
KLASA /PANI LEKCJE W DOMU  NA 
 19 GRUDNIA   2020  

KL 0 : PANI STASIA 
 

 
 
 

  Witam, Klasę 0 !  Dzis lekcja nr 10. 
Mój najbliższy świat: moje zabawki,moje książki,bajki... 

Praca z obrazkiem,co robi Maja a co Kuba? 
Wylicz i nazwij zabawki Mai i Kuby. 

Jakie kolory są w pokoju dzieci? 
Co powinne zrobid dzieci po skooczonej zabawie. 

Literka L l 
Dzielenie wyrazów na sylaby, 

Wyszukiwanie literek L l. 
Pisanie literek,starad się nie wyciągad poza linię. 

Co to jest? 
Oczy zamyka i mówi mama, 

sukienki dla niej uszyjesz sama.(lala) 
Mam nadzieję że uczycie się już kolęd. 

Miłej pracy i wspanialych Swiat  

KL 2 : PANI MARTA 

 

   Kochane dzieci, oto zajecia dla Was 
Czytanka str. 88- 91 

Cwiczenia  str.110 ,cw. 1 , 
str. 112 , cw.4 /  str .113 , cw.5 //  str . 114 , cw.7 // 

Zadanie domowe:  Plynne czytanie czytanki "Ida swieta " 
Zrob  pierniczki z Mama , Przepis na stronie.94. 

Buziaczki i cudownych Swiat!  
 

KL 4 : PANI LUCYNA 

 

Witam Was :)  Klasa 4 
Głośne czytanie opowiadania „Niezwykła wigilia” 

str 89, dw 2 str 91 
Przepisz zdania w odpowiedniej kolejności do zeszytu. 

Ćwiczenia: 
dw. 1-9 str 87-91 

Powodzenia i wesołych Świąt    
 

KL  6 :   PANI AGNIESZKA  I HALINA

 

 

 
Dzieo dobry kochani uczniowie! 

Świeta juz, tuż, tuż! :) 
Dlatego, przeniesiemy sie na wigilie do Boryny, ale tez 

zahaczymy o Brazylie. 
Prosze, zapoznaj sie z tekstem na stronie 58 podrecznik i 

odpowiedz na pytania pod nim. 
Nastepnie przejdz do tekstu ze strony 59. 
Odpowiedz na pytania dotyczące tekstu. 

�PRACA DOMOWA 
Odpowiedz pisemnie na pytanie "A" strona 60 

podrecznik. 
Przygotuj ( razem z rodziną) potrawe wigilijną, zdjecie 
wysli mi na maila.( oczywiscie czas realizacji zadania to 

świeta) 
Pozdrawiam serdecznie, życzę miłej pracy i wspaniałej 

świątecznej atmosfery . 
 



 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY :  
PANI ILONA  

 
 

KONTAKT MAILOWY + ZOOM 

POZIOM ZAAWANSOWANY- PANI SYLWIA 

 

KONTAKT MAILOWY 


