
08.06 poniedziałek
 Wędrówki po Polsce
Doskonalenie umiejętności praktycznych (obliczenia zegarowe, ważenie, 
mierzenie, obliczenia pieniężne). Rozwiązywanie zadań – obliczenia w zakresie 
100. Wypowiedzi na temat polskich krajobrazów na podstawie tekstu 
informacyjnego, materiałów ilustracyjnych i własnych podróży. Pisownia nazw 
miast, rzek i gór wielką literą. Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w 
różnych regionach Polski. Nauka piosenki "Jesteśmy Polką i Polakiem"

Edukacja matematyczna

 Obliczenia zegarowe, pomiary długości, ważenie, płacenie – 
doskonalenie umiejętności praktycznych.
• Przypomnienie sposobu odczytywania godzin na zegarze (układ liczb na tarczy
zegara i znaczenie  wskazówek).
• Ustawianie i odczytywanie pełnych godzin na tarczach zegarów zgodnie z 
poleceniami, np. Zegar wskazuje godzinę dwunastą. Pokaż godzinę rozpoczęcia 
lekcji. Jaś kończy  lekcje o godzinie pierwszej. Będzie w domu za dwie godziny, 
pokaż na zegarze godzinę powrotu Jasia do domu.
• Przypomnienie odważników wykorzystywanych do ważenia różnych towarów.
• Rozwiązywanie zadań.
Rodzic mówi, np. 1. Na wadze leży siatka z 5 kilogramami bananów. Jakie 
odważniki należy położyć na drugiej szalce, żeby sprawdzić ich wagę?                
2. Na wadze położono z jednej strony odważnik 10-kilogramowy. Po drugiej 
stronie wagi położono siatkę z ziemniakami i odważnik
1-kilogramowy. Ile ważyły ziemniaki?                                                                    
• Rozmowa na temat korzystania z miary centymetrowej w codziennym życiu. 
Ustalenie miana na tej miarce. Przypomnienie zasady mierzenia przedmiotów.
• Przypomnienie znanych dzieciom nominałów monet i banknotów. Rozmowa o
znaczeniu pieniędzy w codziennym życiu. Podkreślenie, że nie powinno się 
wydawać pieniędzy bez przemyślenia listy zakupów.
Rozwiązywanie zadań – obliczenia w zakresie 100.

• Przeliczanie elementów zbioru. Ćw. 3 str. 75
•Rodzic  podaje liczby: 70, 30, 10, 50, 20, 80, a dziecko  podaje  liczbę o 10 (20,
30…) większą (mniejszą) od podanej. Ćw. 2 str. 75
• Obliczenia pieniężne. Podr. zad. 1 i 2 str. 46
– Rozmowa o sile nabywczej kwot 50 zł i 100 zł. Podr. zad. 3 str. 46
– Etapowe rozwiązywanie złożonego zadania tekstowego. Ćw. 1 str. 75



Edukacja polonistyczno - przyrodnicza   - oglądamy prezentację

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I        Wędrówki z mapą
– krajobrazy Polski

Wędrówki po Polsce – praca z tekstem informacyjnym.
• Głośne czytanie tekstu „Wędrówki po Polsce” 
• Udzielanie odpowiedzi 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?
 Polskie krajobrazy - ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.
• Swobodne wypowiedzi o zaletach pobytu nad morzem, nad jeziorem, w górach
oraz o atrakcjach poszczególnych regionów Polski – tych, gdzie są jeziora, 
morze, góry  Ćw. 1 str. 44
• Czytanie tekstów informacyjnych na temat różnych krajobrazów. Podr. str. 
48 - 49
• Zaznaczanie wyrazów kojarzących się z wycieczką krajoznawczą. Podawanie 
własnych propozycji. Ćw. 2 str. 44
– Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów. Budowanie modeli wyrazów ze 
spółgłoskami miękkimi. Ćw. 3 str. 45
Pisanie nazwy rzeki – zwrócenie uwagi na wielką literę.
– Pisanie nazw miast Warszawa, Kraków – wielka litera w pisowni nazw miast. 
Ćw. 4 str. 45
• Swobodne wypowiedzi na temat zwierząt, które można spotkać nad morzem i 
w górach. Ćw. 5 str. 46
• Rozpoznawanie żyjących w Polsce dzikich zwierząt, wysłuchanie ciekawostki 
na temat bielika. Ćw. 6 str. 46
https://learningapps.org/view1647412   gra - krajobrazy Polski

