
20.04.202 – 21.04.2020 

Klasa 2bu.u.  Bartek  

funkcjonowanie osobiste i społeczne   

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

 Jest wiosna i proponuję abyś obejrzał film o powrocie ptaków. Kliknij na dołączony link. 

Przyjemności. 

https://www.youtube.com/watch?v=7N2EMkhoupc 

  

 Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego dnia zanotuj w 

zeszycie datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

 zajęcia rozwijające kreatywność  

 Poproś kogoś z dorosłych , aby pomógł wyciąć kształt kwiatka w przeciętym na pół ziemniaku. 

Tak przygotowany stempel posłuży tobie do dalszej pracy. Maczaj go w farbce i odduszaj 

stempel na karcie papieru. Pędzelkiem dorysuj łodygi i liście. Zachowaj swoją pracę , 

zawiesimy ją na klasowej gazetce. 

 Przygotuj kolorową plastelinę i podkładkę . Rozgrzej plastelinę w rękach tak , aby była 

miękka. Z przygotowanej masy plastycznej ulep ulubione owoce i warzywa. Jak zwykle , jeśli 

masz taką możliwość,  zrób zdjęcie swojej pracy. 

 

zajęcia rozwijające komunikowanie się  

 https://www.youtube.com/watch?v=eFOt3lsc49o 

Pod tym adresem kryje się zabawa w sylaby. Włącz link , powtarzaj razem z lektorem. 

Przepisz do zeszytu sylaby jakie wyświetlały się na ekranie komputera.  

Klasa 4c u.u. Wiktoria i Oskar 

funkcjonowanie osobiste i społeczne   

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

 Jest wiosna i proponuję abyś obejrzał film o powrocie ptaków. Kliknij na dołączony link. 

Przyjemności. 

https://www.youtube.com/watch?v=7N2EMkhoupc 

  

 Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego dnia zanotuj w 

zeszycie datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

 zajęcia rozwijające kreatywność  

 Poproś kogoś z dorosłych , aby pomógł wyciąć kształt kwiatka w przeciętym na pół ziemniaku. 

Tak przygotowany stempel posłuży tobie do dalszej pracy. Maczaj go w farbce i odduszaj 



stempel na karcie papieru. Pędzelkiem dorysuj łodygi i liście. Zachowaj swoją pracę , 

zawiesimy ją na klasowej gazetce. 

 Przygotuj kolorową plastelinę i podkładkę . Rozgrzej plastelinę w rękach tak , aby była 

miękka. Z przygotowanej masy plastycznej ulep ulubione owoce i warzywa. Jak zwykle , jeśli 

masz taką możliwość,  zrób zdjęcie swojej pracy. 

 

zajęcia rozwijające komunikowanie się  

 https://www.youtube.com/watch?v=eFOt3lsc49o 

Pod tym adresem kryje się zabawa w sylaby. Włącz link , powtarzaj razem z lektorem. 

Przepisz do zeszytu sylaby jakie wyświetlały się na ekranie komputera.  

Klasa 5b u.u. Krzysiu 

funkcjonowanie osobiste i społeczne   

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

 Jest wiosna i proponuję abyś obejrzał film o powrocie ptaków. Kliknij na dołączony link. 

Przyjemności. 

https://www.youtube.com/watch?v=7N2EMkhoupc 

  

 Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego dnia zanotuj w 

zeszycie datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

 zajęcia rozwijające kreatywność  

 Poproś kogoś z dorosłych , aby pomógł wyciąć kształt kwiatka w przeciętym na pół ziemniaku. 

Tak przygotowany stempel posłuży tobie do dalszej pracy. Maczaj go w farbce i odduszaj 

stempel na karcie papieru. Pędzelkiem dorysuj łodygi i liście. Zachowaj swoją pracę , 

zawiesimy ją na klasowej gazetce. 

 Przygotuj kolorową plastelinę i podkładkę . Rozgrzej plastelinę w rękach tak , aby była 

miękka. Z przygotowanej masy plastycznej ulep ulubione owoce i warzywa. Jak zwykle , jeśli 

masz taką możliwość,  zrób zdjęcie swojej pracy. 

 

zajęcia rozwijające komunikowanie się  

 https://www.youtube.com/watch?v=eFOt3lsc49o 

Pod tym adresem kryje się zabawa w sylaby. Włącz link , powtarzaj razem z lektorem. 

Przepisz do zeszytu sylaby jakie wyświetlały się na ekranie komputera.  

 

 

 


