
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej 

15.06.2020 r. (poniedziałek)

Kochane Pierwszaki!

Już tylko kilka dni zajęć w „szkole w domu” dzieli nas od zakończenia roku 
szkolnego. W tym tygodniu spotkamy się tylko dwa razy, ponieważ Wasi starsi 
koledzy z klas ósmych mają egzaminy i w te dni (wtorek, środa, czwartek) nie 
ma zajęć dydaktycznych!

Zabieramy się do pracy!

                                                

W dniu dzisiejszym dowiemy się, jak powstaje burza,  jak należy zachować się 
podczas burzy. Nauczymy się rozpoznawać wyrazy oznaczające czynności oraz 
poćwiczymy używanie zwrotów; „dziś”, wczoraj’, „jutro”, „pojutrze”, 
„przedwczoraj”.

1. Otwórz podręcznik (cz.4) na stronie 76 i przeczytaj uważnie wiersz J. 
Ratajczaka „Burza majowa”. Następnie odpowiedz na pytania;

Jak jest przedstawione w wierszu zjawisko burzy?

Co wydarzyło się podczas tej burzy?

Jakie było zakończenie burzy?



2. Następnie wyszukaj w wierszu te fragmenty, które mówią o tym, co robi 
burza. Przeczytaj je głośno jeszcze raz. W tych fragmentach kryją się wyrazy, 
które oznaczają czynności wykonywane przez burzę.

Wyrazy, które nazywają czynności to czasowniki. Odpowiadają na pytanie: Co 
robi?

Przeczytaj polecenie do ćwiczenia 3 i 4, podr. str. 76. Wykonaj te ćwiczenia w 
zeszycie

3. Obejrzyj teraz krótki film, który znajdziesz pod tym linkiem: 

http://scholaris.pl/zasob/112172

Odpowiedz na pytania:

Co towarzyszy burzy?

Co to jest piorun?

Tak, masz rację, piorun to wyładowanie elektryczne. Powstaje, gdy jest dużo 
ładunków elektrycznych.

                          

4. Otwórz podręcznik na  stronie 77. Bratek udzieli Ci tu cennych rad na temat 
tego, jak należy zachować się podczas burzy.

http://scholaris.pl/zasob/112172


 Teraz jesteś gotowy do tego, by samodzielnie wykonać ćwiczenie 1 ze strony 63 
(zeszyt ćwiczeń cz. 4).

Czas na odrobinę matematyki. 

5. Przypomnij sobie nazwy dni tygodnia – wypowiedz je baaardzo niskim 
głosem. Teraz kolej na nazwy miesięcy – staraj się wypowiedzieć je głośno, 
dobitnie, dźwięcznie.

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 , zeszyt ćwiczeń cz. 4 str.61



6.Przeczytaj poniższe zdania, zwróć uwagę na wyrazy zaznaczone zielonym 
kolorem:

 Dzisiaj jest poniedziałek, 15 czerwca 2020 roku .

Wczoraj była niedziela, 14 czerwca 2020 roku. 

Jutro będzie wtorek, 16 czerwca 2020 roku.

Zapamiętaj!

Dzisiaj -  to dzień, który właśnie trwa.

Wczoraj – to dzień, który był przed dniem, który właśnie trwa, już się skończył.

Jutro – to dzień, który nastąpi po nadchodzącej nocy, jeszcze się nie zaczął.

Przedwczoraj – to dzień przed dniem wczorajszym.

Pojutrze – to dzień, który będzie, gdy skończy się jutro.

Wykonaj teraz ćwiczenie 1, str. 60 (zeszyt ćwiczeń)

7. Zaplanuj swój tydzień. W tym celu wykonaj ćwiczenie 2, strona 60 w zeszycie 
ćwiczeń (dla chętnych).

I to wszystko na dzisiaj! Powodzenia! Baw się dobrze i odpoczywaj w trakcie 
nadchodzących, wolnych od zajęć dni.




