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Co w środku?

Święta już pachną mandarynkami, pomarańczami i pierniczkami. Miasta    

i domy zaczynają się stroić. My także piszemy dziś w klimacie 

świątecznym. Elżbieta Dawidek ma dla Państwa kilka propozycji na 

modelowanie słownictwa i rozmowy podczas świętowania. Ja z kolei pro-

ponuję przepis na pierniczki, które zawsze się udają i są przepyszne!

Redakcja Biuletynu

Wszystkim czytelnikom newslettera składamy serdeczne życzenia 

radosnych, spokojnych i rodzinnych Świąt, pełnych różnych okazji            

do rozmowy.

Witamy w zimowo-świątecznym newsletterze. 
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Gra dydaktyczna Memory Zima na tablety z zastosowaniem symboli MÓWik.

Do pobrania - - z GOOGLE PLAYza darmo 

Zawiera symbole, pasujące do nich skojarzenia oraz zdjęcia o tematyce zimowej.
DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI PAPIEROWEJ: www.mowik.sklep.pl

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dicosc.mowik.memory.zima&hl=pl&gl=US
https://mowik.sklep.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dicosc.mowik.memory.zima&hl=pl&gl=US


Elżbieta Dawidek

Ho, Ho, Ho idą Święta
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A z nimi dni wolne. Co możemy robić w tym magicznym czasie? 

Czym się zająć, aby miło spędzić czas? 

Mamy mnóstwo aktywności związanych 

z tym wyjątkowym okresem. 

https://www.facebook.com/DawidekElzbieta.pracownia


 Na podstawie wybranych wyda-

rzeń, świąt i procesów możemy 

podczas komentowania w funkcjonal-

nych sytuacjach rozszerzać i utrwalać 

słownictwo.  Słów do utrwalania nie 

musi być dużo. Ale muszą być: zna-

czące, bezpośrednio kojarzyć się      

z wydarzeniem, dawać coś dziecku, 

umożliwiać użycie w wielu sytuacjach 

lub dotyczyć wyłącznie danego 

wydarzenia / święta.

W przypadku Barbórki: Węgiel, 

górnik, święto, wagonik, zjeżdżać w 

dół, wjeżdżać w górę – dobre są 

zabawy, które pokazują, że górnik 

zjeżdża pod powierzchnię i wjeżdża 

na górę, dla dzieci starszych zawsze 

można wykorzystać zabawy z wę-

glem plastycznym. 

Mikołajki: Mikołaj, prezent, dawać, 

chcieć, worek z prezentami, marzyć, 

duży ,mały, otwierać, grzeczny, róz-

ga, pakować.

 

Wigilia: kolacja, ryba, opłatek, ro-

dzina (członkowie rodziny: ciocia, 

wujek,  siostra,  brat,  kuzyn,  kuzynka,       

babcia, dziadek), pasterka, dzielić się,

Zima: pada śnieg, zimno, ręka-

wiczki, czapka, szalik, bałwan, lepić 

śnieżki, rzucać się śnieżkami, toczyć 

kulę, lepić bałwana, igloo, topić się, 

sanki, narty, łyżwy, jeździć, stanąć, 

jeszcze raz, kozaki, zapinać, wkła-

dać, zdejmować.

 

 Każde ze słów możemy 

użyć wielokrotnie podczas 

uczestnictwa 

Boże Narodzenie: Stajenka, Bóg, 

Jezusek, dziecko, mama, tata, Maria, 

Józef, pasterze, kolędy, śpiewać, 

chodzić, iść, osioł, owce, zwierzęta, 
klękać, sianko, rodzić się, Gwiazda 
Betlejemska, Trzej Królowie. 

Kalendarz adwentowy: otwie-

rać, zamykać, liczby 1 -24, dziś, jutro, 

było, jest, będzie, co to?, gdzie jest?, 

kleić, rysować, kolorować, lepić, pre-

zent, niespodzianka.

rozmawiać, prezenty, rozpakuj, co 

to?, siadać do stołu, choinka, ubierać 

choinkę, bombka, łańcuch, lampki, 

stroik, robić, kleić, wieszać, zdejmo-

wać.

Sylwester: bal, fajerwerki, strzelać, 

bawić się, muzyka, tańczyć, cieszyć 

się, Nowy Rok, przychodzić, Stary 

Rok, odchodzić, głośno, cicho, uwa-

ga, zegar, noc, dzień, życzyć.

w danej aktywności. 

 •Wykonajmy plan miesiąca oparty 

na kalendarzu adwentowym (jasny 

początek i koniec określany przez 

ilość okienek; było, będzie, jest). 

Dzieciakom i młodzieży uwidoczni to 

upływ czasu. Pokaże znaczenie 

aktywności. Umożliwi nauczenie się 

cze-kania na kolejną „niespodziankę” 

ukrytą w okienku kalendarza ad-

wentowego. 

 Idealnie wpasowują się także •

aktywności z dziennika zdarzeń – 

robimy zdjęcie i opowiadamy, co ro--

biliśmy każdego dnia przygotowując 

się do świąt i nadchodzącego no-

wego roku.  Na kilka dni przed np. 

Mikołajkami możemy wskazać „wy-

darzenie” i uczyć się czekać – wie-

lokrotnie powtarzając odliczanie do 

wydarzenia: „Jeszcze zostało 4 dni      

do Mikołajek”/ “Gwiazdki”

 Przygotujmy nasze Dzieciaki        

i Młodzież na nadchodzące wyda-

rzenia. Poinformujmy, co się będzie 

działo. Niech oswoją nowe (niespo-

tykane) i niespodziewane wydarze-

nia. Niech doświadczą pozytywnych 

emocji. Czerpią radość z chwil spę-

dzonych w gronie rodzinnym. 

