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edukacja wczesnoszkolna – klasa 1a – zestaw 8 

Zielona Góra, 16 kwietnia 2020r. 

Witajcie moje Pierwszaki! 

Święta, święta i po świętach… 

Bardzo dziękuję za wszystkie przesłane zdjęcia. W dzienniku pojawią się dwie  

nowe oceny: jedna za pracę „Kartka dla Medyka” druga za kulinarne zadanie. 

Dzisiaj kolejne starcie. Mam nadzieję, że jesteście zrelaksowani i gotowi do  

pracy. 

Będą potrzebne: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe, piórnik, 

blok rysunkowy, kredki. 

Zaczynamy   

Czwartek 16.04.20r. 

Krąg tematyczny: Z wizytą na wsi 

Temat: Zapraszamy gości 

Cele: 

 Odpowiesz na pytania 

dotyczące wysłuchanego 

wiersza 

 Przedstawisz zasady 

kulturalnego przyjmowania 

gości 

 Napiszesz z pamięci wyrazy i 

zdania 

 Poćwiczysz dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 18 

 

 

1. Poproś Dorosłego o przeczytanie krótkiej notatki o Janie Brzechwie. 
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Jan Brzechwa 

Jan Brzechwa  żył w latach 1900-1966, polski poeta, autor książek dla dzieci. 

Przed wojną pracował jako adwokat, 

specjalista od prawa autorskiego. 

Opublikował kilka nastrojowych i 

refleksyjnych zbiorów poetyckich. 

Pierwsze utwory dla dzieci wydał w 

1938r. (Tańcowała igła z nitką),a 

następnie kilkadziesiąt dalszych, w 

tym m.in. tak znane, jak Kaczka 

dziwaczka, Pan Drops i jego trupa, 

Przygody Pchły Szachrajki, Ptasie 

plotki, Na wyspach Bergamutach. 

Najczęściej wznawiane książki 

Brzechwa dzieciom i Sto bajek, a 

także cykl fantastycznych opowieści 

prozą: Akademia pana 

Kleksa(1946),Podróże pana Kleksa(1961),Triumf pana Kleksa(1965). 

Powtórz Mamie lub innemu Dorosłemu, jakie utwory napisał Jan Brzechwa. 

Zapamiętaj te wiersze i książki. 

2. Otwórz podręcznik (granatowy) na stronie 64. Przeczytaj wiersz Jana 

Brzechwy pt. „Kwoka”. Możesz też posłuchać tego utworu klikając w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DEYO0J78ycw 

Podobał się? 

Zabawny, prawda? 

Odpowiedz na trzy pytania pod wierszem: 

 Jacy goście przyszli z wizytą do kwoki? Jak zachowała się kwoka? 

 Co sądzisz o postepowaniu kwoki? Odpowiedz na pytanie, którym 

kończy się wiersz. 

 Porozmawiajcie o tym, jak powinno się zmienić zachowanie kwoki, 

żeby można było o niej powiedzieć, że jest naprawdę dobrze 

wychowana. 

Kwoka była niegrzeczna, niegościnna, zarozumiała, samolubna, źle 

wychowana. 

3. Następnie w ćwiczeniu 3 na stronie 65 dobierz imiona według wzoru i 

przepisz wszystkie pary (5) do zeszytu – w słupku.                         

https://www.youtube.com/watch?v=DEYO0J78ycw


3 
 

                                  Lekcja                     15.04.20r. 

Temat: Zapraszamy gości. 

3/65 

Ka a - Ka ka 

…………………….. 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

A teraz pora na krótką gimnastykę. 

Może 10 pajacyków dla dziewczynek i 10 przysiadów dla chłopców?  

 

4. Po krótkich ćwiczeniach relaksacyjnych otwórz „Ćwiczenia” (granatowe 

w linie) na stronie 55 i wykonaj zadanie pierwsze i drugie. 

W zadaniu drugim zastąp ilustracje wyrazami. Możesz skorzystać z 

podręcznika  - strona 65 lub pomocy Dorosłego. 

Na następnej stronie – 56 -  w zadaniu trzecim połącz wyrazy w pary, 

dokończ zdania, wpisując utworzone pary wyrazów w odpowiednie 

miejsca. 

W zadaniu czwartym rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie. 

I na tym koniec pracy w podręczniku, ćwiczeniach i zeszycie z edukacji 

polonistycznej. 

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

 Podaj sąsiadów liczby, np. 17 (to: 16 i 18), itd. 

 Podaj liczby mniejsze o 2 od podanej, np. 18, to będzie 16. 

 Podaj liczby większe o 3 od 10, 11, 12, 13, 14, itd. 

 Licz do przodu, do tyłu. 

 

Poćwicz liczenie! Wierzę w Ciebie!       
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6. Następnie otwórz „Ćwiczenia” (te zielone w krateczkę) na stronie 

33 i wykonaj zadanie 1., 2. i 3., a  na stronie 34 w zadaniach 4 – 7 

poćwicz umiejętności rachunkowe i plastyczne. 

 

Na pewno sobie poradzisz! Jesteś matematycznym Mistrzem! 

 

7. „Kałużowy deszcz” – posłuchaj piosenki z płyty. 

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

Postaraj się zapamiętać pierwszą zwrotkę. Powodzenia! 

 

Piątek – 17.04.2020r. 

Krąg tematyczny: W świecie wyobraźni 

Temat: Lubimy fantazjować 

 

 

Cele: 

 Przeczytasz wiersz 

 Opowiesz historyjkę obrazkową 

 Nauczysz się pisać liczbę 19 

 Wykonasz pracę plastyczną do 

omawianego wiersza 

 

1. Jaki talent kryjesz w sobie? Otwórz podręcznik (granatowy) na stronie 

66 i przeczytaj (lub poproś Dorosłego) opowiadanie Zofii Staneckiej pt. 

