
Witajcie moi kochani. Kolejny tydzień pracy przed nami.  

 

Poniedziałek 11.05.2020 

W ramach komunikowania  

Dla Adama i Jakuba  

Przeczytaj poniższy wiersz. 

 

 

Odpowiedź na poniższe pytania. 

 



Dla Majki i Oskara 

 



W ramach zajęć pozalekcyjnych 

Dzisiaj wykonamy sobie dalsze nasze MEMORY. Mam nadzieję, że owoce macie 

już zrobione. Dzisiaj wykonamy sobie kartki z warzywami. 

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 wskazane warzywa. Rodzice mogą narysować 

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

obrazek. 

Może poniższe ilustracje wam pomogą. 

Majka narysuj czerwony pomidor i ogórek. 

               

Oskar narysuj marchewkę i buraka. 

                            

Jakub narysuj czerwoną paprykę i cebulę 

                 

Adam narysuj zieloną paprykę i żółtego pomidora. 



 

 

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

przyniesiecie. Ja je skseruję i zalaminuję.                                                     

Powodzenia 

 

 

Wtorek 12.05.2020 

W ramach funkcjonowania 

Dzisiaj porozmawiamy sobie o poczcie.  

Poczta to miejsce, gdzie możemy: 

• Nadać (wysłać) lub odebrać list 

 

• Nadać lub odebrać paczkę   

 

 

• Zapłacić rachunki 

 



 

• Kupić znaczki 

 

• Kupić kartki pocztowe 

 

 

Przyjrzyj się ilustracji karta 46 w podręczniku JA POZA DOMEM i wykonaj 

zadania. 

W ramach drugiej godziny 

To jest znaczek poczty polskiej 

 

To są skrzynki na listy 

     



Spróbuj narysować w zeszycie znaczek polskiej poczty lub skrzynkę na listy 

oraz wykonaj poniższą kartę pracy. 

 



 

 



Środa 13.05.2020 

W ramach komunikowania  

Jakub i Adam – przeczytajcie poniższy tekst. Następnie wybierzcie odpowiedni 

tytuł i ilustrację pasujące do tekstu. Pokoloruj obrazek. Następnie odpowiedz na  

 



Następnie odpowiedz na poniższe pytania. 

 

 

 



Zadanie dla Majki i Oskara 

 

 

 

 



W ramach funkcjonowania  

Dzisiaj porozmawiamy sobie co musi zawierać list. 

W podręczniku JA POZA DOMEM otwórz kartę pracy 47 i spójrz na ilustracje 

Nadawca to osoba, która pisze list (albo kartkę pocztową) 

Odbiorca to osoba, do której wysyłamy lisy. 

 

 

 

Jan Kowalski – to nadawca 
 

Antonina Nowak – to 

odbiorca 
 

W prawym górnym rogu – 

znaczek pocztowy 

 

 

 

 

Wykonaj kartę pracy 47. 

Narysuj w zeszycie kontury listu. Następnie zaadresuj go na adres szkoły. 

Pamiętaj o swoich danych w lewym górnym rogu. Zaprojektuj znaczek w 

prawym górnym rogu. Jeśli masz ochotę, to wykonaj jeszcze jedną kartę i 

odpowiedz na pytania. 

 

  Imię i nazwisko ucznia         

 Ulica i numer 

 Kod pocztowy i miejscowość 

              

 

 

 

 

                                                                 

                                                                                Zespół Szkół Specjalnych 

                                                                                Ul. Leśna 10    

                                                                                 62 – 300 Września 



 



W czwartek 14.05.2020 

W ramach funkcjonowania 

Jak zapewne wiecie, oprócz poczty tradycyjnej, możemy też korzystać z poczty 

mailowej.  

 

 

Tutaj wysyłasz i odbierasz listy elektroniczne E-MAILE .Używasz do tego 

komputera i Internetu. W dobie pandemii niektórzy nauczyciele przesyłają 

waszym rodzicom właśnie w ten sposób zadania dla was. 

Wykonaj kartę pracy 48 w podręczniku JA POZA DOMEM. 

Spróbuj napisać chociaż jedno – dwa zdania do mnie. Jeśli nie umiesz pisać 

możesz dodać zdjęcie lub wstawić jakiś obrazek. Bardzo się ucieszę, gdy 

otrzymam od ciebie jakąś wiadomość. Rodzice Wam pomogą. 

Oto mój adres mailowy: arczi1510@interia.pl 

 

 

 

 

 

mailto:arczi1510@interia.pl


Piątek 15.05.2020 

W ramach funkcjonowania 

Dzisiaj porozmawiamy sobie o banku.  

W Polsce i na świecie jest bardzo dużo różnych banków. Często korzystamy z 

ich usług. Przeważnie każdy dorosły człowiek ma konto w banku, na które 

wpływa mu wypłata (zapłata za pracę), renta lub emerytura. 

Po co idę do banku? 

• Zakładam konto (dzieci też mogą mieć własne konta) 

• Wpłacam pieniądze na swoje konto 

• Wypłacam pieniądze ze swojego konta 

• Płacę rachunki (np. za mieszkanie, prąd, gaz) 

• Wpłacam pieniądze na czyjeś konto 

• Wyrabiam  kartę płatniczą 

• Biorę kredyt (pożyczam pieniądze od banku) 

Często obok banku znajduje się bankomat – jest to urządzenie, które za pomocą 

karty płatniczej lub kredytowej (mówiliśmy o tym wcześniej) wydaje nam 

pieniądze, te które są na naszym koncie. 

    

W obecnych czasach coraz więcej z powyższych zadań można zrobić nie 

wychodząc z domu – przez INTERNET. 

Wykonaj kartę pracy 45 w podręczniku JA POZA DOMEM. Pokoloruj 

obrazki. 

 

 



W ramach drugiej godziny 

Jakub i Adam wejdź na poniższy link i klikając odpowiednie litery ułóż puzzle. 

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

Majka i Oskar wejdź na poniższy link i wykonaj 10 przykładów. 

http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-6 
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