
01.06 poniedziałek

Temat 151. Nasze święto
 
Rozmowa o dziecięcych marzeniach na podstawie wiersza Doroty Betlewskiej 
„Prezent dla dziecka”. Tworzenie rymów i rymowanek. Rozmowa o marzeniach
dzieci na świecie i porównanie ich z własnymi marzeniami. Układanie i 
zapisywanie życzeń dla dzieci z całego świata. Mierzenie dowolnie wybraną 
miarą oraz miarą centymetrową, doskonalenie umiejętności rachunkowych. 
Nauka piosenki "Baju, baj książeczko: 

KLUCZOWE PYTANIE
– Czym różnią się dzieci na całym świecie?

Edukacja polonistyczno - społeczna

 Kartka z kalendarza – wprowadzenie do tematu zajęć.
• Nazwanie aktualnego miesiąca i poprawne odczytanie aktualnej daty – 
pierwszy czerwca (nie: pierwszy czerwiec!). Wskazanie dni świątecznych 
oznaczonych w kalendarzu czerwonym kolorem
– Dzień Dziecka, Boże Ciało, Dzień Ojca – i dni wyjątkowych dla dzieci, np. 
zakończenie roku szkolnego, urodziny.
Gdy kupi mi mama czarodziejską pałeczkę... – praca inspirowana wierszem
D. Betlewskiej „Prezent dla dziecka”.

POSŁUCHAJCIE PIOSENKI    Piosenka o Prawach Dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4   na podstawie wysłuchanej 
piosenki rozmawiamy o prawach dziecka

• Głośne czytanie wiersza przez  dziecko. Podr. str. 36
• Ustalenie, kim jest osoba mówiąca w wierszu.
• Wypowiedzi na temat oczekiwań bohaterki utworu. ćw.1 str. 36
• Wyszukanie i przepisanie fragmentu uzasadniającego wybór najlepszego 
prezentu. Podr. zad. 1 str. 36
• Wyszukanie w wierszu par rymujących się wyrazów i próba zdefiniowania 
rymu jako współbrzmienia (podobnego brzmienia) wyrazów.
• Wymyślanie rymów do podanych wyrazów, np. słońce, dzieci, szkoła, lato, 
uśmiecha, świętują, bawimy
My, dzieci z całego świata – wypowiedzi na temat dziecięcych marzeń.
• Swobodna rozmowa o własnych marzeniach.
• Wyobraź sobie, że masz czarodziejską różdżkę. Co wyczarujesz dla siebie, a 
co dla innych? Podr. zad.1 str. 37

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


• Rozmowa na temat marzeń dzieci na całym świecie i porównanie ich z 
własnymi marzeniami.
Zwrócenie uwagi na dzieci żyjące w krajach, gdzie toczy się wojna.
• Dziecko  kończy zdanie: Gdybym miała/miał czarodziejską pałeczkę….

 Życzę Wam i sobie… –redagowanie życzeń dla dzieci.
• Ustalenie, czego mogą sobie życzyć dzieci, nawiązanie do marzeń, o których 
była mowa wcześniej   Podr. zad. 4 str. 36                                                            
• Układanie zdania z rozsypanki sylabowej, odczytanie życzeń i próba ich 
użycia we wspólnie ułożonych życzeniach. Wspólne redagowanie życzeń dla 
dzieci z całego świata. Podr. zad. 2 str. 37  zapisanie życzeń w zeszycie.
To lubię! – ćwiczenia językowe.
• Wprowadzenie intuicyjnego rozumienia pojęcia homonimu, czyli wyrazu, 
który brzmi tak samo jak dany wyraz, ale ma inne znaczenie. Po wyszukaniu 
takiego wyrazu w podanych zdaniach dzieci próbują podać inne, np. zamek, 
kurka, koza, piłka, raki, morze (może), pilot. ćw. 2 str. 36
• Uzupełnianie zdań czasownikami w odpowiedniej formie. ćw. 3 str. 36

