
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej 

14.05.2020 r. (czwartek) 

Kochane Pierwszaki! 

Jeszcze tylko dwa dni i kolejny weekend, czas odpoczynku! Zbierzcie 

więc siły i zaczynamy! 

 

1. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 74. Przyjrzyj się obrazkom z ćwiczenia nr 1, 

nazwij je i postępuj dalej zgodnie z poleceniem. Czy znasz inne wyrazy, które 

zaczynają się od tej głoski? 

2. Przyjrzyj się ilustracji: 

 

 

 

 

Co przedstawia ta ilustracja? Tak, dżem! 

Podziel ten wyraz na sylaby – ile jest w nim sylab? Masz rację, jedna! 

Podziel wyraz „dżem” na głoski- ile ich jest? Jaką głoskę słyszysz na początku? 

Tak, to głoska „dż”. Czy „dż” jest spółgłoską czy samogłoską? 

Oczywiście, „dż” jest spółgłoską. 



Tę spółgłoskę zapisujemy za pomocą dwóch znanych ci już liter: d , ż – dż! 

Dż jest więc dwuznakiem! 

3. Aby sprawdzić, jak prawidłowo zapisujemy „dż” otwórz zeszyt do kaligrafii na 

stronie 65  i poćwicz jej zapis. 

4. Teraz kolej na podręcznik, strona 94. Samodzielnie lub z pomocą dorosłego 

przeczytaj tekst oraz wyrazy z lewego marginesu.  Następnie odpowiedz na 

pytania : 

O co dzieci mogą zapytać gospodarza? 

Jakie nazwy zbóż poznałeś/aś ? 

 

5. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 74 i wykonaj polecenie 2, 3, 4.  

6. Samodzielnie lub z pomocą dorosłego przeczytaj dalszy ciąg czytanki 

(podręcznik, strona 95). Odpowiedz na pytania: 

 

Po co dzieci przyjechały do gospodarstwa wiejskiego? 

Czym zajmują się gospodarz i gospodyni w gospodarstwie wiejskim? 

  

7. Wyszukaj w tekście wyrazy, które nazywają czynności wykonywane przez 

gospodarza i gospodynię i zapisz je w zeszycie. 

8. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 ze strony 75. 

9. W ramach odpoczynku posłuchaj piosenki „Chmurkowe ZOO”. Zapamiętaj 

tekst i melodię pierwszej zwrotki i refrenu: 

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

 

10.Rozwiąż następujące zadania z treścią: 

Zadanie 1: 

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


Dżdżownica Monika ma 11 cm długości a dżdżownica Sabina jest o 6 cm 

dłuższa. Dżdżownica Karolina jest mniejsza o 3 cm od Sabiny. Ile cm długości ma 

dżdżownica Sabina a ile dżdżownica Karolina? 

Oblicz:…………………………………………………………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Odpowiedź: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 2: 

Ułóż i zapisz pytanie, oblicz i odpowiedz: 

Dziadek kupił 10 kg ziemniaków, 4 kg cebuli i 3 kg marchewki. 

Ile………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………./ 

 

Oblicz: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odpowiedź: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Miłego popołudnia! 

 

 



 


