SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA W PROJEKCIE
Gmina Świdnica - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

Nazwa Beneficjenta:
Nr projektu:

Lp.

1.

2.

3

4

5

RPDS.10.02.04-02-0014/18
Rodzaj
wsparcia/działania
(nazwa kursu/
szkolenia/zajęć)
Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa
matematyczna
„Matematyka – włącz
emocje!”
gr 1

Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa j.
angielskiego
„Okno na świat"
gr 2
Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa
biologiczno- chemiczna
„Środowisko
przyrodnicze najbliższego
otoczenia ”
gr 3

Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa
geograficzna „Badam,
doświadczam, działam”
gr 4

Data udzielania
wsparcia

Godziny
udzielania
wsparcia

2.11.2020

9.50-10.35

9.11.2020

9.50-10.35

16.11.2020

9.50-10.35

23.11.2020

9.50-10.35

30.11.2020

9.50-10.35

05.11.2020

13.35-14.20

07.11.2020

13.35-14.20

19.11.2020

13.35-14.20

26.11.2020

13.35-14.20

12.11.2020

12.40-13.25

19.11.2020

12.40-13.26

Adres realizacji wsparcia
lub
link do kursu/ szkolenia/zajęć

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1
e99cea059354c799b3283af2f9d6d00%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=a9a21f7a935a-41f7-9b9ed4e7ab23a631&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

12.40-13.27

18.11.2020

11.45-12.30

25.11.2020

18.11.2020
Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa
fizyczna "Czy fizyką
można się bawić ?" gr 5
25.11.2020

11.45-12.31

11:45 - 12:30

11:45 - 12:30

Inne:
- liczba osób uczestniczących;
- temat kursu/szkolenia/zajęć.

Działania łączne na ułamkach zwykłych idziesiętnych
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
Małgorzata
Pizuńska

8

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
Działania na liczbach dodatnich i ujemnych

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1
cacf521c1c147478486197760e1425e%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=4a12e515Agnieszka Kopeć
b854-4d28-a48f8ff650c14726&tenantId=5fa92d60-b35b-425e8408-001f0800afc2

Where is China?- trochę różnych danych także geografii.
Chinese language. Jak porozumiewają się Chińczycy?
6

What was made in China?- Chińskie wynalazki.
Chińska kuchnia.
Co w brzuchu burczy? Wszystko o układzie pokarmowym
Jak działa mózg?

https://liblink.pl/KLh2im2wyP

26.11.2020

Nazwa
wykonawcy/
Imię i nazwisko
prowadzącego

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4
e58f1129ac541d98233c0127341261e%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=c79186fae039-4b3c-8179eb1e89f2b328&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

Marta Siekierka

8

Co kryje się w powietrzu?

Góry - co ciekawego kryją polskie góry?
Kierunki geograficzne
Magdalena
Wodzińska

8

Zabawy z fizyką
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac
7f93da4062340d3b9287934dfba61e9%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=0a26fddb195f-4651-b5c82af6631dabc9&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

Anna
Karkulowska

zabawy z fizyką ciąg dalszy
8

5

6

7

Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa
fizyczna "Czy fizyką
można się bawić ?" gr 5

25.11.2020

Zajęcia rozwijające
5.11.2020
uzdolnienia, grupa
matematyczna „Od
12.11.2020
Ahmesa do Euklidesa”gr
19.11.2020
6
26.11.2020
zajęcia specjalistyczne,
03.11.2020
wyrównawcze, grupa j.
angielskiego
10.11.2020
"Mam szanse na
rozmowę z sąsiadem"
17.11.2020
gr 7
24.11.2020

8

9

10

11

11:45 - 12:30

8:55-9:40
8:55-9:40
8:55-9:40
8:55-9:40

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
a93cdfec0d50b44c6b0e3c87f043613bc%40th
read.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4e12
f801-68d3-40f1-a88c1c6f8102f9cf&tenantId=5fa92d60-b35b-425e8408-001f0800afc2

Anna
Karkulowska

zabawy z fizyką ciąg dalszy
8

Kąty na zegarku
Czy to rok przestępny?
Edyta Bosch

8

13.35-14.20
13.35-14.20

Określanie przynależności rzeczy do osób.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4
86f754218ff470f8bd253449f90707d%40threa
d.tacv2/conversations?groupId=7da37b997ca5-400a-91bc4c93e7b3d7ec&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

Przedstawianie się oraz podawanie podstawowych informacji na swój temat.
Anna ZiębaSędkowska

8
Mówienie o sobie i o innych osobach z zastosowaniem czasownika to be.
Opisywanie swojego przyjaciela w oparciu o przeczytany tekst.

