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ZAJECIA DLA UCZNIÓW MŁODSZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI ZINTEGROWANEJ 

 

 

Program zajęć dla uczniów klas I - III  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim lub umiarkowanym  lub/i ze sprzężeniami,                                                                                                            

uczęszczających do   Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku, 

biorących udział w projekcie: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

 

 

Program zajęć ukierunkowany jest na potrzeby i psychofizyczny rozwój dziecka upośledzonego w stopniu lekkim/umiarkowanym. Na umożliwienie 

dziecku z niepełnosprawnością intelektualną zdobycia wiedzy   i umiejętności na miarę jego możliwości, kształtowania postaw otwartości  i samoakceptacji oraz na 

wdrożenie go do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości. Ważne jest  rozwijanie  mocnych stron ucznia,  

stymulowanie jego ogólnego rozwoju, rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji 

słuchowo- językowych. Ponadto zapobiega powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabia właściwą motywację do nauki.  
 

http://www.plock.eu/
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Cele i zadania programu 

Cele  

 

Kształtowane kompetencje 

Cele ogólne  

 
Umożliwienie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną zdobycia wiedzy                   

i umiejętności na miarę jego możliwości, kształtowania postaw otwartości                    

i samoakceptacji oraz na wdrożenie go do uczestniczenia w różnych formach 

życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości. 

 

Umiejętność uczenia się – wg własnych możliwości, z właściwą motywacją                     

i zaangażowaniem, zindywidualizowany proces dydaktyczno – 

wychowawczo – terapeutyczny. Kompetencje matematyczne - zliczanie, 

liczenie, posługiwanie się pieniędzmi, porównywanie wielkości, szacowanie. 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania 

efektów pracy, podczas współpracy z innymi dziećmi), kompetencje 

społeczne (praca w grupie, umiejętność respektowania i wdrażania zasad 

funkcjonowania w społeczności), kreatywność (podczas prac plastycznych, 

kreatywnych, manualnych, wymagających wykorzystania wyobraźni,                              

z zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  (malowanie palcami, 

stemplowanie, wyklejanie, gry zręcznościowe, precyzyjne układanie klocków), 

swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK podczas zajęć usprawniających 
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motorykę małą  (praca z użyciem tablicy multimedialnej, laptopa z funkcją 

dotykowego ekranu), wykorzystywanie zasobów stron internetowych 

(superkid.pl, printoteka.pl, bystredziecko.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-line 

na edukacyjnych platformach internetowych,  

Cele  szczegółowe  

1.Doskonalenie umiejętności manualnych i grafomotorycznych poprzez m.in.: 

zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków  i innych przedmiotów, 

ćwiczenia graficzne (wyrabianie płynnych, rytmicznych, ciągłych ruchów 

pisarskich)  

2. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych  

3. Stymulowanie rozwoju myślenia logicznego poprzez m.in.: wskazywanie 

podobieństw i różnic, dokańczanie opowiadań, dorysowywanie brakujących 

elementów, pobudzanie do obserwacji, wyciągania wniosków, 

interpretowania,  

4. Rozwijanie zdolności myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez, m.in. 

układanie historyjek obrazkowych, dokańczanie opowiadań, 

5. Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej oraz pamięci wzrokowej poprzez, 

m.in.: układanie elementów w kolejności w jakiej były prezentowane, graficznie 

Umiejętność uczenia się – wg własnych możliwości,  z właściwą motywacją                

i zaangażowaniem, zindywidualizowany proces dydaktyczno – 

wychowawczo – terapeutyczny. Kompetencje matematyczne - zliczanie, 

liczenie, posługiwanie się pieniędzmi, porównywanie wielkości, szacowanie. 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania 

efektów pracy, podczas współpracy z innymi dziećmi), kompetencje 

społeczne (praca w grupie, umiejętność respektowania i wdrażania zasad 

funkcjonowania w społeczności), kreatywność (podczas prac plastycznych, 

kreatywnych, manualnych, wymagających wykorzystania wyobraźni,                                

z zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  (malowanie palcami, 

stemplowanie, wyklejanie, gry zręcznościowe, precyzyjne układanie klocków), 

swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK podczas zajęć usprawniających 

motorykę małą  (praca z użyciem tablicy multimedialnej, laptopa z funkcją 

http://www.plock.eu/


 
 

 

