
19.05 wtorek

Temat 143. Skrzydlaci przyjaciele

Ćwiczenia  rachunkowe  w  zakresie  20,  obliczenia  pieniężne  i  zegarowe  –
przygotowanie do sprawdzianu. Omówienie ilustracji do tekstu – wprowadzenie zapisu
głoski  miękkiej  dzi,  Dzi.  Ćwiczenia  utrwalające  pisownię  wyrazów  ze  spółgłoską
miękką  dź  (  dzi).  Słuchanie  i  czytanie  ciekawostek  o  fruwaniu  i  lataniu.  Elementy
budowy ptaka  umożliwiające  latanie.  „Ptaki”  –  przestrzenna  praca   konstrukcyjno-
plastyczna.

Edukacja matematyczna
 Obliczenia w zakresie 20 – porównywanie liczb, obliczenia zegarowe.
• Rozpoznawanie godzin na zegarze – ćwiczenia z tarczą zegarową.
• Dzieci mają po 15 patyczków i wykonują polecenia, np. Dołóż jeden patyczek.
Ile teraz masz patyczków? O ile więcej niż poprzednio? Zabierz od tych 16 patyczków
2. Ile teraz masz patyczków? O ile mniej od 16? O ile mniej od 15? 

Ćwiczenia rachunkowe w zakresie 20, obliczenia pieniężne i zegarowe.
•  Poszukiwanie  składników  sumy  w  zakresie  drugiej  dziesiątki  –  zabawa
matematyczna.
Rodzic  pokazuje  liczbę  w zakresie  10–20 i  mówi:  Suma szuka  swoich  składników.
Dziecko podnosi  wybrane przez siebie kartoniki z liczbami spełniającymi ten warunek
(tylko jedna z tych liczb może być mniejsza niż 10).
•  „Różnica  szuka swoich liczb”  – zabawa matematyczna  (jak wyżej,  ale  dotycząca
różnicy; rodzic oczywiście pokazuje wyniki w zakresie liczb 10–20).
• Zadania związane z kupowaniem. Ćw. 1 str. 48
• Ćwiczenia z tarczą zegarową. Ćw. 3 str. 49
Dziecko  ustawia wskazówki zegara zgodnie z poleceniami, np. Wskaż godzinę 15.00.
Ustaw  zegar  tak,  aby  wskazywał  o  jedną  godzinę  (dwie  godziny  itd.)  później
(wcześniej).
•  Przeliczanie  elementów  we  wskazanych  zbiorach  i  zapisywanie  odpowiednich
liczebników, uzupełnianie diagramu słupkowego. Ćw. 2 str. 48
• Etapowe rozwiązywanie zadania złożonego. Ćw. 4 str. 49
• Doskonalenie dodawania i  odejmowania w zakresie 20.  Ćw. 5 i  6 str.49 - praca
samodzielna



Edukacja polonistyczno – przyrodnicza

 Omówienie ilustracji do tekstu z wyrazami ze spółgłoską miękką dź. Podr. str. 23
•  Słuchanie  informacji  o  dzięciołach,  np.  Dzięcioł  zamieszkuje  wykute  przez  siebie
dziuple  w  drzewach.  Para  dzięciołów  dzieli  pracę  między  sobą,  tak  jak  i  później
wysiadywanie i  karmienie od 5 do 9 piskląt,  które wykluwają się z jaj złożonych w
maju.  Jedno  z  piskląt  stale  wygląda  z  dziupli,  wypatrując  rodziców  z  pokarmem.
Dzięcioły odżywiają się głównie owadami i ich larwami, które często wydobywają z pni
drzew. Zimą, gdy trudno o owady, odżywiają się nasionami sosny i świerku, słoninką i
owocami pozostałymi na drzewach
i krzewach.
• Omówienie ilustracji przedstawiającej dzięcioły. Podr. str. 23

