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1. Mini teledysk „ Lubię mówić z Tobą” – Beatka z Olą gestem ilustrują słowa, 

odbiór scenki na ekranie w formie cienia 

 

2. Zakończenie października: obchody miesiąca października dobiegają końca, 

co nie znaczy, że przestajemy rozmawiać AAC a wręcz przeciwnie chyba 

jeszcze bardziej wszyscy odczuwamy potrzebę rozmawiania ze sobą, 

mówienia i opowiadania o ważnych rzeczach ale i o drobiazgach o swoich 

zwyczajnych potrzebach. Październik ma nam wszystkim przypomnieć, że są 

wśród nas osoby, które proszą nas abyśmy dali im czas, którego potrzebują 

na przekazanie informacji, abyśmy nauczyli się słuchać. Rozmowa to 

mówienie i słuchanie. / wszyscy jesteśmy tacy sami, nie ma muru między 

nami/  

3. Świętowanie, urodziny października rozpoczęliśmy we wtorek 01. października 

apelem, na którym  

- przypomnieliśmy sobie nasz hymn,  

- z widocznego na ekranie cienia odczytywaliśmy gestową demonstrację   

czynności wykonywanych przez ludzi pracujących w danym zawodzie, 

potem wybieraliśmy symbole, piktogramy min. strażaka, pielęgniarki, 

fryzjera. Wspólnie uczyliśmy się odpowiadać na pytanie / CO ROBI? /, 

nazywaliśmy czynności a potem odpowiadaliśmy na pytanie / KTO? /, np. 

gotuje – kucharz, gasi pożar – strażak  

- dziewczynki składały swoim kolegom życzenia z okazji Dnia chłopaka 

 Zabawowo i z uśmiechem w szkolnym ogrodzie świętowaliśmy Dzień 

ziemniaka 

 Gościliśmy w szkole bardzo ważnych gości: przyjaciół szkoły dzięki którym 

mamy prawdziwe boisko do gry w piłkę nożną, kosz do piłki koszykowej oraz 

wspaniałą wiatę wśród gości była również wiceprezydent Miasta Gdyni p. 

Łowkiel, 

 Świeżynki wystąpiły na V Przeglądzie Małych Form Teatralnych dzieci 

niemówiących w klubie Żak w Gdańsku 

 P. Ania przygotowuje specjalne, październikowe wydanie Gazetki 

Szczęśliwego ucznia, w którym zostanie zamieszczona piktogramowa wersja 

hymnu szkoły, hymnu AAC przygotowana przez p. Agnieszkę, wasza 



koleżanka Alicja Trojanowska napisała jesienny wiersz, a Agnieszka 

przeprowadziła ze mną wywiad 

 P. Beata Kmiecik na apelu przypomniała kolejność wykonywanych czynności 

w czasie mycia rąk, oraz zasady bezpieczeństwa w łazience, toalecie i 

korytarzu szkolnym 

 Bardzo dużo różnych ciekawych zajęć toczyło się w waszych klasach, bardzo 

dziękuję koleżankom i kolegom, że coraz mocniej dostrzegają ważność 

komunikowania się 

 Dzisiejszy apel jest podsumowaniem ostatniego tygodnia. Samorząd szkolny 

w ramach obchodów października zaprosił nas do kolorowego tygodnia pod 

hasłem JEMY ZDROWO – UBIERAMY SIĘ KOLOROWO. Było bardzo 

warzywnie i owocowo i kolorowo. Dzisiaj wszystkie warzywa i owoce 

zaprezentują się na naszym straganie. ( Ola lub Ela )  

4. Na początku przypomnimy sobie jakie znamy warzywa. Nazwy warzyw bardzo 

pięknie przedstawia w swoim wierszu Julian Tuwim. Jako, że właśnie trwa rok 

poezji Juliana Tuwim, wybrałyśmy wiersz Warzywa. W tej krótkiej historyjce, 

poeta nazwy warzyw powtarza cyklicznie co bardzo ułatwia ich zapamiętanie. 

- I czytanie w całości Karolina Gościńska, czytanie połączone z 

prezentacją 

5. scenka( cień na ekranie ) TU WYŁĄCZYĆ ŚWIAŁO 

  - Beatka zaczyna prezentację ( kucharka chce ugotować zupę, więc poszła na 

stragan i kupiła warzywa. 

/ Położyła kucharka na stole: TU WŁĄCZAMY ŚWIATŁO/  Beatka wykłada kolejno 

warzywa na stół, uwagę uczniów przerzucamy na akcję przed ekranem  

- tu Kacper Podolski mówi komunikatorem( MIKROFON ) – KARTOFLE, 

jednocześnie np. Karol Godzina podnosi piktogram  

- Weronika mówi komunikatorem: ( MIKROFON ) – BURAKI, jednocześnie Eliza P. 

podnosi piktogram 

- Piotr Widbrodt mówi dalszą część ( przełącznik, komunikator Step by step  

   ( MIKROFON) : MARCHEWKĘ, jednocześnie piktogram Nikola M., 

                             FASOLĘ, jednocześnie piktogram Agatka K. 

                             KAPUSTĘ, jednocześnie piktogram Jurek 

                             PIETRUSZKĘ , piktogram Andrzej S. 

                             SELERY , piktogram Kasia M. 

                             I GROCH, piktogram Patrycja W. 

                             OCH! 

 

- GASIMY ŚWIATŁO, dalsza część scenki 

   - mówię: zaczęły się kłótnie ( Beatka przedstawia za ekranem, odbiór – cień ) 

                  Kłócą się okrutnie 



                  Kto z nich większy 

                  A kto mniejszy 

                  Kto ładniejszy 

                  Kto zgrabniejszy: 

TU WŁĄCZAMY ŚWIATŁO: 

Agnieszka kolejno wspomaga podnoszenie piktogramów warzyw, udział wszystkich 

uczniów ( po wystąpieniu i demonstracji piktogramu wszyscy mówią:  

          Kartofle? 

          BURAKI ? 

          MARCHEWKA? 

          FASOLA ? 

          KAPUSTA? 

          PIETRUSZKA? 

          SELERY? 

          CZY GROCH? 

          ACH! 

- TU GASIMY ŚWIATŁO,  mówię ( Beatka prezentuje gestem, cień na ekranie ) 

     Nakrzyczały się, że aż strach 

     Wzięła kucharka –  

     Nożem ciach 

     Pokrajała, posiekała 

     ( Beatka prezentuje kolejno warzywa, a potem krojenie ) 

      KARTOFLE 

      BURAKI 

      MARCHEWKĘ 

      FASOLĘ 

      KAPUSTĘ 

      PIETRUSZKĘ 

      SELERY 

      I GROCH 

I DO GARNKA 

 

- zamieszała, zamieszała i smaczną zupę ugotowała. 

 

ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY WIĘC NA STRGAN Z OWOCAMI I WARZYWAMI 

ZAPRASZAMY” 


