
30.03. – 03.04.2020 

Klasa 2bu.u. – Bartek  

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

książki. W przepisanym zdaniu podkreśl wszystkie literki „a”. 

2. Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego 

dnia zanotuj w zeszycie datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

Komunikowanie się. 

1. Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „Pracuję i uczę się w domu ” ( zdanie 

wklej do zeszytu ).  

Zajęcia rozwijające kreatywność.  

1. Przygotuj watę , talerzyk i ziarenka rzeżuchy. Watę rozłóż na talerzyku , polej 

wodą i wysyp ziarenka rzeżuchy. Codziennie podlewaj i obserwuj jak rośnie. 

Zrób zdjęcie lub narysuj efekt swojej uprawy. 

2. Wykonaj pracę plastyczną z użyciem farb nt.  „Kolorowa pisanka”. 

 

Klasa 4c u.u.  Wiktoria i Oskar 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

książki. W przepisanym zdaniu podkreśl wszystkie literki „a”. 

2. Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. 

Każdego dnia zanotuj w zeszycie datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

Komunikowanie się. 

1. Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „Pracuję i uczę się w domu ” ( 

zdanie wklej do zeszytu ). 

Zajęcia rozwijające kreatywność.  

1. Przygotuj watę , talerzyk i ziarenka rzeżuchy. Watę rozłóż na talerzyku , 

polej wodą i wysyp ziarenka rzeżuchy. Codziennie podlewaj i obserwuj jak 

rośnie. Zrób zdjęcie lub narysuj efekt swojej uprawy. 

2. Wykonaj pracę plastyczną z użyciem farb nt.  „Kolorowa pisanka”. 

 



Klasa 5b u.u. - Krzysztof 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

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

książki. W przepisanym zdaniu podkreśl wszystkie literki „a”. 

2. Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. 

Każdego dnia zanotuj w zeszycie datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

Komunikowanie się. 

1.Wytnij z gazet literki i ułóż z nich zdanie „Pracuję i uczę się w domu ” ( 

zdanie wklej do zeszytu ). 

Zajęcia rozwijające kreatywność.  

1. Przygotuj watę , talerzyk i ziarenka rzeżuchy. Watę rozłóż na talerzyku , 

polej wodą i wysyp ziarenka rzeżuchy. Codziennie podlewaj i obserwuj jak 

rośnie. Zrób zdjęcie lub narysuj efekt swojej uprawy. 

2. Wykonaj pracę plastyczną z użyciem farb nt.  „Kolorowa pisanka”. 
 

 


