
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA   KLASA IA 

Materiał realizowany w terminie  25.05. – 29.05.2020r. 

Szanowni Rodzice, drogie dzieci, 

   poniżej znajduje się materiał do realizacji na najbliższy tydzień.. Pamiętajcie, aby 

codziennie ćwiczyć czytanie i pisać ładne literki. 

      W razie wątpliwości proszę dzwońcie lub  piszcie na adres  

e – mail: j. rolbiecka@zkiwdziemiany.pl., FB/Messenger. Dbajcie o siebie!  

                                                                               Jolanta Rolbiecka 

 

                                                                      25.05.20r. poniedziałek 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJĘ CI, 

MAMO! 

 

Mama 

wszystko 

potrafi 

Edukacja polonistyczna 

 
- Uważne słuchanie opowiadania 

o mamie. 

- Odróżnianie elementów 

realistycznych od fantastycznych. 

- Zapis nazw czynności. 

 Opowiadanie Joanny Papuzińskiej „Jak nasza mama 

zreperowała księżyc” 

https://www.youtube.com/watch?v=pzT7QEVBIaI 
Po wysłuchaniu opowieści odpowiedz ustnie na pytania: 
- Kto jest bohaterem opowiadania? 
- O jakiej porze dnia to się działo? 
- Dlaczego księżyc popłakiwał? 
- W jaki sposób mama naprawiła księżyc? 
- Czy można naprawić księżyc? 
- Co jest prawdziwe, a co fantastyczne w tej opowieści? 
- Czego człowiek nie potrafi nigdy naprawić? 
- Czy można być czarodziejem w życiu codziennym? 

 

 Nauka czytania – ćwiczenia s. 82, linijki 1 - 9 (Proszę o 

nagranie) 

 W zeszycie od j. polskiego napisz: 

Moja mama: pracuje, czyta, gotuje, pierze, tańczy, śpiewa, 

rysuje, pomaga, prasuje, spaceruje, odkurza, sprząta, jeździ, bawi 

się, maluje,  podpowiada, wspiera, pociesza, wspomaga, radzi,  

przytula, naprawia, piecze, ratuje. 

 

Na końcu wykonaj piękny  szlaczek. 

Edukacja matematyczna 
- Utrwalenie wiadomości 

dotyczących wagi ciężarów 

 

 

 Podręcznik s. 85 (Nie wykonuj zadań, tylko przeczytaj) 

 Wykonaj zadania w zeszycie od matematyki (Proszę o 

zdjęcie) 

 

Zapisz, jakimi odważnikami odważysz następujące ciężary:  
   (Zestaw odważników: 10kg, 5kg, 2kg, 1kg) 

 

   np.  13kg= 10kg+2kg+1kg 

16kg= 

16kg= 

19kg= 

19kg= 

18kg= 

mailto:rolbiecka@zkiwdziemiany.pl
https://www.youtube.com/watch?v=pzT7QEVBIaI


18kg= 

15kg= 

15kg= 

11kg= 

11kg= 

12kg= 

12kg= 

17kg= 

17kg= 

14kg= 

 

 

Wychowanie fizyczne 

 

 Ćwiczenia ogólnorozwojowe z poduszką 

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

 

 

26.05.20r. wtorek 

 

 

 

 

Jaka jest moja 

mama? 

 

Edukacja polonistyczna 
-Właściwe stosowanie zwrotów 

grzecznościowych na co dzień. 

- Zapis określeń opisujących 

mamę. 

 Bajka muzyczna: „Ptasie przygody: Mama Dudka i Dudek” 

https://www.youtube.com/watch?v=JcF0PDdcP0s 
- Zastanów się, czy jesteś grzeczny i właściwie zachowujesz się 

względem swoich domowników, koleżanek i kolegów? 

- Czy używasz tajemniczych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, 

dzień dobry , do widzenia ? 

- Czy swoim zachowaniem przynosisz chlubę swojej rodzinie, czy 

wstyd? 

- Pamiętaj! „Tak Cię sądzą, jak Cię słyszą!” 
 Napisz w zeszycie od języka  polskiego 

26 maja – Dzień Matki 

Moja mama jest: 

Następnie narysuj postać mamy, a wokół napisz zwroty: 

 radosna, wspaniała, pogodna, uśmiechnięta, cierpliwa, 

wyrozumiała, żartobliwa, kochana, pracowita, mądra, czuła, 

serdeczna, troskliwa 

Całość zakończ pięknym sercowym szlaczkiem. 

 

Edukacja matematyczna 
- Odejmowanie liczb w zakresie 

20 z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

 Karta pracy 

 
  Wianek – zawieszka  dla mamy 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=JcF0PDdcP0s


Edukacja plastyczna 

 

-Na zielonym brystolu, kartonie  narysuj, przy pomocy talerzyka, 

duże kółko, a w środku mniejsze i wytnij je(możesz to wykonać z 

talerzyka papierowego, jednorazowego i pokolorować na zielono) 

- Następnie z kolorowych papierów wykonaj różnobarwne kwiatki 

i zielone listki(efekt będzie ciekawszy, jeżeli wykonasz to z kartek 

technicznych) 

- Potem kolorystycznie rozplanuj wykonane elementy na  kółku i 

przyklej. 

- Z tyłu przyklej zawieszkę. 

- Tak wykonany upominek wręcz mamie z okazji jej święta. 

