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Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

 
Na obrazku jest 6 osób , a każda z nich ma inne imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, dzień, miesiąc i rok urodzenia czyli każda z tych osób ma 
inne dane osobowe. 
 

 

Przeczytaj poniższą definicję samodzielnie lub poproś o to rodzica. 

Dane osobowe definiuje się jako informacje, dzięki którym możliwe jest 

zidentyfikowanie osoby fizycznej. 

Są to wszystkie informacje o osobie, której tożsamość jest oczywista lub jej 

zidentyfikowanie nie wymaga wielkiego nakładu pracy, czasu czy kosztów. 

Wypisz swoje dane osobowe samodzielnie lub po śladzie. Jeśli chcesz, możesz 

wypisac dane osobowe wszystkich członków rodziny.  

 

Zajęcia rozwijające komunikację 

Określ, którą samogłoskę (a, e, i, u, o, y) słyszysz w swoim i imieniu i nazwisku, 

podaj jej miejsce. 

Powiedz, którą głoskę słyszysz w wyrazach: 

rak, las, mak, kot, dom, noc, mewa, zupa, dywan, ser, mysz, mur. 



Podaj miejsce samogłoski w powyższych wyrazach. 

Możesz posiłkować się obrazkiem, na którym znajdują się samogłoski ( żółte) i 

spółgłoski (niebieskie) 

 

23.06.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Poznaj osiem zasad bezpiecznych wakacji. Ppatrz na obrazki i opowiedz 
o każdym z nich Rodzicowi. 
 



 
 

Obejrzyj krótki film: „ Bezpieczne wakacje” 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

Plastyka 

Przygotuj materiały: 

 biała kartka 

 klej magic 

 nożyczki 

 rolka z papieru toaletowego 

 niebieska farba 

 papier różowy, pomarańczowy, brązowy, czerwony i zielony 

 oczka 

 piasek 

 muszelki 

 czarna rurka do picia 

Na białej kartce stemplujemy koła za pomocą rolki z papieru toaletowego 

i niebieskiej farby. Naklejamy koło, ręce i nogi wycięte z różowego 

papieru. Doklejamy kąpielówki wycięte z pomarańczowego papieru. 

Przyklejamy włosy wycięte z brązowego papieru. Doklejamy płetwy 

wycięte z zielonego papieru. Naklejamy oczka i okulary wycięte z 

czerwonego papieru. Czerwonym pisakiem rysujemy usta. Doklejamy 

czarną rurkę do picia. Dół kartki malujemy klejem magic i posypujemy 

piaskiem. Doklejamy muszelki. 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
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Przeczytaj samodzielnie lub z pomoca wakacyjne rady. Wybierz jedną z 
nich i naucz się jej na pamięć. . 
 

 

Plastyka 

„Jak będę spędzać wakacje” -  praca według własnego pomysłu 

Przygotuj materiały: 

 ryż 

 klej 

 2 kartki w kolorze kremowym z bloku rysunkowego w formacie a 4 

 żółta farba plakatowa 

 pędzel 

 słomka 



 nożyczki 

Na jednej kremowej kartce odbijamy stopy, pomalowane żółtą farbą 

plakatową, następnie wycinamy odbicia. Do drugiej kremowej kartki 

przyklejamy ryż, a do niego doklejamy odbite stopy. Do odbić przyklejamy 

pocięte kawałki słomki, tak by przypominały kształt japonek. 
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Na ostatnich przed wakacjami zajęciach przepisz samodzielnie lub po 
śladzie tekst z obrazka. 
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 


