
KLASA VII SPSu- Poruszana tematyka zajęć  zgodna z Podstawą Programową





KOCHANA IGO, EWELINO, KAMILU, DAWIDZIE!

Czasami  szkoła  jest  zamknięta,ale  nie  oznacza,że  mamy czas  wolny od nauki.  Pobyt  w domu rozwija  nowe
możliwości, aby nauczyć się innych sposobów komunikowania się i  zdobywania nowej wiedzy. Czas spędzony w domu
daje nam możliwość zacieśnienia więzi z najbliższymi. Rozmawiajcie często z rodzicami, rodzeństwem na różne tematy.
Dbajcie o higienę . Poświęćcie czas na zrobienie generalnych porządków w domu i najbliższym otoczeniu , segregujcie
śmieci.  Nie spotykajcie się z osobami, które nie mieszkają razem z wami, na spotkania przyjdzie odpowiedni czas.
Musimy wszyscy się zmobilizować, aby wirus już się nie przenosił na inne osoby. Tylko wspólne działanie da nam dobry
rezultat, wiecie już  o tym dobrze. 
ZAPRASZAM DO NAUKI .
ZMOBILIZUJCIE SIĘ DO NIEJ CODZIENNIE O TEJ SAMEJ PORZE.
ZORGANIZUJCIE SOBIE POTRZEBNE PRZYBORY.
ZORGANIZUJCIE SOBIE KĄCIK DO NAUKI.
PRZYPOMNIJCIE SOBIE JAK WYGLĄDAŁ NASZ KAŻDY DZIEŃ W KLASIE I TAK ZACZYNAJCIE KAŻDY 
DZIEŃ NAUKI W DOMU.
Korzystajcie z kart pracy, wykazujcie się pomysłowością i zaradnością. Korzystajcie z kart pracy jeśli uda się wam je  
wydrukować. Jeśli nie to odwzorowujcie je sami w zeszytach lub na dostępnych kartkach, zbierajcie prace, róbcie 
zdjęcia. Wiele informacji znajdziecie na naszej stronie  oswjoniec .pl. klikając na nauczanie zdalne i plik klasa VII
SPSu . Możecie też komunikować się ze mną za pomocą telefonu, pisząc sms, lub rozmawiać. 
ZACZYNAMY NAUKĘ W TAKIEJ FORMIE AŻ DO ODWOŁANIA. ŻYCZĘ POWODZENIA, ZDROWIA 
I RADOŚCI.

Wasza wychowawczyni-Marzanna Przygódzka

P.S. Kończy się marzec, a zaczyna kwiecień. Zróbcie podsumowanie z marca tak jak  robiliśmy to w klasie.







Miesiąc

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA









Zadanie. Dorysuj słoneczka we wskazane miejsce.



ZADANIE. Wytnij i wklej zaobserwowane zjawiska danego dnia.



ZADANIE . Codziennie sprawdzaj temperaturę powietrza i ją  zapisuj lub zaznaczaj.





ZADANIE. Codziennie utrwalaj dane osobowe i je zapisuj lub odwzorowuj.





Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
TEMAT : CHCĘ BYĆ ZDROWY.
30.03.2020R.
Przypomnij sobie o czym rozmawialiśmy w szkole. Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności. Wszystko co robisz notuj 
w zeszycie, wklejaj, rób zdjęcia.



OBJAWY CHOROBY, POSTĘPOWANIE W CHOROBIE









ZADANIE. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ. 
Zaprojektuj własną kosmetyczkę z przyborami higienicznymi. Możesz narysować, namalować bądź wykonać 
wyklejankę z użyciem ilustracji z dostępnych gazet. Pamiętajcie korzystamy z tego co jest w domu nie wychodzimy do 
sklepu, nie chodzimy do sąsiada i nie pożyczamy, nie korzystamy z cudzych przyborów toaletowych. Po skończonej 
pracy umyjcie ręce. 

Pomysł na kosmetyczkę. Liczę na ciekawe wasze pomysły. Zróbcie to starannie, macie dużo czasu. Zróbcie zdjęcie, 
zachowajcie wszystkie prace w zeszytach. Potraktujcie naukę jako miłą formę spędzania czasu w domu.