Poznanie zapisu głoski miękkiej dzi, Dzi.
• Ćwiczenia w analizie słuchowo-wzrokowej.
Wyodrębnianie wyrazów dzioby, dziupla – udzielanie pełnych odpowiedzi na pytania,
np.                                                                                                                        
Co  wystawiają  pisklęta  z  dziupli  w  oczekiwaniu  na  pokarm?
Gdzie siedzą pisklęta dzięcioła?
Ustalenie rodzaju głosek występujących po spółgłosce miękkiej  dź  (dzi). Nawiązanie
do wiadomości z zajęć poświęconych oznaczaniu w piśmie zmiękczenia głosek ś, ń, ć,
ź. Określenie sposobu zmiękczania głoski dź w analizowanych wyrazach.
• Poznanie zapisu spółgłoski miękkiej dzi, Dzi                                                                

W zeszycie w linie zapisujemy 1 linijkę dzi i 1 linijkę Dzi
•  Czytanie  wyrazów  napisanych  na  prawym  marginesie  w  podręczniku.  Zapis  do
zeszytu  wyrazów  :dziób,  dziadek,  dzięcioł,  dziewięć,  dziecko,  dziupla,  dzioby
Wyszukiwanie w tekście i odczytywanie wyrazów z dzi.
• Tworzenie sylab  dzia,  dzią,  dzie,  dzię,  dzio,  dziu,  dzió. Podawanie wyrazów z tymi
sylabami w wygłosie, śródgłosie i nagłosie. ćw. 1 str. 25
•  Pisanie  wyrazów  z  cząstką  dzi:  na  podstawie  wzoru  drukowanego,  kończenie
wyrazów – podpisów do obrazków, uzupełnianie zdań. ćw. 2 str.25 oraz 3 i 4 str. 26

 W dziupli dzięcioła – ćwiczenia w czytaniu.
• Głośne czytanie tekstu z podręcznika  Podr. str. 23
• Wyszukiwanie w fragmentu, do którego nawiązuje ilustracja, i głośne czytanie 
• Udzielanie odpowiedzi na pytania do wysłuchanego fragmentu, np.                         Co
dzieje się w dziupli dzięcioła?                                                                                  Ile
piskląt pojawiło się w gnieździe?                                                                           Czym
są karmione pisklęta?



 Słuchanie tekstów informacyjnych „Co fruwa, a co lata?” Podr. str. 24

• Dziecko, dmuchając na piórka, stara się utrzymać je jak najdłużej w powietrzu.
• Co może poruszać się w powietrzu? – rozmowa.
Kierujemy rozmową w taki sposób, aby dziecko wymieniało zwierzęta i owady, a także
różne rzeczy,  które  mogą unosić się  w powietrzu,  np.  śnieżynki,  piórka,  pajęczyna,
babie lato,  pyłki,  kurz,  para wodna, balony oraz pojazdy powietrzne skonstruowane
przez człowieka.
• Próby samodzielnego wyjaśnienia przyczyny unoszenia się w powietrzu lub latania.
• Elementy budowy ptaka umożliwiające latanie.
Dzieci oglądają ilustracje przedstawiające ptaki w locie i w spoczynku. Analizują cechy
ich  budowy.  Porównują  z  budową innych  zwierząt  i  podkreślają  różnice  (skrzydła,
ogon,  dziób,  pióra),  które  decydują  o  zdolności  latania.  Obserwują  układ  ogona  i
skrzydeł w czasie lotu.
 
Zajęcia techniczne
„Ptaki” – wykonanie form przestrzennych z papieru. - Teczka artysty karta  35
 Porozmawiajmy o ptakach – podsumowanie .
. Dlaczego ptaki są wyjątkowymi zwierzętami?                                                     
(Ponieważ latają, w niezwykły sposób budują gniazda).                                                    
Dlaczego są sprzymierzeńcami człowieka?                                                              
(Pomagają zwalczać szkodniki roślin).                                                                               
Czego człowiek nauczył się od ptaków? (Latać).
                                                                  
74



20. 05 środa

Temat 144. Czego uczymy się od ptaków?

