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Edukacja wczesnoszkolna – klasa 1a – zestaw 13 

Zielona Góra, 5 maja 2020r. 

Witajcie moje Pierwszaki! 

 

Bardzo Wam dziękuję za przesłanie zadań w terminie.  

Mam jedną uwagę: proszę piszcie dokładnie, nie zmieniajcie 

kształtu literek i starajcie się zmieścić więcej wyrazów w 

linijce w zeszycie. 

Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejne majowe zadania. 

Śniadanie zjedzone? Biurko uprzątnięte? 

Zaczynamy   
Będą potrzebne: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, Internet, zeszyty przedmiotowe, 

piórnik. 

Wtorek – 05.05.2020r. 

 

Krąg tematyczny: Maj jest kolorowy 

Temat: Jedziemy na majówkę 

Cele: 

 Wysłuchasz uważnie tekstu i wypowiesz się na 

jego temat 

 Poćwiczysz dzielenie wyrazów na głoski i sylaby 

 Poznasz i nauczysz się pisać literę ń 

 Rozwiążesz zadania tekstowe 

 

1.  Posłuchaj piosenki pt. „Majowa majówka” i odpowiedz na pytania pod linkiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=NO44R0ozHG8 

 

 Co to jest majówka? 

 Dlaczego ludzie tak chętnie wyjeżdżają na majówki? 

 Dokąd jeżdżą? 

 Co ze sobą zabierają? 

 Co robią na majówce? 

 

2. Otwórz „Podręcznik” na s. 10 i 11 przeczytaj tekst o Ewie, która pojechała na 

majówkę do Niegowa. Może przeczytać Dorosły.  

https://www.youtube.com/watch?v=NO44R0ozHG8
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Później naucz się pięknie czytać. Możesz przeczytać jedną stronę, dwie strony lub 

wyrazy na marginesie. Decyduje Dorosły.  

 

Odpowiedz Mamie lub Tacie na pytania: 

 Dokąd pojechała na majówkę Ewa z mamą?  

 Dlaczego mama zwlekała z wyjazdem do Niegowa? 

 Jaka była pogoda w dniu wyjazdu? 

 Z kim tak bardzo chciała się spotkać Ewa? 

 Dokąd poszli wszyscy następnego dnia? 

 Co to znaczy, że łąka jest podmokła? 

 Jakie kwiaty rosną na podmokłej łące? 

 

 

 
 

Kaczeńce 

 
 

 
Niezapominajki 

 

3. Co nowego pojawiło się w gospodarstwie cioci Anieli?  

 

Koń 

Z ilu liter składa się wyraz koń? (z trzech) 

Z ilu głosek składa się słowo koń? ( z trzech) 

Z ilu sylab składa się słowo koń? (z jednej) 

 

 

4. Otwórz „Ćwiczenia” na s. 14 i 15. 
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Zaznacz kredkami samogłoski i spółgłoski w wyrazach: koń, słońce, cień 

Następnie napisz literę ń, wyrazy z literą ń. 

W poleceniu pierwszym przeczytaj uważnie polecenie. Pobaw się w szyfranta. 

W poleceniu drugim nazwij rysunki. Otocz niebieską pętla te rysunki, w których 

nazwach ń słychać w środku, a zieloną - te, w których nazwach ń słychać na końcu.  

W poleceniu trzecim uzupełnij zdania wyrazami. 

Pamiętaj, że pod zdaniami jest jeszcze jedno polecenie z zieloną kropką. 

Zrób sobie przerwę. Wiem, że lubisz tańczyć, więc może „Zumba”? 

Kliknij w poniższy link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

 

 5. Następnie otwórz zeszyt przedmiotowy i napisz literę ń i wyrazy z ń. Później 

zdanie z polecenia trzeciego. 

 

                                                       Lekcja                                 5.05.20r. 

