
Plan zajęć   25.05 -   29.05 
25. 06 poniedziałek

Temat  Między nami w domu
Słuchanie tekstu Joanny Papuzińskiej „Jak nasza mama zreperowała księżyc”, 
elementy fantastyczne, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat sytuacji, w których 
ich mama komuś pomogła. Stopnie pokrewieństwa na podstawie własnych 
doświadczeń . Ustne układanie pytań do ilustracji. Znak zapytania na końcu 
pytania. Zwierzęta wokół nas – zwierzęta towarzyszące człowiekowi. 
. Obliczenia w zakresie 20 – działania z okienkami. Obliczenia w zakresie 20 – 
różne  formy zapisu.

Edukacja muzyczna
Nauka piosenki "Walczyk dla rodziców" podr. str. 80

Edukacja polonistyczno - przyrodnicza
 Rodzinne fotografie – ćwiczenia w mówieniu.
Przedstawianie najbliższych członków rodziny (ze wskazaniem stopnia 
pokrewieństwa) na zdjęciach.
 Praca inspirowana tekstem J. Papuzińskiej „Jak nasza mama zreperowała 
księżyc”.
• Słuchanie fragmentu lub czytanie z podręcznika str. 30 - 31
https://www.youtube.com/watch?v=i-hbBKSv_uE
\• Odpowiedzi na pytania do tekstu, np.                                                                  
Kto jest bohaterem opowiadania?                                                                           
O jakiej porze to się dzieje?                                                                                     
Dlaczego księżyc popłakiwał?                                                                               
W jaki sposób mama naprawiła księżyc?                                                                
Czy można naprawić księżyc?                                                                                 
Czego człowiek nie potrafi nigdy naprawić? – podawanie przykładów.
• Próba uściślenia znaczenia słowa fantastyczne – odróżnianie elementów 
fantastycznych od realistycznych.
• Wskazywanie elementów fantastycznych i realistycznych w tekście.
Czy można być czarodziejem w życiu codziennym? – zdania pytające.
• Dobieranie podpisów do ilustracji, rysowanie ilustracji do zdania, opowiadanie
historyjki obrazkowej. ćw.1 str. 31
• Ustne układanie pytań do ilustracji i odczytywanie odpowiedzi.
• Z czego jeszcze można by ulepić róg księżyca? – podawanie własnych 
pomysłów na materiały plastyczne.
• Kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci o sytuacjach, w których ich mama komuś 
pomogła.

https://www.youtube.com/watch?v=i-hbBKSv_uE


• Rozmowa o znaku kończącym zdanie pytające i modulacji głosu podczas 
wypowiadania zdania pytającego.
• Odczytywanie pytań i odpowiedzi, wstawianie na końcu tych zdań 
odpowiednich znaków. ćw. 2 str.31
Między nami w domu – ćwiczenia w mówieniu.
• Wypowiedzi dziecka o mieszkających z nim najbliższych członkach rodziny 
oraz o ich codziennych zajęciach i obowiązkach. Zwrócenie uwagi na udział 
dzieci w pracach domowych, pomoc w wykonywaniu różnych czynności i 
odpowiedzialność za powierzone zadania.
Kto jest kim w rodzinie? – ustalanie stopni pokrewieństwa. ćw.3 str. 32        
• Wskazywanie wiekowej różnicy pokoleń w rodzinie, np. Kto jest najstarszy? 
Kto jest najmłodszy? Kto i od kogo jest starszy?                                                    
• Wyrazy też mają rodziny. ćw.4 str. 32                                                                 
Ustne tworzenie rodzin wyrazów rodzina, dziecko, mama, tata.

Nasi milusińscy – zwierzęta domowe.
• Rozmowa o zwierzętach żyjących w mieście i na wsi – podawanie przykładów
z obserwacji i własnych doświadczeń. Próba wyjaśnienia potrzeby posiadania 
zwierząt przez człowieka.
Przypomnienie, jakie korzyści mają ludzie z hodowli zwierząt. Przypomnienie 
nazw zwierząt hodowlanych i innych zwierząt wokół nas (zarówno tych 
trzymanych przez ludzi w domach, jak i innych).

