
Instrukcja do zadań na dzień 3.04.2020  

Dzień dobry moi uczniowie. Jak się dziś czujecie? 

Przyznam Wam się, że j za  Wami bardzo tęsknie szczególnie za Waszymi 

uśmiechami.  

 A teraz Wam podam temat  

Kolory tęczy  

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 2h 

Przygotujcie kartę z nr 18.  

 Zadanie nr 1 

Przyjrzycie się zdjęciu co tam widzicie, bo ja widzę tęczę. Pewnie nie raz ją 

widziałeś, pojawia się wówczas , gdy na niebie świeci słońce i jednocześnie pada 

deszcz.  

Zadanie nr 2  

Popatrz jakie kolory ma tęcza? Przygotuj kredki takie jak narysowane kropki. Każda 

kropka ma przypisany numer np. 1 - fioletowy , 2- niebieski, 3 – błękitny itd.  

 

Super jak już zrobiłeś karty pracy to włącz prezentacje „Warzywa” 

Zobacz i pokaż mamusi jakie występują w prezentacji warzywa i jaki kolor mają? Czy 

ten kolor znajduje się w naszej tęczy ? sprawdź proszę.  

Dobrze jeśli skończyłeś  to weź kartę pracy z  nr 65  zobacz co to za litera? Czy ją 

znasz ? To wielka i mała litera R, R- jak ryba. Napisz proszę po śladzie i po kropkach 

oraz samodzielnie duża literę R.  

Dobrze teraz 2 godz pracy  weź kartę z nr 66 

 

Zadanie nr 1 

Pokoloruj wszystkie ryby z literą R, r mogą być kolorowe jak tęcza . 

Zadanie nr 2  

Odszukaj i pokoloruj wszystkie wielkie litery R 

Karta nr 67 

Zadanie nr 1 

Pokoloruj rybę . Przeczytaj wyraz, podziel go na sylaby i przeliteruj, a następnie 

wytnij etykiety i wklej wg wzoru (najpierw cały wyraz, później podzielony na sylaby i 

na litery) . Napisz po śladzie i samodzielnie wyraz ryba.  



To na dziś tyle kart pracy. Pani Kierownik przesłała nam jeszcze krótki film w ramach 

programu Mleko i owoce w szkole . Obejrzyj go proszę,  zastanów się i powiedź czy 

kolor sera, który jest żółty też jest w tęćzy? 

„Jak powstają dziury w serze” czyli program edukacyjny dla dzieci 

 

Szanowni Państwo, 

ostatnie tygodnie to w dużej mierze nauka za pomocą platform internetowych i 
nauczanie zdalne. 

Zapewne nie jest to proste zadanie, ponieważ dotychczas zazwyczaj nie 
korzystaliśmy z tego sposobu nauczania. 

Jako polska mleczarnia Spomlek dotychczas często przeprowadzaliśmy w szkołach i 
przedszkolach zajęcia dla dzieci, w których przedstawialiśmy w prosty i ciekawy 
sposób cały proces powstawania serów żółtych. 

W czasach kiedy dzieci musza pozostać w domach postanowiliśmy stworzyć materiał 
edukacyjny. Jest to krótki film, który zapewne zainteresuje dzieci w wieku 4-12 lat i 
będzie doskonałym źródłem wiedzy o serowarstwie. 
Film to edukacja ale i zabawa do której zaprasza wesoła krówka, będąca 
przewodnikiem po naszym zakładzie produkcyjnym. 

 

Link do filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=ASRjdYUVs_M 

Zajęcia rozwijające kreatywność 1h   

Dziś zrobimy tęczowe pudełka na wasze kredki, ołówki  

 Przygotuj sobie pojemniczek  po jogurcie, lub metalowy np. po groszku  oraz  papier 

kolorowy : fioletowy, granatowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. 

Jeśli go nie masz możesz pomalować lub pokolorować paski wyżej wymienionymi 

kolorami . 

Następnie powycinaj  z papieru kolorowego lub namalowanego długie paski, 

posmaruj klejem i przyklej do kubeczka.  Będziecie mieli fajne tęczowe pojemniki   

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


 

 A teraz zadanie domowe chłopcy przed Wami  

 Obejrzeliście prezentacje prawda a na końcu były zdjęcia  pysznych zdrowych kanapek. Wasze mamy 

o Was tak codziennie dbają to teraz zadbajcie o nie. spróbujcie na kolację z pomocą osoby dorosłej 

wykonać taką pyszną, zdrową i  kolorową jak tęcza kanapkę. 

Życzę smacznego  i spokojnego weekendu  

Do poniedziałku pozdrawiam  


