
c
z

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

Tydzień 10 18.05-22.05

Edukacja przedszkolna 
Agata bartuzi-Król, Izabela 
Erkan

19.05.2020 r. godzina 9.00 
zajęcia online aplikacja 
zoom , stały link do zajęć, 
21. 05. 2020 r. godzina 9.00 
zajęcia online w aplikacji 
zoom, stały link do zajęć 
Poniedziałek 18. 05.2020 r. PONIEDZIAŁEK 18. 05. 2020 R.

1.Posłuchaj opowiadania „Rodzina patchworkowa”. 
Odpowiedz na pytanie: co oznacza określenie 
rodzina patchworkowa”, kto może należeć do takiej 
rodziny, czy znasz taką rodzinę?
2.„Znam swoja rodzinę” obejrzyj zdjęcia i stare 
albumy rodzinne. Rozmawiaj 
z bliskimi o tych zdjęciach, kiedy były wykonane, ile 
lat temu, kto i w jakich okolicznościach wykonał to 
zdjęcie. Rozmawiaj i zdobywaj informacje o swojej 
rodzinie. Dowiedz się gdzie mieszkają twoi bliscy ze 
zdjęć.
3.„Gdy byłem/byłam bardzo malutki/malutka” 
oglądając zdjęcie w rodzinnym albumie wyszukaj 
swoje zdjęcie z bardzo wczesnego dzieciństwa. 
Zapytaj ile wtedy miałeś/miałaś miesięcy lub latek. 
Kto zrobił to zdjęci i jaki moment 
w twoim życiu ono upamiętnia. Napisz w zeszycie w 
linię jedno zdanie dotyczące tego zdjęcia np. na tej 
fotografii mam 3 miesiące  lub inne krótkie zdanie.
4.„Dawne zabawy” podczas oglądania starych zdjęć 
swoich bliskich zapytaj ich 
w co lubili się bawić gdy byli w twoim wieku. Narysuj 
kilka z tych zabaw pamiętaj o właściwym 
rozplanowaniu miejsca na kartce. Obok narysuj 
zabawę, w która ty najbardziej lubisz się bawić? Czy 
zabawy twoich krewnych bardzo różnią się od tych w 
które ty i twoi koledzy bawicie się obecnie?
Karty pracy nr 4 str. 22-23
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Wtorek 19.05.2020 r. Królowa Literka i król Cyfrolub maja w swoim pałacu 
wiele komnat, sal, pokoi, korytarzy, a jak wygląda 
twój dom?
1.„Projekt domu” zrób rysunek swojego domu, może 
to być rysunek ukazujący jak on wygląda z zewnątrz 
zachęcam cię jednak, żebyś narysował/ narysowała 
swój dom wewnątrz. Możesz skupić się na swoim 
pokoju. Podpisz swój rysunek adresem 
zamieszkania.
2.„Krzesła i stoły” król zaprasza do swojego pałacu 
10 gości ze swojej rodziny na uroczysty obiad. W 
pałacu ma 11 krzeseł i 2 stoły. Zaplanuj jak ma 
rozsadzić swoich gości? Czy będzie tylko jedno 
rozwiązanie tego zadania? Możesz rysować 
rozsadzenie gości, wykonywać działania, zrobić te 
działania na klockach albo na prawdziwych stołach i 
krzesłach. 
3.„Podchody” w pałacu jest wiele miejsca ale w 
zwykłym domu czy mieszkaniu też można w tę 
zabawę się pobawić. Zapytaj swoich najbliższych na 
czym polega ta zabawa. Urządź podchody w domu 
lub na świeżym powietrzu.

Środa 20.05. 2020 r. ŚRODA 20.05. 2020 r.
1.        „Obejrzyj film”  

2.        „Wywiad – zawody w mojej rodzinie” 
przeprowadź wywiad z osobami w twoim otoczeniu, 
domu. Dowiedz się gdzie pracują twoi najbliżsi i na 
czym polega ich praca. Napisz w zeszycie jedno 
zdanie:
Zawodem mojego taty jest…
Zawodem mojej mamy jest…
Zawodem mojej babci jest.. itp.
Dziecko wybiera jedno zdanie i tylko jedno wpisuje 
do zeszytu.
3.        „Mój wymarzony zawód” a kim ty 
chciał/chciała byś być w przyszłości. Narysuj siebie i 
swój zawód który wykonujesz gdy będziesz już 
dorosły/dorosła.
4.        Karta pracy nr 4 str. 48-49. Poszukaj w domu 
takiej miarki jakiej używają ludzie na ilustracji. 
Możesz mierzyć nią różne sprzęty pamiętaj że 
pomiar zaczynamy od „0”
Książka str. 128-129 . Przeczytaj, opowiedz to co 
widzisz, wypowiadaj się zdaniami.