Edukacja matematyczna
Obliczenia w zakresie 20 – różne formy zapisu, tabele.
• Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20 ćw. 3 str. 54 i ćw. 6 
str.55
• Rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne ćw. 4 str. 54 i ćw. 4 str. 55

• Etapowe rozwiązywanie złożonego zadania z wykorzystaniem 
schematycznego rysunku. ćw. 2 str. 54
• Rozwiązanie zadania tekstowego z wykorzystaniem ilustracji. ćw. 5 str. 55
• Wykonanie działań odejmowania z wykorzystaniem liczmanów. ćw. 7 str. 55
Zagadki matematyczne i działania z okienkami – obliczenia w zakresie 20.
• Jaką liczbę mam na myśli? – doskonalenie rachunku pamięciowego.
Rodzic podaje przykłady, a dziecko pokazuje wyniki na lizakach.
Mam na myśli pewną liczbę. Jeśli dodam do niej 3, to otrzymam 18. Jaką liczbę 
miałam na myśli?
Mam na myśli pewną liczbę. Jeśli dodam do niej 7, to otrzymam 20. O jakiej 
liczbie pomyślałam na początku?
Mam na myśli pewną liczbę. Jeśli odejmę od niej 3, to otrzymam 13. Jaką liczbę 
miałam na myśli?



Mam na myśli pewną liczbę. Jeśli odejmę od niej 8, to otrzymam 11. O jakiej 
liczbie pomyślałam na początku?

26.05 wtorek

Temat 148. Święto mamy
Wypowiedzi na temat opowiadania o niespodziance dla mamy, czytanego przez 
nauczyciela. Wprowadzenie dwuznaku dż, Dż. Wykonanie prezentu dla mamy –
papieroplastyka (faktura chropowata). Ćwiczenia rachunkowe przygotowujące
do przekroczenia progu dziesiątkowego – rozwiązywanie zadań. CELE – 

Edukacja polonistyczno - społeczna
Niespodzianka dla mamy – praca z tekstem.
• Słuchanie tekstu czytanego. Podr. str.32 - 33
• Wskazanie bohaterów i określenie miejsca akcji opowiadania oraz 
niespodzianek, które przygotowali bohaterowie.
• Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy mamę zadowolą prezenty 
przygotowane przez dzieci? – wyjaśnienie intencji dzieci, które chciały uczcić 
jej święto.
• Układanie listy prezentów, jakimi można obdarować mamę z okazji jej święta.
• Co lubi moja  mama? próba odpowiedzi na pytanie Moja mama lubi… 
• Wyszukanie w tekście wskazanego zdania i zapisanie go w zeszycie.
Wprowadzenie dwuznaku dż 
• Rozmowa o marzeniach mamy – bohaterki opowiadania. Zapisanie wyrazu 
dżungla na tablicy.
• Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu dżungla i innych wyszukanych 
w tekście wyrazów z dwuznakiem dż. Zapisanie w zeszycie po 1 linijce dż i Dż •
Pisanie wyrazów z dż – łączenie wyrazów ze schematami literowymi, 
podpisywanie obrazków, rozwiązywanie rebusu. ćw. 1, 2 , str.33 i ćw. 5 str.34
• Czytanie ze zrozumieniem – wyszukiwanie wyrazów z dż w zdaniach, 
wykonanie rysunku do zdania pasującego do tekstu, uzupełnianie przepisu na 
drożdżowe bułeczki. ćw. 3 i 4 str. 34
• Rozmowa o tym, gdzie można znaleźć różne przepisy kulinarne (np. w 
Internecie, książkach kucharskich, czasopismach; można oglądać programy 
dotyczące gotowania, zapytać kogoś o przepis).
• Omawianie znaczenia matki w rodzinie, podawanie przykładów okazywania 
jej miłości, wdzięczności i szacunku.
Życzenia dla mamy 



• Czego można życzyć mojej mamie? – spontaniczne podawanie przykładów.
• Podawanie zdrobnień do wyrazu mama. Zapis tych zdrobnień w zeszycie
Nie ma jak w domu! – ćwiczenia wzbogacające język.
• Przytaczanie powiedzeń i związków frazeologicznych o rodzinie, np. Nie ma 
jak u mamy. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Głowa rodziny. Najbliższa 
rodzina. Pracować na rodzinę.
Grunt to rodzina. Próby wyjaśnienia ich znaczenia.

