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edukacja wczesnoszkolna – klasa Ia – zestaw 9 

 

Zielona Góra, 21 kwietnia 2020r. 

 

Witajcie moje Pierwszaki! 

Bardzo Wam dziękuję za nadesłane zadania, 

które są oryginalne i pomysłowe. 

Dzisiaj przenosimy się do świata teatru. 

Śniadanko zjedzone.  

Zaczynamy! 

 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do kaligrafii, 

zeszyty przedmiotowe, piórniki. 

Wtorek – 21.04.2020r. 

 

Krąg tematyczny: W świecie wyobraźni 

Temat: O zachowaniu w teatrze 

Cele: 

 Podasz zasady kulturalnego zachowania się w teatrze 

 Przeczytasz tekst z nowo poznaną literą 

 Nauczysz się pisać litery ci, Ci oraz liczbę 20 

 

1. Chcesz  zobaczyć „Jak powstaje spektakl teatralny”? 

Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

2. Następnie otwórz „Podręcznik” (granatowy) na stronie 69 i przeczytaj 

tekst (lub Dorosły) o chłopcach, którzy sami wymyślają ciekawe historie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
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Zwróć uwagę na nowe litery: ci, Ci. Pamiętaj, że są to spółgłoski 

miękkie. 

Piszemy je w wyrazach: ciasto, ciamajda, babcia, ciągnik, pociąg 

Po zmiękczeniu ci, Ci zawsze piszemy samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y 

 

3. Otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) i poćwicz pisanie liter ci, Ci. 

 
W pierwszej kolejności przeczytaj wyrazy: ciupaga, bocian i kapcie. Otocz 

pętelką zmiękczenie ci, a potem samogłoskę występującą po zmiękczeniu 

– u, a, e - pokoloruj na czerwono. 

W poleceniu pierwszym połącz litery według wzoru i zapisz utworzone 

sylaby. Przeczytaj głośno. 

W poleceniu drugim przeczytaj wyrazy i zaznacz w nich sylaby (na 

zielono). 

W poleceniu trzecim rozwiąż rebusy. Jeśli nie potrafisz, poproś Dorosłego. 

W poleceniu czwartym opowiedz o zachowaniu Kuby i Buby w teatrze. Co 

sadzisz o takim zachowaniu? 

Następnie przeczytaj zdania pod obrazkami i wykreśl te, które pasują do 

zachowania Kuby i Buby. Pamiętaj o linijce! 

Możesz zajrzeć do „Podręcznika”- strona 71 i zobaczyć, jak Kuba i Buba 

przygotowywali się do pójścia do teatru? 

Poniżej w ćwiczeniach przepisz pozostałe zdania.  

Pamiętaj pisz starannie! 

O czy informują te zdania? 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę.  

Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc 

 

4. Otwórz „Zeszyt do kaligrafii”  na stronie 49 i poćwicz pisanie liter, sylab 

i zdań. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
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5. W zeszycie przedmiotowym napisz: 

                                               

                                                Lekcja                     21.04.20r. 

ci 

Ci 

ciasto, ciekawe, bocian, kociak, ciemno, ciepło, bracia, zdjęcia 

 

Zadanie domowe 

Naucz się czytać – strona 69. Każdy czyta tyle, ile może. Decyduje Mama, 

Tata lub inny Dorosły. 

6. Dzisiaj nauczysz się pisać liczbę 20. 

Policz kredki w „Podręczniku” (zielony) – strona 29. Przeczytaj zadanie 

pierwsze. 

7. Otwórz zeszyt (w krateczkę) narysuj i napisz:  
 

                                           Lekcja                       21.04.20r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 + 10 = 20 

20 

20 
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8. Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” (zielone w krateczkę) na stronie 38 

i wykonaj kilka zadań na tej stronie. 

Najpierw napisz liczbę 20. Pisz dokładnie i zachowuj właściwe odległości 

między liczbami. 

 
Następnie w zadaniu pierwszym policz cukierki i wykonaj zadanie. 

W zadaniu drugim wykonaj obliczenia, a w zdaniu trzecim odszukaj 

drugą część każdej figury i pokoloruj ją. 

9. Kiedy wykonasz zadania w ćwiczeniach otwórz „Zeszyt do kaligrafii 

matematycznej” i napisz liczbę 20 oraz trzy działania. 

