
 

Witajcie kochani, coraz bardziej tęsknię za Wami. Bardzo chciałabym Was 

zobaczyć i uściskać. Nie wiemy jednak kiedy będzie to możliwe. 

Koronawirus narobił takiego zamieszania nie tylko w naszym kraju, ale na 

całym świecie. Zauważyliście jak zmieniło się nasze życie. Przed nami dalsze 

nauczanie na odległość. Zatem do dzieła. 

 

 

Poniedziałek 20.04.2020 

W ramach komunikowania 

Przeczytajcie lub poproście rodziców, żeby przeczytali wam poniższy dialog w 

sklepie między klientem a sprzedawcą. Przypomnijcie sobie jak chodziliśmy do 

sklepu, jakich form grzecznościowych używaliśmy, jakie pytania można zadać. 

- Dzień Dobry ! 

- Dzień Dobry ! 

- Co pani podać ? 

- Dziękuję, rozglądam się i myślę co mam kupić . 

- Dobrze . 

- Poproszę 3 kg ziemniaków, 2 kilogramy jabłek i 3 cytryny. 

- Bardzo proszę. 

- Ile płacę? 

- Razem 14,30 zł 

- Proszę. 

- Bardzo dziękuję. Tutaj reszta i zapraszam ponownie . 

- Do widzenia. 

- Do widzenia. 

 

Zastanów się i odpowiedz mamie na pytania: 

1.  Kto robił zakupy: pan czy pani? 

2. Ile kilogramów jabłek kupił klient? 

3. Czy kupił truskawki?  

4. Czy zakupy kosztowały więcej niż 10 złotych? 



 

W ramach zajęć pozalekcyjnych 

Dzisiaj wykonamy sobie własne MEMORY. Jak wrócimy do szkoły to wspólnie 

zagramy. Nasze MEMORY będziemy wykonywać przez kilka zajęć. Dzisiaj 

zaczniemy od owoców.  

Proszę, abyście z papiery (najlepiej bloku technicznego) wycięli kwadraty o 

boku 6cm. Myślę, że rodzice pomogą Wam wyciąć. Dzisiaj potrzebujemy 2 

takie kwadraty, ale w sumie każdy będzie potrzebował 10. Na wyciętym 

kwadracie narysujcie wskazane owoce. Rodzice mogą narysować Wam kontury, 

ale super byłoby gdybyście sami dali radę. Ładnie pokolorujcie obrazek. 

Może poniższe ilustracje wam pomogą. 

Maja narysuj jabłko i banana. 

             

Oskar narysuj gruszkę i czereśnie. 

             

Jakub narysuj mandarynkę i śliwkę 

      



 

 

Adam narysuj winogrono i truskawkę. 

          

 

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

przyniesiecie. Ja je skseruję i zalaminuję. 

Powodzenia 

 

 

 

Wtorek 21.02.2020 

W ramach funkcjonowania 

Wykonaj kartę pracy 30 w podręczniku JA POZA DOMEM. 

Narysuj na kartce dowolny produkt, który kupisz w piekarni. Przypomnij sobie, 

co można kupić w piekarni. Pomogą ci ilustracje z poprzedniej lekcji. 

W ramach drugiej godziny 

Adam i Jakub proszę o wykonanie poniższej karty pracy 

Majka i Oskar mają zadanie niżej 



 

 



 

Zadanie dla Majki i Oskara 

Monety 1 zł otocz czerwoną pętlą 

Monety 2 zł otocz zieloną pętlą 

Monety 5 zł otocz niebieską pętlą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Środa 22.04.2020 

W ramach komunikowania 

Przyjrzyj się poniższym piktogramom i nazwij czynności 

 

 

 

 

 



 

W ramach funkcjonowania 

Supermarket, to sklep, w którym jest wiele różnych produktów.  

   

    

Supermarketem jest np. Biedronka, Kaufland, Lidl. Kilka razy byliśmy na 

zakupach w Biedronce, przypomnijcie sobie co można tam kupić (owoce, 

warzywa, produkty zbożowe, mleczne, słodycze, napoje, wędliny, kosmetyki, 

produkty chemiczne i wiele innych). 

Wykonaj kartę 31z podręcznika JA POZA DOMEM. 

Powodzenia 

 

 

 

 

 



 

Czwartek 23.04.2020 

W ramach funkcjonowania 

Wykonaj kartę pracy 33,34 i 35 podręcznik JA POZA DOMEM. 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 

Wybierz produkty, które musi kupić Ola i wklej na listę zakupów. 

Połącz z Olą te przedmioty, które musi zabrać na zakupy. 

Powodzenia 

 

 

Piątek 24.04.2020 

W ramach funkcjonowania 

Galeria handlowa to miejsce, w którym jest wiele różnych sklepów. We Wrześni 

mamy jedną galerię handlową – to  KARUZELA. Są tam sklepy odzieżowe, 

sportowe, spożywcze, obuwnicze,  drogeria, księgarnia, jubiler itp. W dużych 

miastach takich galerii jest więcej i są dużo większe. Często są piętrowe, czyli 

sklepy są na kilku piętrach, są tam też kina, kawiarnie i restauracje.  

Wykonaj kartę pracy 32 w podręczniku JA POZA DOMEM. Skorzystaj 

najpierw z informacji zamieszczonych poniżej. 

Apteka – tu kupisz leki, witaminy, zioła, kosmetyki itp. 

  



 

Piekarnia -tu kupisz chleb, bułki, bagietki, rogale i inne pieczywo 

 

Sklep obuwniczy – tu kupisz buty, laczki, klapki i akcesoria do pielęgnacji 

obuwia. 

 

Księgarni – tu kupisz książki, podręczniki do szkoły, gazety i czasopisma oraz 

gry planszowe i komputerowe.  

 



 

Sklep odzieżowy – tu kupisz różnego rodzaju ubrania. 

 

Warzywniak – tu kupisz owoce, warzywa,  

 

W ramach drugiej godziny  

Majka i Oskar – wejdź na poniższy link i wykonaj zadania 

http://pisupisu.pl/klasa4/odkrywanka-20 

Adam i Jakub – wejdź na poniższy link i wykonaj co najmniej 30 przykładów 

http://pisupisu.pl/klasa4/rz-i-z-wybierz-nowe-slowa 

Powodzenia 

Poproszę o jedno dowolne zdjęcie w tygodniu. 

http://pisupisu.pl/klasa4/odkrywanka-20
http://pisupisu.pl/klasa4/rz-i-z-wybierz-nowe-slowa


 

 

 

 

 

 


