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Edukacja wczesnoszkolna – klasa Ia – zestaw 21 

Zielona Góra, 2 czerwca 2020r. 

Dzień dobry Dzieci! 

Dziękuję Wam za wszystkie przesłane kartkówki.  Mam nadzieję, ze jesteście 

zdrowi i w dobrym nastroju. 

Dzisiaj kolejne zadania. 

Zapraszam do pracy. Pamiętajcie o przerwach i śniadaniu! 

Wtorek – 02.06.20r. 

Krąg tematyczny: Podróże małe i duże  

Temat: Wędrówki po Polsce 

CELE:  

 przeczytasz wskazany tekst informacyjny  

 porozmawiasz o różnych polskich krajobrazach  

 wypowiesz się na temat swojej miejscowości  

 poćwiczysz umiejętności praktyczne związane z zegarem, wagą, miarą centymetrową i 

pieniędzmi  

 obliczysz sumy i różnice, licząc pełnymi dziesiątkami  

 wykonasz plakat 

 

KLUCZOWE PYTANIA: 

 Który polski krajobraz najbardziej Ci się podoba?  

 Jakie miejsce w Polsce chciałabyś/chciałbyś zobaczyć? Co Cię w nim interesuje? 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Zapraszam do obejrzenia króciutkiego filmu pt. „ Odkryj Polskę”, bo to właśnie Polska będzie 

naszym dzisiejszym tematem. 

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

2. Rozwiązywanie zadań – obliczenia w zakresie 100.  

Otwórz podręcznik do matematyki na s. 46 i zeszyt w krateczkę. Zadanie pierwsze napisz w 

zeszycie, a drugie i trzecie oblicz w pamięci i wyniki podaj Mamie. 

                                                                  Lekcja                                    02.06.20r. 

Temat: Obliczenia w zakresie 100. 

1/46 - podręcznik  

10zł + 10zł = 20zł 

Zrób jeszcze dwa przykłady.  

3. Następnie otwórz ćwiczenia do matematyki na s. 75 i wykonaj trzy zadania. Z drugim i trzecim 

sobie poradzisz, a z pierwszym możesz mieć małe trudności. Dasz radę! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YCelkqmkxMs
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4. Wędrówki po Polsce.  

Oglądanie mapy Polski. Zapoznaj się z kolorami na mapie. Co one oznaczają? 

 

 

5. Podróż w nieznane przy piosence „Jedzie pociąg”. Posłuchaj i pośpiewaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=bkc_iIw6sDc 

Odszukaj na mapie:  

Morze Bałtyckie, Wisła, Odra, Warta, Bug, Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk, 

Bieszczady, Tatry, Beskidy, Sudety.  

Odpowiedz na pytania: 

Jakie są zalety spędzania wakacji: nad morzem, w górach, nad jeziorem, w mieście? 

6. Wędrówki po Polsce – praca z tekstem informacyjnym.  

Otwórz podręcznik na s. 48 i 49. Przeczytaj głośno tekst „Wędrówki po Polsce”. 

Odpowiedz na pytania, np.:  

 Skąd i dokąd sięga Polska?  

 Jakie krajobrazy można tu zobaczyć?  

 Co zajmuje duży obszar naszego kraju?  

 Gdzie mieszkają ludzie? Co można robić nad morzem?  

 Co można robić nad jeziorami?  

 Czego dostarczają nam górskie wędrówki?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkc_iIw6sDc
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Zrób sobie przerwę na śniadanie. 

   

7. Polskie krajobrazy. 

Otwórz ćwiczenia do pisania na s. 44,45 i 46 

Wypowiedz się o zaletach pobytu nad morzem, nad jeziorem, w górach oraz o atrakcjach 

poszczególnych regionów Polski – tych, gdzie są jeziora, morze, góry. 

W poleceniu pierwszym wklej zdjęcia miejsc w odpowiednie pola na mapie. Następnie pokoloruj 

ramki z wyrazami (2). W poleceniu trzecim wykreśl obrazki według określonego kodu. W czwartym 

poleceniu wklej drugą część wypowiedzi podróżników. Następnie uzupełnij zdjęcia naklejkami. W 

poleceniu szóstym przeczytaj uważnie polecenie i informację o bieliku.  Zapamiętaj! 

 

 

To warto zobaczyć. 

Ze zgromadzonych materiałów ilustracyjnych  

wykonaj plakat na dużej kartce papieru ( Blok A3, 

szary papier) zachęcający do odwiedzenia twojej 

miejscowości lub wybranego miejsca w Polsce.  

 

Uwaga! 

Zrób wyraźne jedno zdjęcie plakatu, podpisz i 

wyślij do poniedziałku (do 08 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. 

 

 

Kończenie zdania:  

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… 
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Środa – 03.06.20r. 

 

Krąg tematyczny: Podróże małe i duże 

Temat: Wizyta w stolicy 

 

 

 

 

 

 

 

Cele: 

 porozmawiasz o Warszawie, jej najbardziej znanych obiektach i symbolach 

 opiszesz herb Warszawy 

 wypowiesz się na temat wysłuchanego opowiadania 

 wskażesz na mapie Warszawę i granice Polski  

 obliczysz, ile potrzeba groszy, by otrzymać 1 zł  

 wykonasz pracę plastyczną 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

1. Zapraszam do obejrzenia króciutkiego filmu pt. „ Warszawa z lotu ptaka”, bo to właśnie 

Warszawa będzie naszym dzisiejszym tematem. 

