
Praca domowa klasa 1a 

EMAIL NAUCZYCIELA    marionatamordak@gmail.com  

 

01.06. 2020 r. -  poniedziałek 

Temat dnia: Twoje święto- Dzień Dziecka 

DROGIE  DZIECI! 

Rośnijcie duże, dzielne, zdrowe, 

w stu procentach odlotowe. 

Bądźcie pomocne jak komputer, szybkie jak japoński skuter. 

Sympatyczne jak maskotki i słodziutkie jak szarlotki. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka  

życzy wychowawca  klasy Ia Marionata Mordak 

Edukacja polonistyczno - społeczna 

1. Jeśli chcecie dowiedzieć się co jest zadane w dniu dzisiejszym, 

 odczytajcie zaszyfrowany tekst czytając co drugą literę. 

W  k    p  r  o  s  n  u  i  l  e  t  d  g  z  w  i  z  a  p  ł  r  e  z  k  g     ś  c  w  b  i  f  ę  g  t  p  o  s     

m  n  a  k  c  m  i  l  e  g      d  a  o  b    k  g s  u  i  w  ą  r  ż  t  e  l  k  a     n  o  i  s  e  k     z  t  

a  w  g  r  l  m  ą  z  d  t  a  e  c  u  i  l  e ! 

Wykonuj ćwiczenia dowolne na świeżym powietrzu. Możesz grać w gumę, w piłkę, rzucać do 

celu, biegać z przeszkodami, grać w badmintona i inne. 

MIŁEGO  DNIA! 

 

02.06. 2020 r. - wtorek 

Temat dnia: Jesteśmy uczniami 

Ed. polonistyczno – społeczna 

1. W Z.p pod „Lekcja” napisz takie wyrazy w odstępach: 

dżem       Andżelika      dżungla 

2. Pod każdym wyrazem narysuj tyle kółek ile słyszysz głosek. Tam gdzie są spółgłoski kółko 

pokoloruj na niebiesko, a tam gdzie samogłoski na czerwono. Napisz w Z.p. i zapamiętaj: 

Znam takie samogłoski: a, ą, e, ę, o, i, u, ó, y. 

3. Przeczytaj tekst z P. s.34 i zapoznaj się z pisownią wyrazów, w których jest dwuznak  „dż”. 

Naucz się płynnie czytać ten tekst. 

4. Wykonaj ćwiczenie grafomotoryczne K.p. s. 32 ćw. 1,2,3. 

5. Naucz się pisać dwuznak „dż” wykonaj  w K.p. s. 33 ćw. 4 i 5. 

Ed. matematyczna 

1. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj: Jednostką pojemności jest litr. 

2. Odczytaj i zapisz ile litrów wody znajduje się w pojemnikach K.m. s. 30 zad. 1 i 2. 

3. Wykonaj P. s 82 zad. 3 i zapisz do Z.m. pod „Lekcja”. 

Ed. plastyczna 

Wykonaj pracę wybraną techniką plastyczną na dowolny temat z przeznaczeniem na          

aukcje pt. „Moje wielkie marzenie”. 

Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania 

Sprawdź na stronie internetowej LCK Lipsko jakie są proponowane konkursy. Jeżeli ci się 

któryś spodoba weź w nim udział.  http://lcklipsko.pl/   

 

03.06. 2020 r. - środa 

Temat dnia: Jesteśmy koleżeńscy 

Ed. polonistyczno – społeczna 

1. Wysłuchaj lub samodzielnie przeczytaj tekst „Egoista” z cyklu „Listy od Hani i Henia”. 

2. Odpowiedz sobie ustnie na pytanie „Kogo nazwiemy egoistą?”. 

mailto:marionatamordak@gmail.com
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3. Zobacz ilustracje i przeczytaj tekst pt. „Mali przedsiębiorcy” doskonal swoje czytanie. 

