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Zadania kl.2b u.u. Bartek 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

 Pamiętaj o prowadzeniu kalendarza pogody . Zaznaczaj w nim odpowiednie symbole , które 

informują o tym co dzieje się na zewnątrz. 

 Utrwalamy pojęcia : duży – mały. W tym celu posegreguj swoje zabawki. W jednym 

pojemniku poukładaj małe , a do drugiego włóż duże. Postaraj się zrobić zdjęcia efektu swojej 

pracy i jeśli masz możliwość wyślij  je do mnie. Czekam ! 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

 Ćwiczymy wyklejanie konturów. Poproś kogoś z dorosłych , aby narysował na karcie papieru 

słońce i chmurkę. To symbole , które na pewno używasz w kalendarzu pogody. Postaraj się 

wykleić je małymi kawałkami kolorowego papieru w kolorze żółtym i niebieskim. Schowaj 

gotową pracę do teczki , pochwalisz się nią po powrocie do szkoły. 

Zadania kl. 4c u.u. Wiktoria i Oskar 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

 Pamiętaj o prowadzeniu kalendarza pogody . Zaznaczaj w nim odpowiednie symbole , które 

informują o tym co dzieje się na zewnątrz. 

 Utrwalamy pojęcia : duży – mały. W tym celu posegreguj swoje zabawki. W jednym 

pojemniku poukładaj małe , a do drugiego włóż duże. Postaraj się zrobić zdjęcia efektu swojej 

pracy i jeśli masz możliwość wyślij  je do mnie. Czekam ! 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

 Ćwiczymy wyklejanie konturów. Poproś kogoś z dorosłych , aby narysował na karcie papieru 

słońce i chmurkę. To symbole , które na pewno używasz w kalendarzu pogody. Postaraj się 

wykleić je małymi kawałkami kolorowego papieru w kolorze żółtym i niebieskim. Schowaj 

gotową pracę do teczki , pochwalisz się nią po powrocie do szkoły. 

 

Zadania klasa 5b u.u. Krzysiu 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

 Pamiętaj o prowadzeniu kalendarza pogody . Zaznaczaj w nim odpowiednie symbole , które 

informują o tym co dzieje się na zewnątrz. 

 Utrwalamy pojęcia : duży – mały. W tym celu posegreguj swoje zabawki. W jednym 

pojemniku poukładaj małe , a do drugiego włóż duże. Postaraj się zrobić zdjęcia efektu swojej 

pracy i jeśli masz możliwość wyślij  je do mnie. Czekam ! 

Zajęcia rozwijające kreatywność 



 Ćwiczymy wyklejanie konturów. Poproś kogoś z dorosłych , aby narysował na karcie papieru 

słońce i chmurkę. To symbole , które na pewno używasz w kalendarzu pogody. Postaraj się 

wykleić je małymi kawałkami kolorowego papieru w kolorze żółtym i niebieskim. Schowaj 

gotową pracę do teczki , pochwalisz się nią po powrocie do szkoły. 

 

 