„Rysunek”.  

Następnie odpowiedz na cztery pytania pod tekstem. 

Przeczytaj informację w pomarańczowej rameczce o talencie, 

zdolnościach. 

Czy już Wiesz, jaki masz talent? 

2. Przeczytaj wiersz Natalii Usenko pt. „Fantazja”. 

Odpowiedz ustnie na trzy pytania pod wierszem. 

Naucz się pięknie czytać wiersz (później). 
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3. Przygotuj kartkę i farby. Jeśli nie masz, weź kredki (swoje ulubione) i 

namaluj/narysuj jednobarwną plamę, a następnie „wyczaruj” z niej obraz, 

który podsunie Ci twoja fantazja.  

Po skończonej pracy, kartkę włóż do teczki! 

 

4. Otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) na stronie 57. W zadaniu 

pierwszym opowiedz Mamie lub innemu Dorosłemu historyjkę, w której 

mogłyby one wystąpić. 

W zadaniu drugim poćwicz pisownię wyrazów ze zmiękczeniami.  

Zapamiętaj pisownię tych wyrazów! 

W zadaniu trzecim wymyśl i narysuj dalszy ciąg historyjki (starannie i 

dokładnie). 

Na stronie 58 wykonaj zadanie czwarte. Przyklej dwa pytania. 

W zadaniu piątym rozwiąż zagadki i narysuj w ramkach swoje pomysły na 

rozwiązania. 

Zrób sobie przerwę. Zjedz śniadanie. 

 
 

5. Otwórz podręcznik do matematyki (zielony) na stronie 28. 

Policz kredki na górze strony i pieniądze.  

Następnie przejdź do zadania pierwszego. Policz balony.  

Zadanie zrób w zeszycie przedmiotowym pod rysunkiem. 

 

 

 

                                     Lekcja                                 17.04.20r. 
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10 + 9 = 19 

19 

19 

1/28 

10 = 9 = 19 

Odp. Razem jest 19 balonów. 

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

35. Wykonaj obliczenia i rysunki (zadanie 1., 2., 3. i 4.) 

Powodzenia! 

7. Na zakończenie zajęć matematycznych zapraszam do zeszytu do 

kaligrafii na stronę 25. 

Wpisz liczbę 19 i trzy działania. 
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Poniedziałek – 20.04.2020r. 

 

Krąg tematyczny: W świecie wyobraźni 

Temat: Wieczór ciekawych opowieści 

Cele: 

 Wypowiesz się na temat wysłuchanego, 

ilustracji i własnych doświadczeń 

 Weźmiesz udział w wymyślaniu 

fantastycznych opowieści 

 Nauczysz się pisać litery ć, Ć 

 Rozwiążesz zadania tekstowe 

 

 

1. Otwórz podręcznik (granatowy) na stronach 68 - 69.   

Popatrz na obrazek. Przeczytaj tekst (lub Dorosły).  

Odpowiedz na pytania. 

Co robią chłopcy , gdy tata wyjmuje album ze zdjęciami?  

Co wówczas robi mama? 

Jaka jest wtedy pora dnia? 

Kto lubi słuchać wieczornych opowieści? 

Jakie historie wymyślają chłopcy? 

Wskaż miejsce głoski miękkiej ć. 

Nazwij wyrazy z głoską ć: kapeć, maść, płoć, paproć. 

2. Otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) na stronie 59: 

 Napisz literę ć, Ć 

 Napisz wyrazy: ćma, kapeć, paproć, Maćka. 

 Wykonaj zadanie pierwsze, zadanie jest trudne, nie spiesz się! 

 Drugie – podkreśl zdanie, które pasuje do ilustracji. 

 Trzecie – utwórz wyrazy i je zapisz. 

 

Zrób sobie przerwę. 
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3. Następnie otwórz „Zeszyt do kaligrafii” na stronie 49 i napisz siedem 

linijek z literą ć. 

Jeżeli na stronie 48 masz niezrobione zadanie, to proszę zrób je. 

4. Otwórz zeszyt w linie.  

                                         

                                             Lekcja                          20.04.20r. 

ć 

Ć 

Ćma, mówić, pytać, słuchać, pływać, paproć, boćki, oglądać 

 

5. Zadanie domowe: Naucz się pięknie czytać. 

6. Dzisiaj czekają na Ciebie bardzo ciekawe matematyczne zadania. Dzięki 

nim nauczysz się lepiej dodawać i odejmować w zakresie 19. 

Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” (zielone w krateczkę) na stronie 36. 

 Przeczytaj zadanie pierwsze. Policz czapeczki. Wykonaj rysunek 

według instrukcji. Napisz działanie. Oblicz. Brawo! 

 Przejdź do zadania drugiego; ułóż zadanie tekstowe do obrazka, 

opowiedz Mamie lub innemu Dorosłemu i napisz działanie. 

 W zadaniu trzecim pokoloruj na żółto tyle samo trójkątów, ile jest 

niebieskich kwadratów, przeczytaj polecenie do końca i napisz to, 

o co Cię proszą. 

 Przejdź do zadania czwartego na stronie 37. Oblicz przykłady. 

 W zadaniu piątym zrób „domki”. Robiliśmy takie.  

Na pewno potrafisz! 

 W zadaniu szóstym pokoloruj wzór według własnego pomysłu. 

 

Pozdrawiam Cię serdecznie! 

 

Zostań w domu! 

 

Zdrowia życzę  

 
 

 


