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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 13 8-10 czerw
ca

Edukacja przedszkolna 
Agata Bartuzi-Król, Izabela 
Erkan

zajęcia aplikacja zoom 
Wtorek 9.00

Poniedziałek1.”Strach ma wielkie oczy” – czy znacie to 
powiedzenie? Posłuchaj piosenki , pomyśl co to znaczy , 
że strach ma „wielkie oczy” i namaluj do niego ilustrację 2. 
obejrzyj film i posłuchaj bajki. Odpowiedz na pytania: 
czego bała się dziewczynka? Kto jej pomógł przestać się 
bać ciemności. Zastanów się: Czy strach jest nam do 
czegoś potrzebny. Możesz o tym porozmawiać z kimś 
dorosłym.
3. Król Cyfrolub chce, żebyś rozwiązał/rozwiązała 
matematyczną zagadkę. Posłuchaj. 
Pewien straszny duch straszył w zamku, w którym było 7 
komnat, a duch chciał straszyć w każdej komnacie przez 
jeden dzień w tygodniu. Zaczął swoją pracę w 
poniedziałek w pierwszej komnacie. Jaki będzie dzień 
tygodnia gdy skończy straszenie w ostatniej komnacie. 
Pomyśl i rozwiąż samodzielnie, możesz pisać lub 
rysować. 
4. „Różne emocje” wyjmij z Wycinanek kartę pracy na 
której są narysowane różne miny, wypchnij je, postaraj się 
rozpoznać emocje jakie przedstawiają te buzie. Wybierz 
jeden emblemat prezentujący dowolną emocję, naklej na 
kartkę, a obok narysuj sytuację, która może wywołać taką 
emocję.

Wtorek 1.Co może nas wprawiać w złość. Zastanów 
się kiedy ty wpadasz w złość i jak wtedy się 
zachowujesz? Czy złość jest nam potrzebna?  I do 
czego?
2.Obejrzyj film jak radzić sobie ze złością. 3.„Portret 
złość” wyobraź sobie jak może wyglądać złość? 
Spróbuj ją narysować. https://youtu.be/4X82kzKZagY

1. https://youtu.
be/Y5g7NEdF2HM

https://youtu.
be/tyjywAN6418

https://youtu.be/4X82kzKZagY
https://youtu.be/tyjywAN6418
https://youtu.be/tyjywAN6418
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Środa 1.     Pomyśl co wywołuje radość? Przypomnij 
sobie radosne chwile. Co się z tobą dzieje gdy jesteś 
radosny/radosna. Porozmawiaj z kimś dorosłym o 
takich sytuacjach, namaluj farbami taką sytuację gdy 
jesteś radosna/radosny.
2.        „Zadanie specjalne” Wymyśl jak można 
zmierzyć radość? Może uda ci się wymyśleć coś 
ciekawego i zmierzyć kto z twoich bliskich jest dzisiaj 
najbardziej radosny
3.        Spraw dzisiaj komuś radość, myślę, że nie 
będzie to trudne zdanie
4.        Radosna zabawa na dworze, zachęcam do 
zabaw ruchowych na dworze. 

Karolina Szurek, język 
angielski.

Zoom Środa godz. 10:30  - 
lekcja z udziałem online 
dzieci ze szkoły

Module 6 "Take a crayon" . Ćwiczymy czasowniki 
określające czynności: sleep, open, take, eat, drink. 
(podręcznik str. 48-51). Proszę aby na lekcję 
naszykować piórnik  z zawartością - będziemy 
ćwiczyć "rozkazy" (take a sharpener, open your 
pencilcase)

Proszę aby dzieci 
uczestniczące z domu 
przygotowały "rozkazy" 
dla Nolly i dla dzieci ze 
szkoły


