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zerówka B wychowawczynie 0B: Agata Bartuzi-Król, Izabela Erkan

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 9 11.05-15.05

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

czwartek g. 11:10-11:40, 
Zoom, link przeslę przez 
Wychowawczynie

W podręczniku: Mudule 5 "My family", lesson 3 
"Happy or sad", I know 5.

śpiewanie piosenki o 
rodzinie

Obejrzyj prezentację. Słuchaj opisów. Postaraj się 
samodzielnie opisać rodzinę Blueblu. Następnie 
narysuj swojego Blueblu i opowiedz jak wygląda i jak 
się czuje. 

https://1drv.ms/p/s!
Ai1vr7D6_ebpi0LsxjUheJ_kWq
FI?e=NpqIO2

Edukacja przedszkolna wtorek, środa, czwartek 
9.00-10.00

Temat tygodnia: "Zwierzęta dalekie i bliskie" 
Poniedziałek 11.05.2020. 1.        Wyjdź na spacer 
(pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa). 
Poszukaj w swojej okolicy łąki, polany, skrawka 
zieleni i przeprowadź tam obserwację przyrodniczą. 
2.        „Zielnik” – jeżeli będziesz na łące zbieraj 
różne trawy, listki, drobne kwiatki, wklej je na kartkę, 
jeżeli znasz nazwę podpisz i tak powstanie twój 
własny zielnik.   3.        „Kolorowe kwiaty” podczas 
pobytu na łące przyglądaj się również kwiatom. 
Możesz również obserwować kwiaty w swojej 
okolicy. Na pewno widziałeś/widziałaś różne kwiaty. 
Policz płatki kwiatów, zobacz jak jest zbudowany 
kwiat w środku, zwróć uwagę czy kwiaty tego 
samego gatunku mają tyle samo płatków?4.        
Wykonaj zadnia w karcie pracy nr 4 str. 28-29.

https://1drv.ms/p/s!Ai1vr7D6_ebpi0LsxjUheJ_kWqFI?e=NpqIO2
https://1drv.ms/p/s!Ai1vr7D6_ebpi0LsxjUheJ_kWqFI?e=NpqIO2
https://1drv.ms/p/s!Ai1vr7D6_ebpi0LsxjUheJ_kWqFI?e=NpqIO2
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Wtorek 12.05.2020r. 1.        Napisz po śladzie w Mój 
Zeszyt literę „F, f” – staraj się aby pisać bardzo 
starannie.2.        Obejrzyj film, poznaj różne 
kontynenty3. „Pływające foki” zabawa 
matematyczna. Przygotujcie sobie dwie butelki z 
dość dużym otworem, wlejcie do jednej do połowy 
wodę, a do drugiej tyle ile chcecie włóżcie tam „Fokę” 
wyciętą z pianki, lub styropianu. Zakręć butelkę, 
poruszaj nią 
i obserwuj pływająca fokę. Połóż butelkę na 
podłodze, spójrz dokąd teraz sięga woda. Zastanów 
się czy teraz wody jest mniej czy tyle samo. Teraz 
zajmij się drugą butelką, możesz zrobić podobną 
zabawę, możesz także zabarwić ją np. farbą, 
galaretką lub barwnikiem spożywczym. Porównajcie 
poziom wody w dwóch butelkach, postarajcie się aby 
w obu zbiornikach dla fok było tyle samo wody. Teraz 
jedną butelkę postaw, 
a drugą połóż na podłodze. Zamień butelki, ta która 
stała niech leży i na odwrót. Zastanów się Czy teraz 
w każdej butelce jest tyle samo wody?
4. Wykonaj zadania w kartach pracy nr 4 str. z 
wyszukiwaniem litery w wyrazach i czytanie wyrazów 
i pisanie litery „F” po śladzie.

https://youtu.be/hyYmyG0SugU, https://youtu.be/xh53hM5WlMs

ŚRODA 13.05.2020r. 1        Obejrzyj film o 
słoniach2.        „Stado słoni” już wiesz , że słonie żyją 
w stadach składa się ono z słoni, słonic i małych 
słoniątek. Nasze stado  liczy 10 słoni, żyją w nim 
słonie,  słonice i małe słoniątka. Pomyśl ile słoni, 
słonic i małych słoniątek może być w ty stadzie? Czy 
zadnie ma jedno rozwiązanie. Pokaż różne 
możliwości rozwiązania. Możesz narysować, pisać 
układać na klockach, działać jak chcesz.
3.        „Komiks o życiu słoni” czy wiesz co to jest 
komiks. Zobacz jedną stronę z komiksu, a na pewno 
już będziesz wiedziec co trzeba zrobić.
4.Przeczytaj czytankę Moja Książka str. Z literą F. https://youtu.be/aFBiLlG72yg

https://youtu.be/hyYmyG0SugU
https://youtu.be/xh53hM5WlMs
https://youtu.be/aFBiLlG72yg
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Czwartek 14.05.2020 1.        Obejrzyj film „!0 
największych zwierząt mórz i oceanów”2.Zaprojektuj 
, wymyśl z użyciem dostępnych materiałów 
plastycznych pracę dotyczącą życia zwierząt 
morskich. Użyj swojej wyobraźni.
3.„Rybki” zabawa matematyczna. Król Cyfrolub 
zachęca cię do porównywania wielkości. Weź sześć 
kartek papieru. Na każdej kartce rysuj rybę, staraj 
się, aby każda kolejna ryba była mniejsza od 
poprzedniej. Wytnij je i ozdób stosując ten sam wzór 
na każdej z nich, pamiętaj, że im mniejsza rybka tym 
wzór też będzie mniejszy. Układaj ryby od 
najmniejszej do największej, powodzenia.

https://youtu.be/JkvKh5Ffw4A

Piątek 15.05.2020r. 1.  „Literka w zoo” zapraszamy 
do ZOO wraz z piosenką „Idziemy do zoo” możesz 
nauczyć się śpiewać zwrotkę lub refren.2.Posłuchaj 
wierszyków Jan Brzechwy TYGRYS
"Co słychać, panie tygrysie?"
"A nic. Nudzi mi się."
"Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?"
"Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł."

STRUŚ
Struś ze strachu
Ciągle głowę chowa w piachu,
Więc ma opinię mazgaja.
A nadto znosi jaja wielkości strusiego jaja.

PAPUGA
"Papużko, papużko,
Powiedz mi coś na uszko."
"Nic nie powiem, boś ty plotkarz,
Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz."

Wybierz sobie jeden wierszyk, możesz nauczyć się 
go na pamięć i wykonać ilustrację. Nagraj film jak 
mówisz krótki wiersz, może zrobisz kukiełkę, 
pacynkę lub teatrzyk.3.„Ćwiczenia gimnastyczne”  https://youtu.be/CEyba0BvBUE https://youtu.be/rXz-hKkUvoM

https://youtu.be/JkvKh5Ffw4A
https://youtu.be/CEyba0BvBUE
https://youtu.be/rXz-hKkUvoM

