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Edukacja wczesnoszkolna – klasa Ia – zestaw 20 

Zielona Góra, 28 maja 2020r. 

Dzień dobry Dzieci! 

 

Dziękuję Wam za wszystkie przesłane zadania.  Mam nadzieję, ze jesteście zdrowi 

i w dobrym nastroju. 

Dzisiaj kolejne zadania. 

Zapraszam do pracy. Pamiętajcie o przerwach! 

 

Czwartek – 28.05.20r. 

 

Krąg tematyczny: Dzieci lubią czytać  

Temat: Mamy swoje czasopisma 

Cele:  

 porozmawiasz o czasopismach dla dzieci 

 poznasz stałe części czasopisma „Świerszczyk”  

 rozwiążesz różne zadania, wykonując obliczenia 

rachunkowe w zakresie 20  

 wykonasz proponowane ćwiczenia z piłką 

 

 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Powitanie – jeśli masz w domu czasopismo dla dzieci, weź do ręki. Obejrzyj. Przeczytaj tytuł. 

 

2. Czasopismo, co to takiego? – gromadzenie doświadczeń związanych z czasopismami. 

Prasa to ogół gazet i czasopism. Gazety ukazują się codziennie, a czasopisma z różną 

częstotliwością (jeśli masz w domu, to sprawdź zapisy na pierwszych stronach czasopism: 

tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik).  

Są czasopisma, które lubi większość z nas, ale niektóre zainteresują tylko wybranych czytelników, 

np. hodowców psów, koni, informatyków.  
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3. Czytały go wasze prababcie – zbieranie informacji o „Świerszczyku”. 

Otwórz podręcznik s. 44 i 45 i przeczytaj głośno wiersz pt. „Rodzinny Świerszczyk”. Wskaż stałe 

rubryki w czasopiśmie.  

Które kąciki „Świerszczyka” podobają Ci się najbardziej? 

„Świerszczyk” jest najstarszym w Europie czasopismem dla dzieci. Ukazuje się 

nieprzerwanie od 1945 roku. Gdy porozmawiacie o nim w domu, z pewnością okaże 

się, że czytali go już wasi rodzice, babcie, a nawet prababcie. Nazwę wymyśliła Ewa 

Szelburg- Zarembina, a pierwszy portret Świerszcza stworzył Jan Marcin Szancer. 

Najwcześniejsze numery ukazywały się w wersji czarno-białej, ale stopniowo pismo 

nabierało kolorów. „Świerszczyk” urodził się w Łodzi, a teraz mieszka w Warszawie.  

 

4. Otwórz „Ćwiczenia do pisania” na s. 40 i wykonaj trzy polecenia, na s. 41 pobaw się w 

wyszukiwanie elementów na rysunku z działu pisma dla dzieci „Ukryte obrazki” – pokoloruj je. 

 

 

Kończenie zdania: 

 

 Czytałabym/czytałbym więcej, gdyby…  
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5. Portret Świerszczyka – zrób pracę plastyczną. 

 

 

 

 

Świerszczyk w technice origami z koła 

zgodnie ze wzorem z okładki 

„Świerszczyka” nr 9 z 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rozwiązuję różne zadania– ćwiczenia rachunkowe. 

Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” na s. 70 i 71. Przeczytaj uważnie polecenia i  postaraj się 

wykonać. 

 Obliczenia pieniężne – siła nabywcza pieniędzy (1)  

 Dodawanie kilku składników – diagramy słupkowe (2)  

 Ćwiczenie spostrzegawczości – kolorowanie figur wg podanego wzoru (3) 

 Ćwiczenia w odejmowaniu liczb – piramidki liczbowe (4) 

 Następnie otwórz podręcznik do matematyki na s. 42 i 43 i zagraj z Mamą lub Siostrą w grę 

           pt. „Wyścig mrówek”. Przestrzegaj zasad. 

7. Otwórz „Zeszyt do kaligrafii” – s. 58 i napisz trzy zdania (tylko). 

8. Otwórz „Ćwiczenia do muzyki” na s. 80. Przeczytaj słowa piosenki pt. „Walczyk dla rodziców”. 

Naucz się na pamięć dwóch  kolejnych zwrotek (3 i 4). 

