
22.06 poniedziałek

Wakacyjne plany
O przyjaźni i wartości przebywania ze sobą – na podstawie opowiadania Rafała 
Witka „Przyjaźń na odległość”. Rozmowa o sposobach spędzania wakacji na 
podstawie tekstu „Mamy wakacyjne plany”. Swobodne wypowiedzi o planach 
na wakacje. Planowanie zajęć w zależności od miejsca pobytu. Formułowanie 
rad dotyczących bezpieczeństwa na wakacyjnych ścieżkach. Rozpoznawanie i 
nazywanie figur geometrycznych. Pomyślę i rozwiążę – ćwiczenie wyobraźni 
przestrzennej. Uczymy się piosenki " Słoneczna wycinanka"

Edukacja polonistyczno - społeczna
Opowiadanie R. Witka „Przyjaźń na odległość”.
• Czytanie opowiadania Rafała Witka „Przyjaźń na odległość” i odpowiadanie 
na pytania do tekstu. Podr. str. 56   ,   ćw. 1 str. 53
 Pytania dodatkowe:
Czym się różnią przyjaciele od znajomych?                                                            
Jaki powinien być przyjaciel?
Co warto szanować w przyjaźni?                                                                            
Czy wszyscy jesteśmy tacy sami?                                                                             
W czym może pomóc „inność”?
• Wyjaśnienie powiedzenia Prawdziwych przyjaciół poznajemy w 
biedzie.
Przysłowie to przestrzega nas przed ludźmi którzy są naszymi przyjaciółmi 
kiedy jesteśmy im przydatni. Jednocześnie pokazuje nam, że tylko ci którzy 
podają nam pomocną dłoń w razie nieszczęścia, godni są nazywania 
przyjaciółmi.
 Wakacyjne plany.
• Głośne czytanie tekstu „Mamy wakacyjne plany” przez dziecko . Podr. str. 
57
• Kilkuzdaniowe wypowiedzi o tym, gdzie można spędzić wakacje – na 
podstawie ilustracji oraz towarzyszących im opisów.
• Swobodne wypowiedzi na temat wakacyjnych planów. ćw.3 str. 54
• Uzupełnianie zdań przyimkami. ćw. 2 str. 53
Bezpieczne wakacje – formułowanie rad dotyczących 
bezpieczeństwa na wakacyjnych ścieżkach.

Posłuchaj piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM  Bezpieczne 
wakacje

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM%20%20


Obejrzyj wspólnie z rodzicem prezentację 
https://www.slideshare.net/strazgminna/prezentacja-o-wakacjach-
13455344

• Ustalanie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z trującymi roślinami i grzybami. 
Podr. str. 58
• Przypomnienie numerów telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego , numeru 112. Określenie sytuacji, w których 
powinniśmy zadzwonić pod numery alarmowe.

Edukacja matematyczna

Figury wokół nas – rozpoznawanie i nazywanie znanych figur 
geometrycznych.
• Wskazywanie i nazywanie figur geometrycznych. Próba zdefiniowania cech 
wybranych figur (koła, prostokąta, kwadratu i trójkąta).
• Nazywanie figur wykorzystanych na obrazku i ich przeliczanie. Podr. zad. 2 
str. 50
• Dostrzeganie symetrii – ćwiczenia z lusterkiem. Podr. str. 51 zad. 1

https://www.slideshare.net/strazgminna/prezentacja-o-wakacjach-13455344
https://www.slideshare.net/strazgminna/prezentacja-o-wakacjach-13455344


• Pomniejszanie i powiększanie figur na sieci kwadratowej. Podr. str. 51 zad. 
2
• Mierzenie wskazanych odcinków, porównywanie ich długości. Podr. str. 51 
zad. 3
 Pomyślę i rozwiążę – ćwiczenie wyobraźni przestrzennej.
• Liczenie figur (trójkątów i prostokątów) na rysunkach. Podr. str. 52 zad. 1
• Układanie figur geometrycznych z określonej liczby patyczków oraz wg 
podanego wzoru. Podr. str. 52 zad. 3 i 4