13.35-14.20

05.11.2020

08:55 - 09:40

12.11.2020

08:55 - 09:40

Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa
matematyczna
„Zaczarowany świat figur
i liczb”
gr 9

19.11.2020

08:55 - 09:40

26.11.2020

08:55 - 09:40

6.11.2020

13.35-14.20

13.11.2020

12.40-13.25

20.11.2020

12.40-13.25

27.11.2020

12.40-13.25

18.11.2020

11.45-12.30

Ile mm3 wody zmieści się w litrowej beczce?
Zmniejszamy świat - skala.

13.35-14.20

Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa
matematyczna
„Spacerkiem z Królową
Nauk"
gr 8

Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa
przyrodnicza „Bystre
oko”
gr 10

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac
7f93da4062340d3b9287934dfba61e9%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=0a26fddb195f-4651-b5c82af6631dabc9&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4
1edf10cb35b457f9f5c073067e9d734%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=efae3b95Agata Kozłowska
1f7d-4c3b-812bf3a8135cfa4f&tenantId=5fa92d60-b35b-425e8408-001f0800afc2
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aff
55f22df1d9488caf64a11e1c373a21%40thread
.tacv2/conversations?groupId=9bd4ace155d5-423f-a4fb4a4699043dc0&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

Arkusz powtórkowy nr 4/2020 ( obliczanie procentowe)
Arkusz powtórkowy nr 4/2020( obliczenia procentowe)
8

Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.
Zadania egzaminacyjne - przekątna kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego.
Cztery działania pisemne na liczbach naturalnych
Cechy podzielności liczb

Małgorzata
Pizuńska

8

Cechy podzielności liczb
NWW i NWD

Mali zjadacze to także badacze.
https://liblink.pl/AS05HYrBiS

25.11.2020

6.11.2020
Zajęcia rozwijające
13.11.2020
uzdolnienia, grupa
przyrodnicza„Chochlikow
20.11.2020.
e psoty ” gr 11
27.11.2020.

Marta Siekierka

8

Czy pogoda ma wpływ na nasze zdrowie.

11.45-12.30
Czy pogoda ma wpływ na nasze zdrowie?

11.45-12.30
11.45-12.30
11.45-12.30
11.45-12.30

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
a69d934158b1a435b81ccb4c9221eb994%40t
hread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=53e
0f81e-27d3-4d5a-bbc8b80034253124&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

Skąd bierze się deszcz?
Aneta Pilarska

8

Czary-mary, nie do wiary! Badamy właściwości wody,
przeprowadzamy doświadczenia.
Tajemnice śniegowej gwiazdki.

12

13

14

Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa j.
niemieckiego
„Dla dociekliwych”
gr
13

02.11.2020

14.30-15.15

09.11.2020

14.30-15.15

16.11.2020

14.30-15.15

23.11.2020

14.30-15.15

30.11.2020

14.30-15.15

Zajęcia specjalistyczne, 05.11.2020
rewalidacja „Otwórz się
12.11.2020
na świat”
gr 15
19.11.2020

13.35-14.20

26.11.2020

13.35-14.20

Zajęcia specjalistyczne,
10.11.2020
terapia pedagogiczna
„Uwaga-koncentruję się” 17.11.2020
gr 16
24.11.2020

15

Zajęcia specjalistyczne,
terapia pedagogiczna 12.11.2020
„Rozwijaj swój mózg” gr
19.11.2020
17
26.11.2020

16

17

18

13.35-14.20
13.35-14.20

11.45-12.30
11.45-12.30
11.45-12.30
11.45-12.30
11.45-12.30
11.45-12.30

Zajęcia specjalistyczne, 05.11.2020
wyrównawcze, grupa
12.11.2020
matematyczna
„Pogotowie
matematyczne”
19.11.2020
gr 18

11:45 - 12:30

26.11.2020

11:45 - 12:30

Zajęcia specjalistyczne,
wyrównawcze, grupa
matematyczna „W
królestwie figur i liczb”
gr 19

11:45 - 12:30
11:45 - 12:30

5.11.2020

12.40-13.25

12.11.2020

12.40-13.25

19.11.2020

12.40-13.25

26.11.2020

12.40-13.25

Zajęcia specjalistyczne,
9.11.2020
wyrównawcze, grupa
matematyczna „Zabawne
cyferki” gr 20

