓJ KRAJ" 

Uczniowie poznawali obszary województwa Zachodniopomorskiego. Poznawali historię 

Szczecina, przygotowywali plan wycieczki turystycznej, opisywali najważniejsze obiekty. 

Przyglądali się także miejscowościom nadmorskim, m. in. odwiedzili Międzyzdroje, 

wykonywali ulotki promujące miasto i znajdowali zawody jakimi można się zając, gdy 

mieszka się nad Bałtykiem. 

 

5)  Zdrowy człowiek – prozdrowotny tryb życia 

Odbywały się zajęcia na rolkach na ścieżce rowerowej, zajęcia fitness na sali gimnastycznej. 

 

6)  Zajęcia dodatkowe kształtujące umiejętności oczekiwane na rynku pracy 

Tematyka dotyczyła między innymi sposobów przyswajania wiedzy, mnemotechnik uczenia 

się. Uczniowie, na podstawie testów, określali swoje predyspozycje zawodowe, uczyli się jak 

prawidłowo i skutecznie negocjować pensję oraz zapoznawali się z istotą ubezpieczeń 
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społecznych ZUS/FUS. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów, w połączeniu  

z klubem dyskusyjnym. 

 

7)  Zajęcia dla uzdolnionych: Systemy operacyjne, robotyka i programowanie 

Na zajęciach były pokazywane różnice między tekstowym systemem operacyjnym, 

a graficznymi systemami operacyjnymi. Uczniowie poznawali komendy i polecenia  

w systemie DOS. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciami algorytmów oraz sposobami ich 

przedstawiania. Próbowali znaleźć rozwiązanie problemów oraz poznawali sposoby ich 

rozwiązywania. 

 

8) Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne 

Uczniowie uczyli się strojenia gitary oraz poznawali ćwiczenia na prawą i lewą rękę. 

W ramach zajęć uczniowie poznali pierwsze chwyty gitarowe oraz uczyli się bicia 

gitarowego. 

 

9)  Zajęcia historyczne Projekt Police Stutthof 

Na zajęciach uczniowie analizowali teksty źródłowe, zapoznawali się z literaturą historyczną,  

Polickiej Filii Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego KL Stutthoff. Zapoznawali się  

z  historią Fabryki Benzyny Syntetycznej w Policach oraz sytuacji więźniów pracujących  

w tej fabryce.  

 

10)  Zajęcia rozszerzające z fizyki FALE WOKÓŁ NAS – metoda eksperymentu 

Zajęcia prowadzone były w formie wykładu. Zastanawiano się nad możliwościami 

wykorzystania fal elektromagnetycznych w różnych dziedzinach życia, a także nad 

zagrożeniami, które mogą nieść ze sobą niektóre fale. Mówiono również o zastosowaniu fal  

w życiu codziennym. Podzielono fale na trzy zasadnicze grupy: fale dźwiękowe, fale świetlne 

oraz radiowe. Wspomniano, że fale elektromagnetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie 

przede wszystkim w urządzeniach takich jak: radia, telewizja, radary. Zajęcia prowadzone 

były w formie pokazu – przedstawiano proste doświadczenia fizyczne, których celem było 

zilustrowanie rozchodzenia się fali poprzecznej (gdy drgania odbywają się prostopadle do 

kierunku rozchodzenia się fali) i podłużnej (gdy drgania odbywają się równolegle do kierunku 

rozchodzenia się fali). Wykorzystano możliwość demonstracji fali za pomocą sznura oraz fal 

powstających na powierzchni. 

 

11)  Zajęcia dodatkowe w ramach udzielania pierwszej pomocy (EDB) 

Zajęcia obejmowały tematykę w zakresie udzielania pomocy osobom chorym na epilepsję, 

cukrzycę, choroby serca, a także działanie w przypadku porażenia prądem, zaopatrywania ran, 

złamań, zwichnięć i krwotoków 

 

12)  Zajęcia dodatkowe Anatomia i fizjologia człowieka – metoda eksperymentu (2 h) 

Poznanie podstawowych wiadomości o diagnostyce laboratoryjnej oraz embriologii 

człowieka - zajęcia praktyczne. 

 

13) Matematyka z TIK - praca z uczniem zdolnym ( h) 

Na zajęciach uczniowie rozwiązywali zadania z Twierdzenia Bezouta i pierwiastków 

całkowitych. Szczególnie zajmowano się rozwiązywaniem równań. Szukano pierwiastków  

całkowitych i wymiernych równań - również z wykorzystaniem metod graficznych przy 

pomocy oprogramowania cyfrowego. 
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14)  Zajęcia językowe angielski dla zdolnych Cambridge  

Uczniowie ćwiczyli zadania związane z użyciem czasów, słownictwa na temat pracy, sportu  

i spędzania czasu wolnego. Dodatkowo analizowali teksty czytane oraz pisali własne prace.  

