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Edukacja wczesnoszkolna – klasa Ia – zestaw 14 

Zielona Góra, 7 maja 2020r. 

 

Witajcie moje Pierwszaki! 

Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych wiosennych zadań! 

Pamiętaj rób przerwy na gimnastykę i zdrowe śniadanie. 

 

Będą potrzebne: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty, piórnik, blok rysunkowy. 

 

Czwartek – 07.05.20r. 

 

 

 

Krąg tematyczny: Maj jest kolorowy 

Temat: Życie w ulu. 

Cele: 

 przeczytasz tekst z podziałem na role 

 poćwiczysz pisanie wyrazów z głoską miękką ń 

 zmierzysz długość różnych przedmiotów  

 poznasz pracę pszczelarza i zadania różnych rodzajów pszczół  

 wykonasz pracę plastyczną  

1. Pobaw się w domu w „mierzenie” razem z rodzeństwem lub z Dorosłym: 

 Mierz za pomocą dowolnie obranej miary oraz centymetra krawieckiego.  

 Mierz długości różnych przedmiotów w domu za pomocą dowolnych miar i 

porównuj wyniki.  

 Mierz różne przedmioty, np. zeszyt, piórnik, długopis miarą centymetrową. 

Odczytuj wyniki.  

 

 



2 
 

2. Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” – s. 44. 

W poleceniu pierwszym zmierz i zapisz , jaka jest długość każdej ścieżki. Pokoloruj 

brązową kredką dłuższą ścieżkę. Następnie oblicz sześć działań w poleceniu drugim. 

Następne zadanie oznaczone jest gwiazdką, więc musisz przy nim trochę pomyśleć, 

ale na pewno dasz radę. Ostatnie zadanie na tej stronie polega na dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 20. 

 

3. Poćwicz mierzenie. Kliknij w link: 

https://learningapps.org/9945157 

 

4. Otwórz „Podręcznik” na s. 16. Przeczytaj opowiadanie pt. „W szkole dla pszczółek” 

(Dorosły). 

Zapamiętaj pisownię wyrazu pszczoła!  

 

Odpowiedz na pytania pod tekstem: 

 Czego pszczoły dowiedziały się w szkole? 

 Jak pszczółki chciały pokazać , że są pożyteczne? Co robiły? 

  

Naucz się ładnie czytać. 

5. Zapoznaj się z wierszem pt. „Życie w ulu” – podręcznik s. 17. 

Zobacz, jak wygląda życie pszczół w filmie pt. „Z kamerą wśród pszczół”. Proszę 

kliknij w link: 

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

 

 Opowiedz o życiu pszczół. Czym zajmuje się królowa, a czym robotnice? 

 W jaki sposób porozumiewają się pszczoły? 

 Jak się nazywa hodowca pszczół? Jakie korzyści mają ludzie z hodowli pszczół? 

 

6. Otwórz ćwiczenia do pisania na s. 19 i wykonaj dwa polecenia. W pierwszym 

ponumeruj wydarzenia i przyklej pasujące do nich wypowiedzi bohaterów oraz 

wymyśl dalszy ciąg opowiadania. W poleceniu drugim odszukaj wyraz ul. 

 

https://learningapps.org/9945157
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
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7. Wykonaj testy ortograficzne, które są na stronie poniżej. Poproś Mamę o pomoc. 

 

http://m.publio.pl/files/samples/83/1e/91/84212/Testy_ortograficzne._Klasa_1_demo.pdf 

 

Piątek – 08.05.20r. 

Krąg tematyczny: Maj jest kolorowy 

Temat: Dzień odkrywców. Kolory wiosny 

Cele: 

 wysłuchasz tekstu i wypowiesz się na temat głównego bohatera  

 rozwiążesz łamigłówki i zagadki językowe  

 skonstruujesz grę matematyczną  

 wykonasz pracę plastyczną  

 wykonasz proponowane ćwiczenia ruchowe 

1. Przeczytaj opowiadanie lub poproś o to Mamę albo Tatę. 

 

To ja, żaba  

Wszyscy bardzo lubili żabę i jej wieczorne „rechu-rechu, kum-

kum-kum” dolatujące od strony stawu. Uważali jednak, że 

brzydkie z niej stworzenie, i postanowili trochę to zmienić. 

