
TERAPIA PEDAGOGICZNA KLASY I i II 

23 MARCA – 27 MARCA 

Drodzy Uczniowie! 

Szanowni Rodzice! 

        Bardzo żałuję, że w obecnym czasie nie możemy spotykać się i odbywać zajęć jak do tej 

pory. W związku z tym informuję, że będę przesyłała Wam zadania lub karty pracy do 

wykonania.  

       Chciałabym jednak, abyście wiedzieli, że jestem świadoma, iż macie wiele przedmiotów                      

i wiele pracy. Stąd, proszę, potraktujcie moje propozycje zadań jako nieobowiązkowe - dla 

chętnych. Jeśli któreś z Was będzie miało ochotę wykonać je, będę bardzo zadowolona, 

jednak nie będę Was z tego rozliczać i oceniać.  

        Możecie (chętni) swoje prace gromadzić w teczce lub koszulce, możecie robić zdjęcia lub 

nagrywać, gdy np. czytacie  i kiedy skończy się to niemiłe zamieszanie, związane z 

kwarantanną, po powrocie do szkoły będziecie mogli pochwalić się tym,            co zrobiliście. 

Jeśli nie dacie rady, nie będę wyciągała żadnych konsekwencji.  

       Wiem, że niektórzy z Was potrzebują czasami rozmowy lub porady. Pozostaję do Waszej 

dyspozycji. Utworzyłam do tego celu na czas przerwy szkolnej skrzynkę mailową wyłącznie 

dla Was i Waszych Rodziców. Jeśli macie ochotę, piszcie na adres:   

k.gondek.terapiapedagogiczna@gmail.com     

Przynajmniej raz dziennie będę wchodziła na tę pocztę i postaram się pobyć trochę     z Wami, 

może pomóc, pocieszyć. Jednak to Wy musicie (jeśli chcecie oczywiście) pierwsi do mnie 

napisać, ponieważ nie mam Waszych adresów. 

 

Pozdrawiam serdecznie Was i Waszych bliskich, trzymajcie się cieplutko, 

 

Wasz nauczyciel - terapeuta 

Katarzyna Gondek 

 

Klasy  Co zrobić?/Co obejrzeć?/załączniki  Termin 

realizacji 

Kontakt w razie potrzeby 

IA 

 

IB  

 

IC 

 

IIA 

 

IIB 

 

IIC 

 

IID 

Połącz sylaby pokolorowane w tym 

samym kolorze i przeczytaj wyrazy: 

 

KARTA PRACY NR 1 

 

 

23-27 

marca 

k.gondek.terapiapedagogiczna@gmail.com  

 

Wykonaj „Leniwą ósemkę” rysując 

po śladzie kredką lub ołówkiem: 

prawą ręką – 5 razy, 

lewą ręką - 5 razy, 

równocześnie obiema rękami – 5 

razy. 

Pamiętaj, że należy zacząć od 

środka w górę w lewą stronę 

mailto:k.gondek.terapiapedagogiczna@gmail.com


KARTA PRACY NR 2 

 

 


