
Zadania na 11 – 15 .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 zapinanie guzików i zamków przy ubraniu, umiejętność ta przyda ci 

się na co dzień . 

3. Nadal prowadzimy kalendarz pogody. Zapisuj datę i zaznacz symbol aktualnej pogody. 

4. Utrwalamy pojęcia : duży – mały. Poszukaj w swoich zabawkach przedmioty różnej wielkości. 

Dobierz je w pary łącząc zabawkę dużą z małą. Zrób zdjęcia telefonem i wyślij do mnie. Przy 

okazji poćwicz pisanie cyferki 2. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Wyszukaj w ulotkach i gazetach sylwety warzyw. Wytnij je bardzo starannie. Poproś mamę o 

narysowanie straganu , a ty zajmij się przyklejeniem na nim wyciętych elementów. Pod 

gotową pracą przepisz zdanie : „ Na straganie „.  

2. https://www.youtube.com/watch?v=8olSoIUsWhc 

Klikając na ten link poznasz wiersz  Jana Brzechwy „ Na straganie „. Poznasz tam wiele 

warzyw. Po obejrzeniu namaluj farbami te warzywa , które podobały się tobie najbardziej. 

Gotową pracę zachowaj , obejrzymy po powrocie do szkoły. 

3. Przygotuj plastelinę. Poproś mamę o napisanie na karcie papieru dużej cyfry dwa. Twoim 

zadaniem będzie wyklejenie jej plasteliną. Postaraj się , aby praca była czysta i staranna. 

 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „Uczymy się pilnie w domu” ( zdanie wklej do zeszytu ). 

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

klikając na ten link przeniesiesz się w świat liter. Postaraj się wyraźnie powtarzać usłyszane literki  

Udanej zabawy. 

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 zapinanie guzików i zamków przy ubraniu, umiejętność ta 

przyda ci się na co dzień . 

3. Nadal prowadzimy kalendarz pogody. Zapisuj datę i zaznacz symbol aktualnej pogody. 

4. Utrwalamy pojęcia : duży – mały. Poszukaj w swoich zabawkach przedmioty różnej 

wielkości. Dobierz je w pary łącząc zabawkę dużą z małą. Zrób zdjęcia telefonem i wyślij 

do mnie. Przy okazji poćwicz pisanie cyferki 2. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 



1. Wyszukaj w ulotkach i gazetach sylwety warzyw. Wytnij je bardzo starannie. Poproś 

mamę o narysowanie straganu , a ty zajmij się przyklejeniem na nim wyciętych 

elementów. Pod gotową pracą przepisz zdanie : „ Na straganie „.  

2. https://www.youtube.com/watch?v=8olSoIUsWhc 

Klikając na ten link poznasz wiersz  Jana Brzechwy „ Na straganie „. Poznasz tam wiele 

warzyw. Po obejrzeniu namaluj farbami te warzywa , które podobały się tobie 

najbardziej. Gotową pracę zachowaj , obejrzymy po powrocie do szkoły. 

3. Przygotuj plastelinę. Poproś mamę o napisanie na karcie papieru dużej cyfry dwa. Twoim 

zadaniem będzie wyklejenie jej plasteliną. Postaraj się , aby praca była czysta i staranna. 

 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „Uczymy się pilnie w domu” ( zdanie wklej do zeszytu ). 

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

klikając na ten link przeniesiesz się w świat liter. Postaraj się wyraźnie powtarzać usłyszane literki  

Udanej zabawy. 

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 zapinanie guzików i zamków przy ubraniu, umiejętność ta 

przyda ci się na co dzień . 

3. Nadal prowadzimy kalendarz pogody. Zapisuj datę i zaznacz symbol aktualnej pogody. 

4. Utrwalamy pojęcia : duży – mały. Poszukaj w swoich zabawkach przedmioty różnej 

wielkości. Dobierz je w pary łącząc zabawkę dużą z małą. Zrób zdjęcia telefonem i wyślij 

do mnie. Przy okazji poćwicz pisanie cyferki 2. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Wyszukaj w ulotkach i gazetach sylwety warzyw. Wytnij je bardzo starannie. Poproś 

mamę o narysowanie straganu , a ty zajmij się przyklejeniem na nim wyciętych 

elementów. Pod gotową pracą przepisz zdanie : „ Na straganie „.  

2. https://www.youtube.com/watch?v=8olSoIUsWhc 

Klikając na ten link poznasz wiersz  Jana Brzechwy „ Na straganie „. Poznasz tam wiele 

warzyw. Po obejrzeniu namaluj farbami te warzywa , które podobały się tobie 

najbardziej. Gotową pracę zachowaj , obejrzymy po powrocie do szkoły. 

3. Przygotuj plastelinę. Poproś mamę o napisanie na karcie papieru dużej cyfry dwa. Twoim 

zadaniem będzie wyklejenie jej plasteliną. Postaraj się , aby praca była czysta i staranna. 

 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „Uczymy się pilnie w domu” ( zdanie wklej do zeszytu ). 



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

klikając na ten link przeniesiesz się w świat liter. Postaraj się wyraźnie powtarzać usłyszane literki  

Udanej zabawy. 

 


