
DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE !  

ZADANIA DO WYKONANIA W DNIACH OD 02.04.2020 - 08. 04. 2020R. 

                Wskazane zadania jak wcześniej proszę wysłać na Messengera lub WhatsAppa.  

 
 
Data  

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 
EDUKACJA  
 
MATEMATYCZNA 

 
EDUKACJA  
TECHNICZNA I 
MUZYCZNA 

 
TEMAT 

 
KARTY 

ĆWICZEŃ 
 
 
02.04. 2020 
czwartek 
 

 
 
 „ZWIERZĘTA W OGRODZIE” 
str. 62-64 
 

 
str.70 Napisz w 
zeszycie nazwy 
zwierząt z ćw.1 
str.70 w kolejności 
alfabetycznej. 
Proszę 
 przesłać zdjęcie na 
Messengera lub 
WhatsAppa  

 
str. 54-55 
zad.5 str.54 zrób w 
zeszycie 
zad.7 str.55 zrób w 
zeszycie 

 
edukacja 
techniczna Proszę 
ozdobić wydmuszkę 
farbami, pisakami 
lub innymi 
ozdobami  i przesłać 
zdjęcie na 
Messengera lub 
WhatsAppa  
 

 
 
03. 04. 2020 
piątek 
 

 
 
„ZWIERZĘTA W OGRODZIE” 
str.62-64 
 

Zapisz w zeszycie : 
W zaproszeniu 
odpowiadamy na 
pytania: Kto 
zaprasza? Kogo 
zaprasza? Na co 
zaprasza? Gdzie 
zaprasza? Na kiedy 
zaprasza?  
ćw. 4 str.71 Proszę 
przesłać zdjęcie na  
Messengera lub 
WhatsAppa   
 

str.   70-71 
 

 

 
06.04.2020 
poniedziałek 
 

 
„HISTORIA PEWNEJ ROŚLINY” 
str. 65- 67 
 

str.72-73 
ćw. 5 str. 73   
Proszę przesłać 
zdjęcie na  
Messengera lub 
WhatsAppa 

Zapoznaj się z liniami 
(proste, krzywe i 
łamane) str. 116-
117(podręcznik) 
str. 56-57 

 
edukacja muzyczna  
Zapisz w zeszycie 
temat piosenki: 
„Maszeruje 
wiosna” 
Wykonaj ilustrację 
do tekstu piosenki.    
W wolnym  czasie 
możesz słuchać i 
śpiewać tę piosenkę 

 
07. 04.2020 
wtorek 
 

 
„WIELKANOCNY CZAS” str.74-
77 
 

str.80 
   
 

str.60-61  

 
08.04. 2020 
środa 

 

 
„WIELKANOCNE ZABAWY”   
Str. 78-79 

 
str.82-83 
ćw. 1 str. 82 
Proszę przesłać 
zdjęcie na  
Messengera lub 
WhatsAppa 
  
 

 
 
 Str. 64-65 
Zrób zadania z Noni. 
Proszę przesłać zdjęcie   
na  Messengera, 
WhatsAppa   
 

 

 
 



 Uczcie się tabliczki  mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Doskonalcie technikę czytania.  

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.   

 Dla chętnych na TVP Rozrywka godz. 8.00 (powtórka 12.30) lekcje dla klas 2. 

                                                                                     Pozdrawiam Wioletta Laska 

 

         Wychowanie fizyczne 

 

          Zabawy z rodziną( piątek ) 

Zabawa integracyjna „Rzeźbiarz” 

Rodzice są plasteliną, z której dzieci modelują różne figury. Mogą być one stojące, siedzące lub 

leżące. Rodzice poddają się działaniu dzieci. Na zakończenie pracy dzieci nadają tytuł swojej rzeźbie. 

„Taniec na gazecie”- zabawa przy muzyce. Wygrywa osoba, której gazeta najdłużej pozwoli na 

taniec. 

 Taniec i pantomima 

Uczestnicy tańczą w kole do muzyki. W pewnej chwili prowadzący wyłącza muzykę, a ktoś z 

uczestników wyciąga z podanego pojemnika kartkę z nazwą zwierzęcia . Wybrana osoba naśladuje 

wylosowane zwierze (głosem i ruchami). Pozostali odgadują o jakie zwierze chodzi, po czym 

włączana jest muzyka i wszyscy wracają do tańca. 

 Odklejanie od podłogi 

Rodzic leży przyklejony do podłogi, dziecko stara się go oderwać - zmiana ról. 

        Wesołe zabawy rodzinne( poniedziałek) 

1.Zabawa „Stonoga”. 

Rodzice razem z dziećmi ustawiają się w rzędzie ,,Stonoga” wędruje po pokoju i śpiewa: 

Idzie sobie stonoga, stonoga, stonoga 

Aż się trzęsie podłoga, podłoga, bęc! 

Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga... 

Ostatnia osoba przechodzi na czworakach pod tunelem utworzonym z nóg na początek, a rodzic 

biegnie obok. Zabawa rozpoczyna się od początku 

 2.Zabawa „Kto ma więcej piegów?” 

Do zorganizowania tej zabawy będzie potrzebny stoper, dziurkacz, kolorowy papier oraz małe 
wiaderka lub miski z wodą.Za pomocą dziurkacza uzyskujemy kolorowe, papierowe kółeczka – trzeba 
ich dosyć dużo (zależy też od ilości uczestników). 

Zabawa przeznaczona dla 4 lub więcej osób (parzysta liczba). Graczy dzielimy w pary. Jeden zawodnik 
pełni rolę „piegusa”, drugi odpowiada za naklejanie piegów. Tuż przed rozpoczęciem zabawy, każda 
drużyna otrzymuje miseczkę z wodą i wsypanymi do niej papierowymi kółeczkami. Sędzia ustawia 
stoper na pół minuty, a na sygnał „start”, wyznaczona do tego osoba zaczyna naklejać piegi na 



twarzy. Po upływie wyznaczonego czasu, sędzia liczy piegi – wygrywa drużyna z największym 
piegusem. 

            Razem będzie raźniej(wtorek) 

Zabawy i ćwiczenia, które najbardziej lubię zaproponuję moim najbliższym. Może wykonacie je 

wspólnie? 

Edukacja plastyczna (poniedziałek)                                                                                                                                                                       

Przyroda wiosną - pracę wykonaj dowolną techniką plastyczną. 

                                          Hanna Strojk –proszę wysłać prace plastyczne na Messengera. 

 

 