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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Piątek – 29.05.20r. 

Krąg tematyczny:  Dzieci lubią czytać  

Temat: Dzień odkrywców. Książka moim przyjacielem  

CELE: 

 wskażesz właściwe elementy zbioru  

 opowiesz historyjkę na podstawie ilustracji  

 przeczytasz zdania i poprawisz w nich błędy  

 poznasz główne etapy powstawania książki  

 wykonasz zakładkę do książki  

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Dziwna bajka o Czerwonym Kapturku.  

Poproś Dorosłego, żeby głośno przeczytał tekst zmienionej bajki o 

Czerwonym Kapturku.  

Twoim zadaniem  jest sygnalizowanie odstępstw od klasycznej 

wersji utworu. 

 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w głębi lasu 

stał wielki zamek, w którym mieszkała śliczna 

dziewczynka, zwana przez wszystkich Niebieskim 

Kapturkiem. Pewnego dnia mama powiedziała do 

Niebieskiego Kapturka:  

– Dziadek jest chory. Zanieś mu pudełko z ciastem, ale 

bądź ostrożna. Nie zbaczaj ze ścieżki i nie zatrzymuj się 

po drodze. Wtedy nie spotka cię nic złego.  

– Nie martw się, mamo, pobiegnę prosto do dziadka i nie będę się zatrzymywać. 

Niebieski Kapturek pojechał na hulajnodze dróżką przez las, ale szybko zapomniał, 

co przyrzekł mamie. Zaczął biegać po polance, zbierając poziomki, grzyby i 

pomarańcze. Nagle Niebieski Kapturek usłyszał szelest krzaków, zza których wyłonił 

się… wielki czarny potwór.  

– Dokąd to idziesz, moja maleńka, zupełnie sama w tym ogromnym lesie?  

– Idę do dziadka na urodziny.  

– Czy twój dziadek mieszka sam? – zapytał potwór.  

– Tak! I nigdy nie otwiera drzwi obcym.  

– No to na razie! Może się jeszcze spotkamy – powiedział potwór, po czym szybko 

pobiegł na skróty do domku dziadka. Potwór zapukał do drzwi.  
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– Kto tam? – spytał dziadek.  

– To ja, Niebieski Kapturek. Przyniosłam ci lody malinowe.  

– Wejdź, kochanie – rzekł dziadek.  

Potwór jednym potężnym skokiem wskoczył do izby i pożarł dziadka. Chwilę później 

do drzwi zapukał Niebieski Kapturek.  

– Dziadku, czy mogę wejść?  

– Ależ tak, oczywiście, czekam na ciebie.  

– Dziadku, czemu masz takie wielkie okulary?  

– Żeby cię dobrze widzieć, Niebieski Kapturku.  

– A dlaczego masz takie wielkie nogi?  

– Wydaje ci się, Kapturku.  

– A dlaczego masz takie wielkie usta?  

– Żeby ci zaśpiewać piosenkę. I w tym momencie potwór zaczął śpiewać. Niebieski 

Kapturek tak się zasłuchał, że usnął. Potwór tylko na to czekał, bo zamierzał 

połknąć śpiącego Kapturka. Tymczasem koło chatki przechodził rybak. Usłyszał 

piękny śpiew. Zajrzał do środka przez okno, a tu w łóżku dziadka leży wielki potwór. 

Rybak wszedł cicho do domu, wyjął wędkę i zastrzelił potwora. Potem rozciął jego 

brzuch, z którego wyskoczył dziadek, i obudził Niebieskiego Kapturka. 

 

2.  Powtórz liczenie w zakresie 20. 

Kliknij w poniższy link: 

 

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

 

Zrób sobie przerwę na śniadanie. 

 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/99f4f234afdaeaa013956efb476f092a_/index.html
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3. Przeczytaj lub poproś Dorosłego o przeczytanie opowiadania Beaty Ostrowickiej  

pt. „Nowa książeczka”. 