Pojazdy  powietrzne  budowane  przez  człowieka  –  na  podstawie  tekstu  „Ludzie  jak
ptaki”. Głośne czytanie tekstu ze zrozumieniem. Ćwiczenia w opowiadaniu i ćwiczenia
utrwalające pisownię wyrazów ze spółgłoską miękką dź. Układanie zadań do formuły
matematycznej – ćwiczenia rachunkowe.
Sprawdzam siebie – rozwiązywanie zadań matematycznych, obliczenia w zakresie 20.
„Papierowy  samolot” – składanka papierowa wg podanej instrukcji
Korzystanie z narzędzia Tekst w edytorze grafiki.

Edukacja polonistyczna

Podniebne podróże – wypowiedzi wprowadzające do tematu zajęć.
• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat maszyn latających, którymi można odbywać
podniebne podróże.
• Krótkie wprowadzenie do tematu o marzeniach człowieka o lataniu:                       Byli
sobie  ojciec i syn, Dedal i Ikar, którzy skonstruowali skrzydła z ptasich piór sklejonych
woskiem, ale próba latania z tymi skrzydłami była nieudana, ponieważ słońce roztopiło
wosk i pióra się odkleiły. Znamy też legendy o latających dywanach.

Praca inspirowana tekstem „Ludzie jak ptaki”. Podr. str. 25
• Głośne czytanie tekstu „Ludzie jak ptaki”.
•  Wyjaśnienie  tytułu.  Udzielanie  odpowiedzi  na  pytania  związane  z  tekstem  oraz
wyszukiwanie  fragmentów  spełniających  podany  warunek  (wg  podręcznika).  
ćw. 2 str. 27
• Wyszukiwanie w rozsypance wyrazowej nazw pojazdów i urządzeń poruszających się
w powietrzu  i  porządkowanie  ich  zgodnie  z  ustaleniami  (proponowane  wyrazy  do
rozsypanki:                                                                    
samolot, samochód,  szybowiec,  szynowiec,  śmigłowiec,  parowiec,  odrzutowiec,
żaglowiec,  balon,  lotnia, wodolot,  motolotnia,  motorower,  helikopter,  hulajnoga,
spadochron, rakieta, skuter, satelita, kareta, latawiec).                         

Ćwiczenia doskonalące czytanie ze zrozumieniem oraz technikę pisania.
• Tworzenie nazw pojazdów powietrznych z sylab. ćw. 1 str. 27
• Dopasowywanie pytań do ilustracji i zapisywanie odpowiedzi. ćw. 3 str. 28

Dź czy dzi? – ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z głoską miękką dź.
• Utrwalenie zasad pisowni wyrazów ze spółgłoską miękką dź.



Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów 
np. dźwięk, dźwig, wiedźma, Władzio, Jadzia, dziecko.                                 
Przypomnienie i wspólne omówienie sposobu zapisywania głosek miękkich zależnego
od pozycji głoski w wyrazie (przed samogłoską lub spółgłoską).
• Pisanie wyrazów i zdań z pamięci. Wskazywanie wyrazów, w których głoska miękka
występuje przed samogłoską. Podr. zad. 1 str. 26
• Zapisywanie liczb słowami, ze słuchu. Podr. zad. 2 str. 26
• Czytanie tekstu słowno-obrazkowego. Pisanie w zeszycie wyrazów zastąpionych w
tekście ilustracjami. Podr. zad. 4 str. 27
• Wyszukiwanie wyrazów ukrytych w innych wyrazach i zapisywanie ich w zeszycie.
Podr. zad. 5 str. 27
• Tworzenie nazw kolorów z sylab, samodzielne dobieranie do nich rzeczowników i
zapisywanie par wyrazów w zeszycie. Podr. zad. 6 str. 27

Edukacja matematyczna
 Sprawdzam siebie – rozwiązywanie zadań matematycznych, powtórzenie.
Ćw. str. 50 - 51

Układanie zadań do formuły matematycznej – ćwiczenia rachunkowe.
• Dodać lub odjąć – ćwiczenia rachunkowe.
Podajemy dziecku odpowiednio dobrane liczby, które można dodać lub od siebie odjąć
bez przekraczania progu dziesiątkowego. Dziecko oblicza działania i podaje wyniki,
np. dla liczb 10 i 6 wyniki są: 4 (10 – 6) i 16 (10 + 6).
•Ustne  układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych do podanych liczb.
12 + 5 =                        10 + 4 =                20 - 3 =         19 - 5 =

 „Papierowy samolot” – składanka papierowa wg podanej instrukcji.
• Samodzielne wykonanie samolotu zgodnie z instrukcją Teczka artysty str. 53

Edukacja informatyczna

Z płytki do zajęć informatycznych robimy 16 - ćwiczenie 1, 2 , 3.

