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Ćwiczenia z pomysłem

Nowa ustawa o systemie oświaty na dobre wkroczyła do szkół. My do zmian
jesteśmy przygotowani!
I dajemy Ci do dyspozycji najlepsze pomoce:



•	
zapewnisz uczniom najlepsze materiały ćwiczeniowe i pomoce
dodatkowe, a zatem ciekawe lekcje i bardzo dobre
przygotowanie do nauki pisania, czytania i liczenia;
•	
stworzysz nowoczesny warsztat pracy – profesjonalne
materiały są dostępne w Klubie Nauczyciela na uczę.pl;
•	
zadbasz o własny awans zawodowy – masz możliwość
udziału w certyfikowanych warsztatach i szkoleniach
organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji
Edukacyjnych, działający pod patronatem WSiP.

Na kolejnych stronach
Sprawdzony pomysł na podręcznik MEN! 

2

Dodaj dzieciom skrzydeł!

4

Miejsce, w którym dzielimy się wiedzą

6

Materiały ćwiczeniowe

10

Opinia o programie nauczania28
Rozkład materiału nauczania31
Scenariusze zajęć45
Tematy do dziennika

66

Plan wynikowy68
Rozkład materiału WF71
Scenariusze zajęć WF72
Integracja sensoryczna79
Rozkład materiału zajęć komputerowych80
Scenariusze zajęć komputerowych82
Scenariusze zajęć plastycznych84
Scenariusze zajęć muzycznych86
Dodatkowe ćwiczenia88
Karty badania umiejętności

98

Drodzy Nauczyciele,
doskonale już Państwo wiedzą, że wybór materiałów ćwiczeniowych do pracy w przyszłym
roku szkolnym ma szczególne znaczenie. Zespoły nauczycieli przesądzą o jakości nauczania
w edukacji wczesnoszkolnej przez najbliższe lata. To właśnie od Państwa decyzji zależy,
co będą umieli uczniowie i jak poradzą sobie na kolejnym etapie kształcenia – w klasach
4–6. Ale nie tylko… Ważne są także dodatkowe narzędzia edukacyjne dla uczniów
i wsparcie metodyczne dla nauczycieli.
W „erze dotacji” tysiące nauczycieli decydują się na Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Dlaczego? Ponieważ gwarantujemy znakomitej jakości materiały ćwiczeniowe
i zapewniamy Państwu profesjonalny warsztat pracy. Podążamy za zmianami
i towarzyszymy nauczycielom i uczniom już od 70 lat!
W Klubie Nauczyciela pod adresem www.uczę.pl znajdą Państwo
wszystko, co potrzebne do pracy: scenariusze lekcji, karty pracy
do wykorzystania podczas zajęć, profesjonalne diagnozy, wymaganą
przez dyrektora dokumentację. Udostępniane przez nas materiały
można pobierać, zapisywać na komputerze, drukować i edytować.
To nie wszystko… Chcemy, aby Państwo jeszcze raz sami przekonali
się, jak ciekawe i efektywne może być nauczanie ze wsparciem WSiP.
Dlatego na dobry start w nowy rok szkolny oddajemy w Państwa
ręce przykładowe materiały do pracy z pierwszą częścią naszego
cyklu pt. ćwiczenia z pomysłem. Pełna oferta materiałów
metodycznych jest dostępna w postaci elektronicznej
na uczę.pl. To miejsce, w którym dzielimy się naszą wiedzą
i doświadczeniem!
Zapraszamy do zapoznania się
z naszymi propozycjami i życzymy udanej pracy

Małgorzata Simonides
Dyrektor marketingu
WSiP sp. z o.o.
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Ćwiczenia z pomysłem

Sprawdzony pomysł
na podręcznik MEN!
Aby cieszyć się wygodą w pracy, skorzystaj z ćwiczeń skorelowanych
z Naszym elementarzem. W Ćwiczeniach z pomysłem znajdziesz te same
tematy i tę samą kolejność ich wprowadzania jak w podręczniku MEN.
Doświadczony zespół autorski opracował bezpieczne rozwiązania
metodyczne i dydaktyczne.

Dostępne
w dotacji

2015
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•

Uczysz pisania krok po kroku: od ćwiczeń
rozruchowych przed wprowadzeniem nowej
litery poprzez pisanie w tunelu, po śladzie,
w dużej i małej liniaturze aż po samodzielne
pisanie i projektowanie litery we własnym
albumie liter.

•

Prowadzisz systematyczny trening czytania
dzięki tekstom na dwóch poziomach trudności:
z kolorystycznym podziałem na sylaby
dla rozpoczynających naukę czytania oraz
tekstom zapisanym zieloną, jednolitą czcionką
dla uczniów już umiejących czytać.

•

Stosujesz czynnościowe podejście do nauki
matematyki – najpierw umożliwiasz uczniom
układanie i przeliczanie przedmiotów, następnie
kojarzenie cyfry z liczbą przedmiotów
na rysunkach, a dopiero na końcu wprowadzasz
zapis działań.

Doświadczanie
matematyki
– do zabaw
matematycznych
wykorzystujemy
najpierw
przedmioty:
klocki, kasztany,
jabłka.

Ćwiczenia
w liczeniu
– łatwe przejście
od działania
na konkretach
do myślenia
abstrakcyjnego.

Różnego rodzaju
szlaczki, w tym
literopodobne.

Cała strona ćwiczeń
rozruchowych poprzedzających
wprowadzenie nowej litery.

Teksty do czytania na dwóch poziomach
trudności. Litery wprowadzone w tej samej
kolejności i na przykładzie tych samych
wyrazów, co w podręczniku MEN.

Opinie nauczycieli
Ćwiczenia z pomysłem są wygodne.
Dopasowanie treści ćwiczeń
do podręcznika MEN (na dole
każdej strony zeszytu ćwiczeń
podano temat z Naszego
elementarza) oraz dobre
rozplanowanie tematów
w rozkładach materiału
i scenariuszach zajęć
bardzo ułatwia mi
prowadzenie lekcji.

Cieszy mnie różnorodność ćwiczeń
– grafomotorycznych, doskonalących
naukę czytania i matematycznych.
Często ściągam też materiały
z dodatkowej bazy ćwiczeń
grafomotorycznych
w internetowym
Klubie Nauczyciela.
To są naprawdę
ćwiczenia
z pomysłem :-)

Najlepiej enia
icz
dobrane ćwpisania,
do nauki zenia!
czytania i lic

3

Ćwiczenia z pomysłem świetnie
sprawdziły się wśród moich
tegorocznych pierwszaków.
Bardzo dobrym rozwiązaniem są
dwa poziomy tekstów do czytania
– dzięki nim mogę pracować
z uczniami poznającymi dopiero litery
i umiejącymi już czytać.
Niezwykle pomocne jest również
wykorzystanie przedmiotów,
np. klocków w nauce matematyki.
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Ćwiczenia z pomysłem

Dodaj dzieciom skrzydeł!
Szukasz dodatkowych pomocy do Ćwiczeń z pomysłem? Chcesz wspierać
dzieci mające trudności w nauce i rozwijać talenty tych szczególnie
uzdolnionych. Poznaj nasze rozwiązania.

Nauka pisania i czytania
Piszę. Części 1–2
Ponad 90 stron ćwiczeń z grafomotoryki
i kaligrafii, które utrwalają umiejętność poprawnego
pisania połączeń literowych i zdań. Kolejność
wprowadzania liter zgodna z podręcznikiem MEN.

Utrwalenie pisania poznanej
litery – pisanie w tunelu
i w powiększonej liniaturze.

Pisanie po śladzie liter – przez pierwsze
tygodnie nauki w powiększonej liniaturze,
a potem w liniaturze zeszytowej.

Zeszyt z powiększoną
liniaturą
Im młodsze dziecko, tym więcej
potrzebuje miejsca. Pierwsze litery
stawiane w szerokiej liniaturze to wstęp
do ładnego pisania w przyszłości.

Dobieranie właściwych
podpisów do obrazków.
Przepisywanie wyrazów i zdań
– w pierwszych tygodniach nauki także
pisanie po śladzie, a dopiero następnie
przepisywanie.

Różne gry i zabawy ze słowem,
np. rozwiązywanie rebusów.
4

Zeszyt z powiększoną
kratką
Czytelne cyfry początkowo łatwiej
kreślić w powiększonej kratce. Dziecko
ćwiczy też umiejętność planowania
treści na stronie.

Nauka matematyki

liczę
50 stron różnorodnych zadań, dzięki
którym dzieci rozwiną umiejętności
tworzenia i porównywania zbiorów,
utrwalą znajomość stosunków
przestrzennych, figur geometrycznych,
a także nabędą wprawy w dodawaniu,
odejmowaniu i porównywaniu liczb
w zakresie 20.

kuferek
galeria możliwości
W kuferku znajduje się wszystko,
co pomaga uczyć przez działanie,
wyzwala aktywność dzieci i skłania je
do poszukiwania nowych rozwiązań.
Znakomita pomoc do nauki i ćwiczenia
małej motoryki.

Edukacja muzyczna i plastyczna
muzyka
Zeszyt wprowadza ucznia
w świat pojęć z dziedziny muzyki
i zapoznaje go z najważniejszymi
instrumentami. Za pomocą form
plastycznych uczy wyrażania
emocji związanych z odbiorem
dzieł muzycznych.

plastyka
Propozycje oryginalnych prac plastycznych. Tematy
prac pomagają uczniom w nazwaniu i wyrażeniu różnymi
dostępnymi technikami wielu emocji, m.in. radości, smutku,
złości, zachwytu, strachu.

Zajęcia
komputerowe

Materiały do
manipulowania

Zajęcia
komputerowe
z CD-ROM-em

WyprawkA
40 kart pomocy dydaktycznych
w jednej teczce: liczmany,
banknoty, monety, zegar, linijka,
tangram, gry edukacyjne
i wiele innych.

24 lekcje obsługi komputera
w ciekawej dla dzieci formie.
5
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Ćwiczenia z pomysłem

Miejsce, w którym
dzielimy się wiedzą
Przygotowywanie ciekawych lekcji, ocenianie umiejętności uczniów,
dokumentacja… Twoja praca wykracza daleko poza szkolną salę.
Obowiązków Ci nie odejmiemy, ale możemy sprawić, że wszystko będzie
łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Już ponad

Witaj w Klubie! Tu znajdziesz:

Wygodny
dostęp
w każdej chwili

• Programy nauczania – napisane przez doświadczonych
autorów, dlatego możesz mieć pewność, że Twój dyrektor
je zatwierdzi.
• Wymagane dokumenty – zawsze na czas
i w odpowiedniej formie.
• Pomysły na lekcje – udostępniamy scenariusze lekcji
oraz mnóstwo dodatkowych materiałów, które pomogą
w realizacji ciekawych zajęć.

10 000
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Materiały na uczę.pl są dostępne
po zalogowaniu, można je pobierać, zapisywać
na własnym komputerze i drukować – w dowolnym
miejscu i czasie. Nauczyciel może wykorzystać nasze
materiały do wzbogacenia własnego warsztatu!

6

Wszystko w jednym miejscu

Dokumentacja

Lekcje

Bądź gotowy
do rozpoczęcia roku
szkolnego!

Zaplanuj lekcje i zajrzyj
do Klubu Nauczyciela
po scenariusze zajęć!

Zapoznaj się z Programem edukacji wczesnoszkolnej
Ćwiczenia z pomysłem i jego analizą. Przeczytaj
rzetelną opinię o programie.
Pobierz wniosek do dyrektora o dopuszczenie do użytku
programu edukacji wczesnoszkolnej. Następnie sięgnij
po rozkład materiału nauczania i wychowania oraz plan
wynikowy – oba w wersji do edycji!
Łatwo i szybko poradzisz sobie z przygotowaniem całej
dokumentacji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokładnie opisane punkt po punkcie, w czytelnym
układzie, pomogą przygotować różnorodne zajęcia, także
wychowania fizycznego, komputerowe oraz z zakresu
edukacji plastycznej i muzycznej.
W Lekcjach znajdziesz również tematy do dziennika
w wersji do edycji, tabele integracji sensorycznej
uzupełniające zajęcia WF i piosenki!
•
•
•
•

Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1–3
Analiza Programu edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1–3
Opinia o Programie edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1–3
Wniosek o dopuszczenie Programu edukacji
wczesnoszkolnej. Klasy 1–3
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla klas 1–3
Rozkład materiału nauczania i wychowania
(w podziale na miesiące)
Rozkład materiału wychowania fizycznego
(w podziale na miesiące)
Rozkład materiału do zajęć komputerowych
Plan wynikowy (w podziale na miesiące)

•
•
•
•
•
•

7

Scenariusze zajęć (w podziale na tygodnie)
Nagrania piosenek (w formacie MP3)
Tematy do dziennika (w podziale na miesiące)
Scenariusze zajęć plastycznych do zeszytu
Plastyka dla kl. 1
Scenariusze zajęć muzycznych do zeszytu
Muzyka dla kl. 1
Gimnastyka śródlekcyjna
Scenariusze zajęć komputerowych
(w podziale na tygodnie)
Karty pracy indywidualnej w klasach 1–3
Scenariusze zajęć wychowania fizycznego
(w podziale na miesiące)
Integracja sensoryczna (w podziale na miesiące)
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Ćwiczenia z pomysłem

Nie wiesz,
jak skorzystać
z Klubu Nauczyciela?
To łatwe!

Diagnostyka
Regularnie sprawdzaj,
co Twoi uczniowie już
umieją!

Dołącz do Klubu Nauczyciela

Przeprowadź diagnozę gotowości szkolnej u progu
klasy 1. To pomoże Ci poznać uczniów i dobrze
zaplanować z nimi pracę – szczególnie w pierwszych
miesiącach. Karty badania umiejętności pozwolą Ci
sprawdzić wiedzę uczniów po każdym miesiącu nauki.
Testują one te umiejętności, które powinno zdobyć
dziecko uczące się z podręcznika MEN i Ćwiczeń
z pomysłem. Do sprawdzania zadań wykorzystaj
kartoteki i schematy oceniania.

Członkiem Klubu może zostać każdy nauczyciel.
Zarejestruj się i załóż konto: wejdź na stronę
uczę.pl, kliknij przycisk Dołącz do Klubu,
a następnie wypełnij formularz rejestracyjny.

Zaloguj się

Po rejestracji wybierz przycisk Zaloguj się. Wpisz
login (adres e-mail użyty w trakcie rejestracji) oraz
hasło.
Jeśli masz login i hasło do dotychczasowej wersji
Klubu Nauczyciela, dostępnej pod adresem
nauczyciel.wsipnet.pl, to skorzystaj z nich podczas
logowania.

• Diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy 1
(przewodnik i karty pracy w oddzielnych plikach)
• Karty badania umiejętności
(w podziale na miesiące)

Wyszukaj zasoby edukacyjne

Pomoce

Z górnego menu wybierz odpowiedni segment
edukacyjny oraz przedmiot. Wpisz odpowiednie
hasło.
1. Wybierz z listy materiał, który Cię interesuje.
lub
2. Kliknij przycisk Szukaj, a wyniki zostaną
uporządkowane w dwóch sekcjach: Najlepiej
dopasowane oraz Pozostałe.
Po lewej stronie znajdziesz dodatkowe opcje
filtrowania. Możesz z nich skorzystać w każdej
chwili.

Nauka przebiega
sprawnie? Sięgnij
po więcej i wykorzystaj
dodatkowe materiały!
Znajdziesz tam ćwiczenia grafomotoryczne, dyplom
turnieju wiedzy komputerowej oraz bank ćwiczeń
aktywizujących zmysły. Na zakończenie roku wygeneruj
świadectwo ukończenia kl. 1, wydrukuj i wręcz
dumnemu uczniowi promowanemu do kl. 2.
•
•
•
•
•

Pobieraj materiały

Na stronie zasobu kliknij przycisk Pobierz.
Jeśli chcesz pobrać materiał, który jest oznaczony
kłódką, musisz być zalogowany i mieć uprawnienia
do zasobów, w których znajduje się plik.

Ćwiczenia usprawniające rękę
Ćwiczenia pamięci i percepcji wzrokowej
Ćwiczenia ortograficzne
Generator świadectw
Nauczanie wielozmysłowe

8

Rys. Łukasz Ryłko

Na dobry
start
Ćwiczenia z pomysłem.
Edukacja wczesnoszkolna.
Klasa 1. Część 1
Autorzy: Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha,
zespół redakcyjny WSiP;
s. 83 ćw. 1, s. 93 ćw. 1 – Michał Lisicki,
Małgorzata Skura

Poznaj Ćwiczenia z pomysłem
i materiały metodyczne,
które znajdziesz w Klubie.

1. Przeczytaj tekst. Podkreśl w nim niebieską kredką wszystkie litery r, R.

To teatr. Tam daleko stoi komik.
To rak Makary. Ma dres.
I rymuje:
Krowa – mowa,
rama – dama.
Słowa dwa
rymuj jak ja.
 Narysuj w ramce tyle kresek, ile jest liter r, R.
 Jakie rymy pokazano na rysunkach?

76

Tydzień 10 R jak rak

Materiały
ćwiczeniowe

Nauczyciele chwalą wyróżnione dwa poziomy tekstów do nauki czytania.
Pozwala to pracować z uczniami o zróżnicowanym poziomie umiejętności.
10

Zapoznaj się z ćwiczeniami

2. Napisz starannie najpierw po śladzie, a potem samodzielnie.

3. Utwórz z podanych wyrazów rymujące się pary. Zapisz je starannie.

rama
Makary

motor

stary

tor
lama

raki

maki

z Przeczytaj rymy najpierw cicho, a potem śmiejąc się.

4. Dokończ rysowanie raków, tak aby oba były takie same.

z Znajdź jak najwięcej informacji na temat raków. Dowiedz się, jak zimują.

5. Zaprojektuj litery r, R w swoim albumie liter.
77

R jak rak

Twoi uczniowie będą pisali najpierw po śladzie i dopiero później samodzielnie
w liniaturze. Projektowanie poznanej litery w albumie liter pomoże
zapamiętać jej kształt.
11

Materiały
ćwiczeniowe

6. Policz przedmioty na obrazkach i wpisz ich liczbę.

7. Skreśl w pętlach tyle elementów, aby zostało tyle, ile wskazują podane liczby.

3

2

1

8. Policz litery na obrazku i wpisz ich liczbę do tabeli. Napisz tyle liter, ile wskazują
liczby.

a ra r
r s

78
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R jak rak

Materiały
ćwiczeniowe

Na stronach matematycznych znajdziesz różne zadania z edukacji
matematycznej – np. przeliczanie i zapisywanie cyfrą liczby elementów
przedstawionych na obrazkach.
12

Zapoznaj się z ćwiczeniami

Odszukaj w kopercie z wyciętymi elementami obrazek (rower) oraz podpis i je ułóż.

79

R jak rak

Dzień przed wprowadzeniem nowej litery uczniowie wykonują ćwiczenia
rozruchowe, przygotowujące rękę do pisania, oraz rysują szlaczki
literopodobne.
13

Materiały
ćwiczeniowe

1. Przyjrzyj się obrazkom i podaj ich nazwy. Podpisz obrazki. Otocz niebieską pętlą
każdą literę w.

z Pokoloruj modele wyrazów – samogłoski na czerwono, spółgłoski

na niebiesko.

z Podziel wyrazy na sylaby, zaznaczając je falbanką lub pionową kreską.

80

W jak woda

Materiały
ćwiczeniowe

Podczas poznawania nowej litery uczniowie wskazują ją w modelach wyrazów.
Dodatkowo zaznaczają odrębnymi kolorami samogłoski i spółgłoski.
14

Zapoznaj się z ćwiczeniami

2. Napisz najpierw starannie po śladzie, a potem samodzielnie.

3. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów i zapisz je starannie.

Wieje
ma

Tata
wielki

staw.
wiatr.

Wojtka

4. Skreśl zdjęcie, które nie pasuje do pozostałych. Wyjaśnij, dlaczego nie pasuje.

5. Zaprojektuj litery w, W w swoim albumie liter.
81

W jak woda

Na każdej stronie Twoi uczniowie znajdą różnorodne zadania, jak np. pisanie
po śladzie, układanie zdań z rozsypanych wyrazów i zadania z edukacji
przyrodniczej. Nie pozwolisz im na monotonię.
15

Materiały
ćwiczeniowe

6. Opowiedz, co widzisz na zdjęciach. Do czego jeszcze ludzie używają wody?
Narysuj w ramce swoją propozycję.

7. Uzupełnij obrazki elementami z „Wycinanki”, a dowiesz się, komu i do czego jest
potrzebna woda.

z Dowiedz się, skąd się bierze woda w przyrodzie.

8. Napisz po śladzie.

82

W jak woda

Materiały
ćwiczeniowe

Zadania oznaczone nożyczkami odeślą uczniów do „Wycinanki”. To nie tylko
uatrakcyjni zajęcia, ale też pozwoli wyćwiczyć rękę.
16

Zapoznaj się z ćwiczeniami

1. Weź osiem niebieskich klocków. Zmieniaj ich układ zgodnie z instrukcją
na obrazkach. Czy za każdym razem klocków jest tyle samo?

2. Policz pchełki na obrazkach. Wpisz odpowiednie liczby.

3. Narysuj pod każdym obrazkiem tyle jabłek, ile jest dzieci. Wpisz odpowiednie
liczby.

83

Tyle samo, znak =

Nowe zagadnienia z edukacji matematycznej wprowadzaj najpierw
z wykorzystaniem różnych przedmiotów (czynnościowo),
a dopiero później przejdź do zadań na kartce.
17

Materiały
ćwiczeniowe

4. Narysuj po prawej stronie tyle samo kamyków, ale większych. Napisz po śladzie.

5. Narysuj po lewej stronie tyle samo balonów, ale mniejszych. Uzupełnij zapis.

6. Przyjrzyj się obrazkom. Uzupełnij zapisy.
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Tyle samo, znak =

Materiały
ćwiczeniowe

Wykorzystaj zadania matematyczne utrwalające nowo poznane pojęcia,
np. tyle samo i znak =.
18

Zapoznaj się z ćwiczeniami

85

Tyle samo, znak =

Pamiętaj o ćwiczeniach rozruchowych oraz szlaczkach literopodobnych
przed wprowadzeniem litery.
19

Materiały
ćwiczeniowe

1. Przyjrzyj się obrazkom i podaj ich nazwy. Podpisz rysunki. Otocz czerwoną
pętlą każdą literę u.

z Podziel wyrazy na sylaby według wzoru.
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Tydzień 11 U jak ul

Materiały
ćwiczeniowe

Zapamiętanie nowej litery będzie łatwiejsze dla dzieci dzięki wyszukiwaniu jej
w wyrazach i podpisywaniu obrazków.
20

Zapoznaj się z ćwiczeniami

2. Napisz starannie najpierw po śladzie, a potem samodzielnie.

3. Ułóż zdania z wyrazów w ramkach. Zapisz je.

jest z Tutaj z wujka. z sad

ma z Wujek z ule. z Uli

4. Wykreśl co drugą literę. Odczytaj i zapisz wyraz.

Ksuykjudrtyiklua!

5. Zaprojektuj litery u, U w swoim albumie liter.
87

U jak ul

Pierwszaki doskonalą umiejętność pisania dzięki ćwiczeniom pisania
po śladzie i samodzielnie. Wszystkie ćwiczenia nawiązują do tematów
z Naszego elementarza MEN.
21

Materiały
ćwiczeniowe

6. Narysuj po śladzie i pokoloruj odpowiednio drugą połowę obrazka.

7. Policz kury na obrazku. Napisz, ile ich jest. Narysuj w koszyku tyle jajek, ile jest kur.

8. Pokoloruj ule tak, żeby w każdej ramce układ kolorów był inny.

88

U jak ul

Materiały
ćwiczeniowe

W publikacji znajdziesz różne typy zadań, także rozwijające logiczne myślenie
i rozumowanie matematyczne.
22

Zapoznaj się z ćwiczeniami

Odszukaj w kopercie z wyciętymi elementami obrazek (kogut) oraz podpis i je ułóż.

89

U jak ul

Ćwicz z dziećmi czytanie globalne. Wykorzystaj do tego obrazki
i podpisy z „Wycinanki”.
23

Materiały
ćwiczeniowe

1. Przyjrzyj się obrazkom i podaj ich nazwy. Wpisz w odpowiednie kółka litery ó.
Pokoloruj na czerwono kółka, które oznaczają samogłoski.

90

Ó jak ósemka

Materiały
ćwiczeniowe

Litery wprowadzasz na przykładzie tych samych wyrazów podstawowych
co w Naszym elementarzu MEN.
24

Zapoznaj się z ćwiczeniami

2. Napisz starannie najpierw po śladzie, a potem samodzielnie.

3. Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło i je zapisz.

1

3

4

2
1
2
3
4

z Utwórz dwa nowe wyrazy, dodając podane cząstki do hasła. Zapisz je obok.

-owa
-estwo
4. Zaprojektuj litery ó, Ó w swoim albumie liter.
91

Ó jak ósemka

Ćwiczenia w pisaniu to nie tylko pisanie w liniaturze, lecz także krzyżówki
czy tworzenie nowych wyrazów.
25

Materiały
ćwiczeniowe

5. Narysuj po śladzie tylko te zwierzęta, które można spotkać w wiejskiej zagrodzie.
Podaj ich nazwy.

 Które z narysowanych zwierząt na podwórku jest największe, a które –

najmniejsze?

6. Podpisz obrazki. Zaznacz na żółto literę u, a na zielono – literę ó.

7. Porozmawiaj z kolegami i koleżankami, jak można w waszej miejscowości

spędzać wolny czas poza domem. Podzielcie się na grupy i narysujcie swoje
pomysły na dużych kartkach z bloku.

92

Ó jak ósemka

Materiały
ćwiczeniowe

Ćwiczenia z edukacji społecznej umożliwią Ci poruszenie z uczniami ważnych
tematów. Dzieci wyrażą swoje zdanie nie tylko w rozmowie, lecz także
w pracy plastycznej.
26

Zapoznaj się z ćwiczeniami

1. Ułóż pchełki tak jak na obrazku. Odpowiedz na pytania. Odszukaj w kopercie

z wyciętymi elementami odpowiednie kartoniki z „Wycinanki” i ułóż z nich zapisy.
z Ile jest czerwonych pchełek?
z Ile jest zielonych pchełek?
z Ile jest wszystkich pchełek razem?

1 i 2 to 3
1 + 2 = 3

2. Przyjrzyj się zdjęciom. Wpisz liczby i wykonaj działania.

z Ile jest krów?

z Ile jest kur?

z Ile jest koni?

z Ile jest kogutów?

z Ile jest razem krów i koni?

z Ile jest razem kur i kogutów?

