
8-10.06.2020r.   

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:  Moja rodzina 

Poniedziałek 08.06.2020 r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Co wiem o mojej rodzinie?- zbieram informacje o mojej 

rodzinie.  

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Co wiem o mojej rodzinie? Zbieram informacje o mojej rodzinie. 

Wskazówki dla rodziców i dzieci: 

Dzisiejszym zadaniem jest zebranie informacji o naszej rodzinie. Proszę rodziców, aby pomogli 

swoim dzieciom zebrać i usystematyzować informacje o krewnych z rodziny. Jutrzejszym zadaniem będzie 

przygotowanie pracy plastycznej pt. „Drzewo genealogiczne rodziny… ( wpisz swoje nazwisko)”. Madzię 

proszę, aby z pomocą opiekunki wypisała tych krewnych, których pamięta. 

Mamę Wojtka proszę o wyjaśnienie synowi na czym polegać będzie zadanie. 

 

Kochani-  rodzina to największy skarb jaki mamy.  

To nasi bliscy, którzy nas kochają i na których możemy zawsze liczyć. 

Rodziny są w obecnym czasie różne: większe, mniejsze, pełne-  z mamą i tatą lub takie,  

gdzie jest tylko jeden z rodziców. Czasem naszą przybraną rodziną są panie opiekunki i koleżanki z DPS-u, 

rówieśnicy z klasy i wychowawczyni. 

Każdy z nas powinien wiedzieć podstawowe informacje o swojej rodzinie, aby przekazać je młodszym 

dzieciom w rodzinie. 

 

Zadanie 1 

Przyjrzyjcie się obrazkom i przeczytajcie  informacje obok nich. Mamę Wojtka proszę o przeczytanie 

synowi tekstu. 

 



 
 

Zadanie 2 

Odszukajcie samodzielnie lub z pomocą rodzica na you tube filmik z zadaniami o rodzinie. 

Filmik z zadaniami o rodzinie- wystarczy wpisać tytuł. Do filmiku jest też piosenka o rodzinie, 

posłuchajcie ją: 

„Moja rodzina- prezentacja dla przedszkolaka”- 

https://youtu.be/LAKgnWNLMlg?list=TLPQMDQwNjIwMjDO-RBJx8neJg 

 „ Piosenka o rodzinie”- https://youtu.be/OpRTsApxNX0?list=TLPQMDQwNjIwMjDO-RBJx8neJg 

 W filmie są proste zadania o rodzinie – spróbuj je wykonać. Ostatnie zadanie to: 

Dokończ zdania ( Julię, Kacpra, Dominikę- proszę, aby zrobili to pisemnie): 

 

1/ Moja rodzina jest …………………………………………………………………………. 

2/ Moja mama lubi ………………………………………………………………………….. 

3/ Mój tata śmieje się kiedy …………………………………………………………………. 

4/ Chciałbym, żeby moja rodzina …………………………………………………………… 

5/ Gdy ktoś z rodziny ma kłopot na pewno pomoże mu ……………………………………. 

https://youtu.be/LAKgnWNLMlg?list=TLPQMDQwNjIwMjDO-RBJx8neJg


Zadaniem Madzi jest wypisanie ulubionych pań opiekunek oraz koleżanek, z którymi najbardziej lubi 

spędzać czas. Proszę, aby wypisała, co wspólnie z nimi lubi robić. 

 

Zadaniem Wojtka jest porozmawianie z mamą o rodzinie i odpowiedzenie na pytania: 1,2,4,5. 

 

Zadanie 3 

Przygotujcie sobie etykietki do drzewa genealogicznego według wzoru- wypiszcie i wytnijcie je. Nasi 

krewni to ci co żyją i ci, którzy już umarli. Spróbujcie wypisać jak najwięcej krewnych.  

 

 

 

  Ja                            Mama                      Tata                         Babcia                   Dziadek 

…………….           …………….          ………………          ……………           …………... 

 

 

 

Babcia                   Dziadek                    Wujek                      Ciocia                    Kuzynka 

……………           …………...              ……………            ……………            …………….   

 

 

 

   Siostra                    Siostra                          Brat                         Brat                        Kuzyn 

………..…          ……………..                ……………           ……………            …………… 

 

 

 

Wujek                    Ciocia                        Wujek                      Ciocia                            Kuzyn            

………..             …………….             ……………              ………….                     …………    

 

 

 

Madziu- ty możesz wypisać imiona swoich pań i koleżanek na karteczkach. 

Zadaniem Wojtka jest wymienienie wszystkich osób z rodziny bliższej i dalszej, które pamięta.     

