
Bogusława Głowacka – doradca metodyczny 

 

Scenariusz zajęć 

 

Edukacja wczesnoszkolna – przyrodnicza, polonistycz na, matematyczna, plastyczna Blok 

tematyczny: Polska – Nasza Ojczyzna. Temat zajęć: Krajobrazy Polski. 

 

Cel główny: 

- zapoznanie z pojęciem krajobrazu 

- poznanie charakterystycznych cech krajobrazów natur alnych 

 

Cele operacyjne (uczeń): 

- wymienia rodzaje krajobrazów w Polsce 

- określa znaczenie kolorów na mapie 

- rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki 

- wykonuje poznane cztery działania matematyczne 

- rysuje elementy wybranego krajobrazu 

- układa puzzle rozpoznając charakterystyczne elementy krajobrazów 

 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu – zadanie na dobry pocz ątek (wykreślanka) – zał ącznik 1. 

2. Oglądanie filmów: 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q 

3. Na podstawie filmów i wyszukanych w dost ępnych źródłach informacji o krajobrazach 

Polski udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania: 

Jakie mamy rodzaje krajobrazów w Polsce? Co oznaczają kolory na mapie? 

4. Przypomnienie wiadomości o znanych częściach mowy – ogl ądanie filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84 

5. Czytanie tekstu pt. „Krajobrazy Polski” – zał ącznik 2. 

6. Wyszukiwanie w tekście i wypisanie po 5 rzeczowników, czasowników i 

przymiotników. 

7. Wybranie i wykonanie jednej serii działań matematycznych. Uporządkowanie wyników 

rosn ąco w celu uzyskania hasła – zał ącznik 3. 

8. Wykonanie pracy plastycznej do wybranego hasła z działań matematycznych. 

9. Podsumowanie zajęć –  ćwiczenia interaktywne: 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/232451-polska-pasowe-

ukszta%C5%82towanie-powierzchni 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/226936-mapa-polski 

 

  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/232451-polska-pasowe-ukszta%C5%82towanie-powierzchni
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/232451-polska-pasowe-ukszta%C5%82towanie-powierzchni
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/226936-mapa-polski


Załącznik 1 

 

Wykreśl powtarzające się sylaby, a dowiesz się, o czym dzisiaj będziemy mówi ć. 

 

ZiekraziejoziebraziezyzieziePolzieski 

 

 

Załącznik 2 

 

„Krajobrazy Polski” 

 

Są w moim kraju piękne obrazy. Kraju obrazy to krajobrazy. Plaże nad morzem, góry, niziny, 

woda, zwierzęta oraz rośliny. Krajobraz górski – góry pot ężne, śniegiem pokryte i niebosiężne. 

 

Drugi krajobraz jest całkiem inny. Płaski, rozległy – czyli nizinny. Ł ąki, jeziora, sady i pola, 

na polu wierzba, czasem topola. Trzeci krajobraz, nadmorskim zwany, z wydm, plaż 

piaszczystych najlepiej znany. Mewy nad głową, w piasku muszelki, czasem się trafi bursztyn 

niewielki. 

 

Małgorzata Barańska 

 

Załącznik 3 

 

Seria A Seria C    

73 – 19 = …… gór 74 – 19 = …… mor   

7 x  4 = …… jo 7 x  7 = …… nad   

25 :  5 = …… kra 30 :  5 = …… kra   

21 + 17 = …… braz 49 + 51 = …… ski   

62 + 29 = …… ski 4 x  4 = …… jo   

Seria B 

58 – 26 = …… braz   

     

37 + 28 = …… ny Seria D    

5 x  6 = …… braz 66 – 45 = …… braz   

20 :  4 = …… kra 8 x  4 = …… żyn  

84 – 30 = …… zin 15 :  5 = …… kra   

98 – 58 = …… ni 42 + 28 = …… ny   

7 x  3 = …… jo 5 x  5 = …… wy   

  100–88 = …… jo   



Bożena Gajewska – doradca metodyczny 

Temat: Wędrówki po Polsce – nad Morzem Bałtyckim. 

 

Cele ogólne: 

 Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez ukazanie piękna ojczystego kraju. 