ń 

koń, końce, słoń, słońce, dłoń, kaczeńce, Oleńka, bańka 

3/15 

6. W „Zeszycie do kaligrafii” – s. 51 napisz literkę ń i wyrazy z tą literką (7 linijek). 

Zrób sobie przerwę śniadaniową:  

 

7. Jeżeli masz 2 kostki do gry, to pobaw się nimi z rodzeństwem lub Mamą. 

Rzucaj kostkami i obliczaj sumy wyrzuconych oczek. 

8. Następnie otwórz „Zeszyt do matematycznej kaligrafii” – s. 30 i wykonaj 2 zadania. 

Pamiętaj pisz po niebieskich literkach i cyferkach. 

I tyle na dzisiaj   
 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
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Środa – 06.05.2020r. 

 

 

 

Krąg tematyczny: Maj jest kolorowy 

Temat: Majowa łąka 

Cele: 

 Poćwiczysz dzielenie wyrazów na głoski i sylaby 

 Poznasz i nauczysz się pisać litery ni, Ni 

 Rozwiążesz zadania tekstowe związane z obliczeniami pieniężnymi 

 Porozmawiasz na temat pracy rolnika na łące 

 

1. Zobacz, jak wygląda „Majowa łąka” i posłuchaj muzyki Edvarda Griega  

pt. „Poranek”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 

 

2. Na podstawie filmu i obrazków w „Podręcznika” na s. 12 i 13 odpowiedz na 

pytania: 

 Jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć na łące? 

 Zastanów się i powiedz, czy na łące rosną drzewa? 

 

3. Otwórz „Podręcznik” na s. 10 – 11. Przeczytaj opowiadanie jeszcze raz i zaznacz 

wyrazy, w których występuje zmiękczenie „ni”. Przeczytaj te wyrazy Mamie lub 

innemu Dorosłemu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4


5 
 

 

4. Otwórz zeszyt i zapisz: 

                                                     Lekcja               6.05.20r. 

ni 

niebo, nie, konie, koniec, Ania, Ewunia, śniadanie, niebieski 

 

5. Następnie w „Ćwiczeniach” na s.16 pokoloruj kredkami samogłoski i spółgłoski w 

wyrazach: niebo, konie, cienie. 

 
 

W poleceniu pierwszym napisz sylaby. Pokoloruj głoski: nia 

W poleceniu drugim ułóż z sylab wyrazy i podpisz obrazki. 

Na stronie 17. w poleceniu trzecim napisz, czego nie ma każde z dzieci. 

 

Zrób sobie przerwę. Zatańcz „Zumbę”. 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48 

 

W poleceniu czwartym wykreśl litery ń. Zapisz utworzone z nich zdanie. Na końcu 

postaw kropkę. 

Na stronie 18. W poleceniu piątym ponumeruj czynności i wklej odpowiednie wyrazy. 

W poleceniu szóstym uzupełnij zdania. 

6. W „Zeszycie do kaligrafii” na s. 51 napisz „ni” i wyrazy z „ni” (8 linijek).  

Powodzenia! 

7. Otwórz „Podręcznik” – s. 35 i przeczytaj zadanie pierwsze. Rozwiąż je w zeszycie. 

 

                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48
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                                                     Lekcja                         6.05.20r. 

Temat: Zadania tekstowe. 

1/35 

 

np.: 

Zosia 20zł=10zł+5ł+5zł     

 

Julek 20zł= 

Kasia 20zł= 

Co mogła kupić Kasia? Narysuj swoją propozycję w zeszycie. 

 

8. Otwórz „Zeszyt do matematycznej kaligrafii” – s. 31 i zrób dwa zadania. 

Pisz proszę po niebieskich literkach i cyferkach. 

9. Poćwicz rozwiazywanie zadań tekstowych. Poproś Dorosłego o pomoc. 

Kliknij w poniższy link: 

http://matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-w-zakresie-20_1_290 

 

Do zobaczenia! 

JG 

SP 28 w Zielonej Górze 

 

 

 

 

 

 

http://matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-w-zakresie-20_1_290

