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Edukacja wczesnoszkolna – klasa Ia – zestaw 17 

Zielona Góra, 19 maja 2020r. 

Witajcie moje Pierwszaki! 

Dziękuję za zadanie, świetnie Wam poszło!  

Latawce są  „odlotowe”, a właściciele po dwóch miesiącach zdalnego nauczania prawie nie do 

poznania. Brawo! 

Dzisiaj kolejne zadania. 

Wtorek – 19.05.20r. 

Krąg tematyczny: Między nami  

Temat: Między nami w domu 

 

Cele: 

 odpowiesz na pytania do 

wysłuchanego tekstu   

 określisz członków rodziny ze 

względu na pokrewieństwo  

 obliczysz działania dodawania, 

odejmowania i z okienkami  

 wykonasz niespodziankę dla mamy 

 

1. Rodzinne fotografie – ćwiczenia w mówieniu.  

Przedstawianie najbliższych członków rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa) na 

zdjęciach w albumie rodzinnym. 

2. Tekst Joanny Papuzińskiej „Jak nasza mama zreperowała księżyc”.  

Poproś Rodziców o przeczytanie tekstu – podręcznik s. 30 i 31. 

Odpowiedzi na pytania do tekstu:  

 Kto jest bohaterem opowiadania?  

 O jakiej porze to się dzieje?  

 Dlaczego księżyc popłakiwał?  

 W jaki sposób mama naprawiła księżyc?  

 Czy można naprawić księżyc?  

 Czego człowiek nie potrafi nigdy naprawić? – podawanie przykładów.  

Co znaczy słowo fantastyczne?  (zmyślone) 

 

Spróbuj wskazać elementy fantastyczne (zmyślone) i realistyczne (prawdziwe) w tekście.  

Przeczytaj proszę książkę Joanny Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka” (jeśli będzie to 

możliwe).  
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3. Czy można być czarodziejem w życiu codziennym? – zdania pytające. 

Otwórz „Ćwiczenia do pisania” – s.31 i 32. Wykonaj cztery polecenia.  

Dobierz podpisy do ilustracji, narysuj ilustrację do zdania, opowiedz historyjkę obrazkową (1). 

Przeczytaj zdania. Napisz pytajnik na końcu pytań, a kropkę na końcu odpowiedzi (2). 

Uzupełnij odpowiedzi Tomka o jego rodzinie (3). 

Pokoloruj taką samą kredką ramki z wyrazami nazywającymi tego samego członka rodziny (4). 

4. Obejrzyj  prezentację. Kliknij w link: 

http://scholaris.pl/resources/run/id/110241 

 Kto jest kim w rodzinie? – ustalanie stopni pokrewieństwa.  

 

Narysuj na kartce swoje drzewo genealogiczne z zachowaniem poziomów: ja i moje rodzeństwo; 

moi rodzice; rodzice moich rodziców (ze strony mamy i taty), czyli dwie babcie i dwóch dziadków – 

ustalenie stopni pokrewieństwa. Podpisz członków rodziny. Pracę włóż do teczki rysunkowej. 

Zrób sobie przerwę na pyszny soczek i owoce. 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/110241
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Wskaż wiekową różnicę pokoleń w rodzinie:  

 Kto jest najstarszy?  

 Kto jest najmłodszy?  

 Kto i od kogo jest starszy?  

5. Otwórz „Zeszyt do kaligrafii” na s. 55 i przepisz dwie rymowanki (rozłóż sobie na części). 

 

Zrób krótką przerwę na gimnastykę. Dzisiaj może taniec! 

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

 

6. Obliczenia w zakresie 20. 

Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” na s.54 i 55. 

W zadaniu pierwszym rozwiąż zadanie – obliczenia pieniężne.  

W zadaniu drugim rozwiąż zadanie z wykorzystaniem schematycznego rysunku. 

Rzucaj kostkami do gry (jeśli są) i oblicz sumy wyrzuconych oczek (zadanie trzecie). 

W zadaniu czwartym oblicz, ile Marek ma pieniędzy i narysuj monety, jakie mógł dołożyć. 

W zadaniu piątym przyklej książki, w szóstym dodaj i odejmij liczbę 2, a na zakończenie pracy  

jeszcze zadanie siódme. 

7. Poćwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Kliknij w link: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/342abc13ddb7b64cd35871abfb561012_/lesson/lesson/index.ht

ml 

8. Wielkimi krokami zbliża się „Dzień Mamy”. 

Zapraszam do obejrzenia filmów, może któryś z nich zainspiruje Was do wykonania niespodzianki  

dla mamy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zOjJ-0jwDHw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/342abc13ddb7b64cd35871abfb561012_/lesson/lesson/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/342abc13ddb7b64cd35871abfb561012_/lesson/lesson/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=zOjJ-0jwDHw
https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0
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Środa – 20.05.20r. 

