
 

Witajcie kochani po świętach. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i 

pełni chęci do pracy. Tygodniowa przerwa szybko minęła. Kolejne 

lekcje przed nami. Zatem do pracy! 

 

Czwartek 16.04.2020 

 W ramach funkcjonowania 

Dzisiaj powiemy sobie kto to jest KLIENT. Spójrzcie na ilustracje – karta pracy 

26 w podręczniku JA POZA DOMEM. Klient to osoba, która robi zakupy w 

sklepie, załatwia sprawę w banku lub na poczcie. Wiele razy byliście i będziecie 

klientami.  Najczęściej chodzicie do sklepów na zakupy. Teraz w okresie 

pandemii jest to niewskazane, ale jak wszystko wróci do normy znów będziecie 

klientami.  

Zapisz po śladzie wyraz klient. 

Mamy różne rodzaje sklepów: jedne są większe, inne małe, a jeszcze inne 

ogromne.  

Poniżej znajdują się ilustracje różnych sklepów. Zauważ czym różnią się te 

sklepy, jak wyglądają, ile ludzi w nich pracuje i ilu mają klientów. 

Małe sklep  

        



 

   

Supermarkety 

     

    

Galerie handlowe 

    



 

    

Spójrz na ilustracje karta pracy 27 w podręczniku JA POZA DOMEM. Wytnij 

etykiety i dopasuj do odpowiedniego obrazka. 

Piątek 17.04.2020 

W ramach funkcjonowania 

Dzisiaj porozmawiamy sobie  o rodzajach sklepów. W dużych sklepach 

marketach czy hipermarketach można kupić prawie wszystko. Są jednak sklepy, 

które sprzedają tylko określone produkty np. 

Sklep mięsny – tu kupisz mięso, wędliny (kiełbasę, szynkę, pasztet), smalec… 

   

Sklep rybny – tu kupisz ryby, konserwy rybne, paprykarze … 

   



 

Sklep spożywczy – tu kupisz bardzo dużo produktów: mąkę, cukier, herbatę, 

kakao, mleko, ser, masło, czekoladę … i wiele innych produktów. Spójrz na 

ilustracje 

   

Warzywniak – tu kupisz owoce, warzywa, orzechy …. 

    

Piekarnia – tu kupisz chleb, bułki, rogale, chałki i inne pieczywo 

      

Cukiernia – tu kupisz drożdżówki, pączki, różne ciasta i ciasteczka… Mniam, 

mniam … to lubimy (przypomnijcie sobie nasze słodkie poniedziałki) 



 

   

Teraz wytnijcie ilustracje karta pracy 29 i wklejcie je w odpowiednie miejsca 

karta pracy 28 podręcznik JA POZA DOMEM. 

 

W ramach drugiej godziny 

Majka i Oskar wejdź na poniższy link i wykonaj zadania (10 przykładów) 

rozpoznajemy figury geometryczne. 

https://www.matzoo.pl/zerowka/figury_46_319 

Jakub i Adam wejdź na poniższy link  i wykonaj zadania (20 przykładów)  

https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-w-zakresie-100-test_19_189 

 

Powodzenia 

 

Poproszę o jedno dowolne zdjęcie w tygodniu wykonanego zadania. 

 

https://www.matzoo.pl/zerowka/figury_46_319
https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-w-zakresie-100-test_19_189