93

Dodawanie

Zadania w Ćwiczeniach z pomysłem to wiedza matematyczna podana
w praktyczny i przystępny sposób!
27

Materiały
ćwiczeniowe

Ćwiczenia z pomysłem | Klasy 1–3

Szkoła podstawowa 1–3

Irena Zarzycka
Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, ekspert MEN, konsultant merytoryczno-dydaktyczny,
autorka licznych artykułów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, publikowanych w czasopismach
fachowych oraz wydanych przez WSiP publikacji dla nauczycieli i rodziców:
• Przewodnika dla nauczycieli klas 0–3 Po europejsku znaczy wspólnie (2004 r.),
• Poradnika za scenariuszami zajęć dla nauczycieli sześciolatków Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące (2005 r.),
• Poradnika dla rodziców pierwszoklasistów (2006 r.).
Opinia merytoryczno-dydaktyczna o PROGRAMIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. ĆWICZENIA
Z POMYSŁEM
Tytuł opiniowanego
programu:

Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem

Autorzy:

Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Wiesław Went

Wydawnictwo:

WSiP

Przeznaczenie
programu:

Opiniowany program nauczania jest przeznaczony do zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, obejmuje zakres treści nauczania opisany w podstawie programowej dla I etapu
edukacyjnego

Ocena programu
Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem został porównany z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia 30 maja 2014 roku. W wyniku dokonanej analizy stwierdzam zgodność programu z obowiązującą podstawą programową, z zakresem
wskazanych w niej celów kształcenia i treści nauczania oraz spójność z zadaniami wychowawczymi
szkoły.
Struktura programu:

Program, pod względem budowy, jest logiczny, przejrzysty, prosty. Zawiera: charakterystykę programu, cele i zadania edukacyjne, treści kształcenia, kręgi tematyczne, materiał
nauczania, przewidywane osiągnięcia uczniów po pierwszym etapie edukacji w ujęciu podstawowym i ponadpodstawowym, opis sposobu osiągania celów, propozycję ramowego
planu nauczania, opis monitoringu edukacyjnego i oceniania wraz z metodami i narzędziami gromadzenia informacji. Dodatkowo program zawiera załączniki: słownik pojęć
i propozycje publikacji literatury dziecięcej.

Ocena poprawności
pod względem
merytorycznym:

Program jest zgodny z humanistyczną teorią uczenia:
podmiotem wszelkich działań dydaktycznych jest dziecko, podstawą zmian jest wykorzystywanie naturalnej zdolności uczenia się przez doświadczenie, organizowane sytuacje
dydaktyczne umożliwiają dziecku uczenie się w indywidualnym i grupowym działaniu.
Program koncentruje się na indywidualnym tempie rozwoju dziecka i jego możliwościach
uczenia się, potrzebach i oczekiwaniach, zakłada rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka w toku bezpośredniej obserwacji i działania z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań uczniów, proponuje metody nauczania rozwijające kreatywność
i refleksyjne myślenie, kształtuje u dziecka pozytywny stosunek do nauki i ciekawość w poznawaniu otaczającego świata.

AUTORZY: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went
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Opinia o programie
nauczania
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Zapoznaj się z opinią eksperta MEN o programie nauczania Ćwiczenia
z pomysłem. Klasy 1–3.
28

Ćwiczenia z pomysłem | Klasy 1–3
(cd.) Ocena
poprawności
pod względem
merytorycznym:

Szkoła podstawowa 1–3

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania opisanych
w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego, formułuje zgodne z podstawą programową cele ogólne i cele szczegółowe o charakterze operacyjnym. Zapisane cele uwzględniają
wszystkie obszary edukacji wczesnoszkolnej.
Treści i zadania programu skupiają się w kręgach społecznych, by budować system wiedzy
i system wartości (postaw) ucznia konieczny do aktywnego i etycznego udziału w życiu
społecznym, zaczynając od poznawania siebie i domu aż do poznawania kraju, Europy
i świata.

Opis założonych osiągnięć obejmuje wszystkie obszary edukacyjne dla I etapu. Przewidywania i oczekiwania odnoszą się do kształtowania wiadomości i umiejętności uczniów.
Stanowią bazę wyjściową do kontynuowania nauki w klasach 4–6.
Autorzy podają sposoby osiągania zamierzonych celów edukacyjnych z dostosowaniem
ich do cech osobowościowych i preferowanego stylu uczenia się dziecka, do jego możliwości oraz do warunków środowiskowych.
Program zwraca szczególną uwagę na współdziałanie szkoły ze środowiskiem rodziców
(opiekunów), jako istotny cel stawia wspieranie rodziny w zakresie obowiązków wychowawczych.
Program cechuje poprawność merytoryczna.
Ocena zgodności
z zakresem treści
nauczania wskazanych
w aktualnej podstawie
programowej:

Program uwzględnia całość podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej. Treści
nauczania wykraczają poza zakres treści ustalonych w podstawie (zaznaczono je jako treści ponadpodstawowe).
Program wyodrębnia treści nauczania na koniec przedszkola jako bazowe do rozpoczęcia
nauki w szkole, treści na koniec klasy pierwszej, na koniec klasy drugiej, na koniec klasy
trzeciej.
Treści kształcenia są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów klas 1–3, dla których
są przeznaczone.
Treści nauczania mają wartości kształcące, społeczne i kulturowe. Umożliwiają zdobycie
przez ucznia opisanych przez podstawę programową umiejętności kluczowych.
Udział materiału nauczania podstawy programowej jest w programie bardzo wysoki.
Treści programu umożliwiają korelację z innymi dziedzinami nauki i indywidualizowanie
pracy ucznia.
Program przewiduje realizację materiału nauczania z wykorzystaniem komputerów i nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym dla wyszukiwania i korzystania z informacji.
Pod względem zakresu treści nauczania program jest zgodny z podstawą programową.

AUTORZY: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went
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Masz pewność, że program jest zgodny z podstawą programową
i poprawny pod względem merytorycznym.
29

Opinia o programie
nauczania

Przygotuj się do zajęć

Materiał nauczania, zaprezentowany w ujęciu spiralnym, jest osadzony w bliskim otoczeniu dziecka oraz w realiach współczesnego świata. Umożliwia kształtowanie systemu
wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, do
radzenia sobie w sytuacjach codziennych.

Ćwiczenia z pomysłem | Klasy 1–3
Specyfika programu:

Szkoła podstawowa 1–3

Opiniowany program nauczania wiąże ze sobą różne rodzaje wiedzy i doświadczenia, co
pozwala na przekazanie uczniowi spójnego obrazu rzeczywistości.
Wyróżnia się szeroko pojętą podmiotowością nauczania i akcentem na samodzielne dochodzenie do wiedzy. Uwzględnia wielostronne potrzeby dzieci, ich wielorakie zdolności
oraz chęć poznawania poprzez doświadczenie.
Elementem integrującym treści kształcenia są obszary aktywności edukacyjnej ucznia: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, myślenie matematyczne, śpiewanie – granie – taniec,
rysowanie – malowanie – majsterkowanie, poznawanie otoczenia i świata przyrody, twórcze działanie, sprawność ruchowa.
Treści programu prezentują przeciętny poziom trudności, co zapewnia skuteczność w różnorodnych społecznościach szkolnych.

Zalety programu:

Umożliwia dobry start dzieci sześcioletnich w pierwszym etapie edukacji.
Pomaga nauczycielowi zaplanować proces wychowania i kształcenia.
Ułatwia stworzenie optymalnych warunków do realizacji założeń podstawy programowej
edukacji wczesnoszkolnej.
Pokazuje sposoby wspomagania dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym, estetycznym, etycznym.
Przygotowuje każdego ucznia do podjęcia nauki różnych przedmiotów w klasach 4–6
szkoły podstawowej.

 Stwierdzam, że Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem autorstwa: Jolanty
Brzózki, Anny Jasiochy, Katarzyny Harmak, Kamili Izbińskiej, Wiesława Wenta spełnia wymogi
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
 Przedstawiony program nauczania ogólnego opiniuję pozytywnie.
Irena Zarzycka
7 lipca 2014 r.

AUTORZY: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went
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Opinia o programie
nauczania
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Poznaj zalety programu nauczania Ćwiczenia z pomysłem. Klasy 1–3.

30

R jak rak

Temat dnia

Rozmowa na temat ilustracji
w podręczniku.
Układanie historyjki do ilustracji i nadawanie jej tytułu.
Wprowadzenie liter r, R
na podstawie wyrazów rak,
Robert.
Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów
z głoską r.
Rozpoznawanie liter r, R
wśród innych liter.
Czytanie globalne wyrazów
z literą r.
Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, w których nazwach
znajduje się litera r.
Wyróżnianie małej i wielkiej
litery r, R w wyrazach rak
i Robert.
Szukanie imion zaczynających
się głoską R.
Nadawanie imion sroce i lisowi – lis Roman, sroka Renata.
Dzielenie wyrazów na sylaby.
Czytanie tekstu „Rak Makary”.
Wyszukiwanie rymów w wierszu Jana Brzechwy „Rak”.
Zabawa w rymy.

edukacja
polonistyczna

edukacja
muzyczna

Zabawa
w kalambury
rysunkowe.

edukacja
plastyczna

edukacja
przyrodnicza

Utrwalenie liczebników głównych
i porządkowych.

edukacja
matematyczna

Przygotuj się do zajęć

edukacja
społeczna

Aktywności ucznia:
zajęcia
techniczne

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz.,
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz.

Tydzień 10. Woda – cenny skarb

Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku.

Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 1. Listopad

etyka

Zajęcia sportowe.

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Rozkłady materiału także w wersji do edycji! Dla ułatwienia
umiejętności uczniów z różnych obszarów edukacji są podane
w podziale na dni.

31

Rozkład materiału
nauczania

2

Rozkład materiału
nauczania

32

Ćwiczenia wprowadzające
do pisania litery r, R.
Nauka pisania liter r, R –
pisanie w tunelu, po śladzie,
w liniaturze powiększonej
oraz zeszytowej.
Wyróżnianie głoski r
na schemacie głoskowym podanych wyrazów.
Pisanie wyrazów.
Podkreślanie w tekście
litery r, R.
Łączenie w pary rymujących
się wyrazów.
Układanie wierszyków.
Uzupełnianie rysunku – ćwiczenia percepcji wzrokowej.

edukacja
polonistyczna

1.1.a, b
1.2.a, c
1.3.a, d, e, f, g

Na koniec każdego dnia – odniesienia do stron z Naszego
elementarza MEN i Ćwiczeń z pomysłem oraz podstawy
programowej.
4.2.b

edukacja
plastyczna

edukacja
społeczna

edukacja
przyrodnicza

7.2

edukacja
matematyczna

zajęcia
techniczne

etyka

10.3.c

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

y Krótko wypowiada się na określony temat y Słucha wypowiedzi innych osób y Odpowiada na pytania y Dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską r y Rozpoznaje i pisze
w liniaturze literę r, R i jej połączenia z innymi literami y Wyróżnia litery r, R w wyrazach i modelach wyrazów y Dzieli wyrazy na sylaby y Czyta globalnie wyrazy z literami r, R
y Wyszukuje rymy y Łączy w pary rymujące się wyrazy y Układa wierszyki-rymowanki y W formie rysunkowej przedstawia rymujące się wyrazy y Wykorzystuje liczebniki
główne i porządkowe w praktyce

edukacja
muzyczna

Ponadpodstawowe y Odczytuje wyrazy na różne sposoby y Poprawnie i kształtnie pisze zdania w liniaturze y Sprawnie układa wierszyki-rymowanki y Rozwiązuje kalambury rysunkowe

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Odniesienia
do Podstawy
Programowej

Odniesienia
s. 75–77
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

(P1 s. 68–69 )
Odniesienia
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska
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edukacja
polonistyczna

3

Sprawdź, jakie umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe
z podstawy programowej Twoi uczniowie powinni opanować
po danym dniu nauki.

33
1.1.a, c
1.2.a, b
1.3.a, c, e, f
1.4.a

edukacja
plastyczna

4.2.b

5.1, 5.4

Normy zachowania społecznego – „Nie rób
drugiemu, co
tobie niemiłe.”

edukacja
społeczna

6.2

s. 77

Wyszukiwanie
informacji o rakach:
tryb życia, miejsce
występowania,
charakterystyczne
cechy, czym się
żywią, gdzie i w jaki
sposób zimują,
w jaki sposób poruszają się.

edukacja
przyrodnicza

7.2

s. 77, 78

Przeliczanie liter
i elementów
na obrazku.
Ćwiczenie spostrzegawczości.

edukacja
matematyczna

zajęcia
techniczne

11.7
11.8

Przestrzega
reguł obowiązujących
w społeczności
dziecięcej.
Szacunek
dla przyrody.

etyka

10.3.c

Zabawa
ruchowa
z elementem
czworakowania ,,Wyścigi
raków”.

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

y Czyta globalnie y Korzysta z różnych źródeł informacji y Słucha tekstów czytanych przez nauczyciela y Ocenia postępowanie bohaterów bajki y Wyjaśnia przysłowie y
Pisze i czyta sylaby y Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne y Wystukuje tekst na instrumentach perkusyjnych y Układa klocki rytmiczne do przysłowia y Projektuje litery r, R
w albumie liter y Zna normy zachowania społecznego i stara się do nich stosować y Zna środowisko i tryb życia raków y Przelicza obiekty na obrazku y Dba o przyrodę, także
jako środowisko życia roślin i zwierząt y Uczestniczy w zabawach ruchowych

3.2.b

s. 77

Układanie melo- Projektowanie
dii do tekstu.
litery r, R
Wystukiwanie
do albumu liter.
tekstu „Rak
Makary” na
instrumentach
perkusyjnych.
Układanie klocków rytmicznych do przysłowia „Gdzie raki
zimują”.

edukacja
muzyczna

nych sytuacjach

Przygotuj się do zajęć

Ponadpodstawowe y Odgrywa scenki sytuacyjne y Rozwiązuje rebus y Układa melodię do tekstu y Zna normy zachowania społecznego i stosuje się do nich y Wie, jak zachować się w nieprzyjem-

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Odniesienia
do Podstawy
Programowej

s. 79
Odniesienia
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

Odniesienia
(P1 s. 68–69 )
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

Czytanie globalne.
Zabawy z czytaniem tekstu
„Rak Makary”.
(w „Ćwiczeniach
Korzystanie z różnych źródeł
z pomysłem” cz. 1
informacji.
temat oznaczony
Ocena i skutki złego zachowajako „R jak rak”)
nia w bajce Agnieszki Galicy
„O raku Nieboraku”.
Odgrywanie scenek sytuacyjnych.
Wyjaśnienie przysłowia
„Gdzie raki zimują”.
Rozwiązywanie rebusu.
Pisanie i czytanie sylab.
Ćwiczenia grafomotoryczne.

Gdzie raki
zimują?

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Rozkład materiału
nauczania

W jak woda

Temat dnia

Słuchanie fragmentu tekstu
źródłowego.
Postawienie pytania problemowego „Co to jest woda?”.
Wprowadzenie liter w, W
na podstawie wyrazów
woda i Wojtek.
Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów
z głoską w.
Czytanie globalne wyrazów
z literą w.
Wyszukiwanie na ilustracji
przedmiotów, w których nazwach znajduje się litera w.
Wyróżnianie małej i wielkiej
litery w, W w wyrazie woda
i Wojtek.
Szukanie imion zaczynających
się głoską W.
Dzielenie wyrazów na sylaby.
Czytanie tekstu z literą w, W.
Wyjaśnianie pojęcia „Woda
jest wielkim skarbem”.
Przewidywanie wydarzeń
„Co stanie się, gdy zabraknie
wody”?
Nauka pisania liter w, W –
pisanie w tunelu, po śladzie,
w liniaturze powiększonej
oraz zeszytowej.
Wyróżnianie głoski w w schemacie głoskowych podanych
wyrazów.
Pisanie wyrazów.
Ćwiczenia wyobrażeniowe –
giełda pomysłów.

edukacja
polonistyczna

Słuchanie odgłosów wody.
Zabawa ruchowa
„Taniec morza” –
improwizacja ruchem fragmentu
utworu Nikołaja
Rimskiego-Korsakowa
„Wstęp. Morze
i okręt Sindbada”
pochodzącego
z utworu „Szeherezada”.

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

edukacja
społeczna

Oglądanie prezentacji zasobów
wody
na kuli ziemskiej.
Badanie wody.
Zbiorniki słonowodne i słodkowodne.
Pokaz ilości wody
w stosunku do wielkości kuli ziemskiej.
Wykorzystywanie
i oszczędzanie
wody.

edukacja
przyrodnicza

Aktywności ucznia:

Zabawy matematyczne z wodą
– zależność
objętości wody
od kształtu
i wielkości
naczynia.

edukacja
matematyczna

zajęcia
techniczne

Wspólna
odpowiedzialność za
zasoby wody
na Ziemi.

etyka

Zajęcia sportowe z wykorzystaniem
plastikowych
butelek.

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Rozkład materiału
nauczania

Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska

4

34
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W edukacji muzycznej – propozycje różnych utworów
instrumentalnych i zabaw ruchowych.

edukacja
polonistyczna

1.1.a, b
1.2.d
1.3.a, c, e, f, g

5

edukacja
plastyczna

edukacja
społeczna

6.2, 6.6, 6.7

edukacja
przyrodnicza

7.12

edukacja
matematyczna

zajęcia
techniczne

11.8

etyka

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

y Słucha tekstów czytanych przez N. y Wypowiada się krótko na określony temat y Czyta globalnie y Dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską w y Rozpoznaje i pisze w liniaturze literę w, W i jej połączenia z innymi literami y Wyróżnia literę w w wyrazach i modelach wyrazów y Pisze i czyta wyrazy y Słucha odgłosów wody y Tworzy improwizację ruchową do utworu muzycznego y Wie, jakie znaczenie ma woda y Przeprowadza obserwacje, proste doświadczenia i wyciąga wnioski y Uczestniczy w zabawach matematycznych z wodą y Wie, że spoczywa na nim odpowiedzialność za zasoby wody na Ziemi y Poprawia swoją sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach zespołowych

3.1.a, c

edukacja
muzyczna

W rozkładach znajdziesz pomysły na urozmaicenie zajęć z różnych
obszarów edukacji, np. propozycje prac plastycznych do wykonania
przez dzieci.

35

Słuchanie i interpretacja wiersza Jana Brzechwy
„Ryby, żaby i raki”.
Zabawa z tekstem.
Czytanie tekstu z podręcznika.
Układanie zdań z rozsypanki
wyrazowej.
Pisanie po śladzie.

Odniesienia
s. 79, 81
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

Odniesienia
(P1 s. 71 )
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

Nad stawem
Taniec inspirowany muzyką
Fryderyka Chopina.

Praca plastyczna
,,Nad stawem".
Projektowanie
litery w, W
do albumu liter.

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Rozkład materiału
nauczania

Przeliczanie zdań,
wyrazów i liter.
Liczebniki porządkowe.

Przygotuj się do zajęć

s. 81

Poznanie stawu jako
zbiornika słodkowodnego. Roślinność i zwierzęta
stawów.
Tworzenie fal
na wodzie.
Przeprowadzenie
doświadczeń „Co
pływa, co tonie”.

Zabawa
ruchowa
,,Kropelki
deszczu”.

Ponadpodstawowe y Wypowiada się swobodnie na temat wody y Wyciąga trafne wnioski z przeprowadzanych doświadczeń y Ma świadomość, ile wody słodkiej znajduje się na Ziemi y Oszczędza wodę

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Odniesienia
do Podstawy
Programowej

Odniesienia
s. 80–81
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

Odniesienia
(P1 s. 70–71)
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

1.1.a, b,
1.3. a, c, e, f, g

edukacja
polonistyczna

Rozkład materiału
nauczania
4.2.a, b

edukacja
plastyczna

edukacja
społeczna

6.1, 6.2

edukacja
przyrodnicza

7.2

edukacja
matematyczna

zajęcia
techniczne

etyka

10.3.c

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

y Słucha uważnie wiersza czytanego przez N. y Wypowiada się krótko na określony temat y Dokonuje analizy wiersza y Układa zdania z rozsypanych wyrazów y Czyta
krótkie teksty y Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne y Tworzy improwizację ruchową do utworu muzycznego y Tworzy pracę plastyczną „Nad stawem” y Współpracuje
w grupie y Tworzy odcienie szarości i granatu y Zna faunę i florę występującą w stawach y Przeprowadza doświadczenia przyrodnicze y Przelicza obiekty y Uczestniczy
w zabawie ruchowej

3.1.a

edukacja
muzyczna

Tyle samo,
znak =
Utrwalenie poznanych liter.
Układanie i czytanie wyrazów
dwu-, trzy- i czteroliterowych.
Przeliczanie liter w wyrazach.
Ćwiczenia motoryki małej.

twórczą pracę plastyczną
Stałość liczby.
Przeliczanie elementów w zbiorach.
Układanie zbiorów.
Tworzenie układów
przedmiotów.
Układanie klocków
zgodnie z podanym
wzorem.
Zabawy matematyczne.
Porównywanie
liczebności elementów.
Rysowanie takiej
samej liczby elementów.
Rozwiązywanie zadania logicznego.
Wprowadzenie
znaku =.
Pisanie znaku =.
Przeliczanie liter
w wyrazach.

Praca przestrzenna
,,Okręt
Sindbada
Żeglarza”.

Ponadpodstawowe y Swobodnie wypowiada się na określony temat y Czyta tekst o podwyższonym stopniu trudności y Przeprowadza doświadczenia przyrodnicze – wyciąga wnioski y Tworzy

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Odniesienia
do Podstawy
Programowej

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska

6
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Zobacz, jak wiele ciekawych zadań matematycznych możesz wykonać
z uczniami w ciągu dnia.

edukacja
polonistyczna

7

1.3.e, f

edukacja
przyrodnicza

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
7.8

s. 83–84

Rysowanie takiej
samej liczby elementów o różnej
wielkości.

edukacja
matematyczna

9.2.a, c
9.3.a, b

zajęcia
techniczne
etyka

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

Zapis dotyczący tygodniowego rozliczenia godzin z poszczególnych
obszarów edukacji podany w rozkładach na początku
każdego tygodnia.

37

Przygotuj się do zajęć

y Rozwiązuje zadanie logiczne y Wie, że wynik nie zależy od kierunku ani sposobu liczenia y Wykazuje się dużą pomysłowością podczas wykonywania pracy technicznej

edukacja
społeczna

Ponadpodstawowe

edukacja
plastyczna

y Tworzy wyrazy z poznanych liter y Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne y Przelicza, porównuje liczebność elementów y Dodaje liczby bez użycia znaku + y Układa zbiory
y Uczestniczy w zabawach matematycznych y Układa klocki zgodnie z podanym wzorem y Tworzy układy przedmiotów y Umie pisać poznane cyfry i znak równości y Rozwija
swoją spostrzegawczość i logiczne myślenie y Rysuje taką samą liczbę elementów o różnej wielkości y Wykonuje pracę przestrzenną

edukacja
muzyczna

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Odniesienia
do Podstawy
Programowej

s. 85
Odniesienia
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

Odniesienia
(P1 s. 72–73 )
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Rozkład materiału
nauczania

U jak ul

Temat dnia

Aktywne słuchanie wiersza Elżbiety Drygas „Właśnie tak”.
Wypowiedzi na temat agroturystyki.
Wysłuchanie fragmentu wiersza
Leszka Długosza „Dzień w kolorze
śliwkowym”.
Ćwiczenia wyobraźni.
Opisywanie pasieki.
Wyrazy dźwiękonaśladowcze.
Wprowadzenie liter u, U na podstawie wyrazów ul, Ula.
Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską u.
Czytanie globalne wyrazów
z literą u.
Wyróżnianie małej i wielkiej litery
u, U w wyrazach ul, Ula.
Szukanie imion zaczynających się
głoską U.
Dzielenie wyrazów na sylaby.
Oglądanie ilustracji przedstawiającej ule.
Czytanie tekstu z literami u, U.
Udzielanie odpowiedzi na pytania
do tekstu.
Nauka pisania liter u, U – pisanie
w tunelu, po śladzie, w liniaturze
powiększonej oraz zeszytowej.
Wyróżnianie głoski u w schemacie
głoskowym podanych wyrazów.

edukacja
polonistyczna

edukacja
muzyczna

edukacja
społeczna

Projektowanie Zawody wylitery u, U
konywane na
do albumu liter. wsi, np. rolnik,
hodowca,
owczarz.
Poznanie pracy
pszczelarza.

edukacja
plastyczna

Obraz ośrodka agroturystycznego w różnych porach roku.
Walory wypoczynku
na wsi.
Pszczoły i ich praca.
Walory zdrowotne
miodu.
Higiena przygotowywania i spożywania
posiłków.
Przygotowanie i degustacja kanapek
z miodem.

edukacja
przyrodnicza

Aktywności ucznia:

Przeliczanie elementów.
Kolorowanie obrazka według określonego warunku.
Kolorowanie obrazka zgodnie z osią
symetrii.

edukacja
matematyczna

Przygotowanie
i degustacja
kanapek
z miodem.

zajęcia
techniczne

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz.,
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz.

Tydzień 11. Na wsi

etyka

Zabawa
ruchowa
„Pracowite
pszczółki”.

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Rozkład materiału
nauczania

Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska

8
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Wprowadzanie nowych liter – zawsze wedle ustalonych etapów!
Dzięki temu dzieciom będzie łatwiej nauczyć się całego alfabetu.

(P1 s. 74–75 )

Pisanie wyrazów z literami u, U.
Podpisywanie obrazków wyrazami.
Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
Wykreślanka literowa.
Układanie podpisu do obrazka.
Ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne.

edukacja
polonistyczna

9

Aby uzyskać więcej ćwiczeń grafomotorycznych, zajrzyj do Pomocy
na uczę.pl.

39

1.1.a, b
1.2.c
1.3.a, c, e, f, g

4.2.b

s. 87

edukacja
plastyczna

5.9

s. 87

edukacja
społeczna

6.2, 6.4, 6.9

edukacja
przyrodnicza

7.2, 7.18

s. 88

edukacja
matematyczna

9.2.a

zajęcia
techniczne
etyka

10.3.c

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

y Aktywnie słucha wiersza y Wypowiada się krótko na określony temat y Porównuje treść wiersza z ilustracją y Układa ukierunkowaną pytaniami wypowiedź na określony
temat y Wie, czym są wyrazy dźwiękonaśladowcze, i potrafi je zastosować y Czyta globalnie y Czyta krótkie teksty y Dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską u y Rozpoznaje i pisze w liniaturze literę u, U i jej połączenia z innymi literami y Wyróżnia litery u, U w wyrazach i modelach wyrazów y Dzieli wyrazy na sylaby y Pisze i czyta wyrazy y
Z pomocą N. układa zdania z rozsypanki wyrazowej y Układa wyrazy z wykreślanki literowej y Układa podpis do obrazka y Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne y Projektuje
litery u, U do albumu liter y Zna zawody wykonywane przez mieszkańców wsi y Wie, na czym polega praca pszczelarza y Potrafi opowiedzieć o zmianach następujących
w ośrodku agroturystycznym wraz ze zmianą pór roku y Zna walory wypoczynku na wsi y Wie, na czym polega praca pszczół y Przelicza elementy y Koloruje obrazek według
określonego warunku y Koloruje obrazek zgodnie z osią symetrii y Przygotowuje i degustuje kanapki z miodem

edukacja
muzyczna

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Rozkład materiału
nauczania

Przygotuj się do zajęć

Ponadpodstawowe y Swobodnie i płynnie wypowiada się na dany temat y Czyta tekst o podwyższonym stopniu trudności y Zna walory zdrowotne miodu y Poprawnie i kształtnie pisze poznane litery i ich połączenia literowe y Samodzielnie układa zdania z rozsypanki wyrazowej

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Odniesienia
do Podstawy
Programowej

s. 86–87, 89
Odniesienia
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

Odniesienia
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

Rozkład materiału
nauczania

10

40
1.1.a,
1.2.a, b,
1.3.a, c,

Słuchanie bajki Janiny Porazińskiej
„Szewczyk Dratewka”.
Omówienie bajki.
Postacie występujące w bajce
i ocena ich postępowania.
Świat rzeczywisty i fikcyjny.
Opowiadanie bajki.
Chronologia wydarzeń w bajce.

edukacja
polonistyczna

4.2.a, b

Tworzenie
książeczki
o „Szewczyku
Dratewce”

edukacja
plastyczna

edukacja
przyrodnicza

5.2, 5.4

6.1

Rozwiązywanie Przeprowadzenie dopytania proble- świadczeń – rozdziemowego: „Co lanie mieszanin.
by było, gdyby
zwierzątka nie
pomogły Dratewce?”.
Wyjaśnienie
wyrażenia
„pracowity jak
pszczółka”.

edukacja
społeczna

7.1, 7.2, 7.4, 7.5

Zabawy matematyczne w kręgu:
układanie elementów według
wskazań liczby.
Układanie rytmu.
Porównywanie elementów
(więcej/mniej/tyle
samo).

edukacja
matematyczna

zajęcia
techniczne

11.8

Ochrona
zagrożonych gatunków.

etyka

10.3.c

Zabawa
ruchowa
„Bohaterowie bajki”.