Zajęcia  rozwijające  z  edukacji  polonistycznej   -ćwiczymy pisownię  wyrazów ze
spółgłoskami miękkimi
http://pisupisu.pl/klasa1/si-i-s-wybierz-nauka

http://pisupisu.pl/klasa1/ci-i-c-wybierz-nauka
http://pisupisu.pl/klasa1/ci-i-c-wybierz

http://pisupisu.pl/klasa1/ci-i-c-wybierz
http://pisupisu.pl/klasa1/ci-i-c-wybierz-nauka
http://pisupisu.pl/klasa1/si-i-s-wybierz-nauka


21. 05 czwartek

Temat 145. Dzień odkrywców. Puszczamy latawce
Tworzenie  porównań  i  wyjaśnianie  związków  frazeologicznych.  Słuchanie
opowiadania Piotra Olszówki „Od czegoś trzeba zacząć”. Ocena zachowania głównego
bohatera.  Opowiadanie  z  uwzględnieniem  związków  przyczynowo-skutkowych.
Uważne słuchanie informacji o lotni, szybowcu i latawcach.                

Edukacja polonistyczno - społeczna
Co to znaczy? – próby wyjaśnienia związków frazeologicznych.
• Rozmawia z dzieckiem o różnych związkach frazeologicznych, np. chodzić z głową w
chmurach; bujać w obłokach; biec jak na skrzydłach; rzucać słowa na wiatr. Dziecko
próbuje  wyjaśnić, co  one  znaczą,  i  przytacza  sytuacje  z  własnego  doświadczenia
będące ilustracjami tych powiedzeń.

 „Szybki jak wiatr” – tworzenie porównań.
  
Materiały do tworzenia wyrażeń porównawczych, np. szybki jak błyskawica,.
szybki jak                                piórko
głodny jak                              błyskawica
pracowity jak                         miód
głupi jak                                baranek
słodki jak                              żółw
powolny jak                          sowa
biały jak                                but
łagodny jak                           mrówka       
lekki jak                                wilk
uparty jak                             śnieg
mądry jak                             osioł

Praca inspirowana opowiadaniem P. Olszówki „Od czegoś trzeba zacząć”.
• Słuchanie czytanego  opowiadania 
Piotr Olszówka

Od czegoś trzeba zacząć
Jerzy trochę bał się latać. Kłopot polegał na tym, że był orłem. Orły słabo biegają...
Dlatego Jerzy siedział na skale i poważnie rozmyślał na temat: JAK ZACZĄĆ? Myślał
tak już drugi dzień. Tata dokładnie wytłumaczył mu, co ma robić.



