
  



  

Drodzy Rodzice ! Drodzy Rodzice ! 

Poniżej zamieszczam bloki tematyczne dla uczniów na poszczególne dni tygodnia: Poniżej zamieszczam bloki tematyczne dla uczniów na poszczególne dni tygodnia: 
Realizacja zajęć od 15 - 19.06.2020r Realizacja zajęć od 15 - 19.06.2020r 

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK: Środki transportu publicznego.: Środki transportu publicznego.
PIĄTEKPIĄTEK: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W dniach 16 – 18.06.20 nie ma zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy klas ósmych.W dniach 16 – 18.06.20 nie ma zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy klas ósmych.

W pliku zamieszczone są tematy przewodnie tygodnia, propozycje ćwiczeń W pliku zamieszczone są tematy przewodnie tygodnia, propozycje ćwiczeń 
oraz karty pracy do nauki i terapii w domu. oraz karty pracy do nauki i terapii w domu. 

Bardzo proszę o realizację zamieszczonych treści i ćwiczeń na miarę możliwości Bardzo proszę o realizację zamieszczonych treści i ćwiczeń na miarę możliwości 
Waszych dzieci.Waszych dzieci.

 
Materiały zamieszczane są jako pliki w formacie pdf, dzięki czemu mogą państwo dostosować Materiały zamieszczane są jako pliki w formacie pdf, dzięki czemu mogą państwo dostosować 

wielkość elementów do potrzeb Waszych dzieci.wielkość elementów do potrzeb Waszych dzieci.

Wykonane prace proszę przesyłać, jako zdjęcie lub skan, na maila Wykonane prace proszę przesyłać, jako zdjęcie lub skan, na maila sp1soswpt@gmail.com.sp1soswpt@gmail.com.

Proszę o zbieranie wykonanych prac do teczki ucznia. Proszę o zbieranie wykonanych prac do teczki ucznia. 
Propozycje ćwiczeń od nauczycieli – specjalistów są zamieszczone w oddzielnej zakładcePropozycje ćwiczeń od nauczycieli – specjalistów są zamieszczone w oddzielnej zakładce

 na stronie SOS-W.  na stronie SOS-W. 
                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                   Wychowawca: Anna B.                                                                                                   Wychowawca: Anna B.



  



  

ŚRODKIEM ŚRODKIEM TRANSPORTU PUBLICZNEGOTRANSPORTU PUBLICZNEGO JEST: JEST:

ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO PORUSZA SIĘ ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO PORUSZA SIĘ 
WIELE OSÓB.WIELE OSÓB.

      OSOBY PODRÓŻUJĄCE TRANSPORTEM PUBLICZNYM TOOSOBY PODRÓŻUJĄCE TRANSPORTEM PUBLICZNYM TO

  PASAŻEROWIEPASAŻEROWIE..

 I TRAMWAJ.I TRAMWAJ.



  

Poznaj zasady zachowania się Poznaj zasady zachowania się   na przystankachna przystankach komunikacji miejskiej.  komunikacji miejskiej. 

  Oczekując na autobus, Oczekując na autobus, 
stój dość daleko stój dość daleko 
od krawężnika.od krawężnika.

Nie przechodź przed autobusem,Nie przechodź przed autobusem,
  poczekaj, aż odjedzie.poczekaj, aż odjedzie.

Przechodź zawszePrzechodź zawsze
  po odjechaniu autobusu.po odjechaniu autobusu.

Nie przechodźNie przechodź
  za przejeżdżającym autobusem.za przejeżdżającym autobusem.



  

Poznaj zasady Poznaj zasady wsiadaniawsiadania i  i wysiadania wysiadania z autobusu.z autobusu.

Czekaj, aż pasażerowie wysiądą.Czekaj, aż pasażerowie wysiądą. Wsiadając nie przepychaj się.Wsiadając nie przepychaj się.

Nie wskakuj Nie wskakuj 
i nie wyskakuj z pojazdów.i nie wyskakuj z pojazdów.

