
Witam was serdecznie, dziękuję rodzicom za wspaniałe zdjęcia a 

wam za pracę. Jestem pełna uznania dla systematyczności i 

waszego zaangażowania. 

 Przed nami kolejny tydzień zdalnej nauki zapraszam 😊 

 

Funkcjonowanie w środowisku 

Temat: Nowalijki -pierwsze warzywa. 18.05.2020 

Poznaj nowalijki:  

 

 

Sałata masłowa zawiera dużo błonnika i 
mało kalorii. Sałata swój kolor 
zawdzięcza chlorofilowi, który ma 
działanie bakteriobójcze, przyspiesza 
gojenie ran, chroni przed zarazkami, 
pomaga pokonać infekcje.  

Rzodkiewka zawiera dosyć dużo białka, 
cukrów i soli mineralnych. Ostry smak 
nadają jej olejki eteryczne. 

 



 

Cebula dymka + szczypiorek pobudzają 
apetyt. Szczypiorek słynie z właściwości 
bakteriobójczych i wzmagających 
przemianę materii, zawiera m.in.: sód, 
potas, magnez, wapń, żelazo, fosfor, 
chlor, karoten oraz witaminy B1, B2, C i 
kwas nikotynowy. 

Ogórek w 98% składa się z wody, więc 
jest wyjątkowo niskokaloryczny. Ogórki 
to dobre źródło potasu, które obniża 
ciśnienie. 

 

Pomidor to dobre źródło potasu (obniża 
ciśnienie krwi, reguluje pracę serca), 
likopenu, który jest antyrakowy. 

Botwinka pobudza apetyt, jest bardzo 
dobrym źródłem kwasu foliowego i 
żelaza, które są niezbędne w procesach 
krwiotwórczych. 

 



 



 

 

 



 

Temat: Wiosenna kanapka – ćwiczenia. 19.05.2020 

Moi drodzy dzisiaj mam dla was zadanie praktyczne       

Jak co roku o tej porze robiliśmy w szkole samodzielnie pyszne kanapki 

wiosenne, pamiętacie      były pyszneee… 

Może w domu spróbujesz zrobić samodzielnie lub z pomocą mamy wiosenną 

kanapkę – jeżeli nie chcesz to proszę narysuj kanapkę, taką jaką lubisz. Podziel 

się zdjęciami z tego zadania, jestem ciekawa jak wam poszło. 

Przypominam o zasadach: 

1. Umyj ręce zanim zaczniesz przygotowywać posiłek. 

2. Uszykuj wszystkie potrzebne składniki. 

3. Nożem posługuj się tylko pod opieką rodzica. 

4. Pamiętaj – posprzątaj miejsce swojej pracy.   

 

POWODZENIA ! 

 

 

Temat:  Alfabet warzywno-owocowy. 20.05.2020 

 

Posłuchaj piosenki: alfabet warzywno-owocowy 
https://www.youtube.com/watch?v=5IQBQBvgjrg 

Postaraj się samodzielnie przeczytać wszystkie litery, a następnie napisz po 

śladzie i samodzielnie litery. 

https://www.youtube.com/watch?v=5IQBQBvgjrg


 



 



 

 

 

 



Temat: Kształtowanie orientacji przestrzennej.  21.05.2020 

Posłuchaj : https://www.youtube.com/watch?v=muBBXKb0mM8 

https://www.youtube.com/watch?v=aALqbE9UWxA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=muBBXKb0mM8
https://www.youtube.com/watch?v=aALqbE9UWxA


 

 

 

 

 

 

 



Wytnij i dopasuj do odpowiedniego kotka: 

 

 

nad za w na 

przed obok w między 
 



 Jeżeli masz ochotę to możesz wydrukować kostkę, złożyć ją i pograć z rodzicami lub 

rodzeństwem. Po kulnięciu kostką gracz odpowiada na pytanie: gdzie jest kotek? Za każdą 

dobrą odpowiedź jest punkt. 

 



 

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.             22.05.2020 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Temat: Kolorowanie sylwetki warzyw. 

 

 



 

 

Temat: Sałatka warzywna - układanka. 



 



 

 

 



Temat: Wyklejanka plastelinowa. 

Wyklej kontur warzyw kolorową plasteliną (pomidor i ogórek). 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Temat: Przepis na kanapkę -budowanie dłuższych wypowiedzi. 

Opowiedz jak po kolei przygotować kanapkę, co potrzebujesz, nazwij warzywa, 

których użyjesz. 

 

 

 

Temat: Wiersz „Na straganie”. 

 

Wysłuchaj wiersza: 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8 

może spróbujesz sam powiedzieć wierszyk 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8


 