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:  
Temat: Zabawy rzutne z piłką. Współpraca w parach. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Zabawa rzutna- Mini siatkówka rzucana. 

 Zaproś do zabawy rodziców, rodzeństwo. Podzielcie się na dwa zespoły(1na 1 lub 2na2, dziecko plus 

rodzic, bądź dzieci kontra rodzice). 

Wyznacz granice dla poszczególnych zespołów. Ustawieni na dwóch boiskach przedzielonych siatką (siatkę 

można zrobić ze sznurka bądź taśmy). Dowolne przerzuty piłki przez siatkę. Drużyny starają się złapać piłkę 

i przerzucić przez siatkę. 

Udanej zabawy. 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Temat: Co wiem o mojej rodzinie? 

Witam!  

Zadanie dla Julii, Kacpra, Magdy i Dominiki 

 



 

 

Zadanie dla Wojtka 

 Obejrzyj rodzinną fotografię i powiedz, kto się na niej znajduje. 

Podziel na sylaby wyrazy:  

cio-cia   

ma-ma 

 ta-to 

wu-jek 

brat 

Proszę mamę o  przeczytanie wyrazu, następnie razem z synem dzielimy wyraz na sylaby klaszcząc. 

Bardzo dziękuję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EEG-REWALIDACJA- Kacper M.  

opr.K.O 

1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. 

 
 

Wtorek  9.06.2020 r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Moja rodzina-drzewo genealogiczne 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Moja rodzina-drzewo genealogiczne 

 

Wskazówki dla rodziców i uczniów: 

Dzisiejszym zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej- „Moja rodzina- drzewo genealogiczne”. 

Mamę Wojtka proszę o wyjaśnienie synowi zadania. 

 

Kochani dwa trudne słowa do zapamiętania: 

GENEALOGIA- to wyszukiwanie wszystkich członków naszej rodziny- tych bliskich i tych dalekich, 

naszych przodków. 

DRZEWO GENEALOGICZNE – to wykres, który przedstawia naszą rodzinę i wzajemne powiązania ( 

kto jest kim w rodzinie). 

 

 

 

Na następnej stronie przykład dużego drzewa genealogicznego: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swoich dalszych krewnych  można wyszukać w Internecie lub w księgach kościelnych. Można też znaleźć 

specjalne programy komputerowe do tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny. Spójrzcie:  

 

 
 

Można też wykorzystać gotowe szablony, takie jak te: 

 
 



 
 

My wykorzystamy zrobione wczoraj etykietki i na dużej kartce narysujcie proszę drzewo. Jak to zrobić 

pokazuje krótki film instruktażowy. Wystarczy wpisać w przeglądarce you tube: 

„Drzewo genealogiczne- praca plastyczna” - https://youtu.be/0LcaNs688W8. 

Następnie wklejcie siebie i swoich członków rodziny w odpowiedniej kolejności. 

 

Oto prosty przykład rodziny. Wy możecie dodać ciocie, wujków, kuzynów. 

Rodziców proszę o wsparcie i pomoc w wykonaniu zadania. Jeśli chcecie wklejcie zdjęcia swoich członków 

rodziny.  

 

 
 

Pięknie wykonaną pracę można oprawić i powiesić na ścianie- to będzie piękna pamiątka.  

Ja poproszę o zrobienie zdjęcia waszych prac i przesłanie ich do mnie. Zadanie jest trudne, ale mam 

nadzieję, że wspólnie dacie radę.  

Ja też niedawno tworzyłam piękny rodzinny album. To piękna pamiątka rodzinna. 

 

POWODZENIA! 

https://youtu.be/0LcaNs688W8


RELIGIA:  

TEMAT: ODDAJEMY CZEŚĆ JEZUSOWI OBECNEMU W NAJSWIETSZYM SAKRAMENCIE – 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

Kochane Dzieci zapraszam Was do wysłuchania piosenki https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8 

Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 

Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi, 

spotykał się z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z 

tego świata, zaprosił swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i 

powiedział: „To jest Ciało moje. Zostanę z wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich z 

winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja Krew”. Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem 

ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w naszych kościołach. Codziennie na Mszy 

Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które powiedział Jezus podczas Ostatniej 

Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób podczas Mszy obecny jest z 

nami sam Jezus. 

Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod postacią Chleba i zaprasza 

nas na wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 

nazywana także Bożym Ciałem.  

 

Zapraszam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała i procesji, która 

w tym roku będzie po każdej Mszy Świętej wokół kościoła. 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu i ruchu. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Przygotujcie piłkę, nie musi to być piłka do kosza jeśli nie macie. 

