
Plan	zajęć	w	ramach	PPP	–	tydzień	04-08.05.2020r.		
1. Konsultacje	dla	uczniów	oraz	rodziców,	porady,	wsparcie	

2. Przygotowanie	materiałów	w	ramach	akcji	„Tydzień	Świadomości	Czerniaka”		
3. Aktywność	na	grupie	porady	psychologiczno-pedagogiczne	

		
Poniedziałek	 Wtorek	 Środa	 Czwartek	 Piątek	 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
Kl. 1b, 1a 
T: „Wesołe minki 
ćwiczącej rodzinki” - 
gimnastyka narządów 
artykulacyjnych  

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
Kl.2b 
T: Układanki 
lewopółkulowe. 

 
Kl.1d, 1e, 0e 
T: „Wesołe minki 
ćwiczącej rodzinki” - 
gimnastyka narządów 
artykulacyjnych 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl. 3a,3b 
T: Ćwiczenia 
kinestezji 
artykulacyjnej. 
Różnicowanie 
głosek sz-s. 
 
 
 
kl. 5b  
T: Utrwalanie form 
gramatycznych.  
 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl.2b  
T: Relacje 
przestrzenne- 
utrwalanie. 
 
 
kl.2d,2b 
T:  „Wesołe minki 
ćwiczącej rodzinki” - 
gimnastyka 
narządów 
artykulacyjnych  
 
Kl.3c: Utrwalanie 
głosek w zdaniach. 
 
 
 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl. 4b, 5g  
T: Wzbogacanie 
zasobu słownictwa- 
wyszukiwanie 
ukrytych wyrazów. 
 
Kl. 3e 
Utrwalanie głosek 
szeregu syczącego. 
Różnicowanie 
głosek sz-s. 
 
 
kl. 2b,2c 
T: „Wesołe minki 
ćwiczącej rodzinki” - 
gimnastyka 
narządów 
artykulacyjnych. 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 
 
Kl. 7c, 5c,5e, 5f,7b 
Trening umiejętności 
społecznych – 
rozmowy 
które dają moc. 
Książka wdzięczności. 
Kl. 7b 
Trening umiejętności 
społecznych – 
rozmowy, 
które dają moc, 
wsparcie 
psychologiczne ucznia 
zgodnie z potrzebami. 
Książka wdzięczności. 
Kl. 5h 
Trening koncentracji 
uwagi. Rozmowy, 
które 
dają moc – TUS 
Książka wdzięczności 
7d 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 
 
Kl.5g,5b Trening 
umiejętności 
społecznych – rozmowy 
które dają moc. Książka 
wdzięczności 
5b Trening umiejętności 
społecznych – rozmowy, 
które dają moc, wsparcie 
psychologiczne ucznia 
zgodnie z potrzebami. 
Kl.4b Trening 
koncentracji uwagi. 
Rozmowy, które dają 
moc – TUS 
Książka wdzięczności 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Grupa przedszkolna 
„W słowniku 
superbohaterów nie 
istnieje słowo nuda” 
– moje supermoce. 
Ćwiczenia 
wspierające 
budowanie poczucia 
własnej wartości. 
Mocne strony. 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Kl. 2a,1a,2c,3f 
Trening umiejętności 
radzenia sobie z 
emocjami z 
wykorzystaniem 
zestawu ćwiczeń: 
„Zapraszamy do 
zabawy”. 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Kl.3c,1c,2b,3e 
Trening umiejętności 
radzenia sobie z 
emocjami z 
wykorzystaniem 
zestawu ćwiczeń: 
„Zapraszamy do 
zabawy”. 