 

Krąg tematyczny: Między nami  

Temat: Święto mamy 

 

 wypowiesz się na temat wysłuchanego tekstu  

 poznasz nowe litery i nauczysz się je pisać  

 obliczysz działania dodawania i odejmowania   

 wykonasz prezent dla mamy  

 wykonasz ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne 

 

Zaśpiewaj piosenkę. Kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=n4tYuYZd_yc 

1. Niespodzianka dla mamy – praca z tekstem.  

Przeczytaj tekst w podręczniku na s. 32 – 33 (Rodzic). 

 

 Przeczytaj wyrazy na marginesie z dwuznakiem  dż – spółgłoska (jedna). 

 Wskaż bohaterów i określ miejsce akcji opowiadania.  

 Jaką niespodziankę przygotowali bohaterowie?  

 Czy mamę zadowolą prezenty przygotowane przez dzieci?  

 

Naucz się pięknie czytać. Pamiętaj, to Rodzic decyduje, ile będziesz czytać? 

 

2. Co lubi Twoja mama? Zrób listę prezentów na kartce (10). Narysuj prezenty na kartce z bloku 

rysunkowego. Podpisz je.  

Kartkę włóż do teczki rysunkowej.  

3. Wprowadzenie dwuznaku dż.  

ZAPAMIĘTAJ! 

 

dżungla 

d – ż – u – n – g – l - a  (7 liter) 

dż – u – n – g - l – a (6 głosek) 

dżun – gla  (2 sylaby) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4tYuYZd_yc
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4. Otwórz „Ćwiczenia do pisania” na s. 33 i 34. 

 

Pokoloruj samogłoski i spółgłoski w wyrazach dżokejka, dżudoka, dżdżownica. 

Napisz dż i wyrazy z dż.  

 

Proszę pisz uważnie!       
W poleceniu pierwszym połącz rysunki i podpisz obrazki. Następnie rozwiąż rebus. Na kolejnej 

stronie  - 34 w poleceniu trzecim, przeczytaj zdania, podkreśl wyrazy z dż i wykonaj ilustrację do 

zdania. W poleceniu czwartym uzupełnij zdania wyrazami z wyklejanki. Na koniec pracy w 

ćwiczeniach oddziel kreskami kolejne wyrazy. Nie przepisuj do zeszytu! 

 

Pora na gimnastykę. 

 

5. W zeszycie w linie napisz: 

                                                                            Lekcja                                 20.05.20r. 

dż 

Dż 

dżem, drożdże, dżungla, dżinsy, dżdżysty, dżdżownica 

 

6. Otwórz „Ćwiczenia do kaligrafii” na s. – 53. Napisz dwuznak dż, wyrazy z dż (niebieskie), a 

następnie wyrazy i zdania  (czarne), później przepisz rymowankę na dole strony.  

Przepisywanie tekstu podziel na części.    
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Zrób sobie przerwę na drugie zdrowe śniadanko. 

 

7. Obliczenia w zakresie 20.  

Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” na s. 56 i 57. 

W zadaniu pierwszym wykonaj obliczenia. 

Kolejno:   

 Rozwiążesz zadania tekstowe (2, 3 i 4) 

 Narysujesz kropki (5)  

 Odejmiesz liczby (6) 

 Rozwiążesz zadanie tekstowe (7).  

 Zmierzysz wskazane odcinki i zapiszesz wyniki pomiarów.  

Pamiętaj mierzymy od 0! 

Jeśli będziesz mieć kłopot, poproś Rodziców o pomoc. 

 

8. Zrób tabelę w zeszycie w linie. Narysuj ją przy pomocy linijki i ołówka. 

Poproś Dorosłego o pomoc. 

Policz i napisz liczbę sylab, głosek i liter. 

 

Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter 
dżem 1 3 4 

drożdże    

dżungla    

niespodzianka    

prezent    

wnuczek    

babcia    
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9. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie: Co to znaczy?   

 Nie ma jak u mamy.  

 Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.  

 Głowa rodziny.  

 Najbliższa rodzina.  

 Pracować na rodzinę.  

 Grunt to rodzina.  

 

 

 

Dzisiaj skończyliśmy naukę 

LITER!  

Hura! 

 

Do zobaczenia 

JG 

 

 

 


