
Zadania na 18 – 22 .05.2020 

Klasa 2b Bartek 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

2. W wolnej chwili poćwicz wiązanie sznurowadeł i zapięć przy butach, umiejętność ta przyda ci 

się na co dzień . 

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

4. Utrwalamy pojęcia : wysoko - nisko.  Narysuj jakie przedmioty w twoim pokoju znajdują się 

wysoko a które nisko na półkach lub na podłodze.  Przedziel dużą kartę papieru na pół grubą 

linią.  Nad linią znajdą się przedmioty wysoko umieszczone , a pod nisko. Zrób zdjęcia 

telefonem i wyślij do mnie. Przy okazji poćwicz pisanie cyferki 3. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Wyszukaj w ulotkach lub gazetach obrazki przedstawiające różne pojazdy ( samochody , 

rowery , motory itp. ), wytnij je starannie. Na dużej karcie papieru ( z pomocą dorosłego ) 

narysuj ulicę. Na tak przygotowanej karcie naklej wycięte pojazdy. Jeśli się tobie uda dorysuj 

jeszcze domy , znaki drogowe . Pamiętaj zaznaczyć na ilustracji przejścia dla pieszych. 

Powodzenia. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=YCCv-DOUcYg 

Pod tym adresem znajdziesz instrukcję jak techniką orgiami zrobić popularną pomoc do 

zabawy w piekło – niebo. Przygotuj kredki i kartę papieru. Postępuj według instrukcji. Udanej 

zabawy. 

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

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

staranna. 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „ Przestrzegamy przepisy ruchu drogowego ” ( 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. Nadal pamiętaj o przepisaniu każdego dnia do zeszytu dwóch zdań z wybranej książki. 

2. W wolnej chwili poćwicz wiązanie sznurowadeł i zapięć przy butach, umiejętność ta przyda ci 

się na co dzień . 

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

4. Utrwalamy pojęcia : wysoko - nisko.  Narysuj jakie przedmioty w twoim pokoju znajdują się 

wysoko a które nisko na półkach lub na podłodze.  Przedziel dużą kartę papieru na pół grubą 



linią.  Nad linią znajdą się przedmioty wysoko umieszczone , a pod nisko. Zrób zdjęcia 

telefonem i wyślij do mnie. Przy okazji poćwicz pisanie cyferki 3. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Wyszukaj w ulotkach lub gazetach obrazki przedstawiające różne pojazdy ( samochody , 

rowery , motory itp. ), wytnij je starannie. Na dużej karcie papieru ( z pomocą dorosłego ) 

narysuj ulicę. Na tak przygotowanej karcie naklej wycięte pojazdy. Jeśli się tobie uda dorysuj 

jeszcze domy , znaki drogowe . Pamiętaj zaznaczyć na ilustracji przejścia dla pieszych. 

Powodzenia. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=YCCv-DOUcYg 

Pod tym adresem znajdziesz instrukcję jak techniką orgiami zrobić popularną pomoc do 

zabawy w piekło – niebo. Przygotuj kredki i kartę papieru. Postępuj według instrukcji. Udanej 

zabawy. 

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

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

staranna. 

 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „ Przestrzegamy przepisy ruchu drogowego ” ( 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. Nadal pamiętaj o przepisaniu każdego dnia do zeszytu dwóch zdań z wybranej książki. 

2. W wolnej chwili poćwicz wiązanie sznurowadeł i zapięć przy butach, umiejętność ta przyda ci 

się na co dzień . 

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

4. Utrwalamy pojęcia : wysoko - nisko.  Narysuj jakie przedmioty w twoim pokoju znajdują się 

wysoko a które nisko na półkach lub na podłodze.  Przedziel dużą kartę papieru na pół grubą 

linią.  Nad linią znajdą się przedmioty wysoko umieszczone , a pod nisko. Zrób zdjęcia 

telefonem i wyślij do mnie. Przy okazji poćwicz pisanie cyferki 3. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Wyszukaj w ulotkach lub gazetach obrazki przedstawiające różne pojazdy ( samochody , 

rowery , motory itp. ), wytnij je starannie. Na dużej karcie papieru ( z pomocą dorosłego ) 

narysuj ulicę. Na tak przygotowanej karcie naklej wycięte pojazdy. Jeśli się tobie uda dorysuj 



jeszcze domy , znaki drogowe . Pamiętaj zaznaczyć na ilustracji przejścia dla pieszych. 

Powodzenia. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=YCCv-DOUcYg 

Pod tym adresem znajdziesz instrukcję jak techniką orgiami zrobić popularną pomoc do 

zabawy w piekło – niebo. Przygotuj kredki i kartę papieru. Postępuj według instrukcji. Udanej 

zabawy. 

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

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

staranna. 

 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „ Przestrzegamy przepisy ruchu drogowego ” ( 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. 

 