 

15)  Trening mentalny - praca nad rozwijaniem własnego potencjału 

Podczas zajęć indywidualnych uczniowie pracowali nad wglądem we własne wartości oraz 

cechy charakteru. Do tego celu wykorzystane zostały ćwiczenia koło życia oraz koło 

charakteru. Ponadto uczestnicy pracowali nad wybranymi przez siebie sytuacjami 

stresogennymi. Wybrane przez siebie sytuacje rozpisali pod kątem emocji, myśli, reakcji 

fizjologicznych oraz zachowania. 

 

16) Zajęcia teatralne z elementami języka niemieckiego 

Dzieci nauczyły się piosenki w j. niemieckim, nazw kilku części ciała człowieka (temat: Ruch 

i słowo jako niezbędne elementy teatru). Zostały przedstawione cele. Dzieci zostały 

zapoznane z podstawową terminologią związaną z planem zajęć. Odbyły się zabawy ruchowe, 

zabawy słowem, zapisywanie poznanych wyrazów, śpiewanie i tańczenie. 

 

17)  Zajęcia dla uczniów zdolnych – programowanie i kodowanie 

Uczniowie na zrealizowanych zajęciach podczas pracy w grupach stworzyli programy dla 

swoich robotów, wykorzystując zdobytą na wcześniejszych zajęciach wiedzę. Pod koniec 

spotkania każda grupa zaprezentowała swój program, dokonując samooceny swojego 

projektu. 

 

18)  Podstawowe szkolenie dla strażaków - ratowników OSP w ramach klasy mundurowej 

W ramach Podstawowego szkolenia dla strażaków - ratowników OSP w ramach klasy 

mundurowej przeprowadzono w listopadzie i grudniu 7 zajęć. Uczestniczący w zajęciach 

uczniowie 3 klasy o profilu pożarniczym realizowali zagadnienia z programu szkolenia 

zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W ramach zajęć 

uczniowie zapoznawali się z budową i obsługą pił i pilarek do drewna, sprzętu 

hydraulicznego i armatury wodnej. Kurs został zakończony egzaminem 15 grudnia. 

 

19)  Prawo pracy i przedsiębiorczość 

Podczas  spotkań omówiono: przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu 

pracy,  ochrony pracy młodocianych i macierzyństwa. Przeprowadzono konkurs „Poznaj 

swoje prawa w pracy” - etap szkolny. Do etapu regionalnego zakwalifikowały się dwie 

uczennice. Ponadto przeprowadzono zajęcia podczas których uczniowie mogli potrenować 

umiejętności asertywne. 

 

20)  Warsztaty kognitywistyczne - ucz się z głową - aktywne techniki uczenia się 

Tematyka dotyczyła motywacji, planowania i organizacji czasu. Uczniowie brali aktywny 

udział w dyskusji, treści zostały przekazane zgodnie z założeniem. 

 

21)  Zajęcia rozszerzające, przygotowujące do pracy w Policji 

Zajęcia rozszerzające, przygotowujące do pracy w Policji ze względu na specyfikę i tematykę 

zajęć prowadzone były na obiektach sportowych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach oraz w obrębie Puszczy Wkrzańskiej w Policach. Odbyły się m.in. ćwiczenia  
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z psem patrolowo-tropiącym, musztra indywidualna i zespołowa oraz ćwiczenia z obszaru 

służby prewencyjnej. 

 

W ramach zadania odbyły się również zajęcia: 

- Hiszpański dla pasjonatów, 

- Dotyk tradycji - polskie sanktuaria - zajęcia rozszerzające z historii, 

- warsztaty medialne w oparciu o nowe formy przekazu: Nowoczesny dziennikarz. 

 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach   

Zadanie 2 (indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi) 

 

1) Zajęcia logopedyczne, emisji głosu - SPRAWNY JĘZYK, RĘKA I UMYSŁ 

Zajęcia w ramach projektu mają charakter doraźny. Korzystają z nich uczniowie, którzy 

potrzebują pomocy w ramach oferowanych spotkań. Podczas zajęć przeważała tematyka 

ćwiczeń z zakresu dykcji, artykulacji, oddechu, relaksacji. 

 

2) Matematyka z TIK – zajęcia wyrównawcze 

Podczas zajęć odbył się konkurs SUDOKU, podczas którego uczniowie rozwijali umiejętność 

logicznego myślenia. Pracowano w parach i wspólnie rozwiązywano łamigłówki. 

