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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, 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)

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

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. 

Agata Bartuzi-Król, Izabela 
Erkan erkankrol@wp.pl
Temat tygodnia: "Polska 
moja ojczyzna"
poniedziałek 04.05.2020r. 1. "Spacer po najbliższej okolicy" stwórz mapę 

swojej najblizszej okolicy. 2. "Legenda o 
Warszawskiej Syrence". 3. "Polskie symbole 
narodowe" obejrzyj film edukacyjny. 4. "Hymn " 
monografia litery "H"

https://youtu.be/yMWBZkLlaa0 Wykonaj po śladzie literę "H" w 
Mój zeszyt. Karty pracy nr 4, 
str. 31-32

https://youtu.
be/iid3EQOSSFw
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wtorek 05.05.2020r. 1. "Legenda o smoku wawelskim", 2. "Smok" 
wykonaj smoka z rolki po papierze toaletowym. 
Pomaluj lub oklej papierem kolorowym rolkę po 
papierze toaletowym lub ręczniku papierowym, 
doklej oczy takie jak potrafisz i do końca rórki 
doklej paski papieru kolorowego.3."Zamek na 
Wawelu" zbuduj z klocków zamek, policz klocki, 
które użyłeś do swojej budowli. Ułóż znak 
graficzny cyry zgodnie z tym ile jest klocków. 4. 
Zapisz w zeszycie w linie linijkę wielkiej litery "H" 
i małej litery "h". https://youtu.be/7Q_ejE0QTtg

Przeczytaj czytankę "Moja 
Książka" z literą "H". Karty 
pracy nr 4, str. 33-34

środa 06.05.2020r. 1. "Toruńskie pierniki" obejrzyj film, 2. 
"Piernikowa matematyka" wyjmij z wycinanek 
kartę pracę z figurami geometrycznymi. 
Posegreguj elementy według jednej cechy: kolor 
lub kształt, wybór należy do ciebie, ułóż rytm 
trzy elementowy biorąc pod uwagę tylko kształt, 
ułóż rytm czteroelementowy weź pod uwagę 
kolor, 5 elementowy weź pod uwagę kolor i 
kształt. 3. Ułóż cztery zadnia z wykorzystniem 
figur geometrycznych. Działania zapisuj w 
zeszycie w kratkę. 4. Obejrzyj ilustracje i 
przeczytaj wiadomości o Polsce. Moja Książka 
str.121-125 https://youtu.be/FIIOkVFlTF4

https://youtu.
be/SwNzM6YzecI

czwartek 07.05.2020r. 1. "Morze Bałtyckie" obejrzyj program. 2. "Co 
pływa- co tonie" poszukaj różnych przedmiotów, 
które można zanurzyć. Nalej do miski wodę 
wkładaj przedmioty i obserwuj co pływa, a co 
tonie. Możesz zapisać lub narysować 
przedmioty, które toną i które pływają. 3. 
"Żaglówki" wykonaj żaglówkę z plastikowego 
korka, wykałaczki i modeliny. Wytnij trójkąt z 
papieru, przymocuj go do wykałaczki, a tę za 
pomocą plasteliny do zakrętki. Puszczaj 
żaglówkę na wodzie.

https://vod.tvp.
pl/video/jedyneczka,nasze-
morze,20295914
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piątek 08.05.2020r. 1."Górskie widoki" obejrzyj film. 2. "Długie-
krótkie" zabawa metematyczna. Znajdź w domu 
różne rzeczy, które można określić, że są długie 
lub krótkie, oceń to mierą "na oko" 3. Ćwiczenia 
gomnastyczne:1. Ćwiczenie kształtujące 
mięśnie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej ,,
Skłony, wyprost, klaśnięcie"– dzieci wykonują 
skłony w przód i w tył wzmacniające mięśnie 
grzbietu i brzucha. Szarfę zastępujemy np. 
chustką, ręcznikiem, ściereczką itp. trzymają w 
górze, ręce wyprostowane. Skłon w przód – 
szarfę kładą na podłodze, wyprost, klaśnięcie 
nad głową, skłon, dzieci podnoszą szarfę w górę 
(4 razy)
2. Ćwiczenie kształtujące mięsnie tułowia w 
płaszczyźnie czołowej - ,,Skłony boczne". Dzieci 
wykonują skłony w bok, szarfy trzymają w 
wyprostowanych w górze rękach.
3. Ćwiczenia rozciągające: „Drzewka na wietrze”
Przybory: szarfy: dzieci stoją w rozkroku, 
trzymają szarfę oburącz za końce z rękami 
wzniesionymi ku górze. Zadanie: dzieci kołyszą 
się na boki nie odrywając stóp od podłoża, tak 
jak drzewa na wietrze (skłony boczne).
4.. Ćwiczenia mięśni grzbietu: „Mycie pleców” 
Przybory: szarfy Przygotowanie: dzieci trzymają 
szarfę oburącz za końce, przekładają ją za plecy 
mając jedną rękę pod ramieniem a drugą nad 
ramieniem. Zadanie: dzieci przesuwają szarfę w 
górę i w dół, tak jakby chciały wytrzeć plecy.

https://youtu.be/_YybYvKEd6s
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