4. Dokończ pisanie K.p. s 34 ćw.1 i wykreśl dwuznaki w ćw. 2. 

5. Pamiętając o wielkiej literze na początku zdania i kropce na końcu wykonaj K.p. s.34 ćw. 3 

6. Przeczytaj co to jest empatia- to umiejętność zrozumienia innych ludzi oraz zdolność 

współodczuwania z nimi ich uczuć i emocji. Jest to dar wczuwania się w sytuację innych ludzi 

i zrozumienia motywów nimi kierujących, jako źródeł  ich decyzji i postaw. 

7. Wypisz wyrazy i wyrażenia, które opisują empatię w K.p. s. 35 ćw. 4 i 5. 

Ed. matematyczna 

1. Zapisz działania na obliczanie pojemności wody K.m. s.31 zad. 3 

2. Który obrazek nie pasuje do pozostałych K.m. s.31 zad.4 

Wych.  fizyczne 

Jeżeli tylko pozwoli pogoda spędzaj dużo czasu bawiąc się  i ćwicząc na świeżym powietrzu. 

1.  Propozycja zabaw np. „Kulawy lisek” – wyznacz sobie start i odmierz 15 kroków. 

Zaznacz, że to jest meta. Od startu do mety skacz na jednej nodze  na zmianę kilka razy. 

Uważaj nie upadnij. Tu nie liczy się czas tylko poprawne skoki.  

2. „Wybudzony niedźwiedź” od startu do mety na tej samej odległości idź bardzo powoli na 

czworakach. Od czasu do czasu zatrzymaj się i podnieś w górę wysoko jedną nogę. Wykonaj 

to kilka razy. 

3. „Wyścigi” zaproś kogoś z domowników i zróbcie wyścigi ( na czworakach i na jednej 

nodze). Miłej zabawy! 

Zadanie dodatkowe 

Poćwicz pisanie litery ,,dż” w książce ,,Pisanie” s. 64 i 65 

 

04.06. 2020 r. - czwartek 

Temat dnia: Jacy jesteśmy 

Ed. polonistyczno – społeczna 

1. Przepisz do Zp pod „Lekcja”  poniższe sylaby i podkreśl co 3 sylabę. Z podkreślonych 

sylab ułóż hasło (zdanie).  

Jest  les  bez  teś  leś  weź  my  wy  oni  róż  wóz  kóz  ni  mi  ci  

2. Przeczytaj wiersz K. Glinki pt. „Jesteśmy różni”.  

Naucz się go na pamięć i wyślij wychowawcy . 

Jaś ma włosy jak wiewiórka. 

Ewa smutna jest jak chmurka. 

Paweł milczy niczym ryby. 

Magda w lesie zbiera grzyby. 

Marek czyta grube książki. 

Julka wiąże lalkom wstążki. 

Cóż, różnimy się od siebie, 

To jest oczywista sprawa.  

Lecz wspieramy się w potrzebie, 

łączy nas uśmiech i zabawa. 

3. Uzupełnij sprawozdanie z aukcji wyrazami z ramki K.p. s. 36 ćw. 6 

4. Nalep pod każdą pracą imię dziecka, które ja wykonało K.p. s.37 ćw. 7 

Ed. matematyczna 

1. Przeczytaj informacje i wpisz w kratki ceny towarów K.m. s. 32 i 33. 

2. Utrwalaj dodawanie i odejmowanie  w zakresie 20 – zadania dodatkowe K.m. s.70 zad.25. 

Ed. muzyczna 

1. Ćwicz piosenkę „Moja wesoła rodzinka” i gestykuluj rękami kiedy się da. Możesz ją 

zadedykować swoim najbliższym  zaśpiewać i nagrać. 

Wych. fizyczne 



1. Pomagaj rodzicom i dziadkom plewić ogród warzywny i kwiatowy. Podlewaj warzywa i 

kwiaty. Noś wodę w konewce. Rozkładaj węża do wody. Zwijaj węża. Biegaj slalomem 

między grządkami, ale nie depcz warzyw i kwiatów. Przeskakuj przez węża. 