Edukacja muzyczna

Uczymy się piosenki "Słoneczna wycinanka" - podr. str. 88

23.06 wtorek

Pakujemy wakacyjną walizkę
Głośne czytanie tekstu „Trudny wybór”. Swobodne wypowiedzi  o 
kompletowaniu bagażu na wakacyjne wyjazdy. Zabawy dydaktyczne związane z
pakowaniem wakacyjnej walizki. Praktyczna nauka składania ubrań i pakowania
walizki. Obliczenia zegarowe, pieniężne i kalendarzowe. Powtarzam 
podstawowe wiadomości – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 

Edukacja polonistyczna
Praca inspirowana tekstem „Trudny wybór”.
• Głośne czytanie tekstu Podr. str. 59.
• Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu.
• Wyszukiwanie w tekście nazw rzeczy, które znalazły się w plecaku chłopca. 
ćw. 1 str. 55
• Wyjaśnienie określenia niezbędne. Najważniejsze, coś bez czego nie można się
obejść.
• Wskazywanie przedmiotów niezbędnych na wakacjach, zapisywanie ich nazw 
– przecinek przy wyliczaniu. Ustalenie, że na górską wyprawę trzeba spakować 



kurtkę, wodę, czekoladę; turysta powinien mieć odpowiednie buty. ćw. 2 str. 
55

Zajęcia techniczne

Potrafię się pakować – praktyczna nauka składania ubrań.
Chodzi o to, żeby jak najstaranniej złożyć ubrania i ręczniki.
Praktyczna nauka zaszywania dziury.
Rodzic pokazuje, jak nawlec nitkę, pomaga zrobić supełek. Dziecko 
samodzielnie zszywa dziurę w kawałku tkaniny.

Edukacja matematyczna
Obliczenia zegarowe i kalendarzowe – doskonalenie umiejętności 
praktycznych.
• Najdłużej, najkrócej – sposoby określania czasu.
Mamy określeniami czasu: miesiąc, rok, godzina, dzień, tydzień.
Dziecko  odczytuje je i porządkuje  jednostki czasu zgodnie z długością ich 
trwania, od najdłuższej do najkrótszej.
• Odczytywanie pełnych godzin ustawionych na tarczy zegara.
• Ćwiczenia w praktycznym ustawianiu pełnych godzin na zegarze.
Przesuwanie wskazówek zegara o podaną liczbę godzin zgodnie z poleceniami 
np. Pociąg Ali odjeżdża o godzinie 13.00, statek Pawła odpływa trzy godziny 
później. Samolot Olka odlatuje godzinę wcześniej niż statek Pawła.
• Wskazywanie na zegarze godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, rannego 
wstawania itp.
Powtarzam podstawowe wiadomości – dodawanie i odejmowanie w 
zakresie 20, obliczenia pieniężne.
• Zaznaczanie strony prawej i lewej postaci stojącej tyłem, przodem.                   
ćw. 1 str. 80
• Obliczanie sum i różnic w zakresie 10, działania z okienkami. ćw. 2 str. 80
• Rozwiązywanie zadań tekstowych. ćw. 3, 5 str. 80
• Kolorowanie elementów zgodnie z podanym wzorem i liczbą wskazanych 
elementów. ćw. 4, 6 str. 80 - 81
• Rozwiązanie zadania tekstowego – obliczenia pieniężne, czytanie danych z 
ilustracji. ćw. 7 str. 81
• Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, ustawianie liczb w ciągu rosnącym, 
odczytywanie i zapisywanie hasła. ćw. 8 str. 81



24.06 środa

Pozdrowienia z wakacji
Swobodne wypowiedzi  na temat miejsc letniego wypoczynku. Głośne czytanie 
wiersza „Napisz z wakacji”. Pisanie pozdrowień z wakacji. Ustalenie czynności 
związanych z wysyłaniem pozdrowień. Wykonanie wizytówki, pisanie 
własnego adresu. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Pomyślę i rozwiążę 
– utrwalanie umiejętności matematycznych i rozwijanie logicznego myślenia.
W mrowisku - programowanie drogi mrówki

