
Plan zajęć w ramach PPP – tydzień 27.04.- 30.04.2020r.  
 

1. Konsultacje dla uczniów/rodziców – od poniedziałku do piątku.  
2. Aktywność w ramach grupy na facebook-u: Porady psychologiczno-pedagogiczne – SP 

OPALENICA: grupa zamknięta dla rodziców uczniów, nauczycieli.  

3. Przygotowywanie materiałów wspierających dla uczniów, rodziców, nauczycieli 
4. Realizacja - „Akcja Dbamy o zdrowie” 

5. Realizacja programu: „Asy internetu” 

  

Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek  

LOGOPEDIA 

J. Kaczmarek 

 
Kl. 1b, 1a 
T: Interaktywne zabawy 
logopedyczne na Wordwall- 
szereg szumiący. 

LOGOPEDIA 

J. Kaczmarek 

 
Kl.2b 
T: Czytanie globalne i  
sylabowe- ćwiczenia 
interaktywne. 

 
Kl.1d, 1e, 0e 
T: Interaktywne zabawy 

logopedyczne na Wordwall- 
szereg szumiący. 

LOGOPEDIA 

J. Kaczmarek 

 
kl. 3a,3b,3e  
T: Co słyszysz?- usprawnianie 
percepcji słuchowe. 
 
 
kl. 5b  
T: Zwierzęta- czy je znasz?- 

czytanie globalne. 
 

LOGOPEDIA 

J. Kaczmarek 

 
kl.2b  
T: Usprawnianie małej 
motoryki.  
 
kl.2d,2b 
T:  Interaktywne zabawy 
logopedyczne na Wordwall- 

szereg szumiący, głoska {R} 
 
Kl.3c: Co słyszysz?- 
usprawnianie percepcji 
słuchowej. 
 
 

LOGOPEDIA 

J. Kaczmarek 

 
 

PSYCHOLOG 

A.Ławniczak 

 
Kl. 7c, 5c,5e, 5f,7b 
Trening umiejętności 
społecznych – rozmowy które 
dają moc.  
Realizacja programu Asy 
internetu – Rozsądek. 

 
Kl. 7b 
Trening umiejętności 
społecznych – rozmowy, które 
dają moc, wsparcie 
psychologiczne ucznia zgodnie 
z potrzebami. 
 

Kl. 5h 
Trening koncentracji uwagi. 
Rozmowy, które dają moc – 
TUS 
 
7d 
Materiały wspierające zgodnie 
z potrzebami. 

 
Kl.8b 
Godzina wychowawcza – 
Trening radzenia sobie z 
emocjami w sytuacjach 
kryzysowych. Wsparcie 
psychologiczne uczniów. 

PSYCHOLOG 

A.Ławniczak 

 
Kl.5g,5b 
Trening umiejętności 
społecznych – rozmowy które 
dają moc.  
Realizacja programu Asy 
internetu – Rozsądek. 

 
5b 
Trening umiejętności 
społecznych – rozmowy, które 
dają moc, wsparcie 
psychologiczne ucznia zgodnie 
z potrzebami. 
 

Kl.4b 
Trening koncentracji uwagi. 
Rozmowy, które dają moc – 
TUS 
 
 

PSYCHOLOG 

A.Ławniczak 

 
Grupy przedszkolne 
Zabawy z emocjami z 
wykorzystaniem filmu: „W 
głowie się nie mieści” – 
Trening umiejętności radzenia 
sobie z emocjami. 

Rozmowy, które dają moc – 
wsparcie zgodnie z potrzebami 
uczniów. 

PSYCHOLOG 

A.Ławniczak 

 
Kl. 2a,1a,2c,3f 
Trening umiejętności radzenia 
sobie z emocjami z 
wykorzystaniem bajki: „W 
głowie się nie mieści” – 
materiały do pracy. 

Rozmowy, które dają moc – 
zgodnie z potrzebami uczniów. 
 

