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Edukacja wczesnoszkolna – klasa 1a – zestaw 23 

 

Zielona Góra, 9 czerwca 2020r. 

Kochane Dzieci! 

Spotykamy się  ostatni raz w tym roku szkolnym na zdalnym nauczaniu. 

Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie przesłane prace, za Waszą aktywność i pracowitość. 

Życzę Wam wspaniałych wakacji! 

 

Wtorek – 09.06.20r. 

Krąg tematyczny: 

Wkrótce wakacje  

Temat: Wakacyjne plany 

CELE 

 opowiesz o swoich 

wakacyjnych planach  

 podasz zasady 

bezpiecznego zachowania 

się podczas wypoczynku w 

różnych miejscach 

 poznasz wybrane rośliny 

trujące i trujące grzyby  

 rozpoznasz i nazwiesz 

figury geometryczne  

 

KLUCZOWE PYTANIA: 

Gdzie najlepiej wypoczywasz?   

Kto czuwa nad naszym bezpieczeństwem w czasie wakacji? 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ : 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć. Posłuchaj piosenki Majki Jeżowskiej pt. „Idą wakacje”. 

 

Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E 

Po co są wakacje – giełda pomysłów.  

Wakacje to, np.: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E
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 wypoczynek, 

 walizka, 

 plaża,  

 słońce, 

 góry, 

 morze, 

 jeziora, 

 woda, 

 basen. 

 

 

2. Otwórz podręcznik na s. 56 i przeczytaj opowiadanie Rafała Witka pt. „Przyjaźń na odległość”.  

Odpowiedz na pytania do tekstu: 

 Jakie plany wakacyjne miały dzieci? Czego Klara zazdrościła koleżankom? 

 W jaki sposób dzieci postanowiły utrzymywać ze sobą kontakt podczas wakacji? 

 Czego lub kogo będzie Ci najbardziej brakowało w czasie wakacji? Wyjaśnij dlaczego? 

 Zastanów się, jakie wydarzenie z całego roku szkolnego będziecie najmilej wspominać? 

Dlaczego właśnie te? (wycieczka, Pasowanie) 

3.  Przeczytaj głośno tekst w podręczniku pt. „Mamy wakacyjne plany” – s.57. 

Odpowiedz na pytania pod tekstem: 

 Na podstawie zdjęć i informacji obok nich powiedz, jak dzieci będą spędzały wakacje. 

 Co można robić nad morzem, co w górach, a co nad jeziorem? 

 Jakie są Twoje wakacyjne plany? Narysuj na kartce z bloku rysunkowego ilustrację na ten 

temat. 

4. Otwórz ćwiczenia do pisania na s. 53 i 54. W poleceniu pierwszym uzupełnij zdania właściwymi 

imionami. Następnie w poleceniu drugim odczytaj zdania i uzupełnij je wyrazami z ramki. W 

poleceniu trzecim przeczytaj tekst, zastępując obrazki wyrazami.  

Następnie otwórz zeszyt i przepisz ostanie zdanie do zeszytu i uzupełnij je określeniami z ramki. 

Pamiętaj o przecinkach. 

                                                                     Lekcja                                   09.06.20r. 

Temat: Wakacyjne plany. 

3/54 – ćwiczenia 

Moje wakacje będą udane, wspaniałe, szalone, niezwykłe i wesołe. 

Następnie wróć do ćwiczeń i wykonaj polecenie czwarte. Opowiedz Mamie o tym, gdzie Ty 

spędzisz wakacje i co będziesz robić. Wykorzystaj utworzone połączenia wyrazowe. 

5. Otwórz „Zeszyt do kaligrafii” na s. 57 i przepisz dwie rymowanki. 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę. 

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

6.  Bezpieczne wakacje:  

https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk
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Określ sytuacje, w których powinniśmy zadzwonić pod numery alarmowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Figury wokół nas. 

Otwórz podręcznik na s. 50 i przeczytaj trzy zadania. Jeśli masz w domu figury geometryczne, to 

ułóż z nich dowolny obrazek. Następnie omów obrazek w zadaniu drugim. Nazwij figury i kolory. 

Następnie policz wszystkie figury, z których został ułożony rysunek. 

W tabeli poniżej są różne figury. Wiele z nich znasz. Wiele poznasz. 
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8.  Kończenie zdania:  

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… 

 

Środa – 10.06.20r. 