– Jesteś orłem. Po prostu rozłóż skrzydła, odbij się mocno i… leć – powiedział tata...
Ale tata umiał latać, więc łatwo mu było mówić.
– A jak mi się nie uda?
– To spróbujesz jeszcze raz. Mnie też nie od razu się udało – powiedział tata, ale Jerzy
mu nie uwierzył.
Tata unosił się w powietrzu całymi dniami. Trudno było go spotkać na ziemi. Odkąd
Jerzy  sięgał  pamięcią,  tata  wpadał  do  gniazda  tylko  na  chwilę,  przynosił  obiad,
zamienił kilka słów i leciał po następny obiad. I tak w kółko. Może z chodzeniem po
ziemi miał jakieś kłopoty… Ale z lataniem?
Jerzy  to  co  innego.  Nigdy  jeszcze  nie  latał,  chociaż  w  dreptaniu  po  gnieździe  był
całkiem niezły.
– Spróbuję… – obiecał bez przekonania.
– Dobrze.  Trenuj sam, będziemy niedaleko – powiedzieli  zgodnym chórem rodzice i
odlecieli.
Jerzy  ostrożnie  wyszedł  z  gniazda.  Skacząc  ze  skały  na skałę,  dotarł  powolutku  do
podnóża góry i odetchnął z ulgą. Posiedzi tu do wieczora, a potem… powie rodzicom,
że mu nie wyszło. I jakoś to będzie…
– Co za paskudne rzeczy wymyślam? – zawołał nagle na całe gardło.
Przecież rodzice mu ufają, nie może ich okłamywać. Musi przynajmniej spróbować. A
jeśli wtedy powie, że mu nie wyszło, to nie będzie kłamstwo.
Przede wszystkim trzeba wystartować. Bez startu nie ma latania. Jerzy stanął dziobem
w  stronę  doliny.  Rozłożył  ostrożnie  skrzydła.  Zrobił  dwa  duże  kroki.  Machnął
skrzydłami i… oderwał się od ziemi. Spojrzał w dół. Wystraszył się. Zasłonił skrzydłem
oczy i spadł na łeb, na szyję w trawę.
–  Orzeł  nielot!  –  wykrakała  wrona  Robertina.  –  Jureczku,  nie  masz  przypadkiem
jakiegoś kiwi w rodzinie?
– Uciekaj stąd, bo cię złapię! – zawołał Jerzy, zły okropnie, bo mógł przecież ćwiczyć
przy tacie, a nie przy obcej wronie, w dodatku nieżyczliwej.
– O, na pewno mnie złapiesz. Musisz tylko szybciej chodzić! – zawołała Robertina i aż
zakrakała ze śmiechu. – Pieszo zdrowiej! Kra! Kra!
Jerzy zabulgotał ze złości. Podbiegł kilka kroków, rozłożył szeroko skrzydła, machnął
nimi, ale nie poleciał.
– Jerzy w swe skrzydła nie wierzy! – zawołała wrona i znowu przeleciała tuż nad jego
głową. Orzełek miał już tego dosyć.

– „Rozłóż skrzydła, odbij się mocno i leć… rozłóż skrzydła, odbij się mocno i leć” –
przypomniał sobie słowa taty.
Spróbował. Nie udało się. Ale wiedział już, kiedy powinien się odbić. Za drugim razem
też nie wyszło. Wrona latała nad jego głową i śmiała się na całe gardło. Spróbował



trzeci  raz.  I  przeleciał  kilka metrów!  A potem poszybował  kawałek  nad zboczem.  I
nawet zdołał zakręcić! I miękko wylądował. A potem jeszcze raz... i jeszcze raz.
Próbował i  próbował,  i  nawet nie zauważył,  kiedy nadszedł  wieczór.  A gdy rodzice
wrócili do gniazda, po prostu do nich poleciał.
– Tato! Miałeś rację! Wystarczyło rozłożyć skrzydła i się odbić!
– To jutro lecisz z nami? Jak dorosły orzeł?

– Na pewno spróbuję… A jak się nie uda, to spróbuję jeszcze raz! I jeszcze raz! Aż się
nauczę!
Orły się nie poddają, prawda?! – zawołał Jerzy.
A wrona Robertina uciekła, kiedy tylko zobaczyła, że Jerzy lata coraz dalej. Lepiej nie
drażnić  prawdziwych orłów…

• Prawda czy fałsz? – sprawdzenie zrozumienia tekstu.

Dziecko ocenia prawdziwość czytanych zdań mówiąc prawda lub fałsz
Przykładowe zdania:                                                                                                           
Jerzy chce być szybowcem.                                                                                  
Robertina to bardzo nieżyczliwa wrona.                                                                        
Orły to ptaki, które nie latają.

• Wypowiedzi oceniające zachowanie bohatera opowiadania. Zwrócenie uwagi na jego
reakcję na przytyki wrony oraz na wytrwałość i upór w dążeniu do celu.
• Opowiadanie przygody orła                                                                                       

Oglądamy krótki filmik o ptaku, który nie lata 
   https://www.youtube.com/watch?v=cQhjjJCkl0w   
Ptak kiwi                                                                                       
 Hipotetyczne ustalenie cech ptaka, które uniemożliwiają mu latanie, m.in. szczątkowe
skrzydła (ok. 5 cm), krępa budowa, waga ponad 3 kg.                          
  

