
Zadania dla uczniów klasy pierwszej na VI tydzień nauki (20–24 kwietnia 2020) 

 

Poniedziałek - „Święto drzewa” 

1. Przeczytaj zagadki w podręczniku na str. 60 – 61. Jeśli sam nie potrafisz, poproś o 

pomoc rodziców i spróbuj odgadnąć nazwy drzew. 

2. Zapisz w zeszycie nazwy drzew, które są rozwiązaniem zagadek. 

 

Drzewa: dąb, wierzba, sosna, brzoza, kasztanowiec,świerk. 

 

3. Jeśli chcesz poznać więcej gatunków drzew rosnących w Polsce, obejrzyj film: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kb4G-Cj9vqE 

 

4. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1/56 i 3/57. Dla chętnych ćw. 2/56 i 4/57. 

5. W kartach matematycznych wykonaj zadanie 1/56. Dla chętnych zadanie 2/57. 

6. Wykonaj pracę plastyczną na temat „Wiosenne drzewo” - technika dowolna w/g 

dostępnych materiałów. 

 

Wtorek - „Historia dzbanka” 

1. Przeczytaj czytankę w podręczniku na str. 62 – 63. Opowiedz również, co dzieje 

się na obrazku. 

2. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 3/59. Pozostałe ćwiczenia ze str. 58 i 59 

dla chętnych. 

3. Zabawa ruchowa „Od stóp do głów” 

   (Zabawę można przeprowadzić na stojąco lub na siedząco. Dzieci wykonują ruchy, 

o których mowa w tekście i poruszają zamkniętymi ustami we wszystkich 

kierunkach.) 

 

Czoło marszczy się na wszystkie strony, 

oczy mrugają – to grymas jakiś szalony. 

Po całej twarzy wędrują usta, 

głowa się kiwa, jakby była całkiem pusta. 

Barki kółka w powietrzu zataczają, 

a dłonie cicho, cichutko klaskają. 

Stopy tupią bez przerwy, aż się brzuszek boczy. 

A teraz stań cichutko i zamknij oczy. 

 

4. W kartach matematycznych wykonaj zadania 1 – 4 na str. 58. Dla chętnych zadanie 

5 na str. 59 oraz 6 i 7 na str. 60. 

 

Środa - „Segregujemy odpady” 

1. Dzisiejszą pracę rozpocznij od obejrzenia wybranego filmu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=kb4G-Cj9vqE
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ


 

 

2. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 64 oraz informacje o recyklingu na str. 65. 

3. Wykonaj ćw. 1/60 oraz 3/61. Pozostałe ćwiczenia ze str. 60 – 62 dla chętnych. 

4. W kartach matematycznych wykonaj dowolne zadane ze stron 61, 62, 63. 

5. Jeśli masz ochotę, posłuchaj na zakończenie piosenki: 

 

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

 

 

Czwartek - „U lekarza” 

1. Wysłuchaj wiersza pt.: „Natka szczerbatka” Jana Brzechwy, a następnie powiedz, 

jakiej rady można udzielić  Natce  - szczerbatce? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7Ga1IrOpOc 

  

2. Obejrzyj ilustracje w podręczniku na str. 67. Opowiedz, do jakich gabinetów 

wybrały się dzieci przedstawione na ilustracjach? 

3. W kartach polonistycznych wykonaj dowolne ćwiczenie na str. 64 – 65. 

4. W kartach matematycznych na str. 64 - 65 zobacz ilustracje przedstawiające 

klocki. Dowiesz się, jak dodajemy i odejmujemy liczby z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. Następnie wykonaj dowolne zadanie ze stron 68 – 69. 

 

Piątek - „Dbam o zdrowie” 

1. Na dobry początek dnia zaśpiewaj piosenkę pt.: „Witaminy”. Znajdziesz ją w 

załączniku. 

2. Przeczytaj sam, lub poproś rodziców o przeczytanie w podręczniku na str. 68 – 69 

wiersza pt.: „Paliwo”. Dowiesz się, jakie produkty są zdrowe dla naszego organizmu, 

a jakich trzeba unikać. 

3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 66. 

4. Wysłuchaj tekstu pt.: „Dziwna babcia” z cyklu „Listy od Hani i Henia”. Nagranie 

znajdziesz w załączniku. 

5. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 3, 4 i 5 na str. 67. 

6. Wymyśl i zaprezentuj reklamę zdrowej żywności (może to być rekwizyt, praca 

plastyczna, hasło) – dla chętnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=V7Ga1IrOpOc


 

 

 W tym 

tygodniu również poćwiczcie przepisywanie krótkich tekstów oraz  pisanie 

ze słuchu i z pamięci. Poniżej zamieszczam teksty, które zawierają 

spółgłoski miękkie: 

 

● W środę nie było prądu. Ciocia czytała książkę przy świecy. Nagle 

przyleciała ćma. Ciocia osłoniła dłonią płomień. Nie chciała oparzyć 

ćmy. 

 

● Na wsi jest wiele zwierząt. Na polu można spotkać bociana. Na łące 

pasą się krowy i konie. Widać też małe źrebięta i cielęta. 

 

● Basia i Zosia pojechały z mamą na leśną wycieczkę. Było bardzo 

ciepło. W lesie spotkały Grzesia i Stasia. Wszyscy usiedli pod 

drzewem i zjedli śniadanie. 

 

 
Poniższe zdania po wydrukowaniu można wykorzystać do pisania z pamięci: 

 

W środę nie było prądu. 

 

Ciocia czytała książkę przy świecy. 

 

 Nagle przyleciała ćma. 

 

 Ciocia osłoniła dłonią płomień. 

 



 Nie chciała oparzyć ćmy. 

 

 

 

Na wsi jest wiele zwierząt. 

 

 Na polu można spotkać bociana. 

 

 Na łące pasą się krowy i konie. 

 

Widać też małe źrebięta i cielęta. 

 

 

 

Basia i Zosia pojechały z mamą na leśną wycieczkę. 

 

 Było bardzo ciepło. 

 

W lesie spotkały Grzesia i Stasia. 

 

 Wszyscy usiedli pod drzewem i zjedli śniadanie. 


