
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej 

15.05.2020 r. (piątek) 

Witajcie Kochani! 

Ostatni dzień zajęć w tym tygodniu i znowu wolne dni na relaks i 

odpoczynek! 

Zaczynamy! 

1. Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą dorosłego tekst ze strony 96 w 

podręczniku. Odpowiedz na pytania: 

Co wydarzyło się podczas wizyty Kasi na wsi? 

Dlaczego Kasia lubiła jeździć do wujka? 

Jak może się zakończyć wizyta Kasi u wujka? 

Odpowiedź na ostatnie pytanie ułóż i zapisz w zeszycie a następnie prześlij jako 

pracę domową na służbowy mail nauczyciela. 

2. Wyszukaj w tekście i przeczytaj głośno wyrazy, które nazywają dorosłe 

zwierzęta, a cicho te, które nazywają młode zwierzęta. Czy wiesz, jakie dźwięki 

wydają z siebie te zwierzęta? Spróbuj je zaprezentować komuś z domowników! 

3.  Razem z Bratkiem przyjrzyj się informacjom zawartym na stronie 97 w 

podręczniku. Jakie zwierzęta hodują gospodarze na wsi? Jak nazywają się 

budynki, w których mieszkają zwierzęta? 

4. Uporządkuj zdobyte dziś informacje  wykorzystując stronę 97 z podręcznika i 

własne wiadomości. Zapisz w zeszycie wg wzoru: 

WZÓR: 

obora – krowa – cielę 

 obora  -  …………. – jagnię 

 obora- koza - ……………….. 

…………… - klacz - ………………… 



chlew - …………………. - ………………….. 

……………… - kura - ………………… 

 ……………..  - gęś - ………………….. 

5. Przeczytaj wspólnie z kimś dorosłym tekst ze strony 98 pt. „Czy mogę 

pogłaskać psa?” 

Odpowiedz na pytania: 

 

Co zrobił Janek, kiedy zobaczył psa? 

Co zrobił, gdy pozwolono mu pogłaskać psa? 

W jaki sposób Janek głaskał psa? 

Czego nie wolno robić, kiedy w pobliżu jest obcy pies? Dlaczego? 

 

6. Przyjrzyj się uważnie ilustracjom na stronie 99 w podręczniku. Znajdziesz na 

nich dokładną instrukcję, jaką pozycję należy przyjąć, gdy obawiamy się ataku 

zwierzęcia (pozycja żółwia). Poćwicz z pomocą kogoś dorosłego przyjmowanie 

tej pozycji w prawidłowy sposób. Zapamiętaj tę pozycję!!! 

7. Uporządkuj podane liczby wg wzoru i zapisz w zeszycie: 

 

11    6     1    13     20      17     14         4       3       9       15         8       5         12 

 

liczby parzyste                                                                liczby nieparzyste 

2,  10,                                                                                     7, 

 

8. Wstaw odpowiedni znak <, >, = między liczbami: 

 



3    8   15                          7      16       20                               12   18     13 

 

19    4    11                      9    2     17                                      14       6      10 

 

9. Zadanie:  

Julka wstała dzisiaj o godzinie 8.00. Trzy godziny później zaczyna język angielski. 

O której godzinie zaczyna lekcję języka? 

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

 

Odpowiedź:……………………………………………………………………………………………………… 

 

  

To wszystko na dzisiaj! Miłego odpoczynku!                


