
Plan	pracy	specjalistów	w	ramach	PPP	–	tydzień	06.04	-08.04.2020r.		
		

Poniedziałek	 Wtorek	 Środa	 Czwartek	 Piątek	 

	
1. Konsultacje	dla	uczniów/rodziców	–	od	poniedziałku	do	piątku	–	godz.	8:00	–	12:00	
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.	

	
LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
1b, 1a 

T: Bajka logopedyczna- 
filmik instruktażowy, 
ćwiczenia artykulatorów 

 
Informacja dla rodziców: 
„Bajka logopedyczna w 

terapii” 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
1d, 1e, 0e 

T: Bajka logopedyczna- 
filmik instruktażowy, 
ćwiczenia artykulatorów 

 
Informacja dla 

rodziców: „Bajka 
logopedyczna w terapii” 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl. 3a,3b,3e, 5b 

T: Bajka logopedyczna- 
filmik instruktażowy, 
ćwiczenia artykulatorów 

 
Informacja dla 

rodziców: „Bajka 
logopedyczna w terapii” 
 

 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 
 
Kl. 
7c,5e,5c,5h,7b,5d,5f, 
4b,7b 
 
T: Trening 
umiejętności 
radzenia sobie z 
emocjami – złość, 
smutek, radość– Gra 
rodzinna „Poznajmy 
się” 
 
Realizacja programu 
„Asy internetu” – 
Rozsądek – 
Udostępniaj z głową 
– Kiedy się nie 
dzielić. 

 
 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Kl.  
5b,5g,	5f,6e	
	

T: Trening 
umiejętności 
radzenia sobie z 
emocjami – złość, 
smutek, radość – 
Gra rodzinna 
„Poznajmy się” 
 
Realizacja 
programu „Asy 
internetu” – 
Rozsądek – 
Udostępniaj z 
głową – Kiedy się 
nie dzielić. 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Gr. 0a,0b,0c,0c,0d,0e 
Kl. 1a, 2a, 2c,3f 
Kl. 1e,2b,3c, 
 
Trening umiejętności 
radzenia sobie z 
emocjami i budowania 
relacji w rodzinie – gra 
Uważność i spokój 
żabki. 
 
Bajki terapeutyczne – 
„W królestwie uczuć” 
 
 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

  E.Kaczmarek     
  Kl.5f,5g,7d,5c,5h,6f 

-5 grup 
 T:Gry i zabawy 

edukacyjne utrwalające 
wiedzę i umiejętności , 
usprawniające pamięć, 

koncentrację. 
koordynację wzrokowo- 
ruchową. / tym tygodniu 

proponuję: quizy 
literackie, grę dla dzieci –

złap zająca oraz pracę 
plastyczną - wielkanocny 

zajączek czy pisanka 
niespodzianka 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

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

 T:Gry i zabawy 
edukacyjne utrwalające 
wiedzę i umiejętności , 
usprawniające pamięć, 

koncentrację. 
koordynację wzrokowo- 
ruchową. / tym tygodniu 

proponuję: quizy 
literackie, grę dla dzieci 
–złap zająca oraz pracę 

plastyczną - 
wielkanocny zajączek 

czy pisanka 
niespodzianka 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
J.Kaczmarek 

 
Kl..2a,2b  

T: Ćwiczymy czytanie 
sylabowe- platforma M-

talent 
  E.Kaczmarek     

Kl.4b K.Jarzyński   
T:Gry i zabawy 

edukacyjne utrwalające 
wiedzę i umiejętności , 
usprawniające pamięć, 

koncentrację. 
koordynację wzrokowo- 
ruchową. / tym tygodniu 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 



 
 

http://www.zyraffa.pl 
 

 
 

http://www.zyraffa.pl 
 

proponuję: quizy 
literackie, grę 

edukacyjną  dla dzieci –
złap zająca oraz pracę 

plastyczną - 
wielkanocny zajączek 

czy  pisanka 
niespodzianka 

 
http://www.zyraffa.pl 

Kl.8d - R.Zak     
T:gry i zabawy 

edukacyjne utrwalające 
wiedzę i umiejętności , 
usprawniające pamięć, 

koncentrację. 
koordynację wzrokowo 

ruchową. /Polecam 
puzle,quizy,gry dowolne 

wg. zainteresowań i 
mozliwości np.złap 

zajaca oraz oraz pracę 
plastyczną - 

wielkanocny zajączek 
czy pisanka 

niespodzianka 
http://www.zyraffa.pl 

 
 

	

	

	