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

y Słucha bajki czytanej przez N. y Układa ukierunkowaną pytaniami wypowiedź na określony temat y Wymienia postacie występujące w bajce i potrafi ocenić ich postępowanie y Rozróżnia świat rzeczywisty i fikcyjny y Opowiada bajkę według chronologii wydarzeń y Tworzy karty książeczki „O Szewczyku Dratewce” y Współpracuje w zespole y
Potrafi wyjaśnić wyrażenie „pracowity jak pszczółka” y Przeprowadza doświadczenia y Uczestniczy w zabawach matematycznych y Układa elementy według wskazań liczby y
Układa rytm y Porównuje elementy y Poprawia swoją sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych

edukacja
muzyczna

Ponadpodstawowe y Uważnie słucha bajki czytanej przez N. y Swobodnie wypowiada się na określony temat y Jest dociekliwy, rozwiązuje pytanie problemowe y Wyciąga wnioski z doświadczeń

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Odniesienia
do Podstawy Programowej

Odniesienia
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

Odniesienia
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

(w „Ćwiczeniach
z pomysłem” cz. 1
temat oznaczony
jako „U jak ul”)

Pracowite
pszczoły

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Cały tydzień zajęć doskonale rozplanowany! W rozkładach materiału
umieszczono dodatkowe tematy dni, tak aby na każdy tydzień
przypadało 5 tematów.

11

Naucz dzieci nowej piosenki – bank nagranych piosenek znajdziesz
w Lekcjach na uczę.pl.

41
(P1 s. 76–77)

Odniesienia
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

Odniesienia
s. 90–92
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

Słuchanie recytacji wiersza Wandy
Chotomskiej „Co słychać na wsi”.
Zabawy dźwiękonaśladowcze.
Rozmowa na temat wiejskiej
zagrody.
Wprowadzenie liter ó, Ó na podstawie wyrazów ósemka, Józek.
Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską ó.
Czytanie globalne wyrazów
z literą ó.
Dzielenie wyrazów na sylaby.
Kreślenie leniwej ósemki.
Czytanie tekstu z literami ó, Ó.
Pisanie liter ó, Ó w zróżnicowanej
liniaturze.
Uzupełnianie modelu wyrazowego literą ó.
Pisanie litery ó w wyrazach.
Rozwiązywanie krzyżówki.
Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej „Indyk”.
Porównywanie swoich wyobrażeń
z wierszem.
Tworzenie rodziny wyrazów „król”.
Kolorowanie w tekście wiersza
„Indyk” samogłosek ó.
Ćwiczenia ortograficzne.

edukacja
polonistyczna

Ó jak ósemka

Temat dnia

Nauka piosenki
„Na podwórku
koło bramy”.
Tempo w muzyce.

edukacja
muzyczna

s. 91

Projektowanie
liter ó, Ó do
albumu liter.

edukacja
plastyczna

edukacja
przyrodnicza

edukacja
matematyczna

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Rozkład materiału
nauczania

Przygotuj się do zajęć

s. 92

Różnice między Rozpoznawanie, nazy- Określanie wielkości
miastem a wsią. wanie i klasyfikowanie i liczebności zwiezwierząt hodowanych rząt.
na wsi.

edukacja
społeczna

Aktywności ucznia:
zajęcia
techniczne
etyka

Zabawa
ruchowa
„Koniki”.

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

1.1.a, b
1.2.a
1.3.a, c, e, f, g

edukacja
polonistyczna

Rozkład materiału
nauczania

42

4.2.b

edukacja
plastyczna

5.5

edukacja
społeczna

6.2, 6.4

edukacja
przyrodnicza

7.2

edukacja
matematyczna

zajęcia
techniczne

etyka

10.3.c

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

y Słucha recytacji wiersza y Naśladuje odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka y Układa ukierunkowaną pytaniami wypowiedź na określony temat y Czyta globalnie y Czyta
krótkie teksty y Dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską ó y Rozpoznaje i pisze w liniaturze literę ó, Ó i jej połączenia z innymi literami y Wyróżnia literę ó w wyrazach
i modelach wyrazów y Wyróżnia samogłoski y Dzieli wyrazy na sylaby y Pisze i czyta wyrazy y Kreśli leniwą ósemkę y Rozwiązuje krzyżówkę y Tworzy rodzinę wyrazu „król”
y Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne y Śpiewa piosenki y Reaguje na zmianę tempa w muzyce y Projektuje litery ó, Ó do albumu liter y Wie, jakie są różnice między miastem a wsią y Rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje zwierzęta hodowane na wsi y Określa liczebność zwierząt na ilustracji y Określa wielkość i masę zwierząt na ilustracji y Poprawia swoją sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych

3.1.a

edukacja
muzyczna

Rozmowa na temat poranka
na wiejskim podwórku – jakie
prace wykonują gospodarze z samego rana, jakie pomieszczenia
w zagrodzie odwiedzają.
Słuchanie wiersza Wiesława Drabika „Awantura na podwórku”.
Analiza wiersza.
Zabawa słowna na podstawie
wiersza.

(P1 s. 77–79 )

Dodawanie

Odniesienia
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

Propozycje spędzania wolnego
czasu w formie
graficznej. Praca
w grupach.
Praca gospodarza w zagrodzie.

Dyskusja na temat
„Co daje nam wieś,
a co daje nam miasto?”.

Wprowadzenie
formuły matematycznej.
Dodawanie – znak +.
Rozwiązywanie
zadania z treścią.
Układanie liczmanów według wzoru.
Uzupełnianie działań
na dodawanie.
Przeliczanie liczby
oczek na kostkach
domina.
Zabawy – układanie
figur z klocków.
Układanie i przedstawianie scenek
matematycznych.

Ćwiczenia
koordynacji ruchowej –
zabawa
„Słuchaj
uważnie”.
Zabawa
ruchowa
„Praca
zwierząt”.

Ponadpodstawowe y Wypowiada się płynnie na temat życia na wiejskim podwórku y Czyta tekst o podwyższonym stopniu trudności y Pięknie śpiewa piosenki y Prawidłowo reaguje na zmianę
tempa w muzyce

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Odniesienia
do Podstawy
Programowej

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Zachęć dzieci do rozmów i dyskusji na ważne tematy społeczne!
Będzie to okazja do wyrażenia swojego zdania i słuchania innych.

6.2

edukacja
przyrodnicza

edukacja
matematyczna
etyka

10.3.c

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

y Układa ukierunkowaną pytaniami wypowiedź na określony temat y Słucha wiersza czytanego przez N. y Wypowiada się krótko na określony temat y Wie, jak można
spędzać wolny czas poza domem y Współpracuje w grupie y Zna obowiązki gospodarza wiejskiego y Wie, jakie korzyści czerpiemy z życia na wsi, a jakie z życia w mieście y Rozpoznaje i nazywa znak + y Czynnościowo dodaje liczby w zakresie 3 y Rozwiązuje proste zadania z treścią y Poprawia swoją sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych

zajęcia
techniczne

13

Pokaż pierwszakom znany obraz i porozmawiajcie o nim. Teraz możesz
z łatwością rozwijać wrażliwość artystyczną u dzieci przez kontakt
ze sztuką.

43

Odniesienia
do stron podręcznika MEN „Nasz
elementarz” cz. 1

(w „Ćwiczeniach
z pomysłem” cz. 1
temat oznaczony
jako „Dodawanie”)

Jesienne pole
Omówienie zdjęcia/reprodukcji
obrazów Józefa Chełmońskiego
„Droga w polu” i „Dymy – jesień”.
Słuchanie wiersza Agnieszki Frączek „A ja znam takiego stracha”.
Analiza wiersza.
Obraz jesieni i jesiennego pola
w utworach literackich, muzycznych i plastycznych.
Porównywanie ilustracji.
Czytanie globalne.
Wyróżnianie samogłosek i spółgłosek.
Zabawy z literami – układanie
wyrazów.

Zabawa muzyczna „Jesienny
poranek”.
Słuchanie fragmentu utworu
A. Vivaldiego
„Cztery pory
roku” – „Jesień”.

Analiza obrazów J. Chełmońskiego „Droga
w polu” i „Dymy
– jesień” pod
kątem zastosowanych
jesiennych
barw i oddania
charakteru pory
roku.

Przygotuj się do zajęć

Rozpoznawanie, nazy- Układanie i rozwanie i opowiadanie wiązywanie zadań
o zwyczajach zwierząt z treścią.
naszych pól.

Zabawa
ruchowo-równoważna
„Strach na
wróble”.

Ponadpodstawowe y Aktywnie uczestniczy w dyskusji y Swobodnie wypowiada się na określony temat y Rozumie pojęcie dodawania i znaku + y Prezentuje scenki matematyczne y Prawidłowo
wykonuje wszystkie ćwiczenia fizyczne

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

5.4, 5.9

edukacja
społeczna

7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.16

1.1.a
1.2.a, b
1.3.a, c

edukacja
plastyczna

Odniesienia
do Podstawy
Programowej

edukacja
muzyczna

s. 93

edukacja
polonistyczna

Odniesienia
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Rozkład materiału
nauczania

Rozkład materiału
nauczania
1.1.a
1.2.a, b
1.3.a, c, e, f

edukacja
polonistyczna

44

4.1, 4.3b

edukacja
plastyczna

edukacja
społeczna

6.2, 6.4

edukacja
przyrodnicza

7.2, 7.3, 7.5, 7.7

edukacja
matematyczna

zajęcia
techniczne

etyka

10.2.c

wychowanie
ﬁzyczne
i edukacja
zdrowotna

y Krótko wypowiada się na określony temat na podstawie zdjęcia/reprodukcji obrazów J. Chełmońskiego y Słucha wiersza czytanego przez N. y Dokonuje analizy wiersza
y Porównuje ze sobą ilustracje y Czyta globalnie y Wyróżnia samogłoski i spółgłoski y Układa wyrazy z poznanych liter y Słucha muzyki klasycznej y Dokonuje analizy obrazu
malarskiego y Rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na polu y Układa i rozwiązuje zadania z treścią y Wykonuje ćwiczenia równoważne

3.1.a, b, c

edukacja
muzyczna

Ponadpodstawowe y Swobodnie wypowiada się na określony temat na podstawie zdjęcia/reprodukcji obrazów J. Chełmońskiego y Sprawnie układa wyrazy z poznanych liter y Określa charakter,
tempo, dynamikę utworu muzycznego y Wizualizuje muzyczny obraz y Opowiada o zwyczajach zwierząt naszych pól

Podstawowe

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Odniesienia
do Podstawy
Programowej

Odniesienia
do stron publikacji
„Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1

Temat dnia

Aktywności ucznia:

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKA: Anna Biedzińska
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Sprawdź, jakie umiejętności uczeń powinien opanować
w trakcie zajęć.

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

TYDZIEŃ 10. WODA – CENNY SKARB
Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku.
Scenariusz 45.

R jak rak

Zapis w dzienniku  Układanie historyjki do ilustracji o raku  Wprowadzenie liter r, R na podstawie
wyrazów rak, Robert  Rymy w wierszach „Rak Makary” i „Rak”  Wyszukiwanie i układanie wyrazów rymujących się  Układanie wierszyka  Czytanie i pisanie wyrazów z literami r, R  Ćwiczenia percepcji
wzrokowej i słuchowej  Zajęcia sportowe – utrwalenie liczebników głównych i porządkowych.

P1 s. 68–69
ĆzP1 s. 75–77

Przebieg zajęć

1. Zabawy na powitanie:
– zabawa słowna „Odczytaj wyraz od tyłu” – N. pisze na tablicy wyraz Ola. Dzieci odczytują go od
ostatniej litery do pierwszej, mówią, z ilu liter składa się ten wyraz, z ilu sylab, które literki w tym
wyrazie są takie same,
– ćwiczenia paluszkowe do rymowanki „Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak”,
– zabawa ruchowa do rymowanki „Idzie rak nieborak, raz do przodu, a raz wspak”. N. wyjaśnia
pojęcie słowa „wspak”. U. podpierając się rękami tworzą „raki”. Recytując rymowankę, poruszają się raz do przodu, raz do tyłu.
2. Rozmowa na temat ilustracji w podręczniku.
– jakie zwierzęta są na ilustracji, jakie miejsce przedstawia ilustracja, co robią sroka i lis, a co rak,
które miejsca zajęli sroka i lis, jak w teatrze nazywa się miejsce, gdzie siedzą widzowie, jak nazywa się miejsce, na którym występuje rak, co możecie powiedzieć o raku, kim jest rak na ilustracji,
która postać na ilustracji jest najważniejsza i dlaczego.
3. Układanie historyjki do ilustracji i nadawanie jej tytułu.
U. tworzą historyjkę, w której będą występowały wydarzenia w ciągu przyczynowo-skutkowym.
4. Wprowadzenie liter r, R.
– wyróżnianie głoski r w wyrazie rak,
– wyszukiwanie innych wyrazów z głoską r w nagłosie, śródgłosie i wygłosie – promyk, latarka, ryś,
rower, jar,
– wyszukiwanie w klasie przedmiotów, w których nazwach słyszymy głoskę r – ekierka, kredki, tornister,
– czytanie wyrazu podstawowego rak i jego analiza słuchowa zgodnie ze schematem okienkowym,
– podział wyrazu podstawowego na sylaby,
– układanie słów z głoską r do różnych modeli głoskowych np.:

MUR

ROLKI

P1 s. 68–69

P1 s. 68–69
P1 s. 68

POR

– podział na sylaby wyrazów, w których występuje głoska r – marmolada, mirabelka, rura, rabarbar,
Regina; U. wyklaskują sylaby,
– dobieranie ilustracji do modeli wyrazowych – N. rozkłada obrazki przedstawiające: kurę, abażur,
ekierkę, górę, mrówkę. U. wypowiadają nazwy obrazków głoskami i dobierają ilustracje do modeli głoskowych. N. wprowadza do modeli dwa kolory jednocześnie: niebieski dla spółgłosek
i czerwony dla samogłosek np.:

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Wprowadzaj nową literę według ustalonych etapów, m.in. poprzez
wyróżnianie głoski w wyrazach, szukanie innych wyrazów
z tą głoską i analizę słuchową wyrazu podstawowego.
45

Scenariusze
zajęć

Przygotuj się do zajęć

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: modele dźwiękowe wyrazów, tekst wiersza Jana Brzechwy „Rak”.

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

ilustracja (kura) – model głoskowy,

– wyróżnianie małej i wielkiej litery r, R w wyrazie rak i Robert,
– szukanie imion zaczynających się głoską R, np.: nadawanie imion sroce i lisowi – lis Roman, sroka Renata.
5. Czytanie tekstu „Rak Makary”.
U. czytają wiersz zróżnicowany pod kątem trudności. Zastanawiają się, czy rak w wierszu jest postacią wymyśloną, czy prawdziwą, czy po pierwszym fragmencie wiersza możemy to stwierdzić, czy
pomaga nam w tym ilustracja, skąd wiemy, że postać jest wymyślona.
6. Wyszukiwanie w wierszu rymów.
– U. wyszukują i czytają wyrazy rymujące się. Odpowiadają na pytanie: „Dlaczego te wyrazy się
rymują?”.
– N. czyta wiersz Jana Brzechwy „Rak”.

P1 s. 69 ćw. 1

P1 s. 69, ćw. 2

Rak
Na półmisku leży rak,
A półmisek mówi tak:
„Cóż to właściwie znaczy,
Panie raku?
Pan wcale mówić nie raczy,
Panie raku,
Pan jest cały czerwony jak rak,
Panie raku,
Jakżeż można zaperzać się tak,
Panie raku?
Pan jest okropnie zagniewany,
Panie raku,
Pan jest w gorącej wodzie kąpany,
Panie raku!”.

Jan Brzechwa

U. wyłapują wyrazy rymujące się i wypowiadają je np.: znaczy – raczy, rak – tak, zagniewany – kąpany.
7. Zabawa w rymy.
N. czyta wyrazy znajdujące się na s. 69, U. dopowiadają wyrazy rymujące się z pierwszym wyrazem:
raki – maki – wraki; osy – kosy – rosy – losy; woda – broda – moda – kłoda; sowa – słowa – mowa –
wdowa. Następnie U. próbują ułożyć własne rymujące się wyrazy.
8. Ćwiczenia wprowadzające do pisania liter r, R.
– rysowanie po śladzie obrazka,
– rysowanie szlaczka po śladzie,
– pokaz pisania liter r, R bez liniatury.
9. Pisanie liter r, R.
– pisanie przez dzieci liter r, R w powietrzu, na ławce,
– pisanie liter r, R w tunelu,
– pisanie po śladzie liter r, R w dużej i w małej liniaturze,
– samodzielne pisanie liter r, R w zeszycie.
10. Pisanie wyrazów.
U. piszą po śladzie i samodzielnie wyrazy: dres, kokarda, rakieta, rym, rymy, rak, Robert. Dokonują
analizy wzrokowej wyrazów.

P1 s. 69 ćw. 3

ĆzP1 s. 75

P1 s. 68; ĆzP1 s. 76

ĆzP1 s. 76
ĆzP1 s. 76–77 ćw. 2

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Scenariusze
zajęć
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Przeczytaj dzieciom wiersz nawiązujący do tematu zajęć, pobawcie się
rymami, a na koniec przećwicz z dziećmi pisanie nowej litery.
46
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Scenariusz 46.

ĆzP1 s. 76 ćw.1

ĆzP1 s. 77 ćw. 3

P1 s. 69 ćw. 4

ĆzP1 s. 77 ćw. 4

ĆzP1 s. 75

Gdzie raki zimują? (w ĆzP1 temat oznaczony jako „R jak rak”)

Zapis w dzienniku  Ćwiczenia w czytaniu – zabawy tekstem literackim „Rak Makary”  Utrwalenie
liter r, R  Rozwiązywanie rebusu  Ćwiczenia rytmiczne  Układanie melodii do tekstu  Ocena
i skutki złego zachowania w bajce Agnieszki Galicy „O raku Nieboraku”  Projektowanie kartki do
albumu z literami  Środowisko i tryb życia raków – zbieranie informacji  Przeliczanie przedmiotów  Uzupełnianie tabeli  Zabawa ruchowa „Wyścigi raków”.

P1 s. 68–69
ĆzP1 s. 77–79

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: krzyżówka, źródła informacji (albumy, atlasy przyrodnicze), tekst bajki Agniesz-

ki Galicy „O raku Nieboraku”, „Galeria możliwości. Wyprawka. Klasa 1” WSiP, krepina.

Przebieg zajęć

1. Czytanie globalne.
U. siedzą w kole. Na podłodze rozłożone są obrazki (por, tron, rak, mors, brama, korona). Każdy
obrazek jest podpisany. Na uzupełnioną wyrazami krzyżówkę U. nakładają literki w taki sposób,
aby ułożyć nazwy obrazków. Wszystkie wyrazy mają cechę wspólną – literę r.
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Podczas zajęć nie ma czasu na nudę. W scenariuszach znajdziesz zabawy
w kalambury rysunkowe, układanie rymowanych wierszyków oraz propozycje
czytania globalnego.
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11. Podkreślanie w tekście liter r, R.
U. czytają tekst i rozpoznają w nim litery r, R. Przeliczają je i ich liczbę oznaczają odpowiednią liczbą
kresek. Odgadują rymy pokazane w formie rysunkowej: droga – stonoga, rogi – nogi, broda – woda.
12. Zabawa w kalambury rysunkowe.
U. w formie rysunkowej przedstawiają rymujące się wyrazy. Pozostali U. odgadują wyrazy.
13. Łączenie w pary rymujących się wyrazów.
U. dobierają w pary rymujące się wyrazy i piszą je w liniaturze (rama – lama, raki – maki, motor –
tor, Makary – stary). Odczytują je na różny sposób: cicho, śmiejąc się, głośno, poważnie.
14. Układanie wierszyków.
U. pracują w parach. Samodzielnie układają krótkie wierszyki-rymowanki. Prezentują je na forum
klasy. Można zorganizować klasowy konkurs na wiersz rymowany.
15. Uzupełnianie rysunku – ćwiczenia percepcji wzrokowej.
Dzieci dokładnie oglądają rysunki raków. Uzupełniają rysunki elementami w taki sposób, aby oba
rysunki były takie same.
16. Czytanie globalne.
U. dopasowują podpis do obrazka „buda”.
17. Zajęcia sportowe.
Zajęcia sportowe rozpoczynamy utrwaleniem liczebników głównych i porządkowych.
N. rysuje kredą na podłodze trzy linie. U. wykonują następujące zadania:
– ustawcie się na drugiej, trzeciej, pierwszej linii,
– odliczcie do dwóch, trzech,
– dziewczynki ustawiają się na pierwszej linii, chłopcy na drugiej linii, osoby, które nie ćwiczą
na trzeciej linii,
– pobiegnijcie do drugiego pachołka, trzeciego pachołka,
– odbijcie piłkę trzy razy, dwa razy.
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2. Zabawy z czytaniem – czytanie tekstu „Rak Makary”.
– U. czytają tekst rytmicznie.
– U. wyklaskują lub wystukują tekst na instrumentach perkusyjnych.
– U. czytają tekst z podziałem na role.
– U. czytają tekst pojedynczo i chóralnie.
– U. układają melodię do wiersza „Rak Makary”.
3. Wyszukiwanie informacji o rakach.
U. podzieleni na zespoły szukają w dostępnych źródłach (albumy, atlasy, internet) informacji na
temat życia raków (tryb życia, miejsce występowania, charakterystyczne cechy, czym się żywią,
gdzie i w jaki sposób zimują, w jaki sposób się poruszają). N. może przygotować krótki film lub
prezentację o rakach. Może w pracowni przyrodniczej jest okaz raka. U. zebrane informacje mogą
notować w formie rysunkowej. Zespoły prezentują zgromadzoną wiedzę. N. pomaga w czytaniu
tekstu źródłowego.
4. Słuchanie bajki Agnieszki Galicy „O raku Nieboraku”.
U. słuchają bajki czytanej przez N.

P1 s. 68

ĆzP1 s. 77 ćw. 4

O raku Nieboraku
Dawno temu, daleko stąd było niezwykłe, bajkowe jezioro. Mieszkały w nim: żaba Rechotka, ryba
Pięknotka, kaczka Dziwaczka, bocian Klekot, gęsi Gęgały i rak Nieborak, któremu bardzo się
nudziło. Aby się rozweselić, postanowił robić psikusy wszystkim swoim sąsiadom. Zaczaił się więc
w trzcinach i czekał.
Pierwsza pojawiła się żaba.
– Nie chowaj się, raku, i tak cię widzę – powiedziała żaba.
Rak Nieborak tylko na to czekał. Capnął żabę za nogę, zaczął recytować swój wierszyk, który kiedyś ułożył: „Idzie rak Nieborak, gdy uszczypnie żabę, będzie znak”.
– Auu – zawołała żaba, którą to zabolało, i szybko uciekła. Rak pomyślał, że żaba nie zna się na
dobrej zabawie.
Postanowił w ten sam sposób pobawić się z rybą. Gdy ryba przepływała blisko niego, uszczypnął ją
również i powiedział swój wierszyk „Idzie rak Nieborak, gdy uszczypnie rybę, będzie znak”. Ale
ryba chyba też nie znała się na żartach, bo tylko wykrzywiła pyszczek i odpłynęła.
Potem spotkał kaczkę. Pani kaczka już słyszała o jego niemądrych żartach od ryby. Więc gdy tylko
go zobaczyła, chciała uciekać. Rak szybko dogonił wystraszoną kaczkę i zaczął recytować swój
ulubiony wierszyk: „Idzie rak Nieborak, gdy uszczypnie kaczkę, będzie znak”. Gdy chciał zrobić
„cap”, kaczka szybko zanurkowała pod wodę i nie udało się jej uszczypnąć.
– Głupia kaczka – rozzłościł się rak.
W szuwarach zobaczył bociana, co był tu właśnie na śniadaniu. Bocian widział, jak rak postąpił
z kaczką, więc groźnie mu pogroził i krzyknął: „Ja, bocian, nie dam się uszczypnąć tobie!”. I bocian
odszedł na swych długich nogach.
– Dziwny ten bocian – pomyślał rak.
– Nie lubię bociana, bo nie zna się na zabawie.
Ale wtedy zauważył stado gęsi, co pływało po wodzie. Zakradł się więc cicho i jedną z gęsi uszczypnął w nogę tak mocno i zawołał: „Idzie rak Nieborak, gdy uszczypnie gęś, będzie znak”. Uszczypnięta gęś z wielkim krzykiem zerwała się do lotu, a za nią poleciało całe stado gęsi.
– Ha, ha, ha – to wspaniała zabawa.
– W końcu mi się udało. Ta ja sprawiłem, że całe stado gęsi uciekło w popłochu z jeziora.
Niebawem jednak rak ze zdziwieniem stwierdził, że wszystkie zwierzęta znad jeziora: żaba Rechotka, ryba Pięknotka, kaczka Dziwaczka, bocian Klekot, gęsi Gęgały omijają go z daleka.
– Hej, co się dzieje? – pytał rak. – Dlaczego mnie unikacie?
Ale nikt nie odpowiedział – wszyscy gdzieś odpłynęli.
Rak pomyślał chwilę i zrozumiał, dlaczego nikt go nie lubi.
– Nikt nie lubi się bawić z kimś, kto stale dokucza.