 Uważne słuchanie informacji o lotni, szybowcu i latawcach.                

https://www.youtube.com/watch?v=cQhjjJCkl0w%20%20


Lotnia –  aerodyna,  w  której  sterowanie  odbywa  się  poprzez  zmianę  względnego
położenia  środka  ciężkości pilota.  Według  polskiego  prawa lotnia  umożliwia  swoją
konstrukcją  start  z  nóg  oraz  posiada  wewnętrzne  elementy  usztywniające  oraz
rozpięte na nich powierzchnie nośne.  Lotnia może być wyposażona w  podwozie w
postaci  kółek mocowanych do trójkąta sterowego lub nawet w postaci  specjalnego
wózka.  Podwozia  takie  ułatwiają  lądowanie,  a  w  przypadku  lotów  np.  z  osobami
niepełnosprawnymi  start.
Lotnia to aerodyna bez własnego napędu. Jej odmiana z silnikiem to motolotnia. 

Szybowiec –  statek  powietrzny cięższy  od  powietrza  (aerodyna),  o  stałych
powierzchniach  nośnych,  zdolny  do  długotrwałego  lotu  ślizgowego bez  użycia
własnego napędu
Podobnie  jak  samolot,  szybowiec  utrzymuje  się  w  powietrzu  dzięki  sile  nośnej
powstającej na jego skrzydle proporcjonalnie do jego prędkości względem powietrza.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzyd%C5%82o_(lotnictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_no%C5%9Bna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_lotniczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lot_%C5%9Blizgowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%82op%C5%82at
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%82op%C5%82at
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerodyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statek_powietrzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Motolotnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerodyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwozie_(lotnictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilota%C5%BC_(lotnictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_ci%C4%99%C5%BCko%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerodyna


Odmiennie od samolotu natomiast, nie posiada on własnego napędu, dzięki któremu
mógłby on kontynuować lot bez utraty wysokości względem masy powietrza, w której
się porusza

Latawiec –  najstarszy  i  najprostszy  konstrukcyjne  przyrząd  latający  cięższy  od
powietrza (aerodyna).  Tradycyjne  składa  się  ze  szkieletu  pokrytego  płótnem  lub
papierem, nie posiada własnego napędu

Puszczamy latawce - zabawy logiczne

Przeliczanie wskazanych latawców i zapisywanie odpowiedniego liczebnika 
Elementarz odkrywców  str. 60 ćw. 1                                                                   
Uzupełnianie modeli wyrazowych nazwami ptaków El. odkr. str. 60 ćw. 2  
Odczytywanie zakodowanych wyrazów i ich odczytywanie El. odkr. str. 60 ćw. 3

Czytanie  ze  zrozumieniem -  zapisywanie  imion zgodnie  z  podanymi  informacjami,
wielka litera w pisowni imion El. Odkrywców str. 61 ćw. 4

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerodyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze


Lot latawcem – ćwiczenie pamięci na podstawie opowiadania.

