
Zadania dla uczniów klasy I na VIII tydzień nauki (4 – 8 maja 2020) 

Poniedziałek - „Wycieczka do lasu”

1. Przyjrzyj się ilustracji w podręczniku na str. 4 – 5 i opowiedz, co robią dzieci.
 Dzisiaj poznasz dwuznak „ sz”. Odszukaj wyrazy na górze strony 4 i 5. Podziel je na
sylaby, policz litery i głoski. Możesz to zrobić tak, jak na nagraniu:

https://vimeo.com/412249845/794cfeb706 

2. Przeczytaj czytankę na str. 4, a następnie wyszukaj w niej wyrazy, w których 
występuje „ sz”. Zapamiętaj ich pisownię.
3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1 i 2 / 5.
4. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co można zobaczyć w lesie, obejrzyj 
wybrany film:

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 
https://www.youtube.com/watch?v=e2cLeiWBwoc 

5. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku na str. 78 – poznasz miarę odległości –
kilometr.
6. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 3 / 4 i 5 / 5. Dla chętnych ćw. 4 / 5.
7. Pobaw się w „Leśny pląs”, śpiewany na melodię „Jesteśmy jagódki”:

https://www.youtube.com/watch?v=EfSBqOM3hzE 

   Ja lubię wycieczki, długie wycieczki               - marsz
   po wielkim lesie zielonym.                               - rozkładamy ręce i zataczamy koła
   Tam niedźwiedź poczłapie,                              - naśladujemy chód niedźwiedzia
   tu komara złapie,                                             - klaszczemy w dłonie
   a nade mną są motyle -                                    - machamy dłońmi nad głową
   sam już nie wiem ile?                                       - rozkładamy dłonie
   I nawet leśna wróżka, leśna wróżka                - machamy prawą ręką (niby różdżką)
   Tu chodzi na paluszkach, na paluszkach         - obrót na palcach wokół siebie
   Pozdrawia wszystkie drzewa, wszystkie          - machamy jak na pożegnanie
                                                      drzewa,
   Razem z echem w ich koronach wesolutko śpiewa    - podnosimy ręce do ust robiąc 
                                                                                                                             trąbkę 

Wtorek - „Na wycieczce w lesie”

1. Rytmiczna rozgrzewka w podskokach – nr 2

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://www.youtube.com/watch?v=EfSBqOM3hzE
https://www.youtube.com/watch?v=e2cLeiWBwoc
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
https://vimeo.com/412249845/794cfeb706


 
2. Na początek wykonaj ćw. 3 i 4 / 6 w kartach polonistycznych.
3. W dzisiejszym dniu nauczysz się pisać dwuznak „sz”. Zobacz animację – dowiesz 
się, w jaki sposób łączymy literki w dwuznaku:

https://vimeo.com/412245533/b2cd4360e9  

4. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 5 i 6 / 7.
5. Poćwicz czytanie tekstu na str. 4. Możesz także czytać dodatkowe teksty w kartach
polonistycznych na str. 77 (sylaby, wyrazy, wyrażenia) oraz na str. 81 (tekst z 
podziałem na sylaby).
6. W kartach matematycznych obejrzyj najpierw plan wycieczki na str. 8, a następnie 
wykonaj dowolne zadanie ze str. 9.

Środa - „Moja mała Ojczyzna”

1. Ćwiczenia z piłką:    https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8 
2. Wysłuchaj nagrania tekstu pt.: „Majowe święta” ( w załączniku )
    Tekst znajduje się również w podręczniku na str. 6 – 7.
3. Po wysłuchaniu tekstu odpowiedz na pytania:

- Z jakiego powodu Hania nie była w szkole, a jej mama w pracy?
- Jakie święta chciała ustanowić Hania?
- Czy Ty też chciałbyś ustanowić swoje własne święto?
- Jak można spędzać wolny czas w święta?

4. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1 / 8 i 4 / 9. Dla chętnych ćw. 2 / 8 i 3 / 9.
5. W kartach matematycznych na str. 10 przeczytaj wszystkie informacje na planie 
wyprawy, a następnie uzupełnij zdania w ćw. 1.
6. Na zakończenie możesz się pogimnastykować ze swoimi słodziakami:

https://www.youtube.com/watch?v=F6zMZgnxfvI 

Czwartek - „Moje miejsce na Ziemi”

1. Naucz się rymowanki na pamięć:

Domek mały , domek duży.
Każdy dobrze ludziom służy.
Ludziom i zwierzętom też,
tutaj robisz to, co chcesz!

https://www.youtube.com/watch?v=F6zMZgnxfvI
https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8
https://vimeo.com/412245533/b2cd4360e9


2. Przeczytaj tekst pt.: „W małym mieście” w podręczniku na str. 9 i odpowiedz na 
pytania pod tekstem.
3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 5 i 6 / 11. Dla chętnych ćw. 7 i 8 / 11.
4. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 4 / 11. Dla chętnych ćw. 1 / 6 – 7.
5. Jeśli pamiętasz piosenkę pt.: „Podróż do krainy bajek”, możesz teraz ją zaśpiewać.

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

Piątek - „Czekoladowy raj”

1. Obejrzyj ilustrację w podręczniku na str. 10 – 11. Wymień kilka nazw osób lub 
rzeczy, w których słyszysz głoskę „cz”. Podziel je na sylaby i głoski.

https://vimeo.com/412245669/15b28a6245 

2. Przeczytaj czytankę na str. 10 a następnie odpowiedz na pytania zamieszczone pod 
tekstem.
3. Jeśli chcesz dowiedzieć się z czego powstaje czekolada, poproś rodziców o 
przeczytanie informacji w podręczniku na str. 12.
4. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1 i 2 / 12.
5. W kartach matematycznych wykonaj dowolne zadanie na str. 12.

Teksty do ćwiczeń w przepisywaniu oraz pisaniu z pamięci i ze słuchu

• Na placu zabaw panuje hałas. Hania huśta się na huśtawce. Mały Henio bawi 
się helikopterem. Wszystkim dopisuje humor.

• Pewien krasnoludek wystraszył się dużej chmury. Myślał, że to duch. Uciekał, 
aż się za nim kurzyło. Biegnąc pogubił swoje buty.

• Jaś ma sześć kociąt. Musi rozdać je kolegom. Na pewno się ucieszą.

                      Na placu zabaw panuje hałas.

                      Hania huśta się na huśtawce.

https://vimeo.com/412245669/15b28a6245
https://www.youtube.com/watch?v=yFcvIKAnFZE


                               Henio bawi się helikopterem. 
         
                               Wszystkim dopisuje humor.

      
        Pewien krasnoludek wystraszył się dużej chmury.

Myślał, że to duch.

Uciekał, aż się za nim kurzyło.

 Biegnąc pogubił swoje buty.

        
                              Jaś ma sześć kociąt.

                       Musi rozdać je kolegom.

                       Na pewno się ucieszą.


