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

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 7 - 27.04-30.04.2020

poniedziałek 27.04.2020r. 
edukacja polonistyczna - 
Aleksandra Kołoło i Ewa 
Szczepanik

gimnastyka języka - ćwiczenia 
artytkulacyjne, ćwiczenie czytania w 
zakresie poznanych liter

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

ćwiczenia utrwalające nazwy 
zwierząt domowych z ,,
Elementarza sześciolatka 4"

https://www.youtube.
com/watch?v=WaY-
RDjS9Kg

wtorek 28.04.2020r. 
edukacja polonistyczna, 
edukacja plastyczna - 
Aleksandra Kołoło i Ewa 
Szczepanik

prezentacja Power Point ,,Zwierzęta z 
wiejskiego podwórka"; karta pracy - 
ćwiczenia grafomotoryczne

prezentacja wysłana mailowo, 
karty pracy wysłane drogą 
mailową

,,Pies" - dla chętnych 
propozycja wykonania pracy 
plastycznej według instrukcji

instrukcja wykonania 
pracy plastycznej 
wysłana drogą 
mailową

środa 29.04.2020r. edukacja 
matematyczna - Aleksandra 
Kołoło i Ewa Szczepanik

kształtowanie umiejętności dodawania i 
odejmowania po kilka np.: cztery i cztery, 
trzy i trzy 

karty pracy przesłane droga 
mailową

czwartek 30.04.2020r. 
edukacja matematyczna i 
edukacja muzyczna - 
Aleksandra Kołoło i Ewa 
Szczepanik

zabawy matematyczne - mierzenie 
objętości - zajęcia online na Skype, nauka 
piosenki ,,Wiosna wiosenka"

online kształtowanie pojęcia mierzenia 
objętości, stałości objętości, 
nauka piosenki ,,Wiosna 
wiosenka"

karty pracy przesłano 
mailowo

język angielski, Karolina 
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Poznajemy nazwy zwierząt 
gospodarskich w języku angielskim. 
Utrwalamy nazywanie członków rodziny. https://learnenglishkids.britishcouncil.

org/word-games/farm-animals

można wydrukować 
kolorowanki i grać w angielskie 
"memory"

https://learnenglishkids.
britishcouncil.
org/sites/kids/files/attachme
nt/flashcards-farm-animals-
bw.pdf

śpiewamy piosenkę "Old McDonald had a 
farm" - staramy się śpiewać w tempie, z 
nagraniem, dwie pierwsze linijki każdej 
zwrotki: Old MacDonald had a farm ee-
eye, ee-eye-oh
And on that farm he had a duck ee-eye, 
ee-eye-oh (wersy z odgłosami są trudne 
w wymowie, więc polecam aby tylko robić 
odgłosy)

https://learnenglishkids.britishcouncil.
org/songs/old-macdonald-had-farm

można wydrukowac słowa 
piosenki

https://learnenglishkids.
britishcouncil.
org/sites/kids/files/attachme
nt/songs-old-macdonald-
had-a-farm-lyrics.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg
https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg
https://www.youtube.com/watch?v=WaY-RDjS9Kg
https://www.youtube.com/watch?v=WaY-RDjS9Kg
https://www.youtube.com/watch?v=WaY-RDjS9Kg
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/farm-animals
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/farm-animals
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-farm-animals-bw.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-farm-animals-bw.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-farm-animals-bw.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-farm-animals-bw.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-farm-animals-bw.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-macdonald-had-farm
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-macdonald-had-farm
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-old-macdonald-had-a-farm-lyrics.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-old-macdonald-had-a-farm-lyrics.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-old-macdonald-had-a-farm-lyrics.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-old-macdonald-had-a-farm-lyrics.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-old-macdonald-had-a-farm-lyrics.pdf


Tydzień 7 - 27.04-30.04.2020

karta pracy do wydrukowania: proszę o 
zrobienie zadań 1,2,4, należy je robić w 
oparciu o piosenkę, proszę o przesłanie 
mi kart pracy

https://learnenglishkids.britishcouncil.
org/sites/kids/files/attachment/songs-
old-macdonald-had-a-farm-
worksheet.pdf

zadanie 3 z karty pracy 
wymaga dużo pomocy 
rodziców  z pisaniem czytaniem 
i zrozumieniem więc jest 
zadaniem rozszerzonym

Prezentacja z nazwami członków rodziny 
oraz zwierząt gospodarskich

https://1drv.ms/p/s!
Ai1vr7D6_ebpixVMDnM4WQy
RoVOG?e=0f6eUL

Zachęcam do wykonania i przesłania mi 
kolorowanek z poprzedniego tygodnia. 
Zachęcam do przesyłania mi rysunków, 
które dzieci robią na podstawie 
prezentacji i rozumienia nagrań. 

https://1drv.ms/b/s!
AqBR02DE0dY_bjBQ5hdtcKmi
R5o

zajęcia rytmiczno-muzyczne Piosenka "Wiosna, wiosna. urodziły się 
motyle" wraz z tańcem

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