Rozwiązywano i wspólnie omawiano zadania, by dobrze przygotować się do gminnego 

konkursu „Bawimy się w matematykę”. Podczas lekcji mikołajkowej uczniowie wykonywali 

papierowe choinki według podanej instrukcji. Przypomniano podstawowe figury 

geometryczne i ich własności. 

 

W ramach zadania odbyły się również zajęcia w ramach pracowni socjoterapeutycznej  

z wykorzystaniem elementów pedagogiki cyrku. 

 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach   

Zadanie 5 – (doradztwo zawodowe) 
 

Doradztwo zawodowe 

Zajęcia z doradztwa zawodowego to indywidualne konsultacje dla uczniów podczas których 

uczniowie analizują swój plan działań związanych ze ścieżką kariery zawodowej. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Tanowie 

Zadanie 7 (kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, TIK). 

 

1) Zajęcia dodatkowe rozszerzające zajęcia  informatyczne  

Dzieci poznają zagadnienia związane z informatyką. Zapoznają się z działaniem komputerów, 

tabletów, drukarek itp. Uczą się korzystać z prostych programów, multimediów, gier, itp. 

 

 
 

2) Zajęcia wokalno-instrumentalne 

Uczniowie podczas spotkań projektowych byli wdrażani w podstawy gry na instrumentach 

oraz rozwijali swoje umiejętności wokalne. Wprowadzani byli także w różnorodne formy 

aktywności muzyczno-ruchowej. 
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3) Zajęcia ogólnorozwojowe metodą Montessori 

Podczas zajęć dzieci pracowały na materiałach „praktycznego dnia”, gdzie uczyły się 

samodzielnie zapinać i odpinać różnorodne zapięcia, nalewać i przelewać płyny, zamykać, 

otwierać, zakręcać i odkręcać pojemniki, uczyły się dbałości o siebie i otoczenie, chodziły po 

elipsie z różnorodnymi przedmiotami. Ćwiczenia te rozwijały umiejętność samoobsługi, 

koordynację wzrokowo-ruchową, usprawniały motorykę dużą i małą. Podczas pracy na 

materiałach sensorycznych, dzieci wykonywały ćwiczenia wyostrzające zmysły, uczyły się  

o wymiarach, powierzchniach i figurach, uczyły się klasyfikowania i szeregowania, 

wykonywały ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie. 

 

 
 

 

4) Zajęcia fotograficzne rozwijające zmysł obserwacji, uważność i wspomagają rozwój 

talentów artystycznych  

Podczas dotychczas przeprowadzonych zajęć utworzono foldery dla każdego uczestnika, 

w których są gromadzone wykonane przez nich zdjęcia. Uczestnicy poznali podstawy obsługi 

aparatu cyfrowego, podejmowali próby fotografowania pod kierunkiem prowadzącego. 

Poznawali wybrane funkcje programu do cyfrowej obróbki zdjęć "Irfan View" i podejmowali 

próby zastosowania ich w praktyce pod kierunkiem prowadzącego. 

Odbyły się jedne zajęcia plenerowe pod hasłem "Jesień w lesie". Podczas wyjścia uczestnicy 

fotografowali jesienne pejzaże. 

Uczestnicy koła wykonali też zdjęcia podczas imprezy andrzejkowej w grupach 

wychowawczych. 
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Wykonane zdjęcia poddali obróbce cyfrowej z pomocą prowadzącego. Zdjęcia z imprezy 

zostały wykorzystane na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/magiczny_wieczor_w_internacie.html. 

 

       
 

 
 

W ramach zadania odbyły się również zajęcia przyrodniczo – krajoznawcze. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Tanowie 

Zadanie 8 (indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi) – zrealizowano 114 godzin 

 

1) Zajęcia edukacyjno–terapeutyczne metodą Krakowską 

Uczeń ćwiczył czytanie sylab otwartych, wykrzyknięć, wyrazów dźwiękonaśladowczych. 

Tworzył proste wyrazy typu O-la, U-la, E-la, a także dobierał proste wyrazy do ilustracji. 

Ćwiczył układanie kilkuelementowych  linearnych rysunków i osiągał sukces przy 

nieznacznej pomocy nauczyciela. Kolejny z uczniów wykonywał ćwiczenia rozwijające 

pamięć i koncentrację, układała szeregi zawierające konsekwencje. Uczeń ćwiczył czytanie  

samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych poprzez powtarzanie.  

