
Funkcjonowanie, Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

W stulecie urodzin Jana Pawła II. 
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Obejrzyj film 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/karol-wojtyla-jan-pawel-ii-film-biograficzny-o-zyciu-papieza-

polaka/4r43lrc 

 

 

 

100 lat temu urodził się Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II. Papież Polak został zapamiętany m.in. za 

liczne pielgrzymki. W młodości papież kochał przyrodę, często chodził na spacery, wycieczki. Zanim 

został papieżem uprawiał sport – chętnie grał w piłkę nożną, pływał na kajakach. Nawet będąc 

papieżem wyjeżdżał z Watykanu aby pospacerować po swoich ukochanych górach. Bardzo ukochał 

młodzież i dzieci. 

 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/karol-wojtyla-jan-pawel-ii-film-biograficzny-o-zyciu-papieza-polaka/4r43lrc
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/karol-wojtyla-jan-pawel-ii-film-biograficzny-o-zyciu-papieza-polaka/4r43lrc


Co wiesz o św. Janie Pawle II 

Zaznacz prawdziwą  odpowiedź 

Kiedy urodził się papież? 

18 kwietnia 1919 

18 maja 1920 

18 czerwca 1921 

18 lipca 1922 

Jaki słodki przysmak kojarzył się papieżowi z maturą? 

Ciasto jabłkowe 

Kremówka 

Ciasto jagodowe 

Krówka 

Jan Paweł II szczególnie upodobał sobie jeden utwór muzyczny. Jaki? 

Ave, Regina caelorum 

Barkę 

Stairways to Heaven 

O której godzinie zmarł Jan Paweł II? 

21:28 

21:37 

21:39 

21:45 

Napisz kim był dla Ciebie i Twojej rodziny był  Jan Paweł II? 

......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 



Moja rodzina 

 Składamy życzenia naszym mamom w dniu ich święta. 
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https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_LATO_3_4_31_143_p1 

Przeczytaj wiersz : 

Dziś dla Ciebie Mamo, świeci słońce złote, 

Dla Ciebie na oknie usiadł barwny motyl. 

Dziś dla Ciebie Mamo, płyną barwne chmurki, 

A wiatr je układa w świąteczne laurki. 

Dziś dla Ciebie Mamo, śpiewa ptak na klonie  

I dla Ciebie kwiaty dziś pachną w wazonie. 

Dzisiaj droga Mamo, masz twarz uśmiechniętą, 

Niech przez rok cały, trwa to wielkie święto. 

 

Podaje datę Dnia Matki-wybierz z podanych dat. 

 

8 marca , 22 kwietnia,  26 maja  
 

………………………………………………………………… 
Uzupełnij zdania: 

Napisz, jak na imię ma Twoja Mama  

……………………………………………………………………………………. 

Moja mama świetnie 

……………………………………………………………………………………. 

 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_LATO_3_4_31_143_p1


Razem lubimy 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Kocham ją za  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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https://learningapps.org/7350275 

krzyżówka  Dzień Mamy  

pracuj online 

Pytanie 1 (pionowo): 

Miesiąc, w którym obchodzimy dzień Matki? 

 

Słowo szukane: 

 

Pytanie 2 (poziomo): 

Mama mojej mamy lub taty 
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Pracuj online 

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/ 

Liczenie pieniędzy 

https://learningapps.org/7350275
https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/


Liczenie pieniędzy – Dodaj do siebie wszystkie pieniądze (banknoty i monety), które wyświetlą Ci 

się na ekranie. Poprawny wynik wpisz w dolnym okienku. Potrafisz wykonać to zadanie 

bezbłędnie? 

Zadanie trudniejsze 

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-puzzle/ 

Tabliczka mnożenia do 100 – To kolejne ćwiczenie, które pozwoli Ci opanować tabliczkę mnożenia 

do 100. Na ekranie wyświetlą Ci się trzy przykłady mnożenia oraz wyniki, które musisz 

odpowiednio dopasować. W przypadku pomyłki puzzle będą wracać na swoje miejsca, aż do 

momentu kiedy zadanie wykonasz prawidłowo. 
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Zrób dla swojej mamy laurkę . 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2014/01/kwiatek-1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-puzzle/
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2014/01/kwiatek-1.jpg
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Mamy i ich dzieci 

 https://learningapps.org/1430760 

Polecenie 

Połącz w pary mamy zwierząt oraz ich dzieci! 

Pracuj online 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/1430760


Przysposobienie do Pracy 

 Aktywny zawodowo i społecznie 

Poznajemy zawody i miejsca pracy-  zawody dla mam. 

 

Uzupełnij  tabelę wyrazami z ramki: 

lekarka  nauczycielka  aktorka bibliotekarka 

kasjerka  pielęgniarka  

    
Nauczyciel 

 

Lekarz  
 

Pielęgniarz   
 

Bibliotekarz   
 

Kasjer  
 

Aktor  
 

 

  

 

 



https://harmonia.edu.pl/userdata/public/assets/EDUKACJA%20W%20DOMU/MAJ/Kartka%20z%20k

alendarza.pdf 

 

 

https://harmonia.edu.pl/userdata/public/assets/EDUKACJA%20W%20DOMU/MAJ/Kartka%20z%20kalendarza.pdf
https://harmonia.edu.pl/userdata/public/assets/EDUKACJA%20W%20DOMU/MAJ/Kartka%20z%20kalendarza.pdf


Zajęcia komputerowe: Tworzenie dokumentu tekstowego 

Jak piszemy w Word? 

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=zg7A6SB_Xnc 

Przepisz tekst, sformatuj go w dowolny sposób 

Dziś dla Ciebie Mamo, świeci słońce złote, 

Dla Ciebie na oknie usiadł barwny motyl. 

Dziś dla Ciebie Mamo, płyną barwne chmurki, 

A wiatr je układa w świąteczne laurki. 

Dziś dla Ciebie Mamo, śpiewa ptak na klonie  

I dla Ciebie kwiaty dziś pachną w wazonie. 

Dzisiaj droga Mamo, masz twarz uśmiechniętą, 

Niech przez rok cały, trwa to wielkie święto. 

Jak formatować? 

 Zmień czcionkę 

 Dodaj pogrubienie,  

 Wyrazy pisane wielką literą podkreśl 

 Wyróżnij dowolny fragment wiersza  

 Zmień kolor czcionki 

 Zapisz napisany  tekst  

 Wydrukuj 

 Wyślij na adres  spdp@gimail.com 

 

 

 

 

 

mailto:spdp@gimail.com


 

Zmienianie czcionki: zaznacz fragment tekstu, a następnie wybierz pole Nazwa 
czcionki. Wybierz czcionkę z listy rozwijanej. 

 

 

 

Dodawanie pogrubienie, kursywa lub podkreślenie: zaznacz fragment tekstu, a 
następnie wybierz odpowiednią ikonę, aby zastosować formatowanie. 

 

Wyróżnianie tekstu: zaznacz fragment tekstu, naciśnij ikonę wyróżnienia, a 
następnie wybierz kolor wyróżnienia. 

 



 