 Całościowe wsparcie rozwoju uczniów w trakcie nauczania online. 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

- rozróżnia rodzaje krajobrazów 

- określa znaczenie kolorów na mapie 

- wyszukuje informacje na mapie Polski 

- zapisuje nazwy krain geograficznych 

- śpiewa piosenkę 

- wymienia ryby żyjące w Morzu Bałtyckim 

- dodaje liczby w zakresie 50 

- wykonuje rybę wg własnego pomysłu lub wg podanej instrukcji 

- ćwiczy wg podanej instrukcji 

- układa tor przeszkód wg własnego pomysłu 

 

Przebieg zajęć: 

W nadchodzącym tygodniu będziemy wędrować po Polsce i poznawać różne krajobrazy. 

Zaczniemy od północy naszego kraju i Morza Bałtyckiego. 

 

1. Co to jest krajobraz? 

http://www.educenter-komorow.pl/news/co-to-jest-krajobraz 

Czy już wiecie, do jakiego rodzaju zalicza się krajobraz nadmorski? Mam nadzieję, że tak. 

 

2. Ponieważ nie możemy pojechać w te wszystkie miejsca, o których będziemy rozmawiać, 

proponuję Wam podróż po mapie. 

Przypomnijmy sobie najpierw, co to jest mapa, co oznaczają kolory i symbole na mapie. 

Przypomnijmy sobie również kierunki świata, które poznaliśmy. 

http://online.fliphtml5.com/cfytx/snfu/#p=79- przeczytaj samodzielnie tekst 

3. Przyjrzyj się mapie Polski i przeczytaj tekst: 

https://www.bajkidoczytania.pl/img/polska-pasowe-uksztaltowanie-powierzchni.pdf 

Z każdej zaznaczonej kolorem części Polski wypisz jedną nazwę krainy geograficznej: 

Np. pobrzeża – Pobrzeże Szczecińskie 

pojezierza – itd. 

Pamiętaj, że nazwy geograficzne piszemy wielkimi literami! 

4. Edukacja muzyczna – zaśpiewaj z Brzdącami piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=F5xtCa4MPjk 

5. Obejrzyj film i poznaj najbardziej popularne gatunki ryb, które zamieszkują Morze 

Bałtyckie. Napisz nazwy zapamiętanych ryb na kartce – nie popełnij błędu, niektóre nazwy są 

dziwne, a niektóre trudne w pisowni. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5y31hmyL-k 

6. Podróżowanie to odległości, pokonywane w różny sposób. Zadanie z matematyki polega 

na policzeniu różnych odległości między podanymi punktami. 

Zwróć uwagę, w jakich jednostkach mierzymy odległości w terenie. 

Wykonaj zadania matematyczne: 

https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-odleglosc_45_472 



7. Ryby to najbardziej znane mieszkanki wód. Wykonaj własną rybkę. 

Zainspiruj się moimi propozycjami i stwórz swoją rybkę lub wykonaj wg pokazanej instrukcji. 

http://krokotak.com/2017/06/accordion-fold-paper-fish/ 

http://krokotak.com/2017/07/the-deep-sea-fish/ 

8. Twój umysł już poćwiczył, teraz poćwicz ciało 

Jeśli masz taką możliwość, poćwicz w ogrodzie lub na dworze, jeśli nie, to w domu – tylko 

ostrożnie! 

· Bieg przodem 

· Bieg tyłem 

· Bieg z krążeniem ramion w przód 

· Bieg z krążeniem ramion w tył 

· Bieg z wysokim unoszeniem kolan 

· Bieg z uderzaniem piętami o pośladki 

· Skoki na prawej nodze 

· Skoki na lewej nodze 

· Zbuduj swój tor przeszkód i pokonaj go 4 razy. 

Powodzenia! 

 

Załączniki: 

1. Mapa fizyczna Polski 

2. Tekst piosenki „Ocean nam niestraszny!” 

 

  



„Ocean nam niestraszny!” 

 

1. Nie ma to jak statek, Płyniemy po przygody, Kapitan za sterami, 

A wkoło dużo wody! Ocean nam niestraszny, Choć na nim groźne fale, Bo bosman jest na 

statku I śpiewa z nami stale. 