 

http://soswtanowo.pl/news/magiczny_wieczor_w_internacie.html.
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2) Zajęcia rehabilitacyjne usprawniające narządy ruchu 

Dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach w siłowni, gdzie poznały wiele sposobów na 

wzmocnienie mięśni odpowiadających za prawidłową postawę ciała.  
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3) Zajęcia z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym. 

Celem zajęć jest długofalowe poznanie – diagnoza dziecka objętego zajęciami, zajęcia 

odbywały się w formie zabaw, zarówno w ruchu jak i przy stoliku. Celem tych zajęć jest 

wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa, poznanie dziecka, jego możliwości, określenie 

lateralizacji co umożliwi lepszą pracę na urządzeniu C-eye. 

 

4) Zajęcia - gimnastyka korekcyjna i profilaktyka wad postawy 

 

 
 

W ramach zadania odbyły się również zajęcia: 

- terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu, 

- profilaktyczno-edukacyjne „Wiem jak być”, 

- rytmiczne, 

- logopedyczne,  

- wielozmysłowe z elementami Integracji Sensorycznej i stymulacji słuchu Johansena, 

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

- terapia Snoezelen. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży 

Zadanie 11 (Kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, TIK) 

 

1) Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne, świadomość i ekspresję kulturalną, 

czytelnictwo i umiejętność uczenia się. 

  

2) Warsztaty multimedialne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w zakresie TIK oraz 

nauk ścisłych – biologia, chemia, fizyka, multimedia. 

 

3) Warsztaty z zakresu nowych form nauczania – edukacja pozaformalna jako uzupełnienie 

zajęć z zakresu edukacji formalnej, ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży 

Zadanie 12 (indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi)  

 

Systematyczne zajęcia wyrównawcze z języków obcych, matematyki, fizyki, chemii, biologii, 

w grupach dostosowanych do poziomu wiedzy uczniów: 

 warsztaty wyrównujące z języka angielskiego, 

 warsztaty wyrównujące z języka niemieckiego, 



  

10 
 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
 Oś Priorytetowa VIII Edukacja 

Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” 
Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia 

ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.” 

 

 zajęcia wyrównawcze z zakresu nauk ścisłych z wykorzystaniem TIK - wyrównawcze  

z fizyki z wykorzystaniem TIK, 

 dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji 

edukacyjnych dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań - wyrównawcze  

z biologii, 

 dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji 

edukacyjnych dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań - wyrównawcze  

z matematyki dla klas VII i VIII. 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

Zadanie 15 (kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, TIK) 

 

1) Doskonalące zajęcia komputerowe dla dzieci młodszych 

Podczas zajęć omawiane było narzędzie „lupa” i sposoby jego wykorzystania. Dzieci 

nauczyły się, że użycie „lupy” umożliwia powiększenie zawartości ekranu, dzięki czemu 

treści są bardziej widoczne; nauczyły się skali, zmniejszania i zwiększania obrazu. Poznały 

podstawowe polecenia do programowania, nauczyły się używać klawisza „Shift”, jako 

narzędzia do rysowania linii i pisania dużych liter. 
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2) Zajęcia rozwijające umiejętność komunikowania się poprzez zajęcia dziennikarskie 

Uczestnicy dokonywali  korekty wpływających tekstów, umieszczali je w gazecie, 

dokonywali składu gazety. Pracowali w programie Publisher.  

 

    
 

3) Zajęcia wspierające rozwój talentów artystycznych "Koło fotograficzne” 

 

 
                   

4) Doskonalające zajęcia komputerowe uczniów starszych 

Zagadnienia omówione na zajęciach poszerzyły uczestnikom umiejętności pracy w programach 

graficznych oraz edytorach tekstowych.           

 

5) Zajęcia kreatywne rozwijające umiejętności szkolno – środowiskowe 

Uczniowie poznawali zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia oraz 

witaniem Nowego Roku. Wykonywali ozdoby świąteczne. Poznali sposoby dekorowania 

domów i uroczystego nakrywania stołu. Bogacili słownictwo związane z omawianymi 

tematami zajęć. 

 

6) Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i interakcje międzyludzkie – zajęcia plastyczne  

W ramach realizacji zajęć odbyły się dwa spotkania. „Kartka świąteczna” - projektowanie  

i wykonanie płaskich form użytkowych z zastosowaniem układów (zamkniętego i otwartego), 

połączenie techniki wyklejania i rysowania, doskonalenie posługiwania się nożyczkami - 

collage, kolorowe papiery, brokaty, kleje brokatowe, mozaiki, pisaki. 

