
Plan	zajęć	w	ramach	PPP	–	tydzień	30.03.-	3.04.2020r.		
		

Poniedziałek	 Wtorek	 Środa	 Czwartek	 Piątek	 
LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
1b, 1a 

T: Zając logopedyczny- 
dmuchajka do 
samodzielnego 

wykonania - ćwiczenia 
oddechowe 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
1d, 1e, 0e 

T: Zając logopedyczny- 
dmuchajka do 
samodzielnego 

wykonania - ćwiczenia 
oddechowe 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl. 3a,3b,3e  

T: Zając logopedyczny- 
dmuchajka do 
samodzielnego 
wykonania - ćwiczenia 
oddechowe 
 
 
kl. 5b (1 os.) 
T: Usprawniamy słuch 
fonemowy- zabawy on -
line 
 
 
 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl.2b  
T: Zając logopedyczny- 
dmuchajka do 
samodzielnego 
wykonania - ćwiczenia 
oddechowe 
 
 
kl.2d,2b, 3c  
T:  Zając logopedyczny- 
dmuchajka do 
samodzielnego 
wykonania - ćwiczenia 
oddechowe 
 
 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl. 4b, 5g  
 T: Szumiące 
rymowanki- utrwalanie 
głosek w tekstach. 
 
 
 
 
kl. 2b,2c 
Zając logopedyczny- 
dmuchajka do 
samodzielnego 
wykonania - ćwiczenia 
oddechowe  
 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Kl. 
7c,5c,5h,7b,7d,5e, 4b 
 
T: Ćwiczenia 
uważności, które 
pomogą rozwiać 
niepokój, poprawić 
koncentrację i 
poradzić sobie z 
trudnymi emocjami. 
 
T: Rozsądek, 
uważność, siła, 
życzliwość, odwaga – 
realizacja zajęć o 
cyfrowym 
bezpieczeństwie „Asy 
internetu” – gra 
 INTERLANDIA 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Kl. 
5b,5g, 5f,6e 
 
T: Ćwiczenia 
uważności, które 
pomogą rozwiać 
niepokój, poprawić 
koncentrację i 
poradzić sobie z 
trudnymi emocjami. 
 
T: Rozsądek, 
uważność, siła, 
życzliwość, odwaga – 
realizacja zajęć o 
cyfrowym 
bezpieczeństwie „Asy 
internetu” – gra 
 INTERLANDIA 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Gr. 0a,0b,0c,0c,0d,0e 

 
T: Ćwiczenia 
uważności, które 
pomogą rozwiać 
niepokój, poprawić 
koncentrację i 
poradzić sobie z 
trudnymi emocjami. 

 
T: Post wspierający 
dla rodziców 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Kl.  
1a, 2a, 2c,3f 
 
T: Ćwiczenia 
uważności, które 
pomogą rozwiać 
niepokój, poprawić 
koncentrację i 
poradzić sobie z 
trudnymi emocjami. 

 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Kl. 
1e,2b,3c, 
 
T: Ćwiczenia 
uważności, które 
pomogą rozwiać 
niepokój, poprawić 
koncentrację i 
poradzić sobie z 
trudnymi emocjami. 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
  E.Kaczmarek     

  Kl.5f,5g,7d,5c,5h,6f 
-5 grup 

 T:Usprawnianie 
percepcji słuchowej 

/program mTalent.pl/ 
  
 

Porady dla 
rodziców:jak 

rozmawiać z dzieckiem 
o koronawirusie: 

https://mojebambino.pl/
…/jak-rozmawiac-z-
dzieckiem-o-koron… 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
  E.Kaczmarek      
Kl.7b,5b -2gr 

T:Usprawnianie 
percepcji słuchowej 

/program mTalent.pl/ 
 

Porady dla 
rodziców:jak 

rozmawiać z dzieckiem 
o koronawirusie: 

https://mojebambino.pl/
…/jak-rozmawiac-z-
dzieckiem-o-koron… 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
J.Kaczmarek 

 
Kl..2a,2b  

T: Ortografia na wesoło 
-propozycje zabaw 

 
 

  E.Kaczmarek      
 Kl.4b K.Jarzyński  

T:Usprawnianie 
percepcji słuchowej  

/program mTalent.pl/  
 Kl.8d - R.Zak     

 T:Usprawnianie 
percepcji 

słuchowej/program 
mtalent.pl; 

Doskonalenie 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
E.Kaczmarek          

Kl.5c -I.Bartkowiak     
T:Usprawnianie 

percepcji 
słuchowej/program 

mtalent.pl/	
Kl.8b-K.Batura    
T:Usprawnianie 

percepcji 
słuchowej/program 

mtalent.pl/	
Porady dla 

rodziców:jak 
rozmawiać z dzieckiem 

o koronawirusie: 
https://mojebambino.pl/

…/jak-rozmawiac-z-
dzieckiem-o-koron…/ 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
E.Kaczmarek        

Kl.6a /3uczniów/    
T:Usprawnianie 

percepcji 
słuchowej/program 

mtalent.	
 

Porady dla 
rodziców:jak 

rozmawiać z dzieckiem 
o koronawirusie: 

https://mojebambino.pl/
…/jak-rozmawiac-z-

dzieckiem-o-koron…/ 
 
 



komunikacji werbalnej- 
co Ty powiesz?  

https://www.facebook.  
com/logo.cotypowiesz/?

tn-str=k*F 

Porady dla 
rodziców:jak 

rozmawiać z dzieckiem 
o koronawirusie: 

https://mojebambino.pl/
…/jak-rozmawiac-z-

dzieckiem-o-koron…/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	

	