PSYCHOLOG 

A.Ławniczak 

 
 



KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE 

 

S. Pasiciel 
 

Kl. 0 a, b , c, d, e 
Kl. 1a, b, c, d, e 
T: Oto Polska właśnie 
Usprawnianie manualne, ćw. 
koncentracji uwagi oraz 
percepcji wzrokowej 

 
 

KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE 

 

S. Pasiciel 

 
Kl. 2b 
T: Symbole narodowe 
Ćw. Koordynacji wzrokowo-
ruchowej, orientacji 
przestrzennej 
 

Kl. 3a, b, c, f, 4b 

T: Symbole narodowe 
Trening ortograficzny oraz 
doskonalenie skojarzeń. 

KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE 

 

J.Kaczmarek 

 
Kl..2a,2b  
T: Trening koncentracji - 
połącz punkty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE 

 

KOREKCYJNO-

KOMPENSA-

CYJNE 

KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE 

 

  E.Kaczmarek     
  Kl.7d,5c,5h,6f,7b/4gr 

T: Utrwalanie poprawności 
ortograficznej 
 
 Wdrażanie do przestrzegania 

reguł, samokontroli i 
autokorekty, Rozwijanie 
logicznego rozumowania, 
spostrzegawczości, pamięci 
wzrokowej. Gra 
edukacyjna”Walka z bykami 
… ortograficznymi” 
https://liblink.pl/uyVbwDno7g 

https://liblink.pl/0o2zWCEjRH.  

 
 
Dla chętnych-Sprawdź swoją 
wiedzę ekologiczną – quiz 
ekologiczny Ziemia nasz dom 
https://liblink.pl/PXZ2hlIwPE 
 

 

KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE 

 

  E.Kaczmarek     
  Kl.,5b 5g,5f/3gr 

T: Utrwalanie poprawności 
ortograficznej 
 
Wyrabianie czujności, 

spostrzegawczości 
ortograficznej, samokontroli, 
poprawa koncentracji. . Gra 
edukacyjna”Walka z bykami 
… ortograficznymi” 
https://liblink.pl/uyVbwDno7g 

https://liblink.pl/0o2zWCEjRH 
 

 
 
 

Dla chętnych-Sprawdź swoją 
wiedzę ekologiczną – quiz 
ekologiczny Ziemia nasz dom 
https://liblink.pl/PXZ2hlIwPE 

KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE 
 

  E.Kaczmarek      
 Kl.4b 

 T: Utrwalanie poprawności 
ortograficznej 
 
Rozwijanie logicznego 

rozumowania, 
spostrzegawczości, pamięci 
wzrokowej, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej,-
wdrażanie do przestrzegania 
reguł, samokontroli i 
autokorekty. Gra 
edukacyjna”Walka z bykami 

… ortograficznymi” 
https://liblink.pl/uyVbwDno7g 

https://liblink.pl/0o2zWCEjRH 

 
 

               Kl.8d  
T: Usprawnianie i rozwój 

percepcji słuchowej, a także 

wspomaganie koncentracji 

uwagi opartej na analizatorze 
słuchowym./ platforma 
mTalent 

 

KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE 

 

E.Kaczmarek   

Kl.6d 
T: Utrwalanie poprawności 
ortograficznej 
 
Rozwijanie aktywności 

własnej .Rozwijanie 
logicznego rozumowania, 
spostrzegawczości, pamięci 
wzrokowej, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej,Gra 
edukacyjna”Walka z bykami 
… ortograficznymi” 
https://liblink.pl/uyVbwDno7g 

https://liblink.pl/0o2zWCEjRH  

 

Kl.8b  
Ugruntowanie wiedzy 
ekologicznej -quiz 
ekologiczny Ziemia nasz dom 
https://liblink.pl/PXZ2hlIwPE 

 

 

 

     

Konsultacje dla uczniów i 

rodziców 8.00-12.00 

Konsultacje dla uczniów i  

rodziców 8.00-12.00 

Konsultacje dla uczniów i 

rodziców 8.00-12.00 

Konsultacje dla uczniów i 

rodziców 8.00-12.00 
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