
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas I

22.04.2020 r. 

Witajcie:)

Przed nami kolejny dzień „szkoły w domu”. Jesteście gotowi, to zaczynamy:)

1. Dzisiaj, 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. 

Poproś osobę dorosłą, aby przeczytała Ci tekst, jak Pan Waldemar oprowadzał 

uczniów po parku - podręcznik str. 78. Następnie odpowiedz ustnie na pytania 

1, 2, 3, 4, które są umieszczone pod tekstem. 

2. Zapoznaj się z ilustracjami, a dowiesz się, jak dbać o środowisko, jak 

segregować śmieci, ile lat rozkładają się różne przedmioty, co możesz zrobić, 

aby dbać o przyrodę! 







4. Otwórz podręcznik na stronie 80 i 81. Poproś osobę dorosłą, aby przeczytała 

Ci informacje na temat tego, co to jest recykling.



5. Teraz już wiesz, że recykling to zamiana śmieci w użyteczne rzeczy. 

Najważniejsze, żeby każdy umiał segregować opakowania nadające się do 

recyklingu. Pamiętaj, że  takie opakowania mają znaczek z trzema strzałkami. 

Poniższe tablice pokażą Ci, jak przetwarzamy przedmioty w ramach 

recyklingu.





A na koniec jeszcze kilka innych znaków ekologicznych. 

Mamy nadzieję, że po dzisiejszych zajęciach będziesz już wiedział, jak dbać o 

naszą planetę. 

6.  Teraz chwila odpoczynku. Proponujemy, abyście nauczyli się śpiewać 

piosenkę pt. „Ziemia to wyspa zielona”.  Oto tekst tej piosenki.

„Ziemia to wyspa zielona” 

1.Nie warto mieszkać na Marsie, 
Nie warto mieszkać na Wenus. 
Na Ziemi jest życie ciekawsze, 
Powtarzam to każdemu. 

Ref. x2
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
Wśród innych dalekich planet. 



To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
Więc musi być bardzo zadbany. 

2. Chcę poznać życie delfinów 
I wiedzieć, co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla 
I z kotem móc się bawić. 

Ref.x2
Bo Ziemia to wyspa....

3. Posadźmy kwiatów tysiące. 
Posadźmy krzewy i drzewa, 
Niech z nieba uśmiecha się słońce, 
Pozwólmy ptakom śpiewać. 

Ref.x2
Bo Ziemia to wyspa …

Postaraj się zapamiętać słowa i melodię I zwrotki i refrenu piosenki. W linku 

niżej możesz odtworzyć piosenkę. Może rodzice lub rodzeństwo zaśpiewają 

razem z Tobą?

https://www.youtube.com/watch?v=aP8puM7KuHY

7. Teraz ćwiczenia w kształtnym pisaniu poznanych liter „ż” i „rz”. Postaraj się

bezbłędnie pisać  zeszycie do kaligrafii str. 35 i 38.

8. Połącz sylaby i zapisz nazwy liczb. Polecenie 1 w zeszycie ćwiczeń  str. 44.

9. Wykonaj polecenie 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 44.

10. Sprawdź, czy umiesz odszyfrować hasło, wykonując polecenie 1, str. 45, w 

zeszycie ćwiczeń. Udało Ci się odczytać hasło? Brawo, bardzo się cieszymy:) 

11. Na zakończenie proponujemy pracę plastyczną z wykorzystaniem różnych 

technik i  materiałów  pt. „Jak dbam o naszą planetę”. Na jej wykonanie 

https://www.youtube.com/watch?v=aP8puM7KuHY


czekamy do poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. 

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.

Powodzenia :)


