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Edukacja wczesnoszkolna – klasa Ia – zestaw 16 

Zielona Góra, 14 maja 2020r.  

Witajcie moje Pierwszaki! 

             Jestem pod dużym wrażeniem Waszych fantastycznych, matematycznych gier, są 

oryginalne i nietypowe. Oczywiście zamieszczę je na naszej szkolnej stronie 

internetowej.  

Dzisiaj kolejna porcja majowych zadań. 

Zaczynamy! 

Czwartek – 14.05.20r. 

 

Krąg tematyczny: Świat z lotu ptaka  

Temat: Czego uczymy się od ptaków? 

Cele: 

 przeczytasz wskazany tekst  

 zapiszesz zdania 

 samodzielnie rozwiążesz zadania matematyczne  

 wykonasz pracę plastyczną z papieru  

 wykonasz zaproponowane ćwiczenia gimnastyczne 

 

1. Podniebne podróże –  wypowiedz się na temat maszyn latających, którymi można odbywać 

podniebne podróże.  

Byli sobie ojciec i syn, Dedal i Ikar, którzy skonstruowali skrzydła z ptasich piór sklejonych 

woskiem, ale próba latania z tymi skrzydłami była nieudana, ponieważ słońce roztopiło wosk i 

pióra się odkleiły.  

Znamy też legendy o latających dywanach.  

2. Otwórz podręcznik – s. 25.   

Przeczytaj tekst „Ludzie jak ptaki” (Rodzic). Później naucz się pięknie czytać. 

Odpowiedz na pytania pod tekstem:  

 Czym ludzie latali kiedyś, a czym latają teraz? 

 Co wprawia w ruch wymienione w tekście pojazdy latające? Które z nich wykorzystują do 

poruszania się siły natury? 

Wskaż  nazwy pojazdów i urządzeń poruszających się w powietrzu: 

samolot, samochód, szybowiec, szynowiec, śmigłowiec, parowiec, odrzutowiec, żaglowiec, balon, 

lotnia, wodolot, motolotnia, motorower, helikopter, hulajnoga, spadochron, rakieta, skuter, satelita, 

kareta, latawiec 
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3.  Dź czy dzi? – ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z głoską miękką dź.  

Otwórz podręcznik na stronie 26 i przepisz zdania do zeszytu – 5 zdań. Nie zakrywaj! 

 

                                                                         Lekcja                                      14.05.20r. 

Temat: Czego uczymy się od ptaków? 

1/26 – podręcznik 

Dzisiaj byliśmy na wycieczce. 

Otwórz „Ćwiczenia do pisania” – s. 27 i 28. 

W poleceniu pierwszym ułóż z sylab wyrazy i podpisz nimi zdjęcia. W poleceniu drugim podkreśl 

zielonym długopisem i przy pomocy linijki właściwe zdanie. 

W poleceniu trzecim na s. 28 wklej zdanie pod każdą ilustracją i odpowiedz na pytania. 

Przepisz zdania wklejone pod obrazkami. 

Pamiętaj zdanie zaczynamy wielką literą! 

 

4. Wykonaj samolot z papieru. Zainspiruj się pomysłem z filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs 

5. Otwórz „Zeszyt do kaligrafii” na stronie 54.  

Przepisz cztery zdania – rozłóż sobie pisanie na części. 

Zrób sobie przerwę na krótką gimnastykę i orzeźwiające śniadanie. Smacznego! 

 

 

6. Sprawdzam siebie – rozwiązywanie zadań matematycznych, powtórzenie.  

Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” – s. 50 i 51 i wykonaj zadania SAMODZIELNIE 

Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs
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7. „Moje marzenia o lataniu” – wypowiedzi na podsumowanie zajęć.  

Kto z was marzył o lataniu i zechce opowiedzieć o swoich marzeniach?   

Kończenie zdania: Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… Opowiedz Mamie lub tacie. 

 

Piątek – 15.05.20r. 

 

Krąg tematyczny: Świat z lotu ptaka 

Temat: Dzień odkrywców.  

Puszczamy latawce 

CELE  

 wysłuchasz tekstu czytanego przez 

nauczyciela  

 ocenisz zachowanie bohatera 

opowiadania  

 opowiesz o przygodzie bohatera 

opowiadania  

 weźmiesz udział w zabawach słowami  

 

1. Jako wprowadzenie do zajęć proponuję obejrzenie filmu: 

 

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

  

2. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie: Co to znaczy?   

 

 chodzić z głową w chmurach;  

 bujać w obłokach;  

 biec jak na skrzydłach;  

 rzucać słowa na wiatr.  

 

3. „Szybki jak wiatr” – tworzenie porównań.  

