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dla zerówki A wychowawczynie 0a: Aleksandra Kołoło-Gruszka, Ewa Szczepanik

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień 8 4-
8.05.2020

poniedziałek 04.05.20 r. 
Edukacja patriotyczna.; 
Edukacja plastyczna A.
Kołoło; E. Szczepanik

prezntacja PowerPoint "Polska - moja 
ojczyzna";  praca plastyczna nt. "Moja 
mała ojczyzna" - praca wykonana 
techniką dowolną.

karty pracy wysłane maliowo

 wtorek  05.05.20 r.        
Edukacja matematyczna; 
Edukacja ruchowa. A. 
Kołoło; E. Szczepanik

rozwiązywanie zadań tekstowych;          
rozwijanie sprawności fizycznej poorzez 
prezentacje ćwiczeń karty pracy wysłane maliowo  

https://www.youtube.
com/watch?v=HriJ5zXHDJ4

zajęcia on-line omówienie 
znaczenia stolicy kraju. 
Edukacja polonistyczna 
wysłuchanie legendy o Warsie i 
Sawie.

https://www.youtube.
com/watch?
v=mmRzBf_2Hsc

środa  06.05.2020 r. 
Edukacja społeczna; 
Edukacja muzyczna; A. 
Kołoło; E. Szczepanik  

prezentacja PowerPointn "Zabytki 
Warszawy"                                                         
nauka piosenki   "Warszawa stolicą 
Polski" 

https://www.youtube.
com/watch?v=bGr6RgLmdVI
kart pracy wysłana maliowo

dla chętnych - wysłuchanie 
legendy pt. "Złota kaczka"

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

czwartek   07.05. 2020 r.  
Edukacja matematyczna; 
Zajęcia on-line A. Kołoło; E. 
Szczepanik

Kolorowa matematyka - utrwalenie 
liczenia w zakresie 20; dodawanie i 
odejmowanie

karty pracy wysłane maliowo
zajęcia on-line przypomnienie 
legend warszawskich

piątek  08.05. 2020r.  
Edukacja polonistyczna; 
Edukacja społeczna; A. 
Kołoło; E. Szczepanik

legenda o Smoku Wawelskim; ćwiczenia 
cz.4 s.33;      prezentacja PowerPoint 
"Regiony Polski"

https://www.youtube.com/watch?
v=7Q_ejE0QTtg

zapoznanie z wybranym 
tańcem ludowym - krakowiak

https://www.youtube.
com/watch?
v=lGUkCV6-fts
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zajęcia rytmiczno-muzyczne Zaśpiewaj piosenkę "Mam zasady na 
odpady". Ułóż do niej własny 
akompaniament używając jako 
instrumentów "odpadów" : może to być 
bębnienie w kartonowe pudełko lub 
puszkę, uderzanie łyżeczką w szklaną 
butelkę, albo, dla superenergicznych, 
skakanie po butelkach plastikowych aby 
je zgnieść przed wyrzuceniem. Na koniec 
piosenki wrzuć swój instrument do 
odpowiedniego kosza!

https://www.youtube.com/watch?
v=yOj4CN1n-Z8

Jeśli chcesz, możesz nagrać 
filmik ze swoim ekologicznym 
graniem. 

język angielski, Karolina 
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Utrwalamy nazwy członków rodziny. 
Łączymy je z wcześniej poznawanymi 
określeniami: przybory szkolne, zabawki, 
kolory. Dodajemy określenia uczuć. (w 
podręczniku mod. 5, lessons 2, 3). Obok 
link do gry.

https://learnenglishkids.britishcouncil.
org/word-games/emotions-and-
feelings-1

można obejrzeć efekty pracy z 
poprzedniego tygodnia, można 
jeszcze dosyłać swoje obrazki i 
filmiki

https://1drv.ms/p/s!
Ai1vr7D6_ebpixVMDn
M4WQyRoVOG?
e=0f6eUL

Lekcja na Zoomie w czwartek 10:30-11. link przekażę przez 
Wychowawczynie
Lekcja na Zoomie w czwartek 
11:10-11:40

link przekażę przez 
Wychowawczynie
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