 

  
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie                                     i 
wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 
 

 

Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 

odtwarzając układy figur, układając figury w oparciu                                               o 

obraz zachowany w pamięci, wykorzystując gry edukacyjne,  

6. Rozwijanie bezpośredniej pamięci słuchowej poprzez, m.in.: powtarzanie 

ciągów słownych   o różnej liczbie, znaczeniu i powiązaniu wyrazów między 

sobą z zachowaniem tej samej liczby, kolejności i poprawności brzmieniowej,  

7. Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez, m.in.: dyktanda graficzne, 

układanki, labirynty,  

8. Usprawnianie percepcji i koordynacji wzrokowo – ruchowej, m.in.: 

odwzorowywanie, kalkowanie rysunków, rysowanie po śladzie,  

9. Stymulowanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez, m.in.: wyszukiwanie 

różnic między dwoma obrazkami, uzupełnianiu brakujących elementów na 

rysunku, odszukiwanie w zbiorze tych samych figur abstrakcyjnych,  

10. Poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie: lepsze rozumienie norm                     

i zasad społeczno – moralnych  

11. Wdrażanie do umiejętności i usprawnianie techniki czytania,  

12. Rozwijanie podstawowych kompetencji arytmetycznych (porównywanie 

liczb jednocyfrowych, rozpoznawanie znaków graficznych liczb, doliczanie                    

i odliczanie po jednym na konkretach, liczenie na konkretach w zakresie 

dotykowego ekranu), wykorzystywanie zasobów stron internetowych 

(superkid.pl, printoteka.pl, bystredziecko.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-line 

na edukacyjnych platformach internetowych, 
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poznanej liczby (dodawanie i odejmowanie), dobieranie konkretów do znaku 

graficznego liczby, posługiwanie się pieniędzmi. 1 

 
Formy, metody i środki dydaktyczne 

Metody pracy: 

• metoda sylabową na podstawie M. Bostek  

• metoda 18 struktur wyrazowych na podstawie E. Kujawa i M. Kurzyna  

• Metoda Dobrego Startu 

• obserwacja i pokaz  

• naśladownictwo 

• rozmowa kierowana 

• bajka terapeutyczna 

• wyjaśnienie 

• działanie praktyczne 

• elementy integracji sensorycznej 

• metody aktywizujące: drama, relaksacja, muzyka 

• gry i zabawy 

                                                           
1 http://www.osw.dabrowa.pl/wp-content/uploads/2018/01/prdozajkompkor.pdf 

http://www.plock.eu/
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• praca z komputerem, z wykorzystaniem tablic multimedialnych (internetowych portali edukacyjnych: (www.superkid.pl,  www.printoteka.pl,  

www.bystredziecko.pl) 

 

Formy pracy:  

• grupowa.  

Zasady pracy: 

• Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego - dzieci z fragmentarycznymi zaburzeniami rozwoju wymagają dodatkowej 

pomocy w postaci indywidualnego oddziaływania pedagogicznego, a tym samym dostosowania środków i metod dydaktycznych i wychowawczych do 

indywidualnych możliwości konkretnego dziecka.  

• Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniająca złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka – 

należy uwzględnić objętość opracowanego materiału, jego przystępność, przechodzenie od ćwiczeń prostych do bardziej złożonych i wymagających 

opanowania większego zakresu materiału bez rygoru czasowego.  

• Zasada korekcji zaburzeń – ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.  

• Zasada kompensacji zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu stworzenia właściwych 

mechanizmów kompensacyjnych.  

• Zasada systematyczności – dotyczy częstotliwości ćwiczeń korekcyjnokompensacyjnych, jak również dozowania ich w czasie oraz systematycznej pracy 

zarówno w szkole, jak i w domu.  

http://www.plock.eu/
http://www.superkid.pl/
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• Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego – działania wychowawcze o charakterze psychoterapeutycznym winny towarzyszyć zabiegom 

dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć, a ich jakość  i skuteczność będzie zależała od wzajemnej akceptacji ucznia i nauczyciela i od stworzenia 

atmosfery poczucia bezpieczeństwa i życzliwej pomocy. 

