
Zadania na 22 – 25 .06.2020 

Klasa 2b Bartek 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

2. Pamiętamy o prowadzeniu kalendarza pogody. Zapisuj datę i zaznacz symbol aktualnej 

pogody. 

3. Utrwalamy pojęcia : za – przed, prawo – lewo, wysoko – nisko.   

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Obrysuj talerzyki różnej wielkości. Powstałe koła wytnij dokładnie nożyczkami. Ułóż 

kompozycje z kół , przyklej je i pokoloruj. Poproszę cie o zdjęcia z efektami pracy. 

2. Poszukaj w czasopismach obrazki , które posłużą tobie do wykonania pracy nt.” Moje 

wymarzone wakacje” . Stwórz z nich kompozycję na dużym arkuszu papieru. Pamiętaj , aby 

wycinać dokładnie i starannie. 

3. Uprawiamy nadal szczypiorek więc pamiętaj o jego podlewaniu. Jeśli wyrosły jakieś chwasty 

należy je wyrwać , a ziemię spulchnić.  Powodzenia. Jeśli będzie to możliwe rób 

dokumentację zdjęciową i prześlij do mnie. 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „ Zachowujemy się bezpiecznie w czasie wakacji ” ( zdanie 

wklej do zeszytu ). Podkreśl  dwuznaki : ch , cz, oraz literki 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. 

Klasa 4c Wiktoria , Oskar 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

2. Pamiętamy o prowadzeniu kalendarza pogody. Zapisuj datę i zaznacz symbol aktualnej 

pogody. 

3. Utrwalamy pojęcia : za – przed, prawo – lewo, wysoko – nisko.   

 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Obrysuj talerzyki różnej wielkości. Powstałe koła wytnij dokładnie nożyczkami. Ułóż 

kompozycje z kół , przyklej je i pokoloruj. Poproszę cie o zdjęcia z efektami pracy. 

2. Poszukaj w czasopismach obrazki , które posłużą tobie do wykonania pracy nt.” Moje 

wymarzone wakacje” . Stwórz z nich kompozycję na dużym arkuszu papieru. Pamiętaj , aby 

wycinać dokładnie i starannie. 



3. Uprawiamy nadal szczypiorek więc pamiętaj o jego podlewaniu. Jeśli wyrosły jakieś chwasty 

należy je wyrwać , a ziemię spulchnić.  Powodzenia. Jeśli będzie to możliwe rób 

dokumentację zdjęciową i prześlij do mnie. 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „ Zachowujemy się bezpiecznie w czasie wakacji ” ( zdanie 

wklej do zeszytu ). Podkreśl  dwuznaki : ch , cz, oraz literki 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. 

Klasa 5b Krzysiu 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

2. Pamiętamy o prowadzeniu kalendarza pogody. Zapisuj datę i zaznacz symbol aktualnej 

pogody. 

3. Utrwalamy pojęcia : za – przed, prawo – lewo, wysoko – nisko.   

 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

1. Obrysuj talerzyki różnej wielkości. Powstałe koła wytnij dokładnie nożyczkami. Ułóż 

kompozycje z kół , przyklej je i pokoloruj. Poproszę cie o zdjęcia z efektami pracy. 

2. Poszukaj w czasopismach obrazki , które posłużą tobie do wykonania pracy nt.” Moje 

wymarzone wakacje” . Stwórz z nich kompozycję na dużym arkuszu papieru. Pamiętaj , aby 

wycinać dokładnie i starannie. 

3. Uprawiamy nadal szczypiorek więc pamiętaj o jego podlewaniu. Jeśli wyrosły jakieś chwasty 

należy je wyrwać , a ziemię spulchnić.  Powodzenia. Jeśli będzie to możliwe rób 

dokumentację zdjęciową i prześlij do mnie. 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „ Zachowujemy się bezpiecznie w czasie wakacji ” ( zdanie 

wklej do zeszytu ). Podkreśl  dwuznaki : ch , cz, oraz literki 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. 

 