Dlatego też pewnego dnia, kiedy żaba wybrała się na 

przechadzkę, pasąca się na łące koza zawołała:  

– Wydaje mi się, że do twarzy byłoby ci z kozią brodą! Mam w 

krzakach zapasową. – I zanim żaba zdążyła pomyśleć, koza skoczyła w krzaki i po 

sekundzie wróciła z zapasową białą bródką. Przyczepiła ją żabie i aż zabeczała z 

zachwytu: – Przepięknie! Idź, przejrzyj się w stawie. Żaba poskakała do stawu. W 

wodzie zobaczyła odbicie wystraszonej żaby z białą kozią bródką.  

– Nie podobam się sobie – szepnęła, ale ponieważ nie chciała sprawiać kozie 

przykrości, powiedziała słabym głosem: – Jesteś bardzo miła, kozo – i poskakała 

dalej.  

– Hej, żabo! – zwołała stokrotka. – A może chciałabyś mój różowy kapelusz? Mam 

kilka… Żaba włożyła kapelusz stokrotki i poszła przejrzeć się w stawie.  

– Czy żaba, której odbicie widzę, to jestem ja? – zapytała samą siebie. – Ponieważ 

jednak nie chciała sprawiać przykrości stokrotce, więc rzekła: – Bardzo ładny 

kapelusz.  

Poskakała dalej i nagle natknęła się na zająca. 

http://m.publio.pl/files/samples/83/1e/91/84212/Testy_ortograficzne._Klasa_1_demo.pdf
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– Chciałbym coś dla ciebie zrobić, moja żabko – powiedział uprzejmie. – I już nawet 

wiem co! Dam ci moje zapasowe uszy. Chcesz?  

– Czy ja wiem? – westchnęła żaba.  

Zając już, już chciał jej przyczepić uszy, ale żaba zawołała:  

– Nie chcę twoich uszu, koziej brody i kapelusza stokrotki! Nie chcę ptasich skrzydeł, 

krowiego ogona, końskiej grzywy i wszystkiego innego, co nie jest żabie, żabie i 

jeszcze raz żabie!!!  

Żaba oddała kozie bródkę, stokrotce kapelusz, a zającowi poradziła, żeby zapasowe 

uszy schował dla kogoś, kto będzie ich potrzebował. Potem poskakała do stawu, z 

zadowoleniem przyjrzała się swojemu odbiciu i powiedziała:  

– Poznaję. To ja, żaba. Rechu-rechu, kum-kum-kum.  

(Źródło: „Świerszczyk” 6/2010). 

Czy można zmieniać kogoś, kto tego nie chce?  

Dlaczego?  

np. Zmienianie kogoś jest dobre, pod warunkiem jednak, że ten ktoś sam chce tych 

zmian. Nie można zmieniać kogoś na siłę. Żaba jest szczęśliwa wtedy, kiedy wygląda 

jak żaba, a nie jak koza, stokrotka czy zając. Lubi siebie taką, jaka jest. I to jest 

najważniejsze. Bo żaba wcale nie jest brzydka, tylko po prostu żabia. 

 

2. Otwórz ćwiczenia „Dzień odkrywców” (brązowe) na s. 58 – 59. 

W poleceniu pierwszym odszukaj dwie takie same żaby. W poleceniu drugim 

uporządkuj zdania. Zapisz je poprawnie. 

Pamiętaj!  

Zdanie zaczynamy zawsze wielką literą.      

W poleceniu trzecim, czwartym i piątym rozwiąż rebusy, krzyżówkę i labirynt. 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę albo śniadanie. 

 

3. Czy potrafisz zrobić grę planszową z matematyki? Spróbuj. Weź kartkę z bloku 

rysunkowego, piórnik i pomyśl!  