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9
ca785ed64f64d9183e1c4f8e62ddfe3%40threa
d.tacv2/conversations?groupId=d10ef3abd313-4dd5-bf7898f3a1de2a9d&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a364101168d0946afa0d36ec6bf9d5
30a%40thread.tacv2/1604323422006?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%225fa92d60-b35b425e-8408001f0800afc2%22%2c%22Oid%22%3a%22602
22cd2-ad10-4ee6-ab22https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1
943f7d138334bd6a3559da6740280e5%40thr
ead.tacv2/conversations?groupId=82d67de5e98c-4d66-b0377a7ac1e62c1f&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4
fe2c4b0073b4d3aa4168f10f62108d2%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=0f41fdedf8f2-40e1-abdc198969a1a19b&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

Liczebniki 1-1000. Ćwiczenia.
Wie spät ist es? - określanie czasu zegarowego.
Dorota
Sierzputowska

6

Um wie viel Uhr ......? - O której godzinie .....?
Mein Tag. - Codzienne czynności.
Mein Tagesablauf. Przebieg dnia - tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Odmiana rzeczownika- zabawy końcówkami

Izabela Kozioł

1

Trudne formy czasownika- quiz
Opisać świat- użycie przymiotników
"Ó' czy "U"- słowne puzzle
Gra słowna-odgadywanie haseł

Marlena
Czerwińska

4

Odnajdywanie różnic, odnajdywanie na obrazkach wybranych elementów
Rozwiązywanie zagadek

Odnajdywanie różnic, odnajdywanie
na obrazkach wybranych elementow
Marlena
Czerwińska

4

Gra słowna - odgadywanie haseł
Rozwiązywanie zagadek
Arkusz powtórkowy nr 4/2020 ( obliczanie procentowe)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4
da5d3a9395d42d1ad6571d35d44d109%40thr
ead.tacv2/conversations?groupId=2587cb71Agata Kozłowska
6b04-4d7b-b78a8a7adfabfc0f&tenantId=5fa92d60-b35b-425e8408-001f0800afc2

Arkusz powtórkowy nr 4/2020( obliczenia procentowe)
8

Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.

Zadania egzaminacyjne - przekątna kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego.
Cztery działania na ułamkach dzisiętnych

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad
f5c56f1cfdf4891bfd3b69f50b9c66c%40thread
.tacv2/conversations?groupId=58b01655ac10-430f-90e3543e968f1846&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

Małgorzata
Pizuńska

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym
6

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym

Mnożenie liczb w zakresie 100.

12.40-13.25
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af
4c181dbbe48433ab8a9acfbb65379b5%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=92a570d90c88-4331-83b25efe5666a13c&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

Renata Kwak

8

18

19

20

21

22

23

24

Zajęcia specjalistyczne,
wyrównawcze, grupa
matematyczna „Zabawne
16.11.2020
cyferki” gr 20

12.40-13.25

23.11.2020

12.40-13.25

30.11.2020

12.40-13.25

Zajęcia specjalistyczne, 03.11.2020
korekcyjno10.11.2020
kompensacyjne
"Chcę i potrafię"
17.11.2020
gr 21
24.11.2020
Zajęcia specjalistyczne,
18.11.2020
korekcyjnokompensacyjne
„eMOCje dziecka” gr 22
25.11.2020
Zajęcia rozwijające
uzdolnienia, grupa j.
angielskiego
„Mali odkrywcy”
gr 23

Zajęcia specjalistyczne,
tyflopedagogika,
surdopedagogika
"Od stóp do głów"
gr 24

13.35 – 14.20
13.35 – 14.20
13.35 – 14.20
13.35 – 14.20

12:00-13:00
13.35-14.20

09.11.2020

13.35-14.20

16.11.2020

13.35-14.20

23.11.2020

13.35-14.20

30.11.2020

13.35-14.20

03.11.2020

13.35-14.20

10.11.2020

13.35-14.20

17.11.2020

13.35-14.20

24.11.2020

13.35-14.20

zajęcia specjalistyczne, 03.11.2020
wyrównawcze, grupa j.
10.11.2020
angielskiego
17.11.2020
"Mam szanse na
rozmowę z sąsiadem" gr
26
24.11.2020

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4
61192c4c2cb40f5b10fd88e4c82ce3a%40threa
d.tacv2/conversations?groupId=f7e88e52ade7-42c4-83fd4c15449de6be&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

- Mnożenie liczb dwucyfrowych przez liczbę jednocyfrową.
Renata Kwak

8
- Znaki rzymskie.
- Pisanie dat różnymi sposobami.
Pamiętamy o zmarłych. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania rzeczowników.
Komunikacja na co dzień. Wyliczanki-rymowanki- ćwiczenia dykcyjne.