Edukacja matematyczna

 Rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne, mierzenie, obliczanie sum i 
różnic.
• Jak mierzymy? ćw. 1, 2, 4 str. 60 - 61
Mierzenie krokami tej samej odległości wyznaczonej na podłodze w klasie. 
Liczenie kroków różnych osób i porównywanie ich liczby. Mierzenie 
przedmiotów miarką centymetrową i linijką i porównywanie wyników 
pomiarów. Próba sformułowania wniosku dotyczącego sposobów mierzenia.
• „Pokaż wynik” – ćwiczenie rachunku pamięciowego. ćw. 3, 5, 9 str. 60 - 62
Rodzic  podaje działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez 
przekraczania progu dziesiątkowego, a dziecko  podnosi  kartoniki z wynikami.
• Rysowanie figury w powiększeniu na sieci kwadratowej. ćw. 6 str. 61
• Rozwiązywanie zadań tekstowych – odczytywanie danych z ilustracji, 
dobieranie pytania do treści zadania, obliczenia pieniężne – etapowe 
rozwiązywanie zadania złożonego. ćw. 7, 8, 10 str. 62 - 63
• Numerowanie obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń. ćw. 11 str. 63
• Ćwiczenie spostrzegawczości: kolorowanie elementów zgodnie z podanym 
warunkiem. ćw. 12 str. 63

Edukacja muzyczna

Nauka piosenki "Baju, baj książeczko" podr. str. 83 piosenka na płytce



02.06 wtorek

Książki znamy i o nie dbamy
Sprawdzam siebie – powtórzenie wiadomości i umiejętności matematycznych. 
Jak dbać o książki? – rozmowa na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka 
„Rozmowy książek” i własnych doświadczeń. Czytanie tekstu z podziałem na 
role. Rola wykrzyknika w zdaniach rozkazujących. Wykorzystanie drewna przez
człowieka.

Edukacja matematyczna

 Sprawdzam siebie – powtórzenie wiadomości i umiejętności 
matematycznych, obliczenia w zakresie 20.
• Zwrócenie uwagi na liczbę zadań do wykonania, uważne czytanie poleceń i 
wpisywanie rozwiązań we wskazane miejsca. Wyznaczenie czasu 
przeznaczonego na wykonanie zadań.
• Samodzielne wykonywanie zadań: uzupełnianie ciągu rosnącego do 20; 
porównywanie liczb;
rozwiązywanie zadania – obliczenia pieniężne, dodawanie w zakresie 20; 
działania z okienkami
– dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; rozwiązywanie zadania tekstowego 
– odejmowanie w zakresie 20, mierzenie długości i zapisywanie wyników 
pomiarów, obliczenia związane z ważeniem, odczytywanie wskazań zegara.

Edukacja polonistyczno - społeczna

 Biblioteka 
• Rozwiązanie zagadki: Co to za miejsce?
W labiryntach szkolnych korytarzy
gdzieś książka cicho marzy,
że przyjdziesz, by ją przeczytać.
O, już cię wita!
• O czym jeszcze marzy książka? Jakich czytelników lubi? – swobodne 
wypowiedzi.
• Ułożenie nowych wyrazów z liter wyrazu biblioteka, np. Biblia, kat, kot, teka, 
bat, bak, belka, lok, lek, lato, lotka, Ola, Olek, Tolek, Bolek, Ela.



 O czym rozmawiają książki? – formułowanie odpowiedzi na podstawie 
tekstu W. Widłaka. Podr. str. 40 - 41
• Słuchanie czytanego tekstu „Rozmowy książek”.
• Odpowiedzi na pytania do tekstu – ustalenie, na co żaliły się książki. 
Zaznaczanie fragmentów tekstu uzasadniających wypowiedzi.

