
	
Plan	zajęć	w	ramach	PPP	–	12	tydzień	08.06-10.06.2020r.		

1.Konsultacje	dla	uczniów	oraz	rodziców,	porady,	wsparcie	
2.	Przygotowanie	dokumentacji	na	spotkanie	zespołów	PPP		
3.Prowadzenie	grupy	Porady	psychologiczno-	pedagogicznej	na	Facebooku.	
4.	Realizacja	programów	profilaktycznych:	„Czyste	powietrze	wokół	nas”	i	„Bieg	po	zdrowie”	
	
Poniedziałek	 Wtorek	 Środa	 Czwartek	 Piątek	 
LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

1a,1b 
T: Gimnastyka buzi  i 

języka- filmy 
instruktażowe 

 
 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

0e, 1e,1d 
T: Gimnastyka buzi  i 
języka- filmy 
instruktażowe 
 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 

 
MATURA 

LOGOPEDIA 
J. Kaczmarek 
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PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

Członek zespołu 
nadzorującego 
egzamin maturalny 

 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

Kl. 4-8 
Komunikat FUO, 
Trening koncentracji 
uwagi 
Rozmowy które dają 
moc. 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 

Członek zespołu 
nadzorującego 
egzamin maturalny 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 
Dzień wolny 

PSYCHOLOG 
A.Ławniczak 
Dzień wolny 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 
Kl.7d,7b 

 
T: T:Trening umysłu- 
gry edukacyjne/ znajdź 
parę, uzupełnij 
brakującą część 
obrazka/ 
Utrwalenie i 
sprawdzenie 
znajomości 
lektur/dopasuj autora 
do tytułu,- lektury 
kl.7,test sprawdzający 
znajomość lektury 
„Zemsta”, „ 
Świtezianka”/ 
 

Kl.5c,5h,5e, 
T:Trening umysłu- gry 
edukacyjne/ znajdź 
parę, uzupełnij 
brakujaca częśc 
obrazka/ 
Utrwalenie i 
sprawdzenie 
znajomości 
lektur/dopasuj autora 
do tytułu,- lektury 
kl.5,test sprawdzajacy 
znajomośc lektury 
„Opowiesci z Narnii/ 
 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 
 

Kl.5f,5g,5b 
T:Trening umysłu- gry 
edukacyjne/ znajdź 
parę, uzupełnij 
brakującą część 
obrazka/ 
Utrwalenie i 
sprawdzenie 
znajomości 
lektur/dopasuj autora 
do tytułu,- lektury 
kl.5,test sprawdzający 
znajomość lektury 
„Opowieści z Narnii/ 
 
 
Kl.6b 
T:Trening umysłu- gry 
edukacyjne/ znajdź 
parę, uzupełnij 
brakujaca częśc 
obrazka/ 
Utrwalenie i 
sprawdzenie 
znajomości 
lektur/dopasuj autora 
do tytułu,- lektury 
kl.6,test sprawdzajacy 
znajomośc lektury „W 
pustyni i w puszczy” 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 
 

Kl.4b           
T: Trening umysłu- 
gry edukacyjne/ znajdź 
parę, uzupełnij 
brakujaca częśc 
obrazka/ 
Utrwalenie i 
sprawdzenie 
znajomości 
lektur/dopasuj autora 
do tytułu,- lektury 
kl.4,test sprawdzający 
znajomość 
lektury”Akademia 
Pana Kleksa” 
 
 Kl.8d. 
T: Trening umysłu- 
gry edukacyjne/ znajdź 
parę, uzupełnij 
brakującą część 
obrazka/ 
 
 
 
 

 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 
 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

E.Kaczmarek 
 
 



KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

S.Pasiciel 
Kl. 0 a, b, c, d, e 
Kl. 1 a, b, c, d, e 
Kl. 2b 
T: Kolorowanie wg 
kodu, usprawnianie 
manualne, 
rozpoznawanie figur 
geometrycznych 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

S.Pasiciel 
Kl. 3a, b, c, f 
T: Utrwalanie pamięci 
wzrokowej i słuchowej, 
odkodowanie hasła na 
podstawie zadań o 
tematyce wakacyjnej.  

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

      J.Kaczmarek 
 

MATURA 
 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

	

	