Edukacja polonistyczna

Praca inspirowana wierszem „Napisz z wakacji”.
• Po co wysyłamy z wakacji listy i kartki? 
• Głośne i wyraziste czytanie wiersza. Podr. str. 60

Swobodne wypowiedzi na temat prośby osoby mówiącej w wierszu.                    
Wyszukiwanie w tekście fragmentów opisujących jej prośby. ćw. 2 str.56           
• Omówienie znanych dzieciom sposobów kontaktowania się z najbliższymi i 
znajomymi w czasie wakacji (np. SMS, telefon, poczta elektroniczna, listy, 
widokówki).
 Pozdrowienia z wakacji – praktyczne ćwiczenia w pisaniu i 
wysyłaniu kartki.
• Wskazanie czynności, które trzeba wykonać, by wysłać widokówki.                  
Nazwy czynności, np. zakup widokówki, zakup koperty, napisanie tekstu, 
kliknięcie, zakup i naklejenie znaczka, napisanie adresu, włożenie do zeszytu, 
wrzucenie do skrzynki, schowanie do walizki, włączenie komputera.                     
Dziecko wymienia nazwy tych czynności, które należy wykonać, gdy chce się 
wysłać widokówkę lub list.
Później ustawia je w odpowiedniej kolejności 
• Wspólne ustalenie, co powinno się znaleźć na widokówce. 
Wskazanie miejsc, w których należy napisać tekst i adres, nakleić znaczek 
pocztowy. Objaśnienie skrótów, pisowni wyrazów wielką literą. Analiza tekstu 
pozdrowień, poprawianie zapisu na kartce pocztowej i wskazywanie elementów,
których na niej brakuje; pisownia wyrazów z rz. ćw. 3, 4 str. 56 - 57
• Ustne redagowanie pozdrowień z wakacji. Podr. zad. 1 str. 61



• Przypomnienie zapisu zdania: wielka litera na początku i kropka na końcu.  
Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisywanie go.  ćw. 5 str. 57          

• Redagowanie wakacyjnych rad dotyczących zachowania bezpieczeństwa. 
Wyjaśnienie, dlaczego należy się do nich stosować. Wykrzyknik w zdaniu.
Podr. zad. 2 str. 61
Zapisanie w zeszycie swojego adresu
 - nazwisko i imię
- miejscowość i numer domu
- kod pocztowy i poczta
- województwo

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – dydaktyczne gry 
stolikowe.
• Czytanie i omawianie instrukcji gry z wykorzystaniem kostek. Liczenie kropek
na kostkach zgodnie z podanymi zasadami, porównywanie wyników.                  
Podr. zad. 1 str. 53
• Rozegranie gry z rodzicem zgodnie z poznanymi zasadami, zapisywanie 
wyników w tabeli. Podr. zad. 2 str. 53
• Układanie i rozwiązywanie zagadek matematycznych – działania z okienkami. 
Podr. zad. 3 str. 54
• Przeliczanie nakładających się na siebie elementów. Podr. zad. 4 str. 54
Pomyślę i rozwiążę – utrwalanie umiejętności matematycznych i 
rozwijanie logicznego myślenia.
Szukanie liczb spełniających podane warunki. Przeliczanie elementów zbioru i 
porównywanie ich liczby. ćw. 1, 2, 3 str.82                                                        
Mierzenie wysokości wskazanych elementów. Rozwiązywanie zadań na 
podstawie analizy ilustracji – obliczenia wagowe, pieniężne i kalendarzowe, 
obliczanie odległości. ćw. 1, 2, 3 str. 83                                                               
Kwadrat magiczny z figurami geometrycznymi. Dodawanie i odejmowanie w 
zakresie 20 – wstawianie brakujących liczb i znaków +, –. ćw. 1, 2, 3 str. 84 
oraz  ćw. 1, 2, 3 str. 85