• Prośby książki  zapis do zeszytu.
Nie czytaj mnie podczas jedzenia! Nie wyrywaj mi kartek! Nie zaginaj moich 
rogów! Używaj zakładki!
• Czytanie ze zrozumieniem – korygowanie notatki na podstawie tekstu 
„Rozmowy książek”. Ćw. 1 str. 38
 Mówię, pytam, rozkazuję – jakie zdania otrzymuję? – ćwiczenia w 
rozpoznawaniu zdań.
• Wyszukiwanie w opowiadaniu zdań zakończonych kropką, znakiem zapytania 
i wykrzyknikiem – czytanie ich z odpowiednią intonacją. Podr. str. 40 - 41
Uwaga! Należy uświadomić dziecku , że wykrzyknik może pojawić się na 
końcu każdego zdania, które jest nacechowane emocjami i powiedziane głośno. 
W przyszłości zapobiegnie to utożsamianiu zdań rozkazujących i 
wykrzyknikowych. Zdanie Proszę usiąść – jest zdaniem rozkazującym, ale nie 
wykrzyknikowym.
• Zdania rozkazujące – dobieranie zdań do ilustracji. Czytanie zdań z różną 
intonacją. Ćw.2 str. 38
 Od drewna do papieru – wykorzystanie drewna przez człowieka.
• Rozróżnienie pojęć drzewo i drewno.
• Wypowiedzi na temat wykorzystania drewna przez człowieka – na podstawie 
ilustracji. Podr. str. 42
• Jak powstaje papier? – czytanie informacji o kolejnych etapach produkcji 
papieru.  . Podr. str. 43
  Wyszukiwanie w otoczeniu drewnianych i papierowych przedmiotów.              
Ćw. 3, 5 str. 39                                                                                                     
Dlaczego i jak należy oszczędzać papier? – rozmowa na temat segregacji i 
ponownego użycia makulatury w procesie produkcji papieru.
Ustalenie, co można wrzucić do pojemnika z napisem papier (gazety, książki, 
tekturę, papierowe torebki), a czego nie powinno się tam wrzucać (opakowań z 
zawartością, papieru foliowanego lub lakierowanego, tapet, kalki, 
zatłuszczonego papieru). Sposoby oszczędzania papieru to np. dwustronne 
wykorzystywanie kartek, unikanie jednorazowych ręczników, toreb, talerzy,
kupowanie produktów wyprodukowanych z makulatury. Ćw. 4 str. 39                
Warto podać przykład, że zebranie jednej tony makulatury uchroni 17 drzew 
przed wycięciem.
• Układanie i zapisywanie wyrazów z liter tworzących wyraz makulatura.



03.06   środa

Mamy swoje czasopisma
Kilkuzdaniowe wypowiedzi o ulubionych czasopismach. Słuchanie informacji 
na temat „Świerszczyka”. Zapoznanie z rubrykami „Świerszczyka” na 
podstawie głośno przeczytanych fragmentów tekstów z czasopisma. Rozwiązuję
różne zadania – ćwiczenia rachunkowe. Z ogonkiem czy bez - zapisujemy 
trudne wyrazy.
Edukacja polonistyczna
 Czasopismo, co to takiego? – gromadzenie doświadczeń związanych z 
czasopismami.
• Czasopisma dla dzieci – swobodne wypowiedzi o czasopismach; podawanie 
tytułów, określanie tematyki, wskazywanie ulubionych rubryk.
• Słuchanie informacji  na temat czasopism i wyjaśnienie terminów związanych 
z czasopiśmiennictwem, np. Prasa to ogół gazet i czasopism. Gazety ukazują się
codziennie, a czasopisma z różną częstotliwością (tygodnik, dwutygodnik, 
miesięcznik). Są czasopisma, które lubi większość z nas, ale niektóre 
zainteresują tylko wybranych czytelników, np. hodowców psów, koni, 
informatyków
Oglądamy prezentację o "Świerszczyku"
https://view.genial.ly/5ebe16d98e243b0d5a32aff3/presentation-co-zawiera-
czasopismo-dla-dzieci?
fbclid=IwAR2rImpmWPhXjEEc_2oy4vs6AqnzCh3N78o7xxIAmoKmrruH
A5NktgUMPDM