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Rozbudzaj w uczniach ciekawość świata – zachęć ich do wyszukania informacji
na zadany temat przyrodniczy w dostępnych źródłach wiedzy.
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Rakowi zrobiło się tak bardzo wstyd, że gdy tylko zobaczył przepływającą obok rybę, kaczkę lub
żabę, natychmiast cofał się i idąc tyłem, wkradał się za jakiś kamień na dnie jeziora.
Właśnie od tego dnia wszystkie raki chodzą tyłem.
Agnieszka Galica
U. wypowiadają się na temat bajki:
– kto mieszkał w jeziorze lub w jego okolicach, jak nazywały się: żaba, kaczka, ryba, bocian, gęsi,
jak zachowywał się rak, dlaczego był niegrzeczny w stosunku do innych, co zrobiły zwierzęta, jak
czuł się rak, kiedy został sam, gdzie ze wstydu schował się rak.
5. Rozmowa na temat norm zachowania społecznego.
– jak należy zachowywać się w stosunku do rówieśników, dorosłych; co oznacza przysłowie „Nie
rób drugiemu, co tobie niemiłe”; czy żarty, które nam wydają się zabawne, mogą być nieprzyjemne dla innych, jak możemy zareagować na nieprzyjemne dla nas żarty lub zaczepki.
6. Odgrywanie scenek sytuacyjnych.
U. pracują w parach. Przygotowują scenki (N. podaje propozycje tematów scenek, mogą to być
zdarzenia, do których doszło w klasie) przedstawiające nieprzyjemne sytuacje i bronienie się przed
nimi. U. starają się używać określeń: „Nie życzę sobie”, „Jest mi przykro”; „Nie lubię, kiedy”.
7. Wyjaśnienie przysłowia „Gdzie raki zimują”.
U. przypominają środowisko życia raka – czyste zbiorniki wodne takie jak rzeki, stawy, jeziora.
W okresie jesienno-zimowym raki zimują w kryjówkach na dnie zbiornika. W odniesieniu do przysłowia – nie wiadomo gdzie, daleko, nikt tego nie wie.
8. Układanie klocków rytmicznych do przysłowia „Gdzie raki zimują”.
Można skorzystać z wyprawki „Galeria możliwości. Wyprawka. Klasa 1” WSiP – klocki rytmiczne
i klucz wiolinowy (karta 30).
9. Projektowanie kartki do albumu z literami.
U. otrzymują kontury raka. Wypełniają go kuleczkami krepiny i wklejają do albumu. Z liter alfabetu ruchomego układają wyraz rak i wklejają pod obrazkiem. Z kuleczek krepiny wyklejają także
wielką literę R.
10. Rozwiązywanie rebusu.
U. rozwiązują rebus na s. 68, odpowiedź przedstawiają w formie rysunkowej. Podpisują rysunek.
11. Przeliczanie elementów na obrazku.
U. przeliczają przedmioty codziennego użytku i wpisują w kratownice ich liczbę.
12. Tworzenie zbiorów o określonej liczbie elementów.
U. liczą elementy w każdym zbiorze. Skreślają taką liczbę elementów, aby zbiór spełniał podany
warunek.
13. Przeliczanie liter.
U. utrwalają znaki graficzne liter: a, s, r. Przeliczają je i wyniki wpisują do tabeli.
14. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Wyścigi raków”.
U. ustawieni w dwóch rzędach. Podpierają się rękoma i przybierają postać raków. Na znak N. „raki”
ruszają do przodu. W drodze powrotnej – poruszają się tyłem.
15. Pisanie i czytanie sylab.
U. piszą w zeszycie sylaby: re, ro, ry, Re, Ro, Ry, er, or. Czytają sylaby w różnym tempie: wolno,
szybko.
16. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania liter w, W.
U. rysują po śladzie obrazek i szlaczki w dużej liniaturze.
17. Podsumowanie zajęć o raku – quiz.
U. kończą rozpoczęte zdania:
– Rak żyje w ... (wodzie).
– Rak pokryty jest ... (pancerzem).
– Do obrony i zdobywania pokarmu służą rakowi ... (szczypce).
– Rak w dzień chowa się w ... (norze).
18. Praca domowa: przynieś dużą pustą butelkę po wodzie.

ĆzP1 s. 77 ćw. 5

P1 s. 68
ĆzP1 s. 78 ćw. 6
ĆzP1 s. 78 ćw. 7

ĆzP1 s. 78 ćw. 8

ĆzP1 s. 79
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Zaproponuj pierwszakom wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu bajki
i porozmawiaj z nimi na tematy społeczne związane z utworem.
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W jak woda
P1 s. 70–71
ĆzP1 s. 80–82

Zapis w dzienniku  Wypowiedzi na temat znaczenia wody w przyrodzie  Wprowadzenie liter w, W na przykładzie wyrazu woda, Wojtek  Ćwiczenia słuchu fonematycznego  Analiza i synteza wyrazów  Czytanie i pisanie wyrazów i zdań  Słuchanie odgłosów wody  Oszczędzanie
wody  Badanie wody czterema zmysłami  Zabawy matematyczne z wodą – zależność objętości
wody od kształtu i wielkości naczynia  Zabawa ruchowa „Taniec morza”  Zajęcia sportowe z wykorzystaniem pustych plastikowych butelek.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: duża butelka plastikowa, globus, mapa świata, kubeczki jednorazowe, woda

mineralna gazowana i niegazowana, sok, cytryna, gazeta, niebieska krepina, nagranie muzyki relaksacyjnej z szumem wody, nagranie utworu Nikołaja Rimskiego-Korsakowa „Szeherezada”, pojemniki o różnej wielkości i kształcie.

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do zajęć – oglądanie wystawy klasowej.
U. wchodzą do klasy udekorowanej zdjęciami wody w różnych postaciach (morza i oceany, rzeki,
jeziora, lodowce, deszcz, mgła, grad). U. oglądają zdjęcia (mogą to być zdjęcia wykonane przez N.,
może to być także prezentacja multimedialna), rozmawiają na ich temat, dzielą się swoimi uwagami. Przewidują tematykę zajęć.
2. Słuchanie fragmentu tekstu źródłowego.
N. czyta krótki tekst źródłowy np.: „Ziemia jest jedyna w swoim rodzaju. Jest jedyną zaludnioną
planetą w Układzie Słonecznym i tylko w jej atmosferze znajduje się woda, dzięki której możliwe
jest życie. Woda zajmuje 71% powierzchni ziemskiej”. U. odnoszą się do wysłuchanego tekstu:
– dlaczego na Ziemi możliwe jest życie, co daje nam woda, dlaczego jesteśmy od niej uzależnieni,
czy tylko ludzie korzystają z wody, czy 71% powierzchni wody na kuli ziemskiej to dużo czy mało
(szacowanie), dlaczego tak myślicie, czy dla wszystkich wystarcza wody, do czego wykorzystujemy wodę.
3. Prezentowanie zasobów wody na kuli ziemskiej.
U. pokazują obszary wodne na globusie lub mapie świata:
– jakim kolorem oznaczone są zbiorniki wodne, gdzie jest jej najwięcej (półkula południowa),
dlaczego (na półkuli południowej jest mniej kontynentów niż na półkuli północnej), jak nazywają się te zbiorniki (oceany, morza, jeziora, rzeki, stawy), czy wody na kuli ziemskiej jest dużo czy
mało (ponowne nawiązanie do stwierdzenia, że 71% powierzchni kuli ziemskie to woda).
4. Postawienie pytania problemowego „Co to jest woda?”.
U. starają się odpowiedzieć na pytanie, oglądając ilustracje w podręczniku. N. dodaje, że woda jest
podstawowym składnikiem budującym organizmy, życie powstało w wodzie, dla wielu organizmów
woda jest środowiskiem życia.
5. Wprowadzenie liter w, W.
N. wprowadza litery w, W zgodnie z etapami wprowadzania litery.
6. Czytanie tekstu z literami w, W.
U. czytają tekst zróżnicowany pod kątem trudności. N. zwraca uwagę na znaki interpunkcyjne
w pierwszym fragmencie tekstu, jakie to są znaki, jak przeczytamy te zdania, co to są za zdania.
7. Badanie wody.
– U. podzieleni są na grupy. Przeprowadzają badanie organoleptyczne wody w szklankach – w jakiej postaci jest badana woda, jaki ma zapach, barwę i smak (dzieci piją wodę przegotowaną,
powinna być bezbarwna, bez zapachu i smaku).
– U. badają wodę po dolaniu do niej soku.

P1 s. 70

P1 s. 70

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Przeprowadź z uczniami doświadczenia i obserwacje przyrodnicze.
Postarajcie się wspólnie odpowiedzieć na pytania problemowe.
50

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

– U. badają wodę po wciśnięciu cytryny.
– U. badają różne gatunki wody mineralnej (niegazowanej i gazowanej) – smak, co się pojawia
w wodzie gazowanej.
– U. badają, jaka jest woda w dotyku, czy można ją złapać, ścisnąć.
U. wyciągają wnioski, że smak, zapach i barwa wody zależą od tego, co się do niej dostanie – należy poruszyć problem zanieczyszczenia wody.
8. Zbiorniki słonowodne i słodkowodne.
Dokonujemy podziału zbiorników wodnych na słone (oceany, morza) i słodkie (rzeki, jeziora,
stawy); czy ludzie, rośliny i zwierzęta lądowe mogą pić każdą wodę.
9. Porównanie ilości wody w stosunku do wielkości kuli ziemskiej.
N. z gazet formuje kulę ziemską. Z niebieskiej krepiny formuje 2 kulki, jedną większą, drugą
mniejszą. Przyczepia je obok siebie do kuli ziemskiej.

Przygotuj się do zajęć

kula ziemska

całkowita ilość wody słonej i słodkiej

ilość wody słodkiej w rzekach,
jeziorach i parze wodnej

U. wyciągają wniosek, że woda zajmuje większą część powierzchni kuli ziemnskiej, ale wody pitnej
na kuli ziemskiej jest bardzo mało.
10. Wykorzystywanie i oszczędzanie wody.
– Czy wszyscy ludzie na kuli ziemskiej mają taki sam dostęp do wody pitnej, z czego wynika zróżnicowanie w występowaniu wody, w jaki sposób wykorzystujemy wodę, w jaki sposób możemy
oszczędzać wodę, w jaki sposób możemy pomóc innym, aby mieli wodę pitną.
11. Wyjaśnianie pojęcia.
Na podstawie zebranych informacji U. wyjaśniają, jak cennym skarbem jest woda, co to znaczy,
że jest skarbem.
12. Przewidywanie wydarzeń.
U. przewidują w oparciu o zdobytą wiedzę, co stanie się, gdy zabraknie wody. Argumentują swoje
wypowiedzi.
13. Pisanie liter w, W w zróżnicowanej liniaturze.
14. Pisanie wyrazów z literami W, w.
U. piszą wyrazy po śladzie (Wawel, Wojtek, woda, wrotki, mewa), zwracają uwagę na połączenia
między literami w, W a innymi literami, a potem piszą wyrazy samodzielnie.
15. Analiza i synteza wyrazów.
U. podpisują obrazki, w nazwach których występuje litera w, oznaczają miejsce litery w modelu
wyrazu. Kolorują samogłoski i spółgłoski.
16. Słuchanie odgłosów wody.
U. słuchają nagrania z muzyka relaksacyjną: szum morza, płynąca rzeka, odgłosy wodospadu,
deszcz.
17. Zabawa ruchowa „Taniec morza”.
U. improwizują ruchem fragment utworu Nikołaja Rimskiego-Korsakowa „Wstęp. Morze i okręt
Sindbada” pochodzący z utworu „Szeherezada”.

P1 s. 71 ćw. 3;
ĆzP1 s. 82 ćw. 6, 7

P1 s. 71 ćw. 1

P1 s. 71 ćw. 2

ĆzP1 s. 80
ĆzP1 s. 80–81 ćw. 2

ĆzP1 s. 80 ćw. 1
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Ważny jest ruch! Wysłuchajcie nagrania utworu – uczniowie mogą
poruszać się w takt muzyki zgodnie z własną interpretacją.
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18. Zabawy matematyczne z wodą.
U. pracują w grupach. Otrzymują po kilka różnych (kształt, wielkość) przezroczystych naczyń oraz
naczynie z określoną ilością wody. Sprawdzają:
– od czego zależy kształt wody, czy się zmienia,
– czy ilość wody zmienia się w zależności od kształtu i wielkości naczynia.
Wyciąganie wniosku – ilość (objętość) wody nie zmienia się, woda przyjmuje kształt naczynia,
w którym się znajduje.
19. Ćwiczenia wyobrażeniowe – giełda pomysłów.
U. zastanawiają się, w jaki sposób można wykorzystać pustą butelkę po wodzie.
20. Zajęcia sportowe z wykorzystaniem plastikowych butelek (po zajęciach butelki zbieramy i zostawiamy do pracy technicznej).

Scenariusz 48.

P1 s. 70

Nad stawem (w ĆzP1 temat oznaczony jako „W jak woda”)

Zapis w dzienniku  Humor zawarty w wierszu Jana Brzechwy „Ryby, żaby i raki”  Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu  Przedstawienie środkami plastycznymi sceny realnej „Nad stawem”  Taniec inspirowany
muzyką Fryderyka Chopina  Poznanie stawu jako zbiornika słodkowodnego  Roślinność i zwierzęta
stawów  Wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń „Co pływa, a co tonie”  Zabawa
ruchowa „Kropelki deszczu”.

P1 s. 71
ĆzP1 s. 81–82

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst wiersza Jana Brzechwy „Ryby, żaby i raki”, płaskie naczynia z wodą, szare
arkusze papieru, farby, przedmioty do badania (kawałek styropianu, korek, kapsel, kamień, piórko,
balonik, plastelina, klucz, ołowiana kulka), nagranie Fryderyka Chopina „Preludium deszczowe”,
głębokie naczynie z wodą, sizal.

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do zajęć – nawiązanie do poprzedniej lekcji”.
– jakie znacie zbiorniki wodne, które z nich są słonowodne, a które słodkowodne, z jakiej wody
korzysta człowiek.
2. Staw jako przykład zbiornika słodkowodnego.
N. pokazuje ilustracje stawu lub może wybrać się nad pobliski staw. U.:
– opisują staw, wymieniają faunę i florę tego środowiska (żaby, raki, larwy owadów, owady dorosłe,
ślimaki, trzcina, pałka wodna, ewentualnie ryby),
– zastanawiają się, czy stawy są zbiornikami głębokimi (płytkie),
– w jaki sposób powstają stawy (sztuczne, np. hodowlane, i naturalne).
3. Ćwiczenia logicznego myślenia.
U. spośród zdjęć (kaczka, rak, ryba, żaba, wiewiórka, pałka wodna) skreślają to, które nie pasuje
do pozostałych. Wyjaśniają swój wybór.
4. Słuchanie wiersza „Ryby, żaby i raki”.
N. czyta wiersz Jana Brzechwy „Ryby, żaby i raki”. U. omawiają wiersz:
– kim są bohaterowie wiersza (karp, ropucha, lin, rak), gdzie mieszkają (staw), co postanowiły
zwierzęta (opuścić staw), co zamierzały robić (śpiewać, szyć, budować mosty), dlaczego chciały
opuścić staw (bo się nudziły), co im przeszkodziło w powrocie do stawu (spuszczono wodę),
na czym polega humor wiersza, czy zwierzęta wymienione w wierszu mogą żyć bez wody.
5. Zabawa z tekstem.
N. czyta wiersz jeszcze raz, U. pod koniec każdej zwrotki powtarzają: „...ryby tylko na niby, żaby
na aby-aby, a rak – byle jak...”.

ĆzP1 s. 81 ćw. 4

AUTOR: Dorota Rączyńska

8

Scenariusze
zajęć

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

„Skreśl obrazek, który nie pasuje do pozostałych, i wyjaśnij swój wybór”
– dobre ćwiczenia logicznego myślenia i zabawy z tekstem.
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P1 s. 71

P1 s. 71

P1 s. 71

ĆzP1 s. 81 ćw. 3

P1 s. 71 ćw. 4

ĆzP1 s. 82 ćw. 8

ĆzP1 s. 81 ćw. 5

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Zachęć pierwszaków do pracy twórczej – mogą opowiedzieć, co przedstawia
pokazana ilustracja, i wykonać pracę plastyczną.
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zajęć

Przygotuj się do zajęć

6. Opowiadanie ilustracji.
– co przedstawia ilustracja, jakie zwierzęta związane są ze środowiskiem wodnym, które zwierzęta żyją na powierzchni wody, a które w wodzie, co robią zwierzęta, jakich zwierząt nie ma
na ilustracji, a były wymienione w wierszu, co rośnie nad stawem, co widać w oddali, jaka jest
pogoda, jaka jest pora roku, po czym można poznać tę porę roku, po czym poznać, że wieje
wiatr, czy pod powierzchnią wody czujemy wiatr, czy deszcz jest wodą, skąd się bierze deszcz,
jak można zatytułować ilustrację – propozycje uczniów („Nad stawem”, „Nad wodą”, „Jesień
nad wodą”).
7. Czytanie tekstu pod ilustracją.
U. czytają tekst zróżnicowany pod kątem trudności. Porównują jego treść z treścią rysunku i tytułem, który mu nadali.
8. Tworzenie fal na wodzie.
– kiedy tworzą się fale, w jakich sytuacjach. U. dmuchają na powierzchnię wody umieszczonej
w płaskich naczyniach.
9. Przeliczanie zdań, wyrazów i liter.
– ile jest zdań w tekście, ile jest wyrazów w ostatnim zdaniu, ile jest liter w, W w tekście, przeczytaj
w pierwszym zdaniu drugi wyraz, trzeci wyraz, pierwszy wyraz.
10. Zabawa ruchowa „Kropelki deszczu”.
U. poruszają się do utworu Fryderyka Chopina „Preludium deszczowe” i stają się kropelkami
deszczowymi.
11. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
U. układają zdania i samodzielnie je zapisują (Wieje wiatr. Tata Wojtka ma wielki staw.).
12. Praca plastyczna „Nad stawem”.
U. malują farbami na szarym arkuszu papieru. Są podzieleni są na grupy. Przedstawiają obrazek
„Nad stawem”. U. pokazują staw w okresie jesiennym, uwzględniają jesienne kolory, szarość spowodowaną deszczem, ciemne, granatowe niebo i powierzchnię wody, ruch na powierzchni wody
i ruch powietrza (wiatr). Odcienie szarości i granatu U. mogą uzyskać dzięki wymieszaniu barwy
czarnej i białej oraz granatowej i białej.
13. Przeprowadzenie doświadczeń „Co pływa, co tonie” .
N. napełnia wodą duże naczynie. Obok naczynia znajdują się następujące przedmioty: kawałek
styropianu, korek, kapsel, kamień, piórko, balonik, plastelina, klucz, ołowiana kulka. U. przewidują, co będzie pływało, a co pójdzie na dno. Po wykonaniu zadania U. przedstawiają wniosek
z doświadczenia.
Pływają – styropian, korek, balon, płaska plastelina, kapsel, piórko, drewienko.
Tonie – ołowiana kulka, kamień, klucz, zgnieciony kapsel, kulka z plasteliny.
Wniosek: materiały lekkie pływają, ciężkie – toną. Przedmioty wykonane z tego samego materiału
mogą unosić się i mogą pływać. Jest to zależne od ich kształtu (powierzchni). Przedmioty o większej powierzchni unoszą się na wodzie, o mniejszej powierzchni – toną (kulka plasteliny i płaski
kawałek plasteliny).
14. Pisanie po śladzie.
U. piszą po śladzie zdania wyrazowo-obrazkowe (Woda jest w chmurze. Woda jest w kałuży. Woda
jest w kroplach deszczu.). U. czytają zdania.
15. Projektowanie kartki do albumu z literami.
U. projektują według własnego pomysłu litery w, W i kartkę do albumu z literami. Mogą wykorzystać kolorowy sizal.
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Szkoła podstawowa 1–3

Tyle samo, znak =

Zapis w dzienniku  Utrwalenie poznanych liter  Układanie i czytanie wyrazów  Przeliczanie
liter w wyrazach  Ćwiczenia motoryki małej  Praca konstrukcyjno-plastyczna „Okręt Sindbada
Żeglarza”  Stałość liczby  Wprowadzenie znaku =  Porównywanie liczebności zbiorów  Zabawy
matematyczne z wykorzystaniem liczmanów.

P1 s. 72–73
ĆzP1 s. 83–85

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: szarfy, liczmany, klocki, jabłka, „Galeria możliwości. Wyprawka. Klasa 1” WSiP,
kartoniki z liczbami, wstążka, litery, materiały plastyczne do wykonania okrętu, plastikowa butelka.

Przebieg zajęć

1. Zabawa na powitanie „Przywitaj się ze mną”.
U. podchodzą do N. i witają się z nim w dowolny sposób. Mogą witać się za pomocą gestów, słów
lub śpiewająco, wierszykiem, rymowanką.
2. Przeliczanie elementów w zbiorach.
– N. kładzie 2 szarfy w kolorze czerwonym i niebieskim. W szarfie czerwonej znajdują się 3 jabłka,
w szarfie niebieskiej znajdują się 2 jabłka. U. przeliczają jabłka w każdej szarfie, w której szarfie
jest więcej, mniej jabłek.
– N. kładzie 2 szarfy w kolorze czerwonym i niebieskim. W szarfie czerwonej znajdują się 3 jabłka,
w szarfie niebieskiej znajdują się 3 jabłka. U. przeliczają jabłka w czerwonej i niebieskiej szarfie,
w którym zbiorze jest więcej jabłek, w którym zbiorze jest mniej jabłek.
3. Układanie zbiorów.
U. układają zbiory według podanego warunku:
– ułóż 2 zbiory 2-elementowe; ile elementów jest w jednym, drugim zbiorze, w którym zbiorze jest
więcej, mniej elementów,
– ułóż po swojej lewej stronie kredkę, a po prawej stronie ołówek, ile ułożyłaś/eś kredek, ołówków,
czego jest więcej, czego jest mniej.
4. Tworzenie układów przedmiotów.
Masz 8 liczmanów (pchełki, kasztany, kółeczka):
– ułóż je w rzędzie:

       
– ułóż je teraz inaczej np.:

 
 

 
  
lub
 


  


– ile jest teraz liczmanów: mniej, więcej, czy tyle samo?
5. Układanie klocków zgodnie z podanym wzorem.
U. układają klocki zgodnie z podanym wzorem. Następnie zmieniają ich układ. Za każdym razem
U. przeliczają liczbę klocków – ile ich jest, czy więcej, mniej, czy tyle samo. Można skorzystać
z wyprawki „Galeria możliwości. Wyprawka. Klasa 1” WSiP – figury geometryczne (karta 3).
6. Zabawa matematyczna w parach „Zmień układ kredek”.
U. pracują w parach. Pierwszy uczeń układa kredki w dowolnym układzie. Razem przeliczają kredki. Teraz drugi uczeń zmienia układ tych samych kredek. Ponownie U. przeliczają liczbę kredek.
Czy liczba kredek w pierwszym i drugim układzie jest taka sama? U. powtarzają ćwiczenie.
7. Porównywanie liczebności elementów.
– Połóż po jednej stronie książki 3 pchełki/inne liczmany i po drugiej stronie książki 3 pchełki.
Pod pchełkami połóż odpowiednią liczbę. Czy kartoniki pokazują tę samą liczbę?
– każdy z uczniów otrzymuje po 2 wycięte kosze i po 4 jabłka i gruszki. Wklejają do zeszytu kosze
i owoce w taki sposób, aby jabłka były w jednym koszu, a gruszki były w drugim koszu. Po ile
jabłek, gruszek jest w każdym koszu, czego jest więcej, czego jest mniej.

ĆzP1 s. 83 ćw. 1

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Zobacz, jak można w ciekawy sposób wprowadzić znak = i wyjaśnić pojęcie
tyle samo.
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8. Przeliczanie pchełek i wpisywanie odpowiednich liczb.
U. przeliczają pchełki w różnych układach i wpisują pod nimi odpowiednią liczbę. Czy liczba pchełek jest taka sama?
9. Rysowanie takiej samej liczby elementów.
U. rysują pod każdym obrazkiem tyle jabłek, ile jest dzieci na obrazku. Podpisują obrazki odpowiednimi liczbami. Czy liczba dzieci na każdym obrazku i jabłek jest taka sama, większa czy mniejsza?
10. Rozwiązywanie zadania logicznego.
U. słuchają treści zadania: Mama kupiła dwa astry i tyle samo chryzantem. Ile chryzantem kupiła
mama? U. mogą korzystać z liczmanów.
11. Wprowadzenie znaku =.
N. układa 2 zielone jabłka i 2 żółte jabłka. Ile jest jabłek żółtych, ile jest jabłek zielonych, czy jabłek
żółtych jest więcej, mniej, tyle samo. N. układa nad i pod jabłkami 2 wstążki i zapis:

ĆzP1 s. 83 ćw. 3

 

Przygotuj się do zajęć

 

ĆzP1 s. 83 ćw. 2

2=2
Jabłek zielonych jest tyle samo co jabłek żółtych, czyli 2 równa się 2, a więc 2 = 2.
12. Pisanie znaku =.
U. piszą w zeszycie po śladzie znak =.
13. Przeliczanie liter w wyrazach.
– U. liczą litery w wyrazach. Porównują ich liczbę. Układają odpowiednie liczby i znaki np.:
ALA

OLA

3=3

TO TU

DOM KOT

2=2

3=3

– Przed uczniami leżą litery, które poznali: A, L, O, M, T, I, E, K, Y, J, S, D, R, W (komplet wielkich liter). U. układają wyraz trzyliterowy np.: DOM, ułóżcie inny wyraz, który ma taką samą
liczbę liter, ćwiczenia powtarzamy z inną liczbą liter (wyrazy dwuliterowe, czteroliterowe).
– Przeczytajcie wyrazy, przeliczcie w każdym z nich litery i wybierzcie te wyrazy, które mają taką
samą liczbę liter – proponowane wyrazy: irys, daleko, dom, kotek, rak, molo, staw.
14. Rysowanie takiej samej liczby elementów o różnej wielkości.
15. Liczenie kwadratów i odczytywanie zapisów.
– w jaki sposób dzieci ułożyły kwadraty, jak ułożyła kwadraty Maja, Darek, w jakiej kolejności
dzieci je ułożyły, jaki jest zapis przy każdym przykładzie.
16. Porównywanie liczebności elementów.
– po ile elementów ma każde dziecko, kto ma najwięcej liczmanów, kto najmniej, a kto po tyle samo.
17. Uzupełnianie zapisu.
U. przeliczają elementy i zapisują formułę według wzoru: 2 i 1 to 3.
18. Zabawy matematyczne „Tyle samo”.
U. układają elementy zgodnie z rysunkami.
19. Odgadywanie liczb.
U., patrząc na szlaczek liczbowy, odgadują jakie liczby są zakryte.
20. Kolorowanie kwadratów.
U. wykonują zadanie w zeszycie. Kolorują odpowiednio kwadraty zgodnie z zapisem:
1 i 2 to 3

ĆzP1 s. 84 ćw. 4, 5
P1 s. 72 ćw. 1

P1 s. 72 ćw. 2
ĆzP1 s. 84 ćw. 6
P1 s. 73 ćw. 3
P1 s. 73 ćw. 4

2 i 1 to 3

21. Pisanie cyfr. U. piszą w zeszycie szlaczek złożony z poznanych cyfr.
22. Ćwiczenia grafomotoryczne.
U. rysują obrazek i szlaczki po śladzie, wprowadzające do pisania liter u, U.
23. Wykonanie statku – przestrzenna praca techniczna.
U. z plastikowych butelek i przyniesionych materiałów wykonują okręt.
24. Praca domowa: przynieś nożyk i serwetkę.

ĆzP1 s. 85

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Najważniejsze jest utrwalanie nowej wiedzy. Zaproponuj dzieciom dużo zadań
matematycznych.
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TYDZIEŃ 11. NA WSI
Scenariusz 50.

U jak ul

Zapis w dzienniku  Wypowiedzi na temat agroturystyki  Wprowadzenie liter u, U na podstawie
wyrazów ul, Ula  Układanie zdań z wyrazów  Wyrazy dźwiękonaśladowcze  Ćwiczenia graficzne
i grafomotoryczne  Obraz ośrodka agroturystycznego w różnych porach roku  Walory wypoczynku
na wsi  Pszczoły i ich praca  Liczenie elementów na obrazku  Kolorowanie obrazka zgodnie z osią
symetrii  Przygotowanie i degustacja kanapki z miodem.

P1 s. 74–75
ĆzP1 s. 86–89

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: nożyk, serwetka, chleb, miód, tekst wiersza Elżbiety Drygas „Właśnie tak”,
tekst wiersza Leszka Długosza „Dzień w kolorze śliwkowym”, nagranie utworu Nikołaja Rimskiego-Korsakowa „Lot trzmiela”, rafia dekoracyjna.