Nie wsiadaj Nie wsiadaj 
do przepełnionego pojazdu. do przepełnionego pojazdu. 



  

Poznaj zasady zachowania w środkach komunikacji miejskiej.Poznaj zasady zachowania w środkach komunikacji miejskiej.

Nie tarasuj przejścia.Nie tarasuj przejścia.
Usiądź, jeżeli są wolne miejsca, Usiądź, jeżeli są wolne miejsca, 

gdy stoisz, trzymaj się uchwytów.gdy stoisz, trzymaj się uchwytów.

Nie zakłócaj porządku.Nie zakłócaj porządku.                     Ustąp miejsca osobom starszym,Ustąp miejsca osobom starszym,
  z dzieckiem na ręku. z dzieckiem na ręku. 



  

Posłuchaj piosenki,Posłuchaj piosenki,
 spróbuj powtarzać słowa,  które potrafisz spróbuj powtarzać słowa,  które potrafisz

 i czynności, które pamiętasz. i czynności, które pamiętasz.

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA


  

Karta pracy do wydrukowaniaKarta pracy do wydrukowania



  

Otocz czerwoną pętlą pojazdy, które jadą w Otocz czerwoną pętlą pojazdy, które jadą w prawą prawą stronę,stronę,
a zieloną pojazdy, które jadą wa zieloną pojazdy, które jadą w  lewąlewą stronę. stronę.



  



  

Przypomnij sobie podstawowePrzypomnij sobie podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnięzasady przechodzenia przez jezdnię!!

Spójrz ponownie Spójrz ponownie 
w lewą stronę.w lewą stronę.

Zatrzymaj sięZatrzymaj się
  przed krawężnikiem.przed krawężnikiem.

Spójrz w lewą Spójrz w lewą 
stronę.stronę. Spójrz w prawą stronę.Spójrz w prawą stronę.

Spoglądając w lewo, Spoglądając w lewo, 
spokojnie przechodźspokojnie przechodź

  przez jezdnię.przez jezdnię.

  Na środku jezdni,Na środku jezdni,
  nie zatrzymując się,nie zatrzymując się,

  spójrz w prawo.spójrz w prawo.



  

Zasady zachowania się na chodniku.Zasady zachowania się na chodniku.

                          Chodnik służy nie tylko tobie,Chodnik służy nie tylko tobie,
              nie tarasuj go.nie tarasuj go.

Nie stój nigdy blisko jezdni, Nie stój nigdy blisko jezdni, 
mimo że  stoisz na chodniku.mimo że  stoisz na chodniku.



  

Czy widzisz ten znak? Czy widzisz ten znak? 

Ten znak oznacza  „Ten znak oznacza  „Bezpieczne miejsce przejściaBezpieczne miejsce przejścia
                            przez jezdnię”.                            przez jezdnię”.



  

Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Wytnij i przyklej postaci zgodnie z sygnalizacją świetlną.Wytnij i przyklej postaci zgodnie z sygnalizacją świetlną.



  

Narysuj po śladzie i pokoloruj światła według poleceń:Narysuj po śladzie i pokoloruj światła według poleceń:
 „ „idź !idź !”, „”, „stój !stój !””



  

Narysuj po śladzie i dorysuj brakujący element roweru.Narysuj po śladzie i dorysuj brakujący element roweru.



  

RewalidacjaRewalidacja
Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Wytnij i spróbuj ułożyć według wzoru.Wytnij i spróbuj ułożyć według wzoru.



  

Wytnij elementy, przyklej według instrukcji: tort, czajnikWytnij elementy, przyklej według instrukcji: tort, czajnik
 i filiżankę  i filiżankę nana stole, a kota stole, a kota pod pod stołem.  stołem. 



  

Wytnij balony i przyklej, zgodnie z instrukcją, na następnej karcie pracy.Wytnij balony i przyklej, zgodnie z instrukcją, na następnej karcie pracy.



  

Wklej balony, z poprzedniej karty pracy, zgodnie z cyfrą.Wklej balony, z poprzedniej karty pracy, zgodnie z cyfrą.
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