Ref. Ahoj, kapitanie! Ahoj, kapitanie! Nam niestraszne żadne morskie fale, Bo choć wody, aż 

po pas, Marynarzy tutaj masz, Marynarzy tutaj masz! 

 

2. Nie ma to jak statek, Nad nami błękit nieba, A wkoło statku ryby, Cóż więcej nam 

potrzeba? Czasami sztormy, wiatry, Czasami i deszcz pada, Lecz my się nie boimy, Bo mamy 

kapitana. 

Ref. Ahoj, kapitanie! Ahoj, kapitanie! Nam niestraszne żadne morskie fale, Bo choć wody, aż 

po pas, Marynarzy tutaj masz, Marynarzy tutaj masz! 



Bogusława Głowacka – doradca metodyczny 

 

Scenariusz zajęć 

 

Edukacja wczesnoszkolna – przyrodnicza, polonistyczna, matematyczna, plastyczna, 

wychowanie fizyczne 

 

Blok tematyczny: Poznaję świat 

 

Temat zajęć: Dzień z plastikowymi butelkami. 

 

Cel główny: 

 wsparcie ucznia w samodzielnej pracy 

 

Cele operacyjne (uczeń): 

 mierzy podane przedmioty 

 porównuje długości podanych przedmiotów 

 wykonuje pracę plastyczną wg własnego pomysłu lub wg instrukcji 

 opisuje swoje „dzieło”, pamiętając o strukturze opisu 

 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wg podanej instrukcji 

 wykonuje lampę lawową 

 

1. Przebieg zajęć: plik w załączniku 

https://view.genial.ly/5ebbe473e87b0e0d25608ab6/presentation-dzien-z-plastikowymi-

butelkami 

  

https://view.genial.ly/5ebbe473e87b0e0d25608ab6/presentation-dzien-z-plastikowymi-butelkami
https://view.genial.ly/5ebbe473e87b0e0d25608ab6/presentation-dzien-z-plastikowymi-butelkami


Bożena Gajewska – doradca metodyczny 

 

Temat: Wędrówki po Polsce – góry. 

 

Cele ogólne: 

 Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez ukazanie piękna ojczystego kraju. 

 Wsparcie rozwoju uczniów w trakcie nauczania online. 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

 czyta tekst 

 rozwiązuje quiz na podstawie przeczytanego tekstu 

 układa wydarzenia wg kolejności wydarzeń 

 zaznacza na mapie, gdzie w Polsce są góry 

 mnoży i dzieli w zakresie 30 

 rozwiązuje matematyczny quiz 

 

Przebieg zajęć: 

Dziś powędrujemy, w naszej podróży po Polsce, na południe. Domyślacie się już, jaką krainę 

odwiedzimy? Oczywiście GÓRY. 

 

Edukacja polonistyczna: 

Przeczytaj uważnie tekst pt. „ Jak powstały Karpaty” (s. 108- 109). 

http://online.fliphtml5.com/cfytx/snfu/#p=111 

Teraz wykonaj ćwiczenia na stronie 18 . 

http://online.fliphtml5.com/cfytx/nsoh/#p=20 

Następnie zaznacz na mapie Polski (odpowiednim kolorem), gdzie w Polsce są góry i jak te 

góry się nazywają. 

http://online.fliphtml5.com/cfytx/snfu/#p=111
http://online.fliphtml5.com/cfytx/nsoh/#p=20


Edukacja matematyczna: 

Rozwiążcie quiz. 

https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-ii/matematyka/zadania-tekstowe/mnozenie-i-dzielenie/ 

https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-ii/matematyka/zadania-tekstowe/mnozenie-i-dzielenie/
https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-ii/matematyka/zadania-tekstowe/mnozenie-i-dzielenie/


Bogusława Głowacka – doradca metodyczny 

 

Scenariusz zajęć 

 

Edukacja wczesnoszkolna – przyrodnicza, polonistyczna, matematyczna, plastyczna, 

muzyczno-ruchowa 

 

Blok tematyczny: Przyroda wokół nas – owady 

 

Temat zajęć: Wśród pszczół. 

