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Edukacja wczesnoszkolna – klasa 1a – zestaw 19 

Zielona Góra, 26 maja 2020r. 

 

Dzień dobry moje Pierwszaki! 

 

 

 

Bardzo się cieszę, że się znowu spotykamy. 

Przygotowałam dla Was kolejne majowe 

zadania. 

Mam nadzieję, że się Wam spodobają.  

 

 

 

 

Uwaga! 

Świetnie poradziliście sobie z liczbą liter, dobrze z liczą sylab, ale w liczbie głosek pojawiło się 

sporo błędów. Zwłaszcza tam, gdzie są zmiękczenia. Jeśli zrobiliście błędy, poprawcie. 

Dziękuję  

 

Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter 

dżem 1 3 4 

drożdże 2 6 7 

dżungla 2 6 7 

niespodzianka 4 10 13 

prezent 2 7 7 

wnuczek 2 6 7 

babcia 2 5 6 
 

 

Wtorek  - 26.05.20r. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE PZ cz. 4 s. 38–39, Z cz. 4 s. 37, M cz. 2 s. 64–67, zeszyty, książki dla 

dzieci, kartki z rysunkami do wykonania książki, tasiemka, dziurkacz, piórnik. 
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Krąg tematyczny: Dzieci lubią czytać  

Temat: Z wizytą w bibliotece 

 

CELE:  

 

 poznasz pracę bibliotekarza   

 porozmawiasz o wybranych książkach dla 

dzieci i poznasz nazwiska ich autorów  

 rozwiążesz zadania matematyczne z 

wykorzystaniem zdobytych umiejętności   

 stworzysz historyjkę obrazkową w formie 

książki  

 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Zagadka 

 

Jest takie miejsce, gdzie książka czeka i bardzo się cieszy, gdy ujrzy człowieka. 

 

1. Biblioteka na nas czeka – wirtualny spacer. 

Obejrzyj proszę film „W świecie książek”. 

Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=u3PeDyIABtM 

 

2. Zapisz zdania w zeszycie w linie:    
Proszę pisz uważnie. Zdanie zaczynaj wielką literą! 

 

                                                         Lekcja                                    26.05.20r. 

Temat: Z wizytą w bibliotece. 

Książka pomaga w zdobywaniu wiedzy. Uczy właściwego zachowania. Rozśmiesza, 

gdy jesteśmy smutni. Jest naszym przyjacielem. 

https://www.youtube.com/watch?v=u3PeDyIABtM
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3. Otwórz podręcznik s. 38 i przeczytaj wiersz Hanny Łochockiej pt. „Książka czeka”. 

 

Wyszukaj w tekście fragmentów mówiących o tym, jakie 

korzyści daje nam czytanie książek.  

Wyjaśnij powiedzenie, że książka jest przyjacielem człowieka.  

  

4.  To jest książka i to jest książka... 

Rozmowa o znajdujących się w bibliotece różnych książkach, z 

których korzystają uczniowie.  

Rozróżnianie pojęć. Wyjaśnij! 

 lektura,  

 podręcznik,  

 słownik,  

 encyklopedia.  

Jaka może być książka? Wyjaśnij! 

 ciekawa,  

 przygodowa,  

 interesująca,  

 fascynująca.  

5. Książeczki z naszej półeczki. 

Jaka jest Twoja ulubiona książki? 

kolorowa, wesoła, ciekawa, długa, gruba, cienka.  

 

6. Wyjaśnienie znaczenia wyrazu cudzysłów i poznanie tego znaku interpunkcyjnego.  

Uwaga!  

Tytuł książki zawsze piszemy w cudzysłowie, np. „Kot w butach”. 

Przeczytaj informację w podręczniku na s. 39:  

Nasz język polski – cudzysłów. 

 

7. Książeczka – wykonaj książeczkę z kilku kartek. Narysuj obrazki, a następnie  

Poproś Rodziców o pomoc. Możesz poszukać inspiracji w Internecie. Powodzenia. 
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8. Otwórz „Ćwiczenia do pisania” – s.37 i wykonaj dwa polecenia. 

 
W pierwszym odpowiedz na pytanie: jaka może być książka? Podkreśl pasujące wyrazy i uzupełnij 

zdania. W poleceniu drugim pokoloruj właściwe zdania. 

 

Zrób sobie przerwę na śniadanie. Smacznego! 

 

 

9.  Ustne rozwiązywanie zadań z Rodzicami. 

 W bibliotece szkolnej były książki przyrodnicze: 6 o ptakach, 4 o parkach i 7 o roślinach. Ile 

było razem książek przyrodniczych?  

 

 Uczniowie klasy pierwszej przez tydzień wypożyczyli książki. W poniedziałek wypożyczyli 7 

książek, we wtorek 3 książki, w środę 5 książek, we czwartek 4 książki, a w piątek 

biblioteka była zamknięta. Ile książek wypożyczyli uczniowie klasy pierwszej w ciągu tego 

tygodnia?  

10. Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” na s. 64, 65, 66 i 67. Zadania podziel sobie na kilka części. 

Jest wiele rysunków, które pomogą Ci rozwiązać zadania. 

