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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

religia
Narysuj wielkanocną palemkę.

katechezasp363@g
mail.com

Katarzyna 
Kołodziejczuktydzień II 23.03-27.03

Klasa 0A                                     
Temat kompleksowy: 
Na małej i dużej 
scenie oglądamy 
przedstawienie.

PONIEDZIAŁEK. Edukacja 
polonistyczna:Przybliżenie różnych 

form teatralnych. Edukacja 
matematyczna: ,,Kolorowe zbiory"- 

doskonalenie umiejętności w 
zakresie porównywania liczebności 
zbiorów i znaków matematycznych:

<, >, =,karta pracy.

Przygotowywane karty 
pracy i wysyłane mailem

Karty pracy. Książka- 
Elementarz sześciolatka.

sp363koa@gmail.
com

Aleksandra Kołoło-
Gruszka, Ewa 

Szczepanik

WTOREK. Edukacja matematyczna: 
,,Jaki to kształt”- klasyfikowanie i 

segregowanie figur geometrycznych 
według wielkości, kształtu i koloru. 

Kodowanie rytmu na papierze. 
Szeregi – układanie trudniejszych 

sekwencji.
Karta pracy – utrwalanie figur 

geometrycznych.

Karty pracy samodzielnie 
przygotowane i wysłane 

mailem

Karty pracy. sp363koa@gmail.
com

Aleksandra Kołoło-
Gruszka, Ewa 

Szczepanik

ŚRODA. Edukacja ruchowa: 
Rysowanie obrazka według 

instrukcji, stanowiącego całość 
ilustracji (KP3)

Edukacja polonistyczna: Cyrk – 
monografia litery „C”, „c”. 

zapoznanie z czterema wariantami 
liter.

Karta pracy z Elementarza 
sześciolatka (KP3). 

Elementarz sześciolatka-
ćwiczenia 3. Karta pracy

sp363koa@gmail.
com

Aleksandra Kołoło-
Gruszka, Ewa 

Szczepanik

CZWARTEK. Edukacja plastyczna – 
teatr cieni. Odrysowywanie 

konturów wybranych sylwet.

Praca plastyczna- 
instrukcja wykonania 

wysłana mailem.

Propozycja wykonania pracy 
plastycznej wysłana mailem.

sp363koa@gmail.
com

Aleksandra Kołoło-
Gruszka, Ewa 

Szczepanik
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PIĄTEK. Edukacja muzyczna: 
aktywne słuchanie muzyki 

poważnej. Propozycja rozmowa na 
temat utworów muzycznych 

prezentowanych w filharmonii i 
operze. Ćwiczenia w przeliczaniu.

Karta pracy z Elementarza 
sześciolatka (KP3). 

Karta pracy z Elementarza 
sześciolatka (KP3)

sp363koa@gmail.
com

Aleksandra Kołoło-
Gruszka, Ewa 

Szczepanik

Zajęcia muzyczno-
rytmiczne

zaśpiewać z pokazywaniem piosenkę 
"Trzech muzyków z kontrabasem"

https://www.youtube.
com/watch?v=Hhs1nJDeafU

do aktywnego słuchania muzyki 
polecam "Karnawał zwierząt". 

Poniżej wklejam link do finału, w 
którym w 2 minuty jest wiele zmian 
tempa i nastroju, Można je pokazać 

tańcem lub ruchem rąk.

obejrzeć bajkę muzyczną 
"Bajko gdzie jesteś"

http://vod.teatrwielki.
pl/stream/vod/bajko-gdzie-
jestes/

muzyka.
sp363@gmail.com

Karolina Szurek

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

obejrzeć filmiki animowane 
wprowadzające do "świata 

opery"

https://teatrwielki.
pl/dzialalnosc/edukacja/moni-i-
uszko/

Język angielski Your body - poznajemy nazwy części 
ciała. Head, hand, tummy, leg, toes, 

shoulders, knees. Dodajemy 
określenia: a green head / a big 

tummy / a pink hand / five legs / 
ten toes

narysować postać lub 
stwora i opisywać jego 

części ciała po angielsku (a 
red head, a blue mouth). 

Dzieci moga ćwiczyc przez 
telefon w parach: opisywać 

stwora i rysować wg 
wskazówek, potem 

porównać rysunki

muzyka.
sp363@gmail.com

Karolina Szurek

Język angielski Zabawa "Simos says". 
Dziecko wydaje polecenia 
"Point your head" a druga 

osoba musi dotknąć 
zadanej części ciała. 