Przebieg zajęć

1. Zabawa na powitanie.
N. wita uczniów II i III zwrotką wiersza Elżbiety Drygas „Właśnie tak”. U. na pytanie „jak?” odpowiadają głośno N. „Właśnie tak, właśnie tak”.
2. Rozszyfrowanie pojęcia „agroturystyka”.
N. nawiązuje do miejsc letniego wypoczynku. Być może któreś dziecko spędzało lato na wsi
w ośrodku agroturystycznym i może opowiedzieć o nim pozostałym uczniom. Jeżeli nie, U. próbują rozszyfrować, co kryje się pod tym pojęciem. Pomocna będzie także ilustracja w podręczniku:
– co przedstawią ilustracja, jaki napis widnieje przy wejściu, jakie widać budynki, kto przyjeżdża
do gospodarstwa agroturystycznego, czy gospodarstwo agroturystyczne może być w mieście,
w jaki sposób można spędzać czas w gospodarstwie agroturystycznym (łowić ryby, karmić zwierzęta hodowlane, piec chleb, zajmować się ekologiczną uprawą roślin, zbierać grzyby, uprawiać
turystykę pieszą i rowerową, podziwiać wiejski krajobraz, pomagać w pracach gospodarskich),
kto pracuje na wsi – jakie zawody mogą być wykonywane (np.: rolnik, pszczelarz, owczarz),
– jaką porę roku przedstawia ilustracja, po czym poznać, że jest to późna jesień, dlaczego to miejsce jest takie puste i smutne.
3. Wysłuchanie fragmentu wiersza „Dzień w kolorze śliwkowym”.
U. słuchają fragmentu wiersza Leszka Długosza i zapamiętują tę treść wiersza, która jest zgodna
z ilustracją („po ciszy na stawie, po pustym polu, po pełnej stodole”).
Dzień w kolorze śliwkowym

P1 s. 74–75 ćw. 2, 3

– Jesień, jesień już.
Strachowi na wróble
Już nad czym się trudzić?
– Jesień, jesień już.
I po tym, że w górze
Wiatr wróży kałuże, tak
– Jesień, jesień już.
I po tym, że przecież
Jak zwykle, po lecie
– Jesień, jesień już.

Po czerni jeżyny
Po liściu kaliny
– Jesień, jesień już.
Po ciszy na stawie
Po krzyku żurawi
– Jesień, jesień już.
Po astrach, po ostach
To widać, to proste, że
– Jesień, jesień już.
I po tym, że wcześniej
Noc ciągnie ze zmierzchem
– Jesień, jesień już.

Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym!
– Berberysu i głogu ma smak...
Stawia drzewom pieczątki
– Żeby było w porządku
Że już pora
Że trzeba iść spać...

Po pustym już polu
Po pełnej stodole

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Wypowiedzi uczniów na temat ilustracji połącz z interpretacją wiersza.
W ten sposób dzieci mogą rozbudzać wyobraźnię.
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Głębokimi rzekami, pachnącymi szuwarami
Idzie jesień
I prosto w nasz próg...
– Ale co tam! przecież taka jesień złota
Nie jest zła!
– Ale co tam! Przecież taka jesień złota
Niechaj trwa...
Leszek Długosz

4. Ćwiczenia wyobraźni.
U. zastanawiają się, jak mogłoby wyglądać to samo miejsce latem:
staw – łódki z pływającymi wczasowiczami, kąpiel w stawie, plażowanie, roślinność stawowa w kolorze zielonym, pływające ptaki wodne,
sad – owoce i liście na drzewach, latające owady, ptaki,
pasieka – widać i słychać pszczoły, które wykonują loty, zbierają nektar,
na terenie gospodarstwa – prace przy zwierzętach hodowlanych.
5. Opisywanie pasieki.
– ile uli stoi w pasiece, jakiego koloru są ule, kto w nich mieszka, czyj to jest dom, co robią pszczoły w ulu, do jakiej grupy zwierząt je zaliczamy, jakie korzyści mamy z pszczół, w jaki sposób
pszczoły wytwarzają miód, w jakiej porach roku pszczoły najwięcej pracują, kto zajmuje się ulami
z pszczołami.
6. Zabawa ruchowa „Pracowite pszczółki”.
U. podzieleni są na dwie grupy. Jedna grupa to pszczoły, druga grupa uczniów to kwiaty. Dzieci-kwiaty wabią pszczółki, które fruwają, machają skrzydełkami i zbierają nektar. Po pewnym czasie
następuje zmiana ról (w tle słychać utwór „Lot trzmiela” N. Rimskiego-Korsakowa – brzęcząca
linia melodyczna).
7. Wyrazy dźwiękonaśladowcze.
U. naśladują brzęczenie pszczół – „bzzz”.
8. Wprowadzenie liter u, U.
N. wprowadza litery u, U, zgodnie z etapami wprowadzania litery.
9. Oglądanie ilustracji przedstawiającej ule.
U. oglądają ilustracje z ulami, zwracają uwagę na ich kształt i kolory.
10. Kolorowanie uli.
11. Czytanie tekstu z literami u, U.
U. czytają tekst zróżnicowany pod kątem trudności. Po przeczytaniu próbują powiedzieć, czego
dowiedzieli się z tekstu czytanki.
N. zadaje pytania dodatkowe:
– gdzie była Ula latem,
– czym zajmowała się Ula latem,
– kim jest Ula dla Piotra.
12. Pisanie liter u, U w zróżnicowanej liniaturze.
13. Pisanie wyrazów z literami u, U.
U. piszą po śladzie i samodzielnie wyrazy (Ula, kura, lustro, tutaj, Jurek, ul) w małej liniaturze.
14. Podpisywanie obrazków wyrazami.
U. podpisują obrazki (kulki, usta, mamut, ule), dzielą wyrazy na sylaby, oznaczają na czerwono
literę u.
15. Poznanie pracy pszczelarza.
U. rozmawiają na temat pracy pszczelarza na podstawie własnych doświadczeń oraz ilustracji
w ćwiczeniach. Opisują jego ochronny strój, dlaczego pszczelarz powinien go zakładać, kiedy ma
kontakt z pszczołami, kto nie powinien wykonywać tego zawodu, czy pszczoły mogą być niebezpieczne.

P1 s. 75 ćw. 4

ĆzP1 s. 88 ćw. 8
P1 s. 74–75

P1 s. 75 ćw. 1

ĆzP1 s. 86
ĆzP1 s. 86–87 ćw. 2
ĆzP1 s. 86 ćw. 1

ĆzP1 s. 87 ćw. 3

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Pomóż dzieciom pogłębiać wiedzę z różnych dziedzin. Porozmawiaj
o ciekawych zawodach, np. o pracy pszczelarza.
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A my tak – po kieliszku, po troszeczku
Popijamy calutki ten dzień.
– Próbujemy nalewki
Z dzikiej róży, z porzeczki
Żeby sprawdzić – czy zimą
To wypić się da?...
– To się w głowie nie mieści
Że tak szumi szeleści
Tak bliziutko, o krok, prawie tuż.

Szkoła podstawowa 1–3
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Szkoła podstawowa 1–3

16. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
U. układają i piszą zdania z rozsypanych wyrazów.
17. Projektowanie kartki do albumu z literami.
U. projektują litery u, U z rafii dekoracyjnej i przyklejają ją do kartki. Wycinają ul i podpisują
obrazek: To ul Uli.
18. Przygotowanie kanapek z miodem.
U. przygotowują kanapki z miodem. Pokrojoną bułkę smarują masłem i miodem. N. mówi o walorach zdrowotnych miodu.
19. Wykreślanka literowa.
U. wykreślają co drugą literę i zapisują odgadnięty wyraz „kukuryku”. Odczytują wyraz w sposób
charakterystyczny dla koguta.
20. Układanie podpisu do obrazka.
U. dobierają podpis do obrazka przedstawiającego koguta.
21. Rysowanie po śladzie.
U. określają wysokość zabudowy na wsi – budynki są niskie, jednorodzinne. U. rysują po śladzie
dom i kolorują drugą połowę. N. zwraca uczniom uwagę na linię, która dzieli obrazek na dwie
takie same części – U. kolorują drugą część domu w identyczny sposób jak na obrazku.
22. Przeliczanie elementów.
U. liczą kury na obrazku, zapisują ich liczbę i rysują taką samą liczbę jaj.
– policzcie, ile jest na rysunku w podręczniku: uli, łódek, ludzi, osób dorosłych, dzieci, parasoli,
rowerzystów, pojazdów
23. Praca domowa: narysuj po śladzie kontury ogórka, królika, sójki oraz szlaczki ze s. 89 w ćwiczeniach.

Scenariusz 51.

ĆzP1 s. 87 ćw. 3
ĆzP1 s. 87 ćw. 5

ĆzP1 s. 87 ćw. 4

ĆzP1 s. 89
ĆzP1 s. 88 ćw. 6

ĆzP1 s. 88, ćw. 7
P1 s. 74–75

ĆzP1 s. 89

Pracowite pszczoły (w ĆzP1 temat oznaczony jako „U jak ul”)

Zapis w dzienniku  Słuchanie bajki Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”  Postacie występujące
w bajce i ocena ich postępowania  Świat rzeczywisty i fikcyjny  Opowiadanie bajki  Wykonanie
ilustrowanej książeczki o przygodach Szewczyka Dratewki – chronologia wydarzeń  Przeprowadzenie
doświadczeń – rozdzielanie mieszanin  Zabawa ruchowa „ Bohaterowie bajki”  Zabawy matematyczne z liczmanami.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst bajki Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”, tekst wiersza Włodzimie-

rza Scisłowskiego „Pszczoła”, mak, mąka, piasek, sitko, papier, spinacze, magnes, igiełki świerkowe,
karteczki w kolorze żółtym i czarnym, obręcz, liczmany, klocki, pchełki.

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do zajęć – rozwiązywanie zagadek.
– N. wyjmuje buty, grubą nić, igłę i pyta uczniów, czy domyślają się, z jakim zawodem związane są
pokazane rekwizyty (szewc).
– N. czyta wiersz Włodzimierza Scisłowskiego „Pszczoła”. Nie podaje uczniom tytułu wiersza i nie
wymienia w wierszu nazwy owada. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, o jakim owadzie jest
wiersz i na podstawie dwóch wyrazów „pszczoła” i „szewc” skojarzenie tematyki zajęć.
Pszczoła
Nad zieloną łąką lata złota pszczoła,
nektar ją tu nęci, słońce ja tu woła,
więc z kwiatka na kwiatek przelatuje sobie,
aby człowiek później mógł jeść słodki miodek.
Nad kwitnącą łąką lata mała pszczoła,
nawet nie wie, ile pyłku zebrać zdoła!
Włodzimierz Scisłowski

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Scenariusze zostały wzbogacone o dodatkowe tematy spoza Naszego
elementarza MEN, dzięki czemu znajdziesz tu materiały na wszystkie dni
roku szkolnego.
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2. Słuchanie bajki „Szewczyk Dratewka”.
U. słuchają bajki Janiny Porazińskiej o Szewczyku Dratewce.
3. Omówienie bajki.
– jaki związek ma bajka z naszą poprzednią lekcją, kim był Dratewka, dlaczego wędrował od miasta do miasta, kogo Dratewka spotkał po drodze, jak Dratewka zachował się w stosunku
do pszczół, mrówek i kaczek, jak im pomógł, w jaki sposób zwierzęta odwdzięczyły się Dratewce,
jakie zadania do wykonania dała Dratewce czarownica, co się stało z czarownicą, które wydarzenia w bajce są fikcyjne, a które prawdziwe.
4. Przeprowadzenie doświadczeń.
– N. stawia uczniom pytanie problemowe: „Co by było, gdyby zwierzątka nie pomogły Dratewce?”.
Może wy pomożecie?
– Zabawa „Oddzielanie maku od piasku” – U. podzieleni na kilka zespołów, każdy zespół ma na
białym papierze rozsypaną mieszaninę piasku i maku, zadaniem uczniów jest w ciągu 5 minut
rozdzielenie piasku od maku. Po 5 minutach U. dzielą się swoimi wrażeniami; to samo doświadczenie przeprowadzamy za pomocą sitka o drobnych oczkach lub mieszaninę wsypujemy
do wody. Omawiamy spostrzeżenia.
– Zabawa „oddzielanie spinaczy od kawałków papieru” – dajemy uczniom czas i ponownie pytamy
ich o pracę; to samo zadanie wykonujemy przy użyciu magnesu.
– Zabawa „Oddzielanie mąki od igiełek świerkowych” – U. dokładnie starają się oczyścić z mąki
igiełki, po pewnym czasie proponujemy rozdzielenie za pomocą sitka.
5. Opowiadanie bajki o Szewczyku Dratewce.
U. opowiadają treść bajki. Jedna osoba zaczyna opowiadać, następnie kontynuuje inne dziecko.
6. Ocena postępowania i charakteru Szewczyka Dratewki.
U. rozmawiają w parach o charakterze Szewczyka Dratewki, jaki był, jak się zachowywał. Następnie ustalają swoją opinię na ten temat i oceniają Dratewkę jednym zdaniem: „Uważamy, że Dratewka był/postąpił .........., ponieważ ......”.
7. Zabawa ruchowa „Bohaterowie bajki”.
Każdy z uczniów losuje karteczki w kolorze żółtym lub czarnym. Karteczki żółte są symbolem
pszczół, czarne są symbolem mrówek. Na środku sali N. kładzie dużą pętlę. U. biegają po sali
do dowolnego nagrania muzycznego. Gdy muzyka cichnie, N. wypowiada nazwę owadów (pszczoły, mrówki). U., którzy wylosowali symbol danego owada, wbiegają do pętli. Osoby, które wbiegną
jako ostatnie, odchodzą z zabawy.
8. Tworzenie książeczki „O Szewczyku Dratewce”.
U. pracują w grupach. Każda grupa ma przygotować ilustrowaną książeczkę o bohaterze. Poszczególne sceny powinny znaleźć się na oddzielnych kartkach. U. w grupach dzielą się zadaniami.
Muszą pamiętać o okładce swojej książki. Kiedy każda grupa wykona zadanie, N. łączy ze sobą
kartki w kolejności chronologicznej.
9. Wyjaśnienie wyrażenia „pracowity jak pszczółka”.
U., nawiązując do swojej pracy, próbują wyjaśnić wyrażenia „pracowity jak pszczółka”. Zastanawiają się, jakie jeszcze inne owady są tak pracowite jak pszczoły, czy pracowitość jest pozytywną
cechą charakteru, jak im się pracowało się w zespołach, czy potrafili rozdzielić między sobą zadania, czy wszyscy tak samo pracowali. N. informuje uczniów, że pszczoły i mrówki to owady, które
żyją w dużej rodzinie (społeczeństwie) i każda grupa owadów wykonuje inne zadanie (królowa,
robotnice, żołnierze, trutnie).
10. Zabawy matematyczne w kręgu.
– przed uczniami położone są dwie obręcze, obok każdej z nich liczba 1. W pierwszej obręczy
położona jest kredka. Zadaniem uczniów jest położenie w drugiej obręczy tylu przedmiotów, ile
wskazuje liczba. Następnie U. zdejmują liczmany i na ich miejsce kładą inne. Tak samo postępują z liczbą 2 i 3.
– N. kładzie 2 patyczki i 1 klocek. Ile jest patyczków, ile jest klocków, ile jest razem patyczków
i klocków, czego jest więcej, czego jest mniej – patyczków czy klocków.

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Skorzystaj z propozycji różnych zabaw matematycznych, by lepiej utrwalać
poznane liczby i rozwijać umiejętność liczenia.
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– N. układa pchełki zgodnie ze wzorem, U. dalej układają rytmy

        
      
      
– N. układa klocki zgodnie ze wzorem, U. dalej układają rytm. Zamieniają kolor czerwony na niebieski, a zielony na żółty.
– Pobawcie się w parach. Każdy z uczniów gromadzi przy sobie pewną liczbę elementów. Następnie liczą, który z nich ma więcej, mniej, tyle samo elementów.

Scenariusz 52.

Ó jak ósemka

Zapis w dzienniku  Obraz wiejskiej zagrody na podstawie ilustracji i wiersza Wandy Chotomskiej „Co słychać na wsi”  Wyrazy dźwiękonaśladowcze  Wprowadzenie liter ó, Ó na podstawie wyrazów ósemka,
Józek  Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu  Pisownia wyrazów z samogłoskami u, ó  Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych na wsi  Nauka piosenki „Na podwórku koło bramy”  Tempo w muzyce 
Projektowanie kartki do albumu liter  Określanie wielkości i liczebności zwierząt  Zabawa ruchowa „Koniki”.

P1 s. 76–77
ĆzP1 s. 90–92

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: nagranie piosenki „Na podwórku koło bramy”, tekst wiersza Wandy Chotomskiej „Co słychać na wsi”, obrazki ze zwierzętami hodowlanymi, wyrazy: ssaki, ptaki, nagrania muzyki szybkiej, wolnej, podkład o zmiennym tempie, plansze miasta i wsi, karty pracy z leniwą ósemką,
tekst wiersza Danuty Gellnerowej „Indyk” dla każdego U., piórka.

Przebieg zajęć

1. Słuchanie piosenki „Na podwórku koło bramy”.
U. słuchają piosenki „Na podwórku koło bramy” (sł. H. Łochocka, muz. K. Kwiatkowska).
– jakie zwierzęta hodowlane wymienione są w piosence, kto się kłócił i o co, gdzie możemy spotkać
te zwierzęta, które z wymienionych zwierząt znajdują się na ilustracji w podręczniku.
2. Recytacja wiersza.
N. recytuje wiersz Wandy Chotomskiej „Co słychać na wsi”. U. wsłuchują się w wyrazy dźwiękonaśladowcze i na tej podstawie wymieniają nazwy zwierząt (bocian, kaczka, wrona, kura, kogut, pies,
kot), ile zwierząt jest wymienionych, ile z tych zwierząt widzisz na ilustracji.
3. Zabawy dźwiękonaśladowcze.
N. wymienia nazwę zwierzęcia, U. naśladują ich odgłosy:
kot – miau, krowa – muu, koza – mee, kogut – kukuryku, pies – hau, świnia – kwi, kwi, baran – bee,
kaczka – kwa, kwa.
4. Rozmowa na temat wiejskiej zagrody.
– co nazywamy wiejską zagrodą, jakie zabudowania gospodarstwa wiejskiego widzimy na ilustracji,
jakie zwierzęta chodzą po wiejskim podwórku, gdzie mieszkają krowy, pies, króliki, kury i kogut,
– jak nazywają się ich domy, jakie inne zwierzęta możemy spotkać na wiejskim podwórku.
5. Klasyfikowanie zwierząt.
N. wiesza na tablicy obrazki przestawiające zwierzęta hodowlane oraz 2 kolorowe plansze z napisami: ssaki i ptaki. U. odczytują wyrazy. Następnie chętni U. podchodzą do tablicy i przyklejają
w odpowiednie miejsca wizerunki zwierząt, np.: krowa – ssak, kura – ptak. U. wymieniają cechy
charakterystyczne ptaków i ssaków.
6. Nauka piosenki „Na podwórku koło bramy”.
U. uczą się tekstu i próbują śpiewać piosenkę.

P1 s. 76–77

P1 s. 76–77 ćw. 1
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Teksty literackie, zabawy, piosenki, zadania – nauczyciele chwalą scenariusze
za różnorodność ćwiczeń i ciekawe pomysły na przeprowadzenie zajęć.
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1. Na podwórku, koło bramy
wiodą spory cztery mamy.
Każda woła, że jej dziecię
najładniejsze jest na świecie.
Mówi krowa: cielątko!
Mówi owca: jagniątko!
Mówi świnka: prosiątko!
A kobyłka: źrebiątko!
(parlando) Oj, tak, tak!
oj, tak, tak!
2. Lecz tymczasem dziatek czwórka
już wymknęła się z podwórka
i na łące sobie hasa
w lewo, w prawo, hej, hopsasa!

Podskakuje cielątko,
a tuż przy nim jagniątko,
podryguje prosiaczek,
biega w kółko źrebaczek.
(parlando) Oj, hop, hop!
oj, hop, hop, hop, hop!
3. A z pobliskiej biegł zagrody
hałaśliwy kundel młody
i ogonem raźnie machał,
poszczekując: hau, hau, hau, hau.
Oj, umyka cielątko,
oj, umyka jagniątko,
oj, umyka źrebaczek,
a na końcu prosiaczek.
(parlando) Hyc, hyc, hyc!
hyc, do mamy, hyc!

7. Tempo w muzyce.
U. utrwalają pojęcie tempa jako jednego z elementów muzyki. Wykonują ćwiczenia polegające
na rozróżnianiu terminów muzycznych „wolno”, „szybko”:
– wymieniają nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka, które poruszają się wolno/szybko,
– naśladują ruchem wolne i szybkie poruszanie się zwierząt, np.: ślimak – królik,
– reagują na zmianę tempa, słuchając utworów muzycznych – np. kołysanka (wolna), polka (szybka),
– reagują ruchowo na zmianę tempa w utworze – U. do podkładu muzycznego biegną lub idą,
– plastycznie reagują na zmianę tempa w muzyce – U. rysują na kartce długie kreski, kiedy tempo
jest wolne, i krótkie kreski, kiedy tempo jest szybkie,
– porównują tempo życia w mieście i na wsi – szybkie/wolne.
8. Różnice między miastem a wsią.
N. pokazuje dwie plansze. Na jednej widoczne jest miasto, na drugiej wieś. U. porównują oba
miejsca, wymieniają zalety i wady mieszkania w mieście lub na wsi, dłużej zatrzymują się na sposobach przemieszczania się, na środkach komunikacji – na wsi: traktory, samochody itd., w mieście
samochody, tramwaje, autobusy (linie autobusowe i tramwajowe).
9. Wprowadzenie liter ó, Ó.
N. wprowadza litery ó, Ó zgodnie z etapami wprowadzania litery. Przy ćwiczeniach słuchu fonematycznego warto zwrócić uwagę na głoskę u, którą można zapisać w dwojaki sposób (u, ó).
10. Kreślenie leniwej ósemki.
U. otrzymują kartę pracy (duży format), na której narysowana jest leniwa ósemka. U. kilkakrotnie
rysują ją po śladzie, najpierw prawą ręką, później lewą ręką (zaczynamy od ręki dominującej).
11. Czytanie tekstu do ilustracji.
12. Pisanie liter ó, Ó w zróżnicowanej liniaturze.
13. Uzupełnianie modelu wyrazowego literą ó.
U. kolorują na czerwono pozycję samogłosek. N. wyjaśnia, że literę ó zaliczamy do samogłosek.
14. Pisanie litery ó w wyrazach.
U. piszą wyrazy z literą ó (ósemka, Józek, mój, rów, ósma, mówi, sójka), zwracają uwagę na połączenia między literami.
15. Rozwiązywanie krzyżówki.
U. rozwiązują krzyżówkę obrazkową. Wpisują nazwy obrazków, w których występuje litera ó. Odczytują hasło „król”.
– N. nawiązuje do głównego hasła: jak myślicie, kto na wiejskim podwórku jest królem, dlaczego.
– U. słuchają wiersza Danuty Gellnerowej „Indyk” i porównują swoje wyobrażenia z wierszem, jak
zachowywał się indyk (indyczył się, co to znaczy; nie chciał z nikim rozmawiać, oglądał swoje
piórka i korale, był wyniosły),

Przygotuj się do zajęć

Na podwórku koło bramy
Słowa: Hanna Łochocka
Muzyka: Krystyna Kwiatkowska

Szkoła podstawowa 1–3

P1 s. 77 ćw. 4

P1 s. 76
ĆzP1 s. 90
CzP1 s. 90 ćw. 1
ĆzP1 s. 90–91 ćw. 2

ĆzP1 s. 91 ćw. 3
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Dla Twojej wygody w scenariuszach są podane teksty piosenek,
do których nagrania znajdziesz w Lekcjach na uczę.pl.
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– tworzenie rodziny wyrazów „król” – królestwo, królowa,
– kolorowanie w tekście wiersza „Indyk” samogłosek ó (U. otrzymują kserokopie wiersza).
16. Projektowanie kartki do albumu z literami.
U. projektują litery ó, Ó – układają ją z kolorowych piórek, które przyklejają do kartki.
17. Rozpoznawanie zwierząt z wiejskiej zagrody – kolorowanka.
U. wybierają i kolorują tylko te zwierzęta, które zamieszkują wiejską zagrodę. Określają, które
z nich jest najmniejsze, a które największe.
18. Ćwiczenia ortograficzne.
U. utrwalają pisownię wyrazów z ó: kule, królik, wiewiórka, ul, ósemka, kura.
19. Zabawa ruchowa „Koniki”
U. biegają truchtem, galopują po sali. Na sygnał N. „prr” koniki zatrzymują się i rżą. Zabawę powtarzamy kilka razy.
20. Określanie liczby zwierząt na ilustracji.
– ile jest kur, kogutów, krów psów i królików, ile razem jest zwierząt na podwórku,
– czego jest więcej: krów czy kur, ptaków czy królików, psów czy sójek.
21. Określanie wielkości i masy zwierząt na ilustracji.
– które zwierzę jest największe, które najmniejsze,
– które zwierzę jest najcięższe, które najlżejsze (szacowanie).

Scenariusz 53.

ĆzP1 s. 91 ćw. 4
ĆzP1 s. 92 ćw. 5

ĆzP1 s. 9, ćw. 6

P1 s. 76–77

P1 s. 76–77

Dodawanie

Zapis w dzienniku  Ocena zachowania zwierząt na podstawie wiersza Wiesława Drabika „Awantura
na podwórku”  Dyskusja na temat „Co daje nam wieś, a co daje nam miasto?”  Praca gospodarza
w zagrodzie  Wprowadzenie znaku + i czynności dodawania  Zapisywanie formuły matematycznej
 Zabawa ruchowa „Słuchaj uważnie”  Rozwiązywanie zadań z treścią  Układanie kompozycji z klocków.

P1 s. 77–79
ĆzP1 s. 92–93

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst wiersza Wiesława Drabika „Awantura na podwórku”, liczmany, klocki,
kredki, blok, balon, misie, „Galeria możliwości. Wyprawka. Klasa 1” WSiP.

Przebieg zajęć

1. Ćwiczenia koordynacji ruchowej – zabawa „Słuchaj uważnie”.
U. stoją i wykonują ruchem polecenia N.:
– dotknij łokciem do kolana, dotknij prawym łokciem do lewego kolana,
– dotknij dłońmi kostek nóg,
– dotknij prawą dłonią lewego ucha,
– dotknij lewą dłonią prawego kolana,
– dotknij głową lewego ramienia,
– stań na jednej nodze i dotknij lewą dłonią prawego uda.
2. Rozmowa na temat poranka na wiejskim podwórku.
U. wyobrażają sobie lub opowiadają, jak wygląda poranek na wiejskim podwórku.
– jakie prace wykonują gospodarze z samego rana (karmienie zwierząt, sprzątanie pomieszczeń
gospodarskich), jakimi zwierzętami muszą się zająć (krowy, świnie, owce, kury, konie), jakie
pomieszczenia w zagrodzie odwiedzają (obora, stajnia, kurnik, chlew).
3. Słuchanie wiersza „Awantura na podwórku”.
U. słuchają wiersza Wiesława Drabika „Awantura na podwórku”.
Awantura na podwórku
Na podwórku awantura, a wszystkiemu winna kura.
Kotek miauczy, kogut pieje.
O co chodzi, co się dzieje?
– Zniosłam jajko! – kura gdacze. – Patrzcie, większe jest niż kacze.
Zapytajcie się gosposi, czy ktoś takie jaja znosi?
Z tej przyczyny – słuchaj, Burku – będę rządzić na podwórku!

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Możesz skorzystać z dodatkowych publikacji WSiP, do których odwołania
znajdują się w scenariuszach, np. Galeria możliwości. Wyprawka. Klasa 1 (s. 5).
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–Bo się wścieknę i obrażę! Ja tu jestem gospodarzem!
Za to, że mam obowiązki, jadam same smaczne kąski.
Wszyscy mają się mnie słuchać! Jak nie – urwę się z łańcucha!
Wtedy głos zabrały gęsi:
– Patrzcie, jak się szarogęsi!
Czy on zna się na porządku? Czy potrafi chodzić w rządku?
Nas jest więcej na podwórku, przez to my rządzimy, Burku!
Jak się koń nie zdenerwuje:
– Głupie gęsi! Ja pracuję na was wszystkich, wóz prowadzę!
Przez to ja mam większą władzę!

