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Edukacja wczesnoszkolna – klasa 1a – zestaw 22 

Zielona Góra, 4 czerwca 2020r. 

Dzień dobry Dzieci! 

Dziękuję Wam za wszystkie przesłane ćwiczenia. 

Dzisiaj kolejne zadania. 

Zapraszam do pracy. Pamiętajcie o przerwach i śniadaniu! 

 

Czwartek – 04.06.20r. 

 

Krąg tematyczny: Podróże małe i duże  

Temat: Mieszkamy w Europie 

CELE:  

 wskażesz Polskę na mapie Europy  

 weźmiesz udział w rozmowie o Unii Europejskiej  

 dowiesz się, co to jest metr, i poznasz jego skrócony zapis  

 rozwiążesz zadania wymagające obliczania długości 

 nauczysz się piosenki 

KLUCZOWE PYTANIA: 

– Do którego europejskiego kraju chciałbyś pojechać? Dlaczego? 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Zapoznaj się z kilkoma ważnymi informacjami o Europie. Kliknij w poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=cFc99pEUERs 

https://www.youtube.com/watch?v=cFc99pEUERs
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1. Europejskie powitanie na dobry początek dnia.  

  

po polsku – dzień dobry  

angielsku – good morning  

niemiecku – guten Tag  

francusku – bonjour  

hiszpańsku – buenos dias 

włosku – buongiorno  

  

Sposoby witania się w różnych europejskich krajach:  

 po irlandzku – uścisk dłoni z charakterystycznym zetknięciem się kciukami,  

 po angielsku – wymiana słów Hallo, how are you today? I’m fine, thank you;  

 po holendersku – Hallo;  

 po francusku – całusy w oba policzki;  

 Finlandia i Szwecja to kraje skandynawskie słynące z powściągliwości, dlatego tam ludzie 

witają się tylko słowami;  

 Włosi uwielbiają spotkania i wspólne zabawy, toteż przy powitaniu nie tylko mówią 

buongiorno, ale także obejmują się i całują;  

 w Hiszpanii jest tak samo jak we Włoszech – witający się wymieniają uściski i pocałunki.  

2. Europa i Unia Europejska. 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 

Zapoznanie z mapą Europy, czytanie nazw krajów, prezentacja różnych państwowych flag.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4
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Niektóre państwa Europy postanowiły, że lepiej jest ze sobą współpracować, niż 

rywalizować. Tak powstał pomysł utworzenia wspólnoty państw – Unii Europejskiej. 

Obecnie w jej skład wchodzi 27 państw. 

Wysłuchaj „Ody do radości” – pieśni, która stała się hymnem Unii Europejskiej. 

Autorem muzyki jest Ludwig van Beethoven, który skomponował ją do słów niemieckiego poety  

F. Schillera. 

 https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

Flagi: Polski i Unii Europejskiej:  

 

 

 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Górny pas flagi oznacza białego orła, a dolny – czerwone pole tarczy herbowej.  

Kolory polskiej flagi mają następujące znaczenie:  

kolor biały oznacza srebro, a także wodę oraz czystość. Kolor czerwony jest symbolem ognia, 

oznacza odwagę i waleczność. 

Flaga Unii Europejskiej 

Liczba 12 złotych gwiazd rozmieszczonych w okręgu na niebieskim tle symbolizuje jedność, 

solidarność i harmonię między narodami Europy. Liczba 12 to również liczba miesięcy w roku, 

godzin na tarczy zegara, znaków zodiaku itd.  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/151504-mapa-europa 

 

3. Otwórz podręcznik na s. 52 – 53 i przeczytaj  informację na temat „ Poznajemy największe kraje 

Unii Europejskiej”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/151504-mapa-europa
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Monety: euro i eurocent.  

 

 

4.  Otwórz ćwiczenia do pisania na s. 49 i 50. Wykonaj pięć poleceń: pokoloruj, narysuj, uzupełnij 

zdania, wskaż i podkreśl zdania. Dasz radę! 

 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę. 

https://www.youtube.com/watch?v=N-6OFCuqXyo 

 

 

5. Metr – wprowadzenie. 

Jeśli masz w domu metr pobaw się nim. Zmierz 

różne przedmioty w domu - biurko, obraz, stół, 

szafę…  

6. Otwórz podręcznik do matematyki - s. 48. 

Odczytaj w zadaniu pierwszym, jaka odległość 

pokonał Olek? 

Olek przeskoczył 1 metr. 

7. Otwórz zeszyt w krateczkę i przepisz 

informację z rameczki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N-6OFCuqXyo
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                                                                         Lekcja                                              4.06.20r. 