Nauka piosenki    "Jesteśmy Polką i Polakiem"-  obowiązkowo 2 zwrotki i 
refren

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://learningapps.org/view1647412
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I%20%20%20%20


Tekst piosenki: „Jesteśmy Polką i Polakiem”

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
na pewno w drodze spotka Nas.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
obok Wawelu mieszkał smok.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek
i wiele innych pięknych miejsc.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach
pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem
można wyruszyć dalej w świat.



Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

09.06 wtorek

Wizyta w stolicy
Wypowiedzi na temat stolicy Polski, jej charakterystycznych obiektów i 
zabytków na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „Ciekawie jak w 
Warszawie”, tekstu informacyjnego i prezentacji. Próby opisania herbu 
Warszawy. Cechy wielkiego miasta. Obliczenia pieniężne – wprowadzenie 
groszy, doskonalenie umiejętności praktycznych, omówienie pojęcia długu. 
Odbijanie monet na papierze - technika frotażu

Edukacja polonistyczna
Oglądamy prezentację                                                                     
https://slideplayer.pl/slide/835748/      Warszawa stolica Polski

 Praca inspirowana tekstem „Ciekawie jak w Warszawie”.
• Słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica. Podr. str. 50
• Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu.
• Ustalenie, które z obiektów wymienionych w tekście są zabytkami, a które 
wybudowano współcześnie.
 Warszawa stolicą Polski – wzbogacanie wiedzy i słownictwa 
związanych ze stolicą.
• Głośne czytanie nazw obiektów przedstawionych na zdjęciach i tekstu 
informacyjnego o Warszawie. Podr. str. 50 -  51
• Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy, że miasto jest stolicą? 
Wyjaśnienie pojęcia stolica, np. Stolica to miasto, w którym znajdują się 
najważniejsze urzędy państwowe, będące siedzibą władz.
• Wyjaśnienie pojęcia herb. Zwrócenie uwagi na pisownię tego wyrazu (h).
• Ustne opisywanie herbu Warszawy. Podr. str. 51
 Warszawskie klimaty – oglądanie materiałów ilustracyjnych o 
stolicy Polski.
• Próba sformułowania kilku zdań o Warszawie. Uzupełnienie notatki i 
zapisanie jej w zeszycie Ćw. 1 str. 47
– pisownia nazw państw, miast i rzek wielką literą.

https://slideplayer.pl/slide/835748


• Swobodne wypowiedzi na temat oglądanych obiektów. Rozpoznawanie na 
zdjęciach obiektów, które są dzieciom znane. Dzielenie budowli na zabytki i 
obiekty wzniesione współcześnie. Ćw. 2, 3 str. 47 - 48
Czytanie ich nazw – pisownia nazw zabytków i nazw własnych wielką literą.
• Przypomnienie wiadomości o zdaniu: uzupełnianie zdania o dużym mieście 
rzeczownikami i określającymi je przymiotnikami, przecinek przy wyliczeniu, 
kropka na końcu zdania. Ćw. 4 str. 48

