
Dzień dobry, 

 

INFORMUJĘ RODZICÓW, że dzień 12.06.20r piątek / PO BOŻYM CIECE / jest dniem wolnym  

od szkoły – czyli od zdalnych zajęć , również dni 16, 17 i 18.06.20r czyli WTOREK, ŚRODA i 

CZWARTEK  są dniami wolnymi od szkoły – czyli od zdalnych zajęć, ze względu na egzaminy 

klas 8 -  PRZEKAZUJĘ PAŃSTWU INFORMACJĘ ZGODNIE  Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA 

SZKOŁY SP 14 W NOWYM SĄCZU. 

 

ZADANIA DLA DZIECI 6- LETNICH NA PONIEDZIAŁEK 08.06.20R : 

 Praca w ZESZYCIE DO CYFEREK  

Proszę, aby Rodzice napisali dzieciom w zeszycie cyfrę 8 wg wzoru : 

- 8……………………………………..do końca każdej linijki pisze samodzielnie dziecko 

- 8………………………………………………………………………………………………………………….. 

- 8………………………………………………………………………………………………………………….. 

- 8…………………………………………………………………………………………………………………… 

-8……………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę, aby dzieci narysowały pod napisanymi cyferkami 8 dowolnych owoców.  

 

 Praca w ZESZYCIE DO SZLACZKÓW – proszę, aby Rodzice napisali dzieciom 8 

dowolnych szlaczków do odwzorowania. 

 WYKONUJEMY GRZECHOTKĘ – dzieci wsypują ziarenka ryżu do metalowych puszek 

po napojach, zaklejają otwór papierem kolorowym samoprzylepnym, ozdabiają 

puszki elementami wyciętymi z papieru  samoprzylepnego w różnych kolorach. 

Miłej zabawy ! 

 Drodzy Rodzice, proponuję stronę internetową z różnymi krzyżówkami, 

łamigłówkami, zagadkami DO WYDRUKU DLA DZIECI  

DZISIAJ DZIECKO MA ODROBIĆ JEDNĄ, WYBRANĄ KRZYŻÓWKĘ  

 

            Krzyżówki dla dzieci do druku, zabawy edukacyjne do pobrania 

          https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/krzyzowki-dla-dzieci 

 

DZIECI 5 – LETNIE : 

 

 

INFORMUJĘ RODZICÓW, że dzień 12.06.20r piątek / PO BOŻYM CIECE / jest dniem wolnym  

od szkoły – czyli od zdalnych zajęć , również dni 15, 16, 17.06.20r czyli PONIEDZIAŁEK, 

WTOREK I ŚRODA  są dniami wolnymi od szkoły – czyli od zdalnych zajęć, ze względu na 



egzaminy klas 8 -  PRZEKAZUJĘ PAŃSTWU INFORMACJĘ ZGODNIE  Z ZARZĄDZENIEM 

DYREKTORA SZKOŁY SP 14 W NOWYM SĄCZU. 

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA PONIEDZIAŁEK 08.06.20R: 

 Pokoloruj dwie strony w malowance. 

 

 Wyklej jeden, dowolny szlaczek narysowany przez mamę, średnimi kawałeczkami 

kolorowego papieru. 

 

 Zabawa dydaktyczna pt. ,, Dokończ zdanie ‘’ – domownik mówi zdanie, a dziecko 

stara się ładnie i  samodzielnie to zdanie dokończyć. 

 

 

 WYKONUJEMY GRZECHOTKĘ – dzieci wsypują ziarenka ryżu do metalowych puszek 

po napojach, zaklejają otwór papierem kolorowym samoprzylepnym, ozdabiają 

puszki elementami wyciętymi z papieru  samoprzylepnego w różnych kolorach. 

Miłej zabawy ! 

 

 

 
 