Materiały do tworzenia wyrażeń porównawczych. Przeczytaj i odpowiedz, co one znaczą. 

szybki jak błyskawica, powolny jak żółw, mądry jak sowa, pracowity jak mrówka, głodny jak wilk, 

uparty jak osioł, biały jak śnieg, głupi jak but, łagodny jak baranek, słodki jak miód, lekki jak piórko. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXVNOHmYQRU
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4. Przeczytaj opowiadanie Piotra Olszówki „Od czegoś trzeba zacząć” (Rodzic) 

 

Jerzy trochę bał się latać. Kłopot polegał na tym, że był orłem. Orły słabo biegają... Dlatego Jerzy 

siedział na skale i poważnie rozmyślał na temat: JAK ZACZĄĆ?  

Myślał tak już drugi dzień. Tata dokładnie wytłumaczył mu, co ma robić.  

– Jesteś orłem. Po prostu rozłóż skrzydła, odbij się mocno i… leć – powiedział tata... Ale tata 

umiał latać, więc łatwo mu było mówić.  

– A jak mi się nie uda?  

– To spróbujesz jeszcze raz. Mnie też nie od razu się udało – powiedział tata, ale Jerzy mu nie 

uwierzył.  

Tata unosił się w powietrzu całymi dniami. Trudno było go spotkać na ziemi. Odkąd Jerzy sięgał 

pamięcią, tata wpadał do gniazda tylko na chwilę, przynosił obiad, zamienił kilka słów i leciał po 

następny obiad. I tak w kółko. Może z chodzeniem po ziemi miał jakieś kłopoty… Ale z lataniem?  

Jerzy to co innego. Nigdy jeszcze nie latał, chociaż w dreptaniu po gnieździe był całkiem niezły.  

– Spróbuję… – obiecał bez przekonania. 

 – Dobrze. Trenuj sam, będziemy niedaleko – powiedzieli zgodnym chórem rodzice i odlecieli.  

Jerzy ostrożnie wyszedł z gniazda. Skacząc ze skały na skałę, dotarł powolutku do podnóża góry i 

odetchnął z ulgą. Posiedzi tu do wieczora, a potem… powie rodzicom, że mu nie wyszło. I jakoś to 

będzie… 

 – Co za paskudne rzeczy wymyślam? – zawołał nagle na całe gardło.  

Przecież rodzice mu ufają, nie może ich okłamywać. Musi przynajmniej spróbować. A jeśli wtedy 

powie, że mu nie wyszło, to nie będzie kłamstwo.  

Przede wszystkim trzeba wystartować. Bez startu nie ma latania. Jerzy stanął dziobem w stronę 

doliny. Rozłożył ostrożnie skrzydła. Zrobił dwa duże kroki. Machnął skrzydłami i… oderwał się od 

ziemi. Spojrzał w dół. Wystraszył się. Zasłonił skrzydłem oczy i spadł na łeb, na szyję w trawę. 

 – Orzeł nielot! – wykrakała wrona Robertina. – Jureczku, nie masz przypadkiem jakiegoś kiwi w 

rodzinie? 

 – Uciekaj stąd, bo cię złapię! – zawołał Jerzy, zły okropnie, bo mógł przecież ćwiczyć przy tacie, a 

nie przy obcej wronie, w dodatku nieżyczliwej.  

– O, na pewno mnie złapiesz. Musisz tylko szybciej chodzić! – zawołała Robertina i aż zakrakała 

ze śmiechu. – Pieszo zdrowiej! Kra! Kra!  

Jerzy zabulgotał ze złości. Podbiegł kilka kroków, rozłożył szeroko skrzydła, machnął nimi, ale nie 

poleciał. 

 – Jerzy w swe skrzydła nie wierzy! – zawołała wrona i znowu przeleciała tuż nad jego głową. 

Orzełek miał już tego dosyć. 

 – „Rozłóż skrzydła, odbij się mocno i leć… rozłóż skrzydła, odbij się mocno i leć” – przypomniał 

sobie słowa taty.  
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Spróbował. Nie udało się. Ale wiedział już, kiedy powinien się odbić. Za drugim razem też nie 

wyszło. Wrona latała nad jego głową i śmiała się na całe gardło. Spróbował trzeci raz. I przeleciał 

kilka metrów! A potem poszybował kawałek nad zboczem. I nawet zdołał zakręcić! I miękko 

wylądował. A potem jeszcze raz... i jeszcze raz.  

Próbował i próbował, i nawet nie zauważył, kiedy nadszedł wieczór. A gdy rodzice wrócili do 

gniazda, po prostu do nich poleciał.  

– Tato! Miałeś rację! Wystarczyło rozłożyć skrzydła i się odbić!  

– To jutro lecisz z nami? Jak dorosły orzeł? 

– Na pewno spróbuję… A jak się nie uda, to spróbuję jeszcze raz! I jeszcze raz! Aż się nauczę! 

