
Zadania na 01 – 10 .06.2020 

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 sznurowanie butów i zapinanie innych zapięć przy obuwiu. 

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

4. Utrwalamy pojęcia : za - przed.  Narysuj co znajduje się przed twoim domem , a co za nim. 

Zrób zdjęcia telefonem i wyślij do mnie. Przy okazji poćwicz pisanie cyferki 5  . 

5. Ćwiczymy segregowanie w zbiory.  Uszykuj dwa pojemniki , do jednego posegreguj kredki 

koloru jasnego , a do drugiego wszystkie ciemne. Policz ile kredek jest w każdym pojemniku. 

Przygotuj dodatkowo dwie kartki na których wpiszesz ilość kredek po przeliczeniu. W kółko 

weź większą cyfrę. Powodzenia. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Przygotuj plastelinę. Poproś mamę o napisanie na karcie papieru dużej cyfry pięć i sześć . 

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

staranna. 

2. Przygotuj masę solną, przepis podawałam na jednych z pierwszych zajęć. Twoim zadaniem 

będzie ulepienie z masy kwiatków. Gdy uformujesz kształty kwiatów ( pamiętaj aby zrobić 

łodygę , liście i pąk), włóż pracę do nagrzanego piekarnika i wypiekaj ok. 15 min. Uważaj 

piekarnik będzie ciepły, bądź ostrożny. Gdy twoje kwiatki będą już zimne pomaluj je farbami 

na kolorowo. Pamiętaj zrobić zdjęcie.  

3. Można już kupić coraz więcej warzyw. Zrób sam kanapki do śniadania i pamiętaj o rzodkiewce 

, ogórku , sałacie. Przy smarowaniu pieczywa masłem ostrożnie posługuj się nożem. Na 

gotowe kanapki zaproś domowników. Smacznego. 

4. Uprawiamy szczypiorek. Przygotuj doniczkę z ziemią , wsadź do ziemi małe cebulki. Jeśli 

będziesz dbać o swoją uprawę i podlewać systematycznie wyrośnie szczypiorek , który 

wykorzystasz. Powodzenia. Jeśli będzie to możliwe rób dokumentację zdjęciową i prześlij do 

mnie. 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „ 1 czerwca Dzień Dziecka ” ( zdanie wklej do zeszytu ). 

Podkreśl  literki „ a e „. 

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. 

3. Będziemy utrwalać samogłoskę „o”. Wytnij z gazet różne wyrazy i wyszukaj w nich literkę „o” , 

zaznacz ją kolorowym pisakiem. 

 

 



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 sznurowanie butów i zapinanie innych zapięć przy obuwiu. 

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

4.Utrwalamy pojęcia : za - przed.  Narysuj co znajduje się przed twoim domem , a co za nim. Zrób 

zdjęcia telefonem i wyślij do mnie. Przy okazji poćwicz pisanie cyferki 5  . 

       5.Ćwiczymy segregowanie w zbiory.  Uszykuj dwa pojemniki , do jednego posegreguj kredki       

koloru jasnego , a do drugiego wszystkie ciemne. Policz ile kredek jest w każdym pojemniku. 

Przygotuj dodatkowo dwie kartki na których wpiszesz ilość kredek po przeliczeniu. W kółko weź 

większą cyfrę. Powodzenia. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Przygotuj plastelinę. Poproś mamę o napisanie na karcie papieru dużej cyfry pięć i sześć . 

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

staranna. 

2. Przygotuj masę solną, przepis podawałam na jednych z pierwszych zajęć. Twoim zadaniem 

będzie ulepienie z masy kwiatków. Gdy uformujesz kształty kwiatów ( pamiętaj aby zrobić 

łodygę , liście i pąk), włóż pracę do nagrzanego piekarnika i wypiekaj ok. 15 min. Uważaj 

piekarnik będzie ciepły, bądź ostrożny. Gdy twoje kwiatki będą już zimne pomaluj je farbami 

na kolorowo. Pamiętaj zrobić zdjęcie.  

3. Można już kupić coraz więcej warzyw. Zrób sam kanapki do śniadania i pamiętaj o rzodkiewce 

, ogórku , sałacie. Przy smarowaniu pieczywa masłem ostrożnie posługuj się nożem. Na 

gotowe kanapki zaproś domowników. Smacznego. 

4. Uprawiamy szczypiorek. Przygotuj doniczkę z ziemią , wsadź do ziemi małe cebulki. Jeśli 

będziesz dbać o swoją uprawę i podlewać systematycznie wyrośnie szczypiorek , który 

wykorzystasz. Powodzenia. Jeśli będzie to możliwe rób dokumentację zdjęciową i prześlij do 

mnie. 

 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „ 1 czerwca Dzień Dziecka ” ( zdanie wklej do zeszytu ). 

Podkreśl  literki „ a e „. 

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. 

3. Będziemy utrwalać samogłoskę „o”. Wytnij z gazet różne wyrazy i wyszukaj w nich literkę „o” , 

zaznacz ją kolorowym pisakiem. 

 



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 sznurowanie butów i zapinanie innych zapięć przy obuwiu. 

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

4. Utrwalamy pojęcia : za - przed.  Narysuj co znajduje się przed twoim domem , a co za nim. 

Zrób zdjęcia telefonem i wyślij do mnie. Przy okazji poćwicz pisanie cyferki 5  . 

5. Ćwiczymy segregowanie w zbiory.  Uszykuj dwa pojemniki , do jednego posegreguj kredki 

koloru jasnego , a do drugiego wszystkie ciemne. Policz ile kredek jest w każdym pojemniku. 

Przygotuj dodatkowo dwie kartki na których wpiszesz ilość kredek po przeliczeniu. W kółko 

weź większą cyfrę. Powodzenia. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Przygotuj plastelinę. Poproś mamę o napisanie na karcie papieru dużej cyfry pięć i sześć . 

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

staranna. 

2. Przygotuj masę solną, przepis podawałam na jednych z pierwszych zajęć. Twoim zadaniem 

będzie ulepienie z masy kwiatków. Gdy uformujesz kształty kwiatów ( pamiętaj aby zrobić 

łodygę , liście i pąk), włóż pracę do nagrzanego piekarnika i wypiekaj ok. 15 min. Uważaj 

piekarnik będzie ciepły, bądź ostrożny. Gdy twoje kwiatki będą już zimne pomaluj je farbami 

na kolorowo. Pamiętaj zrobić zdjęcie.  

3. Można już kupić coraz więcej warzyw. Zrób sam kanapki do śniadania i pamiętaj o rzodkiewce 

, ogórku , sałacie. Przy smarowaniu pieczywa masłem ostrożnie posługuj się nożem. Na 

gotowe kanapki zaproś domowników. Smacznego. 

4. Uprawiamy szczypiorek. Przygotuj doniczkę z ziemią , wsadź do ziemi małe cebulki. Jeśli 

będziesz dbać o swoją uprawę i podlewać systematycznie wyrośnie szczypiorek , który 

wykorzystasz. Powodzenia. Jeśli będzie to możliwe rób dokumentację zdjęciową i prześlij do 

mnie. 

 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „ 1 czerwca Dzień Dziecka ” ( zdanie wklej do zeszytu ). 

Podkreśl  literki „ a e „. 

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. 

3. Będziemy utrwalać samogłoskę „o”. Wytnij z gazet różne wyrazy i wyszukaj w nich literkę „o” , 

zaznacz ją kolorowym pisakiem. 

 


