
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas I

20.04.2020 r. 

Witajcie kochani :) 

Mamy nadzieję, że miło i radośnie spędziliście weekend. Odpoczęliście i nabraliście

siły na kolejne wyzwania. Niestety, nie spotkamy się jeszcze przez jakiś czas w 

naszych klasach. Przed nami kolejne dni w domowej szkole, ale miejmy nadzieję, że

niedługo się to skończy. I tego się trzymajmy! Tęsknimy za Wami i cieplutko Was 

pozdrawiamy:)  

1. Otwórz podręcznik na stronie 50. Obejrzyj ilustrację, następnie sam lub z 

pomocą dorosłego przeczytaj tekst pod ilustracją. Odpowiedz na pytania :

- Co widzisz na ilustracji? Co jest bliżej,  co dalej ?

- Co robiły dzieci na placu?

- Jak bawiły się ze swoimi pupilami? 

2. Wyszukaj na ilustracji elementy rysunku, które zawierają w nazwie głoskę 

"ż". Wypowiedz je głośno, podziel na sylaby, a następnie na głoski.

3. Poproś dorosłego, aby przeczytał Ci tekst ze strony 51. Odpowiedz potem na 

pytania: 1  i 2 ze strony 51. 

4. Przyjrzyj się poniższym ilustracjom. Odpowiedz na pytanie: Co przedstawia 

każda z nich?



Tak, masz rację to żaba i rzeka. Wypowiedz głośno oba wyrazy i nazwij 

głoskę, którą słyszysz na początku każdego z tych słów.  Świetnie, to głoska 

„ż” . Zastanów się, czy to jest samogłoska, czy spółgłoska?  Oczywiście, to jest

spółgłoska, brawo!  

Obejrzyj teraz krótkie filmiki, które pokazują, jak poprawnie zapisujemy  

głoskę "ż"  drukowaną i pisaną. Zapamiętaj, że głoskę "ż" można zapisać za 

pomocą liter "ż" lub "rz". Pamiętaj, aby upewnić się, jak zapisać dany 

wyraz. 

https://www.youtube.com/watch?v=4XgSDfLE2kA

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

https://www.youtube.com/watch?v=4XgSDfLE2kA
https://www.youtube.com/watch?v=SaiIfvxjQTQ


5. Przeczytaj (podręcznik strona 50) wyrazy z  "ż" zapisane na "schodkach" z 

lewej strony smutnym głosem, a wyrazy z "rz" – wesołym. 

6. Pora na ćwiczenia w pisaniu. Wykonaj polecenie 1 i 3, s. 39 w zeszycie 

ćwiczeń.

7. Teraz trochę gimnastyki. Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne z każdego okienka,

które są umieszczone w linku :) 

https://wordwall.net/pl/resource/981084/wykonaj-%c4%87wiczenia-

gimnastyczne-z-ka%c5%bcdego-okienka

8. Poskacz jak żabka i wykonaj potem polecenie 2, s. 39 w zeszycie ćwiczeń. 

9. Oblicz i uzupełnij grafy:

10.Otwórz teraz zeszyt ćwiczeń na stronie 40 i wykonaj polecenie 1,2,3.

11. Rozwiąż zadania. 

Wykonane polecenie nr 11, prosimy przesłać na adres e-mail nauczyciela, 

dostępny na stronie szkoły, w celu sprawdzenia i oceny pracy dziecka. 

Prosimy o zapisanie imienia i nazwiska ucznia oraz daty wykonania 

polecenia.

https://wordwall.net/pl/resource/981084/wykonaj-%C4%87wiczenia-gimnastyczne-z-ka%C5%BCdego-okienka
https://wordwall.net/pl/resource/981084/wykonaj-%C4%87wiczenia-gimnastyczne-z-ka%C5%BCdego-okienka


Zadanie 1 

Na brzegu jeziora siedziało 16 żab. Bocian złapał 5 żab. Ile żab zostało na brzegu 

jeziora?

Oblicz : ….....................................................................................................................

Odpowiedź: …..............................................................................................................

Zadanie 2. 

Na jednej półce w pokoju Kasi stoi 11 książek, a na drugiej o 4 książki więcej. Ile 

książek stoi na drugiej półce? 

Oblicz : ….....................................................................................................................

Odpowiedź: …................................................................................................................

12.Nazwij zwierzęta przedstawione na obrazkach. Podziel ich nazwy  na dwie 

grupy i zapisz je w zeszycie według następującego schematu: 

- "ż" na początku wyrazu -żaba

- „ ż" występuje w środku nazwy- ważka



13. Na koniec ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Postaraj się bezbłędnie i starannie 

pisać w zeszycie do kaligrafii na str. 34 i 37.

UWAGA WAŻNE!!!  Prosimy o przygotowanie na czwartkowe zajęcia butelki  o 

pojemności 1 litra oraz szklanki.



Powodzenia :) 