 

Narzędzia  

- różnorodne materiały obrazkowe, tablice, plansze, karty pracy 

- patyczki, liczydła, układanki, puzzle, pomoce sensoryczne,  

 - farby, kredki, plastelina, piasek kinetyczny, masy plastyczne, nożyczki, wydzieranki, wyklejanki, stemple,  itd.) do rozwijania kreatywności i wyobraźni, 

umiejętności właściwego trzymania narzędzi pisarskich, malarskich, nożyczek, wyrabiających precyzyjny chwyt, sprawność manualną, otwartość na nowe 

rozwiązania i pomysły 

- dzieci będą pracowały na narzędziach TIK, np. używały tablicy interaktywnej – programy i aplikacje zróżnicowane wg poziomu możliwości ucznia 

(www.superkid.pl,  www.printoteka.pl,  www.bystredziecko.pl) 

 

Literatura  
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3. Jaworowska E. Trudności w uczeniu się, „Życie Szkoły” nr 5/2001  
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6. www.superkid.pl 
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8. www.bystredziecko.pl  

9. Lekcjotek@ 
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Program: edukacja zintegrowana 

                                                       

                                                            Klasa IIb     

Opracowanie: Anna Kuskowska 
 

Termin realizacji: 12.X.2017-07.VI.2018r. 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

Tematyka 
zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne 

Termin 
realizacji 

 

1. 

 

 

Indywidualizacja pracy z 

uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

poprzez realizację 

dodatkowych zajęć 

dydaktyczno-

wyrównawczych i 

warsztatów 

 

 

 

 

 

 

 
Wspomaganie 

wszechstronnego i 

harmonijnego rozwoju 

ucznia. Nabywanie 

umiejętności czytania, 

pisania i liczenia: 

ułatwienie dziecku 

umiejętności czytania, 

pisania i liczenia poprzez 

ćwiczenia koncentracji 

uwagi, rozwijanie 

spostrzegawczości, 

usprawnianie koordynacji 

wzrokowej, rozwijanie 

percepcji słuchowej. 

Wyrównywanie braków w 

wiadomościach i 

umiejętnościach szkolnych. 

Rozbudzanie 

zainteresowań, wyrabianie 

1.Świat wokół nas. 

2.Pory roku. 

3.Mój dzień. 

4.Polska-moja 

ojczyzna. 

5.Jestem zdrowy. 

6.Mikołaj i jego 

zwyczaje. 

7.Nowy Rok. 

8.Bezpieczne 

zabawy zimowe. 

9.Strój na każdą 

pogodę. 

10.Zdrowe 

odżywianie. 

11.Sport to 

zdrowie. 

12.Przedwiośnie. 

 

1.Metoda dobrego 

startu 

2.Metody podające 

3.Metody 

poszukujące, 

problemowe 

4.Metody praktyczne 

5.Metody 

waloryzacyjne(przez 

przeżywanie) 

6.Metoda wzmocnień 

pozytywnych 

 

 

  

Różnorodne gotowe 

pomoce naukowe 

(np.: kolorowe 

plansze, puzzle, 

klocki, karty pracy 

zakupione ze środków 

projektu, gry 

dydaktyczne), jak i 

pomoce dydaktyczne 

przygotowane przez 

nauczyciela (np.: 

rozsypanki, układanki 

obrazkowe, sylabowe, 

wyrazowe, 

przygotowane karty 

ćwiczeń do pracy 

samodzielnej z 

zakresu treści 

 

12.10.2017r. 

26.10.2017r. 

09.11.2017r. 

23.11.2017r. 

07.12.2017r. 

21.12.2017r. 

04.01.2018r. 

08.02.2018r. 

15.02.2018r. 

01.03.2018r. 

15.03.2018r.. 

12.04.2018r. 

13.04.2018r. 

26.04.2018r. 

27.04.2018r. 

10.05.2018r. 

24.05.2018r. 

07.06.2018r. 
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własnej motywacji do 

(pracy) nauki. 

Kształtowanie umiejętności 

porównywania, 

segregowania i 

samokontroli. 

i życzliwości. 
 

13.Wiosenne 

przebudzenia. 

14.Wielkanocne 

zwyczaje w 

naszych domach. 

15.Piękne miejsca 

w Polsce. 

16.Moja rodzina. 

17.Wśród zwierząt. 

18.Bezpieczne lato. 

polonistycznych i 

matematycznych). 

Tablica interaktywna, 

komputer: 

korzystanie z 

zasobów 

strony:www.superkid. 
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Program: edukacja zintegrowana 
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Opracowanie: Anna Kuskowska 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne 

Termin 
realizacji 

 
1. 
 

