
Zalecenia dla uczniów klasy I 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

20.05.2020 
EDUKACJA ZINTEGROWANA 

1.  Edukacja społeczno - polonistyczna 

 Oglądnij uważnie bajkę https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,dwanascie-

miesiecy,20243202  

 W zeszycie w linie pod słowem Lekcja napisz odpowiedzi na pytania: 

1. Po co macocha wysłała Zuzię zimą do lasu? 

2. Jak nazywali się bracia, którzy pomogli zdobyć Zuzi fiołki i poziomki? 

3. Jak miała na imię córka macochy? 

4. Napisz wszystkie imiona braci Miesięcy (pamiętaj, że imiona piszemy wielką 

literą). 

2.  Edukacja matematyczno – przyrodnicza 

 Podręcznik do matematyki str.60 i 61 – uważnie obserwuj ilustrację, przeczytaj nazwy 
pór roku, miesięcy i zapamiętaj ich kolejność. Przypomnij sobie nasze rozmowy w 
klasie i odpowiedz: dlaczego pory roku i miesiące narysowane są w kole? Wykonaj 
zad.1 z podpunktami. 

 Poćwicz nazwy miesięcy: https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI  

 Zapisz w zeszycie do matematyki pod słowem Lekcja , nazwy miesięcy wiosennych, 
letnich, jesiennych i zimowych tak, jak na prezentowanym filmie: 
https://www.youtube.com/watch?v=aBTRrKq8c08  
Pamiętaj, tutaj nazwy miesięcy nie są imionami baśniowych bohaterów, więc zapisz je 
małą literą. 

 Powtórz: https://www.youtube.com/watch?v=rIdNgEhjb0w  

 Ćwiczenia matematyczne str. 56 zad. 1. 

 Sprawdź się: https://szaloneliczby.pl/miesiace/  
 

 
MUZYKA 

Temat: Śpiewamy dla mamy i taty. 

Kochani, zbliża się Dzień Matki, dlatego na dzisiejszej lekcji, uczycie się piosenki o Mamie i o 

Tacie  

Miłego śpiewania  
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Piosenka „Mamo” 

1. Gdy wracasz do domu,  

gdy śpiewasz piosenkę.  

Gdy razem sprzątamy,  

gdy trzymasz za rękę. 

 

 Ref. Mamusiu ty moja, mam kwiatki dla ciebie! 

 Jesteś mi potrzebna, jak słońce na niebie!  

 

2. Gdy czytasz bajeczkę, 

 gdy w deszczu przemoknę. 

 Gdy trzeba do szkoły,  

gdy księżyc za oknem.  

 

3. Gdy cieszysz się ze mną,  

gdy smutno się zrobi.  

Gdy mocno przytulasz... 

 Niech uśmiech cię ozdobi! 

 

Piosenka „Spacer z tatą” 

1. Kiedy tata skończy pracę, 

wybierzemy się na spacer.  

Będzie miło i ciekawie,  

dzień nam minie na zabawie.  

 

Ref. Tato, tato – chodźmy razem, na rowery – pełnym gazem!  

Lub do parku, do wiewiórki, później z górki na pazurki!  

 

2. Z tatą nigdy się nie nudzę,  

nie rozrabiam, nie marudzę.  

Z tatą bawię się bajecznie,  

zawsze mądrze i bezpiecznie. 

Z tej lekcji nic nie odsyłasz. Chyba, że chcesz się pochwalić śpiewem jednej z piosenek. Jeśli 

tak, wyślij nagranie do dnia 26 maja. 

 

 