Edukacja matematyczna

 Obliczenia pieniężne – grosze i złote, doskonalenie umiejętności 
praktycznych.
• Wprowadzenie groszy – monety: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr. Ćwiczenia
praktyczne w tworzeniu 1 zł z wykorzystaniem monet 1 gr, 2 gr, 5 gr i 10 gr. 
Podr. zad. 1i 2 str. 47
• Obliczenia pieniężne z użyciem 10 gr, 2 gr, 5 gr, 50 gr. Podr. str. 47 zad. 3 i 
4
• Ustalenie, co można zrobić, gdy mamy za mało pieniędzy. Wspólne 
definiowanie pojęcia dług. Próby odpowiedzi na pytanie, co powinna zrobić 
rodzina, gdy zabraknie jej pieniędzy na część wydatków. Omówienie propozycji
dzieci: 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. Rodzic podkreśla, że 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.
• „Pożyczam i oddaję”  Podr. zad. 5 str. 47
• Ćwiczenia w obliczaniu pieniędzy z wykorzystaniem groszy. Ćw. 1 str. 76
• Poznawanie siły nabywczej pieniędzy – obliczenia na podstawie ilustracji i 
własnych doświadczeń. Ćw. 2 i 3 str. 76
• Ćwiczenia w obliczaniu sum i różnic pełnymi dziesiątkami – wąż 
matematyczny. Ćw. 4 str. 76
Utrwalanie wiadomości o Warszawie.
• „Prawda – fałsz” – zabawa.
Rodzic mówi 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.



zajęcia techniczne

 Odbijanie monet na papierze - technka frotażu
Frottage (fr. tarcie) – technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów (np. 
drewna, tkaniny, liści, kamieni) na powierzchni papieru przez przyłożenie 
papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem (lub innym podobnym
narzędziem)[1].

Dla chętnych można obejrzeć krótki filmik o technice Frottage

https://www.youtube.com/watch?v=x1O2kXO22yg

10.06 środa

Mieszkamy w Europie
Słuchanie opowiadania o Unii Europejskiej i jej symbolach. Ćwiczenia w 
czytaniu i uzupełnianiu zdań. Wielka litera w nazwach państw i kontynentów. 
Metr – wprowadzenie pojęcia, ćwiczenia w mierzeniu. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych – ćwiczenia w obliczaniu długości. 

Edukacja polonistyczno - społeczna

 Oglądamy prezentację                   Unia Europejska: Poznaj Unię 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw

Europa i Unia Europejska – gromadzenie najważniejszych informacji 
o UE.
• Wyjaśnienie pojęcia kontynent – oglądanie Europy na globusie i mapie 
(zwrócenie uwagi na duży obszar lądu podzielony na wiele krajów).

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
https://www.youtube.com/watch?v=x1O2kXO22yg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frottage#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski


Kontynenty to główne obszary lądowe na Ziemi. Każdy z nich jest wyjątkowy, 
jeśli chodzi o klimat, mieszkańców oraz zamieszkujące je zwierzęta. Według 
naukowców, przez wiekami stanowiły one jeden ląd nazywany Pangea, który na
skutek procesów geologicznych rozpadł się na siedem istniejących do dzisiaj 
kontynentów.. Siedem ziemskich kontynentów to: Europa, Azja, Ameryka 
Północna, Ameryka Południowa, Australia, Antarktyda i Afryka.• Zapoznanie 
dzieci z mapą Europy, czytanie nazw krajów, prezentacja różnych państwowych
flag.



https://flagipanstw.pl/europa.htm    flagi państw Europy

• Krótkie opowiadanie o Unii Europejskiej, np. Niektóre państwa Europy 
postanowiły, że lepiej jest ze sobą współpracować, niż rywalizować. Tak powstał
pomysł utworzenia wspólnoty państw – Unii Europejskiej. Obecnie w jej skład 
wchodzi 27 państw.
• Wysłuchanie „Ody do radości” – pieśni, która stała się hymnem Unii 
Europejskiej; przypomnienie, że autorem muzyki jest Ludwig van Beethoven, 
który skomponował ją do słów niemieckiego poety F. Schillera.
https://www.youtube.com/watch?v=xCkFqAzRGDc  Oda do radości
• Rozpoznawanie i opisywanie flag Polski i Unii Europejskiej. Podr. str. 52