Przygotuj się do zajęć

Na to krowa tak powiada:
– Stary koń, a głupstwa gada!
Dobrze wiecie, co was czeka, gdy zabraknie mego mleka!
Mnie witają pierwszą z rana – zapytajcie się barana.
Kogut spytał:
– A kto ludzi pianiem o poranku budzi?
Gdybym ich nie zbudził z rana, to doiłabyś się sama!
Ja mam tutaj, kukuryku, władzę większą niż w kurniku!
Czy to prawda? Powiedz kocie.
Kot aż zachwiał się na płocie. Rozzłościło się kocisko.
– Moje wyższe stanowisko!
Gdyby mnie nie było, słyszysz, wszystkich by was zjadły myszy!
Wtem gospodarz z chaty wyszedł.
– Zaraz wszystkich was uciszę! Kto tu robi tyle krzyku?
Pozamykam was w kurniku, w stajni, w chlewie i oborze,
bo mi głowa pęknąć może.
Schowaj się do budy, Burku! Ja tu rządzę na podwórku!
Wiesław Drabik
– o jakich zwierzętach wiejskiego podwórka jest mowa w wierszu (kura, gęś, koń, krowa, kogut, pies,
kot), co robiły zwierzęta, o co się kłóciły (każde chciało być najważniejsze w zagrodzie), dlaczego
się przechwalały (chciały pokazać innym zwierzętom, że ciężko pracują i należy im się szacunek),
w jaki sposób mówiły o swoich zaletach, jakie ludzkie cechy utożsamiały zwierzęta (pycha, zazdrość,
egoizm), jak skończyła się kłótnia (gospodarz uspokoił zwierzęta, mówiąc, że on jest najważniejszy).
4. Zabawa słowna na podstawie wiersza.
U. dopowiadają, co robią zwierzęta:
– kura – znosi jajka,
– koń – pracuje na wszystkich, wóz prowadzi,
– pies – ma obowiązki,
– gęsi – znają się na porządku i chodzą w rządku,
– krowa – daje mleko,
– kogut – budzi pianiem,
– kot – poluje na myszy.
5. Zabawa ruchowa „Praca zwierząt”.
U. pokazują pracę wymienionych zwierząt: konia, który ciągnie wóz (w parach), gęsi, które chodzą
w rządku (wszystkie dzieci), koguta, który głośno pieje, kota, który poluje na myszy (w parach).
6. Wypełnianie tabeli.
U. zastanawiają się, jakie korzyści mamy z miasta i ze wsi. N. tworzy tabelę, do której wpisuje
propozycje uczniów np.:
miasto – ośrodki kulturalne, przemysłowe, praca, uczelnie,
wieś – żywność, agroturystyka, kontakt z przyrodą.

P1 s. 77 ćw. 2, 3

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Pamiętaj o zabawach ruchowych! To dobry pomysł na przerwę między
ćwiczeniami przy stoliku.
63
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Po wpisaniu wszystkich propozycji N. czyta je, a U. podsumowują ćwiczenie, odpowiadając na pytanie: „Co by było, gdyby nie było wsi/miasta?”.
7. Propozycje spędzania wolnego czasu.
U. rozmawiają w parach na temat spędzania wolnego czasu poza domem w miejscowości, w której
mieszkają. Następnie łączą się w grupy 6-osobowe i przedstawiają swoje propozycje w formie graficznej. Może uda się U. podzielić na takie grupy, które będą przedstawiały jedną formę wypoczynku np. sport, biblioteka, kino.
8. Wprowadzenie formuły matematycznej.
N. czyta treść zadania i ilustruje je na konkretach (1 uczennica i 2 balony).
– Jak obliczyć, ile balonów ma Jola? U. podają swoje propozycje, wręczają koleżance jeszcze 1 balon i opisują wykonywane czynności.
– Jak zapiszemy to, co zrobiliście? – U. podają swoje propozycje.
– N. wprowadza znak +, odczytuje go „dodać” a czynność nazywa „dodawaniem” i zapisujemy: 1+2 = 2.
– U. rysują baloniki w zeszycie i zapisują formułę matematyczną.
– U. ustnie odpowiadają na pytanie w zadaniu: „Jola ma dwa balony”.
9. Rozwiązywanie zadania z treścią.
Postępujemy podobnie jak w zadaniu 1. U. manipulują konkretami. Wskazują działanie odpowiadające treści zadania.
10. Układanie liczmanów według wzoru.
U. układają liczmany zgodnie z podanym wzorem. Odpowiadają na pytania zawarte w zadaniu.
Układają zapisy z elementów wyciętych z „Wycinanki”.
11. Uzupełnianie działań na dodawanie.
U. przeliczają liczbę poszczególnych zwierząt, wpisują odpowiednią liczbę i wykonują działania.
12. Przeliczanie liczby oczek na kostkach domina.
U. przeliczają liczbę oczek na kostkach domina. Do pierwszych dwóch przykładów układają działania:
1+2 = 3, 1+1 = 2, i zapisują je w zeszycie. U. do każdego przykładu mogą narysować kostki domina.
13. Rozwiązywanie zadania z treścią.
N. czyta treść zadania, posługując się konkretami. U. wykorzystują różne liczmany. U. podają
działanie matematyczne 2+1=3. W zeszycie rysują misie tak jak na ilustracji, pod nimi zapisują
działanie 2+1=3 i podają odpowiedź: Mila ma 3 misie.
14. Rozwiązywanie zadania z treścią.
N. czyta treść zadania. U. układają klocki w taki sposób, jak to pokazuje ilustracja (można skorzystać
z wyprawki „Galeria możliwości. Wyprawka. Klasa 1” WSiP – karta 3). Dokładają jeszcze 1 klocek.
Liczą, z ilu klocków zbudowana jest rakieta. Zapisują w zeszytach formułę matematyczną 2+1=3.
15. Zabawy – układanie figur z klocków.
U. układają dowolną figurę. Przeliczają liczbę klocków. Nazywają ją. Dokładają do ułożonej figury klocki, ponownie przeliczają liczbę elementów i nazywają nową figurę.
16. Układanie i przedstawianie scenek matematycznych.
U. pracują w parach. Wymyślają scenki, które będą przedstawiać dodawanie. Przedstawiają swoje
scenki na forum klasy.

Scenariusz 54.

ĆzP1 s. 92, ćw. 7

P1 s. 78 ćw. 1

P1 s. 78 ćw. 2

ĆzP1 s. 93 ćw. 1

ĆzP1 s. 93 ćw. 2
P1 s. 79 ćw. 3

P1 s. 79 ćw. 4

P1 s. 79 ćw. 5

P1 s. 79 ćw. 6

Jesienne pole (w ĆzP1 temat oznaczony jako „Dodawanie”)

Zapis w dzienniku  Obraz jesieni i jesiennego pola w utworach literackich, muzycznych i plastycznych
 Porównywanie ilustracji  Czytanie globalne  Układanie wyrazów z poznanych liter  Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: nagranie utworu Antonia Vivaldiego „Cztery pory roku”, reprodukcja/zdjęcie

obrazu Józefa Chełmońskiego „Droga w polu” i „Dymy – jesień”, tekst wiersza Agnieszki Fraczek
„A ja znam takiego stracha”, ilustracje jesiennego i letniego pola, film przyrodniczy lub zdjęcia o polnych zwierzętach, karteczki z nazwami zwierząt, poznane litery, treść zadania pocięta na części.

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Spis wszystkich pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia
zajęć masz w jednym miejscu!
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Przebieg zajęć

Przygotuj się do zajęć

1. Zabawa muzyczna „Jesienny poranek”.
U. słuchają fragmentu utworu Antonia Vivaldiego „Cztery pory roku – Jesień”. Określają jego
charakter, tempo, dynamikę, próbują zwizualizować muzyczny obraz i nadać utworowi tytuł. Pod
koniec ćwiczenia N. podaje tytuł utworu i U. starają się wskazać te fragmenty, które muzycznie
ilustrują jesienną pogodę.
2. Omówienie treści obrazu.
N. pokazuje uczniom zdjęcie/reprodukcję obrazu Józefa Chełmońskiego „Droga w polu”.
– jaka pora roku pokazana jest przez artystę, po czym można to poznać, co przedstawia obraz, jak
nazwiemy ten gatunek malarstwa (pejzaż), jak wam się wydaje, dlaczego artysta pokazał puste
pole, czego wam brakuje na obrazie, co można było jeszcze namalować.
3. Słuchanie wiersza „A ja znam takiego stracha”.
N. czyta wiersz Agnieszki Frączek „A ja znam takiego stracha”. U. opisują wygląd i zachowanie
stracha, w jakim celu rolnicy ustawiają kukły strachów na polu, czy są one potrzebne na jesiennym
polu.
4. Zabawa ruchowo-równoważna „Strach na wróble”.
U. rozkładają ręce i stają na jednej nodze. Wygrywa to dziecko, które najdłużej utrzyma równowagę. Zabawę powtarzamy ze zmianą nogi.
5. Porównywanie ilustracji.
N. pokazuje uczniom ilustracje pola letniego i jesiennego. U. porównują pole w różnych porach
roku.
– Co dzieje się na letnim i jesiennym polu, jakie prace polowe wykonuje się na polu w tych porach
roku, czym różnią się te ilustracje, a co mają wspólnego.
– W jaki sposób jesienne pole pokazał Józef Chełmoński na obrazie „Dymy – jesień” – barwy,
praca pastuszków, jesienny ubiór, pogoda.
– Do którego z obrazów Józefa Chełmońskiego „Droga w polu” czy „Dymy – jesień” bardziej
pasuje fragment utworu Antonia Vivaldiego „Cztery pory roku – Jesień”?
6. Rozpoznawanie zwierząt – zwierzęta naszych pól.
N. pokazuje uczniom zdjęcia polnych zwierząt, a U. rozpoznają je, wymieniają ich nazwy, omawiają zwyczaje i pokazują ich zachowania ruchem. Można pokazać uczniom krótki film przyrodniczy
o zwierzętach naszych pól – zając, kuropatwa, mysz, kret, gawron.
7. Czytanie globalne.
N. kładzie na podłodze ilustracje mieszkańców pola oraz ich nazwy. Zadaniem uczniów jest dopasowanie podpisu do ilustracji – podział nazw zwierząt na sylaby, ćwiczenia słuchu fonematycznego.
8. Wyróżnianie samogłosek i spółgłosek.
N. rozkłada kartoniki z poznanymi literami. U. tworzą dwa zbiory – zbiór samogłosek i zbiór spółgłosek.
samogłoski – a, i, o, u, ó, e, y; spółgłoski – d, j, k, l, m, r, s, t, w
9. Zabawy z literami.
Na tablicy wywieszone są poznane litery. U. próbują ułożyć z nich wyrazy. Wyrazy zapisują w zeszytach np.: sok, rok, mrok, lok, woda, klej, mama, tata, rower, las, dym, dymy, rak, wrak.
10. Rozwiązywanie zadania z treścią.
– N. przygotowuje zadania z treścią wyrazowo-obrazkowe np.:
Ola ma rower i Alek ma rower. Ile jest rowerów? (obrazek)
U. układają formułę matematyczną z przygotowanych liczb i znaków matematycznych (1, 2, 3,
=, +). N. poszczególne zdania ma przygotowane oddzielnie.
– U. układają treść zadania o rowerach, wykorzystując poprzednie zdania – przypomnienie budowy zadania z treścią.
– U. ustnie układają treść zadania do formuły 2+1, 1+1+1 i rozwiązują zadania.
– N. mówi treść zadania, U. dopowiadają pytanie.

AUTOR: Dorota Rączyńska
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Scenariusze zajęć w czytelnym, sprawdzonym układzie treści – tak jak lubisz!
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Ćwiczenia z pomysłem. Listopad – tematy do dziennika, klasa 1
Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku.

Miesiąc
Listopad

Nazwa
bloku
10. Woda –
cenny skarb

Temat dnia

Temat do dziennika

45. R jak rak

Układanie historyjki do ilustracji o raku.
Wprowadzenie liter r, R na podstawie wyrazów rak, Robert.
Rymy w wierszach „Rak Makary” i „Rak”.
Wyszukiwanie i układanie wyrazów rymujących się.
Układanie wierszyka.
Czytanie i pisanie wyrazów z literami r, R.
Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej.
Zajęcia sportowe – utrwalenie liczebników głównych i porządkowych.
46. Gdzie raki zimują? Ćwiczenia w czytaniu – zabawy tekstem literackim „Rak Makary”.
Utrwalenie liter r, R.
(w „Ćwiczeniach
Rozwiązywanie rebusu.
z pomysłem” cz. 1
Ćwiczenia rytmiczne.
temat oznaczony
Układanie melodii do tekstu.
jako „R jak rak”)
Ocena i skutki złego zachowania w bajce Agnieszki Galicy „O raku Nieboraku”.
Projektowanie kartki do albumu z literami.
Środowisko i tryb życia raków – zbieranie informacji.
Przeliczanie przedmiotów.
Uzupełnianie tabeli.
Zabawa ruchowa „Wyścigi raków”.
47. W jak woda
Wypowiedzi na temat znaczenia wody w przyrodzie.
Wprowadzenie liter w, W na przykładzie wyrazu woda, Wojtek.
Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
Analiza i synteza wyrazów.
Czytanie i pisanie wyrazów i zdań.
Słuchanie odgłosów wody.
Oszczędzanie wody.
Badanie wody czterema zmysłami.
Zabawy matematyczne z wodą – zależność objętości wody od kształtu i wielkości
naczynia.
Zabawa ruchowa „Taniec morza”.
Zajęcia sportowe z wykorzystaniem pustych plastikowych butelek.
Humor zawarty w wierszu Jana Brzechwy „Ryby, żaby i raki”.
48. Nad stawem
Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
(w „Ćwiczeniach
Przedstawienie środkami plastycznymi sceny realnej „Nad stawem”.
z pomysłem” cz. 1
Taniec inspirowany muzyką Fryderyka Chopina.
temat oznaczony
Poznanie stawu jako zbiornika słodkowodnego.
jako „W jak woda”)
Roślinność i zwierzęta stawów.
Wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń „Co pływa, a co tonie”.
Zabawa ruchowa „Kropelki deszczu”.
49. Tyle samo, znak = Utrwalenie poznanych liter.
Układanie i czytanie wyrazów.
Przeliczanie liter w wyrazach.
Ćwiczenia motoryki małej.
Praca konstrukcyjno-plastyczna „Okręt Sindbada Żeglarza”.
Stałość liczby.
Wprowadzenie znaku =.
Porównywanie liczebności zbiorów.
Zabawy matematyczne z wykorzystaniem liczmanów.

1

Tematy
do dziennika
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Sięgnij po propozycje tematów zajęć do zapisu w dzienniku w podziale
na miesiące i tygodnie.
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Nazwa
bloku
11. Na wsi

Temat dnia

Temat do dziennika

50. U jak ul

Wypowiedzi na temat agroturystyki.
Wprowadzenie liter u, U na podstawie wyrazów ul, Ula.
Układanie zdań z wyrazów.
Wyrazy dźwiękonaśladowcze.
Ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne.
Obraz ośrodka agroturystycznego w różnych porach roku.
Walory wypoczynku na wsi.
Pszczoły i ich praca.
Liczenie elementów na obrazku.
Kolorowanie obrazka zgodnie z osią symetrii.
Przygotowanie i degustacja kanapek z miodem.
51. Pracowite pszczoły Słuchanie bajki Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”.
Postacie występujące w bajce i ocena ich postępowania.
(w „Ćwiczeniach
Świat rzeczywisty i fikcyjny.
z pomysłem” cz. 1
Opowiadanie bajki.
temat oznaczony
Wykonanie ilustrowanej książeczki o przygodach Szewczyka Dratewki – chronologia
jako „U jak ul”)
wydarzeń.
Przeprowadzenie doświadczeń – rozdzielanie mieszanin.
Zabawa ruchowa „Bohaterowie bajki”.
Zabawy matematyczne z liczmanami.
52. Ó jak ósemka
Obraz wiejskiej zagrody na podstawie ilustracji i wiersza Wandy Chotomskiej
„Co słychać na wsi”.
Wyrazy dźwiękonaśladowcze.
Wprowadzenie liter ó, Ó na podstawie wyrazów ósemka, Józek.
Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.
Pisownia wyrazów z samogłoskami u, ó.
Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych na wsi.
Nauka piosenki „Na podwórku koło bramy”.
Tempo w muzyce.
Projektowanie kartki do albumu liter.
Określanie wielkości i liczebności zwierząt.
Zabawa ruchowa „Koniki”.
53. Dodawanie
Ocena zachowania zwierząt na podstawie wiersza Wiesława Drabika „Awantura
na podwórku”.
Dyskusja na temat „Co daje nam wieś, a co daje nam miasto?”.
Praca gospodarza w zagrodzie.
Wprowadzenie znaku + i czynności dodawania.
Zapisywanie formuły matematycznej.
Zabawa ruchowa „Słuchaj uważnie”.
Rozwiązywanie zadań z treścią.
Układanie kompozycji z klocków.
Obraz jesieni i jesiennego pola w utworach literackich, muzycznych i plastycznych.
54. Jesienne pole
Porównywanie ilustracji.
(w „Ćwiczeniach
Czytanie globalne.
z pomysłem” cz. 1
Układanie wyrazów z poznanych liter.
temat oznaczony
Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.
jako „Dodawanie”)

2
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Plik znajdziesz w Lekcjach na uczę.pl w wygodnej wersji do edycji.
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Tematy
do dziennika

Przygotuj się do zajęć

Miesiąc

Szkoła podstawowa 1–3

Plan
wynikowy

Blok III
Listopad

Bloki
tematyczne
10. Woda – cenny
skarb
11. Na wsi

Tematy tygodni

tematy na podstawie ilustracji, prezentacji i własnych
doświadczeń
••
Swobodnie wypowiada się na określony temat na podstawie zdjęcia/reprodukcji obrazu Józefa Chełmońskiego
••
Swobodnie wypowiada się na temat treści wierszy
i tekstów pisanych prozą
••
Pięknie recytuje wiersz z pamięci
••
Sprawnie układa wierszyki – rymowanki
••
Poprawnie rozróżnia samogłoski i spółgłoski
••
Samodzielnie układa zdania z rozsypanki wyrazowej
••
Odczytuje wyrazy na różne sposoby
••
Czyta tekst o podwyższonym stopniu trudności
••
Uważnie słucha bajki czytanej przez nauczyciela
••
Potrafi wyjaśnić morał bajki
••
Aktywnie uczestniczy w dyskusjach
••
Pisze starannie i kształtnie poznane litery, dba o ich
prawidłowe i staranne łączenie
••
Bezbłędnie przepisuje teksty
••
Starannie wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
••
Rozwiązuje kalambury rysunkowe
••
Pięknie śpiewa piosenki
••
Układa melodię do tekstu
••
Określa charakter, tempo, dynamikę utworu muzycznego
••
Tworzy twórcze i niepowtarzalne prace plastyczne
••
Wizualizuje muzyczny obraz
••
Ma świadomość, ile wody słodkiej znajduje się na Ziemi
••
Oszczędza wodę
••
Przeprowadza doświadczenia przyrodnicze i trafnie
wyciąga wnioski
••
Zna walory zdrowotne miodu
••
Opowiada o zwyczajach zwierząt naszych pól
••
Wie, że wynik działania nie zależy od kierunku ani sposobu liczenia

Ponadpodstawowe
••
Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na określone

Uczeń

prezentacji i swoich doświadczeń
••
Krótko wypowiada się na określony temat na podstawie zdjęcia/reprodukcji obrazu Józefa Chełmońskiego
••
Recytuje wiersz z pamięci
••
Uczestniczy w inscenizacji do wiersza
••
Czyta globalnie
••
Czyta sylaby, wyrazy i zdania złożone z poznanych liter oraz krótkie
teksty
••
Słucha ze zrozumieniem informacji
••
Słucha recytowanego wiersza
••
Słucha ze zrozumieniem czytanych przez nauczyciela wierszy i tekstów
pisanych prozą
••
Wymienia postacie występujące w bajce i potrafi ocenić ich postępowanie
••
Rozróżnia świat rzeczywisty i fikcyjny
••
Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach znajduje się
poznana litera
••
Rozpoznaje poznaną literę wśród innych liter, w wyrazach i tekście
••
Wyróżnia poznaną głoskę na schematach głoskowych podanych wyrazów oraz w tekście
••
Dzieli wyrazy na sylaby i głoski
••
Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
••
Dokonuje analizy wysłuchanych wierszy
••
Pisze po śladzie i w liniaturze poznaną literę w połączeniu z innymi
literami
••
Potrafi napisać poznaną literę oraz wyrazy złożone z poznanych liter
••
Podpisuje obrazki
••
Układa i pisze wyrazy z sylab
••
Wyróżnia w tekście najdłuższy wyraz i zdanie
••
Kreśli leniwą ósemkę
••
Pisze po śladzie połączenia poznanych liter z innymi literami w sylabach
••
Tworzy wyrazy z poznanych liter
••
Potrafi wyróżnić samogłoski i spółgłoski
••
Przepisuje zdania do zeszytu

Podstawowe
••
Krótko wypowiada się na określony temat na podstawie ilustracji,

Uczeń

Wymagania programowe (edukacyjne)

Plan wynikowy – listopad – tydzień 10. i 11.
Uwagi

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

AUTOR: Anna Biedzińska
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Plan wynikowy? Nic innego, jak przejrzysty wykaz umiejętności podstawowych
i ponadpodstawowych do opanowania przez ucznia w danym miesiącu nauki.

Bloki
tematyczne
Tematy tygodni

AUTOR: Anna Biedzińska
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Wymagania uporządkowane i podane zgodnie z obszarem edukacji
w podstawie programowej.
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Plan
wynikowy

Przygotuj się do zajęć

••
Wykonuje niepowtarzalną pracę przestrzenną

nia pracy technicznej

••
Prawidłowo reaguje na zmianę tempa w muzyce
••
Rozwiązuje zadanie logiczne
••
Prezentuje scenki matematyczne
••
Prawidłowo wykonuje wszystkie ćwiczenia fizyczne
••
Wykazuje się dużą pomysłowością podczas wykonywa-

••
Układa własną historyjkę
••
Tworzy rodzinę wyrazu król
••
Rozwiązuje zagadki
••
Rozwiązuje rebusy i krzyżówki
••
Porównuje ze sobą ilustracje
••
Wyszukuje rymy wśród nazw obrazków
••
Łączy w pary rymujące się wyrazy
••
Układa wierszyki – rymowanki
••
W formie rysunkowej przedstawia rymujące się wyrazy
••
Ocenia postępowanie bohaterów bajki
••
Wyjaśnia przysłowie
••
Naśladuje odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka
••
Korzysta z różnych źródeł informacji
••
Określa morał bajki
••
Dopowiada rymy
••
Śpiewa poznane piosenki
••
Słucha piosenek dziecięcych i muzyki klasycznej
••
Słucha odgłosów wody
••
Tworzy improwizację ruchową do utworu muzycznego
••
Bawi się przy muzyce
••
Wystukuje tekst na instrumentach perkusyjnych
••
Układa klocki rytmiczne do przysłowia
••
Uczestniczy w zabawach rytmicznych
••
Wykonuje prace plastyczne
••
Tworzy odcienie szarości i granatu
••
Projektuje poznane litery do albumu liter
••
Tworzy karty książeczki „O Szewczyku Dratewce”
••
Dokonuje analizy obrazu malarskiego
••
Zna normy zachowania społecznego i stara się do nich stosować
••
Zna zawody wykonywane przez mieszkańców wsi
••
Wie, na czym polega praca pszczelarza
••
Współpracuje w zespole, grupie
••
Potrafi wyjaśnić powiedzenie „Pracowity jak pszczółka”
••
Wie, jakie są różnice między miastem a wsią
••
Wie, jak można spędzać wolny czas poza domem
••
Zna obowiązki gospodarza wiejskiego

Ponadpodstawowe
Uczeń

Wymagania programowe (edukacyjne)
Uczeń

Podstawowe

Uwagi

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

Bloki
tematyczne
Tematy tygodni

Podstawowe

Plan
wynikowy

3

Plik w Dokumentacji na uczę.pl w wygodnej wersji do edycji.
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••
Wykonuje ćwiczenia równoważne
••
Uczestniczy w zabawach ruchowych
••
Dba o przyrodę, także jako środowisko życia roślin i zwierząt
••
Wie, że spoczywa na nim odpowiedzialność za zasoby wody na Ziemi
••
Zgodnie współpracuje w zabawie

ruchowych

••
Zna walory wypoczynku na wsi
••
Wie, na czym polega praca pszczół
••
Rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje zwierzęta hodowane na wsi
••
Wie, jakie korzyści czerpiemy z życia na wsi, a jakie w mieście
••
Rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na polu
••
Dodaje liczby bez użycia znaku +
••
Układa zbiory
••
Uczestniczy w zabawach matematycznych
••
Układa klocki zgodnie z podanym wzorem
••
Tworzy układy przedmiotów
••
Umie pisać poznane cyfry i znak równości
••
Układa wzory rytmiczne
••
Układa elementy według wskazań liczby
••
Koloruje obrazek według określonego warunku
••
Koloruje obrazek zgodnie z osią symetrii
••
Wykorzystuje liczebniki główne i porządkowe w praktyce
••
Rozumie pojecie liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym
••
Przelicza obiekty na obrazku
••
Rozpoznaje i nazywa znaki +
••
Rozwija swoją spostrzegawczość i logiczne myślenie
••
Rysuje taką samą liczbę elementów o różnej wielkości
••
Sprawnie posługuje się nożyczkami i klejem
••
Przygotowuje i degustuje kanapki z miodem
••
Poprawia swoją sprawność fizyczną przez uczestnictwo w zabawach

stycznym wraz ze zmianą pór roku

••
Zna środowisko i tryb życia raków
••
Wie, jakie znaczenie ma woda dla organizmów żywych
••
Przeprowadza obserwacje, proste doświadczenia i wyciąga wnioski
••
Zna faunę i florę występującą w stawach
••
Przeprowadza doświadczenia przyrodnicze
••
Potrafi opowiedzieć o zmianach następujących w ośrodku agrotury-

Uczeń

Uczeń

Wymagania programowe (edukacyjne)
Ponadpodstawowe

Uwagi

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3
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Jak poprowadzić lekcje WF? Sprawdź w rozkładach. Są tu podane
odniesienia do podstawy programowej, treści nauczania i przewidywane
osiągnięcia ucznia. Na każdy tydzień zajęć masz 3 scenariusze.
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Rozkład
materiału WF
Wykorzystaj dodatkowe materiały

– Wykonuje ćwiczenia korygujące
postawę ciała.

10.4) d
Dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce,
przy stole.

Dbam o swoją
sylwetkę.
Ćwiczenia i zabawy
wyrabiające nawyki
prawidłowej postawy
(45 minut)

1) ćwiczenia ogólnorozwojowe;
2) ćwiczenia przyjmowania prawidłowej postawy ciała;
3) ćwiczenia zapobiegające wadom kręgosłupa (skoliozie i plecom wklęsłym);
4) ćwiczenia oddechowe;
5) zabawa ruchowa „Walą się mury”;
6) zabawy z pełzaniem na brzuchu.

1) przeskakiwanie obunóż z jednej strony linii
na drugą;
2) bezpieczne wykonywanie skoków i zeskoków – ćwiczenia;
3) ruchowa gra zespołowa „Skoczek”;
4) tor przeszkód „Rajd skoczków”.

