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Edukacja wczesnoszkolna – klasa Ia – zestaw 12 

 

Zielona Góra, 30 kwietnia 2020r. 

Witajcie moje Pierwszaki! 

 

Przygotowałam dla Was dzisiaj kolejne kwietniowo-majowe 

zadania. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. 

Będziesz potrzebować: podręczników, zeszytów ćwiczeń, piórnika 

 

 

Czwartek – 30.04.20r. – ostatni dzień kwietnia 

Krąg tematyczny: Woda źródłem życia 

Temat: Dzień odkrywców 

Cele: 

 Wysłuchasz z uwagą tekstu 

 Wypowiesz się na temat głównych bohaterów 

 Poćwiczysz pisanie wyrazów 

 Posłuchasz muzyki  

 Wykonasz pracę plastyczną 

1. Pobaw się słowami.  

Jakie przedmioty są związane z wodą i co się 

kojarzy z wodą? 

głębokie – morze 

szybkie  – pływanie 

zielona  - konewka 

chmura – w kształcie owieczki 

Pomysłów może być wiele. 

 

2. Wysłuchaj opowiadania Zofii Staneckiej „Zemsta wodników”. 

Kliknij w poniższy link: 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zemsta-wodnikow,21531409 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zemsta-wodnikow,21531409
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 Kim są bohaterowie opowiadania 

 Dlaczego Szlamiak, Ślizień i Ryboglon byli poruszeni? 

 Jaką jednostkę powołali przeciwko fabryce Karpia? 

 Co było ich bronią? 

 Jak Prezes Karp traktował rzekę i jej mieszkańców? 

 Na czym polegał podstęp obrońców rzeki? 

 Co Prezes Karp zastał na miejscu swojej fabryki? 

 Jak skończył Prezes Karp? 

 

3. Narysuj bohaterów opowiadania z uwzględnieniem cech sugerowanych przez ich 

imiona. Pracę włóż do teczki, którą przyniesiesz do szkoły. 

4. Otwórz „Ćwiczenia - dzień odkrywców” (brązowe) na s. 56 i 57. 

W poleceniu pierwszym uzupełnij litery w wyrazach, a następnie doprowadź rozbitka 

do portu. 

W poleceniu drugim policz kolorowe rybki. 

W poleceniu trzecim odpowiedz na pytanie, która łódka popłynie następna i otocz ja 

pętlą. 

W poleceniu czwartym zapisz nazwy zwierząt, a w piątym poleceniu wpisz literki w 

odpowiednie okienka. 

 

 

A teraz krótka przerwa na rozgrzewkę! 

Kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

 

 

5. Otwórz „Zeszyt do matematycznej kaligrafii” na s. 29 i wykonaj dwa zadania. 

Pamiętaj pisz po niebieskich literkach i cyferkach. 

 

6. „Kałużowy deszcz” – posłuchaj jeszcze raz piosenki (płyta).  

Otwórz ćwiczenia (fioletowe) - strona 72 i 73 i przypomnij sobie słowa piosenki. 

Następnie ją zaśpiewaj. 

7. W tym dniu pożegnamy się przepiękną muzyką dla dzieci „Karnawał zwierząt”. 

Kliknij w poniższy link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6kKVwmVAV_I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://www.youtube.com/watch?v=6kKVwmVAV_I
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Poniedziałek – 4.05.20r. 

Krąg tematyczny: Maj jest kolorowy 

Temat: Wiosna w pełni 

Cele: 

 Wysłuchasz z uwagą tekstu 

 Wypowiesz się na temat głównych bohaterów i odwagi 

 Wskażesz zmiany zachodzące w przyrodzie w maju 

 Poćwiczysz pisanie zdań 

 Zmierzysz przedmioty 

1. Otwórz podręcznik (granatowy) – s. 9. i poproś Dorosłego o przeczytanie 

opowiadania pt.: „Tajemnica zaginionej książki”. 

Następnie odpowiedz Mamie lub Tacie na trzy pytania pod tekstem. 

Zapoznaj się pojęciem ODWAGA – s. 9 (zielona rameczka) 

2. Nie możemy iść razem na wycieczkę na łąkę, więc zobacz, jak ona wygląda u 

Skrzata Borówki. Zapraszam na film. 

Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

3. Przeczytaj wiersz pt. „Wiosenna łąka” 

(podręcznik – s.14). Odpowiedz Cioci lub 

Wujkowi na dwa pytania pod tekstem. 

Później naucz się czytać wiersz „Wiosenna 

łąka”.   

4. Otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) 

na s. 12 i 13. 

Przeczytaj uważnie polecenia i postaraj się 

wykonać je dokładnie.   

Proszę pisz uważnie!   
5. Przepisz do zeszytu uzupełnione zdania z polecenia 1. (podręcznik – s.15).  

Poproś Dorosłego o pomoc. 

                                                Lekcja                           4.05.20r. 

Temat: Wiosenne kwiaty. 

1/15 

To niezapominajka. Ma… 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
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Zrób sobie przerwę na zdrowe śniadanie. Smacznego! 

 

 

6. Otwórz „Podręcznik do matematyki” (zielony) – s. 32 i 33. Przypatrz się uważnie i 

odpowiedz na pytania. 

 Jak Franek mierzy wzrost króliczka? 

 Co mierzy Olek? 

 Co robi Tomek? 

 Jak Mateusz mierzy wzrost Ady? 

7. Są różne rodzaje miarek. Masz w domku miarki? 

 Krawiecka 

 Metrówka 

 Taśma miernicza 

 

 

8. Następnie otwórz „Ćwiczenia do matematyki” na s. 43 i wykonaj trzy zadania. 

Jeśli sobie nie poradzisz, poproś Dorosłego.  

Powodzenia!  

Życzę przyjemnej pracy!  

JG 


