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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

16.04.2020r. 

Dzisiaj jest czwartek.   

Zdanie opisujące pogodę.  

 

 

2. Uważnie posłuchaj opowiadania (poproś kogoś dorosłego o przeczytanie). 

Spróbuj opowiedzied własnymi słowami co się wydarzyło. Odpowiedz na pytania 

– w jaki sposób powstało śmietnisko? Co należy robid, aby nie dopuścid do takiej 

sytuacji? 

 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-

3/mobile/index.html#p=87  

 

 

 

3. Obejrzyj uważnie poniższy filmik. Spróbuj zapamiętad do jakiego kosza na śmieci 

wyrzucamy poszczególne odpady. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0  

 

 

Na filmiku zabrakło kosza w kolorze niebieskim.  

Czy wiesz co trzeba do niego wrzucad? 

 

 

4. Posegreguj śmieci – na kolejnej stronie znajduje się karta pracy. 

Jeśli nie możesz jej wydrukowad – wykonaj zadanie ustnie (opowiedz komuś 

dorosłemu co wrzucamy do zielonego, niebieskiego, żółtego i czarnego 

śmietnika). 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=87
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=87
https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0
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5. Narysuj w zeszycie 4 kolorowe prostokąty (takie jak na rysunku poniżej), będą to 

pojemniki na śmieci. Następnie posegreguj śmieci – przepisz wyrazy z tabelki 

w odpowiednie miejsce, wewnątrz odpowiedniego pojemnika na śmieci.  

Podwicz czytanie wyrazów. Poświęd na to dłuższą chwilę. Powodzenia.  
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6. Wykonaj zadanie z matematyki, które wysłałam na maila.  

 

7.  Jeśli masz jeszcze siły i ochotę, posegreguj śmieci w multimedialnej grze.  

https://www.buliba.pl/nasze-gry/segregowanie-przedmiotow/segregowanie-smieci.html 

 

8. Wykonaj jedną z poniższych prac plastyczno-technicznych z materiałów 

wtórnych. To będzie recykling!  Bądź eko! Zdjęcie swojej pracy wyślij razem 

z dzisiejszymi zadaniami. 

https://www.panikredka.pl/2016/01/organizer-na-kredki.html 

 

 

 

 

 

 

http://crayonka.blogspot.com/2015/05/wesoe-weze-z-rolek-po-papierze.html 

 

 

 

 

 

 

https://pracezdziecmi.blogspot.com/2017/06/auto-jak-wykonac-na-rozne-

sposoby.html 

 

  

https://www.buliba.pl/nasze-gry/segregowanie-przedmiotow/segregowanie-smieci.html
https://www.panikredka.pl/2016/01/organizer-na-kredki.html
http://crayonka.blogspot.com/2015/05/wesoe-weze-z-rolek-po-papierze.html
https://pracezdziecmi.blogspot.com/2017/06/auto-jak-wykonac-na-rozne-sposoby.html
https://pracezdziecmi.blogspot.com/2017/06/auto-jak-wykonac-na-rozne-sposoby.html
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Zadania dla chętnych 

 

 

http://ito.hg.pl  

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25 

https://www.matzoo.pl/klasa2/najwieksza-liczba-w-zakresie-50_12_286 

https://www.matzoo.pl/klasa2/odejmowanie-w-zakresie-20-test_7_197 

 

http://ito.hg.pl/
https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25
https://www.matzoo.pl/klasa2/najwieksza-liczba-w-zakresie-50_12_286
https://www.matzoo.pl/klasa2/odejmowanie-w-zakresie-20-test_7_197
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

 

 

 

mailto:paniola2020@gmail.com