Temat: Metr. 

 

100 centymetrów to 1 metr 

100 cm to 1 m 

Po literce m nie stawiamy kropeczki. Zapamiętaj! 

Przeczytaj zadanie drugie w podręczniku na s. 49 i odpowiedz Mamie ile razem centymetrów mają 

kawałki wstążki w jednym kolorze? Która wstążka przed rozcięciem miała długość 1 metra? 

Następnie odpowiedz na pytanie w zadaniu trzecim. 

8. Zwróć uwagę na poniższy obrazek i zapamiętaj jak wygląda odcinek. 

Dla zainteresowanych: 

Kliknij w poniższy link. 

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

 

 

9. Rozwiązywanie zadań. 

 

Otwórz ćwiczenia do matematyki na s. 77. Następnie wykonaj cztery zadania. W zadaniu 

czwartym w poleceniu zmień jeden wyraz klasa na dom. 

 

10. Otwórz „Ćwiczenia do muzyki” na s. 88. Przeczytaj słowa piosenki pt. „Słoneczna wycinanka”. 

Naucz się na pamięć jednej zwrotki. 

Następnie posłuchaj piosenki z płyty lub kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=p9rzKas3qc0&list=OLAK5uy_lj9ASjEHsNXkZzZ3ojPkJBFMaZF28bPLg&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_bYXHZUcpkE
https://www.youtube.com/watch?v=p9rzKas3qc0&list=OLAK5uy_lj9ASjEHsNXkZzZ3ojPkJBFMaZF28bPLg&index=2
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11. Podsumowanie zajęć.  

Odpowiedz na pytania: 

 Co utworzyły państwa Europy?  

 Dlaczego się zjednoczyły? Czy Polska należy do Unii Europejskiej?  

 Jakie są symbole UE?  

 Jakie państwa należą do Unii Europejskiej?  

 Jaka waluta obowiązuje w wielu krajach unijnych?  

 

Piątek  - 05.06.20r. 

Krąg tematyczny: Podróże małe i duże  

Temat: Dzień odkrywców. Poznajemy mapę Polski 

CELE: 

 wysłuchasz tekstu czytanego przez nauczyciela  

 wypowiesz się na podstawie tekstu  

 odczytasz z mapy Polski nazwy wskazanych miejsc  

 

KLUCZOWE PYTANIA:  

– Do czego są potrzebne mapy? 

1. Przeczytaj poniższe opowiadanie lub poproś o to Dorosłego.  

Maria Ewa Letki  

„Wehikuł dziadka” 

Mój dziadek jest konstruktorem różnych przedziwnych maszyn. Któregoś dnia 

skonstruował maszynę do latania. Był to rodzaj niedużego samolociku, 

wyposażonego w poczwórne skrzydła i wajchę, za którą się pociągało, żeby 

wystartować i wylądować. Kiedy po raz pierwszy wyprowadził ów wehikuł ze stodoły 

na podwórko, zbiegli się ludzie z całej wsi. Chcieli zobaczyć dziadkowy wynalazek. 

 – Zabieram cię na wycieczkę – powiedział dziadek do babci. – I wiedz, że ja w tę 

machinę włożyłem talent, serce i wszystkie oszczędności. 

 – Toż to szaleństwo lecieć czymś takim – szeptali gapie. – Wygląda jak duża 

zabawka.  

– Mój ty Leonardo – szepnęła wzruszona babcia, chociaż dziadek ma na imię Piotr. 

– Zawsze w ciebie wierzyłam. Poczekaj, zabiorę tylko jakieś kanapki, termos z 

gorącą kawą i już lecimy!  

Machina skonstruowana przez dziadka miała niezwykłą cechę. Kiedy się do niej 

wsiadało, zaczynała powtarzać: „Szybciutko, szybciutko, już szósta” bez względu na 
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to, która była godzina. Dziadek wmontował w nią głośnik i jakieś czujniki własnej 

produkcji.  

Jeżeli ona za każdym razem podaje tę samą godzinę, to znaczy, że jest felerna – 

powiedział tata, obchodząc machinę dookoła – i nie powinno się nią latać.  

– I skąd wiadomo, że ona jest latająca? – szepnął ktoś zza płotu. – Przecież ona 

może być zwyczajnie wznosząco-spadająca.  

