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Edukacja wczesnoszkolna – klasa Ia – zestaw 15 

 

Zielona Góra, 12 maja 2020r. 

Witajcie drodzy Uczniowie! 

        Dziękuję za przesłane zadania i czekam na następne. 

Zamieściłam zdjęcia pacynek na stronie szkoły. Zapraszam do ich obejrzenia. Są 

pomysłowe i oryginalne. 

Dzisiaj kolejna porcja zadań „Z lotu ptaka”. 

Zapraszam. 

Będą potrzebne: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyt w linie, piórnik. 

Wtorek – 12.04.2020r. 

Krąg tematyczny: Świat z lotu ptaka. 

Temat: Ptasi koncert 

Cele: 

 wypowiesz się na temat wysłuchanego tekstu   

 omówisz zasady zachowywania się w lesie   

 poznasz i nauczysz się pisać litery dź, Dź  

 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 20  

 rozwiążesz zadania związane z kupowaniem i płaceniem   

 weźmiesz udział w grach i zabawach ruchowych 

1. Posłuchaj „Ptasiej serenady” 

https://www.youtube.com/watch?v=XgtKU4Jd4ro 

 

2. Otwórz podręcznik – s. 22. Przeczytaj tekst o wiosennym lesie (może przeczytać 

Dorosły). 

https://www.youtube.com/watch?v=XgtKU4Jd4ro
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Odpowiedz na pytania do tekstu:  

 Jakie ptaki słychać było w lesie?  

 Jakie ptaki są na ilustracjach?  

(wilgi, słowik, szpak, dudek, sikorki, dzięcioły 

 Jak w opowiadaniu są nazwane dźwięki wydawane przez ptaki?  

(gwizdy i trele, szczebiot, kukanie, stukanie, śpiew). 

 Jak należy zachować się w lesie? 

Przeczytaj wyraz dźwięk. 

Podziel wyraz na litery: d – ź - w – i – ę – k 

Podziel wyraz na sylaby: dźwięk (jedna sylaba, bo jedna samogłoska) 

Podziel wyraz na głoski: dź – wi – ę – k 

3. Otwórz zeszyt w linie i napisz:       
                          Lekcja                          12.05.20r. 
dź 

Dź 

dźwięk, dźwigi, dźwigowy, dźwigać, dźwignia, wiedźma, dźwięczny 

Zrób sobie przerwę na śniadanie. 

 

4. Następnie otwórz „Ćwiczenia do pisania” na s. 23.  

Pokoloruj kredkami poznane litery, a następnie napisz dź, Dź i wyrazy. 

W poleceniu pierwszym nazwij obrazki i otocz pętlą te, w których nazwach słychać 

dź W poleceniu drugim uzupełnij zdania wyrazami. 

Pamiętaj o pisowni dź ! 

W poleceniu trzecim na s. 24 wklej ramki z odgłosami. A w poleceniu czwartym 

napisz zdanie. 

Pamiętaj! Zdanie zaczynamy wielka literą! Kończy się kropką. 
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5. Otwórz „Zeszyt do kaligrafii” s. 52. Napisz dwuznak dź, wyrazy i dwa zdania. 

Łącz litery i pisz prosto! 

 

Pora na gimnastykę. Wystarczy kilka minut. Otwórz okno. Zaproś Mamę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y 

 

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

 Wymień, jakie znasz odważniki 

 Wymień, jakie znasz wagi 

 Wymień dni tygodnia; podaj sąsiadów niedzieli, itd. 

 Wymień pory roku 

 Ile jest miesięcy? 

 Podaj liczby mniejsze o 4 od podanej, np. 20, to będzie 16. 

 Licz do przodu: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,…, do tylu, ile potrafisz 
7. Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” s. 46 i przeczytaj zadanie pierwsze. Napisz 

działanie i oblicz. 

Zadanie, które zostało oznaczone drugą czerwoną kropką nie rób! 

W zadaniu drugim dodaj liczby przy każdym boku trójkąta. W zadaniu trzecim na s. 

47 rozmień 20zł. W zadaniu czwartym oblicz ile rybek wycięły dzieci. W ostatnim 

zadaniu na tej stronie połącz kości z pieskami. 

8. W „Ćwiczeniach do matematycznej kaligrafii” wykonaj dwa zadania na ostatniej 32 

stronie. Włóż „Ćwiczenia do matematycznej kaligrafii” do teczki. Przyniesiesz do 

szkoły. 