 
Indywidualizacja pracy z 
uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 
poprzez realizację 
dodatkowych zajęć 
dydaktyczno-
wyrównawczych i 
warsztatów 

 
 
 

 
 

 

Wspomaganie 
wszechstronnego i 
harmonijnego rozwoju 

ucznia. Nabywanie 

umiejętności czytania, 
pisania i liczenia: 
ułatwienie dziecku 
umiejętności czytania, 
pisania i liczenia 
poprzez ćwiczenia 
koncentracji uwagi, 

rozwijanie 
spostrzegawczości, 
usprawnianie 
koordynacji wzrokowej, 

rozwijanie percepcji 
słuchowej. 
Wyrównywanie braków 
w wiadomościach i 
umiejętnościach 
szkolnych. 
Rozbudzanie 
zainteresowań, 
wyrabianie własnej 

1.Świat wokół nas. 
2.Pory roku. 
3.Mój dzień. 
4.Polska-moja ojczyzna. 
5.Jestem zdrowy. 
6.Mikołaj i jego 
zwyczaje. 

7.Nowy Rok. 

8.Bezpieczne zabawy 

zimowe. 

9.Ubrania na każdą 

pogodę. 

10.Zdrowe 

odżywianie. 

11.Sport to zdrowie. 

12.Przedwiośnie. 

13.Wiosenne 

przebudzenia. 

1.Metoda dobrego 
startu 
2.Metody podające 
3.Metody poszukujące, 
problemowe 
4.Metody praktyczne 
5.Metody 
waloryzacyjne(przez 
przeżywanie) 
6.Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
 
 

 Różnorodne gotowe 

pomoce naukowe 

(np.: kolorowe 

plansze, puzzle, 

klocki, karty pracy 

zakupione ze środków 

projektu, gry 

dydaktyczne), jak i 

pomoce dydaktyczne 

przygotowane przez 

nauczyciela (np.: 

rozsypanki, układanki 

obrazkowe, sylabowe, 

wyrazowe, 

przygotowane karty 

ćwiczeń do pracy 

samodzielnej z 

zakresu treści 

12.10.2017r. 

26.10.2017r. 

09.11.2017r. 

23.11.2017r. 

07.12.2017r. 

21.12.2017r. 

04.01.2018r. 

01.02.2018r. 

15.02.2018r. 

01.03.2018r. 

15.03.2018r. 

12.04.2018r. 

12.04.2018r. 

26.04.2018r. 

26.04.2018r. 

10.05.2018r. 

24.05.2018r. 

07.06.2018r. 
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motywacji do (pracy) 
nauki. 
Kształtowanie 
umiejętności 
porównywania, 
segregowania i 
samokontroli. 

i życzliwości. 
 

14.Wielkanocne 

zwyczaje w naszych 

domach. 

15.Piękne miejsca w 

Polsce. 

16.Moja rodzina. 

17.Wśród zwierząt. 

18.Bezpieczne lato. 

polonistycznych i 

matematycznych). 

Tablica interaktywna, 

komputer: 

korzystanie z 

zasobów 

strony:www.superkid. 
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Program: edukacja zintegrowana 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne 

Termin 
realizacji 

 
1. 
 

 
Indywidualizacja pracy z 
uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 
poprzez realizację 
dodatkowych zajęć 
dydaktyczno-
wyrównawczych i 
warsztatów 

 
 
 

 
 

 

Wspomaganie 
wszechstronnego i 
harmonijnego rozwoju 

ucznia. Nabywanie 

umiejętności czytania, 
pisania i liczenia: 
ułatwienie dziecku 
umiejętności czytania, 
pisania i liczenia 
poprzez ćwiczenia 
koncentracji uwagi, 

rozwijanie 
spostrzegawczości, 
usprawnianie 
koordynacji wzrokowej, 

rozwijanie percepcji 
słuchowej. 
Wyrównywanie braków 
w wiadomościach i 
umiejętnościach 
szkolnych. 
Rozbudzanie 
zainteresowań, 
wyrabianie własnej 

1.Pory roku. 
2.Moja rodzina. 
3.Kocham zwierzęta. 
4.Kraj, w którym 
mieszkam. 
5.Jestem zdrowy. 
6.Biała zima. 
7.Nowy Rok. 
8.Tajemnice kalendarza. 
9.Biała zima. 
10.Sport to zdrowie. 
11.Przedwiośnie. 
12.Wiosna. 
13.Wielkanocne 
zwyczaje. 
14.Nasza ojczyzna. 
15.Piękne miejsca w 
Polsce. 
16.Moja rodzina. 
17.Wśród zwierząt. 