Edukacja techniczna

 Jak przygotować miły upominek? – wykonanie prezentu dla mamy. Teczka
artysty podręcznik str. 54

Edukacja matematyczna

• Dodawanie trzech liczb – dopełnianie do 10; obliczanie działań, 
rozwiązywanie zadania tekstowego. ćw. 1, 2 str. 56
• Odejmowanie trzech liczb – ujmowanie do 10; obliczanie działań, 
rozwiązywanie zadania tekstowego. ćw. 6, 7 str.57
• Rozwiązanie zadania tekstowego z wykorzystaniem schematycznego rysunku. 
ćw. 3 str. 56
• Rysowanie monet o nominałach spełniających warunki zadania – omawianie 
różnych sposobów rozwiązania zadania. ćw. 4 str. 56
• Odczytywanie układów rytmicznych – ustalanie zasady rozmieszczania 
elementów na rysunku, uzupełnianie wzoru. ćw. 5 str. 56
• Mierzenie wskazanych odcinków i zapisywanie wyników pomiarów. ćw. 8 str.
57
…



27.05 środa

Temat 149. Trudne wybory
Litr – mierzenie objętości płynów. Odpowiedzi na pytania do tekstu „Nagła 
sprawa”. Ocena zachowania bohaterki tekstu. Kształtowanie postawy 
uwzględniającej w życiu codziennym status ekonomiczny rodziny. 

Edukacja matematyczna
KLUCZOWE PYTANIA
– Czy każdy musi mieć wszystko, co chce?
– Jak rozumiesz określenie trudne wybory? Podaj przykłady z życia.

1. Rozwiązywanie zagadek.
Ma tarczę, ale przed nikim się nie broni.         (zegar)
Wciąż wskazuje czas, którego nikt nie dogoni.              ( zegar)
Zamień w słowie BAGAŻ literę B na W, a literę Ż skreśl.      (waga)
Gdy chcesz być dokładną i wzorową, mierz wszystkie wymiary miarą… 
(centymetrową)
Nimi zapłacisz wszędzie, gdy tylko ciężką pracą je zdobędziesz. (pieniądze)
• Rozmowa o przyrządach i ich wykorzystaniu w codziennym życiu.
 Obliczenia zegarowe, płacenie, ważenie, pomiary długości – doskonalenie 
umiejętności praktycznych.
• Przypomnienie sposobu odczytywania godzin na zegarze (układ cyfr i 
znaczenie wskazówek).
• Ustawianie i odczytywanie pełnych godzin na tarczach zegarów 
manipulacyjnych wg poleceń, np. Zegar wskazuje godzinę dwunastą. Pokaż 
godzinę rozpoczęcia lekcji. Jaś kończy lekcje o godzinie pierwszej. Będzie w 
domu za dwie godziny, pokaż na zegarze godzinę powrotu Jasia do domu.
• Przypomnienie odważników i sposobu ważenia różnych towarów.
• Rozwiązywanie zadań 
Na wadze jest siatka z 5 kilogramami bananów. Jakie odważniki należy położyć 
na drugiej szalce?
Na wadze leży z jednej strony odważnik 10-kilogramowy. Po drugiej stronie 
wagi leży siatka z ziemniakami i odważnik 1-kilogramowy. Szalki są w 
równowadze. Ile ważą ziemniaki?
• Rozmowa na temat korzystania z miary centymetrowej w codziennym życiu. 
Ustalenie miana na miarce centymetrowej. Przypomnienie zasady mierzenia 
przedmiotów.
• Przypomnienie znanych dziecku  nominałów monet i banknotów. Rozmowa o 
znaczeniu pieniędzy w codziennym życiu. Podkreślenie, że nie powinno się 
wydawać pieniędzy bez rozważnego przemyślenia listy zakupów.
 Litr – mierzenie objętości płynów.
• Analiza ilustracji – wprowadzenie pojęcia litr. Podr. str. 40 - 41



