
dla zerówek wychowawczynie 0a: Aleksandra Kołoło-Gruszka Ewa Szczepanik

wychowawczynie 0B: Agata Bartuzi-Król, Izabela Erkan

Przedmiot Zadania podstawowe zadania dodatkowe i 
rozszerzające

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki

kontakt z 
nauczycielem

imię i nazwisko 
nauczyciela

Klasa OB" Świat oczami 
artysty"- monografia litery 
"P" 

Wykonaj Kartę pracy nr 3, str 50, 51,52. 
Przeczytaj czytankę z elementarza str. 94-
95. Przypomnij sobie piosenkę "Mała 
wiosna", "Królewna wiosna". Możesz zagrać 
na instrumencie stworzonym z domowych 
przedmiotów. Napisz literę po śladzie i w 
liniach "Mój zeszyt" str.24

Obejrzyj prezentację Karty pracy nr 3, Książka, Mój zeszyt, erkankrol0b@wp.pl Agata Bartuzi-Król, 
Izabela Erkan

 "Teatr Lalkowy" piosenki i prezentacje do pobrania z 
meila klasowego

"Jak powstaje obraz"
"Malarz i jego obraz"

Uzupełnij kartę pracy z literą "s"
Zrób zadania matematyczne, 

karty pracy xero
Narysuj swój portret

Klasa 0A Wykonaj Kartę pracy 3, str. 46-61. Ćwicz 
czytanie z elementarza  do str. 102. 
Utrwalaj pisanie poznanych liter w moim 
zeszycie oraz rysuj szlaczki po śladzie do 
str. 26.

Czytanie w zakresie poznanych 
liter, rysowanie szlaczków 

literopodobnych oraz pisanie liter 
po śladzie.

Doskonalenie techniki czytania w 
zakresie poznanych liter. 

Dodawanie i odejmowanie w 
zakresie 10. Ćwiczenia 

grafomotoryczne usprawniające 
rękę, przygotowujące do nauki 

pisania. ,,Elementarz 
sześciolatka książka" (wyd. Nowa 

era), ,,Elementarz sześciolatka 
karta pracy 3" (wyd. Nowa era), 

,,Elementarz sześciolatka mój 
zeszyt" (wyd. Nowa era).

sp363koa@gmail.com Aleksandra Kołoło-
Gruszka, Ewa 

Szczepanik

Język angielski Wskazywanie i nazywanie części twarzy. 
Ears, eyes, mouth, nose, cheeks, eyebrows, 
teeth, hair, neck, shoulders. Yes. No. (w 
podręczniku jest to Module 4.1: My face. )

1. zabawa (np. z rodzeństwem) w 
pokazywanie części twarzy i 
nazywanie, 2. zrobienie rysunku 
stwora, który ma zabawna twarz, 
opisywanie jej części z kolorami 
(np. a big pink nose) 

My Face muzyka.sp363@gmail.
com

Karolina Szurek

https://www.timmytime.tv/parents
https://www.youtube.com/watch?
v=A6g152nu-2w

https://www.youtube.com/watch?v=2Hmq74bQP6s
https://www.timmytime.tv/parents
https://www.youtube.com/watch?v=A6g152nu-2w
https://www.youtube.com/watch?v=A6g152nu-2w


Zajęcia muzyczno-rytmiczne Zachęcam do śpiewania piosenek 
dostępnych na kanale YT 
BajeczkiPioseneczki. 

Nauczyć się śpiewać "Piosenkę o 
sporcie" (Mała Orkiestra Dni 

Naszych) , link obok. Wykonać 
do tej piosenki  a) rysunek lub b) 
taniec lalek lub c) układ ruchowy https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs&t=57s

muzyka.sp363@gmail.
com

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs&t=57s

