
Plan	zajęć	w	ramach	PPP	–	tydzień	25-29.05.2020r.		
1.Konsultacje	dla	uczniów	oraz	rodziców,	porady,	wsparcie	
2.Analiza	diagnozy	sytuacji	szkolnej,	wyniki	ankiet	
3.	Przygotowanie	dokumentacji	na	spotkanie	zespołów	PPP		
Poniedziałek	 Wtorek	 Środa	 Czwartek	 Piątek	 
LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
Kl. 1b, 1a 
T: Krzyżówki i 
łamigłówki 
logopedyczne- 
utrwalające głoski 
(szumiące oraz [K,G]) 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
Kl.2b 
T: Rozwijanie zasobu 
słownictwa. 
 
Kl.1d, 1e, 0e 
T: Krzyżówki i 
łamigłówki 
logopedyczne- 
utrwalające głoski 
(szumiące). 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl. 3a,3b 
T: Utrwalanie głosek w 
krótkich opowiadaniach. 
 
kl. 5b  
T: Rozwijanie zasobu 
słownictwa. 
 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl.2b  
T: Moje sylabki- 
układanie zdań. 
 
kl.2d,2b,3c 
T: Krzyżówki i 
łamigłówki 
logopedyczne- 
utrwalające głoski 
(szumiące, ciszące oraz 
[t]). 
 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
kl. 4b, 5g  
T: Utrwalanie głosek 
szeregu szumiącego w 
krótkich opowiadaniach. 
 
Kl. 3e 
Ćwiczenia właściwego 
toru oddechowego. 
Utrwalanie głosek 
szeregu syczącego- 
układnie wyrazów. 
 
kl. 2b,2c 
T: Krzyżówki i 
łamigłówki 
logopedyczne- 
utrwalające głoski 
(szumiące oraz [R]). 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 
 

Kl.7c,5d,5c,5h,5e,7b 
4b,5d 
 
Zwiększ swoją moc! – 
mocne strony 
Ćwiczenia koncentracji 
uwagi, 
spostrzegawczości i 
pamięci 
Rozmowy które dają 
moc. 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Kl. 5b,6d,6e 

 
 

Zwiększ swoją moc! – 
mocne strony 
Ćwiczenia koncentracji 
uwagi, 
spostrzegawczości i 
pamięci 
Rozmowy, które dają 
moc. 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Grupy przedszkolne 

 
Powrót do przedszkola – 

bajka terapeutyczna 
Znam i potrafię rozwijać 
swoje zasoby, potrafię 
mówić o swoich 
potrzebach – trening 
umiejętności 
społecznych 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
Kl.2a,1c,3c,3f 

 
Znam i potrafię rozwijać 
swoje zasoby, potrafię 
mówić o swoich 
potrzebach – trening 
umiejętności 
społecznych 
Rozmowy, które dają 
moc 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

 
1a,2b,1c 

 
Znam i potrafię rozwijać 
swoje zasoby, potrafię 
mówić o swoich 
potrzebach – trening 
umiejętności 
społecznych 
Rozmowy, które dają 
moc 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

S. Pasiciel 
 
Kl. 0 a, b, c, d, e 
Kl. 1a, b, c, d, e 
 
Utrwalanie rozróżniania 
prawej i lewej strony. 
Usprawnianie 
grafomotoryczne – Moja 
Supermama 
 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

S. Pasiciel 
Kl. 2b 
Usprawnianie 
grafomotoryczne – Moja 
Supermama. 
 
Kl. 3a, 3b, 3c, 3f 
Ćwiczenia doskonalące 
koncentracje uwagi i 
percepcję wzrokową 
oraz słuchową. 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 
J.Kaczmarek 

 
Kl..2a,2b  
T: Ćwiczenia 
koncentracji- znajdź 
różnice. 

 
 
 
 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 

KL.7d,7b 

T: Dzień matki –zestaw 
ćwiczeń doskonalących 

pamięć, czytanie ze 
zrozumieniem, pisownię 

v KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 

5f.5g,5b,6b 

T: Za co kocham moją 
mamę?- dokańczanie 

zdań: ćwiczenia 
doskonalące czytanie ze 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 

Kl.4b 	

T: Za co kocham moją 
mamę?- dokańczanie 

zdań: ćwiczenia 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 

Kl.6d 

T: Za co kocham moją 
mamę?- dokańczanie 

zdań: ćwiczenia 
doskonalące czytanie ze 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 

Kl.6a,c,e  

T: Za co kocham moją 
mamę?- dokańczanie 

zdań: ćwiczenia 



wyrazów z  h i ch 
/poprzez/pisanie ze 

słuchu i grę edukacyjną 
oraz relaksacja przy 

muzyce -  zamknij oczy 
i pobudź swoją 
wyobraźnię./ 

Kl.5c,5h,5e 

T: Za co kocham moją 
mamę?- dokańczanie 

zdań: ćwiczenia 
doskonalące czytanie ze 
zrozumieniem, pamięć, 
utrwaląjace pisownię 
wyrazów z h i ch –

pisanie ze słuchu , gra 
edukacyjna. Rozwijanie 

kreatywności-
wykonanie laurki 

“kwiatowe serce” i 
redagowanie życzeń dla 

mamy/instrukcja 
filmowa/ 

zrozumieniem, pamięć, 
utrwalajace pisownię 
wyrazów z h i ch –

pisanie ze słuchu , gra 
edukacyjna. Rozwijanie 

kreatywności-
wykonanie laurki 

“kwiatowe serce” i 
redagowanie życzeń dla 

mamy/instrukcja 
filmowa/ 

 

doskonalące czytanie ze 
zrozumieniem, pamięć, 
utrwaląjace pisownię 
wyrazów z h i ch –

pisanie ze słuchu , gra 
edukacyjna. Rozwijanie 

kreatywności-
wykonanie laurki 

“kwiatowe serce” i 
redagowanie życzeń dla 

mamy/instrukcja 
filmowa/ 	

KL.8b 

T: Za co kocham moją 
mamę?- dokańczanie 

zdań; Rozwijanie 
kreatywności i 

sprawności manualnych- 
praca plastyczna 
“Majowa łąka dla 

mamy” 

 

zrozumieniem, pamięć, 
utrwalajace pisownię 
wyrazów z h i ch –

pisanie ze słuchu , gra 
edukacyjna. 

Rozwijanie 
kreatywności i 

sprawnosci manualnych- 
praca plastyczna 
“Majowa łąka dla 

mamy”	

doskonalące czytanie ze 
zrozumieniem, pamięć, 
utrwalajace pisownię 
wyrazów z h i ch –

pisanie ze słuchu , gra 
edukacyjna.  	

Rozwijanie 
kreatywności i 

sprawnosci manualnych- 
praca plastyczna 
“Majowa łąka dla 

mamy”	

	

	

	

	