„Krajobraz zimowy nocą”- zimowe pejzaże, indywidualne interpretowanie krajobrazu plamą 

barwną - farby plakatowe, pasta do zębów, pastele suche, węgiel. 
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W ramach zadania odbyły się również zajęcia rozwijające - „Koło przyrodnicze  

i krajoznawcze”. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

Zadanie 16 (indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi) 

 

1) "Z matematyką za pan brat” -  zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami 

informatyki i programowania 

Uczniowie przeprowadzali działania na ułamkach zwykłych, obliczenia czasowe oraz 

rozwijali logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie łamigłówek SUDOKU. Na zajęciach 

wykorzystywano komputery oraz tablet jako pomoc dydaktyczną. 
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2) Umiem powiedzieć - zajęcia z logopedii 

Podczas zajęć uczniowie mający problem z komunikacją werbalna rozwijali swoje 

możliwości komunikacyjne w oparciu o Program Komunikacji Alternatywnej Makaton. 

Podczas zajęć uczniowie opanowali znajomość podstawowych gestów związanych z rodziną  

i transportem. Założone zostały Paszporty Komunikacyjne dla każdego ucznia, w których 

gromadzone są symbole przedstawiające opanowane gesty. 

 

3) Usprawnianie narządów mowy i słuchu  

Tematyka zajęć: usprawnianie i doskonalenie słuchu fonetycznego poprzez zabawy 

dydaktyczne. Metody pracy dostosowane zostały do umiejętności i możliwości młodszych 

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Celem przeprowadzonych zajęć było 

usprawnianie motoryki narządów mowy, doskonalenie sprawności fonacyjnych, doskonalenie 

mowy, rozwijanie percepcji słuchowej. 

 
                  

 

 

4) Terapii Ręki czyli korekcja w zakresie zaburzeń manualnych 

Wzmacniano propriocepcję  manualną poprzez ćwiczenia zręcznościowe ćwiczące refleks. 

Wzmacnianie ruchomości w stawach nadgarstkowych, ćwiczenia rotacyjne rąk i nadgarstka, 

poprzez wykonywanie różnych elementów ozdobnych. Zajęcia terapii ręki zaowocowały 

wykonaniem wielu prac dekoracyjnych na kiermasz charytatywny dla ucznia. 
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5) Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

Podczas zajęć wyrównywano i uzupełniano braki w wiadomościach z matematyki. 

Wyjaśniano zagadnienia, których uczeń jeszcze nie opanował, następnie uczeń wykonywał  

ćwiczenia praktyczne i utrwalające. Pracowaliśmy na liczbach naturalnych, oraz 

udoskonalaliśmy pojęcie symetrii. 

 

                                       
 

                                    
 

 

Podczas realizacji zajęć obliczano kwadraty i sześciany liczb. Pracowano różnymi metodami 

stosowano urozmaicone środki dydaktyczne. Stosowano różnorodne formy ćwiczeń. 
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Podczas realizacji zajęć główny nacisk kładziono na doskonalenie umiejętności zaokrąglania 

liczb i rozwiązywania zadań tekstowych z zastosowaniem podstawowych działań 

matematycznych.  

Aby realizacja zajęć była owocna i przyniosła oczekiwane rezultaty, pracowano różnymi 

metodami i stosowano urozmaicone środki dydaktyczne. Mobilizowano uczniów  

do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń. Po pierwszym 

miesiącu pracy z uczniami, którzy mają znaczne braki w wiedzy widoczne jest coraz większe 

zaangażowanie i chęć doskonalenia umiejętności matematycznych. 

Podczas spotkań dzieci poznały pojęcie symetrii, dostrzegania jej i używania w codziennym 

życiu i zabawie. Pracowaliśmy nad pojęciem liczby naturalnej we wszystkich jej aspektach.  

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. Dzieci 

pracowały również swoim ciałem jako metoda eksperymentu w poznawaniu symetrii. 
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W ramach zadania realizowano również zajęcia: 

- wspierające uczniów z trudnościami szkolnymi w kl.1-3 SP, 

- usprawnianie metodą Integracji Sensorycznej. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

Zadanie 19 (doradztwo zawodowe) 
Zajęcia prowadzone były w formie indywidualnych spotkań ucznia z doradcą zawodowym. 

W trakcie zajęć uczniowie, przy wsparciu doradcy, poznawali swoją osobowość w kontekście 

preferencji zawodowych. 

Zastanawiali się, na miarę swoich możliwości, nad wyborem dalszej drogi kształcenia. 

Spotkania skłaniają do autorefleksji o sobie i o zawodach, które są brane pod uwagę podczas 

przyszłej edukacji. 

                    
   