 Czytały go wasze prababcie – zbieranie informacji o „Świerszczyku”.  
Podr, str. 44 - 45
• „Rodzinny Świerszczyk” – głośne czytanie zdań. Wskazywanie stałych rubryk 
w czasopiśmie.
•Rodzic czyta. „Świerszczyk” jest najstarszym w Europie czasopismem dla 
dzieci. Ukazuje się nieprzerwanie od 1945 roku. Czytali go już wasi rodzice, 
babcie, a nawet prababcie. Nazwę wymyśliła Ewa Szelburg- -Zarembina, a 
pierwszy portret Świerszcza stworzył Jan Marcin Szancer. Najwcześniejsze 
numery ukazywały się w wersji czarno-białej, ale stopniowo pismo nabierało 
kolorów. „Świerszczyk” urodził się w Łodzi, a teraz mieszka w Warszawie.

https://view.genial.ly/5ebe16d98e243b0d5a32aff3/presentation-co-zawiera-czasopismo-dla-dzieci?fbclid=IwAR2rImpmWPhXjEEc_2oy4vs6AqnzCh3N78o7xxIAmoKmrruHA5NktgUMPDM
https://view.genial.ly/5ebe16d98e243b0d5a32aff3/presentation-co-zawiera-czasopismo-dla-dzieci?fbclid=IwAR2rImpmWPhXjEEc_2oy4vs6AqnzCh3N78o7xxIAmoKmrruHA5NktgUMPDM
https://view.genial.ly/5ebe16d98e243b0d5a32aff3/presentation-co-zawiera-czasopismo-dla-dzieci?fbclid=IwAR2rImpmWPhXjEEc_2oy4vs6AqnzCh3N78o7xxIAmoKmrruHA5NktgUMPDM


• Wskazywanie stałych działów w „Świerszczyku”, ulubionych przez dzieci i 
innych członków rodziny. Ćw. 2 str. 40
• Poprawne zapisywanie tytułów czasopism. Ćw. 1 str. 40
• Ćwiczenie spostrzegawczości: wyszukiwanie elementów na rysunku z działu 
pisma dla dzieci „Ukryte obrazki”. Ćw. 3 str. 40 - 41

Edukacja matematyczna
Rozwiązuję różne zadania– ćwiczenia rachunkowe.
• Obliczenia pieniężne – siła nabywcza pieniędzy. Ćw. 1 str. 70
• Dodawanie kilku składników – diagramy słupkowe.  Ćw. 2 str. 70
• Ćwiczenie spostrzegawczości – kolorowanie figur wg podanego wzoru.            
Ćw. 3 str. 71
• Ćwiczenia w odejmowaniu liczb – piramidki liczbowe. Ćw. 4 str. 71
• „Wyścig mrówek” – omówienie i rozegranie gry planszowej zgodnie z jej 
zasadami. Podr. str. 42 - 43

Edukacja informatyczna

Z ogonkiem czy bez - zapisujemy trudne wyrazy. Podręcznik str. 44 - 45

Zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej

01.06- 05.06  Trening umysłu  - ćwiczenia online

http://pisupisu.pl/klasa1/odkrywanka-12

http://pisupisu.pl/klasa1/odkrywanka-16

http://pisupisu.pl/klasa1/odkrywamy-jedzenie-20

http://pisupisu.pl/klasa1/odkrywamy-jedzenie-20
http://pisupisu.pl/klasa1/odkrywanka-16
http://pisupisu.pl/klasa1/odkrywanka-12


04.06 czwartek

Dzień odkrywców. Książka moim przyjacielem
Rozwiązujemy zadania. Zapoznanie z etapami powstawania książki. Słuchanie 
opowiadania Beaty Ostrowickiej „Nowa książeczka”. Wykonanie zakładki do 
książki.                                                                          . 

