
Scenariusz zajęć zintegrowanych klasy I 

10.06.2020. (środa) 

☺  

Witamy Was w środę - 10 czerwca. 

Na dzisiejszych zajęciach „wybierzemy” się na łąkę 😊 

Na dobry początek obejrzyjcie krótki film, postarajcie się zapamiętać jak 

najwięcej szczegółów 😊 

 

1. (https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4) 

 

2. Otwórz podręcznik cz.4 str. 62-63 i uważnie przyjrzyj się ilustracji. 

Następnie odczytuj informacje na temat zwierząt i roślin przedstawionych 

na rysunku. 

 

• Wymień zwierzęta, które można spotkać na łące. 

• Wymień rośliny, które można spotkać na łące.  

 

Czy wiesz, że niektóre gatunki ziół rosnących na łąkach pomagają w leczeniu 

ludzi i są cały czas stosowane przez ludzi, np. rumianek. Niestety musisz też 

wiedzieć, że niektóre rośliny łąkowe są silnie trujące i absolutnie nie należy ich 

dotykać, np. szalej jadowity – czasami wystarczy samo dotknięcie rośliny 

dłonią, aby boleśnie poparzyć skórę.  

• Jak należy się zachować po dotknięciu trującej rośliny?  

• Jak myślisz dlaczego zawsze po spacerze trzeba dokładnie obejrzeć 

swoje ubranie i ciało? 

Pamiętaj! Łąka jest domem roślin i zwierząt. Wypalanie łąk jest szkodliwe i 

niebezpieczne, a przede wszystkim zabronione! 

• Zastanów się, jakie szkody może przynieść wypalanie łąk i dlaczego nie 

należy tego robić? 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń, cz. 4, str. 52  wykonaj ćw. 1 i 2.  

4. Otwórz ponownie podręcznik cz. 4 str. 64-65 i przeczytaj tekst opowiadania 

„Rowerem na łąkę”.  

5. Odpowiedz na pytania znajdujące się w podręczniku str. 65: 

Ćw. 1  

– Dokąd rodzina wybrała się w sobotę? 

– Jakie odgłosy łąki usłyszeli dzieci i tata? 

– Dlaczego Amelka narzekała? 

Ćw. 2 Wymień pożyteczne zwierzęta łąkowe.  

• Znajdź w tekście wyjaśnienia, dlaczego te zwierzęta są potrzebne na 

łące? 

Ćw. 4 Opowiedz jak przygotowujesz się do bezpiecznej jazdy na rowerze? Co 

założysz? 

Ćw. 5 Wyszukaj w tekście zdanie, w którym znajdują się wyrazy nazywające 

odgłosy łąki. 

6. Otwórz teraz zeszyt ćwiczeń cz. 4 str. 53 i wykonaj ćw. 1, 2, 3. 

7.  A teraz trochę zabawy, otwórz podręcznik cz. 4 str. 97, postaraj się 

zapamiętać słowa  rymowanki Bratka, spróbuj wyklaskać podany rytm, 

następnie tup nogami w rytm wypowiadanej rymowanki. 

8.  Otwórz zeszyt ćwiczeń, cz. 4, str. 54 wykonaj ćw. 1, 2, 3. 

9. Czas na trochę matematyki, rozwiąż Łamigłówki Bratka – Otwórz podręcznik 

cz. 4 str. 66 i rozwiąż ćw. 1, 2, 3, i 4 oraz str. 67 ćw. 5, 6, 7, i 8. 

Ćw. 1 Przepisz do zeszytu działania, których wyniki są zgodne z liczbą w 

środku kwiatka. 

Ćw. 2 Jakie liczby powinny być na listkach aby liczba na kwiatku była 

wynikiem ich dodawania? 

Ćw. 3. Rozwiąż zadanie z treścią, a dowiesz się ile biedronek spaceruje po 

trawie.  



Ćw. 4 Oszacuj i sprawdź czyja droga rowerem do wierzby była krótsza. 

Ćw. 5 Przeczytaj liczby na bukiecie Amelki, które są nieparzyste. 

Ćw. 6 Określ liczbę dziesiątek i liczbę jedności w tabeli.  

Ćw. 7, 8 Rozwiąż zagadki  

10. Otwórz zeszyt ćwiczeń cz. 4 str. 56, wykonaj ćw. 1, 2, 3.  

11. Zadanie dla chętnych - Wycieczka na pobliską łąkę oraz przygotowanie 

roślin do wykonania zielnika 😊 Wybierz się na łąkę z rodzicem i pozbieraj 

ciekawe roślinki, następnie ususz je najlepiej wkładając w gazetę i dociskając 

książką, po kilku dniach wklej rośliny do osobnego zeszytu i podpisz. Zdjęcie 

wykonanego zielnika wyślij na adres mailowy nauczyciela – z dopiskiem 

„zadanie dla chętnych”. Powodzenia! 

 

Wykonane polecenie nr 10  proszę przesłać na adres e-mail nauczyciela, 

dostępny na stronie szkoły, w celu sprawdzenia i oceny pracy dziecka. Prosimy 

o zapisanie imienia i nazwiska ucznia oraz daty wykonania polecenia.  

 

Miłego odpoczynku – jutro dzień wolny od nauki! 


