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Edukacja wczesnoszkolna – klasa 1a – zestaw 18 

 

Zielona Góra, 21 maja 2020r. 

Witajcie moje Pierwszaki! 

Mam nadzieję, ze jesteście zdrowi i w dobrym nastroju.   

Dzisiaj kolejne zadania. Są wyjątkowe. Sami się przekonacie. 

Zapraszam do pracy. Pamiętajcie o przerwach! 

 

 

Czwartek – 21.05.20r. 

 

Krąg tematyczny: Między nami 

Temat: Trudne wybory 

 weźmiesz udział w rozmowie o planowaniu 

wydatków w rodzinie 

 przeczytasz tekst z podziałem na role  

 powtórzysz wiadomości o obliczeniach pieniężnych, 

ważeniu i mierzeniu  

 odmierzysz płyny różnymi miarkami  

 wykonasz ćwiczenia ruchowe 

 

 

 

1. Rozwiązywanie zagadek.  

Ma tarczę, ale przed nikim się nie broni.  

Wciąż wskazuje czas, którego nikt nie dogoni.  

Zamień w słowie BAGAŻ literę B na W, a literę Ż skreśl.   

Gdy chcesz być dokładną i wzorową, mierz wszystkie wymiary miarą…   

Nimi zapłacisz wszędzie, gdy tylko ciężką pracą je zdobędziesz.  

 

2.  Obliczenia zegarowe, płacenie, ważenie, pomiary długości – doskonalenie umiejętności 

praktycznych.  
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Przypomnij sposoby odczytywania godzin na zegarze (układ cyfr i znaczenie wskazówek). 

 

Ustaw i odczytaj pełne godziny na tarczach zegarów manipulacyjnych: 

 

 Zegar wskazuje godzinę dwunastą.  

 Pokaż godzinę rozpoczęcia lekcji.  

 Jaś kończy lekcje o godzinie pierwszej. Będzie w domu za dwie godziny, pokaż na zegarze 

godzinę powrotu Jasia do domu.  

 

 

Sprawdź się! 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6608b7f49804009ede1a91a0030986e4_/index.html 

 

Przypomnij, jakie są odważniki i jakie są sposoby ważenia różnych towarów.  

Jak korzystasz z miary centymetrowej w codziennym życiu? Jak korzysta z miary mama, babcia, 

ciocia? 

Przypomnij znane nominały monet i banknotów. Jakie jest znaczenie pieniędzy w codziennym 

życiu.  

Nie powinno się wydawać pieniędzy bez rozważnego przemyślenia 

listy zakupów. 

 

3. Litr – mierzenie objętości płynów.  

 

Proszę obejrzyj koniecznie film o różnych pojemnościach. Kliknij w poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ox5hQidp8Q 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6608b7f49804009ede1a91a0030986e4_/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=7Ox5hQidp8Q
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4. Otwórz podręcznik do matematyki na s. 40 i 41.  

 Jakie naczynia Adam wypełnił wodą?  

 Jakie są ich kształty? 

 Jak można sprawdzić, czy w każdym naczyniu jest tyle samo wody? 

5. W zeszycie w krateczkę narysuj litrową butelkę i podpisz. 

                    Lekcja                             21.05.20r. 

Temat: Litr – mierzenie objętości płynów. 

 

1 litr = 1 l 

Po literce l nie stawiamy kropki! 

 

6. Następnie otwórz „Ćwiczenia do matematyki” – s. 58 i 59. 

 

Zacznij od zadania drugiego. Zapisz działanie. Następnie w zadaniu trzecim oblicz, ile litrów 

benzyny musi jeszcze zatankować każdy kierowca. W zadaniu czwartym napisz, ile litrów wody 

kupił tata Wojtka? W zadaniu szóstym pokoloruj tylko te pojemniki, w których mieści się razem 17 

litrów płynu do prania. W zadaniu siódmym dorysuj kropki na kostkach, w zadaniu ósmym wpisz 

liczby w okienka, a w z zadaniu dziewiątym pokoloruj tarcze. 

