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Klasa 2b u.u. Bartek 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Pamiętaj o prowadzeniu każdego dnia kalendarza pogody. Zaznaczaj używając odpowiednich symboli 

to co dzieje się w pogodzie. 

Pamiętaj o przepisaniu każdego dnia do zeszytu dwóch zdań z wybranej książki. 

Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego dnia zanotuj w zeszycie 

datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Wykorzystaj program komputerowy Paint do narysowania flagi Polski. Zwróć uwagę na właściwe 

kolory, którymi zamalujesz flagę. Jeśli masz możliwość wydrukuj gotową pracę. 

Rysujemy swoją rodzinę.  Przygotuj dużą kartę papieru i kredki. Narysuj członków swojej rodziny , 

zwróć uwagę na to jaki kto ma kolor włosów i ubiór. Z pomocą dorosłego podpisz każdą z 

narysowanych postaci. Przypomnij sobie jak omawialiśmy w szkole z jakich elementów składa się 

postać człowieka ( głowa ręce, nogi , elementy twarzy ). 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Utrwalanie poznanych liter alfabetu.  Skorzystaj z podanego adresu i ćwicz wraz z lektorem poznane 

literki. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsLJmiOA75M   

klasa 4c u.u. Wiktoria , Oskar 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Pamiętaj o prowadzeniu każdego dnia kalendarza pogody. Zaznaczaj używając odpowiednich symboli 

to co dzieje się w pogodzie. 

Pamiętaj o przepisaniu każdego dnia do zeszytu dwóch zdań z wybranej książki. 

Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego dnia zanotuj w zeszycie 

datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Wykorzystaj program komputerowy Paint do narysowania flagi Polski. Zwróć uwagę na właściwe 

kolory, którymi zamalujesz flagę. Jeśli masz możliwość wydrukuj gotową pracę. 

Rysujemy swoją rodzinę.  Przygotuj dużą kartę papieru i kredki. Narysuj członków swojej rodziny , 

zwróć uwagę na to jaki kto ma kolor włosów i ubiór. Z pomocą dorosłego podpisz każdą z 

narysowanych postaci. Przypomnij sobie jak omawialiśmy w szkole z jakich elementów składa się 

postać człowieka ( głowa ręce, nogi , elementy twarzy ). 

https://www.youtube.com/watch?v=BsLJmiOA75M


Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Utrwalanie poznanych liter alfabetu.  Skorzystaj z podanego adresu i ćwicz wraz z lektorem poznane 

literki. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsLJmiOA75M   

klasa 5b u.u. Krzysiu 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Pamiętaj o prowadzeniu każdego dnia kalendarza pogody. Zaznaczaj używając odpowiednich symboli 

to co dzieje się w pogodzie. 

Pamiętaj o przepisaniu każdego dnia do zeszytu dwóch zdań z wybranej książki. 

Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego dnia zanotuj w zeszycie 

datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Wykorzystaj program komputerowy Paint do narysowania flagi Polski. Zwróć uwagę na właściwe 

kolory, którymi zamalujesz flagę. Jeśli masz możliwość wydrukuj gotową pracę. 

Rysujemy swoją rodzinę.  Przygotuj dużą kartę papieru i kredki. Narysuj członków swojej rodziny , 

zwróć uwagę na to jaki kto ma kolor włosów i ubiór. Z pomocą dorosłego podpisz każdą z 

narysowanych postaci. Przypomnij sobie jak omawialiśmy w szkole z jakich elementów składa się 

postać człowieka ( głowa ręce, nogi , elementy twarzy ). 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Utrwalanie poznanych liter alfabetu.  Skorzystaj z podanego adresu i ćwicz wraz z lektorem poznane 

literki. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsLJmiOA75M   
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