Rodzic czyta powoli i spokojnie, a dziecko w ciszy słucha. Może mieć zamknięte oczy.
Siedzisz  w  miłym,  spokojnym  miejscu,  wsłuchujesz  się  w  otaczające  cię  odgłosy,
rozglądasz się, odpoczywasz... Widzisz obok siebie piękny, duży latawiec. Jest w twoich
ulubionych kolorach i ma ciekawy kształt. Jest bardzo wytrzymały, więc chętnie na nim
siadasz.  Jest  bardzo wygodny.  Czujesz,  że latawiec zaczyna leciutko cię unosić nad
ziemią. To bardzo przyjemne uczucie, jakbyś był bańką mydlaną unoszoną przez wiatr.
Próbujesz  wznieść  się  nieco  wyżej  i  z  łatwością  to  robisz.  Zaczynasz  płynąć  w
powietrzu. Poruszasz się powoli.
Czujesz się lekko i przyjemnie. Rozpoczynasz swoją wycieczkę. Lecąc, obserwujesz z
góry  przepiękne  krajobrazy:  bujne  lasy...  pachnące,  kolorowe  łąki...  potoki  i  rzeki,
które lśnią
w  słońcu,  wyglądają  jak  błękitno-srebrzyste  wstążki.  Widzisz,  że  po  jednej  stronie
mijają cię przelatujące ptaki. Zauważasz śnieżnobiały obłoczek i podlatujesz do niego.
Czujesz,  jaki jest lekki i delikatny. Widzisz,  jak powoli zmienia kształty.  Przypomina
owieczkę… a potem króliczka… Za chwilę wygląda jak ciastko z bitą śmietaną. Jeszcze
chwilę  rozkoszujesz  się  tą  niecodzienną  wycieczką  i  powoli  wracasz  do  miejsca,  z
którego wyruszyłeś
Z wolna zbliżasz się do tego miejsca i łagodnie lądujesz. Kładziesz się, żeby chwilę się
tam zrelaksować. Stopniowo otwierasz oczy i okazuje się, że był to tylko sen… ale jaki
przyjemny!
Po przeczytaniu tekstu zadajemy dziecku pytania, np.                                                
Jaki kształt latawca sobie wyobrażałeś (łaś)?                                                                    
Co widziałeś (łaś)  z góry, lecąc na latawcu?                                                                     
Co przypominał biały obłoczek?                                                                                
Jakie przybierał kształty?



22.05 piątek

Temat 146. Między nami w klasie

Opowiadanie  Zofii  Staneckiej  „Świnka”  –  formułowanie  wniosku  na  temat
postępowania  z  pożyczonymi  rzeczami.  Rozwiązywanie  zadań  o  nietypowej
konstrukcji.  Utrwalanie  nazw  dni  tygodnia  –  wskazywanie  wydarzeń  zgodnie  z
następstwem  czasowym.  Uzupełnianie  zdań  czasownikami  zakończonymi
samogłoskami ą, ę. „Świat z lotu ptaka” – praca plastyczna na podstawie wiersza.

Opowiadanie Z. Staneckiej „Świnka”
• „Co jest w moim piórniku?” - wypowiedzi dziecka
• Słuchanie opowiadania Z. Staneckiej „Świnka”. Podr. str. 28
– Omawianie treści opowiadania, udzielanie odpowiedzi na pytania
 (np. Kto jest bohaterem opowiadania?                                                                         
Gdzie ma miejsce ta historia?                                                                                       
Dlaczego Julka była zaniepokojona?
Kto sprawił przykrość Julce?                                                                                            
Co można powiedzieć o Julce?                                                                                           
Co sprawiło Julce największą przykrość?                                                                      
Czy nam również jest przykro w takich sytuacjach?) i umieszczone pod tekstem.

Robimy ćw. 1 i 2 str.29
– Porządkowanie wyrazów w rozsypance tworzącej hasło:
 pytamy.  pożyczamy,   o  zgodę   zawsze   Gdy  właściciela   przybory   zapisanie
ułożonego zdania w zeszycie.

• Co by było gdyby… – ćwiczenie, które umożliwia dostrzeżenie, że te same sytuacje
mogą wywołać różne reakcje u różnych ludzi.

MIĘDZY NAMI
Rodzic kolejno przedstawia dziecku kilka sytuacji życiowych i prosi o zastanowienie
się, co by wtedy czuło, oraz zapisanie nazwy uczucia 
Przykłady sytuacji:
Poślizgnęłam się/poślizgnąłem się i upadłam/upadłem, idąc do tablicy.
Mój najlepszy kolega przeprowadza się i zmienia szkołę.
Dostaję najwyższą liczbę punktów ze sprawdzianu. 
Mam wystąpić na szkolnej akademii.
Jadę do szkoły zatłoczonym autobusem.
Zgubiłam/zgubiłem długopis pożyczony od kolegi.



