
Witam Was serdecznie po weekendzie, piękny był - bo słoneczny prawda. 

Przed nami tylko trzy dni pracy i znów mace wolne. 

Moi drodzy przyłam Wam materiały na 3 dni wg planu jaki mamy w szkole, 

pamiętajcie róbcie zadania powoli, starannie, jak jesteście zmęczeni odpocznijcie. 

Kiedy macie zły dzień, lub źle się czujecie to odłóżcie to zadanie na inny dzień. 

Klasa II 

6.04.2020 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1h 

Dziś Wiktorku specjalne zadanie dla Ciebie –  

Zadanie nr 1 

Przyjrzyj się obrazkom. Następnie  wytnij etykiety znajdujące się na dole kartki, 

przeczytaj je i wklej pod odpowiednim obrazkiem. Jeśli masz ochotę pokoloruj 

obrazki teraz, albo później popołudniu jak będziesz się nudził- załącznik nr 1 

Zadanie nr 2 

W karcie pracy znajdują się 2 obrazki jeden to: jajko z napisem w ramce - pisanka, 

drugi niżej to koszyk  

W tabelkach poniżej tych rysunków znajdują się litery. Zamaluj tylko te, które są 

potrzebne do napisania wyrazu w ramce – załącznik nr 2 

Kolejnym zadaniem dla Ciebie to dodawanie do 10. W 5 ramkach znajdują się różne 

przedmioty, zwierzątka związane z Wielkanocą. Policz w każdym rzędzie  ile jest 

kurczaków, palm, zajączków, pisanek i baranków a liczbę wpisz w kwadratowym polu 

po prawej stronie  - załącznik nr 3 

Zajęcia rozwijające komunikację – 1 h 

Zbliżają się Święta Wielkanocne, najczęściej dorośli robią gruntowne porządki: 

sprzątają w szafkach, trzepią dywany, myją okna i wiele wykonują czynności, aby 

było czuć wiosnę w Twoim, moim domu.  

Zadanie nr 1 

Przyjrzyj się historyjce obrazkowej, następnie potnij je na 4 części, wymieszaj i ułóż 

według kolejności wydarzeń – załącznik nr 4. 

Zadanie nr 2 

Zobacz przesłałam Tobie także  karty pracy z piktogramami  zapoznaj się z nimi 

proszę. Tam mamy takie przedmioty jak okno, dywan, podłoga, półka , zabawki, kosz 

na brudy itd. Twoim zadaniem będzie, po zapoznaniu się z nowymi piktogramami 

ułożyć zdania.  

Np. Mama będzie Tobie mówiła jest brudna podłoga co trzeba zrobić? 

A ty  pięknie uzupełnisz kartę pracy jest brudna podłoga to  trzeba umyć podłogę.  



Karty pracy - załącznik nr 5  

Zajęcia rozwijające kreatywność – 2 h

 

Zobacz Wiktorze  z Wielkanocą kojarzą nam się kurczaczki, zajączki, pisanki dziś 

zrobimy takiego kurczaczka jak na zdjęciu wyżej. 

Przygotuj sobie: 

- zieloną kartkę  

- płatki kosmetyczne 5 szt. 

- klej, nożyczki 

- farby w kolorze żółtym i czerwonym i czarnym 

Pomaluj 3 płatki na kolor żółty oraz 2 płatki na kolor czerwony  

Na jednym płatku zrób czarną kropkę to będzie oko kurczaka 

Jak wyschną przyklej  według wzoru lub własnego uznaniu pamiętając o nóżkach, 

skrzydełku i dziobie. 

Możesz podczas wykonywania pracy włączyć sobie piosenki  

- Śpiewające brzdące „Żółty kurczaczek”, Gdacze kura: ko, ko, ko 

Na drugiej godzinie z zajęć rozwijających kreatywność  

Zasiejemy rzeżuchę. Jest to roślina z rodziny kapustowatych, o której najczęściej 

przypominamy sobie w okresie Wielkanocny. Tymczasem dzięki wyjątkowym 

właściwościom rzeżucha powinna być obecna w diecie przez cały rok, posiada wiele 

witamin . 



  

Przygotuj: 

- miseczkę lub plastikowy pojemniczek, 

- watę,  

- wodę i nasiona rzeżuchy  

Jak zasiać rzeżuchę: 

1. Do naczynia włóż watę, możesz też rozłożyć ją na płaskim talerzu albo 
obłożyć nią zewnętrzną stronę salaterki (wówczas rzeżucha będzie 
przypominać zieloną górkę). 

2. Zwilż watę wodą. 
3. Rozsyp nasiona rzeżuchy. Postaraj się zrobić to w miarę równomiernie, by 

nie było „łysych” miejsc i żadnych prześwitów. Spryskaj je wodą. 
4. Przez cały okres uprawy rzeżuchy (a trwa to około 1,5 tygodnia) podlewaj ją 

wodą (trzeba to robić codziennie, bardzo ważna jest tu regularność). 
5. Pierwsze nasiona kiełkują już po 2-3 dniach. Rzeżucha wyrośnie szybciej, jeśli 

postawisz ją w słonecznym, ciepłym miejscu. Po ok. 10 dniach można już 
ścinać rzeżuchę i jeść. 

Warto wiedzieć, że włączenie rzeżuchy do codziennego menu, może mieć 

dobroczynny wpływ na cały organizm. 

A teraz jak masz jeszcze siłę i ochotę to pomóż mamusi w przygotowaniach do świąt. 

Na pewno będzie bardzo zadowolona i dumna z Ciebie. 
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