• Rozwiązywanie zadań – obliczanie objętości płynów. ćw. 2 i 5 str.58
• Ćwiczenia rachunkowe: dodawanie dwóch i trzech składników, dopełnianie do
podanej liczby. ćw. 6 i 8 str. 59
• Ćwiczenie spostrzegawczości – kolorowanie elementów zgodnie z podanym 
wzorem. ćw.9 str. 59

Edukacja polonistyczna

Praca inspirowana tekstem „Nagła sprawa”.
• Próba wyjaśnienia wyrażenia nagła sprawa.
• Głośne czytanie tekstu przez dziecko. Podr. str. 34
• Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, np.                                                  
Kto występuje w opowiadaniu?                                                                               
Gdzie ma miejsce opisana historia?                                                                        
Co się wydarzyło w rodzinie Gabrysi?                                                                    
Jak próbowano rozwiązać problem zepsutej pralki?                                              
Jak go rozwiązano?                                                                                                 
Czy łatwo w dzisiejszych czasach żyć bez pralki?                                                   
Jakie inne urządzenia domowe ułatwiają ludziom życie?                                       
Które z tych przedmiotów są niezbędne i dlaczego?
• Próba oceny zachowania Gabrysi – wysuwanie argumentów.
• Rozmowa na temat sytuacji, kiedy musimy zrezygnować z jakiejś 
przyjemności dla dobra innych.
Podawanie przykładów, odwoływanie się do doświadczeń dziecka.
• Wspólne ustalenie, dlaczego swoje oczekiwania należy dostosować do sytuacji
finansowej rodziny.
 
Rozmowa w sklepie – doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu.
• Ustalenie, ile osób może brać udział w dialogu. Podr. str. 35
• Odczytanie dialogu między tatą a sprzedawcą z podziałem na role.
• Analiza ortograficzna wyrazów proszę, dziękuję, do widzenia. Pisanie tych 
zwrotów grzecznościowych z pamięci w zeszycie 
• Ćwiczenia językowe: pisanie czasowników z nie, układanie zdania z 
rozsypanki wyrazowej, tworzenie nowych czasowników za pomocą 
przedrostków i uzupełnianie nimi zdań. ćw. 1, 2 str. 35.
 
Edukacja informatyczna

Na łące - kopiujemy i wklejamy      Podręcznik do edukacji informatycznej str. 
42 - 43. Ćwiczenia na płytce nr. 17                                                                        

Zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej.



Ćwiczenia ortograficzne online

http://pisupisu.pl/klasa1/rz-i-sz-wybierz-nauka

http://pisupisu.pl/klasa1/rz-i-sz-wybierz

http://pisupisu.pl/klasa1/rz-i-sz-wybierz-puzzle

28.06 czwartek

Dzień odkrywców. Lubimy być razem
Ocena zachowania bohaterek wysłuchanego opowiadania Ireny Landau 
„Rozmówki”. Wypowiedzi na temat przestrzegania klasowych zasad w 
mijającym roku szkolnym. Ćwiczenia w analizie słuchowo-wzrokowej wyrazów
ze spółgłoskami miękkimi. Wykonanie własnego herbu – rysowanie scenek.
KLUCZOWE PYTANIA
– Czy lubimy przebywać w grupie? Dlaczego?
– Które obowiązujące w klasie zasady były dla ciebie najtrudniejsze do 
przestrzegania?