Na biurku, oprócz laptopa, lampki, zeszytów i kilku długopisów, leżało mnóstwo 

drobiazgów. Była kryształowa kula, drewniana figurka żyrafy, papierowy ludek, 

błękitne piórko sójki, muszelka przywieziona znad morza i plastelinowy kotek z 

oderwanym uchem.  

– Ma napisać nową książkę – szepnęła któregoś dnia Kula.  

– Kto? – spytał jeden z najnowszych Długopisów.  

– Opowiadaczka. Tak ją nazywamy – wyjaśnił Laptop.  

– Słyszałam, jak rozmawiała przez telefon – szeptała przejęta Kula. – To ma być 

książeczka. Dla dzieci. Na dowolny temat.  

– Może coś o wiośnie? – skrzypnęło Pióro. – Byłby temat na czasie.  

– O wiośnie pisała w tamtym roku – przypomniał Papierowy Ludek. – I nawet 

napisała wtedy o mnie – uśmiechnął się szeroko.  

– Ale mało – syknęła Kula. – Zaledwie kilka zdań. A teraz to będzie coś wyłącznie o 

mnie. Jestem tego pewna – nadęła się. – Wczoraj wyjątkowo długo mi się 

przyglądała. Na pewno napisze o tym, jaka jestem piękna, jaka kolorowa...  

– A przede wszystkim jaka skromna – prychnęło Piórko. – A może o mnie? O tym, 

że kiedyś należałem do sójki i że latałem nad drzewami? Potem już żaden problem 

napisać o lesie, zwierzętach i myk! książeczka gotowa.  

– Lepiej o mnie. O tym, że jestem niezwykłym zwierzęciem, że mieszkam w Afryce – 

zaproponowała Żyrafa.  

– Mogłaby napisać o tym, jak lew atakuje stado żyraf, a ja, najdzielniejsza z nich 

wszystkich, kopię lwa między ślepia. On zemdlony pada, nad nim latają takie złote 

gwiazdki, a ja zostaję królową naszego stada. Potem drugi tom, pod tytułem „Jak 

królowa Żyrafa panowała długo i szczęśliwie”.  

– Ty, Żyrafo, to masz pomysły – zachichotał Zeszyt i wesoło zafalował kartkami. – A 

o mnie też byś coś wymyśliła?  

– Pewnie – odparła Żyrafa. – Ale o tobie to by nie było zbyt ciekawie.  

– A o mnie? – zaszumiała Muszelka. – Mogłabym być przyjaciółką jakiejś syrenki – 

zaproponowała nieśmiało.  

Kula prychnęła pogardliwie. Przyjaciółka, królowa... Też pomysły. Zwykła drewniana 

figurka i zwykła muszelka, do tego jeszcze ukruszona z jednej strony. I w tej chwili, 

gdy Kula rozmyślała, że tak naprawdę tylko ona nadaje się na głównego bohatera 
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nowej książeczki, plastelinowy Kotek zastanawiał się, czy gdyby odszukał swoje 

zgubione uszko, gdyby nie był zielono-niebieski, czy wtedy znalazłby się w nowej 

książeczce... Wystarczyłoby choć jedno króciutkie zdanie o nim.  

Skrzypnęły drzwi pokoju. Do biurka podeszła Opowiadaczka. Usiadła przy nim i 

pochyliła się nad laptopem.  

– I co? No, co widzisz? – Kula po chwili syknęła do Lampki. – Mów! Ile już napisała 

o mnie?  

– Jakoś niewiele – odparła słodko Lampka, która nie przepadała za przemądrzałą 

Kulą. – Szczerze, to nic.  

– A napisała już, że kopnęłam lwa? Już leży pokonany moim prawym przednim 

kopytem? – dopytywała się Żyrafa.  

– Też jakoś nie – odpowiedziała Lampka. – No to o czym ona pisze?! – 

zdenerwowała się Kula.  

– O przygodach zielono-niebieskiego kotka. Bez uszka. Teraz kotek wędruje w 

stronę Mlecznej Doliny – odpowiedziała uprzejmie Lampka i mrugnęła do Kotka, 

który poczuł się szczęśliwy jak nigdy dotąd.  