1.Metoda dobrego 
startu 
2.Metody podające 
3.Metody poszukujące, 
problemowe 
4.Metody praktyczne 
5.Metody 
waloryzacyjne(przez 
przeżywanie) 
6.Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
 
 

 Różnorodne gotowe 

pomoce naukowe 

(np.: kolorowe 

plansze, puzzle, 

klocki, karty pracy 

zakupione ze środków 

projektu, gry 

dydaktyczne), jak i 

pomoce dydaktyczne 

przygotowane przez 

nauczyciela (np.: 

rozsypanki, układanki 

obrazkowe, sylabowe, 

wyrazowe, 

przygotowane karty 

ćwiczeń do pracy 

samodzielnej z 

zakresu treści 

05.10.2017r. 

19.10.2017r. 

07.11.2017r. 

16.11.2017r. 

30.12.2017r. 

07.12.2017r. 

11.01.2018r. 

01.02.2018r. 

22.02.2018r. 

08.03.2018r. 

05.04.2018r. 

05.04.2018r. 

19.04.2018r. 

19.04.2018r. 

17.05.2018r. 

17.05.2018r. 

14.06.2018r. 

14.06.2018r. 

http://www.plock.eu/
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motywacji do (pracy) 
nauki. 
Kształtowanie 
umiejętności 
porównywania, 
segregowania i 
samokontroli. 

i życzliwości. 
 

18.Bezpieczne lato. polonistycznych i 

matematycznych). 

Tablica interaktywna, 

komputer: 

korzystanie z 

zasobów 

strony:www.superkid. 
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Program: edukacja zintegrowana 

                                                            Klasa IIIb  

Opracowanie: Anna Kuskowska 

Termin realizacji: 24.IX.2018-07.VI.2019r. 
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L.p 

 

 

 

Kompetencje 

kluczowe 

 

Cel zajęć 

 

Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 

Metody pracy 

Wykorzystane 

pomoce 

dydaktyczne 

Termin 

realizacji 

 

1. 

 

 

Indywidualizacja pracy z 

uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

poprzez realizację 

dodatkowych zajęć 

dydaktyczno-

wyrównawczych i 

warsztatów 

 

 

 

Wspomaganie 

wszechstronnego i 

harmonijnego rozwoju 

ucznia. Nabywanie 

umiejętności czytania, 

pisania i liczenia: 

ułatwienie dziecku 

umiejętności czytania, 

pisania i liczenia 

poprzez ćwiczenia 

koncentracji uwagi, 

rozwijanie 

spostrzegawczości, 

usprawnianie 

koordynacji wzrokowej, 

rozwijanie percepcji 

słuchowej. 
Wyrównywanie braków 

1.Witaj szkoło. 

2.Pory roku. 

3.Moja rodzina. 

4.Kocham zwierzęta. 

5.Kraj, w którym 
mieszkam. 

6.Jestem zdrowy. 

7.Biała zima. 

8.Witaj Nowy Roku! 

9.Sporty zimowe. 

1.Metoda dobrego 

startu 

2.Metody podające 

3.Metody poszukujące, 

problemowe 

4.Metody praktyczne 

5.Metody 

waloryzacyjne(przez 

przeżywanie) 

6.Metoda wzmocnień 

pozytywnych 

 Różnorodne gotowe 

pomoce naukowe 

zakupione w ramach 

projektu, (np.: 

kolorowe plansze, 

puzzle, klocki, karty 

pracy zakupione ze 

środków projektu, gry 

dydaktyczne), jak i 

pomoce dydaktyczne 

przygotowane przez 

nauczyciela (np.: 

rozsypanki, układanki 

obrazkowe, sylabowe, 

24.09.2018r. 

8.10.2018r. 

26.10.2018r. 

5.11.2018r. 

19.11.2018r. 

3.12.2018r. 

17.12.2018r. 

14.01.2019r. 

18.01.2019r. 

http://www.plock.eu/
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w wiadomościach i 

umiejętnościach 

szkolnych. 