Edukacja polonistyczno - społeczna

 Praca inspirowana tekstem I. Landau „Rozmówki”.
• Słuchanie czytanego opowiadania.
Irena Landau
Rozmówki
Pani mówi, żeby nie mówić. To znaczy… właściwie… pani mówi, żeby mówić, 
kiedy nas pyta, a nie mówić, kiedy nas nie pyta. A szczególnie wtedy, kiedy coś 
tłumaczy. Bo jak mówimy, kiedy ona mówi, to nie słychać, co pani mówi, a my, 
zamiast uważać, mówimy. Jasne?
Oczywiście, nikt nie lubi, kiedy się nie słucha, co ten ktoś mówi, a do tego 
jeszcze przeszkadza.
I znalazłyśmy na to radę. Teraz, kiedy już obie nauczyłyśmy się wspaniale pisać, 
wcale nie musimy mówić.
Poprosiłam mamę, a Marlena poprosiła swoją mamę i obie dostałyśmy notesiki.
No i jest fajnie – teraz do siebie piszemy i jesteśmy cicho, i wcale pani nie 
przeszkadzamy.
Przed nami siedzą Paweł i Bartek, są najwyżsi w klasie i zasłaniają nas przed 
nauczycielką.

http://pisupisu.pl/klasa1/rz-i-sz-wybierz-puzzle
http://pisupisu.pl/klasa1/rz-i-sz-wybierz
http://pisupisu.pl/klasa1/rz-i-sz-wybierz-nauka


Chowamy się za plecami chłopców i piszemy do siebie. To są bardzo ważne 
sprawy. Dziś Marlena napisała: „Co było u was wczoraj na obiad?”. A ja 
odpisałam: „Kluski z serem. A bo co?”.
A Marlena napisała: „Brrr, nie lubię klusek. Z serem.”. A ja napisałam: „To nie
jedz. A co było u ciebie?”. A Marlena odpisała: „Pomidorowa i klops”.
I nagle podeszła do mnie pani i powiedziała:
– Ewuniu, trzeci raz mówię do ciebie. Czy ty dobrze słyszysz?
– Dobrze, przepraszam, tak się tylko rozmarzyłam.
– O czym tak marzyłaś?
Nie chciałam skłamać, ale przecież nie mogłam odpowiedzieć, że o zupie 
pomidorowej, bo by mnie wszyscy wyśmiewali do końca świata. Ale 
przypomniałam sobie, że rano marzyłam o kotku. Jeśli więc powiem, że o kocie, 
to przecież nie skłamię, bo naprawdę o nim myślałam…
– O kotku – powiedziałam.
– To może – zaproponowała pani – pomyślisz o nim na przerwie, a teraz 
powtórz, co mówiłam.
– Pytała pani, o czym marzyłam.
– Ewo! Nie teraz. Przedtem, przy tablicy.
Pojęcia nie miałam. Kiedy pani mówiła, my pisałyśmy. Na moje szczęście nagle 
wstał Paweł i zapytał, czy te kaczeńce, o których pani opowiadała, są czerwone 
czy żółte. Odlotowy jest ten Paweł…
– Mówiła pani o kwiatach – odpowiedziałam szybko.
Pani spojrzała na Pawła, potem na mnie i westchnęła.
– Tym razem ci daruję – powiedziała – ale musisz uważać na lekcji!
Kiedy pani się odwróciła, Marlena napisała na kartce: „Udało ci się, wiesz?”. 
A ja odpisałam:
„Chyba tak.”. A Marlena napisała: „Czy mama kupi ci kota?”. A ja odpisałam: 
„Nie wiem, dlaczego?”. A Marlena odpisała: „Bo mówiłaś, że myślałaś o 
kocie.”. A ja już nie odpisałam, bo pani powiedziała bardzo głośno:
– Ewo! Powtórz, o czym przed chwilą mówiłam!
– O polnych kwiatach – odpowiedziałam.
A klasa wybuchnęła  śmiechem, bo okazało się, że pani opowiadała o słoniach. 
Czy to moja wina, że pani tak skacze z tematu na temat? Co ma słoń do 
kaczeńców?!…
Chyba na razie nie poproszę mamy o kota. Kiedy mama zobaczy ten wielki 
minus, nie będzie zachwycona.
Usiadłam, a Marlena napisała: „I co teraz będzie?”. A ja odpisałam: „Daj 
spokój, chcę posłuchać, co pani mówi”. A Marlena zrobiła wielkie oczy. A 
potem okazało się, że pani opowiada całkiem ciekawe rzeczy.
A o kotku powiem mamie za miesiąc…
(Źródło: „Świerszczyk” 21/2010).