Edukacja informatyczna

W mrowisku - programowanie drogi mrówki - podr. str. 50 - 51



Zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej

https://learningapps.org/watch?v=ph8o1tx1319

https://learningapps.org/watch?v=p691q4afa18

https://learningapps.org/watch?v=p7zhxk4yk18

https://learningapps.org/view1066471

http://learningapps.org/watch?v=pws77imx101

25.06 czwartek

Dzień odkrywców. Już wakacje!
Wypowiedzi na temat mijającego roku nauki w pierwszej klasie. Praca 
inspirowana opowiadaniem Anny Onichimowskiej „Jedziemy na wakacje!”.
Praca plastyczna "Wakacje moich marzeń".

Edukacja polonistyczna
Z pamiętnika pierwszoklasisty – wypowiedzi na temat pierwszego 
roku nauki.
Posłuchaj, zapamiętaj i odpowiedz” – zabawa dydaktyczna 
doskonaląca pamięć.
Rodzic powoli czyta rzeczowniki (rozpoczynające się dowolną literą) i pasujące 
do nich określenia, a dziecko stara  się je zapamiętać. Potem zadaje 10 pytań, na 
które odpowiadają. Przykłady z literą A: soczysty ananas, duży arbuz, biegnąca 
antylopa, kłująca agrafka, tajny agent, znany aktor, drewniana altana, piękna 
apaszka, głośna armata. Przykładowe pytania:
Jaki owoc był soczysty? A jaki był arbuz? Co robiła antylopa? Co było kłujące?
 Jaki był agent? Kto był znany? Co było drewniane? Jaka była apaszka? Co 
było głośne?
 Wkrótce będę w drugiej klasie – ćwiczenia językowe i logiczne.
• Wykonywanie ćwiczeń: plątaninka; kwadrat magiczny, rytmiczny układ 
elementów; rebusy
– uzupełnianie rysunku; krzyżówka; wykreślanka – zapisywanie zdania 
wykrzyknikowego.    Elementarz Odkrywców str. 68 - 69 ćw. od 1 do 6

http://learningapps.org/watch?v=pws77imx101
https://learningapps.org/view1066471
https://learningapps.org/watch?v=p7zhxk4yk18
https://learningapps.org/watch?v=p691q4afa18
https://learningapps.org/watch?v=ph8o1tx1319


Wspomnień czas – omawianie wybranych przeżyć z pierwszej klasy.

• „Kosz i walizeczka” – ewaluacja doznań po pierwszym roku nauki.

• „Kosz i walizeczka” – ewaluacja doznań po pierwszym roku nauki.
Dziecko rysuje w zeszycie kosz i walizeczkę. W koszu zapisuje to, o czym 
chciałoby zapomnieć, co niedobrego było w klasie pierwszej, a w walizeczce – 
to, co dobrego je spotkało 