Wylałam/wylałem sok na książki z biblioteki szkolnej.
Zauważyłaś/zauważyłeś,  że  kolega  poczęstował  się  twoim  drugim  śniadaniem  i  nie
zostawił ci nic do jedzenia.                                                                                          
Z piórnika zniknął twój ulubiony ołówek.

–  Wskazywanie  sytuacji,  które  dotyczyły  braku  poszanowania  cudzej  własności,  i
określanie uczuć, jakie im towarzyszyły.
– Formułowanie wniosku na temat postępowania z pożyczonymi rzeczami.
Ćw. 3 str. 29

Redagowanie i zapisywanie odpowiedniej zasady.
Pożyczać czy nie? – kształtowanie prawidłowych postaw.
• Ocena zachowania Wojtka.
• Rozmowa na temat właściwego zachowania się w sytuacji, gdy chcemy coś od kogoś
pożyczyć; zwrócenie uwagi na stan oddawanej rzeczy. Udzielanie rad Wojtkowi, który
nie zachował się właściwie.
• Wspólne ustalenie zasad dotyczących pożyczania, np.                                            
Nigdy nie bierzemy czegoś bez pozwolenia  właściciela.                                     
Zwracamy się z prośbą o pożyczenie. Dbamy o rzeczy pożyczone.                   
Pamiętamy o terminie oddania pożyczonej rzeczy.                                                       
Nie przekazujemy pożyczonych rzeczy innym.
 
Przypomnienie kolejnych dni tygodnia.
• „Prawda czy fałsz?” – zabawa doskonaląca analizowanie podawanych faktów. 
zdania, np. 
Dzisiaj jest poniedziałek.                                                                               
Po wtorku zawsze jest środa.                                                                                    
Tydzień ma osiem dni.
Najkrótszy tydzień ma pięć dni.                                                                           
Do szkoły przychodzimy pięć razy w tygodniu.                                                         

Dziecko ocenia prawdziwość zdań  -   mówiąc prawda lub fałsz                                       
• Czytanie wiersza „Tydzień w szkole” z odpowiednią intonacją. Podr. str. 29
• Rozmowa na temat opisanych w wierszu wydarzeń ze wskazaniem na dni tygodnia.
Przypomnienie  nazw kolejnych dni tygodnia.
• Wskazywanie w wierszu par rymujących się wyrazów

-Rozmowa na temat opisanych w wierszu wydarzeń ze wskazaniem na dni tygodnia.
Przypomnienie nazw kolejnych dni tygodnia. ćw. 6 str.30



Ćwiczenia językowe.
•  Rozwijanie  kolejnych  zdań  z  wykorzystaniem  podanych  wyrazów.
ćw. 4 str. 29
•  Tworzenie  form  1  i  3  osoby  czasowników  w  czasie  teraźniejszym  –  różnica  w
wymowie i pisowni samogłosek na końcu wyrazu (ę, e). ćw. 5 str. 30

Edukacja matematyczna
 Rozwiązuję różne zadania – doskonalenie umiejętności matematycznych.
• Ćwiczenie rachunku pamięciowego w zakresie 20 ćw. 3 i  4 str. 53
• Wędrówki w labiryncie – ćwiczenie grafomotoryczne. str. 52 ćw. 1
• Układanie w grupach 3, 4 klocków – tworzenie z nich budowli i rysowanie obrazu
widzianego  z  różnych  stron  (z  góry,  z  boku).  Wskazywanie,  z  ilu  klocków  jest
zbudowana konstrukcja i ile klocków widać z każdej strony.                  str. 52 ćw. 2

Edukacja plastyczna

„Świat z lotu ptaka” – praca plastyczna na podstawie wiersza.
– Słuchanie wiersza J. Tuwima „W aeroplanie”.
https://www.youtube.com/watch?v=B3-1WyenFLs "W aeroplanie"
– Wypowiedzi  na temat  utworu.  Dostrzeganie  żartobliwego charakteru utworu oraz
zaskakującej puenty. Wyjaśnienie pojęcia  aeroplan  (przestarzałe określenie samolotu,
od greckiego słowa aeros – powietrze).

https://www.youtube.com/watch?v=B3-1WyenFLs

