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Szanowni Państwo, poniżej zamieszczone zostały zadania do wykonania na kolejny  tydzień. Dobrane są one tak, aby dzieci były w stanie wykonać je
samodzielnie.  Gdyby jednak pojawiły się jakieś problemy,  oczywiście służę pomocą – kontakt  telefoniczny w godz.9.00-12.00 (w wyjątkowych
sytuacjach w dowolnej dogodnej dla Państwa godzinie) lub poprzez dziennik elektroniczny. 

Serdecznie pozdrawiam – Grażyna Bartos

Dzień tygodnia Zadania do wykonania

Czwartek
26.03.2020r.

• ed, polonistyczna
• ed. przyrodnicza
• ed. plastyczna

1. Naucz się czytać wiersz „Pobudka” - podręcznik s.46
2. Wykonaj ćw.1,2,3,4 (Ćwiczenia s.58)
3. Przeczytaj informacje o wiośnie w świecie zwierząt – podręcznik s.47
4. Wykonaj ćwiczenie 5 (Ćwiczenia s.59)
5. Zrób pracę plastyczną pt.:”Witaj, wiosno!” - wykorzystaj różne materiały i przybory – na 
przykład: wycinanki, ścinki tkanin, plastelinę, kredki, mazaki lub inne jakie posiadasz.

Uwaga.
Drodzy Rodzice, proszę o wykonanie zdjęcia pracy plastycznej i przesłanie go do mnie mms'em 
lub poprzez aplikację WhatsApp do godz. 19.00 w celu dokonania jej oceny.

Piątek
27.03.2020r

• ed. matematyczna
• ed. polonistyczna
• religia
• język kaszubski

1. Sprawdzam siebie- wykonaj zadania w ćwiczeniach matematycznych ze s.32-33. Możesz 
pominąć zadanie 7.
2. Powtórz „10 przykazań bożych” oraz „Główne prawdy wiary”.
3. W zeszycie do języka polskiego zapisz 5 wyrazów z ó wymiennym, ułóż i zapisz z nimi 
zdania.
4. Temat : Czytanie ze zrozumieniem. Nowe kaszubskie nuty"Kaszëbsczi nótë".

Przeczytaj i zaśpiewaj na znaną melodię. Ilustracja zamieszczona na końcu tabeli.

Poniedziałek
30.03.2020r.

1.Wykonaj zadania ze s.34 w ćwiczeniach matematycznych.
2. Zrób 10 przysiadów, 10 skłonów i 10 pajacyków. Ćwiczenia wykonuj dokładnie!
3.Przeczytaj głośno wiersz „Pierwsze kwiatki”- podręcznik s.48



• ed. matematyczna
• wych. fizyczne
• ed, polonistyczna

4. Wykonaj ćw.1 i 2- podręcznik s.50

Uwaga.
Drodzy Rodzice, proszę o wykonanie zdjęcia opisu przebiśniega i przesłanie go do mnie mms'em
lub poprzez aplikację WhatsApp w celu dokonania jego oceny.

Wtorek
31.03.2020r.

• ed. przyrodnicza
• ed, polonistyczna
• ed. matematyczna
• język angielski 

1. Przeczytaj informacje o wiośnie w świecie roślin – podręcznik s.49
2.Wykonaj ćw. 1,2,3 i 4 - ćwiczenia s.60-61 
3.Zrób 10 podskoków na lewej nodze, 10 podskoków na prawej nodze, tyle brzuszków, ile 
potrafisz.
4.Wykonaj zadania 6,7,8 i 9 – ćwiczenia matematyczne s.35.
5.Lesson
Topic: I don’t like pasta!

 Przepisz do zeszytu lekcję i temat po angielsku. Pamiętaj, aby podkreślić temat! 
 Otwórz swoją książkę na stronie 43. Przyjrzyj się obrazkom w ćwiczeniu 1. Pomyśl, czy 

dzieci lubią, czy nie lubią poszczególne dania. 
Kartkę w zeszycie przedziel pionowo na dwie części. W jednej u góry zapisz I like (Ja lubię), w 
drugiej części u góry zapisz (I don’t like). Do każdej kolumny dorysuj po 3 rzeczy, które lubisz i 
3 rzeczy, których nie lubisz jeść. Podpisz te rzeczy!

Środa 
01.04.2020r

• ed. polonistyczna
• ed. matematyczna
• informatyka
• wychowanie fizyczne

1. Przeczytaj opowiadanie „Szafka skarbów”” i wykonaj ćw.1 – podręcznik s.51
2. Wykonaj ćw.1 i 2 – ćwiczenia s.62
3. Zrób sobie przerwę – wykonaj kilka ćwiczeń gimnastycznych, które najbardziej lubisz.
4.Wykonaj zadania ze s.36 w ćwiczeniach matematycznych.
5. Pracę z informatyki rozłóż na 4 dni.
Temat: Urodzinowe zaproszenie – piszemy w Wordzie.

Jeśli  masz  komputer  z  programem biurowym np.  Microsoft  Office  lub  jakimkolwiek
innym edytorem tekstu,  uruchom go i  z wykorzystaniem edytora tekstu (np. Microsoft  Word,
Open Office) wykonaj poniższe zadanie:

Jeśli  chcesz  własnoręcznie  przygotować  zaproszenie  na  swoje  urodziny,  możesz
skorzystać z programu Word.

W zaproszeniu powinny znaleźć takie informacje jak:
- Nagłówek: ZAPROSZENIE
- Kogo zapraszamy?
- Na co zapraszamy?



- Miejsce uroczystości
- Czas uroczystości
- Kto zaprasza?
- Rysunek związany z urodzinami 

Pamiętaj o stosowaniu różnych czcionek, kolorowych liter. Wyśrodkowaniu głównego tekstu.
Wykonaj  zaproszenie  w ramce (ramkę i  elementy ozdobne możesz  pozyskać  z  Internetu  lub
clipart).
Niewielki rysunek możesz wykonać w programie Paint, a następnie wykonać „kopiuj i wklej” do
programu Word.
Pamiętaj, po wstawieniu ramki lub obrazka kliknij ikonę przy ilustracji „opcje układu”  i wybierz
„za tekstem”. Będziesz wtedy mógł pisać w ramce i na obrazku.
Poniżej znajduje się przykład  zaproszenia. 
Wykonaj zaproszenie według własnego pomysłu. 

Wykonane zadanie wyślij do 07.04.2020r. na adres e-mail: informatyka-potegowo@o2.pl
Pamiętaj o podpisaniu pracy!

W trakcie wysyłania pamiętaj o odpowiednim opisie!!! ( można zrobić zdjęcie i również wysłać 
na wskazany adres).
Temat: Imię i nazwisko oraz klasa
Nazwa pliku – Imię i nazwisko oraz klasa

Uwaga!
Jeśli nie posiadasz komputera, wykonaj to zadanie 
na zwykłej kartce papieru kolorowymi kredkami. 

Zachowaj pracę do oceny.
Przykład pracy

mailto:informatyka-potegowo@o2.pl


ZAPROSZENIE
na moje 9 urodziny
które odbędą się

9 kwietnia 2020 roku 
o godzinie 15:00

Miejsce uroczystości:
Sala zabaw „Malwinka”

Przy ulicy Zielonego Łosia 23.
Będzie pyszny tort 

oraz szukanie skarbu.

Asia z 2b

Uwaga.
Drodzy Rodzice, proszę o wykonanie zdjęcia kalendarza pogody, który dzieci prowadziły przez 
cały marzec i przesłanie go do mnie mms'em lub poprzez aplikację WhatsApp w celu dokonania 
jego oceny.




