
Do wakacji zostało nam już niewiele czasu, ale jeszcze przed nami trochę 

pracy. Zatem zaczynamy. 

W tym tygodniu porozmawiamy sobie o miejscach, do których chętnie się 

udajemy czyli kawiarniach i restauracjach. 

Poniedziałek 15.06.2020 

W ramach komunikowania  

Przypomnijcie sobie, jak chętnie chodziliśmy go McDonaldsa. Najczęściej 

zamawialiśmy lody lub shake. 

Poniżej przedstawiam ofertę deserów. Twoim zadaniem będzie wybranie deseru 

dla siebie i dla pozostałych członków rodziny. Porozmawiaj z rodzeństwem i 

rodzicami jaki deser wybraliby w McDonalds. Następnie spróbuj złożyć 

zamówienie dla całej rodziny. Niech mama będzie pracownikiem 

McDonalds, a ty klientem. Zapraszam do zabawy. 
 

1. Lody z polewą – zwróć uwagę na smak loda i dobierz do niego polewę 

 

  
 

2. McFlurry 

 

 



   
 

3. Shake 

 
4. A może coś z nowości  

 



W ramach zajęć pozalekcyjnych 

Dzisiaj wykonamy sobie ostatnią cześć naszego MEMORY. Mam nadzieję, że 

figury geometryczne dołączyły do wcześniej zrobionych kart . Dzisiaj wykonamy 

sobie kartki z różnymi przedmiotami. 

Proszę, abyście z papiery (najlepiej bloku technicznego) wycięli kolejne 2  

kwadraty o boku 6cm. Może niektórzy z was już mają przygotowane. Na 

wyciętym kwadracie narysujcie wskazanego przedmiotu. Rodzice mogą 

narysować Wam kontury, ale super byłoby gdybyście sami dali radę. Ładnie 

pokolorujcie obrazek. 

Może poniższe ilustracje wam pomogą. 

Majka narysuj serce i księżyc.  

           

Oskar narysuj słońce i chmurkę. 

   

Jakub narysuj parasol i budę dla psa.  

       



Adam narysuj samochód i oko. 

         

Schowajcie wasze obrazki do koperty albo teczki. Jak wrócimy do szkoły to je 

przyniesiecie. Ja je skseruję i zalaminuję.                                                     

Powodzenia  

 
 

 

 

Wtorek 16.06.2020 

W ramach funkcjonowania 

Dzisiaj porozmawiamy sobie o kawiarni. 

Kawiarnia to lokal gastronomiczny. To miejsce, gdzie możesz się spotkać ze 

znajomymi.  

     
 

 



W kawiarni możesz zamówić: 

- kawę              

- herbatę 

- sok 

- ciastko                                              

- lody 

 

 

 

 

W podręczniku JA POZA DOMEM: 

• wykonaj kartę pracy 55 – wpisz odpowiednie litery w kratki i odczytaj 

wyraz 

• wykonaj kartę pracy 56 – wybierz co może zamówić w kawiarni Ola i 

Adam 

 

W ramach drugiej godziny  

Najpierw potrenujemy czytanie – przeczytaj wyrazy na karcie 57 w podręczniku 

JA POZA DOMEM. Połącz wyrazy zapisane literami drukowanymi i pisanymi. 

Następnie wykonaj poniższe karty pracy. 

 



Dla Majki i Oskara 

 
 

 



Dla Jakuba i Adama 

 

 
 

 



Środa 17.06.2020 

W ramach komunikowania 

Dzisiaj wykonamy kolejne ćwiczenia na stronie, którą już dobrze znasz. Wejdź 

na poniższy link i wykonaj zadania, tym razem od zadania 29 do35. 

https://www.mauthor.com/present/5886888182546432 

 

W ramach funkcjonowania 

Dzisiaj powiemy sobie co to jest MENU?  

MENU to karta dań, spis potraw, napojów i deserów w kawiarni lub w 

restauracji. 

 

Oto przykładowe menu 

 

    
 

 

https://www.mauthor.com/present/5886888182546432


       
 

W menu oprócz spisu potraw znajdują się ich ceny.  

W podręczniku JA POZA DOMEM na stronie 58 znajduje się MENU kawiarni. 

Korzystając z tego menu wykonaj kartę pracy 59.  

Ola zamówiła w kawiarni sernik i kawę – sprawdź ile kosztują na karcie i oblicz 

ile zapłaciła. 

Adam zamówił szarlotkę i wodę – sprawdź ile kosztują i oblicz ile zapłacił. 

 

 
 

 

Czwartek 18.06.2020 

W ramach funkcjonowania 

Dzisiaj porozmawiamy sobie o restauracji. 

Restauracja- to lokal  gastronomiczny  z obsługą kelnerską, w którym 

konsumpcja odbywa się przy stolikach. Do restauracji chodzimy najczęściej na 

obiad lub kolację. 

 



    
 

    
 

 

W restauracji obsługuje kelner lub kelnerka. Przynosi do stolika MENU oraz 

obsługuje gości. 

 

     
 

     
 



W podręczniku JA POZA DOMEM wykonaj: 

• kartę pracy 60- wytnij wyrazy z ramki i wklej w odpowiednie miejsca 

• kartę pracy 61 – przyjrzyj się ilustracjom. Zauważ jakie czynności 

wykonuje kelner. Przeczytaj zdania i wklej je pod odpowiednim 

rysunkiem.  

 

 
 

 

Piątek 19.06.2020 

W ramach funkcjonowania 

Jak powinniśmy zachowywać się w kawiarni czy restauracji? 

1. Spokojnie czekaj na swoje zamówienie. 

   
2. Cicho rozmawiaj ze znajomymi. 

   
 

 

 

 



3. Używaj sztućców. 

 
 

4. Używaj serwetek. 

    
5. Jedz powoli. 

    
 

W podręczniku JA POZA DOMEM przeczytaj zdania – karta pracy 62. 

Następnie wykonaj kartę pracy 63. Nazwij potrawy, które możesz zamówić w 

restauracji i dobierz do nich odpowiednią etykietę.  

Wybierz swoje ulubione danie z pośród podanych i zapisz jego nazwę w 

zeszycie. 

 

 

 

 



W ramach drugiej godziny 

• Wykonaj kartę pracy 64 – połącz w pary takie same wyrazy  zapisane 

literami drukowanymi i pisanymi. 

• Korzystając z MENU – karta pracy 65 wykonaj kartę pracy 66. 

- sprawdź w menu co zamówiła Ola i oblicz ile zapłaciła 

- sprawdź co zamówił Adam i oblicz ile zapłacił 

- zaznacz kto zapłacił więcej 

 

 

 
 

 

 

 