Poćwiczcie kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu- policz ile kozłów wykonasz bez skuchy. 

Kozłowanie w ruchu- wyznacz sobie linię startową i linię końcową, idąc kozłujesz piłkę, wracasz tym 

samym sposobem. 

Teraz poćwicz kozłowanie w biegu.  

Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza w domu  stadionie, polanie okrążenie, na którym 

ustawia lub wyznacza przeszkody o niewielkiej wysokości. Uczestnicy pokonują trasę kilkakrotnie w formie 

luźnego biegu. Odmiana: -Uczestnicy wykonują jedno lub dwa okrążenia na czas.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8


REWALIDACJA INDYWIDUALNA –Dominika S., Magdalena M., Julia R., Kacper M. 

– prowadzący Magdalena Gruca 
Rodzice i Opiekunowie 

Celem zaplanowanych zajęć jest rozumienie pojęcia zbioru, jego liczebności oraz porównywanie elementów 
zbiorów a jednocześnie przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących figur geometrycznych.. Proszę o 
Państwa pomoc w wykonywaniu zadań, za co jestem bardzo wdzięczna.  

 
Dominika S., Julia R., Magdalena M., Kacper M. 

 
Zadanie 1. 
Narysuj na kartce cztery zbiory. 

 
 

a) w pierwszym zbiorze narysuj pięć trójkątów; 
b) w drugim narysuj dziewięć kół; 
c) w trzecim narysuj siedem kwadratów; 
d) w czwartym narysuj cztery prostokąty. 

 
Zadanie 2. 
Przepisz poniższe pytania i odpowiedz na nie: 
 

1. Który zbiór ma najwięcej elementów? 
2. Który zbiór ma najmniej elementów? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomatis: Dominika S. 

Temat: Ćwiczenia gramatyczne 

1. Wyjaśnij, jaką zasadę zastosowano w pisowni wyrazów (np. lekarz bo lekarski, miód bo miody):  

marynarz - bo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

krój - bo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

żołnierz- bo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

mój - bo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

orzeł - bo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

słój – bo …………………………………………………. 

 

2. Określ rodzaj (męski –ten, żeński – ta, nijaki – to) i liczbę(pojedyncza lub mnoga) następujących 

rzeczowników:  

stół – rodzaj.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. liczba.. .. .. .. ..  

okno – rodzaj.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. liczba .. .. .. .. ..  

żaba – rodzaj.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. liczba.. .. .. .. .. ..  

3. Podziel wyrazy na sylaby:  

koszykówka ..........................................................  

wtorek .......................................................... 

 czekolada ............................................................  

bąk  ............................... …………………………….. 

4. Napisz wyrazy przeciwstawne:  

zimno - ....................................  

dobrze - ....................................  

ładny - ......................................  

suchy - ......................................  

czysty  - ......................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA: Dominika S.; Magdalena M. 

Temat: Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. 
 

Drodzy Rodzice poniżej zestaw ćwiczeń do wykonania w domu (ćwiczenia nie wymagające 

specjalistycznego sprzętu) proszę razem ze swoimi dziećmi wykonywać ćwiczenia, które proponuję poniżej. 

Jeżeli jakiegoś ćwiczenia nie możecie Państwo wykonać proszę pominąć. Ćwiczenia są propozycją. Proszę 

o odczytanie poleceń dziecku i ewentualną prezentację. 

Mówimy do dziecka: 

 Trzymaj piłkę przed sobą oburącz. 
 Podnieś piłkę nad głowę trzymając ją oburącz. 
 Trzymaj piłkę oburącz za plecami. 
 Trzymaj piłkę z lewej strony ciała; Trzymaj piłkę z prawej strony ciała. 
 Trzymaj piłkę oburącz pomiędzy kolanami a następnie zabierz ręce i trzymaj piłkę tylko swoimi 

kolanami. 
 Trzymaj piłkę tylko łokciami. 
 Trzymaj piłkę tylko nadgarstkami. 
 Trzymaj piłkę tylko wnętrzami dłoni. 
 Trzymaj piłkę wnętrzem jednej dłoni i kciukiem drugiej; zmień dłonie. 
 Użyj tylko czterech palców ręki na zmianę lewej i prawej do trzymania piłki. 
 Użyj tylko trzech palców ręki na zmianę lewej i prawej do trzymania piłki. 
 Wypróbuj, czy możesz trzymać piłkę innymi częściami ciała. 
 Trzymaj piłkę oburącz najdalej jak możesz przed sobą. 
 Stój tylko na lewej nodze trzymając piłkę wyciągniętą przed sobą. 
 Stój tylko na prawej nodze trzymając piłkę wyciągniętą przed sobą. 
 Połóż piłkę na czubku głowy 
 Dotknij piłką czoła. Przetocz ją do nosa, ust, podbródka, szyi, klatki piersiowej, talii. Teraz przetocz 