Materiały wspierające 
zgodnie z potrzebami. 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
S. Pasiciel 

 
Kl. 0 a, b, c, d, e 
Kl. 1 a, b, c, d, e 
T: Matematyka to dla 
mnie pestka! 
Rozwijanie logicznego 
myślenia, 
porównywanie 
wielkości, określanie 
prawej i lewej strony, 
rozpoznawanie figur 
geometrycznych. 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
S. Pasiciel 

 
Kl. 2b, 3a, 3b, 3c, 3f, 4b 
T: Chodzą słuchy… 
 
Doskonalenie analizy i 
syntezy słuchowej, 
percepcji słuchowej 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJ

NE 
 

J.Kaczmarek 
 

Kl..2a,2b  
T: Zabawy 
matematyczne. 

 
 
 

 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJN

E 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJN

E 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJN 

 
E.Kaczmarek 
  
Kl.7d,7b/2gr 
T:	Ortografia	na	wesoło	
–poszukiwanie	
ukrytego	skarbu	-	
zapamiętywanie	i	
utrwalanie	pisowni	
wyrazów	z	
trudnościami	
ortograficznymi.	Gra	
edukacyjna	
/ortofrajda.pl		
 
 
Kl.5c,5h,5e /3gr 
T:Ortograficzny	pejzaż-	
utrwalanie	
zapamiętywanie	pisow
ni		wyrazów	z	
trudnościami	
ortograficznymi.	/Gra	
edukacyjna	
/Ortofeajda.pl/	

	

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
E.Kaczmarek 
 
Kl.5f,6b,5g,5b/4gr. 
T:Ortograficzny	pejzaż-	
utrwalanie	
zapamiętywanie	p2isow
ni		wyrazów	z	
trudnościami	
ortograficznymi.	/Gra	
edukacyjna	/Ortofrajda/	

Poszerzanie	i	utrwalanie	
wiedzy	ogólnej-quiz	
przyrodniczy	„Wiosenne	
kwiaty”	

 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACY 

 
E.Kaczmarek 

 
Kl.4b 
T:Ortograficzny	
pejzaż-	utrwalanie	
zapamiętywanie	
p2isowni		wyrazów	
z	trudnościami	
ortograficznymi.	
/Gra	edukacyjna/	
Ortofrajda/	
		
Kl.8d	
T:	Wytęż	wzrok-
doskonalenie	
percepcji	
wzrokowej	
spostrzegawczości	
/gry	edukacyjne	„Co	
w	trawie	
piszczy”,”Skarby”	
/Zyraffa.pl/	
	
Kl.7b	
T:	Ortografia	na	
wesoło	–
poszukiwanie	

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJ 

 
E.Kaczmarek 
 
Kl.6d 
T:Ortograficzny	
pejzaż-	utrwalanie	
zapamiętywanie	
p2isowni		wyrazów	z	
trudnościami	
ortograficznymi.	
/Gra	edukacyjna		
Ortofrajda/	
	
Poszerzanie	i	
utrwalanie	wiedzy	
ogólnej-quiz	
przyrodniczy	
„Wiosenne	kwiaty”	

 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJ 

 
E.Kaczmarek 
 
Kl.6a,6c,6e/3gr 
T:Ortograficzny	
pejzaż-	utrwalanie	
zapamiętywanie	
p2isowni		wyrazów	z	
trudnościami	
ortograficznymi.	
/Gra	edukacyjna/	
Ortofrajda/	
 
Poszerzanie	i	
utrwalanie	wiedzy	
ogólnej-quiz	
przyrodniczy	
„Wiosenne	kwiaty”	

 



Poszerzanie	i	
utrwalanie	wiedzy	
ogólnej-quiz	
przyrodniczy	
„Wiosenne	kwiaty”	

 
 

ukrytego	skarbu	-	
zapamiętywanie	i	
utrwalanie	pisowni	
wyrazów	z	
trudnościami	
ortograficznymi.	
Gra	edukacyjna	
/ortofrajda.pl		
 
	
Poszerzanie	i	
utrwalanie	wiedzy	
ogólnej-quiz	
przyrodniczy	
„Wiosenne	kwiaty”	

     

	

	