 

Zrób sobie przerwę na śniadanie. 
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7. Praca inspirowana tekstem „Nagła sprawa”.  

 
Próba wyjaśnienia wyrażenia nagła sprawa.  

Głośne czytanie tekstu.  

 Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, np.  

 Kto występuje w opowiadaniu?  

 Gdzie ma miejsce opisana historia?  

 Co się wydarzyło w rodzinie Gabrysi? Jak próbowano rozwiązać problem zepsutej pralki?  

 Jak go rozwiązano?  

 Czy łatwo w dzisiejszych czasach żyć bez pralki?  

 Jakie inne urządzenia domowe ułatwiają ludziom życie?  

 Które z tych przedmiotów są niezbędne i dlaczego? 

Rozmowa na temat sytuacji, kiedy musimy zrezygnować z jakiejś przyjemności dla dobra innych.  

Wspólne ustalenie, dlaczego swoje oczekiwania należy dostosować do sytuacji finansowej 

rodziny.  

8. Otwórz „Ćwiczenia do pisania” na s. 35 .  

 
W poleceniu pierwszym napisz wyrazy według wzoru, a następnie ułóż zdanie z rozsypanki i 

napisz je w zeszycie. 

W poleceniu drugim utwórz wyrazy i uzupełnij zdania. 

                                                     Lekcja                        21.05.20r. 

Temat: Trudne wybory. 

1/35 – ćwiczenia 

Tata… 

 

9. Otwórz „Ćwiczenia do muzyki” na s. 80. Przeczytaj słowa 

piosenki pt. „Walczyk dla rodziców”. Naucz się na pamięć dwóch 

zwrotek. 

 

Następnie posłuchaj piosenki z płyty lub kliknij w link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1542096145834794 

https://www.facebook.com/watch/?v=1542096145834794
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Kończenie zdania: Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… 

Odpowiedz Mamie lub Tacie. 

Piątek - 22.05.20r. 

 

Krąg tematyczny: Między nami  

Temat: Dzień odkrywców. Lubimy być razem 

 

CELE: 

 ocenisz zachowanie bohaterów wysłuchanego 

opowiadania 

 wypowiesz się na temat czasu spędzonego w 

szkole i klasie 

 przypomnisz zasady właściwego zachowania w 

szkole  

 

1. Posłuchaj piosenki pt. „Papużki nierozłączki”. 

Kliknij w poniższy link. 

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

2. Przeczytaj opowiadanie Ireny Landau pt. „Rozmówki” lub poproś Dorosłego. 

Pani mówi, żeby nie mówić. To znaczy… właściwie… pani mówi, żeby mówić, kiedy nas pyta, a 

nie mówić, kiedy nas nie pyta. A szczególnie wtedy, kiedy coś tłumaczy. Bo jak mówimy, kiedy 

ona mówi, to nie słychać, co pani mówi, a my, zamiast uważać, mówimy. Jasne?  

Oczywiście, nikt nie lubi, kiedy się nie słucha, co ten ktoś mówi, a do tego jeszcze przeszkadza. I 

znalazłyśmy na to radę. Teraz, kiedy już obie nauczyłyśmy się wspaniale pisać, wcale nie musimy 

mówić.  

Poprosiłam mamę, a Marlena poprosiła swoją mamę i obie dostałyśmy notesiki.  

No i jest fajnie – teraz do siebie piszemy i jesteśmy cicho, i wcale pani nie przeszkadzamy.  

Przed nami siedzą Paweł i Bartek, są najwyżsi w klasie i zasłaniają nas przed nauczycielką. 

Chowamy się za plecami chłopców i piszemy do siebie. To są bardzo ważne sprawy. Dziś 

Marlena napisała: „Co było u was wczoraj na obiad?”. A ja odpisałam: „Kluski z serem. A bo co?”. 

