
Zadania na 07.08.05.2020 

Klasa 2b Bartek 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

2. W wolnej chwili poćwicz zawiązywanie butów, umiejętność ta przyda ci się na co dzień . 

3. Obejrzyj film „Wędrówki Skrzata Borówki – ogród”.  Postaraj się zapamiętać nazwy warzyw i 

owoców o których opowiada skrzat. 

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

 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Na podstawie obejrzanego filmu o Skrzacie Borówce namaluj owoce i warzywa które 

zaobserwowałeś w filmie. Przygotuj blok i farby. Zachowaj swoją pracę obejrzymy ją po 

powrocie do szkoły. 

2. Obejrzyj instrukcje zawarte w filmie nt. jak zrobić psa z papieru. Przygotuj kolorowy papier i 

kredki. Powodzenia. https://www.youtube.com/watch?v=2a6iR3KMGSs 

 

3. Wiosną można kupić już świeże warzywa z których przygotujesz smaczną sałatkę lub 

surówkę. Poproś mamę o kupienie wybranych przez ciebie warzyw i przygotuj sałatkę lub 

surówkę. Napisz jakie produkty użyłeś. Przyślij do mnie przepis a ja przekażę go twoim 

kolegom , aby też mogli taką przygotować. Później ocenimy , która smakowała najbardziej. 

Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie krojenia i używania noża. Powodzenia 

i smacznego. 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „Jemy owoce i warzywa” ( zdanie wklej do zeszytu ). 

Klasa 4c Wiktoria , Oskar 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

2.W wolnej chwili poćwicz zawiązywanie butów, umiejętność ta przyda ci się na co dzień . 

3.Obejrzyj film „Wędrówki Skrzata Borówki – ogród”.  Postaraj się zapamiętać nazwy warzyw i 

owoców o których opowiada skrzat. 

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

 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

 



1. Na podstawie obejrzanego filmu o Skrzacie Borówce namaluj owoce i warzywa które 

zaobserwowałeś w filmie. Przygotuj blok i farby. Zachowaj swoją pracę obejrzymy ją po 

powrocie do szkoły. 

2. Obejrzyj instrukcje zawarte w filmie nt. jak zrobić psa z papieru. Przygotuj kolorowy papier i 

kredki. Powodzenia. https://www.youtube.com/watch?v=2a6iR3KMGSs 

 

3. Wiosną można kupić już świeże warzywa z których przygotujesz smaczną sałatkę lub 

surówkę. Poproś mamę o kupienie wybranych przez ciebie warzyw i przygotuj sałatkę lub 

surówkę. Napisz jakie produkty użyłeś. Przyślij do mnie przepis a ja przekażę go twoim 

kolegom , aby też mogli taką przygotować. Później ocenimy , która smakowała najbardziej. 

Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie krojenia i używania noża. Powodzenia 

i smacznego. 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „Jemy owoce i warzywa” ( zdanie wklej do zeszytu ). 

Klasa 5b Krzysiu 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

2. W wolnej chwili poćwicz zawiązywanie butów, umiejętność ta przyda ci się na co dzień . 

3. Obejrzyj film „Wędrówki Skrzata Borówki – ogród”.  Postaraj się zapamiętać nazwy 

warzyw i owoców o których opowiada skrzat. 

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

 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Na podstawie obejrzanego filmu o Skrzacie Borówce namaluj owoce i warzywa które 

zaobserwowałeś w filmie. Przygotuj blok i farby. Zachowaj swoją pracę obejrzymy ją po 

powrocie do szkoły. 

2. Obejrzyj instrukcje zawarte w filmie nt. jak zrobić psa z papieru. Przygotuj kolorowy 

papier i kredki. Powodzenia. https://www.youtube.com/watch?v=2a6iR3KMGSs 

 

3. Wiosną można kupić już świeże warzywa z których przygotujesz smaczną sałatkę lub 

surówkę. Poproś mamę o kupienie wybranych przez ciebie warzyw i przygotuj sałatkę lub 

surówkę. Napisz jakie produkty użyłeś. Przyślij do mnie przepis a ja przekażę go twoim 

kolegom , aby też mogli taką przygotować. Później ocenimy , która smakowała 

najbardziej. 

Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie krojenia i używania noża. Powodzenia 

i smacznego. 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „Jemy owoce i warzywa” ( zdanie wklej do zeszytu ). 



 


