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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

Edukacja przedszkolna 
Agata Bartuzi-Król, Izabela 
Erkan erkankrol0b@wp.pl

wtorek, czwartek 9.00

Temat Tygodnia: "Witaj lato" 1.„Lato” film edukacyjny.2.Wysłuchaj wiersza „Tato czy 
już lato” B. Szelągowskiej
Tato, czy już lato?
Powiedz, proszę!
Powiedz, tato, po czym można poznać lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
po słodkich malinach,
po bitej śmietanie z truskawkami,
po kompocie z wiśniami,
po życie, które na polach dojrzewa,
po słowiku, co wieczorami śpiewa,
po boćkach uczących się latać,
po ogrodach tonących w kwiatach,
po świerszczach koncertujących na łące,
po wygrzewającej się na mleczu biedronce,
po zapachu skoszonej trawy i róż,
I... już!

Wymień cechy charakterystyczne lata. Odpowiedz na 
pytanie: Czy lubię lato? Pamiętaj o tym aby wypowiadać 
się pełnym zdaniem.
3.„Letnie kwiaty” – namaluj farbami lub narysuj kredkami 
letnie kwiaty na łące, mogą być tam motyle, użyj swojej 
wyobraźni i umiejętności manualnych. 
4.„Sylaby” znajdź w Wycinankach kartę z sylabami. 
Wypchnij je, czytaj sylaby i układaj tak aby powstawały 
wyrazy. Powodzenia. https://youtu.be/-

VbbJIqfcgA
poniedziałek 15.06.2020

wtorek 16.06.2020 1. „Kolory lata” królowa Literka zaprasza cię do 
obejrzenia filmu o procesie powstawania tęczy.Tęcza” 
doświadczenie. Wykonaj proponowane doświadczenie i 
będziesz miał/miała własną tęczę.3.Praca plastyczna - 
tęcza 4.Praca w kartach pracy nr 4, znajdź samodzielnie 
zadania w kartach pracy dotyczące lata i wykonaj 
wybrane przez siebie zadanie. 

https://youtu.be/-VbbJIqfcgA
https://youtu.be/-VbbJIqfcgA


środa 17.06.2020 1. Naucz się czytać.2.„Różne wyrazy” – wymyśl i zapisz w 
zeszycie w trzy linie wyrazy rozpoczynające się na sylaby: 
la…, pa…, mo…
3.Przeczytaj zdania i zilustruj jedno z nich(wykonaj do 
niego obrazek)
„To jest sad. Tu lata motyl i biedronka”
„Ola ma latawiec. Karol dwa balony”
„To jest park. Tam lata kolorowy motyl.”
4.Karty pracy nr 4. Wybierz zadania, które znajdują się na 
końcu kart pracy i wykonaj jedno z nich. https://youtu.

be/qigLVHVd5j0
1. https://youtu.
be/kR3oJ88rLPU

czwartek 18.06.2020 1. Praca plastyczna" Kolorowe lody" wymyśl samodzielnie 
jak można wykonać tę pracę. 3.Zabawy na świeżym 
powietrzu. Wymyśl samodzielnie różne zabawy na 
dworze, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa.
4.Praca w kartach pracy nr 4. Wybierz zadania dotyczące 
lata i wykonaj. 1. https://youtu.

be/Xw7aNr4vTbc
https://youtu.
be/5hwCjXFDu8k

piątek 19.06.2020 1.Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.2.„Bańki 
mydlane” wykonaj bańki mydlane. Nie musisz używać 
wszystkich składników, bańki powstaną, także  z samego 
płynu i wody. 3.Czytaj czytankę i baw się na dworze.

język angielski czwartek 10:30 i 11:10 (do 
wyboru), Zoom, link i hasło 
te co poprzednio

Poznajemy nazwy owoców: blueberry, apple, lemon, 
watermelon, orange, oraz warzyw: carrot, potato, tomato, 
cucumber, oraz jajko (egg). Podręcznik: strony 52-55. O 
ile to mozliwe proszę aby dzieci uczestniczące z domu 
miały przygotowane 2-3 rzeczy z tej listy. 

piątek 10:30 (zamiast środy) 
lekcja z udziałem dzieci w 
szkole

gra - ćwiczenie rozpoznawania ze słuchu nazw warzyw i 
owoców

https://learningapps.org/watch?
v=p9md38uac20

https://youtu.be/qigLVHVd5j0
https://youtu.be/qigLVHVd5j0
https://youtu.be/5hwCjXFDu8k
https://youtu.be/5hwCjXFDu8k
https://learningapps.org/watch?v=p9md38uac20
https://learningapps.org/watch?v=p9md38uac20