A Marlena napisała: „Brrr, nie lubię klusek. Z serem.”. A ja napisałam: „To nie jedz. A co było u 

ciebie?”. A Marlena odpisała: „Pomidorowa i klops”. 

I nagle podeszła do mnie pani i powiedziała:  

– Ewuniu, trzeci raz mówię do ciebie. Czy ty dobrze słyszysz?  

https://www.youtube.com/watch?v=akdYQSd_ZTI
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– Dobrze, przepraszam, tak się tylko rozmarzyłam.  

– O czym tak marzyłaś?  

Nie chciałam skłamać, ale przecież nie mogłam odpowiedzieć, że o zupie pomidorowej, bo by 

mnie wszyscy wyśmiewali do końca świata. Ale przypomniałam sobie, że rano marzyłam o kotku. 

Jeśli więc powiem, że o kocie, to przecież nie skłamię, bo naprawdę o nim myślałam…  

– O kotku – powiedziałam.  

– To może – zaproponowała pani – pomyślisz o nim na przerwie, a teraz powtórz, co mówiłam.  

– Pytała pani, o czym marzyłam.  

– Ewo! Nie teraz. Przedtem, przy tablicy.  

Pojęcia nie miałam. Kiedy pani mówiła, my pisałyśmy. Na moje szczęście nagle wstał Paweł i 

zapytał, czy te kaczeńce, o których pani opowiadała, są czerwone czy żółte. Odlotowy jest ten 

Paweł…  

– Mówiła pani o kwiatach – odpowiedziałam szybko. Pani spojrzała na Pawła, potem na mnie i 

westchnęła.  

– Tym razem ci daruję – powiedziała – ale musisz uważać na lekcji!  

Kiedy pani się odwróciła, Marlena napisała na kartce: „Udało ci się, wiesz?”. A ja odpisałam: 

„Chyba tak.”. A Marlena napisała: „Czy mama kupi ci kota?”. A ja odpisałam: „Nie wiem, 

dlaczego?”. A Marlena odpisała: „Bo mówiłaś, że myślałaś o kocie.”. 

 A ja już nie odpisałam, bo pani powiedziała bardzo głośno:  

– Ewo! Powtórz, o czym przed chwilą mówiłam!  

– O polnych kwiatach – odpowiedziałam.  

A klasa wybuchnęła śmiechem, bo okazało się, że pani opowiadała o słoniach. Czy to moja wina, 

że pani tak skacze z tematu na temat? Co ma słoń do kaczeńców?!…  

Chyba na razie nie poproszę mamy o kota. Kiedy mama zobaczy ten wielki minus, nie będzie 

zachwycona.  

Usiadłam, a Marlena napisała: „I co teraz będzie?”. A ja odpisałam: „Daj spokój, chcę posłuchać, 

co pani mówi”. A Marlena zrobiła wielkie oczy. A potem okazało się, że pani opowiada całkiem 

ciekawe rzeczy.  

A o kotku powiem mamie za miesiąc…  

(Źródło: „Świerszczyk” 21/2010).  

3. „Prawda czy fałsz?” – zabawa sprawdzająca zrozumienie tekstu.  

 

 Pani mówi, gdy inni milczą, a milczy, gdy inni mówią.  

 Mamy kupiły dziewczynkom notesy, żeby mogły pisać do siebie liściki podczas lekcji.  

 Dziewczyny mają gadające notesy.  

 Marlena smaruje klopsy serem.  

 Ewa dostała wielki minus.  
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Ustal, kim jest osoba opowiadająca wydarzenia.  

Oceń zachowanie bohaterek opowiadania.  

Udziel rad dziewczynkom. 

Napisz zdania w zeszycie w linie. 

                                                       Lekcja                                      22.05.20r. 

Temat: Lubimy być razem. 

Podczas lekcji nie rozmawiajcie i nie piszcie do siebie liścików. Gdy ktoś 

mówi, słuchajcie go. Marlenko, nie namawiaj już nigdy Ewy do pisania 

liścików na lekcji.  