A potem mrugnęła jeszcze raz. Na widok oburzonych min Kuli i Żyrafy.  

 

(Źródło: „Świerszczyk” 8/2008). 

 

 

Ustal, kim są bohaterowie powiadania – uczestnicy 

rozmowy.  

 

Ustal, dlaczego Lampka powiedziała, że Opowiadaczka 

pisze o przygodach zielono-niebieskiego kotka? 

 

4. Otwórz zeszyt w linie i przepisz zdania:      

 
Pisz uważnie! Pamiętaj zdanie piszemy wielka literą! 
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Lekcja     29.05.20r. 

 

Jestem książką pod tytułem „Plastusiowy pamiętnik”. 

Napisała mnie pani Maria Kownacka. A oto moi 

bohaterowie: Tosia w szkolnym fartuszku, Plastuś w 

zielonych porteczkach, skrzypiąca stalówka i tłuściutka 

gumka myszka.  

  

 

 

 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

 

5. Książka moim przyjacielem. 

Otwórz ćwiczenia „Dzień odkrywców” na s. 64 i 65 i wykonaj polecenia. 

 Najpierw rozwiąż zagadkę i zapisz hasło (1) 

 Następnie odszukaj jak najwięcej różnic na ilustracji, pokoloruj wybrany 

rysunek (2)  

 Potem rozpoznaj książki na podstawie opisu upodobań ich czytelników (3) 

 Kolejno popraw tekst, który jest zapisany z błędami (4) 

 

6. Opowieść o… – wizualizacja opowieści.  

Poproś Dorosłego o przeczytanie tekstu, który jest podzielony na części.  

 

Po każdej z nich nadaj tytuł fragmentowi i zrób prosty rysunek, który potem pomoże 

im przypomnieć sobie, o czym był ten fragment.  

 

Przykład: Aby zilustrować treść bajki o Złotej Rybce, można narysować tylko złotą 

rybkę i wędkarza, bez wszystkich szczegółów tej historii.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
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A co byście narysowali, żeby przypomnieć sobie fragment bajki o Kopciuszku, w 

którym Kopciuszek ucieka z balu tuż przed północą i gubi pantofelek? Wystarczy 

sam pantofelek albo księżyc i pantofelek, bez innych elementów, takich jak np. 

schody czy książę.  

„W bibliotece małych marzycieli” 

 

 W bibliotece jeszcze nikogo nie było. Zgaszone światło, cisza i tylko zapach 

książek – nowych i starych. Liczne półki uginały się pod ich ciężarem. Wysokie 

regały tworzyły niemal labirynt, w którym przyjemnie było się czasem zgubić w 

poszukiwaniu wymarzonej książki. Przykładowy rysunek: ciemny labirynt. 

  

 Nagle zaskrzypiały drzwi do biblioteki i światło się zapaliło. To stary 

bibliotekarz wszedł, aby przygotować się do pracy. Lubił pomagać w 

poszukiwaniu książek swoim podopiecznym, których nazywał małymi 

marzycielami. Bibliotekarz był niskim staruszkiem, wiecznie uśmiechniętym, z 

siwymi włosami i wąsami. Zawsze miał na sobie białą koszulę i kamizelkę w 

kratkę.  

 

 Po chwili zaczęli przychodzić podopieczni pana bibliotekarza. Witali się z nim 

serdecznie, nazywając go wujkiem, i znikali w labiryncie regałów, aby po chwili 

usiąść przy stolikach w wygodnych fotelach z odnalezionymi książkami. 

Niektórzy cichutko rozmawiali, opowiadając sobie niesamowite historie i 

przygody przeżywane przez bohaterów książek. Sami również marzyli o 

przeżyciu tak ekscytujących chwil.  

 

 

 Do biblioteki wszedł rudy chłopiec, którego wcześniej nikt tu nie widział. 