Dziecko może też ćwiczyć 
to z lalką. 

https://www.youtube.
com/watch?v=-6-Q1yTEx54
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Klasa 0B "Świat 
oczami artysty

Poniedziałek: 1.Poniedziałek
1.„Bądź artystą” – wykonaj znak graficzny 
„Literę „, „p, P” – dowolną techniką 
plastyczną na formacie kartki A4 (możesz 
wylepić plasteliną, kolorowymi  kartkami, 
wykleić kaszą manną lub tym co masz 
dostępne w domu (mogą być przedmioty 
z recyklingu)
2.„Znam wyrazy na głoskę „P”. Narysuj na 
kartce papieru jak największą ilość 
rysunków, których nazwy rozpoczynają 
się głoską „p” – postaraj się by były one 
estetyczne, dbaj o porządek w miejscu 
pracy.
3.„Pałac dla króla i królowej” – zbuduj 
pałac z klocków takich jakie masz 
dostępne w domu, weż swoje ulubione 
klocki i wybierz z nich:
- 10 zielonych
- 5 czerwonych
- 4 niebieskie
- 8 zielonych
- 7 żółtych
Jeżeli nie masz jakiegoś koloru zastąp go 
innym, tylko liczba powinna się zgadzać. 
Policz wszystkie klocki, zaprojektuj i 
zbuduj pałac tylko z tych klocków, które 
wybrałeś. Możesz zrobić kukiełki Króla 
Cyfroluba i Królowej Literki.  Baw się w 
pałacu z rodzeństwem . Miłej zabawy.
4.„W pałacu” wyprawa wirtualna  do 
pałacu. Film.

Zaśpiewaj piosenkę 
"Wesoła lokomotywa" , 

która zabierze cię do krainy 
Króla Cyfroluba i Królowej 

Literki

Spacer wirtualny po Muzeum - 
link na messenger grupowym. 
Nagranie piosenki "Wesoła 
lokomotywa" na poczcie 
grupowej

erkankrol0b@wp.pl, 
messenger

Agata Bartuzi-Król 
Izabela Erkan

Wtorek: 1."Jaki to kolor" 
zabawaplastyczna. 2."Portret króla i 
królowej" rozumienie pojęcia portret,3."Co 
to za akcesoria" zagadki słowne 4."Żywy 
obraz"- rozwijanie wyobraźni twórczej

Zapytaj rodziców o albumy 
sztuki w domu. Obejrzyj je, 
spróbuj przeczytać kto jest 

autorem obrazów, rzeźb.

Nagranie zagadek messenger 
grupowy

Agata Bartuzi-Król 
Izabela Erkan

Środa: 1. "Smaczne babeczki" - zabawy 
matematyczne, 2. "Rzeźny z masy solnej"
- doskonalenie motoryki małej, wyobraźni 
przestrznnej 3."W muzeum rzeźb" 
prezentacja multimedialna, 4. "igurki 
marmurki" - zabwy ruchowe

Wykonaj babeczki z masy 
solnej, policz je. Wymyśl 

zabawy ruchowe, które 
kojarzą ci się z pracą 

rzeźbiarza

Prezentacja multimedialna"W 
muzeum rzeźb" dostępna na 
poczcie internetowej

erkankrol0b@wp.pl, 
messenger

Agata Bartuzi-Król 
Izabela Erkan



Czwartek: 1. "Mali ogrodnicy" - zabawy 
przygotowujące do czytania 2. 
"Ogrodniczka" nauka piosenki3."
Projektujemy ogród" zabawa twórcza 4."
Królowa Literka zprasza do ogrodu" 
rozwijanie umiejętności  czytania

Wymyśl inscenizację 
ruchową do piosenki 

"Ogrodniczka"

Słowa i nagranie piosenki 
"Ogrodniczka" oraz tekst 
rozwijający naukę czytania 
dostępny na elektronicznej 
poczcie klasowej

erkankrol0b@wp.pl, 
messenger

Agata Bartuzi-Król 
Izabela Erkan

Piątek: 1. "Mali archtekci" zabawa 
matemetyczno-konstrukcyjna, 2.
Prezentacja "Budowle"3."Wieźe" 
doskonalenie przeliczania w dostępnym 
zakresie 4. Utrwalenie poznanych 
piosenek, dokonalenie czytania ze 
zrozumoeniem, zabawy w "Ogrodzie króla 
i królowej"

Zabawa matematyczna"
Kartofel". Zabawa "Jaka 

głoska"

Prezentacja"Budowle" 
dostępna na poczcie 
elektronicznej klasy, 

erkankrol0b@wp.pl, 
messenger

Agata Bartuzi-Król 
Izabela Erkan


