
ZESTAW ZADAŃ nr 3
25 –  29 maja 2020r.

Witaj Uczniu!
W tym tygodniu czeka nas ważny dzień – Dzień Matki. Na stronie naszej klasy znajdziesz temat  Nasze
Mamy. Kiedy ,,klikniesz” w ten napis, uzyskasz dostęp do filmów, gier,  piosenek i puzzli  przydatnych
do  opanowania  i  utrwalania  nowych  wiadomości  -  ich  tytuły  zapisane  są  w  Zestawie  zadań
pogrubionymi literami.  Materiały, które przygotowałam, są podzielone na kolejne dni. Mam nadzieję,
że Ci się spodobają i ułatwią naukę w domu.
                               

Poniedziałek 
Moja mama.
1. Opisz i narysuj swoją mamę – karta pracy nr 1.
2. Na stronie naszej klasy znajdziesz Kwiatek dla mamy – przeciagnij myszką płatki i dokończ obrazek. 
Przeczytaj przymiotniki zapisane na płatkach.
3. Ćwicz liczenie – karta pracy nr 2.
4. Śpiewajmy razem – Moja mama.
5. WF w domu – bądż aktywny ruchowo!

Wtorek
Życzenia dla mamy.
1. Obejrzyj program – Prezent dla mamy. 
2. Napisz zyczenia  – karta pracy nr 3.
3. E-kolorowanka  – Kwiaty dla mamy.
4.  Układanka  - Włóż kwiaty do wazonu.
5. Ćwicz liczenie – karta pracy nr 4 i karta pracy nr 5.
6. Prezent dla mamy – ćwicz liczenie pieniędzy.
7. Dla Ciebie mamo – zaproś mamę do wspólnego oglądania prezentacji multimedialnej dostępnej na 
stronie internetowej Ośrodka.
8. Rozwijaj swoją aktywność twórczą – Zrób laurkę dla mamy. 

Środa
Praca mamy.
1. Połącz podpis z ilustracją – Zawody naszych mam. 
2. Utrwalaj nazwy zawodów – karta pracy nr 6.
3. Ułóż puzzle. Jaki zawód wykonuje osoba na obrazku?
4.  Jakie prace wykonuje mama w domu? - karta pracy nr 7.
5. Ćwicz liczenie – karta pracy nr 8.
6. WF w domu.

Czwartek
Pomagamy mamie.
1.Zagrajmy w grę – Wiosenne porządki.
2. W których pracach pomagasz mamie w domu? - karta pracy nr 9.



3. Śpiewajmy razem – Piosenka o sprzątaniu.
4. Ćwicz liczenie – karta pracy nr 10.
5.  Wykonaj e-kolorowankę Moja rodzina.

Piątek
,,Nasza mama czarodziejka”
1. Posłuchaj fragmentu książki Joanny Papuzińskiej  Nasza mama czarodziejka.
2. Wykonaj zadania -  kartę pracy nr 11. 
3. Narysuj ilustrację do wybranego fragmentu książki.
4. Ćwicz liczenie – karta pracy nr 12.
5. Serce dla mamy – wydrukuj i pokoloruj wg kodu.
6. WF w domu.

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

    sp17soswpt@gmail.com 
lub za pomocą komunikatora internetowego Facebook Messenger.

Drogie Mamy!
Z okazji Waszego święta życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia

 i pomyślności. Życzymy Wam też, abyście były zawsze doceniane,
 a miłość, którą obdarzacie bliskich wracała do Was z podwojoną siłą. 

                                        Nauczyciele

mailto:sp17soswpt@gmail.com


KARTA PRACY nr 1

1. Opisz swoją mamę.

Moja mama ma na imię …………………………. .

Mama  jest …………………………………  (wysoka/niska). 

Ma ……………………………(długie/ krótkie), …………………………...(proste/kręcone) 

i …………………………… (jasne/ciemne)  włosy.

Oczy mojej mamy są  ………………………………… .

Moja mama jest ………………………….  (wesoła/poważna).

                                               
2.Narysuj portret mamy.  
                          
 



KARTA PRACY nr 2
Oblicz wyniki działań. Wpisz litery do tabelki i odczytaj hasło.



KARTA PRACY nr 3
Napisz życzenia dla mamy. Możesz wykorzystać wrazy z  ramki.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

    życzę  Ci  •   Kochana Mamo!   •   pomyślności   

  dużo zdrowia  •  szczęścia   •   Z okazji Twojego święta   

  uśmiechów    •  spełnienia marzeń     



KARTA PRACY nr 4
 Policz pieniądze.

     ……………   zł

     ……………   zł

     ……………   zł

     ……………   zł

     ……………   zł

 



KARTA PRACY nr 5

   



KARTA PRACY nr 6
Pod obrazkiem napisz nazwę zawodu.

  

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

……………………………………………………………………………………………………………  

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



KARTA PRACY nr 7
Napisz, kto wykonuje w domu te czynności.

………………………………………………   gotuje obiad.

……………………………………………..    odkurza dywany.

……………………………………………..    pierze brudne ubrania.

……………………………………………..    prasuje.

…………………………………………….     myje podłogi.

…………………………………………….     podlewa  kwiaty.

…………………………………………….     wynosi śmieci.

…………………………………………….     przygotowuje śniadanie, obiad, kolację.

…………………………………………….     myje okna.

…………………………………………….     robi zakupy.

…………………………………………….     opiekuje się dziećmi.

……………………………………………      pomaga dzieciom w nauce.

Napisz, kto ma najwięcej pracy  w domu.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



KARTA PRACY nr 8
Policz pieniądze.

     ……………   zł

     ……………   zł

     ……………   zł

     ……………   zł

     ……………   zł

 



KARTA PRACY nr 9
Jak pomagasz mamie? Wstaw X w okienko przy zdjęciu.

   

Napisz, jakie są Twoje obowiązki w domu.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
  



KARTA PRACY nr 10
Ćwicz liczenie pieniędzy.
  

      …..……………

     
       ….……………   

    
        ...……………   

    
       ……………...

       ….……………  



 KARTA PRACY nr 11

Na stronie naszej klasy w zakładce  PIĄTEK 29 V -  znajduje się nagranie fragmentu
książki Joanny Papuzińskiej ,,Nasza mama czarodziejka”. Wysłuchaj nagrania, przepisz
tytuł, imię i nazwisko autorki książki a następnie narysuj ilustrację do wysłuchanego
fragmentu. 

Joanna Papuzińska
,,Nasza    mama    czarodziejka”

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Narysuj ilustrację do wysłuchanego fragmentu książki.



KARTA PRACY nr 12
Policz pieniądze. W miejsce kropek wstaw  <,  >  lub = .

 

                                     ……………………..  
                                    

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

     

                                                                  ..……...…………