 

 

4. Lubimy być razem. 

Otwórz ćwiczenia (brązowe) na s. 62 i 63.  

Zwróć uwagę na kartki z kalendarza umieszczone przy kolejnych ćwiczeniach.  

Notes może służyć do zapisywania najważniejszych wydarzeń każdego dnia i będzie wtedy pełnił 

funkcję pamiętnika.  

Ponadto w takim notesie można codziennie wykonywać jakieś dodatkowe zadania.  

Wykonaj polecenia na obu stronach! 

 
5. Gdy dorosnę…. 

 

Narysuj na kartce z bloku rysunkowego swoje marzenia i plany na przyszłość. 
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6. Poćwicz odejmowanie w zakresie 20. 

Kliknij w link: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6608b7f49804009ede1a91a0030986e4_/index.html 

 

 

Poniedziałek – 25.05.20r. 

 

Krąg tematyczny: Dzieci lubią czytać 

Temat: Nasze święto 

 

 powiesz, o czym marzysz 

 przeczytasz wskazany utwór  

 ułożysz życzenia i je zapiszesz  

 zmierzysz długość różnych przedmiotów  

Na dobry początek zajęć zaśpiewaj piosenkę Majki Jeżowskiej pt. „Wszystkie dzieci nasze są” 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

 

1. Kartka z kalendarza.  

Wskaż dni świąteczne oznaczone w kalendarzu czerwonym kolorem. 

Pierwszy czerwca – Dzień Dziecka - 1.06.20r. 

 

 

Dzień Matki, Dzień Dziecka, Boże Ciało, Dzień Ojca 

Inne ważne dni: zakończenie roku szkolnego, urodziny, imieniny. 

 

 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6608b7f49804009ede1a91a0030986e4_/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ
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2.  Gdy kupi mi mama czarodziejską pałeczkę… – Dorota Betlewska „Prezent dla dziecka”.  

Przeczytaj wiersz – podręcznik s. 36  

 Dlaczego czarodziejska pałeczka jest najlepszym prezentem na Dzień Dziecka? 

 Wyobraź sobie, że masz czarodziejską pałeczkę. Co wyczarujesz dla siebie, a co dla 

innych? 

 Jak myślisz, o czym marzą dzieci na całym świecie? Co jest dla nich najważniejsze? 

 Czego życzysz innym dzieciom z okazji ich święta? 

3. Otwórz zeszyt w linie i przepisz wierszyk. 

                                                                 Lekcja                                     25.05.20r.  

Temat: Nasze święto. 

Pierwszy czerwca dzień radosny 

kwitną kwiatki, to znak wiosny. 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

życzę Tobie sercem całym 

moc uśmiechu i radości 

szczęścia, zdrowia, pomyślności. 
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4. Otwórz „Ćwiczenia do pisania” na s. 36. Przeczytaj uważnie polecenia.  

Wykonaj  ćwiczenie pierwsze, drugie i trzecie. 

 

Zrób sobie przerwę na krótką gimnastykę. 

Kliknij w link: 

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

 

5. Następnie otwórz „Zeszyt do kaligrafii” na s. 56 i napisz dwa zdania (połowa strony). 

 

6.  Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” na s. 60 i 61. 

Przeczytaj zadanie pierwsze. Policz, ile kroków zrobiła pani, a ile zrobił Olek.  

Zadanie drugie oznaczone jest gwiazdką. Trzeba się zastanowić, pomyśleć. Można poprosić 

Mamę o pomoc. Zadanie trzecie jest proste – wystarczy dodać liczby. Dacie radę 

W czwartym zadaniu zmierz i zapisz długość czerwonej kredki, a następnie dorysuj kredkę 

niebieską i zieloną. LINIJKĄ. 

 

7. Poćwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 

Kliknij w link: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/99f4f234afdaeaa013956efb476f092a_/index.html 

 

 

I to na dzisiaj koniec pracy! 

Powodzenia! 

Wasza pani 

JG 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/99f4f234afdaeaa013956efb476f092a_/index.html