W tej samej chwili z domu wypadła podekscytowana babcia z kanapkami i 

termosem. Oboje wsiedli, zapięli pasy i dziadek wprawił machinę w ruch. Najpierw 

pokręciła się po podwórku, trochę jak wielki pies, który musi wszystko obwąchać 

(ktoś ze zgromadzonych szepnął, że ona chyba żegna się na zawsze), potem 

energicznie wzbiła się w powietrze i odleciała z szumem silnika. Przez chwilę 

słychać było śmiech babci i dziadka, a potem wszystko umilkło i zniknęło.  

– Miejmy nadzieję, że to się dobrze skończy – powiedziała mama i przeżegnała się. 

Czekaliśmy całe popołudnie, noc, cały następny dzień, noc i jeszcze jeden dzień. 

Koleżanki babci popłakiwały, a mężczyźni wspominali dziadka. Pod koniec trzeciego 

dnia oczekiwań, kiedy było już całkiem szaro, usłyszeliśmy najpierw szum, potem 

okrzyk babci: – Tylko nie w moje pomidory! – i zaraz po tym głośne mlaśnięcie. 

Domyśliliśmy się, że wehikuł dziadka wylądował za domem, na grządkach z 

pomidorami. Rozgniótł wszystkie owoce, a cały dom od strony północnej był 

obryzgany czerwoną mazią. W maszynie coś się musiało przestawić, bo 

powiedziała: „Szybciutko, szybciutko, już dziesięć po siódmej!”.  

– A, co tam pomidory! – zawołała babcia, wyskakując na zniszczone grządki. – 

Podróż była wspaniała! Po jakimś czasie dziadek udoskonalił swoją latającą 

maszynę tak, że zawsze lądowała na środku podwórka, a babcia nadała jej imię 

Leonardo. Byliśmy teraz sławni, różni ludzie przychodzili do dziadka i pytali, czy nie 

dałby im polatać w swojej niezwykłej machinie. Dziadek zgadzał się, ale tylko do 

najbliższego miasta i z powrotem.  

Na szczęście mama, tata i ja mogliśmy latać, gdzie nam się tylko podobało.  

(Źródło: „Świerszczyk” 12/2008). 

2. Odpowiedz na pytania, np.: 

 Kto opowiada o przygodach z samolotem?  

 Co najczęściej konstruuje dziadek?  

 W co był wyposażony samolot dziadka?  

 Co ludzie myśleli o nowym pomyśle dziadka?  

 Jak długo trwała pierwsza podróż samolotem?  

 Gdzie wylądował samolot, kończąc pierwszy 

lot?  

 Czy dziadek go udoskonalił? Jak babcia nazwała dziadka?  

 Czy ktoś z was domyśla się dlaczego?  
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500 lat temu we Włoszech żył Leonardo da 

Vinci, bardzo mądry człowiek, wielki malarz, 

który był niezwykle dociekliwy. Przeprowadzał 

wiele badań, dokonał wielu odkryć, wykonał 

wiele projektów i konstrukcji. Zaprojektował 

maszynę latającą.  

 

 

 

 

 

To jego miała na myśli babcia, gdy nazwała dziadka Leonardem, ponieważ dziadek, podobnie jak 

słynny Włoch, stale coś konstruował. 

Dziadek z babcią oglądali świat z lotu ptaka, tzn. z bardzo dużej wysokości.  

Zrób sobie przerwę na gimnastykę. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk 

3. Mapa – wprowadzenie do pracy z mapą Polski.  

 

Czym jest mapa - obraz ziemi lub 

jej wybranego fragmentu, np. 

państwa, przedstawiony na 

płaszczyźnie za pomocą 

umownych znaków: linii, kolorów, 

symboli itp. 

4. Co można odczytać z mapy 

Polski? – 

  

Warszawa, Kraków, Gdańsk i 

inne, góry, rzeki, jeziora, morze.  

Jak może wyglądać podróż z 

jednego miasta do drugiego (np. z 

Gdańska do Krakowa?).  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk
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5. Ćwiczenia logiczne, językowe i rachunkowe.  

Otwórz ćwiczenia „Dzień odkrywców” na s. 66 i 67. Przeczytaj uważnie polecenia i  je wykonaj. 

 

6. Moja podróż w wyobraźni – planowanie podróży do tajemniczego miejsca.  

Opowiedz Tacie o swojej podróży. 

W planach określ:  

 Jakie to miejsce?  

 Jak będzie wyglądało?  

 Jak się tam dostaniemy?  

 Co zabierzemy ze sobą w podróż?  

 Czym się będziemy zajmować na miejscu?  

 Co przywieziemy z tej podróży?  

7. „Atlas Małych Marzycieli”: 

Wyjmij swój rysunek do opowieści o bibliotece z poprzedniego Dnia odkrywców.   

