
Informacja dotycząca formy przesyłania zadań dla uczniów klas 0-3

KLASA
Sposób informowania rodziców

podstawowy dodatkowo

0a 
Katarzyna Lato -
Pawłowska

Facebook

Wychowanie fizyczne - wyjście do lasu ze swoimi 
Pociechami. Z zebranych "fantów" proszę wykonać 
pracę na kartce formatu A4.Temat przewodni pracy 
"Mój wymarzony plac zabaw". Sposób wykonania 
wyklejanka. Termin do 22.03.2020. Zdjęcia prac 
proszę wysłać na maila: e.rog@sp26gdynia.pl 
Religia - Słuchać Rodziców, grzecznie bawić się z 
rodzeństwem lub Rodzicami w domu. 
Pamiętać o wspólnej modlitwie.

SMS

0b 
Angielika 
Wasielke - Witt

E-mail 

Wychowanie fizyczne - wyjście do lasu ze swoimi 
Pociechami. Z zebranych "fantów" proszę wykonać 
pracę na kartce formatu A4.Temat przewodni pracy 
"Mój wymarzony plac zabaw". Sposób wykonania 
wyklejanka. Termin do 22.03.2020. Zdjęcia prac 
proszę wysłać na maila: e.rog@sp26gdynia.pl 
Religia - Słuchać Rodziców, grzecznie bawić się z 
rodzeństwem lub Rodzicami w domu. 
Pamiętać o wspólnej modlitwie.

e-dziennik

1a 
Elżbieta 
Sobocińska

E-mail 
Religia - Środa 18.03 – Dokończyć rozpoczęte 
ćwiczenia. Zachęcam do wspólnej, rodzinnej 
modlitwy.
Przypomnieć sobie: „Akt wiary, nadziei, miłości, 
żalu”. Czwartek 19.03 - Na youtube znaleźć piosenkę
„SERCEM KOCHAM JEZUSA” tekst wklejony na 
końcu zeszytu. Nauczyć się refrenu na pamięć.

e-dziennik

1b Mariola Nowak e- dziennik
Religia - Czwartek 19.03 – Dokończyć rozpoczęte 
ćwiczenia. Zachęcam do wspólnej, rodzinnej 
modlitwy.Piątek 20.03. - Przeczytać z podręcznika 
temat nr 50 „MIŁUJMY SIĘ WZAJEMNIE” str.114 i

SMS



115; obejrzeć obrazki – zastanowić się, jak można 
okazać miłość osobom z którymi się spotykamy? W 
zeszycie ucznia wykonać ćwiczenie nr 1 na str. 66.
Język angielski - Wykonaj słowniczek obrazkowy na
kartce formatu A4 . Narysuj/ wklej obrazki 
przedstawiające co lubisz , a czego nie lubisz jeść. 
Podpisz produkty. I like..... I don’t like........ Technika
wykonania dowolna. Good Luck!!! 

2a Sylwia Kufta

e- dziennik 
Religia - Środa 18.03 –  Obejrzeć film na youtube 
10.N.T. „SYN MARNOTRAWNY”. Porozmawiać o 
filmie z Rodzicami. Piątek 20.03 – Przeczytać z 
podręcznika temat nr 36 „POWIERZAMY BOGU 
NASZE SŁABOŚCI” str. 82 i 83.W zeszycie ucznia 
przeczytać polecenie i wykonać ćwiczenie nr 1 str. 
65. Cały rysunek pokolorować. Zachęcam do 
wspólnej, rodzinnej modlitwy.
Język angielski - W ramach powtórki słownictwa 
wykonaj słowniczek obrazkowy na kartce formatu 
A4 lub A3 pt. “ Rooms in a house”. Nazwy 
pomieszczeń: toilet, bedroom, bathroom, hall, living 
room, dining room, kitchen, garage, garden . W 
pomieszczeniach narysu/wklej: bed, fridge, clock, 
cooker,shower, sofa. Technika wykonania dowolna. 
Good Luck!!!

SMS

2b
Aleksandra 
Duraj

e-dziennik
Religia – zadanie do pobrania w pliku.
Język angielski - W ramach powtórki słownictwa 
wykonaj słowniczek obrazkowy na kartce formatu 
A4 lub A3 pt. “ Rooms in a house”. Nazwy 
pomieszczeń: toilet, bedroom, bathroom, hall, living 
room, dining room, kitchen, garage, garden . W 
pomieszczeniach narysu/wklej: bed, fridge, clock, 
cooker,shower, sofa. Technika wykonania dowolna. 
Good Luck!!!

SMS

3a
Joanna 
Dziwińska

e-dziennik
Religia – zadanie do pobrania w pliku.
Język angielski - W ramach powtórki słownictwa 
wykonaj słowniczek obrazkowy na kartce formatu 
A4 lub A3 pt.  “ Sport “ . Narysuj/wklej obrazki  do 
słownictwa : dive , row, play table tennis, do judo, do
karate, ride a bike, ride a horse, skateboard, 
rollerblade, ice-skate. Jeśli masz ochotę możesz 
umieścić więcej słówek.  Technika wykonania pracy 
dowolna. Good Luck!!! 

SMS 
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