Edukacja polonistyczna

Dziwna bajka o Czerwonym Kapturku – ćwiczenia w uważnym słuchaniu.
Rodzic głośno czyta tekst zmienionej bajki o Czerwonym Kapturku. Zadaniem 
dziecka jest sygnalizowanie odstępstw od klasycznej wersji utworu.
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w głębi lasu stał wielki zamek, w 
którym mieszkała śliczna dziewczynka, zwana przez wszystkich Niebieskim 
Kapturkiem. Pewnego dnia mama powiedziała do Niebieskiego Kapturka:
– Dziadek jest chory. Zanieś mu pudełko z ciastem, ale bądź ostrożna. Nie 
zbaczaj ze ścieżki i nie zatrzymuj się po drodze. Wtedy nie spotka cię nic złego.
– Nie martw się, mamo, pobiegnę prosto do dziadka i nie będę się zatrzymywać.
Niebieski Kapturek pojechał na hulajnodze dróżką przez las, ale szybko 
zapomniał, co przyrzekł mamie. Zaczął biegać po polance, zbierając poziomki, 
grzyby i pomarańcze.
Nagle Niebieski Kapturek usłyszał szelest krzaków, zza których wyłonił się… 
wielki czarny potwór.
– Dokąd to idziesz, moja maleńka, zupełnie sama w tym ogromnym lesie?
– Idę do dziadka na urodziny.
– Czy twój dziadek mieszka sam? – zapytał potwór.
– Tak! I nigdy nie otwiera drzwi obcym.
– No to na razie! Może się jeszcze spotkamy – powiedział potwór, po czym 
szybko pobiegł na skróty do domku dziadka. Potwór zapukał do drzwi.
– Kto tam? – spytał dziadek.
– To ja, Niebieski Kapturek. Przyniosłam ci lody malinowe.
– Wejdź, kochanie – rzekł dziadek.
Potwór jednym potężnym skokiem wskoczył do izby i pożarł dziadka. Chwilę 
później do drzwi zapukał Niebieski Kapturek.



– Dziadku, czy mogę wejść?
– Ależ tak, oczywiście, czekam na ciebie.
– Dziadku, czemu masz takie wielkie okulary?
– Żeby cię dobrze widzieć, Niebieski Kapturku.
– A dlaczego masz takie wielkie nogi?
– Wydaje ci się, Kapturku.
– A dlaczego masz takie wielkie usta?

– Żeby ci zaśpiewać piosenkę.
I w tym momencie potwór zaczął śpiewać. Niebieski Kapturek tak się zasłuchał, 
że usnął.
Potwór tylko na to czekał, bo zamierzał połknąć śpiącego Kapturka. Tymczasem
koło chatki przechodził rybak. Usłyszał piękny śpiew. Zajrzał do środka przez 
okno, a tu w łóżku dziadka leży wielki potwór. Rybak wszedł cicho do domu, 
wyjął wędkę i zastrzelił potwora. Potem rozciął jego brzuch, z którego wyskoczył
dziadek, i obudził Niebieskiego Kapturka.

Praca inspirowana opowiadaniem B. Ostrowickiej „Nowa książeczka”.
• Słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica.
Beata Ostrowicka
Nowa książeczka
Na biurku, oprócz laptopa, lampki, zeszytów i kilku długopisów, leżało mnóstwo 
drobiazgów. Była kryształowa kula, drewniana figurka żyrafy, papierowy ludek, 
błękitne piórko sójki, muszelka przywieziona znad morza i plastelinowy kotek z 
oderwanym uchem.
– Ma napisać nową książkę – szepnęła któregoś dnia Kula.
– Kto? – spytał jeden z najnowszych Długopisów.
– Opowiadaczka. Tak ją nazywamy – wyjaśnił Laptop.
– Słyszałam, jak rozmawiała przez telefon – szeptała przejęta Kula. – To ma być 
książeczka.
Dla dzieci. Na dowolny temat.
– Może coś o wiośnie? – skrzypnęło Pióro. – Byłby temat na czasie.
– O wiośnie pisała w tamtym roku – przypomniał Papierowy Ludek. – I nawet 
napisała wtedy o mnie – uśmiechnął się szeroko.
– Ale mało – syknęła Kula. – Zaledwie kilka zdań. A teraz to będzie coś 
wyłącznie o mnie. Jestem tego pewna – nadęła się. – Wczoraj wyjątkowo długo 
mi się przyglądała. Na pewno napisze o tym, jaka jestem piękna, jaka 
kolorowa...
– A przede wszystkim jaka skromna – prychnęło Piórko. – A może o mnie? O 
tym, że kiedyś należałem do sójki i że latałem nad drzewami? Potem już żaden 
problem napisać o lesie, zwierzętach i myk! książeczka gotowa.
– Lepiej o mnie. O tym, że jestem niezwykłym zwierzęciem że mieszkam w Afryce
– zaproponowała Żyrafa.