Powodzenia! 

11. Podsumowanie zajęć:  

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… 
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Środa – 27.05.20r. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE PZ cz. 4 s. 40–43, Z cz. 4 s. 38–39, M cz. 2 s. 68–69, zeszyt, piórnik. 

 

Krąg tematyczny: Dzieci lubią czytać  

Temat: Książki znamy i o nie dbamy 

 

CELE: 

 przeczytasz głośno wskazany tekst   

 poznasz rolę wykrzyknika w zdaniach   

 dowiesz się o produkcji papieru z drewna i makulatury   

 samodzielnie wykonasz polecenia, korzystając z własnych 

wiadomości i umiejętności matematycznych   

 poznasz zasady segregowania papieru 

 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. „Życie książek” – włącz i posłuchaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXO8UMRGQbo 

 

2. Rozwiązanie zagadki:  

Co to za miejsce? W labiryntach szkolnych korytarzy gdzieś książka cicho marzy, że 

przyjdziesz, by ją przeczytać. O, już cię wita! 

O czym jeszcze marzy książka?  

Jakich czytelników lubi?   

 

3.  Otwórz podręcznik na s. 40 i 41 i przeczytaj opowiadanie Wojciecha Widłaka pt. „ Rozmowy 

książek”. Możesz poprosić Dorosłego. 

 Co się przyśniło Kubie? Na co żaliły się książki w bibliotece? 

 Co zrobił Kuba po przebudzeniu? 

 Jak powinniśmy dbać o książki? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OXO8UMRGQbo
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Prośby książki związane z dobrym traktowaniem, np.: 

 Nie czytaj mnie podczas jedzenia!  

 Nie wyrywaj mi kartek!  

 Nie zaginaj moich rogów!  

 Używaj zakładki!  

 

4.  Wyszukaj w opowiadaniu zdania zakończone wykrzyknikiem – przeczytaj je z odpowiednią 

intonacją.  

Uwaga! 

Wykrzyknik może pojawić się na końcu każdego zdania, które jest nacechowane emocjami i 

powiedziane głośno. ! 
 

5. Otwórz „Ćwiczenia do pisania” – s. 38 i 39 i wykonaj sześć poleceń. 

 

Przeczytaj polecenia bardzo uważnie. Jeśli jednak natrafisz na polecenie, którego nie rozumiesz, 

poproś Dorosłego o pomoc. 

Nie pisz wyrazów w zeszycie w poleceniu piątym i szóstym. 

6. Moja ulubiona książka. 

Zaprezentuj swoje ulubione książki, podaj Dorosłemu ich tytuły i autorów.  

7. Od drewna do papieru – wykorzystanie drewna przez człowieka. 

 

Otwórz podręcznik na 

s. 42 i 43. Obejrzyj obrazki i  

przeczytaj informacje „Jak  

powstaje papier?”  

 

 

 

 

 

Obejrzyj film: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI
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Dlaczego i jak należy oszczędzać papier? – rozmowa z Dorosłym na temat segregacji i 

ponownego użycia makulatury w procesie produkcji papieru.  

Co można wrzucić do pojemnika z 

napisem papier (gazety, książki, 

tekturę, papierowe torebki), a czego nie 

powinno się tam wrzucać (opakowań z 

zawartością, papieru foliowanego lub 

lakierowanego, tapet, kalki, 

zatłuszczonego papieru).  

Sposoby oszczędzania papieru to, np.: 

 dwustronne wykorzystywanie 

kartek,  

 unikanie jednorazowych 

ręczników, toreb, talerzy, 

 kupowanie produktów 

wyprodukowanych z makulatury.  

 

Zebranie jednej tony makulatury uchroni 17 drzew przed wycięciem.  

 

 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę. Taniec? 

https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI 

 

 

 

8.  Sprawdzam siebie – powtórzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, obliczenia w 

zakresie 20.  

Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” – s. 68 i 69. 

Przeczytaj uważne polecenia i wpisz rozwiązania we wskazane miejsca. 

Samodzielnie wykonaj zadania:  

 uzupełnianie ciągu rosnącego do 20 - 1 

 porównywanie liczb - 2 

 rozwiązywanie zadania – obliczenia pieniężne - 3 

 działania z okienkami dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 - 4  

 rozwiązywanie zadania tekstowego - 5 

 mierzenie długości i zapisywanie wyników pomiarów - 6  

 obliczenia związane z ważeniem -  7 

 odczytywanie wskazań zegara - 8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
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Kartkówka 

Zaznaczyłam samogłoski. Będzie łatwiej. 

Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter 

książka 2 6 7 

czasopismo    

bibliotekarka    

wiosna    

księgarnia    

lektura    

podręcznik    

zeszyt    

dziecko    

uczniowie    

 

Uwaga! 

Zrób wyraźne jedno zdjęcie tabeli, podpisz i wyślij do poniedziałku  

(do 01 czerwca 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. 

 

 

 

Wspaniale dzisiaj pracowałeś/aś  

Dałeś/aś z siebie wszystko.  

Brawo dla Ciebie! 

Wasza pani  

JG 

 

 


