c dla zerówki A
z

wychowawczynie 0a: Aleksandra Kołoło-Gruszka, Ewa Szczepanik

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

poniedziałek 20.04.2020 r.
edukacja prozdrowotna Aleksandra Kołoło i Ewa
Szczepanik
wtorek 21.04.2020r.
edukacja polonistyczna
aleksandra kołoło, Ewa
Szczepanik
środa 22.04.2020 r.
edukacja matematyczna i
edukacja prozdrowotna
Aleksandra Kołoło i Ewa
Szczepanik
czwartek 23.04.2020 r.
edukacja mtematyczna ważenie; edukacja
prozdrowotna - pogadanka
na temat zdrowego
odzywiania się i dbałości o
zęby Aleksandra Kołoło Ewa
Szczepanik
piątek 24.04.2020 r.
edukacja muzyczna nauka
piosenek do wyboru
edukacja techniczno plastyczna, Aleksandra
Kołoło Ewa Szczepanik
Język angielski, Karolina
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

prezentacja PowerPoint "U dentysty";
karty pracy- dbam o zęby

prezentacja wysłama mailowo

monografi litery "H", "h" - zajęcia online
na Skype

online

ćwiczenia utrwalające literę H

ćwiczenia z matematyki - kształtowanie
rozumieniaokreśleń typu: "cięższe",
"lżejsze", "Waży tyle samo". Edukacja
prozdrowotna - wykonanie sałatki
wiosennej,
porównywanie ciężarów; wykonanie
własnej wagi szalkowej; deukacja
prozdrowotna - pogadanka online

karty PDF przesłane mailowo

ćwiczenia utrwalające
karty PDF przesłane
rozumienie pojęć i znaków "<", mailowo
">", "="

online

nauka piosenki "Mydło lubi zabawę".
https://www.youtube.
wykonanie modelu szczęki papieroplatyka com/watch?v=kq4NULDhx5M

karty PDF przesłane
mailowo

karty PDF przesłane
mailowo

edukacja muzyczna piosenka
nauka piosenki "Myj zęby" wymyslenie układu tanecznego
do piosenki
https://www.youtube.
com/watch?v=llLLL2FIPK4

My family. Poznajemy nazwy członków
rodziny. Słuchamy hstoryjki. Śpiewamy
piosenkę o rodzinie "Family rock'n'roll" (z
podręcznika) i piosenkę "My family" (link
bok)

https://www.youtube.
com/watch?v=d_WQEw13TCo

Obejrzyj prezentację i posłuchaj
nagranych w niej wskazówek. Zrób
rysunki według wskazówek - możesz
pobrać kolorowanki lub zrobic własne
rysunki. Podaję link do prezentacji i link
do pobrania kolorowanek z tej prezentacji
Przygotuj rysunek, na którym
przedstawisz swoją rodzinę (może to być
też np. kolaż ze zdjęć). Ćwicz
wskazywanie członków rodziny (family,
mum, dad, sister, brother, two sisters, a
brother and a sister, baby, grandma,
grandpa, big family, small family.).

https://1drv.ms/p/s!
AqBR02DE0dY_aP0tcVJgzlzJq
Ws?e=xUagiy

https://1drv.ms/b/s!
Można również narysować
AqBR02DE0dY_bjBQ5hdtcKmi wymyśloną rodzinę albo zrobić
R5o
zdjęcie "rodzinki lego" albo
rodzinki zabawek i nagrać
nazywanie jej członków.

Proszę o przesłanie zdjęć rysunków
dzieci (lub filmików) na mój adres
mailowy.
Zajęcia muzycznoSobota: obejrzeć streaming z
http://vod.teatrwielki.pl/
rytmiczne, Karolina Szurek, przedstawienia "Śpiąca Królewna" z
muzyka.sp363@gmail.com Teatru Wielkiego Opery Narodowej o
godzinie 18 na platformie VOD. Można
obejrzeć w całości (uwaga, jest długie!),
lub np. sam trzeci akt, w którym są krótkie
baletowe streszczenia bajek.

W czasie oglądania
przedstawienia proponuję np.
narysować wybraną postać lub
scenę, wymyślić własny taniec
z wykorzystaniem rekwizytu.