1) zabawy z naśladowaniem rytmu;
2) zabawy przy muzyce doskonalące znajomość poszczególnych elementów tańca;
3) nauka piosenki Nie chcę cię znać;
4) zabawa taneczna z piosenką Nie chcę
cię znać;
5) zabawa taneczno-ruchowa „Wszyscy tańczą tak jak ja”.

– Rozwija sprawność ﬁzyczną,
poruszając się zgodnie z podanym rytmem.
– Wykonuje wybrane elementy
tańca zgodnie z regułami.

– Wykonuje skoki do wyznaczonych miejsc.
– Wykonuje skoki z jednego
przedmiotu na drugi.

Materiał

Wymagania szczegółowe

Treści nauczania

10.1) c
Potraﬁ pokonywać
przeszkody naturalne
i sztuczne.

10.2) a
Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń
oraz wykonuje przewrót
w przód.
10.3) c
Bierze udział w zabawach,
minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły
i podporządkowując się
decyzjom sędziego.

Wymagania ogólne
(zgodne z NPP)

Hop, hop do góry!
Ćwiczenia i gry ruchowe
poprawiające skoczność
(45 minut)

W rytmie na trzy.
Zabawy i ćwiczenia
rytmiczno-taneczne
(45 minut)

Temat
scenariusza

Przewidywane
osiągnięcia ucznia

Ponadpodstawowe

Z własnej inicjatywy wykonuje ćwiczenia
korygujące postawę ciała.

Podstawowe

Poprawia swoją wydolność fizyczną.

Wykonuje ćwiczenia oddechowe.

Wykonuje ćwiczenia korygujące postawę ciała,
w tym zapobiegające skoliozie i plecom wklęsłym.

Ponadpodstawowe

Wykonując skoki z jednego przedmiotu
na drugi, zachowuje wyznaczony tor.

Podstawowe

Poprawia swoją skoczność.

W wykonywaniu ćwiczeń – skoków i zeskoków
– przestrzega ustalonych reguł.

Uczestniczy w grupowej zabawie, wykonując
skoki i zeskoki.

Ponadpodstawowe

Odtwarza układ choreograficzny tańca zgodnie
z rytmem.

tańca.


Rytmicznie odwzorowuje wskazane elementy

no-ruchowych.


Uczestniczy w zabawach tanecznych i tanecz-

rytmem.


Porusza się w zabawach zgodnie z określonym

Podstawowe

Rozkład materiału wychowania fizycznego na 1. tydzień listopada
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)
Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

Scenariusze
zajęĆ WF
Czas
wykonania

Aranżacja przestrzeni
i pomoce dydaktyczne

1
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5 min

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń.

U. stają w kręgu blisko siebie. N. demonstruje krok dostawny
do tyłu. Wystukuje rytm na 3 i demonstruje rytmiczne dostawianie jednej nogi do drugiej:
prawa noga w tył (1), lewa do prawej (2), zatrzymanie (3);
lewa noga w tył (1), prawa do lewej (2), zatrzymanie (3)…
U. ćwiczą krok dostawny w przód i w tył.
U. dobierają się parami. Ćwiczą krok obrotu w parze dookoła
siebie. Oznacza to krążenie raz w lewo, raz w prawo wespół
z drugim U. w trzymaniu za obie dłonie.
Nauka piosenki. Ustawienie parami w kręgu. U. w parze stoją
zwróceni twarzami do siebie.
Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać!
Cztery kroki dostawne do tyłu (oddalanie się od siebie)
z kiwaniem ręką na pożegnanie.

Tytuł: Do tyłu,
do przodu – ćwiczenie
kroku dostawnego
Forma pracy: indywidualna

Tytuł: Raz do koła! –
ćwiczenie obrotu pary
dookoła siebie
Forma pracy: grupowa

Tytuł: Nie chcę cię znać
– zabawa taneczna
ze śpiewem
Forma pracy: grupowa

10 min

3 min

5 min

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń.

Część główna: 25–30 min

N. wystukuje rytm na bębenku, U. jak echo powtarzają usłyszany rytm:
– wyklaskując go,
– wytupując go,
– skacząc (skoki dłuższe i krótsze).
Na początku rytm podawany przez N. powinien być prosty,
potem może być bardziej skomplikowany.

Tytuł: Echo – zabawa
z naśladowaniem rytmu
Forma pracy: indywidualna

5 min

Część wstępna: 8–10 min
Znana zabawa ze śpiewem Ojciec Wirgiliusz. N. modyfikuje
zabawę, wprowadzając proste rytmy do wyklaskania.
U. powtarzają rytmy wyklaskane przez N.

Czynności ucznia

Tytuł: Ojciec Wirgiliusz
– zabawa z naśladowaniem rytmu
Forma pracy: indywidualna

Zadanie
dla ucznia

Temat: W rytmie na trzy. Zabawy i ćwiczenia rytmiczno-taneczne

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Sposoby
indywidualizacji

Scenariusze zajęć wychowania fizycznego – 1. tydzień listopada

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Sposób oceny

Czas: 45 min

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3
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Zobacz, jak dobrze są rozplanowane w czasie ćwiczenia do wykonania
przez ucznia.
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Zapoznaj się z czytelnym układem scenariuszy zajęć WF
w podziale na miesiące.

Scenariusze
zajęĆ WF
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U. losują kartki z obrazkami i zapamiętują treść wylosowanego
obrazka. Ustawiają się w kręgu twarzami do środka.
W środku kręgu zostaje jeden U. (wybrany przez N.).
N. włącza rytmiczną muzykę (lub wybija rytm na instrumencie
perkusyjnym).
U. znajdujący się w środku kręgu inicjuje sposób poruszania się
w tym rytmie, pozostali naśladują jego ruchy. N. kolejno wywołuje „obrazki” i zmienia rytm (lub muzykę). Teraz wywołany
U. prowadzi zabawę.

Tytuł: Wszyscy tańczą
tak jak ja – zabawy
rytmiczne
Forma pracy: indywidualna

Wykorzystaj dodatkowe materiały

Zabawa taneczna ze śpiewem.

Po zakończeniu układu tanecznego każdy U. robi jeden krok
dostawny w prawą stronę, co daje każdemu możliwość zabawy z innym U. (partnerem).

I już się na mnie nie gniewaj.
Krok obrotu w parze dookoła siebie w lewą stronę.

Prawą mi daj, lewą mi daj.
Ponowne podanie sobie prawej, a potem lewej ręki.

I już się na mnie nie gniewaj.
Krok obrotu w parze dookoła siebie w prawą stronę.

Prawą mi daj, lewą mi daj.
Zgodnie ze słowami piosenki podanie sobie prawej,
a potem lewej ręki.

Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi dać.
Cztery kroki dostawne do przodu (zbliżanie się
do siebie) z wykonywaniem obydwiema rękami ruchów
przywołujących.

Czynności ucznia

Tytuł: Nie chcę cię znać
– zabawa taneczna
Forma pracy: grupowa

Zadanie
dla ucznia

8 min

5 min

Czas
wykonania

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń.

Aranżacja przestrzeni
i pomoce dydaktyczne

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Sposoby
indywidualizacji

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Sposób oceny

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3

U. siedzą w siadzie skrzyżnym w dowolnym miejscu sali. Mają
zamknięte oczy. N. prosi o wsłuchanie się w ciszę. Po krótkiej
chwili prosi o to, aby każdy wyobraził sobie, jak głośno krzyczy
słowo „hej!”. Na sygnał N. wszyscy głośno krzyczą „hej!”
N. wraz z U. w kręgu, trzymają się za ręce. N. (puszcza iskierkę)
lekko ściska dłoń U., wszyscy U. kolejno przekazują uścisk
dłoni. N. podsumowuje lekcję, każdemu U. udziela krótkiej
informacji o tym, jak wykonywał poszczególne ćwiczenia
na lekcji.

Tytuł: Gdzie jest cisza?
– zabawa relaksacyjna
Forma pracy: indywidualna

Tytuł: Iskierka – zabawa
na zakończenie zajęć
Forma pracy: indywidualna

Scenariusze
zajęĆ WF

74

3

Tytuł: Guma do podskoków – zabawy
skoczne
Forma pracy: indywidualna

Tytuł: Hop! Hop do
góry! – improwizacja
ruchowa do piosenki
Majki Jeżowskiej
Forma pracy: indywidualna

Aranżacja przestrzeni
i pomoce dydaktyczne

Aranżacja przestrzeni
i pomoce dydaktyczne

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń.

U. dzielą się na 2 zespoły. W każdym zespole dwoje U. rozciąga gumę do skakania i ustawia ją na najniższym możliwym
poziomie. Pozostali członkowie zespołu kolejno wykonują
skoki z miejsca obunóż przez rozciągniętą gumę (najpierw
w przestrzeń między dwoma gumami, potem na zewnątrz)
i ustawiają się w rzędzie. Po każdej kolejce skoków N. zmienia
osoby trzymające rozciągnięta gumę.

5 min

Wolna przestrzeń, guma
do skakania.

Część główna: 25–30 min

10 min

Część wstępna: 8–10 min
Wykonywanie dowolnych skoków obunóż i jednonóż w czasie improwizacji ruchowej, np. do piosenki Majki Jeżowskiej
Guma do podskoków. Nauka refrenu piosenki. Włączanie się
do śpiewu w refrenie piosenki.
Ref.
Hop! Hop! do góry!
Wszyscy razem jak kangury (...)

Czynności ucznia

Czas
wykonania

5 min

3 min

Temat: Hop, hop do góry! Ćwiczenia i gry ruchowe poprawiające skoczność

Zadanie
dla ucznia

Czas
wykonania

Część końcowa: 5–7 min

Czynności ucznia

Zadanie
dla ucznia

Każdy U. wykonuje według indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Sposoby
indywidualizacji

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Sposoby
indywidualizacji

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Sposób oceny

Czas: 45 min

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Sposób oceny

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
Szkoła podstawowa 1–3
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Wykorzystaj pomysły na zadania dla uczniów na 3 godziny lekcyjne WF
w tygodniu. Dodatkową 1 godzinę WF przeznacz na śródlekcyjne zabawy
ruchowe lub aktywność na świeżym powietrzu.

AUTORZY: Małgorzata Małyska, Janusz Woźniak, Małgorzata Wróblewska
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Zorganizuj pierwszakom zawody! Dowiedz się, w jaki sposób ocenić zadania
wykonane przez uczniów.

75

Scenariusze
zajęĆ WF

Zabawa ruchowa przy muzyce. U. poruszają się w rytm skocznej muzyki po całej sali. Kiedy N. wyłącza muzykę, wszyscy
zastygają w bezruchu na jednej nodze. Na sygnał N. –
U., skacząc na jednej nodze, docierają do najbliższej ściany.

N. dzieli klasę na 3 zespoły, wyznacza linię startową i linię
mety. Na linii mety ustawia kosze na plastikowe butelki (lub
plastikowe kręgle).
Zawodnicy siedzą w siadzie skrzyżnym w rzędach. Na sygnał
startu, pierwszy zawodnik skacze obunóż w kierunku kosza
z butelką plastikową między kolanami, wrzuca butelkę do kosza, obiega kosz i wraca do swojego zespołu, skacząc na jednej
nodze. Kiedy przeskoczy linię startu, startuje kolejny zawodnik
z grupy. Wygrywa zespół, który w określonym czasie wrzuci
do kosza najwięcej butelek (który dokładnie i bezbłędnie wykona ćwiczenia, który pierwszy skończy rajd).
Dobrze byłoby kilka razy powtórzyć zawody.
Do linki o długości około 2 metrów przywiązujemy woreczek
wypełniony resztkami materiału. Jeden U. trzyma koniec linki
i kręci się tak, żeby skaczący worek wirował nad podłogą.
Pozostali U. ustawiają się w kręgu i podskakują, gdy linka ze
skaczącym workiem zbliża się do nich. Jeżeli ktoś nie wyskoczy w górę w odpowiednim momencie lub podskoczy zbyt
nisko, zaplącze się w skaczący worek. Zaplątany U. wchodzi
do środka i kręci workiem.

Tytuł: Skoczki – skoki
jednonóż
Forma pracy: indywidualna

Tytuł: Rajd skoczków
– tor przeszkód. Skoki
jednonóż i obunóż
Forma pracy: grupowa

Tytuł: Przeskakiwanka
– zabawa ruchowa poprawiająca skoczność
Forma pracy: indywidualna

Wykorzystaj dodatkowe materiały

Konkurs przebiega podobnie jak poprzednie ćwiczenie.
N. omawia z U. zasady konkursu.
Który zespół szybciej wykona ćwiczenie?
Który zespół dokładniej wykona ćwiczenie?
W konkursie biorą udział wszyscy U., wymieniają się pary
trzymające gumę.

Czynności ucznia

Tytuł: Konkurs
skoczków – rywalizacja
sportowa między
zespołami
Forma pracy: grupowa

Zadanie
dla ucznia

5 min

5 min

5 min

10 min

Czas
wykonania

Wolna przestrzeń, linka
o długości 2 metrów z workiem wypełnionym tekstyliami.

Wolna przestrzeń, butelki
plastikowe (lub kręgle),
3 kosze.

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń.

Aranżacja przestrzeni
i pomoce dydaktyczne

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Sposoby
indywidualizacji

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja aktywności U., zachowania
reguł konkursu
i poprawności wykonania skoków.

Sposób oceny

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1
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Czas
wykonania

Aranżacja przestrzeni
i pomoce dydaktyczne

Scenariusze
zajęĆ WF

76

3 min

Wolna przestrzeń, gazeta
dla każdego U.

Wolna przestrzeń.

5

Tytuł: Siad skrzyżny
– utrwalanie nawyku
pozycji skorygowanej
w siadzie
Forma pracy: indywidualna

Tytuł: Berek „Strach
na wróble” – zabawa
energetyzująca
Forma pracy: indywidualna

Zadanie
dla ucznia

Czas
wykonania

Aranżacja przestrzeni
i pomoce dydaktyczne

Wolna przestrzeń,
woreczki gimnastyczne
dla wszystkich U.

U. siadają w kręgu na podłodze, z nogami skrzyżowanymi
(„po turecku”), z dłońmi opartymi na kolanach. N. sprawdza,
czy plecy są wyprostowane, głowa lekko uniesiona do góry.
Indywidualne prezentacje prawidłowej postawy ciała przy
siadzie skrzyżnym – na środku kręgu. Poprawne wykonanie
ćwiczenia nagradzane jest brawami.

5 min

Wolna przestrzeń.

Część główna: 25–30 min

8 min

Część wstępna: 8–10 min
Wszyscy U. kładą woreczki gimnastyczne na głowie. Wyznaczona osoba – berek – goni inne. Żeby uchronić się przed
złapaniem przez berka, trzeba stanąć w bezruchu, w pozycji
wyprostowanej z rękami wyciągniętymi na boki (jak strach
na wróble) i utrzymać na głowie woreczek.

Czynności ucznia

Temat: Dbam o swoją sylwetkę. Ćwiczenia i zabawy wyrabiające nawyki prawidłowej postawy

– Marsz wkoło sali, z uniesieniem ramion w górę (wdech),
opuszczanie ramion (wydech).
– Marsz na palcach z wysoko uniesionymi rozpostartymi
gazetami.
– W marszu zgniecenie gazet w kule i podrzucanie gazetowych piłeczek do góry.
– Wrzucenie gazetowej kuli do kosza.

Tytuł: Spacer relaksujący – ćwiczenia oddechowe
Forma pracy: indywidualna

5 min

Część końcowa: 5–7 min
Jeden U. jest bocianem, pozostali U. są żabami. Bocian usiłuje
złapać żabę, ale wolno mu tylko skakać na jednej nodze. Żaby
skaczą „żabką” – w pozycji kucznej i uciekają przed bocianem.
Złapana żaba zostaje bocianem. Zabawa kończy się,
gdy wszystkie żaby zmieniły się w bociany.

Czynności ucznia

Tytuł: Bocian i żabki
– zabawa skoczna
Forma pracy: indywidualna

Zadanie
dla ucznia

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Sposoby
indywidualizacji

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Sposoby
indywidualizacji

Obserwacja U.
w trakcie prezentowania postawy.

Obserwacja
aktywności U.

Sposób oceny

Czas: 45 min

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja
aktywności U.

Sposób oceny
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W scenariuszach WF znajdziesz nie tylko propozycje ćwiczeń ruchowych,
lecz także zabawy kształtujące nawyki prawidłowej postawy!
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Sprawdź pomoce dydaktyczne i sposób aranżacji przestrzeni potrzebne
do danego ćwiczenia.
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Scenariusze
zajęĆ WF

U. ćwiczą siad skrzyżny z rękami uniesionymi „w skrzydełka”
(ręce zgięte w łokciu, dłonie podniesione do góry, łopatki
ściągnięte, plecy proste). N. wyznacza część sali, gdzie będzie „kurnik”. Tam siedzą uczestnicy zabawy jako kurczęta
(w opisanej wyżej pozycji). Na hasło: „kurczęta na podwórko”,
U. wstają, wychodzą z „kurnika” i biegają po sali we wspięciu
na palcach, wykonują rękami gest „machania skrzydełkami”
(odrzuty ugiętych w łokciach i wzniesionych do góry rąk
do tyłu). Na hasło: „uwaga, lis!”, kurczęta wracają do kurnika
i siadają w pozycji wyjściowej.
U. wybierają się do lasu, żeby wytropić lisa, który straszy kurczęta. Muszą to robić cichutko i tak, żeby nikt ich nie zauważył. „Lis”
to woreczek gimnastyczny. N. układa woreczki (dla każdego U.
jeden) na linii tuż przy ścianie. Po przeciwnej stronie sali U. leżą
na brzuchu (na kocykach). Na znak „podchodzimy”, czołgają się
w kierunku „lisa”. Kiedy zabrzmi hasło: „lornetka”, odrywają ręce
i klatkę piersiową od podłogi i „obserwują” przez „lornetkę” zrobioną z dłoni. Wygrywa ten, kto poprawnie będzie wykonywał
wszystkie ćwiczenia i jako pierwszy z „lisem” przybiegnie do linii
startu, usiądzie w skorygowanym siadzie skrzyżnym z woreczkiem na głowie. N. może podzielić klasę na pół. Kiedy niektórzy
U. będą „polowali”, inni mogą obserwować („sędziować”).

Tytuł: Lis i kurczęta
– zabawa utrwalająca
odruch prawidłowej
postawy ciała
Forma pracy: grupowa

Tytuł: Polowanie na lisa
– zabawa z pełzaniem
na brzuchu
Forma pracy: indywidualna

Wykorzystaj dodatkowe materiały

U. siedzą w siadzie skrzyżnym w kręgu. Poza kręgiem jest
jeden U. (lisek), który spaceruje z chusteczką w dłoni. Siedzący
w kręgu powtarzają rytmicznie znaną rymowankę:
Chodzi lisek wkoło drogi,
Cichuteńko stawia nogi.
Cichuteńko się zakrada
Nic nikomu nie powiada…
W tym czasie zakradający się „lisek” cichutko kładzie chusteczkę za plecami wybranego U. i ucieka. Ten, kto ma teraz
chusteczkę, musi liska dogonić, wówczas wróci na swoje miejsce, a lisek będzie dalej chodził. Jeśli liskowi uda się dobiec do
miejsca, w którym siedziała goniąca go osoba i usiąść w siadzie
skrzyżnym, zostaje w kręgu. Teraz liskiem jest już ten, kto został z chusteczką poza kręgiem.

Czynności ucznia

Tytuł: Sprytny lisek
– zabawa utrwalająca
nawyk pozycji skorygowanej w siadzie
skrzyżnym
Forma pracy: grupowa

Zadanie
dla ucznia

8 min

5 min

5 min

Czas
wykonania

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń,
chusteczka.

Aranżacja przestrzeni
i pomoce dydaktyczne

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Sposoby
indywidualizacji

Obserwacja
aktywności U.

Obserwacja poprawności wykonania ćwiczenia i wyróżnianie
U., którzy zachowali
prawidłową postawę
i nie popełnili błędu,
jakim jest bieg
na całych stopach.

Obserwacja
poprawności
wykonania siadu
i aktywności U.

Sposób oceny
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7 min

Czas
wykonania
Wolna przestrzeń.

Aranżacja przestrzeni
i pomoce dydaktyczne

U. spacerują po sali w rytmie spokojnej, przyjemnej muzyki. Kiedy muzyka ucichnie i usłyszą hasło: „walą się mury”,
ustawiają się plecami do ściany i próbują „podtrzymać” mur.
N. przypomina, że będzie kontrolował stanie przy ścianie
w pozycji skorygowanej i sprawdzi, czy:
– pięty są przy ścianie,
– nogi są wyprostowane,
– głowa i plecy przyciśnięte do ściany,
– brzuch wciągnięty,
– łopatki ściągnięte,
– barki cofnięte i opuszczone,
– wzrok skierowany przed siebie.
Kiedy N. włącza muzykę, U. zsuwają się po ścianie, przechodzą
do siadu i do siadu skrzyżnego, a potem znów rytmicznie
spacerują.
U. stoją tyłem przy ścianie w pozycji skorygowanej.
Podnoszą do góry ręce i nabierają dużo powietrza.
Powoli wypuszczają powietrze, wydając dźwięk: „pssss…”,
wiotczeją jak przebity balon, a potem wracają do skorygowanej postawy.
Ćwiczenie powtarzamy 3 razy.

Tytuł: Przebity balon –
ćwiczenie oddechowe
Forma pracy: indywidualna

3 min

5 min

Wolna przestrzeń.

Wolna przestrzeń.

Część końcowa: 5–7 min

N. wyznacza linię w poprzek sali, tam murarz wybuduje
mur ochronny dla kurcząt, które straszy lis. Wybiera jednego U., który będzie murarzem. Murarz może poruszać
się tylko wzdłuż wyznaczonej linii. Pozostali U. („cegły”)
usiłują przedostać się na drugą stronę sali. Jak „murarz”
złapie „cegłę”, usadza ją na linii, przez co zmniejsza przestrzeń, którą można przebiegać. „Wmurowana cegła” siedzi
w siadzie skrzyżnym skorygowanym, z dłońmi opartymi
na kolanach i wyprostowanymi plecami. Murarz sprawdza,
czy jego mur jest prosty.

Czynności ucznia

Tytuł: Walą się mury
– zabawa kształtująca
nawyk prawidłowej
postawy
Forma pracy: indywidualna

Tytuł: Murowanie płotu
– zabawa kształtująca
nawyk prawidłowej
postawy
Forma pracy: indywidualna

Zadanie
dla ucznia

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Każdy U. wykonuje według
indywidualnych możliwości.

Sposoby
indywidualizacji

7

Informacja
zwrotna N.

Obserwacja aktywności U. i poprawności
stania przy ścianie
w pozycji skorygowanej.

Obserwacja aktywności U. oraz ich
postawy w siadzie
skrzyżnym.

Sposób oceny
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Na koniec zajęć WF warto wykonać ćwiczenia oddechowe.
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INTEGRACJA SENSORYCZNA – LISTOPAD – tydzień 1.
Tabela SI (ang. Sensory Integration) z komentarzami do części Scenariusze zajęć wychowania fizycznego ma pomóc nauczycielowi w bacznej obserwacji dziecka podczas zajęć ruchowych. Podane są w niej zarówno objawy, jak i następstwa niektórych trudności, które często (ale nie zawsze) wynikają z zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Jeśli nauczyciel zauważy opisywane problemy, powinien rozważyć wysłanie dziecka na pełne badanie integracji sensorycznej, które przeprowadzają wykwalifikowani terapeuci. Podane w tabeli objawy to jedynie wybrane, najczęściej występujące problemy, zatem
może ich być znacznie więcej. Podobnie jest ze skutkami. W zależności od tego, jak duże są zaburzenia oraz jakiego typu,
konsekwencje mogą być bardzo różne i nakładać się na siebie.

Zwróć szczególną uwagę, czy uczeń:
Przyczynę mogą stanowić
zaburzenia przetwarzania
sensorycznego, np.:

Skutek (problemy dziecka)

Ma kłopoty z rozróżnianiem stron ciała (np.
scen. 1 tyg. „W rytmie na trzy”).

Nieprawidłowe funkcjonowanie zmysłu równowagi (zmysłu przedsionkowego) oraz nieprawidłowe czucie własnego ciała (zaburzenia
propriocepcji).

Podczas zajęć ruchowych dziecko może być
zdezorientowane, w którą stronę ma biec,
zderza się z innymi dziećmi. Potrzebuje więcej
czasu, żeby się zastanowić nad kierunkiem
ruchu. Dobre różnicowanie stron ciała jest
niezbędne do kształtowania umiejętności
odróżniania i pisania liter.

Ma trudności ze skakaniem obunóż, na jednej
nodze. Często podczas też czynności podgina
jedną rękę, wysuwa język. Usztywnia ciało.
Zatrzymuje ruch, żeby nie stracić równowagi.
(np. scen. 1 tyg. „Hop, hop do góry!).

Nieprawidłowe funkcjonowanie zmysłu równowagi (zmysłu przedsionkowego) oraz nieprawidłowe czucie własnego ciała (zaburzenia
propriocepcji).

Słabe panowanie nad własnym ciałem. Osłabienie mięśni, stawów, ścięgien, więzadeł kończyn
dolnych.

Nie może utrzymać pozycji, leżąc na brzuchu
z jednocześnie uniesioną głową, rękami i klatką
piersiową, lub robi to z dużym wysiłkiem
(np. scen. 1 tyg. „Dbamy o swoją sylwetkę”,
scen. 2 tyg. „Jak w wojsku”).

Osłabione mięśnie grzbietu i szyi.

Nieprawidłowa postawa ciała, często prowadząca do skrzywień kręgosłupa. Nieodpowiednia
pozycja ciała, np. podczas odrabiania lekcji.

Słowniczek
Układ przedsionkowy – inaczej zmysł równowagi – daje informacje o położeniu naszego ciała w przestrzeni, np. informuje nas, czy poruszamy się do przodu, do tyłu, na boki, w górę, czy w dół. Dzięki niemu potrafimy ocenić, jak szybko się
poruszamy i czy jesteśmy w tym ruchu bezpieczni. Prawidłowo funkcjonujący zmysł przedsionkowy wpływa zatem na utrzymywanie równowagi, koordynację ruchów oczu, głowy i całego ciała, a także na płynność i swobodę ruchów całego ciała.
Układ proprioceptywny – inaczej czucie głębokie – przekazuje do naszego mózgu informacje płynące z receptorów znajdujących się w mięśniach i stawach. Dzięki temu układowi możemy utrzymać prawidłową postawę ciała, odpowiednią
do wykonywanej czynności. Zmysł proprioceptywny wpływa również na planowanie ruchowe, informuje o położeniu ciała
w przestrzeni oraz kończyn względem ciała.
Praksja – zdolność wykonywania złożonych ruchów celowych, inaczej to takie przygotowanie swojego ciała, żeby potrafiło wykonać nową, skomplikowaną czynność. Rozpoczyna się od powstania samej idei ruchu, zaplanowania, jak go wykonać, zorganizowania ruchu i wykonania go.

AUTOR: Magdalena Łagowska
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Dzięki czytelnej tabeli do scenariuszy WF możesz zaobserwować,
które ćwiczenia ruchowe sprawiają uczniom trudność i jaka może być
tego przyczyna.
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Integracja
sensoryczna

Wykorzystaj dodatkowe materiały

Objawy

Rozkład materiału
zajęć komputerowych

5 tydzień

6 tydzień

5.

6.

1

80

8 tydzień

9 tydzień

10 tydzień

8.

9.

10.

7 tydzień

3, 4 tydzień

3., 4.