Rozbudzanie 

zainteresowań, 

wyrabianie własnej 

motywacji do (pracy) 

nauki. 

Kształtowanie 

umiejętności 

porównywania, 

segregowania i 

samokontroli. 

i życzliwości. 

10.Bezpieczne zabawy 
na śniegu i lodzie. 

11.Pomagamy 
zwierzętom w ziemie. 

12.Karmimy ptaki zimą. 

13.Święto Kobiet. 

14.Zawody kobiece i 
męskie. 

15. Wielkanocne 
zwyczaje. 

16. Wielkanoc w 
naszych domach. 

17. Wśród kolegów i 
koleżanek. 

18. Jak być dobrym 
przyjacielem? 

19. Fajnie być 
dzieckiem. 

 

 

wyrazowe, 

przygotowane karty 

ćwiczeń do pracy 

samodzielnej z 

zakresu treści 

polonistycznych i 

matematycznych). 

Tablica interaktywna, 

komputer: 

korzystanie z 

zasobów 

strony:www.superkid. 

18.01.2019r. 

22.02.2019r. 

 

22.02.2019r. 

15.03.2019r. 

15.03.2019r. 

05.04.2019r. 

05.04.2019r. 

17.05.2019r. 

17.05.2019r. 

07.06.2019r. 

07.06.2019r. 
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20. Dzieci z róznych 
stron świata. 
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Program: edukacja zintegrowana 

                                                       

                                                            Klasa IIIb  

Opracowanie: Anna Kuskowska 
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L.p 

 

 

 

Kompetencje 

kluczowe 

 

Cel zajęć 

 

Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 

Metody pracy 

Wykorzystane 

pomoce 

dydaktyczne 

Termin 

realizacji 

 

1. 

 

 

Indywidualizacja pracy z 

uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

poprzez realizację 

dodatkowych zajęć 

dydaktyczno-

wyrównawczych i 

warsztatów 

 

 

 

Wspomaganie 

wszechstronnego i 

harmonijnego rozwoju 

ucznia. Nabywanie 

umiejętności czytania, 

pisania i liczenia: 

ułatwienie dziecku 

umiejętności czytania, 

pisania i liczenia 

poprzez ćwiczenia 

koncentracji uwagi, 

rozwijanie 

spostrzegawczości, 

usprawnianie 

koordynacji wzrokowej, 

rozwijanie percepcji 

słuchowej. 
Wyrównywanie braków 

1.Witaj szkoło. 

2.Pory roku. 

3.Moja rodzina. 

4.Kocham zwierzęta. 

5.Kraj, w którym 

mieszkam. 

6.Jestem zdrowy. 

7.Biała zima.  

8.Witaj Nowy Roku! 

9.Sporty zimowe. 

1.Metoda dobrego 

startu 

2.Metody podające 

3.Metody poszukujące, 

problemowe 

4.Metody praktyczne 

5.Metody 

waloryzacyjne(przez 

przeżywanie) 

6.Metoda wzmocnień 

pozytywnych 

 Różnorodne gotowe 

pomoce naukowe 

zakupione w ramach 

projektu, (np.: 

kolorowe plansze, 

puzzle, klocki, karty 

pracy zakupione ze 

środków projektu, gry 

dydaktyczne), jak i 

pomoce dydaktyczne 

przygotowane przez 

nauczyciela (np.: 

rozsypanki, układanki 

obrazkowe, sylabowe, 

17.09.2018r. 

1.10.2018r. 

15.10.2018r. 

29.10.2018r. 

23.11.2018r. 

26.11.2018r. 

10.12.2018r. 

7.01.2019r. 

21.01.2019r. 
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w wiadomościach i 

umiejętnościach 

szkolnych. 

Rozbudzanie 

zainteresowań, 

wyrabianie własnej 

motywacji do (pracy) 

nauki. 

Kształtowanie 

umiejętności 

porównywania, 

segregowania i 

samokontroli. 

i życzliwości. 

10.Bezpieczne zabawy 
na śniegu i lodzie. 

11.Pomagamy 
zwierzętom w ziemie. 

12.Karmimy ptaki zimą. 

13.Święto Kobiet. 

14.Zawody kobiece i 
męskie. 

15.Przedwiośnie. 

16.Wiosna. 