   
 

 

 

27.05.20r.  środa 

 

 

 

Nie ma jak  

w domu! 

 

Edukacja polonistyczna 
- Ćwiczenia wzbogacające 

słownictwo- wyjaśnianie 

znaczenia powiedzeń i związków 

frazeologicznych o rodzinie 

- Doskonalenie umiejętności 

czytania 

- Tworzenie rodzin 

wyrazów(każdy utworzony wyraz 

posiada wspólną dla wszystkich 

wyrazów cząstkę, pochodzącą od 

wyrazu podstawowego) 

 Przeczytaj i zastanów się, co oznaczają powiedzenia: 

-Z rodzinką zawsze jest wesoło 

- Nie ma jak u mamy 

- Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej 

- Głowa rodziny 

- Najbliższa rodzina 

- Pracować na rodzinę 

- Grunt to rodzinka 

- Przynieść wstyd rodzinie 

 Nauka czytania – Ćwiczenia, s. 82, linijki 10 – 19 (Proszę 

o nagranie). 

 Zapis w zeszycie od języka polskiego  

Rodziny wyrazów 

Mama: mamusia, matka, mateczka, matunia, matula, matusia, 

mamuśka 

Tata: tatuś, tatulek, tatuńcio 

Dom: domowy, domownik, podomka, domek, domeczek, 

domofon, bezdomny 

Edukacja matematyczna 
- Dodawanie liczb w zakresie 20 z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

 Karta pracy 



 
 

Zajęcia komputerowe 
- Utrwalenie  narzędzia -tekst w 

edytorze grafiki  - Paint. 

 

 

 W edytorze grafiki Paint wykonaj Serce  dla mamy.   

- Uruchom program graficzny Paint. 

- Przy pomocy poznanych narzędzi programu(rozmiar linii, 

ołówek, kolor) narysuj dowolne serce. 

- Następnie wnętrze serca wypełnij dowolnymi kolorami. 

- Potem skorzystaj z narzędzia tekst(A)napisz drukowanymi 

literami zdanie: KOCHAM, CIĘ MAMO! 

 

- Pamiętaj, że do napisania wielkiej litery należy użyć klawisza Alt 

prawy + klawisz Shift 

- Literę wielką z ogonkiem – Ę- napiszemy wciskając  trzy 

klawisze: Alt prawy + Shift + litera e. 

Propozycje serc zaczerpnięte z Internetu: 

                                  
KOCHAM, CIĘ MAMO! 

 

Edukacja techniczna  Pięknie pokoloruj obrazek dla mamy – ćwiczenia s. 

75. 

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                      28.05.20r. czwartek 

 

 

 

 

 

Wywiad 

 z mamą 

 

 

Edukacja polonistyczna 
- Układanie wyrazów z rozsypanki 

literowej.  

- Rzeczowniki jako nazwy osób, 

zwierząt, roślin i rzeczy. 

 

 

 Zabaw się w dziennikarza i przeprowadź wywiad z 

mamą. Poproś mamę o odpowiedź na pytania: 

- Gdzie pracuje Twoja mama? 

- Co lubiła robić, kiedy była mała? 

- Kiedy poznała Twojego tatę? 

- Co lubi teraz robić, a czego nie? 

- Czym się interesuje? 

- Jakiego koloru są oczy mamy? 

- O czym marzy Twoja mama? 

- Jakie jest ulubione danie Twojej mamy? 

- Jaka jest jej ulubiona zupa? 



- Jaki ulubiony film? 

- Jaka ulubiona piosenka? 

 Nauka czytania – podręcznik, s. 72 (Proszę o nagranie). 

 Ćwiczenia – s.72 

 

Edukacja matematyczna 
- Rozwiązywanie zadań tekstowych 

w zakresie 20. 

- Odczytywanie danych z tabelki. 

 

 Karta pracy 

 
Edukacja muzyczna 
- Utrwalenie poznanych dźwięków: 

do, mi, fa, sol 

 

 

 Utrwalenie piosenki „Moja wesoła rodzinka” 
https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34 

 Ćwiczenia – s. 63, zad. 7,8 

 
Wychowanie fizyczne 

 
 Fitty Kid – turbo rozgrzewka 

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

 

 

29.05.20r. piątek 

 

 

 

Dziękuję Ci, 

mamo! 

 

 

Edukacja polonistyczna 
 

 

 Przeczytaj i dokończ zdania: 

- Kiedy jest mi smutno, to mama…. 

- Gdy mama jest przy mnie bardzo blisko, to mam 

ochotę… 

- Tylko mama najlepiej… 

- Gdy będę dorosły, to z mamą… 

- Pragnę, by moja mama… 

 Nauka czytania – podręcznik, s. 73, (Proszę o nagranie) 

 Zapisz w zeszycie: 

Dziękuję Ci mamo, za życie, które mi dałaś, za miłość, 

za radość, za każdy dzień.  

Jesteś moim niegasnącym słoneczkiem. 

 Kocham Cię! 

Wokół narysuj drobne kolorowe kwiatki i  serduszka. 

 

Edukacja matematyczna 
- Rozwiązywanie zadań tekstowych 

 Karta pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U


w zakresie 20. 

 

 
Wychowanie fizyczne 

 
 Ćwiczenia „na słońcu” 
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc 

 

 

 

 

            

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc

