
23.04.202 – 24.04.2020 

Klasa 2bu.u.  Bartek  

funkcjonowanie osobiste i społeczne   

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

 

 Obejrzyj film „Wędrówki skrzata Borówki w ogrodzie” a dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. 

Po seansie narysuj portret skrzata. Oto link do niego 

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

 

 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  

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

była miękka. Z przygotowanej masy plastycznej ulep kolorowe kwiatki. Jak zwykle , 

jeśli masz taką możliwość,  zrób zdjęcie swojej pracy. 

 Przygotuj z pomocą dorosłego kanapki , pamiętaj aby użyć warzywa do ich 

przygotowania.  Jeśli będziesz mieć możliwość zrób zdjęcia , chętnie obejrzymy je po 

powrocie do szkoły. 

 Staramy się pomagać w domu. Dlatego umyj naczynia po wybranym posiłku                    

wytrzeć je do sucha i ułożyć w szafce. Sprawisz tym dużą radość mamie. 

 https://www.youtube.com/watch?v=OXVpEl6p3eU oto link do ciekawego filmiku. Uczymy się 

orgiami. Obejrzyj go i spróbuj sam zrobić taki kwiat. Powodzenia. 

 

zajęcia rozwijające komunikowanie się  

 Zabawa w sylabowe kubeczki. Z pomocą dorosłego przygotuj kubeczki z literami do ćwiczeń. 

Niezbędne instrukcje znajdziesz w filmiku. Ćwicz wytrwale. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/nauka-czytania-sylabami/ 

 

Klasa 4c u.u. Wiktoria i Oskar 

funkcjonowanie osobiste i społeczne   

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

 

 Obejrzyj film „Wędrówki skrzata Borówki w ogrodzie” a dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. 

Po seansie narysuj portret skrzata. Oto link do niego 

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

 

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

zeszycie datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXVpEl6p3eU


 zajęcia rozwijające kreatywność  

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

była miękka. Z przygotowanej masy plastycznej ulep kolorowe kwiatki. Jak zwykle , 

jeśli masz taką możliwość,  zrób zdjęcie swojej pracy. 

 Przygotuj z pomocą dorosłego kanapki , pamiętaj aby użyć warzywa do ich 

przygotowania. Jeśli będziesz mieć możliwość zrób zdjęcia , chętnie obejrzymy je po 

powrocie do szkoły. 

 Staramy się pomagać w domu. Dlatego umyj naczynia po wybranym posiłku                    

wytrzeć je do sucha i ułożyć w szafce. Sprawisz tym dużą radość mamie. 

 https://www.youtube.com/watch?v=OXVpEl6p3eU oto link do ciekawego filmiku. Uczymy się 

orgiami. Obejrzyj go i spróbuj sam zrobić taki kwiat. Powodzenia. 

 

zajęcia rozwijające komunikowanie się  

 Zabawa w sylabowe kubeczki. Z pomocą dorosłego przygotuj kubeczki z literami do ćwiczeń. 

Niezbędne instrukcje znajdziesz w filmiku. Ćwicz wytrwale. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/nauka-czytania-sylabami/ 

 

 

Klasa 5b u.u. Krzysiu 

funkcjonowanie osobiste i społeczne   

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

 

 Obejrzyj film „Wędrówki skrzata Borówki w ogrodzie” a dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. 

Po seansie narysuj portret skrzata. Oto link do niego 

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

 

 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  

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

była miękka. Z przygotowanej masy plastycznej ulep kolorowe kwiatki. Jak zwykle , 

jeśli masz taką możliwość,  zrób zdjęcie swojej pracy. 

 Przygotuj z pomocą dorosłego kanapki , pamiętaj aby użyć warzywa do ich 

przygotowania.  Jeśli będziesz mieć możliwość zrób zdjęcia , chętnie obejrzymy je po 

powrocie do szkoły. 

 Staramy się pomagać w domu. Dlatego umyj naczynia po wybranym posiłku                    

wytrzeć je do sucha i ułożyć w szafce. Sprawisz tym dużą radość mamie. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXVpEl6p3eU


 https://www.youtube.com/watch?v=OXVpEl6p3eU oto link do ciekawego filmiku. Uczymy się 

orgiami. Obejrzyj go i spróbuj sam zrobić taki kwiat. Powodzenia. 

 

zajęcia rozwijające komunikowanie się  

 Zabawa w sylabowe kubeczki. Z pomocą dorosłego przygotuj kubeczki z literami do ćwiczeń. 

Niezbędne instrukcje znajdziesz w filmiku. Ćwicz wytrwale. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/nauka-czytania-sylabami/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OXVpEl6p3eU