– Mogłaby napisać o tym, jak lew atakuje stado żyraf, a ja, najdzielniejsza z 
nich wszystkich, kopię lwa między ślepia. On zemdlony pada, nad nim latają 
takie złote gwiazdki, a ja zostaję królową naszego stada. Potem drugi tom, pod 
tytułem „Jak królowa Żyrafa panowała długo i szczęśliwie”.
– Ty, Żyrafo, to masz pomysły – zachichotał Zeszyt i wesoło zafalował kartkami. 
– A o mnie też byś coś wymyśliła?
– Pewnie – odparła Żyrafa. – Ale o tobie to by nie było zbyt ciekawie.
– A o mnie? – zaszumiała Muszelka. – Mogłabym być przyjaciółką jakiejś 
syrenki – zaproponowała nieśmiało.
Kula prychnęła pogardliwie. Przyjaciółka, królowa... Też pomysły. Zwykła 
drewniana figurka i zwykła muszelka, do tego jeszcze ukruszona z jednej strony. 
I w tej chwili, gdy Kula rozmyślała, że tak naprawdę tylko ona nadaje się na 
głównego bohatera nowej książeczki, plastelinowy Kotek zastanawiał się, czy 
gdyby odszukał swoje zgubione uszko, gdyby nie był zielono-niebieski, czy wtedy
znalazłby się w nowej książeczce... Wystarczyłoby choć jedno króciutkie zdanie 
o nim.
Skrzypnęły drzwi pokoju. Do biurka podeszła Opowiadaczka. Usiadła przy nim i
pochyliła się nad laptopem.
– I co? No, co widzisz? – Kula po chwili syknęła do Lampki. – Mów! Ile już 
napisała o mnie?
– Jakoś niewiele – odparła słodko Lampka, która nie przepadała za 
przemądrzałą Kulą. – Szczerze, to nic.
– A napisała już, że kopnęłam lwa? Już leży pokonany moim prawym przednim 
kopytem? – dopytywała się Żyrafa.
– Też jakoś nie – odpowiedziała Lampka.
– No to o czym ona pisze?! – zdenerwowała się Kula.
– O przygodach zielono-niebieskiego kotka. Bez uszka. Teraz kotek wędruje w 
stronę Mlecznej Doliny – odpowiedziała uprzejmie Lampka i mrugnęła do 
Kotka, który poczuł się szczęśliwy jak nigdy dotąd.
A potem mrugnęła jeszcze raz. Na widok oburzonych min Kuli i Żyrafy.
(Źródło: „Świerszczyk” 8/2008).

• Ustalenie, kim są bohaterowie powiadania – uczestnicy rozmowy.
Książka moim przyjacielem – ćwiczenia językowe.
• Rozwiązanie zagadki i zapisywanie hasła książka, samodzielne sprawdzanie 
pisowni w podręczniku. Elem. Odkrywców ćw. 1 str. 64
• Ćwiczenie spostrzegawczości – wyszukiwanie różnic na ilustracji, 
kolorowanie wybranego rysunku. El. Odkr. ćw. 2, 3 str.64 - 65
• Ćwiczenia w czytaniu uważnym i ze zrozumieniem: rozpoznawanie książek na
podstawie opisu upodobań ich czytelników, poprawianie tekstu zapisanego z 
błędami.  El. Odkr. ćw. 3, 4 str. 65                                                                       

Edukacja matematyczna



Rozwiązujemy zadania - ćwiczenia do kaligrafii matematycznej str. 30 - 31

Zajęcia techniczne
 
Wykonanie zakładki do książek.

Można wybrać jeden z podanych wzorów lub zrobić dowolną

https://www.youtube.com/watch?v=K5aXod4jUHQ

Oryginalna, zakładka do książki origami - lis      lub

https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ

Jak zrobić zakładkę do książki z papieru?