• „Prawda czy fałsz?” – zabawa sprawdzająca zrozumienie tekstu.



Przykładowe zdania:                                                                                                
Pani mówi, gdy inni milczą, a milczy, gdy inni mówią.                                           
Mamy kupiły dziewczynkom notesy, żeby mogły pisać do siebie liściki podczas 
lekcji.                                                                                                                     
Dziewczyny mają gadające notesy.                                                                         
Marlena smaruje klopsy serem.                                                                               
Ewa dostała wielki minus.
• Ustalenie, kim jest osoba opowiadająca wydarzenia.
• Wypowiedzi oceniające zachowanie bohaterek opowiadania.
• Udzielanie rad dziewczynkom –  redagowanie i pisanie zdań, np. Podczas 
lekcji nie rozmawiajcie i nie piszcie do siebie liścików. Gdy ktoś mówi, 
słuchajcie go. Marlenko, nie namawiaj już nigdy Ewy do pisania liścików na 
lekcji.
Lubimy być razem – ćwiczenia językowe utrwalające pisownię spółgłosek 
miękkich.  Elementarz Odkrywców str. 62 - 63
• Wysłuchiwanie w wyrazach cząstek cia, nie, zie, dzie, sie; zwrócenie uwagi na 
sposób zapisu spółgłosek miękkich. Analiza słuchowo-wzrokowa liczebników. 
El.Odkr. ćw. 1 str.62
• Czytanie ze zrozumieniem Utrwalanie zapisu spółgłosek miękkich 
(zapisywanie imion zgodnie z opisem), pisowni imion wielkimi literami, 
rozpoznawanie i odczytywanie nazw przedstawionych obiektów. El. Odkr. ćw. 
2 i 4 str. 62 - 63
• Wyszukiwanie nazw zwierząt w innych wyrazach i zapisywanie ich w zeszycie
.El. Odkr. ćw.3 str. 62
• Zapisywanie słowami nazwy liczebnika ze spółgłoską miękką. ćw. 5 str. 62
• Układanie z sylab i zapisywanie zdania. ćw. 6 str. 62

29.06 piątek



Z wizytą w bibliotece
Rozwiązywanie zadań – utrwalanie umiejętności matematycznych. Wizyta w 
szkolnej bibliotece.
Określenie roli książki na podstawie własnych doświadczeń i wiersza Hanny 
Łochockiej „Książka czeka”. Głośne czytanie rymowanek o wybranych 
książkach. Cudzysłów i wielka litera w tytułach książek. Wykonanie historyjki 
obrazkowej w formie książeczki. 

KLUCZOWE PYTANIA
– Dlaczego ludzie korzystają z bibliotek?
– Kto może zostać bibliotekarzem?

Edukacja matematyczna

 Rozwiązywanie zadań – utrwalanie wiadomości i umiejętności 
matematycznych.
• Ustne rozwiązywanie zadań, np.
1. W bibliotece szkolnej były książki przyrodnicze: 6 o ptakach, 4 o parkach i 7 o
roślinach. Ile było razem książek przyrodniczych?
2. Uczniowie klasy pierwszej przez tydzień wypożyczyli książki. W poniedziałek 
wypożyczyli 7 książek, we wtorek 3 książki, w środę 5 książek, we czwartek 4 
książki, a w piątek biblioteka była zamknięta. Ile książek wypożyczyli uczniowie 
klasy pierwszej w ciągu tego tygodnia?
• Doskonalenie umiejętności rachunkowych w zakresie 20: dodawanie i 
odejmowanie dwóch i trzech składników, dopełnianie do 20 bez przekraczania 
progu dziesiątkowego, uzupełnianie  działań z okienkami. ćw. 2, 3, 5, 7 str.64 - 
66
• Rozwiązywanie zadań tekstowych: wykorzystywanie danych z ilustracji, 
dobieranie działań  i wyników, układanie zadania do wybranego działania, 
zapisywanie działania do ilustracji. ćw. 1, 3, 6 str. 64 - 66
• Zadania logiczne. ćw. 4, 8 str. 65 - 66
• Doskonalenie umiejętności rachunkowych w zakresie 20 – odejmowanie bez 
przekraczania progu dziesiątkowego. ćw. 3, 7 str. 65 - 66
• Układanie zadania tekstowego na podstawie rysunku i rozwiązywanie go.         
ćw. 9 str. 67
• Rysowanie na sieci kwadratowej zgodnie z kodem strzałkowym. ćw. 10 str. 67
• Uzupełnianie działań brakującymi znakami matematycznymi, spełniającymi 
podane warunki. ćw. 11 str. 67