 

Cel główny: 

 wsparcie ucznia w samodzielnej pracy 

 

Cele operacyjne (uczeń): 

 poznaje życie pszczół i strukturę pszczelej rodziny 

 odpowiada pisemnie na zadane pytania dotyczące życia pszczół 

 wyszukuje wyrazy tworzące rodziny 

 rozwiązuje matematyczne łamigłówki 

 wykonuje pracę plastyczną wg własnego pomysłu lub wg instrukcji 

 śpiewa i tańczy 

 

Przebieg zajęć: 

https://view.genial.ly/5ec78fcf31834c0d95f47603/horizontal-infographic-review-wsrod-

pszczol 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec78fcf31834c0d95f47603/horizontal-infographic-review-wsrod-pszczol
https://view.genial.ly/5ec78fcf31834c0d95f47603/horizontal-infographic-review-wsrod-pszczol


Bożena Gajewska – doradca metodyczny 

 

Scenariusz zajęć- edukacja przyrodnicza, polonistyczna i matematyczna 

 

Temat: Zwierzęta i rośliny gór. 

 

Cele ogólne: 

 Poznanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla krajobrazu górskiego. 

 Wsparcie rozwoju uczniów w trakcie nauczania online. 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

 wymienia piętra roślinności w Tatrach; 

 wymienia charakterystyczne rośliny na każdym piętrze; 

 wymienia zwierzęta, które żyją na poszczególnych piętrach; 

 odmienia w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym podane czasowniki; 

 rozwiązuje matematyczną zagadkę. 

 

Edukacja przyrodnicza 

Obejrzyjcie film, który pokazuje piękno krajobrazu górskiego. 

Na początku filmu będą przekazane informacje dotyczące klimatu w Tatrach i opadów. Te 

wiadomości są trudne, ale wysłuchajcie ich. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9ptaGDSv4k 

Na podstawie tego, co obejrzycie napiszcie: 

1. Ile pięter roślinności występuje w górach i jak one się nazywają (od najniższego 

piętra do najwyższego)? 

2. Jakie rośliny rosną na poszczególnych piętrach? 

3. Jakie zwierzęta żyją w górach? 

W odpowiedzi na pytania pomoże Ci też plakat: 

http://online.fliphtml5.com/cfytx/nsoh/#p=23 

 

Edukacja polonistyczna. 

1. Przeczytaj tekst na str. 114- 115 http://online.fliphtml5.com/cfytx/snfu/#p=117 

2. Wykonaj ćwiczenie na str. 28 http://online.fliphtml5.com/cfytx/nsoh/#p=30 

Uzupełnij tabelkę, wpisując czasowniki w odpowiedniej formie. W ostatniej rubryce napisz 

swój przykład. 

dzisiaj wczoraj jutro 

  zaświeci 

marznie   

  pokropi 

chmurzy się   

 padało  

   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a9ptaGDSv4k
http://online.fliphtml5.com/cfytx/nsoh/#p=23
http://online.fliphtml5.com/cfytx/snfu/#p=117
http://online.fliphtml5.com/cfytx/nsoh/#p=30


Edukacja matematyczna 

Rozwiążcie łamigłówkę i pomóżcie bratu Kasi odgadnąć, jakie kwiaty posadziła jego siostra. 



 

Bogusława Głowacka 

 

Edukacja wczesnoszkolna – polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna 

 

Temat zajęć: Majowa łąka i jej mieszkańcy 

 

Cel główny: 

- uczeń zna świat roślin i zwierząt 

 

Cele operacyjne: 

- rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt i roślin żyjących na łące 

- wie, czym się charakteryzuje łąka 

- wypisuje nazwy zwierząt 

- wyszukuje informacje w różnych źródłach 

- wykonuje poznane działania matematyczne 

- układa puzzle 

- rozwiązuje quiz 

- czyta tekst ze zrozumieniem 

 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie  do  tematu  –  zadanie  na  dobry  początek  (układanie  puzzli  oraz  

ułożenia z rozsypanki literowej podpisu do ułożonego obrazka) – 

https://puzzel.org/en/slidingpuzzle/play?p=-M3lVHHceNv1Um3hfiUD + załącznik 1. 