Wesołych Świąt!
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Ewa Przebinda
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GADAczek w Święta 

i Nowy Rok

GADAczek i GADAczek Pro to bezpłatne aplikacje na urządzenia 

z Androidem umożliwiają nagranie wiadomości 

i wstawienie zdjęć lub obrazków. 

https://mowik.pl/inne_oprogramowanie/inne_gadaczek


 Świetnie nadają się do wykorzystania w sytuacjach, 

kiedy przydaje się intonacja, wykrzyknienia, emocje. Dla 

Użytkowników MÓWika jako uzupełnienie komunikacji, 

ale też dla tych, którzy go nie mają, chcieliby coś głośno 

powiedzieć, a nie mogą.

•życzenia: zdrowia, radości, wszystkiego najlepszego, 

wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku, szalonego 

Sylwestra itd.

“Bóg się wam rodzi” - dorosły dośpiewuje
“Wstańcie pasterze” - nagranie, odtwarza dziecko

•żarty, powiedzenia, komentarze: “Święta, święta i po 

świętach”, “Ale się najedliśmy”, “Super”, “Brawo”, “Ale 

pięknie”, “Hurra!”, “Dziękuję”, “Ojej”.

•pytania (przykładowe odpowiedzi w zależności od 

kontekstu sytuacyjnego): “Kto?” (“Kto do nas przyjdzie na 

Wigilię? Ciocia Krysia i wujek Marcin”, “Do kogo 

jedziemy? Do babci Hani.”), “Co?” (“Co będzie na 

Wieczerzę? 12 potraw”, “Co świeciło Trzem Królom? 

Gwiazda”), “Gdzie?” (“Gdzie idziemy? Na Pasterkę”, 

“Gdzie poszedł tato? Do babci”, “Gdzie leżał Pan 

Jezusek? W żłóbku”), “Kiedy?” (“Kiedy pojedziemy do 

dziadków? Jutro po południu”) itp.

•role w Jasełkach i innych przedstawieniach, opowiadanie   

o Świętach, opowiadanie Historii Wigilijnej itd.

“Głos się rozchodzi” - dorosły dośpiewuje

•potrawy do wyboru: można wstawić zdjęcia konkretnych 

potraw, które są dostępne.

Nagraj: 

•kolędy: tytuły kolęd do wyboru, fragmenty kolęd do 

śpiewania naprzemiennego, refren kolędy, zwrotki kolędy. 

Pamiętaj, żeby przy dialogu naprzemiennym, zawsze 

pierwsza fraza była nagrana dla dziecka, a drugą dopo-

wiada/dośpiewuje dorosły. Na przykład: 

Jeśli przyjdą Wam do głowy jeszcze inne pomysły, 

podzielcie się nimi na naszym facebookowym profilu. 

“Wśród nocnej ciszy” - nagranie, odtwarza dziecko
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Super
Ale pycha Hurra!

Ojej

Brawo

Święta 
święta

i po świętach

Ale się
najedliśmy

Ale pięknie

I co teraz
będziemy

robić?

Link do pobrania 

GADAczka i GADAczka PRO >>>

Link do pobrania 

INSTRUKCJI OBSŁUGI >>>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dicosc.gadaczek.pro&hl=pl&gl=US
https://mowik.pl/img/upload/do_pobrania/gadaczek/instrukcja_gadaczek.pdf


Wśród nocnej 
ciszy

Wstańcie 
pasterze

Czym prędzej 
się wybierajcie

Przywitać 
Pana

Kto?

Co?

Gdzie?

Kiedy?
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Skoro Święta Bożego Narodzenia 

Przepis na pierniczki

 Wspólny czas w kuchni to doskonała okazja do tego, aby dobrze się bawić, rozmawiać i przyrządzić 

coś smacznego. W kuchni także możemy modelować używanie nowego słownictwa. Dziecko ma szansę 

wyboru tego, co chce robić, jakich kształtów foremek użyć, uczy się co jest “teraz”, “najpierw”, a co “potem”.  

Później możemy opisywać czy jest “smaczne” czy “fuj”, komentować, zachęcać innych do spróbowania.           

To bardzo “życiowe” słownictwo przydaje się niemal każdego dnia. Warto zatem zaplanować tak czas, aby 

była okazja do wspólnego kucharzenia. A bałagan? No cóż, trzeba będzie zostać w kuchni chwilę dłużej,       

ale wspólny czas jest tego wart. 

to wiadomo - pierniczki!
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WYKONANIE:

podgrzać, wymieszać.

Przestudzić.

pozostałe Dodać Zmiksować.

Wałkować

na

stolnicy.

Wycinać ciastka Układaj blaszce.

na

Piecz

w
180

stopniach.
Smacznego!

cukierMiód, masło,

składniki.
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JAKA CENA? 
150 zł/osobę 

KIEDY? 
22.01.2022 
9.00- 16.00

GDZIE?
On-line

Clickmeeting

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ: 
zaświadczenie 

w wersji elektronicznej.

DICO s.c. 30-305 Kraków, ul. Edmunda Wasilewskiego 20/3, tel.: 535 500 717, e-mail: biuro@mowik.pl, www.mowik.pl

22.01.2022

KONFERENCJA SZKOLENIOWA AAC 2022 ONLINE 

w doświadczeniach terapeutów i rodziców

10 LAT z MÓWikiem 

AAC

https://mowik.pl/Konferencja
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