Podszedł do pana bibliotekarza i podał mu karteczkę – był na niej zapisany 

tytuł książki, której szukał: „Tajemnice magicznej biblioteki”. Pan bibliotekarz, 

który znał miejsce każdej książki, zamyślił się na chwilę, a potem poszedł 

razem z chłopcem poszukać książki. Powinna być w trzeciej alejce, na samym 

końcu piątej półki pierwszego regału. Był pewien, że tam ją znajdzie, ale 

miejsce było puste. Spytał swoich małych marzycieli, czy może ktoś z nich 

czyta w tej chwili „Tajemnice magicznej biblioteki”, ale nikt książki nie miał. To 

dziwne, że zaginęła akurat najstarsza w całej bibliotece książka…  

 

Opowiedz tę historię jeszcze raz, starając się odtworzyć z pamięci jak najwięcej 

szczegółów, korzystając tylko ze swoich prostych rysunków.  

Zachowaj rysunki! Będą potrzebne do następnej lekcji o odkrywcach. 
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7. Wykonaj zakładkę do książki. Możesz się zainspirować pomysłami z Internetu. 

Kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=K5aXod4jUHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ 

 

Kończenie zdania:  

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się…  

 

 

Poniedziałek  - 01.06.20r. 

 

Krąg tematyczny:  Podróże małe i 

duże  

Temat: Lubimy podróżować  

CELE: 

 wypowiesz się na temat zalet i 

wad podróżowania różnymi 

środkami lokomocji  

 opowiesz o własnych 

przeżyciach związanych z 

podróżami  

 nauczysz się liczyć pełnymi 

dziesiątkami do 100 i pisać 

odpowiednie liczebniki  

 weźmiesz udział w zabawach   

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Zaproszenie do podróży – film wprowadzający do tematu zajęć.  

https://www.youtube.com/watch?v=0T27HuZfwrw 

https://www.youtube.com/watch?v=K5aXod4jUHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ
https://www.youtube.com/watch?v=0T27HuZfwrw
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2. Wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej  

pt. „Letnie podróże”. Wypowiedz się na temat 

swoich dotychczasowych podróży, zwróć 

uwagę na środki lokomocji, którymi te podróże 

się odbywały.  

Przeczytaj wiersz lub poproś Mamę – 

podręcznik, s.46. 

 Jaka pora roku sprzyja podróżom?  

 O jakich środkach lokomocji jest mowa w 

wierszu?  

 Jakimi jeszcze środkami lokomocji można 

podróżować?  

 Do czego zachęca osoba, która wypowiada 

się w wierszu?  

 Czego mogą dostarczyć środki lokomocji?  

 

Wyszukaj w tekście nazwy środków lokomocji.  

Omów środki lokomocji przedstawione na ilustracjach.  

Wypowiedz się na temat sposobów podróżowania na podstawie ilustracji.  

 

3. Podróże – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.  

Otwórz „Ćwiczenia do pisania” na s. 42 i 43 i wykonaj polecenia.  

Pisania jest niewiele. 

Zrób sobie przerwę na śniadanie. Smacznego!  
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4. Rozszerzenie zakresu liczbowego – liczenie dziesiątkami w zakresie 100.  

 

 

Otwórz podręcznik do matematyki – s. 44 i 45. 

Przeczytaj zadanie pierwsze. Ile jest cukierków razem? Ile jest dziesiątek? 

W zadaniu drugim policz i przeczytaj zapisy. 

Zapisz w zeszycie kolejne liczby. 

                                                         Lekcja                                  01.06.20r. 

Temat: Liczby do 100. 

2/44 

10, 20,  

Otwórz „Zeszyt ćwiczeń do matematyki” – s. 72, 73 i 74. 

Czytaj zadania uważnie. Zastanów się. Pomyśl. Rób sobie przerwy. Nie spiesz się. 

Podziel sobie zadania na części.    
Jesteś Mistrzem! Potrafisz liczyć do 100! 
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5. Poćwicz dodawanie dziesiątek w zakresie 100. 

Kliknij w link: 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-dziesiatek-w-zakresie-100_1_21 

6. Kończenie zdania:  

Lubię podróżować...  

 

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się…  

 

Powodzenia! 

Wasza pani JG 

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-dziesiatek-w-zakresie-100_1_21