2. Oglądanie filmu - www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

3. Wyszukiwanie w dostępnych źródłach informacji o łące i udzielenie pisemnej 

odpowiedzi na pytanie - Co to jest łąka?. 

4. Czytanie tekstu o zwierzętach sprzyjających łące i tych, które jej szkodzą – załącznik 2. 

5. Na podstawie tekstu wyszukiwanie i wypisanie nazw zwierząt. 

6. Wykonywanie działań matematycznych. Rozwiązania wskażą odpowiedź na pytanie: 

Jakie korzyści czerpiemy z łąki? – załącznik 3. 

7. Podsumowanie zajęć – załącznik 4. 

 

 

https://puzzel.org/en/slidingpuzzle/play?p=-M3lVHHceNv1Um3hfiUD
http://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


Załącznik 1         

          

 M  W  Ą  A  A 

          

          

 Ł  A  O  J  K 

          

 

 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

Załącznik 2 

 

Łąka to ekosystem, który powstał poprzez wycięcie lasów na wilgotnych glebach. Rośliny 

łąkowe są źródłem pokarmu dla zwierząt hodowanych przez człowieka. Łąka wiosną jest 

zielona – rozwijają się wówczas liście traw. Następnie kwitną pierwsze kwiaty, wśród nich 

kaczeńce, pierwiosnki, jaskry i stokrotki. Popularny jest też mniszek lekarski nazywany 

"mleczem". Z początkiem czerwca zakwitają trawy. Jest to okres ich koszenia, gdyż wówczas 

odżywcze wartości traw są najwyższe. Po skoszeniu cała roślinność szybko odrasta. Muchy, 

pszczoły, motyle i trzmiele zapylają łąkowe rośliny. W glebie bytuje bardzo duża ilość 

dżdżownic, bakterii, owadów i ich larw. Na łąkach spotykane są również trawne żaby, ropuchy, 

czajki, bociany i skowronki. Często pojawiają się kopce kretów, odżywiających się owadami, 

pędrakami i dżdżownicami. 

 

 

Załącznik 3 

 

Wykonaj działania matematyczne. Jeśli wynik będzie większy niż 20 pokoloruj (opcja wyróżnij 

w Narzędzia główne) zdanie obok żółtym kolorem. Tam, gdzie wynik jest mniejszy niż 20 

pozostaw zdanie niepokolorowane. 

 

18 + 5 = ..... Miejsce wypasu zwierząt. 

 

29 – 7 = ….. Dom dla roślin i zwierząt. 

 

4 • 4 = ….. Teren, który należy wypalać. 

 

4 • 7 = ….. Źródło paszy dla zwierząt. 

 

3 • 6 = ….. Świetne miejsce do gry w piłkę nożną. 

 

40 – 10 = ….. Miejsce odpoczynku, obserwacji przyrody. 

 

5 • 5 = ….. Teren koszenia trawy i suszenia jej na paszę dla zwierząt zimą. 



Załącznik 4 

 

1. Kret na łące: 

a. zjada myszy 

b. zjada pędraki 

c. buduje domki z liści 

 

2. Pszczoły: 

a. zapylają kwiaty 

b. jedzą mszyce 

c. podgryzają liście 

 

3. Biedronki są pożyteczne, gdyż: 

a. produkują miód 

b. niszczą chwasty 

c. zjadają mszyce 

 

4. Człowiek czasami szkodzi łące, bo: 

a. spaceruje po niej 

b. wypala łąki 

c. suszy siano 

 

5. Łąka to dom dla: 

a. saren i wilków 

b. zajęcy, owadów i niektórych ptaków 

c. wiewiórek i dzięciołów 

 

6. Na łące wypasa się: 

a. owce i krowy 

b. świnie 

c. psy i koty 



Bożena Gajewska 

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej 

 

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy 2 szkoły podstawowej Temat : PRACOWITA 

WIOSNA 

 

Cel ogólny: Całościowe wsparcie rozwoju uczniów w trakcie nauczania online 

TREŚCI KSZTAŁCENIA I OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

ZAPISY Z PROGRAMU NAUCZANIA 
W ODNIESIENIU DO JEDNOSTKI 

ZAJĘĆ 

UCZEŃ EDUKACJA POLONISTYCZNO- SPOŁECZNA OSIĄGNIĘCIA 

Czytanie 

- czytanie tekstu o wiośnie, samodzielne 

szukanie w nim informacji na temat tej 

pory roku 

- rozwijanie umiejętności czytania ze 

Zrozumieniem 

 