Krąg tematyczny: Wkrótce 

wakacje 

Temat: Pakujemy wakacyjną 

walizkę 

CELE 

 odpowiesz na pytania na 

podstawie wysłuchanego 

tekstu  

 podasz propozycje 

rozsądnego 

skompletowania 

wakacyjnego bagażu 

 poćwiczysz dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 

20 

 

KLUCZOWE PYTANIA: 

– Dlaczego musimy zachować rozsądek, gdy pakujemy walizkę?  

– Dlaczego warto sprawnie posługiwać się zegarem, kalendarzem i pieniędzmi? 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

1. Posłuchaj piosenki pt. „Plecak, torba i walizka”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys 

 

2. Otwórz podręcznik na s. 59 i przeczytaj opowiadanie pt. „Trudny wybór”. 

Odpowiedz na pytania pod tekstem: 

 Dokąd wybiera się Jacek w czasie wakacji? Co spakował do plecaka? 

 Czy spakowane przez Jacka rzeczy będą mu potrzebne na obozie w górach? Uzasadnij 

swoje zdanie. 

 A Ty, czy potrafisz samodzielnie spakować się na wakacje? Powiedz, co należy ze sobą 

zabrać? 

Wyjaśnij określenie niezbędny.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys
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Niezbędny to: 

taki, bez którego nie można przetrwać, normalnie funkcjonować;  

taki, który jest bardzo potrzebny 

 

3. Otwórz ćwiczenia do pisania na s. 55 i wykonaj dwa polecenia. W pierwszym odszukaj i obrysuj 

kredkami przedmioty spakowane do plecaka przez Jacka. W poleceniu drugim odpowiedz i 

napisz, które przedmioty na zdjęciach powinny znaleźć się w Twoim wakacyjnym plecaku. 

  

4. Co zabiorę? Potrafię się pakować – praktyczna nauka składania ubrań i pakowania walizki. 

https://www.youtube.com/watch?v=OoCLrZ4lJAM 

Chodzi o to, żeby jak najstaranniej złożyć ubrania i ręczniki i włożyć je do walizki.  

Możesz tak: 

 

5. Otwórz „Zeszyt do kaligrafii” na s. 58 i przepisz dwie rymowanki. 

Zrób sobie przerwę na śniadanie. 

 

https://pl.wiktionary.org/wiki/taki#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/bez#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kt%C3%B3ry#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/nie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/m%C3%B3c#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/przetrwa%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/normalnie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/funkcjonowa%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/taki#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kt%C3%B3ry#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/by%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/bardzo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/potrzebny#pl
https://www.youtube.com/watch?v=OoCLrZ4lJAM
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6. Otwórz ćwiczenia do matematyki na s. 80 i 81. Przeczytaj i wykonaj osiem zadań. Dasz radę! 

Rób przerwy. 

Zaznacz stronę prawą i lewą postaci stojącej tyłem, przodem. 

Oblicz sumy i różnice w zakresie 10, działania z okienkami. 

Rozwiąż zadania tekstowe. 

Pokoloruj elementy zgodnie z podanym wzorem i liczbą wskazanych elementów. 

Rozwiąż zadanie tekstowe – zastosuj obliczenia pieniężne, przeczytaj dane z ilustracji.  

Dodaj i odejmij w zakresie 20, ustaw liczby w ciągu rosnącym, odczytaj i zapisz hasło.  

7. Kończenie zdania:  

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… 

 

Poniedziałek – 15.06.20r. 

 

Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje  

Temat: Pozdrowienia z wakacji 

CELE: 

 odpowiesz na pytania na podstawie wysłuchanego wiersza  

 weźmiesz udział w rozmowie o sposobach porozumiewania się w czasie wakacji  

 nauczysz się pisać kartki z pozdrowieniami  

 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 

 nauczysz się adresować pocztówkę 

 

KLUCZOWE PYTANIA: 

– Co się dzieje z pocztówką bez adresu?  

– Dlaczego trzeba znać swój adres i umieć go napisać? 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  
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1. Zgadnij, dokąd pojedziemy na wakacje? 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

2. Skojarzenia z latem.  

Dlaczego lubimy wakacje? 

Wypowiedz się na temat ulubionych wakacyjnych zajęć. Określ, co można robić, kiedy jest ładna 

pogoda, a co w niepogodę.  

3. Otwórz podręcznik na s. 60 i przeczytaj wiersz Elżbiety Zechenter-Spławińskiej pt. „Napisz z 

wakacji”.  

