
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej 

13.05.2020 r. (środa) 

Witamy Was w kolejnym dniu szkoły w domu! Na dobry początek dnia 

powiedzcie teraz coś miłego osobie, która jest obok Was. Już? Prawda, że 

zrobiło się sympatycznie?!  

Zaczynamy! 

1. Dziś jako pierwsza edukacja matematyczna: 

Przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj tekst umieszczony pod nią: 

 

Na ulicy Kwiatowej stoi 19 domów. Na końcu ulicy trwa budowa nowego domu. 

Ile domów będzie na ulicy Kwiatowej po skończeniu budowy? 

Zastanówmy się razem: 

Ile domów już stoi? – tak, 19. 

Ile jest w budowie? – tak, 1. 

Ile będzie po skończeniu budowy ? – tak, 20, bo:  19 + 1= 20! 

 

 



Pomyśl: 

 O ile 20 jest większe od 19? 

O ile 19 jest mniejsze od 20? 

Jaki kolor ma 6 dom, licząc od lewej strony? 

Jaki kolor ma 11 dom, licząc od prawej strony (łącznie z domem w budowie)? 

2.Otocz pętlą po 10 domów. Ile dziesiątek jest w liczbie 20? Już wiesz? Tak, 

dwie! Liczbę dwadzieścia zapisujemy za pomocą dwóch cyfr: 

20 
 Pierwsza cyfra z lewej mówi o liczbie dziesiątek, druga zaś podpowiada, ile w 

tej liczbie jest jedności. 

                                                  

3. Otwórz podręcznik na stronie 92 i wykonaj polecenia 1, 2, 3, 4, 5. 

4. Teraz przejdź do zeszytu ćwiczeń. Przyjrzyj się uważnie, jak zapisujemy liczbę 

20 i poćwicz jej zapis w zadaniu nr 2. Następnie wykonaj zadanie nr 3. 

5. Przygotuj i ułóż przed sobą : 

-14 kredek 

-1 gumkę 

-3 kartki 

-8 guzików (lub innych małych przedmiotów) 

-20 wykałaczek (patyczków itp.) 

Pogrupuj przedmioty wg ich rodzaju. Otrzymałeś 5 różnych zbiorów 

przedmiotów. W każdym zbiorze połącz przedmioty w pary (para to dwa 

przedmioty, dwie osoby itd.) Przyjrzyj się każdemu ze zbiorów. Czy każdy 

element w zbiorze ma swoją parę? 

 



Zapamiętaj! 

 Jeśli liczbę da się podzielić tak, by każdy element miał swoją parę (podzielić 

przez 2), to jest to liczba parzysta! 

Jeśli nie da się jej podzielić tak, , by każdy element miał swoją parę (podzielić 

przez 2), jeśli jeden element pozostaje bez pary, to jest to liczba nieparzysta! 

6.Wróć teraz do swoich zbiorów, policz ich elementy i spróbuj odpowiedzieć na 

pytanie, jakie to liczby: parzyste czy nieparzyste? 

Jaką liczbą jest liczba 20? 

Tak, liczbą parzystą! 

7. Zapisz w zeszycie działania,  oblicz je a wyniki działań  otocz pętlą zgodnie z 

poleceniem: 

Pętlą zieloną – liczby nieparzyste 

Pętlą czerwoną – liczby parzyste 

3 + 2 + 5= 

7 + 3 + 8 = 

5 + 2 + 2 = 

12 + 6 + 2 = 

11 + 5 + 1 = 

1 + 1 + 2 = 

3 + 3 + 1 = 

Zadanie nr 7 prześlij na służbowy mail nauczyciela! 

 

8. Przeczytaj wyrazy, które ktoś poprzestawiał w zdaniach. Uporządkuj je wg 

kolejności w zdaniu i poprawnie ułożone zdania zapisz w zeszycie: 

a)   babcia   Dzisiaj   nas  odwiedzili  dziadek. i 



b)  hałasował   Za   dźwig.  ogromny  oknem 

c)   pokoju   dźwięki.   Z   obok   dziwne dobiegały 

d)   zoologicznym   W   ogrodzie   niedźwiedzie, łabędzie.   hipopotamy   i   

widzieliśmy 

Pamiętaj! Zdanie rozpoczynamy wielką literą a kończymy . lub ? lub ! 

9. Teraz pora na doskonalenie się w czytaniu. Przeczytaj samodzielnie (cały lub 

fragment) tekst ze strony 89 w podręczniku. 

10. Na zakończenie praca plastyczna: 

Ulep z plasteliny baaardzo dziwne zwierzę! 

 

Powodzenia! 

 

 

 

 


