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zerówka B wychowawczynie 0B: Agata Bartuzi-Król, Izabela Erkan

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

JĘZYK ANGIELSKI W książkach: Mod. 4 lesson 3: 
Washy-washy. Poznajemy wyrażenia 
związane z naszym ciałem, 
recytujemy rymowankę. Obok 
zamieszczam linki do tematycznych 
piosenek

https://www.youtube.
com/watch?v=dDHJW4r3elE

nieco trudniejsza piosenka https://www.youtube.
com/watch?
v=_02FuyeCWFU

Karolina Szurek muzyka.
sp363@gmail.com

hair, wash, dirty, clean; I wash my 
hair. Clap. Tap. Right hand, left 
hand . Thumbs, knuckles, nails, 
palms. Soap. Wet your hands. 
Rinse. 

https://www.youtube.
com/watch?v=S9VjeIWLnEg

instrukcja mycia rąk

https://www.youtube.
com/watch?
v=oGQpJafaWj0

Poznanie słów i wyrażeń związanych 
z ciałem. Wskazywanie obrazków na 
podstawie nagrania (proszę 
skorzystać z płyt z podręcznika) 
Recytowanie rymowanki.

w czasie codziennego mycia po 
angielsku mówić o czynnościach 
(I wash my knees. I wash my 
shoulders, etc.)
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ZAJĘCIA MUZYCZNO-
RYTMICZNE Karolina 
Szurek muzyka.
sp363@gmail.com

Będąc w domu znjdźcie czas aby 
śpiewać - na przykład w czasie 
sprzątania, mycia, zabawy. 
Przypomnijcie sobie piosenki o 
kucharkach i o zegarmistrzu (linki 
obok) i towarzyszące im dźwięki 
oraz taniec.

https://www.youtube.
com/watch?v=EgqEwd9nA7k

 Wymyślajcie własne tańce albo 
skorzystajcie z propozycji obok.

https://www.youtube.
com/watch?
v=RrsdZz3wkCo

konsultacje online na 
skype: czwartek g. 11-
12:30 (muzyka.
gim81@gmail.com)

https://drive.google.
com/open?id=1anBUQS-

usdJzBQAJR81wj6SrajLO_7
f7
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Na karcie z obrazkami widzimy 
różne przedmioty, które są w 
domach i moga wydawać różne 
odgłosy. Zakreśl kółkiem te, które 
można usłyszeć w Twoim domu, 
możesz też dorysować w pustym 
miejscu inny przedmiot. Jeśli nie 
masz możliwości drukowania to zrób 
to zadanie na komputerze albo tylko 
wskazując palcem na ekranie.

https://drive.google.
com/open?

id=1tvBXo29e5Chyke64cb-
gdMX5eX9I_PG4

pokoloruj kartę z obrazkami - obok 
jest link do jej wersji czarno-białej

https://drive.
google.com/open?

id=1_JpvCs36PcIep
P08Q8YI4va9hlG1U

aeh

Zamknij oczy i wsłuchaj się w dźwięki 
Twojego domu. Zastanów się, które 
dźwięki dochodzą z bliska, a które  
daleka. Jaki najdalszy dźwięk udało Ci się 
usłyszeć? Postaraj się nazwać i wymienić 
co najmniej 10 dźwięków. Zrób rysunek, 
na którym pokażesz przedmioty i 
czynności wydające dźwięki. Umieść 
zdjęcie rysunku w prezentacji (link obok) 
abo prześlij rysunek mailem.

https://docs.google.
com/presentation/d/19GmaG7c
3WcIHiTP7yorQ43lGjrQiBs4t9-
FVG-ZfvkY/edit?usp=sharing

Nagraj filmik, na którym opowiadasz 
o swoim rysunku i z pomocą różnych 
przedmiotów naśladujesz odgłosy 
domowe. (filmik może nagrywać 
rodzic filmując z góry, tak aby było 
widać obrazek i słychać głos). 
Proszę o prezsłanie lub 
udostępnienie filmiku na  - adres 
obok

muzyka.sp363@gmail.
com

W przyszłym tygodniu będziemy słuchać 
dźwięków zza okna!

Religia - Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com Temat: Niedziela Palmowa

https://drive.google.
com/file/d/1TVhCShERSKxl
hUmBheHaMS5lrvKg3vOi/vi
ew?usp=sharing

Temat tygodnia:"W krainie 
Pani Wiosny"

Poniedziałek; 1."Wiosenne przebudzenie"  bajka rozbudzająca wyobraźnie2."Wiosenna książeczka" wykonanie ksiżeczki obrazkowej przez dzieci3."Kalendarz pogody" obserwacje przyrodnicze, wykonanie kalendarza pogody 4."Wiosenna litera C"- wykonanie obrazu graficznego literyC dowolnę metodą plastyczną https://youtu.be/F2Ck-GNcSf8

Agata Bartuzi-Król, 
Izabela Erkan

Wtorek: 1"Wiosenne kwiaty" film, 
zapoznanie z pierwszymi wiosennymi 
kwiatami 2. "C jak cebula" założenie 
hodowli cebuli 3. "Kolorowe kwiaty" praca 
plastyczna 4. "Ogród króla Cyfroluba" 
zabawa matematyczna

Elementarz sześciolatka"Moj 
zeszyt" str 25, Elementarz 
sześciolatka "Karty pracy" str. 
54,55,56

https://youtu.be/rANDOonihZg

erkankrol0b@wp.pl Środa: 1."W krainie tysiąca bocianów" 
film edukacyjny 2. "Bocian praca 
plastyczna" dowolną techniką plastyczną 
3. "Ptaki wracajace do kraju" karta pracy 
4. "Ptaki" zapisyawnie nazw ptaków 
wracających do Polski

Elementarz sześciolatka , karty 
pracy nr 3 str. 57-58. 
Elementarz sześciolatka 
"Książka" str 98-99 czytaj 
czytankę

https://youtu.be/APwS8Wye98
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erkankrol0b@wp.pl Czwartek: 1. "Śpiewająca Pani Wiosna" - 
piosenka "Ogrodniczka" 2. "Licz głoski" 
karta pracy 3. "Wiosenna czytanka" czytaj 
tekst mettodą sylabową, 4

Elementarz sześciolatka "Karty 
pracy nr 3" str 59

https://youtu.be/GC5LyoisVnA

erkankrol0b@wp.pl Piątek: ćwiczenia gimnastyczne 
"wiosenne porządki" marsz w miejscu z 
wysokim unoszeniem kolan, wymachy 
chusteczką nad głową, "Pieski w 
ogrodzie" czworakowanie, "Rowerek" 
zabawa na plecach z uniesionymi 
nogami,"Syczymy" ćwiczenie relaksujące. 
2. "W lewo w prawo" zabawa na 
zasadach "ciepło-zimno" stosowanie 
określeń orientcji w w przestrzeni3. 
Wiosenny widok" praca plastyczna. Rzuć 
kostką ile wypadnie oczek tyle umieść na 
kartce kwiatów, rzuć kostką ile wypadnie 
czek na kostce tyle namaluj motyli.

https://youtu.be/EMn9CuS0L7c
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