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edukacja wczesnoszkolna – klasa 1a – zestaw 10 

Zielona Góra, 23 kwietnia 2020r. 

 

Kochane moje Pierwszaki! 

Bardzo Wam dziękuję, że tak ładnie czytacie, 

piszecie i liczycie.  

Dzisiaj ostatnie zajęcia teatralne i zaczynamy 

bardzo ciekawe lekcje o wodzie, która jest  

nam wszystkim bardzo potrzebna na co  

dzień. 

 

Będziesz potrzebować: podręcznika, zeszytów ćwiczeń, zeszytu do kaligrafii, 

zeszytu przedmiotowego i piórnika. 

Czwartek – 23.04.20r. 

 

Krąg tematyczny: W świecie wyobraźni 

Temat: Dzień odkrywców 

Cele: 

 Rozwiążesz działania matematyczne i 

odczytasz hasło 

 Wypowiesz się na podany temat 

 Wykonasz pisemnie ćwiczenia językowe 

 

1. Otwórz „Ćwiczenia odkrywców” (brązowe) na stronie 54 i 55 – Bawimy się w 

teatr. 

W zadaniu pierwszym wykonaj działania zapisane po obu stronach kurtyny. 

Pokoloruj  okienka z literami przy tych działaniach, których wynik jest równy 20. Z 

liter w pokolorowanych okienkach utwórz wyraz i zapisz go na górze kurtyny w 

liniaturze. 

W zadaniu drugim uporządkuj rekwizyty i narysuj strzałki, a w zadaniu trzecim 

zaznacz pętlami pokazane elementy. 

Następnie w zadaniu czwartym uzupełnij litery, a w piątym rozwiąż rebus. 

Zrób sobie przerwę.  
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Może krótka gimnastyka? Zaproś Mamę. 

2. Następnie otwórz „Zeszyt do matematycznej kaligrafii” na stronie 26 i  zrób trzy 

zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 

Czeka Cię dużo pracy, ale na pewno sobie poradzisz- wierzę w Ciebie!   
3. A teraz otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) na stronach 63-64 i 65. 

„To już wiem, to już potrafię”: pobawisz się wyrazami, będziesz czytać ze 

zrozumieniem, będziesz wyszukiwać w dostępnych źródłach informacji o hoi i 

narysowanie tej rośliny. 

Przykład: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A teraz się zastanów i odpowiedz: 

 Gdybym była aktorką, chciałabym zagrać…, bo… 

 Gdybym był aktorem, chciałbym zagrać …, bo… 

I co, podoba się zabawa? 

 

5. „Kałużowy deszcz” – posłuchaj piosenki z płyty. Znasz ją! 

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

Postaraj się zapamiętać drugą zwrotkę. I to będzie cała piosenka.  

Powodzenia! 
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6. Czego dzisiaj się nauczyłeś / - aś ?  

Odpowiedz Mamie albo Tacie. 

Zadanie domowe 

Zapraszam Cię do obejrzenia ciekawych spektakli i słuchowisk. 

Kliknij w poniższy link. 

https://ninateka.pl/ 

 

Piątek - 24.04.20r. 

 

Krąg tematyczny: Woda źródłem życia 

Temat: Woda potrzebna na co dzień 

Cele: 

 Wysłuchasz wiersza i wypowiesz się na jego temat 

 Wypowiesz się o znaczeniu wody dla ludzi, 

zwierząt i roślin 

 Wykonasz ćwiczenia ortograficzne 

 Poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 

20 

 

1. Do czego służy woda? Zobacz króciutką prezentację.  

http://scholaris.pl/resources/run/id/102297 

2. Następnie otwórz „Podręcznik” (czwartą część) - na stronach 4 i 5. 

Przeczytaj wiersz (albo Dorosły) i opowiedz cała historię choroby żaby. 

Odpowiedz na pytania pod wierszem. 

Zwróć uwagę na  ostatnie pytanie.  

Do czego roślinom i zwierzętom potrzebna jest woda? 

Podczas rozmnażania się, zdobywania pożywienia, budują gniazda  

na wodzie, budują swoje „domy” pod wodą. 

https://ninateka.pl/
http://scholaris.pl/resources/run/id/102297
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3. Otwórz „Ćwiczenia” na stronie 4. 

W poleceniu pierwszym przeczytaj zdania i podkreśl te, które pasują do zaleceń  

lekarza z wiersza „Żaba” (pamiętaj o linijce). 

W poleceniu drugim odpowiedz na pytania i napisz.  

W poleceniu trzecim opowiedz Dorosłemu do czego rośliny i zwierzęta potrzebują  

wody? Natomiast na stronie 5 w poleceniu czwartym odpowiedz, do czego ludzie 

 potrzebują wody? W poleceniu piątym uzupełnij zdania wybranymi wyrazami. 