https://www.youtube.com/watch?v=xCkFqAzRGDc
https://flagipanstw.pl/europa.htm


• Przypomnienie symboliki barw polskiej flagi.
Flaga Polski posiada dwa jednakowej szerokości pasy. Górny pas jest koloru 
białego, natomiast dolny koloru czerwonego.
Barwy flagi zostały wzięte z herbu Królestwa Polskiego, którym był biały orzeł 
na czerwonej tarczy. Biel symbolizuje niepokalanie i uczciwość, zaś czerwień to 
odwaga i waleczność.
• Oglądanie flagi Unii Europejskiej i wyjaśnienie znaczenia symboli (liczba 12 
złotych gwiazd rozmieszczonych w okręgu na niebieskim tle symbolizuje 
jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy; liczba 12 to również 
liczba miesięcy w roku, godzin na tarczy zegara, znaków zodiaku itd.).
 Palcem po mapie – poznawanie nazw państw europejskich.
• Głośne czytanie nazw państw zaznaczonych na mapie. Rozpoznawanie miejsca
położenia Polski. ćw. 1 str. 49
Zwrócenie uwagi na pisownię nazw państw wielką literą.
• Uzupełnianie zdań podanymi wyrazami – pisownia wielką literą nazw rzek, 
miast, państw oraz ich mieszkańców. ćw. 3, 4 str. 50
• Kolorowanie flag Polski i Unii Europejskiej. Opisywanie flagi UE. ćw. 2 str. 
49 i w. 5 str. 50
 Podróże po Europie – praca z tekstem i zgromadzonym materiałem 
ilustracyjnym.  Podr. str. 53
• Oglądanie zdjęć budowli charakterystycznych dla wybranych miast 
europejskich. Głośne czytanie informacji o tych obiektach.
• Czytanie informacji o sławnych postaciach, tradycjach i potrawach związanych
z różnymi krajami Europy; 
Edukacja matematyczna

 Metr – wprowadzenie pojęcia, ćwiczenia w mierzeniu.
• Ćwiczenia praktyczne w mierzeniu przedmiotów w pokoju: stół, długość i 
szerokość pokoju itp.                                                                                               
• Analiza ilustracji przedstawiającej pomiary w zakresie 100 cm (liczenie 
pełnymi dziesiątkami).  Podr. str. 48 zad. 1
Wprowadzenie miana 1 metr, zapisywanie i odczytywanie skrótu m.
• Szacowanie długości przedmiotów z otoczenia o długości ok. 1 metra.              
Podr. str. 49 zad. 3
 Rozwiązywanie zadań – ćwiczenia w obliczaniu długości.
• Dodawanie długości wskazanych odcinków. Podr. str. 49 zad. 2
• Dopełnianie do jednego metra. ćw. 1 str. 77
• Obliczanie długości – odejmowanie pełnych dziesiątek w działaniach z 
okienkami. ćw. 2 str. 77



• Rozwiązywanie zadania spełniającego podane warunki – dodawanie kilku 
składników. ćw. 3 str. 77
• Ćwiczenia praktyczne w mierzeniu długości przedmiotów w otoczeniu zgodnie
z podanymi warunkami  ćw. 4 str. 77

                                               
Zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej
https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-polonistyczna/1-klasa-1/

Z podanej strony robimy następujące ćwiczenia  

- Czytamy proste zdania                                                                                          
- Układamy wyrazy z sylab i liter                                                                            
-puzzle z literką                                                                                                       
- puzzle z tekstem litery a, e, o, l, t                                                                          
- układanie zdania z wyrazów

Edukacja informatyczna

Przyszła wiosna - piszemy w Paincie  - Podręcznik str. 46 - 47  , robimy 

ćwiczenia 19 na płytce

https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-polonistyczna/1-klasa-1/
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