Odpowiedz na pytania:  

 O co prosi osoba mówiąca w wierszu? Jakie informacje miałyby się znaleźć na kartce do 

niej? 

 Po co ludzie piszą do siebie kartki z wakacji? Do kogo zwykle je wysyłają? 

 Jak się adresuje kartki pocztowe?  

Jakie są inne znane sposoby kontaktowania się z najbliższymi i znajomymi w czasie wakacji? 

np. SMS, telefon, poczta elektroniczna, listy, widokówki  

4. Pozdrowienia z wakacji – praktyczne ćwiczenia w pisaniu i wysyłaniu kartki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
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Nazwy czynności, np. zakup widokówki, 

 zakup koperty,  

 napisanie tekstu,  

 zakup i naklejenie znaczka,  

 napisanie adresu,   

 wrzucenie do skrzynki,  

Ustalenie: 

Co powinno się znaleźć na widokówce? Miejsce, w którym należy napisać tekst i adres, nakleić 

znaczek pocztowy.  

Objaśnij skróty, omów pisownię wyrazów wielką literą.  

5. Otwórz ćwiczenia do pisania na s. 56 i 57.  

Przeczytaj i wykonaj pięć poleceń.  

Rób przerwy! Dziel polecenia na części! 

 

 

 

6. Wesoło spędzamy wakacyjny 

czas.  

 

 

 

 

 

 

 

7.  Pomyślę i rozwiążę – utrwalanie umiejętności matematycznych i rozwijanie logicznego 

myślenia.  

Otwórz ćwiczenia do matematyki na s. 82 i 83. Przeczytaj zadania i wykonaj. Nie spiesz się!  

Czeka Cię: 

 Szukanie liczb spełniających podane warunki.  

 Przeliczanie elementów zbioru i porównywanie ich liczby.  

 Mierzenie wysokości wskazanych elementów.  

 Rozwiązywanie zadań na podstawie analizy ilustracji – obliczenia wagowe, pieniężne i 

kalendarzowe, obliczanie odległości.  

 Kwadrat magiczny z figurami geometrycznymi.  

 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – wstawianie brakujących liczb i znaków +, –.  
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8. Kończenie zdań.  

Na zajęciach poznałam/poznałem…, dowiedziałam się/dowiedziałem się..., nauczyłam 

się/nauczyłem się 

 

Piątek  - 19.06.20r. 

 

 

Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje  

Temat: Dzień odkrywców. Już wakacje! 

CELE: 

 wypowiesz się o swoich przeżyciach i osiągnięciach w pierwszym roku nauki   

 rozwiążesz zadania  

 wykonasz obliczenia w zakresie 20 

KLUCZOWE PYTANIA:  

Czy jest coś, co chciałabyś/chciałbyś robić w wakacje, bo w czasie roku szkolnego nie masz na to 

czasu? Co to jest? 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

1. Z pamiętnika pierwszoklasisty – wypowiedzi na temat pierwszego roku nauki.  

W pierwszej klasie…  

Czego nauczyłeś się w pierwszej klasie? 

 poznałem litery,  

 potrafię czytać,  

 pisać,  

 liczyć,  

 znam nowe piosenki itd.  

Co to znaczy dostać świadectwo i promocję do drugiej klasy? 

Prezentacja świadectwa.  
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2. Wkrótce będę w drugiej klasie. 

Otwórz ćwiczenia do pisania na s. 58, 59, 60 i 61. Przeczytaj polecenia i wykonaj.  

Pamiętaj, pracuj powoli! 

 

 

 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę! 

https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo 

 

3. Sprawnie liczę – powtórzenie podstawowych wiadomości.  

Otwórz ćwiczenia do matematyki na s. 84 i 85. Wykonaj siedem zadań. Powodzenia! 

Jeśli masz ochotę na więcej, kliknij poniżej! 

https://learningapps.org/1254627 

https://wordwall.net/pl/resource/1273184/matematyka/liczenie-do-20 

4. Przeczytaj opowiadanie Anny Onichimowskiej pt. „Jedziemy na wakacje”. 

 Jedziemy na wakacje! Zaczynało być nudno. Weszliśmy z Piotrkiem na stół i 

poskakaliśmy po nim trochę, ale to nic nie pomogło. Wdrapaliśmy się więc na szafę, 

ale tam nie można było spokojnie posiedzieć, bo było za nisko i bolała szyja. 

https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo
https://learningapps.org/1254627
https://wordwall.net/pl/resource/1273184/matematyka/liczenie-do-20
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– Zajrzyjcie do pana Jurka – zaproponowała mama, wchodząc do pokoju. – 

Powiedział, że może pobawić się z wami kolejką.  

