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dla zerówki A wychowawczynie 0a: Aleksandra Kołoło-Gruszka, Ewa Szczepanik

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Lekcje online: 
dzień, godzina, 

aplikacja, 
informacja o linku 

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 11 25.05-29.05

Karolina Szurek, język 
angielski.

Zoom, czwartek godz. 
10:30 i 11:10 (do 
wyboru)

Module 6 "I can do it" Lekcje 1 i 2 (strony 
44-47). Nazywamy czynności i 
umiejętności. Poznajemy słowa: jump, 
swim draw, paint, climb, run, fly, sing. 
Uczymy się zwrotów "Yes I can", "No I 
can't" oraz "I can do it". Będziemy w 
miarę możliwości robić te czynności.

rodzice mogą 
zdecydować o której 
godzinie dziecko 
weźmie udział w lekcji 
(do wyboru środa 10:
30, czwratek 10:30, 
czwartek 11:10)

Dzieci w domu ćwiczą nazywanie 
czynności. Proszę o zaprezentowanie 
tego w formie: rysunku z podpisem lub 
zdjęcia z podpisem lub filmiku lub 
nagrania głosowego ze 
zdjęciem/rysunkiem. Każde dziecko 
pokazuje 3 czynności (2x I can i 1x I 
can't). Wykonaną pracę proszę wstawić 
do prezentacji (link obok, prezentacji nie 
trzeba pobierać ani przesyłać). W tym 
ćwiczeniu jest ważne aby dziecko mówiło 
i pokazywało. Jeśli nie chcemy 
publikować wizerunku to można nagrać 
głos i zabawkę.

https://docs.google.
com/presentation/d/1nWXBKsF
-
BdJhi9DWscwP1w9NWxqQqhj
xUg3p7j14wOU/edit?
usp=sharing

muzyka.sp363@gmail.com Trzy linki wyslę przez 
wychowawców

Na zajęciach zrobimy ćwiczenia z 
podręcznika (oprócz "story corner" i 
śpiewania)

gra pomagająca poznać słówka https:
//learnenglishkids.
britishcouncil.org/word-
games/actions-1

poniedziałek 25.05.20r.  
Edukacja muzyczna 
Edukacja matematyczna A. 
Kołoło, E. Szczepanik

piosenka ,,Figury geometryczne" 
wykonanie ćwiczenia z ,,Elementarza 
sześciolatka4" ćw.1, s.50

https://www.youtube.
com/watch?v=Lv-1s65cgJM

karty pracy z figurami 
geometrycznymi wysłana 
mailowo

wtorek 26.05.20r.   
Edukacja polonistyczna 
Edukacja muzyczna 
Edukacja plastyczna A. 
Kołoło, E. Szczepanik

online 14.00-17.00 nauka piosenki ,,Kocham Cię, Ti Amo, Je 
T 'aime", wykonanie z ,, Elementarza 
sześciolatka 4" ćwiczenie 1, 2 str. 51
, wykonanie pracy plastycznej- laurka dla 
mamy

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

materiały do pracy plastycznej 
oraz słowa piosenki wysłane 
mailem

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
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środa 27.05.20r. Edukacja 
polonistyczna Edukacja 
matematyczna A. Kołoło, E. 
Szczepanik

czytanie krótkiego tekstu z ,,Elementarza 
sześciolatka. Ksiązka" str. 130  
wykonanie ćwiczenia z ,,Elementarza 
sześciolatka 4" ćw.1,2 str.52

karty pracy- kodowanie 
wysłana mailem

czwartek 28.05.20r. 
Edukacja polonistyczna A. 
Kołoło, E. Szczepanik

słuchanie treści opowiadania ,,Spędzamy 
czas razem z tatą", próba odpowiedzenia 
na pytania dotyczące tekstu, czytanie 
krótkiego tekstu z ,,Elementarza 
sześciolatka. Książka" i odpowiedzenie 
na pytania ze str.132 , z ,,Elementarza 
sześciolatka 4" wykonaj ćw. 1 i 2 str. 53.
 

dla chętnych przygotowana 
dłuższa czytanka ,,Moja mama" 
wysłana mailem.

piątek 29.05.20r.              
Edukacja ruchowa Edukacja 
polonistyczna A. Kołoło, E. 
Szczepanik

gimnastykę z Panem Andrzejem 
Klimowiczem, obejrzenie prezentacji 
multimedialnej ,,Mamy i dzieci z różnych 
stron świata"- wysłana mailem, z ,,
Elementarza sześciolatka 4" wykonaj ćw. 
1 s. 54 https://www.youtube.

com/watch?v=CEyba0BvBUE 
kartę pracy – pisz po śladzie 
wysłana mailem

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