 Praca inspirowana opowiadaniem A. Onichimowskiej „Jedziemy na 
wakacje!”.
• Słuchanie opowiadania 
Jedziemy na wakacje!
Zaczynało być nudno. Weszliśmy z Piotrkiem na stół i poskakaliśmy po nim 
trochę, ale to nic nie pomogło. Wdrapaliśmy się więc na szafę, ale tam nie 
można było spokojnie posiedzieć, bo było za nisko i bolała szyja.
– Zajrzyjcie do pana Jurka – zaproponowała mama, wchodząc do pokoju. – 
Powiedział, że może pobawić się z wami kolejką.
Nie trzeba nam tego było powtarzać dwa razy.
Pociąg był wspaniały. Miał ze dwadzieścia wagoników, w tym jeden towarowy.
– Zaraz tu będzie maszynista. Jedziemy na wakacje! – pochwalił się pan Jurek.
Miny nam zrzedły. Tata powiedział, że jest kryzys i w tym roku z wakacji nici, bo
nie ma pieniędzy.
– Też byśmy się wybrali… – jęknął Piotrek.
– Nie ma sprawy – zgodził się pan Jurek. – Tylko zabierzcie ze sobą rodziców.
Tata uparł się jednak, że musi pracować, a mama życzyła nam dobrej zabawy i 
spakowała kanapki na drogę.
Minęliśmy brzozowy lasek i trzy pagórki, wioskę z czerwonymi dachami, a 
potem wjechaliśmy na most, pod którym płynęła rzeka. A po rzece łódka.
My machaliśmy z okna, a z łódki machała do nas dziewczynka w niebieskiej 
sukience. I jej rodzice. Zrobiło nam się trochę smutno, że nasi zostali w domu.
Zaraz za mostem rozciągała się polana. Tuż przy torach siedział kucharz w 
białej czapce, gotując coś na ognisku, w dużym kotle.
– On płacze… – zauważył Piotrek i zanim zdążyłem zaprotestować, pociągnął za
hamulec. Pociąg stanął.
– Co się stało? – zdziwił się pan Jurek.
Pokazaliśmy mu kucharza. Po jego pyzatej buzi spływały strugi łez, wprost do 
kotła. Dopiero kiedy wysiedliśmy, dostrzegłem cebulę, którą wąchał.
– Nie macie może soli? – spytał, podnosząc głowę.
W kotle pływało coś, co wyglądało jak zupa. Próbowaliśmy wszyscy po kolei. 
Była niesłona. To fakt.
– Zje pan to wszystko? – zdziwił się pan maszynista.



– Nie – potrząsnął głową kucharz. – Gotuję dla poszukiwaczy skarbów.
Machnął łyżką za siebie. Zauważyliśmy gromadę ludzi uzbrojonych w łopaty. 
Niektórzy wykopali już głębokie doły.
– A jeśli do nich dołączymy, też nas pan poczęstuje? – spytał pan Jurek.
– Jasne – zgodził się kucharz, dał nam łopaty i znowu zaczął płakać.
Ledwie wbiliśmy łopatę w ziemię, stuknęła o coś głucho. Skarb był pod samą 
powierzchnią!
– Jesteśmy teraz bogaci!!! – Skakałem z radości. – Będziemy mogli pojechać na 
wakacje, wszyscy razem!
Piotrek poprosił pana Jurka, żebyśmy wrócili na chwilę do domu.

– Przywieźcie sól!!! – krzyczał za nami kucharz. – Nie jestem mazgajem!
Tata na widok skarbu natychmiast zgodził się wyjechać, a mama w mig 
spakowała bagaże. W ostatniej chwili wzięliśmy jeszcze solniczkę.
Wsiedliśmy do pociągu, a ten ruszył, pogwizdując wesoło. Minęliśmy brzozowy 
lasek i trzy pagórki, wioskę z czerwonymi dachami, a potem wjechaliśmy na 
most, pod którym płynęła rzeka. A po rzece łódka.
Machaliśmy z okna, a z łódki machał do nas chłopiec w żółtej koszulce. I jego 
rodzice. Przytuliłem się do mamy, a Piotrek do taty. „Za chwilę dojedziemy do 
kucharza” – pomyślało mi się. A potem ruszymy dalej!
- Rozmowa dotycząca tekstu ukierunkowana pytaniami.
• Rozmowa o konieczności dostosowania wakacyjnych oczekiwań do 
możliwości finansowych rodziny.
• Tworzenie listy propozycji na wakacje, które nie wymagają zbyt dużych 
nakładów finansowych - zapis propozycji w zeszycie.

Już wakacje! – zabawy logiczne.
Zagadki – rysowanie rozwiązania, zapisywanie hasła; rebus – pisanie hasła; 
rozwiązywanie krzyżówki. Elementarz Odkrywców str. 70 - 71

Edukacja plastyczna

Wakacje moich marzeń – wykonanie rysunku pastelami.