Zadanie dodatkowe 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_141_p1.html?v=780 

Blok 29. Jacy jesteśmy (owad) 

 

05.06. 2020 r. - piątek 

Temat dnia: Jacy jesteśmy 

Ed. polonistyczno - przyrodnicza 

1. Poproś rodziców lub starsze rodzeństwo, aby przeczytali ci tekst z P. s.72 i 73 pt. 

„Niespodzianka”. 

2. Ułóż kilka pytań do tego tekstu np. „Jakie imiona mają smoki?..................itd (ustnie).  

3. Wybierz tylko te cechy jakie do ciebie pasują K.p.s.38 ćw. 1, 2,3. 

4. Dokończ zdania wg własnego pomysłu K.p. s.39  ćw. 4 i 5.  

5. Wykonaj ćwiczenia dodatkowe w K.p. s. 66 ćw. 3 i 4. 

Ed. matematyczna 

1. Zapamiętaj kolejność i nazwy  miesięcy na podstawie P. s.83 i wymień nazwy brakujących 

miesięcy w  zad.1 na tej samej stronie.  

2. Rozwiąż rebusy matematyczne w P. s.83 zad. 2 

3. W Z.m. pod „Lekcja” napisz od 1do 12 nazwy miesięcy. Przepisz zdanie na kolorowo  

Rok ma 12 miesięcy. 

Kalendarzowe lato zaczyna się 23 czerwca. 

Wakacje trwają 2 miesiące tj. lipiec i sierpień. 

Zaj. komputerowe 

W edytorze tekstu Word napisz na zielono – miesiące wiosenne, na czerwono- miesiące 

letnie, na brązowo- jesienne, a na niebiesko – zimowe. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  epastuszka.ang@gmail.com 

 

02.05.2020r. (wtorek) 

Story time!- historyjka obrazkowa. 

Otwórzcie podręczniki na stronę 64 i posłuchajcie historyjki. Nagranie znajduje się tutaj: 

https://www.liveworksheets.com/ds701315hc  

Po wysłuchaniu historyjki spróbujcie odpowiedzieć na pytanie Does Mickey like hamsters?- 

Czy Mickey lubi chomiki? (Lubi chomiki i psy ale nie lubi wody.) 

Odsłuchajcie historyjkę jeszcze raz i powtarzajcie wypowiedzi bohaterów. 

Zadania do wykonania z zeszytu ćwiczeń: 

Ćw. 9 str. 64. Odszukaj drogę w labiryncie i połącz postacie z ich zwierzątkami. Następnie 

napisz wyrazy po śladzie i połącz z odpowiednimi rysunkami. 

Ćw. 9 str. 64. Uzupełnij zdania zgodnie z informacjami z ćwiczenia 9.  

Dla chętnych! 

Obejrzyj krótki filmik: Gus makes a dress for Cinderella!- Gus szyje sukienkę dla 

Kopciuszka! https://www.youtube.com/watch?v=BxANT4izShI i wykonaj stronę 63 z 

zeszytu ćwiczeń. 

 

04.05.2020r. (czwartek) 

I ve got…- utrwalenie konstrukcji. 

Obejrzyjcie krótki filmik i powtórzcie zdania typu: I ve got a (rabbit).- Ja mam (królika).  

https://www.youtube.com/watch?v=2KuqFi4kI8s  

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_141_p1.html?v=780
https://poczta.wp.pl/k/
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Otwórzcie podręczniki na stronę 65 i spróbujcie nazwać zwierzątka, które trzymają dzieci.  

Przykład: 1. I ve got a tortoise. 

Zadania do wykonania z zeszytu ćwiczeń: 

Ćw. 11 str. 65. Napisz wyrazy po śladzie i dopasuj zdania do odpowiednich rysunków. 

Ćw. 12 str. 65. Przeczytaj wyrazy z ramki i przyporządkuj je do grupy: jedzenie, zwierzęta 

lub zabawki. 