Nie trzeba nam tego było powtarzać dwa razy.  

Pociąg był wspaniały. Miał ze dwadzieścia wagoników, w tym jeden towarowy. – 

Zaraz tu będzie maszynista. Jedziemy na wakacje! – pochwalił się pan Jurek.  

Miny nam zrzedły. Tata powiedział, że jest kryzys i w tym roku z wakacji nici, bo nie 

ma pieniędzy.  

– Też byśmy się wybrali… – jęknął Piotrek.  

– Nie ma sprawy – zgodził się pan Jurek. – Tylko zabierzcie ze sobą rodziców.  

Tata uparł się jednak, że musi pracować, a mama życzyła nam dobrej zabawy i 

spakowała kanapki na drogę.  

Minęliśmy brzozowy lasek i trzy pagórki, wioskę z czerwonymi dachami, a potem 

wjechaliśmy na most, pod którym płynęła rzeka. A po rzece łódka.  

My machaliśmy z okna, a z łódki machała do nas dziewczynka w niebieskiej 

sukience. I jej rodzice. Zrobiło nam się trochę smutno, że nasi zostali w domu.  

Zaraz za mostem rozciągała się polana. Tuż przy torach siedział kucharz w białej 

czapce, gotując coś na ognisku, w dużym kotle.  

– On płacze… – zauważył Piotrek i zanim zdążyłem zaprotestować, pociągnął za 

hamulec. Pociąg stanął.  

– Co się stało? – zdziwił się pan Jurek.  

Pokazaliśmy mu kucharza. Po jego pyzatej buzi spływały strugi łez, wprost do kotła. 

Dopiero kiedy wysiedliśmy, dostrzegłem cebulę, którą wąchał.  

– Nie macie może soli? – spytał, podnosząc głowę.  

W kotle pływało coś, co wyglądało jak zupa. Próbowaliśmy wszyscy po kolei. Była 

niesłona. To fakt.  

– Zje pan to wszystko? – zdziwił się pan maszynista.  

– Nie – potrząsnął głową kucharz. – Gotuję dla poszukiwaczy skarbów.  

Machnął łyżką za siebie. Zauważyliśmy gromadę ludzi uzbrojonych w łopaty. 

Niektórzy wykopali już głębokie doły.  

– A jeśli do nich dołączymy, też nas pan poczęstuje? – spytał pan Jurek.  

– Jasne – zgodził się kucharz, dał nam łopaty i znowu zaczął płakać.  

Ledwie wbiliśmy łopatę w ziemię, stuknęła o coś głucho. Skarb był pod samą 

powierzchnią!  
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– Jesteśmy teraz bogaci!!! – Skakałem z radości. – Będziemy mogli pojechać na 

wakacje, wszyscy razem!  

Piotrek poprosił pana Jurka, żebyśmy wrócili na chwilę do domu.  

– Przywieźcie sól!!! – krzyczał za nami kucharz. – Nie jestem mazgajem!  

Tata na widok skarbu natychmiast zgodził się wyjechać, a mama w mig spakowała 

bagaże.  

W ostatniej chwili wzięliśmy jeszcze solniczkę. Wsiedliśmy do pociągu, a ten ruszył, 

pogwizdując wesoło. Minęliśmy brzozowy lasek i trzy pagórki, wioskę z czerwonymi 

dachami, a potem wjechaliśmy na most, pod którym płynęła rzeka. A po rzece 

łódka. 

 Machaliśmy z okna, a z łódki machał do nas chłopiec w żółtej koszulce. I jego 

rodzice. Przytuliłem się do mamy, a Piotrek do taty. „Za chwilę dojedziemy do 

kucharza” – pomyślało mi się.  

A potem ruszymy dalej!  

(Źródło: „Świerszczyk” 13/14 2009).  

Utwórz listę propozycji na wakacje, które nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych. 

5. Otwórz ćwiczenia „Dzień odkrywców” (brązowe ćwiczenia) na s. 68, 69, 70 i 71 i wykonaj 

zadania na tych stronach.  

 

 

 

Do zobaczenia w klasie drugiej! 

 

 

 

 

 

Wasza pani JG 

 

 

  

 