18. Wielkanocne 
zwyczaje. 

19. Wielkanoc w 
naszych domach. 

20. Wśród kolegów i 
koleżanek. 

 

 

wyrazowe, 

przygotowane karty 

ćwiczeń do pracy 

samodzielnej z 

zakresu treści 

polonistycznych i 

matematycznych). 

Tablica interaktywna, 

komputer: 

korzystanie z 

zasobów 

strony:www.superkid. 

11.02.2019r. 

15.02.2019r. 

 

15.02.2019r. 

11.03.2019r. 

11.03.2019r. 

29.03.2019r. 

29.03.2019r. 

10.05.2019r. 

10.05.2019r. 

31.05.2019r. 

31.05.2019r. 
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Program: edukacja zintegrowana 

  

                                                            Klasa IIIb  

Opracowanie: Anna Kuskowska 

Termin realizacji: 14.IX.2017-24.V.2019r. 
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L.p 

 

 

 

Kompetencje 

kluczowe 

 

Cel zajęć 

 

Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 

Metody pracy 

Wykorzystane 

pomoce 

dydaktyczne 

Termin 

realizacji 

 

1. 

 

 

Indywidualizacja pracy z 

uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

poprzez realizację 

dodatkowych zajęć 

dydaktyczno-

wyrównawczych i 

warsztatów 

 

 

 

 

Wspomaganie 

wszechstronnego i 

harmonijnego rozwoju 

ucznia. Nabywanie 

umiejętności czytania, 

pisania i liczenia: 

ułatwienie dziecku 

umiejętności czytania, 

pisania i liczenia 

poprzez ćwiczenia 

koncentracji uwagi, 

rozwijanie 

spostrzegawczości, 

usprawnianie 

koordynacji wzrokowej, 

rozwijanie percepcji 

słuchowej. 
Wyrównywanie braków 

w wiadomościach i 

umiejętnościach 

1.Witaj szkoło. 

2. Jestem zdrowy. 

3. Kocham zwierzęta. 

4. Moja rodzina. 

5. Kraj, w którym 

mieszkam. 

6. Symbole narodowe. 

7. Pory roku. 

8. Biała zima. 

9.Witaj Nowy Roku! 

10.Sporty zimowe. 

1.Metoda dobrego 

startu 

2.Metody podające 

3.Metody poszukujące, 

problemowe 

4.Metody praktyczne 

5.Metody 

waloryzacyjne(przez 

przeżywanie) 

6.Metoda wzmocnień 

pozytywnych 

 

 Różnorodne gotowe 

pomoce naukowe 

zakupione w ramach 

projektu, (np.: 

kolorowe plansze, 

puzzle, klocki, karty 

pracy zakupione ze 

środków projektu, gry 

dydaktyczne), jak i 

pomoce dydaktyczne 

przygotowane przez 

nauczyciela (np.: 

rozsypanki, układanki 

obrazkowe, sylabowe, 

wyrazowe, 

przygotowane karty 

14.09.2018r. 

14.09.2018r. 

12.10.2018r. 

12.10.2018r. 

30.11.2018r. 

30.11.2018r. 

14.12.2018r. 

14.12.2018r. 

04.01.2019r. 

04.01.2019r. 
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szkolnych. 

Rozbudzanie 

zainteresowań, 

wyrabianie własnej 

motywacji do (pracy) 

nauki. 

Kształtowanie 

umiejętności 

porównywania, 

segregowania i 

samokontroli. 

i życzliwości. 

11.Bezpieczne zabawy 
na śniegu i lodzie. 

12.Pomagamy 
zwierzętom w ziemie. 

13.Karmimy ptaki zimą. 

14.Święto Kobiet. 

15.Zawody kobiece i 
męskie. 

16.Wiosenne 
przebudzenia. 

17. Wielkanocne 
zwyczaje. 

18. Wielkanoc w 
naszych domach. 

19. Wśród kolegów i 
koleżanek. 

20. Jak być dobrym 
przyjacielem? 

 ćwiczeń do pracy 

samodzielnej z 

zakresu treści 

polonistycznych i 

matematycznych). 

Tablica interaktywna, 

komputer: 

korzystanie z 

zasobów 

strony:www.superkid. 

25.01.2019r. 

25.01.2019r. 

 

11.03.2019r. 

11.03.2019r. 

22.03.2019r. 

22.03.2019r. 

26.04.2019r. 

26.04.2019r. 

24.05.2019r. 

24.05.2019r. 
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