Pisanie 

- samodzielne redagowanie notatki na 

temat wiosny w oparciu o zebrane 

informacje, z wykorzystaniem ilustracji i 

Zdań 

- samodzielnie czyta tekst 

- wyszukuje w tekście informacje potrzebne 

do sporządzenia notatki o wiośnie 

- układa samodzielnie i zapisuje zdania na 

podany temat 

- zachowuje poprawność kaligraficzną, 

interpunkcyjną i ortograficzną w 

zapisywanych zdaniach 

EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA 

OSIĄGNIĘCIA 

Liczenie 

- zegar 

- mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50 

- rozwiązywanie zdań tekstowych 

- rozwijanie logicznego myślenia 

Pory roku 

- dostrzeganie zmian zachodzących 

w przyrodzie na wiosnę 

- poznanie prac wykonywanych wiosną w 

Ogrodzie 

- poznanie wiosennych kwiatów 

- dorysowuje wskazówki na zegarze 

zgodnie z 

podaną godziną 

- mnoży w zakresie 50 

- dzieli w zakresie 50 

- sprawdza wynik dzielenia za pomocą 

mnożenia 

- zapisuje działanie oraz odpowiedź na 

pytanie przy rozwiązywaniu zadania 

tekstowego 

- rozwiązuje quiz „Czy to wiosna?” 

- wymienia rodzaje prac wykonywanych 

wiosną w ogrodzie i w sadzie 

- dopasowuje nazwy kwiatów wiosennych 

do ich zdjęć 

EDUKACJA MUZYCZNA OSIĄGNIĘCIA 

Nauka piosenki- „Wstawaj, to już wiosna!” 
- śpiewa piosenkę „Wstawaj, to już 

wiosna!” 

EDUKACJA PLASTYCZNA OSIĄGNIĘCIA 



 

PRZEBIEG ZAJĘĆ W DOMU: 

1. Samodzielne czytanie tekstu o wiośnie. Szukanie w nim najważniejszych informacji 

dotyczących tej pory roku. (Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, str. 102- 103) 

http://online.fliphtml5.com/cfytx/snfu/#p=105 

2. Sprawdź swoje wiadomości na temat wiosny. Rozwiąż quiz „Czy to jest wiosna?” 

https://wordwall.net/pl/resource/1186155/czy-wiosna 

3. Napisz w zeszycie lub na kartce w linie kilka zdań o wiośnie – kiedy do nas przychodzi, 

co dzieje się wtedy w świecie roślin, co dzieje się w świecie zwierząt, czy lubisz wiosnę itp. 

4. Wykonaj pracę plastyczną „Ogródek na parapecie” wg instrukcji lub samodzielnego 

pomysłu. http://krokotak.com/2018/04/mini-flower-garden/ 

5. Naucz się słów piosenki „Wstawaj, to już wiosna!”. Zaśpiewaj ją razem z Majką 

Jeżowską https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI 

6. Zadania matematyczne: Wykonaj zadania z zegarami i odczytaj hasło (załącznik pdf) 

Poćwicz mnożenie i dzielenie liczb: http://online.fliphtml5.com/cfytx/avik/#p=44 

7. Poćwicz sam lub zaproś do wspólnych ćwiczeń rodzeństwo, mamę, tatę. Poćwicz z 

ruletką: 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-

%C4%87wiczenia 

Ćwicz sumiennie, Twoje zdrowie jest teraz bardzo ważne! 

Wiosenny ogródek na parapecie – praca 

przestrzenna z dostępnych materiałów 

papierniczych lub tekstylnych. 

- wykonuje pracę plastyczną na podany 

temat wg instrukcji lub wg własnego 

pomysłu 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA 

ZDROWOTNA 
OSIĄGNIĘCIA 

Sprawność fizyczna 

- wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych 

- ćwiczy zgodnie z podanym zestawem 

ćwiczeń 


