
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas I

21.04.2020 r. 

Witamy!

Jesteście gotowi na kolejną porcję wiedzy? Zaczynamy !

1. Poproś kogoś dorosłego, aby pomógł Ci przeczytać zagadki  z podręcznika ze str.52. 

Gratulujemy, jeśli udało Ci się je wszystkie rozwiązać!

2. Spróbuj  ułożyć zdania z rozsypanek i zapisz je w liniaturze – w zeszycie ćwiczeń na 

stronie 41 – polecenie 3. 

3. Teraz pora przypomnieć sobie, czym rożni się głoska od litery.

 Zapamiętaj!  

Głoskę mówię oraz słyszę, literę widzę oraz piszę.

Głoska to dźwięk, a litera to znak graficzny. 

Wykorzystując tę zasadę  wykonaj polecenie 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń na str. 41.

4. Teraz coś dla miłośników matematyki.    Zaczynamy:)

Na kartce w zeszycie w kratkę narysuj obok siebie 16 kółek:

o o o o o o o o o o o o o o o o 

Pokoloruj je według własnego pomysłu. Gotowe? Dorysuj jeszcze jedno kółko:

o o o o o o o o o o o o o o o o            o 

Ile teraz masz? 17??  Doskonale !  Odpowiedz  teraz na pytania: 17 to liczba większa czy 

mniejsza od 16? O ile 16 jest mniejsza od 17? O ile 17 jest większa od 16? Jaki kolor ma 6 



kółko, licząc od lewej strony?  Jaki kolor ma 7 kółko licząc od prawej strony? 

5. Otwórz podręcznik na str. 54

- Popatrz na zapisaną  w kratkach liczbę 17.  Za pomocą jakich dwóch cyfr jest ona 

zapisana? Brawo! „1”  i „7”. Znasz obie te cyfry, więc nie będzie problemu z  jej 

zapisaniem. Obejrzyj filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=QH1yMiTdOTk

- Odczytaj, jaką godzinę wskazuje zegar? 

- Rozpoznajesz monety i banknot na ilustracji? Policz, ile to razem pieniędzy?

- Policz, ile oczek jest razem na czterech kostkach?

6. Wykonaj polecenie 1, 2 i 3, s. 43 w zeszycie ćwiczeń.

7. Wykonaj ustnie polecenia: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 str. 54  z podręcznika.

8.  Spróbuj zgadnąć, jakie zwierzę zobaczysz po połączeniu kropek przy liczbach od 1 

do 17 w zeszycie ćwiczeń str. 43, polecenie 4.

9. „Masaż na dobry humor” - poproś dorosłą osobę, aby przeczytała wierszyk. Ty w tym

czasie wykonuj wszystkie czynności, o których jest mowa w wierszu. Do dzieła:) 

„ Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.” 

https://www.youtube.com/watch?v=QH1yMiTdOTk


11. Poćwicz pisanie liczby 17 w zeszycie do kaligrafii, str. 40.

12. Naucz się  pięknie  czytać tekst  ze  str.  50 z podręcznika.  Poproś osobę dorosłą  o  
nagranie filmiku, jak czytasz ten tekst.

Wykonane polecenie nr 12  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.

13. Dla chętnych – polecenie 1 w zeszycie do kaligrafii, str. 40.

        Na pewno świetnie sobie poradzisz ! 

Trzymamy kciuki:) 