Orły się nie poddają, prawda?! – zawołał Jerzy. A wrona Robertina uciekła, kiedy tylko zobaczyła, 

że Jerzy lata coraz dalej. Lepiej nie drażnić prawdziwych orłów...  

(Źródło: „Świerszczyk” 1/2011).  

5. Wypowiedzi oceniające zachowanie bohatera opowiadania. Zwrócenie uwagi na jego reakcję 

na przytyki wrony oraz na wytrwałość i upór w dążeniu do celu.  

 Opowiedz przygodę orła. 

 

Hipotetyczne ustalenie cech ptaka, które uniemożliwiają 

mu latanie, m.in. szczątkowe skrzydła (ok. 5 cm), krępa 

budowa, waga ponad 3 kg.  

Inne ptaki nieloty. 

Najpopularniejsze to: struś, pingwin, nandu, emu, kura, 

kaczka, gęś domowa. 

Zwróć uwagę na stosunek skrzydeł do masy ciała u tych 

ptaków, co jest jedną z głównych przyczyn 

uniemożliwiających im latanie.  

 

 

6. I my puszczamy latawiec –  wykonanie latawca.  

Rodzic wykonuje z dzieckiem latawiec: 

Proponowane etapy pracy:  

 Rodzic przygotowuje szkielet latawca z dwu listewek (związanych sznurkiem lub sklejonych 

taśmą).  

 Uczeń wycina z szarego papieru elementy pokrycia latawca i ozdabia je w dowolny sposób.  

 Rodzic przykleja pokrycie do listewek za pomocą taśmy i przymocowuje sznurek do 

latawca.  

 Uczeń wykonują z kolorowej bibułki kokardki (harmonijki) do umieszczenia na ogonie 

latawca. Może też nawlekać kokardki na nitkę.   

 Rodzic przymocowuje ogon do latawca. 
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Uwaga! 

Zrób wyraźne (z bliska) jedno zdjęcie swojego latawca, podpisz i wyślij do 

poniedziałku (do 18 maja 2020r.) do godziny 15:00 na mój adres e-mail. Za 

to zadanie będzie ocena w dzienniku elektronicznym. 

Proszę nie przekraczać terminu.  

Po terminie prace nie będą oceniane. 

 

7.  Gdybym miał/miała latający dywan – rundka kończąca zdanie.  

Skończ zdanie: Gdybym miała/miał latający dywan… lub Gdybym umiała/umiał latać…  

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… 

Poniedziałek – 18.05.20r. 

 

Krąg tematyczny: Między nami  

Temat: Między nami w klasie 

Cele: 

 odpowiesz na pytania do wysłuchanych 

tekstów i ocenisz zachowanie ich bohaterów  

 przeczytasz wiersz  

 opowiesz o emocjach związanych z 

pożyczaniem  

 wykonasz proponowane ćwiczenia ruchowe 

 

 

 

1. „Co jest w moim piórniku?”   

Uporządkuj swoje miejsce pracy.  

2. Otwórz podręcznik – s. 28 i przeczytaj (lub Rodzic) opowiadanie Zofii Staneckiej „Świnka”.  

Odpowiedz na pytania: 

 Kto jest bohaterem opowiadania?  

 Gdzie ma miejsce ta historia?  

 Dlaczego Julka była zaniepokojona?  

 Kto sprawił przykrość Julce?  

 Co można powiedzieć o Julce?  

 Co sprawiło Julce największą przykrość?  

 Czy nam również jest przykro w takich sytuacjach?  
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GDY PRZYBORY POŻYCZAMY, ZAWSZE O ZGODĘ WŁAŚCICIELA PYTAMY.  

Przeczytaj informację o poszanowaniu czyjeś własności – s. 28. 

3. Przypomnienie kolejnych dni tygodnia.  

Przeczytaj wiersz „Tydzień w szkole” – podręcznik s. 29 

Odpowiedz na pytania: 

 Co wydarzyło się w szkole w kolejne dni? 

 Jak unikać różnych niemiłych sytuacji w szkole? 

4. Otwórz „Ćwiczenia do pisania” na s.29 i 30. 

Przeczytaj uważnie polecenia i wykonaj cztery zadania na stronie 29 i dwa zadania na stronie 30. 

Pamiętaj o zasadach podczas pisania! 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę 

 

5. Rozwiązuję różne zadania. 

 Jeśli możesz pobaw się kostką do gry. Obliczaj sumy i różnice wyrzuconych oczek.  

Następnie otwórz „Ćwiczenia do matematyki” na s. 52 i 53 „Rozwiązuję różne zadania”, przeczytaj 

uważnie polecenia i je wykonaj. 

Pamiętaj, rysunki wykonuj kredkami! 

 

6.  Podsumowanie zajęć:  

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… 

 

 

Do zobaczenia wkrótce! 

Wasza pani JG 

 


