
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej 

12.05.2020 r. (wtorek) 

 

Witajcie, Kochane Pierwszaki! 

Obudziliśmy się w kolejnym dniu wiosny, która cieszy nas barwami kwiatów i 

śpiewem ptaków! Mamy nadzieję, że w taki dzień ochoczo zabierzecie się do 

pracy! 

 

1. Wysłuchaj dwóch poniższych nagrań: 

https://www.youtube.com/watch?v=S5mXBzoFvXM 

https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU 

Które z nich podobało Ci się bardziej? Dlaczego? 

Tak, masz rację. Pierwsze nagranie było bardzo głośne, hałaśliwe, drugie zaś 

przyjemne. 

2. Czy wiesz, co to jest hałas? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, zajrzyj do 

podręcznika na stronę 90. Przeczytaj sam lub z pomocą dorosłego, informacje 

nt. hałasu. 

Zapamiętaj! HAŁAS jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, może prowadzić do 

uszkodzenia narządu słuchu!!! 

3. Przeczytaj, jakie „hałaśliwe” wyrazy zapisał Bratek na tablicy ((str. 90). Jaka 

litera występuje na początku każdego z nich? Zapisz te wyrazy w zeszycie i ułóż 

z nimi zdania. 

4. Czas na eksperymenty dźwiękowe. 

Na stronie 91 w podręczniku i na stronie 71 w zeszycie ćwiczeń opisano trzy 

przykładowe eksperymenty. Wybierz dwa z nich i wykonaj samodzielnie a 

następnie opowiedz o tym, co zaobserwowałeś, komuś dorosłemu lub 

rodzeństwu!  

https://www.youtube.com/watch?v=S5mXBzoFvXM
https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU


5. W kolejnym etapie skupimy się na pięknym czytaniu wyrazów i zdań. 

     Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 71 i wykonaj ćwiczenie 3 zgodnie  

poleceniem. 

6. Kontynuuj ćwiczenia w czytaniu i samodzielnie przeczytaj tekst ze strony 88 

w podręczniku. 

7. Teraz zastanów się, jak mógłbyś zachęcić kolegów i koleżanki, by ograniczyć 

poziom hałasu na przerwach w szkole. Zrób to w formie  plakatu lub ilustracji. 

Dodaj własne podpisy, wszak znasz już niemal wszystkie litery! 

Tę pracę prześlij na mail służbowy nauczyciela. Termin wykonania pracy: 

18.05.2020 r.(poniedziałek)  

Czas na matematykę!  

Pamiętacie, jakimi monetami posługujemy się w naszych obliczeniach? 

Tak, to monety: 1zł, 2zł i 5zł!  

8. Jakimi monetami zapłacisz rachunek w wysokości: 

18zł;        15zł;    10zł;     19zł;      7zł;    11zł;    14zł;   6zł; 

Podaj po dwa sposoby zapłaty. Zapisz je w zeszycie. 

Przykład: 

16zł = 5zł  +5zł + 2zł + 2zł + 1zł + 1zł 

16zł= 2zł + 2zł + 2zł + 2zł + 2zł + 2zł + 2zł + 2zł  

9. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 68 i wykonaj zadania 1, 2, 3  i 4. 

10.Czas na ćwiczenia w pięknym, starannym, kształtnym zapisywaniu liter i ich 

połączeń w wyrazach. Wykonaj więc zadania ze strony 60 i 63 w zeszycie do 

kaligrafii. 

11. Na zakończenie trochę ruchu! 

Pamiętasz jeszcze zabawę „Boogie - Woogie?!” 

Zaproś do niej dorosłych i rodzeństwo i bawcie się wesoło!    



Możesz skorzystać z tej wersji: 

https://www.youtube.com/watch?v=472mFoj4lS4 

 

 Miłego popołudnia! 

https://www.youtube.com/watch?v=472mFoj4lS4

