АЗ ОБИЧАМ…
ПЪРВА И ВТОРА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
В ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ „ЯНИКА“

Цикъл "Аз обичам думите"
Подтеми: „Аз обичам… храната; тялото си; играчките; дома
си; цветовете“.
Цели: Децата да имат запас от думи, чрез който да обогатят
импресивната и експресивната си реч; да получат конкретни
речеви стимули, с които да преодолеят трудностите в
езиковото си развитие и да овладеят основни граматически
правила от българския език.

Цикъл "Аз обичам цифрите"
Подтеми: „Аз обичам… да броя; цифрите; да групирам;
формите; да сравнявам; редичката“.
Цели: Децата да придобият и да започнат на практика да
използват основни математически представи, да придобият
умения за групиране и сравняване, да обогатят речника си с
нови понятия и да изградят критично мислене. Стремим се към
силен тласък в познавателното развитие на децата.

Цели: Работа върху правилното звукопроизношение чрез
корекция и диференциация на звуковете в съответните
двойки, заложени в ранната онтогенеза.
Нашият стремеж е децата да имат възможността да преминат
през всички етапи от своето развитие по най-добрия начин и
да са подготвени за постъпване в масови детски градини и
училища.
За нас успехът на децата е важен!
Слухово-речеви рехабилитатори на групите: Марина Тодорова
и Петя Христова

Цикъл „Аз обичам буквите“
Подтеми: Постановка и автоматизация на звуковете п-б;ф-в;
т-д; м-н; к-г
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АЗ ОБИЧАМ…
ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ГРУПА

В допълнение към основното учене по учебните
предмети, съобразено с конкретните нужди на всяко
дете, сме намислили едно чудесно околосветско
пътешествие - „Опознай света, за да го обикнеш.“
Дванайсетте седмици на лятото ще се превърнат в
дванайсет различни държави!
Задачите по български и математика ще отразяват
държавата, на която е посветена седмицата. Например, в
испанската седмица диктовката ще е върху текст за
Испания, а испанци ще се занимават с крушите,
ябълките и пълненето на басейните в текстовите задачи
по математика.
В допълнителните занимания ще разучаваме найинтересното за съответната държава:
Понеделник: географско положение и управление
Вторник: любопитни факти от историята
Сряда: култура, традиции, обичаи
Четвъртък: кухня, рецепти и готвене
Петък: думи и жестове от съответния език

Слухово-речеви рехабилитатори на групите: Таня
Иванова и Никол Димитрова

Записването за лятната ни програма започна.
Очакваме ви в „Яника“!
Свържете се с нас на тел. 0878 204 247
Катерина Димитрова
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