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

 

 

Witam wszystkie dzieci, które: 

odwiedziły lub chciałyby 

odwiedzić Warszawę, widziały 

pomnik warszawskiej Syrenki, 

chcą odbyć dzisiaj podróż do 

Warszawy.  

 

Odpowiedz na pytanie, z czym 

kojarzy się Syrenka? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXDLnVribPo
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2. Otwórz podręcznik na s. 50 i 51 i przeczytaj opowiadanie pt.” Ciekawie jak w Warszawie” 

Udziel odpowiedzi na pytania do tekstu: 

 Co Antek i Tereska zobaczyli w Warszawie podczas pobytu u wujka? 

 Co dzieciom podobało się najbardziej? 

 Które z obiektów wymienionych w tekście są zabytkami, a które wybudowano 

współcześnie?  

3. Warszawa stolicą Polski. 

Wskaż na mapie granice Polski. 

 

 

 

 

Pokaż na mapie Polski bieg Wisły  

Ustal położenie Warszawy  

W podręczniku na s. 51 głośno przeczytaj nazwy obiektów przedstawionych na zdjęciach. 

Odpowiedz na pytanie: Co to znaczy, że miasto jest stolicą?  

Wyjaśnij pojęcia stolica, np.  

Stolica to miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe, będące siedzibą władz.  

 

4. Otwórz zeszyt i przepisz trzy zdania – podręcznik s. 51. Pamiętaj, że nazwy zabytków i nazwy 

własne piszemy wielką literą! 



7 
 

                                               Lekcja                                        03.06.20r. 

Temat: Wizyta w stolicy. 

Warszawa to największe miasto w Polsce. Leży nad Wisłą. Jest stolicą naszego 

kraju. Herbem Warszawy jest Syrenka. 

 

Zrób sobie krótka przerwę na gimnastykę. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

 

5. Otwórz ćwiczenia do pisania s. 47 i 48 i wykonaj cztery polecenia.  

W pierwszym wklej zakończenia zdań o warszawie. Następnie połącz ze zdjęciami nazwy 

przedstawionych na nich miejsc. Kolejno w poleceniu trzecim pozbieraj litery i ułóż z nich podpis 

do zdjęcia. A w poleceniu czwartym połącz w pary wyrazy i dokończ zdanie.  

6. Pobaw się i ułóż puzzle. Gwarantuję udaną zabawę.  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/130239-zamek-kr%C3%B3lewski 

 

7. Obliczenia pieniężne – grosze i złote, doskonalenie umiejętności praktycznych. Jeśli masz w 

domku takie monety, to policz. 

 

grosze – monety: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr 

Co można zrobić, gdy mamy za mało pieniędzy? Co to jest dług? 

Odpowiedz na pytanie, co powinna zrobić rodzina, gdy zabraknie jej pieniędzy na część 

wydatków? 

 Rodzina może np. zrezygnować z dodatkowych zakupów czy wyjazdu, oszczędzać 

energię, gaz, wodę.  

 Dorośli członkowie rodziny mogą też poszukać dodatkowej pracy.  

 Czasami rodzina pożycza pieniądze lub zaciąga kredyt w banku. Jest  to najmniej 

korzystne rozwiązanie, bo w przyszłości pieniądze trzeba będzie zwrócić.  

 Rodzina musi więc zarezerwować pieniądze na spłatę długu, co powoduje, że będzie miała 

wtedy jeszcze mniej pieniędzy na bieżące wydatki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/130239-zamek-kr%C3%B3lewski
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Pamiętaj! 

Pieniądze szczęścia nie dają, ale żyć pomagają. 

Grosz do grosza, a będzie kokosza. 

Oszczędzają bogaci i nam się opłaci. 

Czas to pieniądz. 

Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. 

 

8. Otwórz podręcznik do matematyki na s. 47 i przepisz do zeszytu informację z ramki.     

                                               Lekcja                                        03.06.20r. 

Temat: Grosze. 

1 grosz zapisujemy w skrócie: 1 gr 

100 groszy to 1 zł 

Przeczytaj zadanie 3, 4 i 5 w podręczniku i wykonaj ustnie z Dorosłym. Dasz radę! 

Czas na miseczkę zdrowych owoców. 

 

 

9. Otwórz ćwiczenia do matematyki na s. 76 i wykonaj cztery zadania. Jeśli nie potrafisz zrobić, 

poproś Dorosłego. Dasz radę!  

10. Potwierdź lub nie „Prawda – fałsz” – zabawa.  

Zdania, np.  

 Przez Warszawę przepływa Wisła.  

 Herbem Warszawy jest łódka.  

 Syrenka warszawska trzyma w dłoniach tarczę i miecz. 

 Pałac Kultury i Nauki jest w Poznaniu.  
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11. Kończenie zdania:  

Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się… 

 

Rozwiązanie kartkówki: 

 

Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter 

książka 2 6 7 

czasopismo 4 9 10 

bibliotekarka 5 12 13 

wiosna 2 5 6 

księgarnia 3 8 10 

lektura 3 7 7 

podręcznik 3 9 10 

zeszyt 2 5 6 

dziecko 2 5 7 

uczniowie 3 6 9 
 

 

Zapraszam do Warszawy! 

 

 

 

 

 

 

 

Powodzenia! Wasza pani JG 