05.06  piątek

Lubimy podróżować
Wyodrębnianie nazw środków lokomocji na podstawie wiersza Małgorzaty 
Strzałkowskiej „Letnie podróże” oraz własnych doświadczeń. Ćwiczenia w 
pisaniu i czytaniu ze zrozumieniem, tworzenie rodziny wyrazów. „Środki 
lokomocji” – ćwiczenia wzbogacające język. Rozszerzenie zakresu liczbowego
– obliczenia pełnymi dziesiątkami w zakresie 100. Dzieci z różnych stron świata
– praca plastyczna

 Edukacja polonistyczno - społeczna

 Praca inspirowana wierszem M. Strzałkowskiej „Letnie podróże”.
• Swobodne wypowiedzi na temat swoich dotychczasowych podróży, ze 
zwróceniem uwagi na środki lokomocji, którymi te podróże się odbywały.

https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ
https://www.youtube.com/watch?v=K5aXod4jUHQ


• Słuchanie wiersza czytanego przez rodzica     Podr. str. 46                                
• Rozmowa na temat wysłuchanego utworu, kierowana pytaniami, np.                 
Jaka pora roku sprzyja podróżom?                                                                         
O jakich środkach lokomocji jest mowa w wierszu?                                               
Jakimi jeszcze środkami lokomocji można podróżować?                                        
Do czego zachęca osoba, która wypowiada się w wierszu?
Czego mogą dostarczyć środki lokomocji?
• Wyszukanie w tekście nazw środków lokomocji.
• Omówienie środków lokomocji przedstawionych na ilustracjach.
• Wypowiedzi na temat sposobów podróżowania na podstawie ilustracji.             
Ćw. 1 str. 42
 Podróże – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
• Tworzenie rodziny wyrazu podróż i pisanie jej w zeszycie. Ćw. 2, 3 str.42
• Czytanie ze zrozumieniem – przepisywanie zdania pasującego do ilustracji. 
Ćw. 4 str. 43
• Tworzenie zdań z rozsypanki wyrazowej – rozmowa na temat pracy lotnika, 
marynarza i maszynisty. Ćw. 5 str. 43

 Środki lokomocji – ćwiczenia wzbogacające język.
• Omówienie ilustracji – czytanie podpisów pod ilustracjami, rozmowa na temat 
przeznaczenia poszczególnych środków lokomocji, sprecyzowanie określenia 
środki lokomocji. Podr. str. 47
• Wypowiedzi na temat ulubionych środków transportu – uzasadnianie 
wyborów.
• Omówienie zalet oraz wad poszczególnych środków lokomocji. Ustalenie, 
dlaczego nie wszędzie można dotrzeć każdym z nich.

Edukacja matematyczna

 Rozszerzenie zakresu liczbowego – liczenie dziesiątkami w zakresie 100.
• Liczenie dziesiątkami do 100 w kierunku rosnącym i od 100 w kierunku 
malejącym. Ćw. 5, 6 str. 73
• Tworzenie zbiorów dziesięcioelementowych, przeliczanie dziesiątek.                
Podr. str. 44 zad. 1
• Ustalenie sposobu zapisu cyfrowego kolejnych dziesiątek. Zapisywanie liczb 
w zeszycie. Podr. str. 44 zad. 2 
• Porządkowanie liczebników w ciągu rosnącym (pełne dziesiątki). Mierzenie 
wskazanych odległości i zapisywanie pomiarów. Ćw. 1 str. 72
• Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu pełnych dziesiątek, rozwiązanie 
zadania tekstowego. Ćw. 2, 3 str. 72
• Liczenie pełnymi dziesiątkami na zbiorach zastępczych (patyczki), 
porównywanie wyników. Ćw. 4 str. 73



• Liczenie pieniędzy pełnymi dziesiątkami, wskazywanie najdroższych 
(najtańszych) zabawek. Ćw.7 str. 74
• Tworzenie zbiorów dziesięcioelementowych spełniających podane warunki. 
Ćw. 8 str. 74
• Porównywanie liczb. Ćw. 9 str. 74
• Podawanie przykładów z życia dotyczących produktów pakowanych po 10.
 (lub w innych wyznaczonych punktach).
Edukacja plastyczna

Praca plastyczna - "Dzieci z różnych stron świata"                                           
Można się wzorować, ale niekoniecznie
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