piłkę jeden raz wokół talii i wzdłuż lewej nogi aż do lewej stopy. Teraz przenieś piłkę do prawej 

stopy i przetocz w górę do talii. Teraz przetocz piłkę do czoła tą samą drogą, jaką toczyłeś ją do talii. 
 Dotknij piłkę lewym łokcie. Potem prawym łokciem. 
 Podnieś lewe kolano i stój tylko na prawej nodze. Teraz dotknij piłki lewym kolanem, utrzymując 

wciąż równowagę. Powtórz ćwiczenie stojąc na lewej nodze i dotykając piłki prawym kolanem. 
 Trzymaj piłkę łokciami i bez użycia dłoni przemieść piłkę od łokci aż do nadgarstków. 
 Trzymaj piłkę przed brzuchem. Przetocz piłkę wokół talii. 

Życzę powodzenia i miłej zabawy. 

 

 

 

Środa 10.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Laurka na Dzień Ojca- praca plastyczna 

 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE  

Temat: Układamy życzenia. 

Zadanie dla Julii, Kacpra, Magdy i Dominiki 

Połącz ze sobą prostokąty w jednakowym kolorze. W ten sposób dowiesz się czego można życzyć mamie z 

okazji urodzin. Przeczytaj życzenia. 



 

Zadanie dla Wojtka 

Poproś mamę o odczytanie życzeń i powtórz je. 

Z okazji urodzin życzę Ci szczęścia i 100 lat życia! Kocham Cię! 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ  

Temat: Zaproszenie na przedstawienie. 

Zadanie dla Julii, Kacpra, Dominiki i Magdy 

1. Przeczytaj poniższe wiadomości dotyczące zaproszenia. 

2. Przeczytaj zaproszenie. 

3. Odszukaj w zaproszeniu odpowiedzi na pytania: 

- Kto zaprasza? 

 -Na co zaprasza? 

  -Dokąd zaprasza? 

4. Korzystając z poniższego wzoru, napisz zaproszenie na swoje urodziny. 

 

 



Zaproszenie 

Gorąco zapraszam wszystkich rodziców na przedstawienie, które odbędzie się 

 15 czerwca 2020 roku o godz. 17. 0 0 w naszej klasie.  

                        Uczniowie klasy Przysposabiające do Pracy 

 wraz z wychowawczynią  
 

Zadanie dla Wojtka 

1. Powiedz, ile masz lat? 

2. W jakim miesiącu się urodziłeś? 

3. Czy na twoich urodzinach byli goście? 

4. Kto był na twoich urodzinach? 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:   

Temat: Laurka na Dzień Ojca- praca plastyczna 

 

Wskazówki dla rodziców: 

Proszę zwrócić uwagę, czy wasze dzieci przeczytały uważnie tekst i polecenia na dziś. 

Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi tekstu i wyjaśnienie polecenia. 

 

Niedawno obchodziliśmy Dzień Matki- 26 maja, Dzień Dziecka- 1 czerwca,  

a niedługo, bo 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. 

Zadanie 1 

Wykonaj polecenia na kartach pracy poniżej. 

 

 
 



 
 

Zadaniem Wojtka jest opowiedzenie co widzi na obrazkach i wymienienie czynności, które najbardziej 

lubi robić z Karolem. 

Madziu, ty też opisz pani co robi chłopiec ze swoim tatą na obrazkach. 

 

Zadanie 2 

Wykonaj laurkę dla taty. Wojtku ty swoją laurkę możesz zrobić dla Karola, a Madzia może wykonać 

pożegnalną laurkę dla pana Łukasza Kubalewskiego. 



 

Do wykonania laurki potrzebne są: 

- kolorowy papier ( kremowy lub żółty, niebieski i czerwony) 

- ołówek 

- nożyczki 

- klej  

 

Narysuj tułów i koszulkę supermena jak na instrukcji obrazkowej robi to dziewczynka, wytnij je. Jeśli 

będziesz miał problem, poproś mamę lub rodzeństwo o naszkicowanie lub wykorzystaj szablon, który 

prześlę wam z zadaniami na maila. 

 

 
 

Kolejny krok to sklejenie koszulki na tułowiu. Następnie wytnij znaczek supermena i napis TATA- sklej je 

jak na obrazkach.   

