
ZESTAW ZADAŃ nr 2
8 –  10 czerwca 2020r.

Drogi Uczniu!
Witam Cię w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Przedstawiam Ci plan pracy na ten tydzień. Tym 
razem naszym tematem będą podróże. Na stronie naszej klasy, pod hasłem ,,Podróże małe i duże” 
znajdziesz filmy edukacyjne, piosenki, układanki i inne materiały przydatne do opanowania nowych 
treści. Ich tytuły zaznaczone są w planie pracy pogrubionym drukiem.

                                                                 
Poniedziałek 
Czym podróżujemy?
1. Obejrzyj bajkę edukacyjną  Czym podróżujemy? 
2. Wykonaj zadania – karta pracy nr 1 i karta pracy nr 2 .
3. Jak podróżowano w dawnych czasach – obejrzyj film edukacyjny.
4. Ćwicz rozpoznawanie kierunków –  Kierunki lewo - prawo.
5. Ćwicz liczenie – karta pracy nr 3.
6. Ćwicz liczenie – Ćwicz liczenie w pamięci.
7. Śpiewajmy razem – piosenka Podróże małe i duże.
8. WF w domu – bądź aktywny ruchowo!

Wtorek
Morskie podróże.
1. Obejrzyj bajkę – Morska wyprawa Bolka i Lolka.
2. Poznaj Sposoby podróżowania wodą .
3. Wykonaj zadania - karta pracy nr 4 i karta pracy nr 5.
4. Skorzystaj z pomocy multimedialnych – Środki transportu i Jaki to statek?
5. Ćwicz liczenie – karta pracy nr 6.
6. Zrób łódkę z papieru.
7. Zagraj w grę edukacyjną – Pojazdy.
8. Rozwijaj swoją aktywność twórczą – zagaj na dzwonkach. 

Środa
Podróż Krzysztofa Kolumba.
1. Obejrzyj film – Wielcy podróżnicy i odkrywcy. 
2. Posłuchaj piosenki – Piosenka o Krzysztofie Kolumbie.
3. Wykonaj zadania – karta pracy nr 7 i karta pracy nr 8.
4. Ułóż puzzle, zobacz jak wyglądał okręt Krzysztofa Kolumba.
5. Ćwicz liczenie – karta pracy nr 9.
6.WF w domu – bądź aktywny ruchowo!

Czekam na zdjęcia uzupełnionych kart pracy oraz zdjęcia prac plastycznych. 
Zdjęcia można przesłać  na adres     

    sp17soswpt@gmail.com 



KARTA PRACY nr 1
Dokończ rysunki. Podpisz obrazki.



KARTA PRACY nr 2
1. Wpisz nazwy środków transportu w odpowiednią kolumnę.

Porusza się w powietrzu Porusza się po ziemi Porusza się na wodzie

  

 samolot • autobus • okręt • helikopter • samochód • żaglówka 

 motor • kuter • szybowiec  • rower •  balon • ciężarówka 

  motorówka • hulajnoga  • tramwaj

2.Znajdź w tabelce  wyrazy z ,,h” i napisz je poniżej.

____________________________                        ________________________________
____________________________                        ________________________________
____________________________                        ________________________________
____________________________                        ________________________________



KARTA PRACY nr 3
Oblicz wyniki działań i pokoloruj obrazek.

 



KARTA PRACY nr 4
Wytnij i uporządkuj środki transportu. Naklej je we właściwych miejscach na 
ilustracji.

 



KARTA PRACY nr 5 

1. Policz sylaby, litery i  głoski.

wyraz sylaby głoski litery

statek

łódka

kuter

jacht

żaglówka

okręt

2. Dokończ zdanie. Narysuj swój ulubiony środek transportu.

Najbardziej lubię podróżować     …………….……………….
                                                                                                                                          czym?



KARTA PRACY nr 6
Policz żaglówki.
  

  



KARTA PRACY nr 7
 

 



KARTA PRACY nr 8
Przepisz nazwy kontynentów.

                  

                 Ameryka Północna

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Ameryka Południowa               

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 



KARTA PRACY nr 9
Oblicz, ile płynie żaglowców. Oblicz wyniki za pomocą dodawania i mnożenia.

  



ZADANIE DODATKOWE
Wykonaj  działania.  Otrzymane  wyniki  powiedzą  Ci,  jakimi  kolorami  pomalować
obrazek.