Alicja Rostek

4

Moje marzenia. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Wieczory z książką. Pisownia wyrazów z ż.
Potrafię sobie radzić z trudnymi emocjami

12:00-13:00

02.11.2020

Zajęcia specjalistyczne,
10.11.2020r.
zajęcia
oligofrenopedagogiczne 17.11.2020.
„Jak usprawnić pamięć”
gr 25
24.11.2020r.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af
4c181dbbe48433ab8a9acfbb65379b5%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=92a570d90c88-4331-83b25efe5666a13c&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

12:40-13:25
12:40-13:25
12:40-13:25
13.35-14.20
13.35-14.20
13.35-14.20
13.35-14.20

https://teams.microsoft.com/_?lm=deeplink
&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/
conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:a8
13c8559e7f4e009d6033f891658968@thread.
tacv2&ctx=channel

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5
47147b94d554faea366823fb47ec45a%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=e19549a3003c-4eb3-9daa8e7fd0eaace1&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

Dagmara
Gruszczyńska

Uczucia moich bliskich

Określanie przynależności rzeczy do osób.
Przedstawianie się oraz podawanie podstawowych informacji na swój temat.
Anna ZiębaSędkowska

6

Mówienie o sobie i o innych osobach z zastosowaniem czasownika to be.
Opisywanie swojego przyjaciela w oparciu o przeczytany tekst.
Tworzenie własnego profilu osobowego.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3
a0e988b112f874bc7b893578090f8bcab%40th
read.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=21f2 Edyta Jesionek01de-ecb6-4d69-99fcSkoczylas
fd25d1687826&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6
1e9f600d0fe4c089874ed3c5b0a4671%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=c08ebfbc817c-46fe-b05dRenata Smolbik
c97291abb742&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4
86f754218ff470f8bd253449f90707d%40threa
d.tacv2/conversations?groupId=7da37b997ca5-400a-91bc4c93e7b3d7ec&tenantId=5fa92d60-b35b425e-8408-001f0800afc2

4

O patriotyzmie trzeba bez końca – poszerzanie wiedzy, doskonalenie spostrzegania
wzrokowego,
koordynacji
wzrokowo
– ruchowej.
.… a co było potem
– układanie
historyjki
– analiza i synteza wzrokowa.
2

Co to znaczy, że zjadamy chemię? – zasady zdrowego żywienia – poszerzanie wiedzy,
koncentracja uwagi, pamięć wzrokowa
Ortografia „Ó” – doskonalenie wiedzy, ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie
spostrzegania wzrokowego.
Ile mogę zapamiętać? Budujemy zdania.
Znane dźwięki. Tworzę melodię.

2

Wyprawa po zakupy.

Whats this?- pytanie, ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu.
Have got- czasownik mieć, odmiana i ćwiczenia.
Anna ZiębaSędkowska

8

Have you got?- tworzenie zdań pytających z czasownikiem mieć.
Short stories telling- krótkie opowiadania, słuchanie.

24

25

26

27

zajęcia specjalistyczne,
wyrównawcze, grupa j.
angielskiego
"Mam szanse na
rozmowę z sąsiadem" gr
26

24.11.2020

13.35-14.20

Zajęcia specjalistyczne, 9.11.2020r
zajęcia
oligofrenopedagogiczne 16.11.2020r.
„Tajemnice świata” gr 27

12:40-13:25

23.11.2020r.

12:40-13:25

Zajęcia specjalistyczne, 10.11.2020
zajęcia
oligofrenopedagogiczne 17.11.2020
„Ja i inni” gr 28
24.11.2020
Zajęcia specjalistyczne,
12.11.2020
korekcyjnokompensacyjne
19.11.2020
„Ołówkiem i długopisem
” gr 29
26.11.2020

12:40-13:25

12.40 - 13.25
12.40 - 13.25
12.40 - 13.25
12:40-13:25
12:40-13:25
12:40-13:25

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4
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Anna ZiębaSędkowska
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Short stories telling- krótkie opowiadania, słuchanie.

Poznajemy świat
Anna
Karkulowska

Poznajemy świat
4
Poznajemy świat

Gimnastyka dla oka i języka. Kształcenie percepcji wzrokowo-słuchowej.
Alicja Rostek

2

Moja ojczyzna. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Miejsce, w którym mieszkamy. Usprawnianie grafomotoryki.
Ćwiczenia w doskonaleniu sfery emocjonalnej i społecznej (nazywanie emocji).

Martyna
Dębowczyk

Pisanie poznanych liter. Pisanie i odczytywanie krótkich wyrazów.
2
Nazywanie liter w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Próba ułożenia zdań z wybranym
wyrazem.