 
 

 

GOTOWE. 

W środku napisz coś od siebie dla tatusia. 

Wojtku możesz namalować serce dla Karola.  

Madziu, ty też możesz napisać coś od siebie dla  pana Łukasza. Laurkę wręczysz panu na zakończenie roku 

szkolnego. 

 

 
 

Dla chętnych obrazek do pokolorowania 



 
 

Życzę wam fajnej zabawy i miłego długiego weekendu – mamy Boże Ciało i wolny od zajęć piątek. 

Kolejne zajęcia będą w poniedziałek. 

 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Temat: Dzień Taty. 

 

Dzięki poniższej prostej instrukcji z łatwością wykonasz niepowtarzalną i oryginalną kartkę dla swojego 

taty. Skoro już własnoręcznie robisz kartkę to nie zapomnij o samodzielnym wymyśleniu 

spersonalizowanego wierszyka! 

Kartkę z kolorowego dwustronnego papieru złóż na pół. Zrób małe nacięcie nożyczkami wzdłuż zagięcia od 

góry na około 5 cm a następnie nacięcia poziome z prawej i lewej strony kartki (poziomo od końca nacięcia 

pionowego). Patrz obrazek obok - zagnij kartkę w miejscu gdzie linia jest przerywana i przetnij ją tam gdzie 

jest linia ciągła. 



Zagnij prawą i lewą zakładkę do środka w dół w taki sposób, aby przypominały one kołnierzyk od koszuli 

męskiej. 

 

Górne rogi zakładek powinny się ze sobą stykać. 

Na zdjęciu obok przedstawiam instrukcję robienia krawata origami krok po kroku. Może ona być pomocna 

jeśli pogubisz się w poniższych krokach. 

 

Kartkę z kolorowego dwustronnego papieru przetnij na pół i z jednej z połówek wytnij kwadrat. Kwadrat 

ten złóż przekątnie na pół i rozłóż. Do powstałego zagięcia zagnij teraz boki kwadratu. 

Odwróć powstały czworokąt na drugą stronę i zagnij ostry czubek w dół. Teraz zagnij końcówkę czubka do 

góry. Rozprostuj końcówkę czubka w dół i wsadź ją pod spód. 

Odwróć krawat na drugą stronę i zagnij jego boki do środka (powinny się ze sobą stykać wzdłuż środkowej 

linii na całej ich długości). 

 

Przyklej krawat pod kołnierzykiem koszuli i ozdób go wyciętymi z gazety wzorkami. Na kołnierzyk naklej 

dwa ozdobne guziczki. Gotowe! 

 

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania.  Z góry dziękuję. Efekty 

pracy bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy wychowawcy klasy. 

Pozdrawiam serdecznie. 

Łukasz Kubalewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tipy.interia.pl/15544,101940,kartka-dla-taty-1.html
https://tipy.interia.pl/15544,101941,kartka-dla-taty-2.html
https://tipy.interia.pl/15544,101942,kartka-dla-taty-3.html
https://tipy.interia.pl/15544,101943,krawat-origami.html
https://tipy.interia.pl/15544,101944,kartka-dla-taty-5.html
https://tipy.interia.pl/15544,101945,kartka-dla-taty-6.html
https://tipy.interia.pl/15544,101946,kartka-dla-taty-7.html
https://tipy.interia.pl/15544,101947,kartka-dla-taty-8.html
https://tipy.interia.pl/15544,101948,.html
https://tipy.interia.pl/15544,101949,.html


EEG- Rewalidacja – Dominika S. 

Rewalidacja-zadania 

opr.K.O 

 

1.Wykonaj działania i pokoloruj obrazek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomatis: Dominika S. i Julia R. 

Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe. 

 (p. Agnieszka B.) 

Przeczytaj i rozwiąż zadania. Zapisz równanie i odpowiedź.  

1. Ula planuje kupno lalki za 15 zł. Ma już 8 zł. Ile jeszcze jej brakuje?  

 

2. Ola miała się uczyć przez 30 minut. Uczyła się 15 minut. Ile jeszcze minut musi się uczyć Ola?  

 

3. Zosia ma 17 złotych. Dostała od taty jeszcze 2 zł. Ile pieniędzy ma Zosia? 

 

4. Zosia ma 18 złotych. Dostała od taty jeszcze 7 zł. Ile pieniędzy ma Zosia?  

 

5. Kamila kupiła cukierki za 20 zł i czekoladę za 8 zł. Ile zapłaciła za słodycze.  

 