Narysuj na drugiej stronie, gdzie chcesz pojechać. 

8. Chcę pojechać do… – podsumowanie zajęć.  

Kończenie zdań: 

Chcę pojechać do…, bo…  

Kończenie zdania:  

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… 

 

 

Poniedziałek  - 08.06.20r. 

 

Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje  

Temat: Święto taty 

CELE: 

 przeczytasz wiersz 

 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie  

 rozwiążesz zadania związane z obliczeniami 

pieniężnymi, kalendarzowymi i zegarowymi  

 wykonasz wiatrak 

 

 

 

 



10 
 

 

KLUCZOWE PYTANIA: 

– W czym mógłbyś pomóc swojemu tacie?  

– W których sytuacjach życiowych jest najbardziej potrzebny tata? 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

Jaki jest „Mój Tato”? Kliknij i posłuchaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

 

1.  Nasi tatusiowie. 

Prezentacja kartki z kalendarza – odczytaj datę 

oraz nazwę zbliżającego się święta w dniu 23 

czerwca: Dzień Ojca.  

2. Święto taty – rozmowa na temat Dnia Ojca na 

podstawie wiersza „Tata”.  

Przeczytaj wiersz „Tata” Marcina 

Brykczyńskiego. 

Odpowiedz na pytania: 

 Jaki jest tata, o którym jest mowa w 

wierszu? Dlaczego można go nazwać 

rycerzem? 

 Dlaczego tata rozumie swoje dziecko? 

 W jaki sposób możesz okazać tacie, że 

go kochasz? 

3. Otwórz zeszyt do pisania i przepisz ostatnią 

zwrotkę. 

 

                                                                         Lekcja                                         08.06.20r. 

Temat: Mój Tata. 

 

Mój Tata wszystko umie 

I tatą jest wspaniałym, 

Mój Tata mnie rozumie,  

Bo sam był kiedyś mały. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0
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4.  Dziś święto obchodzi Tata, niech los 

mu kwiatami życie oplata – układanie i 

pisanie życzeń dla taty.  

 

 

 

 

 

5. Otwórz ćwiczenia do pisania na s. 51 i 52. Przeczytaj i wykonaj polecenia. 

W pierwszym ponumeruj wypowiedzi, nie przepisuj ostatniego zdania do zeszytu.  

W drugim napisz, jak dzieci spędzają czas z tatą. Trzecie napisz w zeszycie do pisania. 

W czwartym połącz ze sobą prostokąty w jednakowym kolorze. Napisz wybrane życzenia na 

laurce, którą później wręczysz tacie. 

Przeczytaj uważnie to, co jest napisane w niebieskiej rameczce. 

6. Dodawanie i odejmowanie dziesiątek. 

Otwórz ćwiczenia do matematyki na s. 78 i 79.  Przeczytaj uważnie pięć zadań i je wykonaj. 

Jeśli się jednak tak zdarzy, że nie potrafisz rozwiązać jakiegoś zadania poproś o pomoc 

Dorosłego. Na pewno Ci pomoże. 

W trakcie pracy rób przerwy. Dziel zadania na części. Będzie łatwiej.   

Zjedz śniadanie. 

Smacznego! 
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7. Wykonaj wiatraczek z tatusiem.  Możesz szukać inspiracji w 

Internecie lub zrobić według własnego pomysłu. Powodzenia.  

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o 

 

8. Sposoby wykorzystania siły wiatru w konstrukcjach maszyn 

latających (szybowce, latawce, lotnie, balony) oraz w wiatrakach (wiatr 

porusza śmigłami wiatraka i w ten sposób wytwarza energię) i 

żaglówkach (wiatr dmie w żagle, wtedy żaglówka płynie). 

 

Lot szybowcem. Kliknij w link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ws1C6Zj5vjA 

Kiedy wiatr jest sprzymierzeńcem człowieka (np. rozsiewa nasiona roślin, chłodzi, stanowi napęd 

urządzeń), a kiedy powoduje szkody (łamie drzewa, zrywa dachy, powoduje sztormy)?  

 

Uwaga! 

Zrób wyraźne jedno zdjęcie wiatraczka, podpisz i wyślij do poniedziałku (do 

15 czerwca 2020r.) do godziny 15:00 na mój adres e-mail. Za to zadanie 

będzie ocena w dzienniku elektronicznym. 

Proszę nie przekraczać terminu.  

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie! 

Wasza pani JG 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o
https://www.youtube.com/watch?v=Ws1C6Zj5vjA

