
Scenariusz zajęć zintegrowanych klasy I 

12.06.2020. (piątek) 

☺  

Witamy Was w piątek – 12 czerwca,  

w ostatnim dniu nauki w tym tygodniu. 

Na dzisiejszych zajęciach dowiemy się, dlaczego warto być miłym i uprzejmym 

dla innych, a także w jakich sytuacjach używać 3 magicznych słów: 

przepraszam, dziękuję i proszę.  

 

 

 

1. Otwórz podręcznik cz. 4 str. 68 i przeczytaj wiersz  Ewy Skarżyńskiej 

„Wszyscy mnie lubią”.   

2. Odpowiedz na pytania zamieszczone w podręczniku: 

Ćw. 1, 2.  

– Z jakiego powodu dziewczynka w wierszu jest zadowolona? 

– Co to znaczy być miłym? Podajcie przykłady takiego zachowania.  

– Dlaczego warto być miłym i uprzejmym? Dlaczego to jest ważne? 

Ćw. 3. Jak myślisz, jaki nastrój panuje w wierszu i które zdanie to uzasadnia.  

3. Popatrz teraz na str. 69, odczytaj tekst komiksu i przyjrzyj się ilustracjom.  

Odpowiedz na pytanie: 

- W jakich sytuacjach używa się ważnych słów: proszę, przepraszam, dziękuję. 

Pamiętaj, że szczególnie słowo „przepraszam” nie powinno być zbyt często 

używane – musimy się starać, aby jak najrzadziej prowokować sytuacje, w 

których będziemy musieli przepraszać kogoś za sprawioną mu przykrość.  

- Spróbuj odegrać scenkę z kimś dorosłym lub rodzeństwem, w których użyjesz 

tych 3 ważnych słów: przepraszam, dziękuję i proszę.  

4. Otwórz zeszyt ćwiczeń cz. 4, str. 57 i wykonaj ćw.1, 2 

5. Czas na trochę matematyki, rozwiąż zadanie z treścią: 



Kasia wybrała się na zakupy, w portfelu ma 25 zł. Chce kupić jabłko, bułkę, 

mleko oraz czekoladę.  

Ceny produktów:  

Jabłko – 2 zł 

Bułka – 1 zł  

Mleko – 3 zł  

Czekolada – 7 zł  

Ile Kasia zapłaci za zakupy? 

Jakimi monetami może zapłacić, aby ekspedientka nie musiała wydawać jej 

reszty? 

 

Działania i odpowiedzi zapisz w zeszycie.  

 

6. Na zakończenie zachęcamy Was do wykonania  pracy plastycznej – 

plakatu przedstawiającego przykłady sytuacji, w których używamy 

jednego ze słów: przepraszam, dziękuję, proszę. ☺  

Życzymy wielu artystycznych doznań i miłego weekendu! 