I to koniec! 

Środa – 13.05.20r. 

Krąg tematyczny: Świat z loku ptaka 

Temat: Skrzydlaci przyjaciele 

Cele: 

 przeczytasz wskazany tekst  

 wypowiesz się na temat przeczytanego tekstu 

 poznasz i nauczysz się pisać litery dzi, Dzi  

 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 20  

 rozwiążesz zadania związane z płaceniem i obliczeniami zegarowymi 

https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y
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1. Pobaw się zegarem (jeśli masz) 

 Rozpoznawanie godzin na zegarze 

 Ćwiczenia z tarczą zegarową w parach (z bratem, siostrą) 

Jedno dziecko ustawia godziny na tarczy zegarowej, a drugie je odczytuje. 

Potem dzieci się zamieniają.  

2. Pobaw się patyczkami: 

 Masz 15 patyczków (kredek, wykałaczek, słomek, itp.), np. Dołóż jeden 

patyczek. Ile teraz masz patyczków? O ile więcej niż poprzednio? Zabierz 

od tych 16 patyczków 2. Ile teraz masz patyczków? O ile mniej od 16? O 

ile mniej od 15? Następnie dzieci bawią się w parach, wydając sobie 

nawzajem podobne polecenia i zadając podobne pytania. 

3. Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” – s. 48. Wykonaj zadanie pierwsze.  

Nie zapomnij o skrótach, np. 12zł + 2zł = 14zł 

W zadaniu drugim policz spinacze. Zapisz wynik i pokoloruj okienka. 

Zadanie trzecie jest o zegarach. W zadaniu czwartym oblicz, ilu uczniów poszło do 

stołówki. Napisz działanie i odpowiedź. W zadaniu piątym wykonaj obliczenia, a w 

zadaniu szóstym odejmij liczby. 

Zrób sobie przerwę na śniadanie. 

 

 

4. Przeczytaj informację o dzięciołach:  

Dzięcioł zamieszkuje wykute przez siebie 

dziuple w drzewach. Para dzięciołów dzieli 

pracę między sobą, tak jak i później 

wysiadywanie i karmienie od 5 do 9 piskląt, 

które wykluwają się z jaj złożonych w maju. 

Jedno z piskląt stale wygląda z dziupli, 

wypatrując rodziców z pokarmem. Dzięcioły 

odżywiają się głównie owadami i ich larwami, 

które często wydobywają z pni drzew. Zimą, gdy 

trudno o owady, odżywiają się nasionami sosny 

i świerku, słoninką i owocami pozostałymi na 

drzewach i krzewach.  
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5. Omów ilustrację przedstawiającą dzięcioły – podręcznik s. 23. Przeczytaj tekst o 

małych dzięciołkach.   

Naucz się pięknie czytać.  

 
6. Dzisiaj poznasz zapis głoski miękkiej dzi, Dzi.  

 

 Co wystawiają pisklęta z dziupli w oczekiwaniu na pokarm?  

 Gdzie siedzą pisklęta dzięcioła?  

 

W wyrazie dzioby występuje spółgłoska miękka dzi 

Ile jest liter w wyrazie dzioby? d – z – i – o – b – y (6) 

Ile jest sylab w wyrazie dzioby?   dzio – by (2) 

Ile jest głosek w słowie dzioby? dzi – o – b- y (4) 

Przeczytaj wyrazy z dzi na prawym marginesie w podręczniku s. 23.  

 

Policz litery, sylaby i głoski. 

 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę z piłką. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

 

 

 

7. Otwórz „Ćwiczenia do pisania” – s. 25. 

Utwórz sylaby dzia, dzią, dzie, dzię, dzio, dziu, dzió – polecenie pierwsze. 

W poleceniu drugim podpisz rysunki. W poleceniu trzecim na s. 26 uzupełnij podpisy 

pod obrazkami. A w poleceniu czwartym uzupełnij zdania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
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8. Otwórz zeszyt i napisz:   

                                                           Lekcja                        13.05.20r. 

 

dzi 

Dzi  

dzioby, dziób, dziadek, dzięcioł, dziewięć, dzień, dziecko, dziupla 

 

9. Następnie poćwicz pisanie dzi w „Ćwiczeniach do kaligrafii” na stronie 52. 

 

I tyle na dzisiaj! 

Pozdrawiam. 

Powodzenia życzę! 

 

 

 