Proszę o przesłanie zdjęć stron 64, 65 z zeszytu ćwiczeń do sprawdzenia do wtorku 09.05. 

 

RELIGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

 

01.06.2020 (poniedziałek)  

Temat: Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego miłość – nabożeństwa czerwcowe. 

W czerwcu w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Jezusa, które jest pełne miłości 

do nas wszystkich. Czcimy Je, śpiewając Litanię do Serca Pana Jezusa podczas nabożeństwa 

czerwcowego. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: 

https://view.genial.ly/5ecf56ef9203d30da614f425/interactive-image-dobre-serce-jezus  

W wolnej chwili pokoloruj  w podręczniku obrazek na str. 145 (pracy nie musisz odsyłać) 

A z okazji Dnia Dziecka, życzę Ci: spełnienia marzeń, przygód wspaniałych, przyjaciół 

doskonałych, góry słodkości, samych radości, błogosławieństwa Bożego i 

WSZSTKIEGO NAJ… NAJLEPSZEGO!!! 

 

05.06.2020 (piątek) 

Temat: Uroczystość Trójcy Świętej. 

1. Obejrzyj katechezę interaktywną: 

 https://view.genial.ly/5ec765ee5cf4ce0d97da7af9/video-presentation-trojca-swieta-w-  

2. W zeszycie do religii zapisz temat katechezy i przepisz poniższy tekst. 

Trójca Święta jest  to jeden Bóg, ale w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

(możesz także wykonać odpowiednie rysunki) (wykonaną pracę możesz przesłać na e-maila) 

 

LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl 

 

DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 

Czym jest percepcja słuchowa? 

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania 

oraz interpretowania. Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych 

umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania 

dźwięków. 

Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu? 

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, są charakterystyczne dla 

dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym 

zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były 

dla niego męczące i nadmiernie obciążające. 

Propozycje ćwiczeń. 

Odtwarzanie struktur dźwiękowych:  

wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - 

trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości 

dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności); 

wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat 

= tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w 

określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura 

mailto:urszulanka@onet.pl
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odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 

6, 9). 

2. Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, 

potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół). 

3. Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia 

rozpoznawanie dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt, ptaków, pojazdów  itp. 

rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – 

mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos); 

zabawa „Co słyszę?” – rodzic zasłania dziecku oczy i uderza np. łyżką o przedmioty 

znajdujące się w kuchni ( szklankę, blaszany garnek, stół) zadaniem dziecka jest odgadnąć 

jaki to przedmiot. 

4. Podział zdań na wyrazy (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy 

wielosylabowe). Rodzic podaje zdanie a zadaniem dziecka jest powiedzenie z ilu wyrazów się 

ono składa,  

5. Łączenie i dzielenie sylab 

- rodzic podaje wyraz a dziecko dzieli go na sylaby, 

- rodzic podaje sylaby a dziecko łączy je w wyraz będzie wyraz, np. pił-ka, sa-mo-lot.  

Najpierw wyrazy składające się z 2 sylab, potem coraz trudniejsze. 

6. Wyodrębnianie pierwszej głoski 

- Co słyszysz na początku wyrazu Ania, ul, Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować 

wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu. 

7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza 

8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - 

(„Teraz będziemy mówić wyrazy na literę „a” itp.) 

9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski 

- Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a? 

- Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj 

10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek 

rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden 

wyraz na jednej karteczce. 

Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a 

następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce 

połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”) 

11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic 

wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w 

prezentowanym). 

12. Wspólne układanie i nauka rymowanek uzupełnianie słów w znanych rymowankach, 

np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również samodzielnie  układać 

różne rymowanki . 

13. Ćwiczenie pamięci słuchowej 

Rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest 

zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, 

cztery elementy, stopniowo coraz więcej). 

14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów 

Można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed 

babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek.  

Należy dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka. Wybrać te, które będą sprawiały 

dziecku przyjemność i traktować je w formie zabawy. 

 

 