https://youtu.be/zYkJUgCDdyc

https://youtu.be/zYkJUgCDdyc
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Czwartek 21. 05. 2020 r. CZWARTEK 21. 05.2020 r.
1.„Wywiad z tatą” przeprowadź wywiad z tatą: 
dowiedz się co lubi robić najbardziej? Jakie ma 
hobby? Co lubi jeść? W jaki sposób spędza wolny 
czas? W co lubił się bawić gdy był mały? 
Możesz zapisać odpowiedzi na kartce jeżeli nie 
sprawi ci to trudności albo je narysować.
2.„Tata mój super bohater” – poszukaj porównań do 
postaci z kreskówek, bajek z kim mógł/ mogła byś 
porównać swojego tatę? Wymień jedną z cech 
twojego taty np. mój tata jest szybki jak… supermen
Mój tata jest odważny jak…
Mój tata jest groźny jak…
Mój tata jest silny jak…
Mój tata jest sprytny jak…
Mój tata jest wesoły jak…
3.„Rowerowa wyprawa” wyjmij z Wycinanek kartę 
pracy nr 45 i następną wypchnij, naklej i opowiedz co 
można robić z tatą. Buduj poprawne zdania. 

Piątek 22.05.2020 r. PIĄTEK 22.05.2020 R.
1.„Pomagamy swojej mamie” (lub innej osobie 
dorosłej możemy pomagać także młodszemu lub 
starszemu rodzeństwu ). Postaraj się dzisiaj być 
pomocnikiem mamy, wyręczaj ją w różnych 
czynnościach , zastanów się nad powiedzeniem „Być 
pracowitym jak pszczoła?” czy to określenie pasuje 
do twojej mamy?
2.„Zakupy dla mamy” (dla taty lub innej bliskiej 
osoby, może być np. siostra)masz w portfelu 10 zł. 
Zastanów się co możesz kupić za nie swojej mamie; 
tulipan 2 zł, czekolada 5 zł, duży bukiet kwiatów 10 
zł, korale 7 zł. Talon „0” zł pomagam mamie sprzątać 
po obiedzie też możesz wykorzystać ten super talon. 
Co byś kupił/ kupiła swojej mamie  dokonaj obliczeń, 
może zostać ci reszta, nie musisz wszystkiego 
wydawać. Swoje działania zapisz 
w zeszycie w kratkę. 
3.„Ćwiczymy z mamą” – ( ćwiczenia możemy 
wykonać z inną bliska nam osobą np. z tatą) 

https://youtu.be/hBFLp08y33Y
Karolina Szurek, język 
angielski.

Zoom 10:30 (lub 11:10), 
czwartek

str. 42, 43 "I know" link do lekcji przekazałam przez 
wychowawczynie

Zagraj w grę o 
częściach twarzy

https://learningapps.
org/view3875530

https://youtu.be/hBFLp08y33Y
https://learningapps.org/view3875530
https://learningapps.org/view3875530
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muzyka.sp363@gmail.com rodzice mogą zdecydować o 
której godzinie dziecko 
weźmie udział w lekcji (10:
30 czy 11:10)

Proszę aby dzieci miały przygotowane po 2 pary 
przedmiotów (np. zabawek, przyborów) małych i 
dużych, które umieją określić po angielsku (np. "it's a 
big blue car", "it's a small red car"). Tak jak 
poprzednio przyda się też podręcznik oraz czysta 
kartka papieru i kredki. Przyda się też coś do 
odrysowywania kółek średnicy ok. 4 cm. (np odcięty 
krążek od rolki po papierze toaletowym. Będziemy 
odrysowywać kółka i rysować w nich buzie.

https://learningapps.
org/4926972

Zagraj w grę o 
członkach rodziny

https://learningapps.
org/8131678

https://learningapps.org/4926972
https://learningapps.org/4926972
https://learningapps.org/8131678
https://learningapps.org/8131678