Odsyłam Cię też do bardzo zagadkowej gąsienicy. Kliknij w link: 

 http://dwadodacdwarownasiepiec.blogspot.com/2016/03/zagadkowa-gasienica.html 

http://dwadodacdwarownasiepiec.blogspot.com/2016/03/zagadkowa-gasienica.html
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Uwaga! 

Zrób wyraźne jedno zdjęcie swojego zadania – gry planszowej, podpisz i 

wyślij do poniedziałku (do 11 maja 2020r.) do godziny 15:00 na mój adres 

mail. Za to zadanie będzie ocena w dzienniku elektronicznym. 

Proszę nie przekraczać terminu. Po terminie prace nie będą oceniane. 

 

Poniedziałek – 11.05.20r. 

 

 

 

Krąg tematyczny: Świat z lotu ptaka 

Temat: Ptasie rodziny 

Cele: 

 wypowiesz się ustnie i pisemnie na temat wysłuchanych tekstów  

 opiszesz wybranego ptaka i jego gniazdo  

 zważysz wybrane przedmioty  

 weźmiesz udział w grach i zabawach ruchowych 

1. Jako wstęp do zajęć obejrzyj film pt. „ Ptaki budują gniazda”. 

https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM 

2. Zapoznaj się z opowiadaniem Tomasza Szweda pt. „Kto puka?”. 

Poproś Dorosłego o przeczytanie tego tekstu – podręcznik, s. 18 – 19. 

Odpowiedz na pytania pod tekstem: 

 Co się wydarzyło pewnego, wiosennego dnia w gnieździe sikorek? 

 Co wiosną należało do obowiązków taty, a co do obowiązków mamy sikorki? 

 Czym się żywią pisklęta sikorki? 

https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM
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2. Następnie otwórz ćwiczenia do pisania na s. 20, 21 i 22. W poleceniu pierwszym 

na podstawie opowiadania „Kto puka” uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 

Pamiętaj pisz uważnie! Zwróć uwagę na zmiękczenia! 

W poleceniu drugim przeczytaj zdania, podkreśl to, które pasuje do ilustracji, a 

następnie przepisz to zdanie. 

Pamiętaj, zdanie zawsze zaczynamy pisać wielka literą! 

W poleceniu trzecim połącz odpowiednie wyrazy, a w czwartym wpisz litery we 

właściwe okienka. 

W poleceniu piątym połącz ptaki z ich gniazdami. 

Zrób sobie krótką przerwę i poćwicz z ręcznikiem. Polecam! 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4 

3. Otwórz podręcznik do matematyki – s. 36 i 37. Obejrzy obrazki. 

 Która dziewczynka na dwuramiennej huśtawce waży więcej i po czym to można 

poznać? Co dzieje się z osobą cięższą na huśtawce, a co z lżejszą?  

 Porównaj ciężar wybranych przedmiotów (cięższy, lżejszy) zawieszonych na 

ramionach wieszaka (wg wzoru z podręcznika). 

 Popatrz na wagę szalkową, sklepową, łazienkową. Porównaj wagi przedstawione 

na ilustracjach w podręczniku – wskaż podobieństwa i różnice.  

 

Kliknij w poniższy link , a dowiesz się więcej: 

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/102165 

 

 

4. Dzisiaj poznasz 1 kilogram. Kilogram to podstawowa miara wagi. 

Zapisuje się go w skrócie 1kg 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
http://www.scholaris.pl/resources/run/id/102165
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Po literce g nie stawiamy kropki . Zapamiętaj! 

 

Są inne odważniki: 

 

 

Co może ważyć 1 kilogram? Podaj przykłady. 
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5. Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” – s. 45 i wykonaj cztery zadania.  

Pamiętaj o pisaniu skrótu kg! 

 

6. Pobaw się w ważenie. Kliknij w link: 

6http://scholaris.pl/resources/run/id/102135 

 

 

 

Powodzenia! 

                             Wasza pani JG 

 

 

 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/102135