Edukacja polonistyczna



 Biblioteka na nas czeka 
• Rozwiązanie zagadki:
Jest takie miejsce, gdzie książka czeka i bardzo się cieszy, gdy ujrzy człowieka. 
(biblioteka)
Uwaga! Może się zdarzyć, że dzieci wymienią też księgarnię. Wtedy należy 
wprowadzić rozróżnienie, że w księgarni książki kupujemy, a w bibliotece 
wypożyczamy.
• Zabawy dydaktyczne, np. układanie zdań z rozsypanki wyrazowej:                    
książki i czasopisma. wypożyczamy W bibliotece
przyjaciel. najlepszy to Książka
zachowywać się należy cicho.  W czytelni
i kwita! dużo Kto czyta, mądry jest
Zapis 2 zdań w zeszycie
 Praca inspirowana wierszem H. Łochockiej „Książka czeka”.
• Słuchanie czytanego wiersza. Podr. str. 38
• Wyszukanie w tekście fragmentów mówiących o tym, jakie korzyści daje nam 
czytanie książek, i wspólne rozważania na ten temat. ćw. 2 str. 37
• Próba wyjaśnienia powiedzenia, że książka jest przyjacielem człowieka.
• Wspólne zredagowanie i zapisanie notatki, np. Książka pomaga w zdobywaniu 
wiedzy. Uczy właściwego zachowania. Rozśmiesza, gdy jesteśmy smutni. Jest 
naszym przyjacielem.
To jest książka i to jest książka... – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu 
wzbogacające  słownictwo.
• Rozmowa o znajdujących się w bibliotece różnych książkach, z których 
korzystają uczniowie. Rozróżnianie pojęć lektura, podręcznik, słownik, 
encyklopedia.
• Jaka może być książka? 
Dziecko podaje określenia (np. ciekawa, przygodowa, interesująca, 
fascynująca)  Dziecko układa zdania z wybranymi określeniami.
 Książeczki z naszej półeczki – wypowiedzi na temat popularnych książek 
dla dzieci.
• Jakie są wasze książeczki? – swobodne wypowiedzi dzieci.
Zapisywanie przez nauczyciela cech wyrażonych przymiotnikami, np. kolorowa,
wesoła, ciekawa, długa, gruba, cienka.
• Prezentacja ulubionej książki                                                                                
• Wyjaśnienie znaczenia wyrazu cudzysłów i poznanie tego znaku 
interpunkcyjnego.                                                                                                   
Tworzenie listy ulubionych książek dzieci z zespołu lub listy książek (spośród
zgromadzonych), które chciałyby przeczytać; zapisywanie imion i nazwisk 
autorów oraz tytułów
– stosowanie cudzysłowu i wielkiej litery. ćw. 2 str. 39



Uwaga! Należy zapobiegać utrwaleniu nieprawidłowej formy wyrażenia 
przyimkowego w cudzysłowiu. Warto głośno powtórzyć kilkakrotnie zdanie 
Tytuł książki zawsze piszemy w cudzysłowie.

Edukacja plastyczna 

Książeczka – wykonanie historyjki obrazkowej w formie książki.
• Wyjaśnienie sposobu wykonania książeczki, której twórcą (pisarzem, 
ilustratorem, introligatorem będzie dziecko. Pokaz sposobu łączenia kartek za 
pomocą dziurkacza i wstążeczki. Teczka artysty karta 36 - 37
• Wykonanie książeczki zgodnie z podaną instrukcją.