 

3. Pobaw się z rodzeństwem lub rodzicami w matematyczne zabawy: 

 Podaj sąsiadów liczby, np. 19 (to: 18 i 20), itd. 

 Podaj liczby mniejsze o 2 od podanej, np. 20, to będzie 18. 

 Podaj liczby większe o 2 od 10, 11, 12, 13, 14, itd. 

 Licz do przodu: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 Licz do tyłu: 20, 19,18,17,16,15,14 

 Wymyśl własne zabawy 

4. W „Ćwiczeniach” (zielonych w krateczkę) na stronie 41 są trzy łatwe zadania, 

ale jeśli zadanie drugie -  oznaczone gwiazdką – przysporzy Ci kłopotu, poproś Mamę 

o pomoc. 

A teraz przerwa na śniadanie. Dzisiaj proponuję owoce i warzywa. Smacznego! 
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5. Następnie otwórz „Zeszyt do matematycznej kaligrafii” na stronie 27. Oblicz trzy 

zadania, wpisując odpowiednie liczby w krateczki. Pamiętaj pisz też po niebieskim 

śladzie.    

6. Na zakończenie dzisiejszych zajęć zrelaksuj się i pokoloruj obrazek. 

https://www.kolorowankionline.net/zaba-henry 

 

 

Poniedziałek – 27.04.20r. 

 

Krąg tematyczny: Woda źródłem życia 

Temat: Czysta woda zdrowia doda 

Cele: 

 Wysłuchasz tekstu i wypowiesz się na jego 

temat 

 Poznasz i nauczysz się pisać litery ź, Ź 

 Ocenisz, które zdania są prawdziwe 

 Poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w 

zakresie 20 

 Wykonasz plakat 

 Weźmiesz udział w zabawach 

 

1. Otwórz „Podręcznik” (granatowy) na stronie 6. Przypatrz się obrazkowi. 

Przeczytaj tekst o Koziołku Dyziu. Dowiesz się, co robi rano i wieczorem. Co jada i co  

pije? Później naucz się pięknie czytać. 

Następnie zwróć uwagę na wyrazy z „ź” . Przeczytaj te wyrazy. 

 

2. W „Ćwiczeniach” (granatowe w linie) na stronie 6 przeczytaj wyrazy: źrebak,  

koźlę i koźlarz. Pokoloruj literki w odpowiednich kolorach, np. źrebak. 

W poleceniu pierwszym wklej podpisy pod zdjęciami i podkreśl w wyrazach ź. 

W poleceniu drugim na stronie 7 ułóż i zapisz zdanie. Czy wykorzystasz wszystkie 

https://www.kolorowankionline.net/zaba-henry
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wyrazy? W trzecim poleceniu wpisz właściwe określenia. A w ostatnim czwartym  

pokoloruj wyrazy, które oznaczają młodego konia. 

 

 

3. W zeszycie przedmiotowym w linie napisz: 

                                                       Lekcja                           27.04.20r. 

 

ź 

Ź 

Źródło, wyraźny, woźny, późno, koźlątko, źle, źrebak, groźny 

4. W zeszycie do „Kaligrafii”- napisz litery ź, wyrazy i zdanie z tą literą (siedem linijek,  

do zielonej kreski). 

 

Zrób sobie przerwę. Pośpiewaj, poskacz, zrób „pajacyki”. 

 

 

5. Zrób kilka doświadczeń z wodą: 

 Zbadaj właściwości wody, określ jej barwę, zapach, 

smak, itp. 

 

Wniosek: 

Czysta woda jest przeźroczysta, nie ma smaku ani 

zapachu. 

 

 Wlej do wody różne soki. 

 

Wniosek: 

Woda zmienia barwę, smak, zapach 
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6. Otwórz „Podręcznik do matematyki” (zielony) na stronie 30. Przeczytaj zadanie 

trzecie i napisz je w zeszycie (w krateczkę) w dwóch słupeczkach – razem 8 

przykładów. 

                                                         Lekcja                   27.04.20r. 

3/30 

12 + 4 = 16                        16 + 2 = 18 

 

 

Czas na przerwę śniadaniową. Może jabłuszko? 

 

7. Otwórz „Ćwiczenia” (zielone w krateczkę) na stronie 42. 

W zadaniu pierwszym oblicz i wstaw w okienka znaki matematyczne. 

W poleceniu drugim wpisz brakujące liczby. A w zadaniu trzecim pokoloruj muszlę 

ślimaka. 

8. Pobaw się w matematyczne zagadki i sprawdź się! 

Kliknij w poniższy link: 

http://scholaris.pl/resources/run/id/105240 

 

 

Przytulam Was cieplutko  

i bardzo tęsknię. 
JG 

 

 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/105240