I tyle z matematyki. 

Łatwe? Prawda? 

 

Środa – 22.04.20r. 

 

 

Krąg tematyczny: W świecie wyobraźni 

Temat: Aktorzy w teatrze lalek 

Cele: 

 Weźmiesz udział w rozmowie o teatrze 

 Przeczytasz tekst z podziałem na role 

 Rozwiążesz zadania związane z kupowaniem i 

płaceniem 

 Wykonasz rekwizyty do odgrywanych scenek 

 

  1. Obejrzyj filmik pt. „ Animacja! Teatr i film”, który wprowadzi Cię w 

temat dzisiejszych zajęć.  

Zapraszam. Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=azMWu8idFRk 

2. Otwórz „Podręcznik” (granatowy) na stronie 73.  

https://www.youtube.com/watch?v=azMWu8idFRk
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Przeczytaj podpisy w poleceniu pierwszym: kurtyna, reflektor, 

dekoracje, aktor, scena, widzowie. 

A następnie przeczytaj wyjaśnienia wyrazów i postaraj się je zapamiętać 

Aktor – ktoś, kto ogrywa role na scenie 

 

Scena – miejsce, gdzie występują aktorzy 

    

Widownia – miejsce, gdzie siedzą widzowie 

 

Reżyser – wybiera aktorów i czuwa nad ich grą 

 

Kurtyna – zasłona, która zasłania scenę 

 

Spektakl – przedstawienie teatralne 

 

3. Przeczytaj tekst informacyjny (lub Dorosły): 

Teatr lalek – to taki rodzaj teatru, w którym grają lalki poruszane przez 

aktorów – animatorów. Aktorzy użyczają lalkom swojego głosu. Często są 

niewidoczni, ponieważ stoją za specjalnym parawanem. Zdarza się jednak, 

że aktor wraz z lalką występują na scenie i jest widoczny dla widzów. 

Najpopularniejszymi lalkami teatralnymi są:                                                            

                

 
Pacynka 

To lalka zakładana na dłoń 
i poruszana palcami. 

 

 
 

 
Kukiełka 

To lalka teatralnana kiju 
 
 

 

 
Marionetka 

To lalka, którą aktor 
porusza od góry za 

pomocą nitek 
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4. Otwórzcie „Podręcznik” (granatowy) na stronie 72 i przeczytaj 

opowiadanie pt. „Kto się tak kłóci?”. 

Odpowiedz Mamie lub Tacie na cztery pytania pod tekstem. 

Naucz się pięknie czytać z podziałem na role. 

5. Otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) na stronie 62 i wykonaj 

polecenie pierwsze.  

Następnie w poleceniu drugim przeczytaj wyrazy według kodu.  

Przepisz zdania. Życzę wytrwałości    
Zrób sobie przerwę śniadaniową. 

 

 

 

6. Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” ( zielone w krateczkę) na stronie 

39. 

Przeczytaj zadanie pierwsze. Co możesz kupić za 20 zł? Napisz 

obliczenie. Pamiętaj o pisaniu skrótu „zł”. 

W zadaniu drugim pokoloruj samochody według instrukcji. 

W zadaniu trzecim odejmij liczby przy każdym boku trójkąta i wpisz 

wyniki w okienka. 

W zadaniu czwartym na stronie 40 uzupełnij tabelę. Wpisz liczby i 

pamiętaj, że w każdej linijce poziomej ma być razem tyle samo. 

W zadaniu piątym policz samochody. Odpowiedz na pytanie i napisz 

liczbę w okienku. 

Zadanie szóste jest oznaczone gwiazdką, wiec zaliczane jest do grupy 

trudniejszych zadań. 
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Pomyśl i oblicz. Nie jest trudne.      
Zadanie domowe 

Wykonaj pacynkę na dłoń (nie na palec) z papieru lub innych materiałów - 

skarpetka, rękawiczka, guziki, itp. 

Uwaga! 

Zrób wyraźne zdjęcie swojej pracy – pacynki, podpisz i wyślij do 

poniedziałku (do 27 kwietnia) do godziny 15:00 na mój adres mail. 

Za to zadanie będzie ocena w dzienniku elektronicznym. 

Proszę nie przekraczać terminu. 

Tylko jedno zdjęcie!  

Dziękuję  

 

Miłej pracy 

Przytulam Was cieplutko! 

 

 

 