7.

1, 2 tydzień

Tydzień

1., 2.

Nr zajęć

Poznajemy narzędzie edytora grafiki
Wypełnianie kolorem

Doskonalimy umiejętność posługiwania się
poznanymi narzędziami edytora grafiki

Poznajemy narzędzie edytora grafiki
Pędzel

Poznajemy narzędzie edytora grafiki
Gumka

Poznajemy narzędzie edytora grafiki
Ołówek

Poznajemy elementy jednostki centralnej
oraz mysz komputerową

Poznajemy i nazywamy elementy
podstawowego zestawu
komputerowego

Zasady bezpiecznej pracy w pracowni
komputerowej

Zapis w dzienniku

– wie, do czego służy narzędzie Wypełnianie kolorem
w edytorze grafiki
– samodzielnie korzysta z narzędzia Wypełnianie kolorem
w edytorze grafiki

– wie, do czego służy edytor grafiki
– posługuje się myszą komputerową
– wie, do czego służą narzędzia edytora grafiki: Ołówek,
Gumka, Pędzel
– samodzielnie korzysta z poznanych narzędzi edytora
grafiki

– wie, do czego służy narzędzie Pędzel w edytorze grafiki
– samodzielnie korzysta z narzędzia Pędzel w edytorze
grafiki

– wie, do czego służy narzędzie Gumka w edytorze grafiki
– samodzielnie korzysta z narzędzia Gumka w edytorze
grafiki

– wie, do czego służy edytor grafiki
– samodzielnie uruchamia edytor grafiki
– wie, do czego służy narzędzie Ołówek w edytorze grafiki
– samodzielnie korzysta z narzędzia Ołówek w edytorze
grafiki

– włącza samodzielnie komputer
– wie, do czego służy mysz komputerowa

– rozpoznaje i nazywa elementy podstawowego zestawu
komputerowego

– wie, jak się zachowywać w pracowni
– wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy
na komputerze

Osiągnięcia ucznia

| Klasa 1

7. Edytor grafiki. Wypełnianie kolorem

Praca z komputerem

6. Edytor grafiki. Pędzel

5. Edytor grafiki. Gumka

4. Edytor grafiki. Ołówek

3. Jednostka centralna i mysz komputerowa

2. Zestaw komputerowy

1. Pracownia komputerowa

Temat z podręcznika

Rozkład materiału nauczania

Galeria możliwości

Szkoła podstawowa 1–3

AUTOR: Anna Kulesza
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W tabeli najważniejsze informacje – podział materiału
na tygodnie, tematy zajęć i zapisy w dzienniku.

13 tydzień

14 tydzień

13.

14.

2

Sprawdź, jakie umiejętności powinien zdobyć uczeń podczas
zajęć komputerowych.

81
17 tydzień

17.

Praca z komputerem

12. Edytor grafiki. Prostokąt

11. Edytor grafiki. Elipsa.

10. Edytor grafiki. Linia

Praca z komputerem

9. Edytor grafiki. Lupa

8. Edytor grafiki. Aerograf

Temat z podręcznika

Doskonalimy umiejętność posługiwania się
poznanymi narzędziami edytora grafiki

Poznajemy narzędzie edytora grafiki
Prostokąt

Poznajemy narzędzie edytora grafiki
Elipsa

Poznajemy narzędzie edytora grafiki
Linia

Doskonalimy umiejętność posługiwania się
poznanymi narzędziami edytora grafiki

Poznajemy narzędzie edytora grafiki
Lupa

Poznajemy narzędzie edytora grafiki
Aerograf

Zapis w dzienniku

– wie, do czego służy edytor grafiki
– posługuje się myszą komputerową
– wie, do czego służą narzędzia edytora grafiki: Ołówek,
Gumka, Pędzel, Wypełnianie kolorem, Aerograf, Lupa,
Linia, Elipsa, Prostokąt
– samodzielnie korzysta z poznanych narzędzi edytora
grafiki

– wie, do czego służy narzędzie Prostokąt w edytorze
grafiki
– samodzielnie korzysta z narzędzia Prostokąt w edytorze
grafiki

– wie, do czego służy narzędzie Elipsa w edytorze grafiki
– samodzielnie korzysta z narzędzia Elipsa w edytorze
grafiki

– wie, do czego służy narzędzie Linia w edytorze
grafiki
– samodzielnie korzysta z narzędzia Linia w edytorze
grafiki

– wie, do czego służy edytor grafiki
– posługuje się myszą komputerową
– wie, do czego służą narzędzia edytora grafiki: Ołówek,
Gumka, Pędzel, Wypełnianie kolorem, Aerograf, Lupa
– samodzielnie korzysta z poznanych narzędzi edytora
grafiki

– wie, do czego służy narzędzie Lupa w edytorze grafiki
– samodzielnie korzysta z narzędzia Lupa w edytorze
grafiki

– wie, do czego służy narzędzie Aerograf w edytorze
grafiki
– samodzielnie korzysta z narzędzia Aerograf w edytorze
grafiki

Osiągnięcia ucznia

| Klasa 1

AUTOR: Anna Kulesza
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Rozkład materiału
zajęć komputerowych
Wykorzystaj dodatkowe materiały

16 tydzień

16.

15 tydzień

12 tydzień

12.

15.

11 tydzień

Tydzień

11.

Nr zajęć
Galeria możliwości

Szkoła podstawowa 1–3

Galeria możliwości

| Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

7. EDYTOR GRAFIKI. WYPEŁNIANIE KOLOREM
Zapis w dzienniku: Poznajemy narzędzie edytora grafiki Wypełnianie kolorem

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do zajęć.
y Nauczyciel przynosi na zajęcia kredki oraz wydrukowane w formacie A4 rysunki do kolorowania, które zamieszcza na tablicy. Zadaje pytania:
– Co trzeba zrobić, aby te rysunki wyglądały ładnie? (pokolorować)
– Kiedy sięgacie po kolorowanki? (np. kiedy mamy wolny czas)
– Co jest potrzebne do uzupełniania kolorowanek? (kredki, farby)
– Kiedy kolorowanka będzie wyglądała ładnie i estetycznie? (kiedy zostanie starannie pokolorowana)
y Nauczyciel prosi o podejście do tablicy tylu chętnych uczniów, ile przygotował
kolorowanek. Uczniowie podchodzą i je kolorują.
2. Praca z podręcznikiem.
y Uczniowie oglądają na ilustracji narzędzie Wypełnianie kolorem z Przybornika
programu Paint.
y Nauczyciel prosi o dokładne przyjrzenie się widokowi z ekranu monitora (zrzutowi) i wskazanie, gdzie znajduje się ikona narzędzia Pędzel.
(na pasku obok rysunku i na gruszce)
y Nauczyciel mówi, że pasek, w którym znajdują się narzędzia takie, jak Ołówek,
Linia, Pędzel i Wypełnianie kolorem, to Przybornik.
y Nauczyciel wyjaśnia, jak należy się posługiwać nowym narzędziem. Informuje,
że podczas pracy w oknie programu będzie widoczny wskaźnik – słoiczek z wylewającą się farbą.
y Nauczyciel zwraca uwagę na konieczność dokładnego łączenia ze sobą linii, aby
zapobiec wylewaniu się farby poza kontur rysunku.
y Nauczyciel informuje, że narzędzie Wypełnianie kolorem służy również do zmiany koloru tła.
y Uczniowie łączą dowolnymi liniami przedmioty w tych samych kolorach.
(parasol i auto; kubek i stolik; talerz i kapcie)
y Uczniowie kolorują figury według podanego kodu.
(trójkąty na żółto, koła na zielono, kwadraty na niebiesko)

kredki, rysunki
do kolorowania
w formacie A4

P. s. 16

P. s. 17, ćw. 1
P. s. 17, ćw. 2

3. Gimnastyka śródlekcyjna.
4. Praca z komputerem.
y Uruchomienie programu Paint.
y Nauczyciel wskazuje położenie narzędzia Wypełnianie kolorem z Przybornika
w programie Paint.
y Nauczyciel demonstruje, jak się posługiwać nowym narzędziem.
y Nauczyciel pokazuje, jak zmienić tło komputerowego obrazka.
y Nauczyciel demonstruje wypełnianie kolorem kształtu, którego linie konturowe
nie są ze sobą dokładnie połączone.
y Uczniowie rysują piłkę plażową, a następnie kolorują ją według wzoru.

P. s. 17, ćw. 3

AUTOR: Anna Kulesza
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Scenariusze zajęć
komputerowych
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Propozycje zapisu w dzienniku, a także pomysły na realizację zajęć
z wykorzystaniem publikacji Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe
Klasa 1 oraz CD z zabawami interaktywnymi (s. 5).
82

Galeria możliwości

| Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

5. Praca z płytą.
A. Niedokończony obrazek. Uczniowie kolorują według wzoru różne ptaki,
które przyleciały do karmnika. Używają narzędzia Wypełnianie kolorem
z Przybornika.
B. Mapa Polski. Uczniowie kolorują Wisłę i polskie symbole narodowe. Używają narzędzia Wypełnianie kolorem z Przybornika.
C. Tło obrazka. Uczniowie kolorują wszystkie baloniki. Korzystają z narzędzia Wypełnianie kolorem z Przybornika.

Płyta, ćw. 7A

Płyta, ćw. 7B
Płyta, ćw. 7C

6. Zadania dodatkowe.
WARTO użyć projektora multimedialnego.
y Nauczyciel wyświetla na ekranie z projektora nieskomplikowane rysunki wykonane narzędziem Pędzel, np. kubek, wazon, but. Prosi chętnego ucznia o podejście do jego komputera i wypełnienie kolorem jednego rysunku. Podobnie należy postąpić z pozostałymi rysunkami.
y Uczniowie wykonują samodzielnie podobne prace.

rysunki wykonane
narzędziem Pędzel

Wykorzystaj dodatkowe materiały

7. Podsumowanie zajęć.
y Nauczyciel zadaje pytania:
– Co należy robić, aby kolor nie wylewał się poza rysunek? (dokładnie łączyć linie
kształtu)
– Jak zmienić tło komputerowego rysunku? (kliknąć wybrane okno w Polu koloru)
– Jak nazywa się narzędzie, którym rysujemy cienkie linie? (Ołówek)
– Jak nazywa się miejsce, w którym umieszczone są narzędzia programu Paint?
(Przybornik)

AUTOR: Anna Kulesza

2

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

W trakcie zajęć komputerowych przeprowadź z uczniami gimnastykę
śródlekcyjną. Ćwiczenia te pozwolą dzieciom odprężyć się
i zregenerować oczy, szyję, plecy i dłonie.
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Galeria możliwości
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Szkoła podstawowa 1–3

SCENARIUSZ 3.
SZCZĘŚCIE (zadanie plastyczne: kolaż z wydzieranek z własnym portretem)
3RGF]DVSU]HSURZDG]DQLD]DMÚÊ1PRĝHVNRU]\VWDÊ]bU]XWQLNDPXOWLPHGLDOQHJR
1. 1 SRND]XMHG]LHFLRPREUD]0DUFD&KDJDOODķ6SDFHUĵ
&RZLG]LFLHQDW\PREUD]LH"-DNP\ĂOLFLHGODF]HJRW\FKGZRMHOXG]LDUW\VWDQDPDORZDïXQRV]ÈF\FKVLÚQDG]LHPLÈ"
-DNLHXF]XFLHPRĝHVSRZRGRZDÊĝHF]ïRZLHNF]XMHVLÚMDNE\XQRVLïVLÚZbSRZLHWU]X"&]\NLHG\ĂFRĂWDNLHJRF]XOLĂFLH"
2SRZLHG]FLHRbW\P
8 RSRZLDGDMÈRbVZRLFKGRĂZLDGF]HQLDFK
1 F]\WDJïRĂQRWHNVW]DPLHV]F]RQ\RERNUHSURGXNFMLREUD]X0DUFD&KDJDOOD .DUW\SODVW\F]QHVWU 
N. ...MDNE\]QDïDFDïHPRMHG]LHFLñVWZRPRMÈWHUDěQLHMV]RĂÊPRMÈSU]\V]ïRĂÊMDNE\ZF]HĂQLHMPQLHREVHUZRZDïD]DJOÈGDïDGRZQÚWU]DFKRFLDĝZLG]LDïHPMÈSRUD]SLHUZV]\&]XïHPĝHEÚG]LHPRMÈĝRQÈĵ
1 PRĝHWHĝ]DSUH]HQWRZDÊLQQHREUD]\&KDJDOODSU]HGVWDZLDMÈFHDUW\VWÚLb%HOOÚķ8URG]LQ\ĵ KWWSZZZJDOOHU\LQWHOOFRPDUWH[ELUWKGD\PDUFFKDJDOO ķ=DNRFKDQLQDGPLDVWHPĵ KWWSZZZPDJD]\QV]WXNLSOPDUFFKDJDOO
8 RJOÈGDMÈUHSURGXNFMÚ .DUW\SODVW\F]QHVU]XWQLNPXOWLPHGLDOQ\ 
1-DNP\ĂOLFLHFRWRMHVWV]F]ÚĂFLH"-DNVLÚF]XMHV]NLHG\MHVWHĂV]F]ÚĂOLZ\"
8 2GSRZLDGDMÈ1SRGVXPRZXMHRGSRZLHG]L6]F]ÚĂFLHWRQDMEDUG]LHMZ\MÈWNRZD]bSR]\W\ZQ\FKHPRFML3RZRGXMÈMÈ
QDG]Z\F]DMQLHSU]\MHPQH]GDU]HQLD&]DVHPSU]\FKRG]L]XSHïQLHQLHVSRG]LHZDQLHZbSLÚNQ\PPLHMVFXOXEEÚGÈF
]bNLPĂNRFKDQ\P.LHG\RGF]XZDVLÚV]F]ÚĂFLHWRMHVWVLÚUDGRVQ\PLb]DGRZRORQ\P
N. &RF]XMHFLHNLHG\SDWU]\FLHQDWHQREUD]"-DNP\ĂOLFLHFRF]XMÈRVRE\SU]HGVWDZLRQHQDQLP"
1 SRZLQLHQ]ZUöFLÊXZDJÚXF]QLöZQDNRORU\VW\NÚHOHPHQWöZREUD]XSU]HGPLRW\VSRVöEQDPDORZDQLDSRVWDFL
N.: -DNP\ĂOLV]FRF]XMH%HOODDbFR0DUFSU]HGVWDZLHQLQDREUD]LH"
1 ]ZUDFDXZDJÚQDLFKWZDU]HPLPLNÚJHVW\NRORU\VW\NÚ
1 PRĝHSU]HF]\WDÊ8]DJDGNÚ
&RWR]DXF]XFLH"
Kiedy przed zaśnięciem przy mnie jesteś,
Gdy mnie głaskasz i całujesz na dobranoc,
Tak się czuję, że czasami nawet westchnę,
Bo tak dobrze mi, tak dobrze, moja mamo. (szczęście)
1 QDSURZDG]DG]LHFLĝHE\SRGDï\RGSRZLHGěV]F]ÚĂFLH
N.: .LHG\OXG]LHVÈV]F]ÚĂOLZL"
8 ]DVWDQDZLDMÈVLÚQDJïRV
N.: :bMDNLFKV\WXDFMDFKW\RGF]XZDV]V]F]ÚĂFLH"&RZWHG\URELV]"

NIEZBĘDNIK: Do pracy będą potrzebne zdjęcia portretowe uczniów, kolorowe gazety, kleje, nożyczki, białe kartony formatu A3, kolorowe papiery.

2. N. prosi U. RbSU]\JRWRZDQLHQDVWROLNDFKSU]\ERUöZGRSUDF\5R]GDMHPDWHULDï\3RPDJDZbSU]\JRWRZDQLDFK

1 SU]\JRWRZXMHG]LHFLGR]URELHQLDSUDF\SODVW\F]QHMWHFKQLNÈNRODĝX
3U]HMU]\MFLHNRORURZHJD]HW\SRZ\FLQDMFLH]bQLFKVWDUDQQLHSRNLONDSRVWDFL:\ELHU]FLHW\ONRWH]DGRZRORQHLbXĂPLHFKQLÚWH
:\WQLMFLHUöZQLHĝVZRMHEX]LH]bSU]\QLHVLRQ\FK]GMÚÊ=QDMGěFLH]GMÚFLDSU]HGVWDZLDMÈFHQLHERWUDZÚLbdrzewa LbUöZQLHĝMH
wytnijcie. :b]DOHĝQRĂFLRGXPLHMÚWQRĂFL81PRĝH]DSURSRQRZDÊ]DPLDVWZ\FLQDQLDZ\G]LHUDQLH
N.: :\REUDěVRELHVLHELHZbV\WXDFMLJG\RGF]XZDV]V]F]ÚĂFLH=DF]QLMRGSHM]DĝX=DJRVSRGDUXMFDï\NDUWRQLbSRQDNOHMDM
WUDZÚGU]HZDFKPXU\VïRñFH1DVWÚSQLHSU]\NOHMJRWRZHSRZ\FLQDQHSRVWDFLH1DMHGQHM]bQLFKZbPLHMVFXJG]LHMHVW
JïRZDSU]\NOHMVZRMÈWZDU]0RĝHV]WHĝGRNOHLÊGRGDWNRZHHOHPHQW\Z\FLÚWH]bSDSLHUXNRORURZHJRQSEDORQLNLNZLDW\
8 SUDFXMÈZHGïXJZïDVQHJRSRP\VïX1QLHZSï\ZDQDGREöUPDWHULDïöZSU]H]G]LHFLSLOQXMHW\ONRSRU]ÈGNX
N.: Opowiedzcie RbVZRLFKSUDFDFK&RFKFLHOLĂFLHQDQLFKZ\UD]LÊ"&RZDPwbW\PSRPDJDïR"$bFRXWUXGQLDïR"
:\ELHU]P\UD]HPķQDMV]F]ÚĂOLZV]HĵSUDFHLbSRZLHĂP\MHQDQDV]HMJD]HWFH
8 ZVSöOQLHZ\ELHUDMÈSUDFHLbZLHV]DMÈQDJD]HWFH

AUTORZY: Lidia Frydzińska-Świątczak, Beata Marcinkowska
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Przeprowadź z uczniami rozmowy związane z emocjami i zachęć ich
do twórczych prac plastycznych, w których wyrażą swoje odczucia.
84

Galeria możliwości

| Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

SCENARIUSZ 4.
ZŁOŚĆ (zadanie plastyczne: maski z papieru)
1. 1 ]DSUDV]DG]LHFLGRZVSöOQHM]DEDZ\=DGDMH]DJDGNÚ
&RWR]DXF]XFLH"

Nos na kwintę, mina krzywa,
język z buzi się wyrywa,
Komu dopiec, tylko czeka…
Omijajcie mnie z daleka. (złość)
8 =JDGXMÈRbMDNÈHPRFMÚFKRG]L
1 &]\WDJïRĂQRWHNVW]DPLHV]F]RQ\RERNLOXVWUDFMLSU]HGVWDZLDMÈF\FKWZDU]HRb]ï\FKPLQDFK .DUW\SODVW\F]QHVb 
8 SU]\JOÈGDMÈVLÚXZDĝQHWZDU]RP
1 ]DGDMHS\WDQLD]QDMGXMÈFHVLÚRERNLOXVWUDFML
8 DQDOL]XMÈZ\UD]\WZDU]\RGSRZLDGDMÈQDS\WDQLD

NIEZBĘDNIK: Do pracy będą potrzebne różnokolorowe kartony techniczne A4; pastele olejne; gumki kapeluszowe,
N. prosi U. RbSU]\JRWRZDQLHQDVWROLNDFKSU]\ERUöZGRSUDF\5R]GDMHPDWHULDï\3RPDJDZbSU]\JRWRZDQLDFK
N.: :\ELHU]FLHWDNLHNRORU\NDUWRQXNWöUHNRMDU]ÈVLÚ:DP]H]ïRĂFLÈ
8 Z\ELHUDMÈNDUWRQ\
N. 'RZROQ\PSDVWHOHPQDU\VXMFLHQDFDï\FKNDUWNDFKWZDU]SRND]XMÈFÈ]ïÈPLQÚ :bPLHMVFDFKRF]X]UöEFLHG]LXUNL
ZöZF]DVU\VXQHNVWDQLHVLÚPDVNÈ
8 5\VXMÈ]ïHPLQ\QDVZRLFKNDUWRQDFKURELÈQRĝ\F]NDPLG]LXUNLQDRF]\
N.: =DPLHñVLÚ]bNROHJÈNROHĝDQNÈ]bïDZNLPDVNDPLLbSU]\PLHU]PDVNÚNROHJL
8 SU]\PLHU]DMÈPDVNLNROHJöZSU]\JOÈGDMÈVLÚVZRLP]DïRĝRQ\PSU]H]LQQHRVRE\
N.: &RF]XMHV]JG\SDWU]\V]QDNRJRĂXNU\WHJR]DWDNÈPDVNÈ"
8 0öZLÈobVZRLFKRGF]XFLDFK2GELHUDMÈVZRMHPDVNLRGNROHJöZ
N.: .LHG\SDWU]\V]QD]ïÈLbJURěQÈPLQÚSRP\ĂOĝHSXGHïNRNRORURZ\FKSDVWHOLPDPDJLF]QHZïDĂFLZRĂFLG]LÚNLNWöU\P
PRĝHV]]ïRĂÊSU]HPLHQLÊZbUDGRĂÊĂPLHFKLbĝDUW=DPLHñ]ïÈPLQÚVZRMHMPDVNLQDNRORURZÈĂPLHV]QÈLbZHVRïÈ
Rysuj tak, aby tobie LbLQQ\PRJOÈGDMÈF\PWZRMÈSUDFÚQDW\FKPLDVWSRSUDZLïVLÚKXPRU
N.: (rada): 5\VXMVWDUDQQLHPRFQRSU]\FLVNDMÈFSDVWHO:bWHQVSRVöEX]\VNDV]EDUG]RïDGQHNRORU\-HĂOLPDV]FLHPQ\
NDUWRQXĝ\MMDVQ\FKEDUZJG\ĝEÚGÈRQHGREU]HZLGRF]QHQDNRORURZ\PWOH
8 5\VXMÈSDVWHODPLWZDU]SU]HUDELDMÈF]ïÈPLQÚQD]DEDZQÈLbZHVRïÈ
N.: *G\SUDFHEÚGÈJRWRZHSU]\ZLÈĝFLH]bERNöZJXPNÚNDSHOXV]RZÈDE\PöFQDïRĝ\ÊPDVNÚ
8 :\NRQXMÈSROHFHQLH]bSRPRFÈQDXF]\FLHOD
N. &KRZDMÈFVLÚ]DZHVRïHPDVNLPRĝHFLHSREDZLÊVLÚZbUR]ĂPLHV]DQLHLQQ\FKG]LHFLZbNODVLH-HĂOLSRSUDZLÈVLÚZDV]H
KXPRU\EÚG]LHWRR]QDF]DÊĝHZDV]HPDVNL]URELOLĂFLHZVSDQLDOH
8 3UH]HQWXMÈVZRMH]DEDZQHPDVNL2JOÈGDMÈF\QDJUDG]DMÈQDMOHSV]HSUH]HQWDFMHRNODVNDPL

AUTORZY: Lidia Frydzińska-Świątczak, Beata Marcinkowska
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W scenariuszach plastycznych znajdziesz odniesienia do zeszytu
Galeria możliwości. Plastyka. Klasa 1 (s. 5).
85

Scenariusze zajęć
plastycznych

Wykorzystaj dodatkowe materiały

nożyczki.

Galeria możliwości

| Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

SCENARIUSZ 2.
ABECADŁO INSTRUMENTÓW. INSTRUMENTY PERKUSYJNE
(temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne)

NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA: Karty muzyczne, s. 3, ćw. 1, 2, s. 4, ćw. 1, 2 i 3. Instrumenty perkusyjne: bębenek, tamburyn,
trójkąt, grzechotka, kołatka, talerz. Białe kwadraty i prostokąty z brystolu. CD nr 1 Tropiciele do klasy I.

1. Powitanie muzyczne.
N.
U.
N.
U.

Ăpiewa: Dzieñ dobry, dzieci.
odpowiadajÈ: Dzieñ dobry Pani.
improwizuje melodiÚ powitania.
powtarzajÈ lub utrwalajÈ melodiÚ, której nauczyïy siÚ na poprzednich zajÚciach.

2. mwiczenia utrwalajÈce poznane klocki rytmiczne.

N. przygotowuje dla kaĝdego ucznia kwadrat ibprostokÈt. Prosi U., aby zamalowali na niebiesko kwadrat, abna ĝóïto
prostokÈt.
U. wykonujÈ zadanie N.

WARTO powtórzyÊ zbU. nazwy tataizacyjne klocków rytmicznych, przypominajÈc, ĝe kwadrat to „ta”,
abprostokÈt to „ti”.

Po utrwaleniu klocków rytmicznych ibtataizacji U. czytajÈ tataizacjÈ. (Karty muzyczne, s. 4, Êw. 1 ib2).

3. Abecadïo instrumentów – instrumenty perkusyjne.

N. pokazuje wybrany instrument perkusyjny: bÚbenek, tamburyn, trójkÈt (triangel), marakasy, koïatkÚ, talerze, podajÈc jego nazwÚ oraz prezentujÈc sposób grania. (Karty muzyczne, s. 3, Êw. 1).
Rozmowa N. zbU. na temat:
• budowy instrumentów,
• ich moĝliwoĂci brzmieniowych,
• roli wbmuzyce,
• sposobu gry.
N. uczy U. gry na instrumentach perkusyjnych. U. grajÈ na instrumentach wbdowolnym rytmie ibtempie. (Karty muzyczne, s. 3, Êw. 1).
U. powtarzajÈ proste rytmy prezentowane przez N.

4. mwiczenia rytmiczno-ruchowe zbinstrumentami perkusyjnymi:
Marsz, bieg do akompaniamentu instrumentalnego. N.
Wbprzerwie grania U. wykonujÈ polecenia, np.:
• jeĝeli sïyszysz bÚbenek, idziesz do przodu,
• jeĝeli sïyszysz tamburyn, idziesz do tyïu,
• jeĝeli sïyszysz trójkÈt, stoisz wbmiejscu,
• jeĝeli sïyszysz marakasy, idziesz wbbok,
• jeĝeli sïyszysz koïatkÚ, chodzisz wbkóïko,
• jeĝeli sïyszysz talerze, stoisz ibklaszczesz.

5. Nauka piosenki Znaki drogowe lub Mole ksiÈĝkowe (CD 1).
N.
N.
N.
U.
N.

prezentuje nagranie piosenki zbpïyty CD omawia tempo, charakter oraz nastrój utworu.
czyta tekst piosenki oraz objaĂnia trudne wyrazy.
rytmicznie czyta tekst piosenki.
powtarzajÈ tekst wbtym samym rytmie.
prezentuje piosenkÚ bez akompaniamentu (a cappella) zbdokïadnÈ interpretacjÈ treĂci sïownej ibmuzycznej zbzachowaniem odpowiedniej mimiki, natÚĝenia ibbarwy gïosu oraz tempa.

AUTORZY: Aldona Danielewicz-Malinowska
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Scenariusze zajęć
muzycznych
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Zapoznaj dzieci z instrumentami i wyjaśnij podstawowe pojęcia
z dziedziny muzyki. Skorzystaj z ćwiczeń rytmiczno-ruchowych.
86

Galeria możliwości

| Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

NIEZBĘDNIK UCZNIA: Karty muzyczne. Kartony lub brystol, kredki lub ﬂamastry, nożyczki.
6. mwiczenia sïuchowe – rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów perkusyjnych.
N. prezentuje děwiÚk instrumentu perkusyjnego, tak ĝeby U. go nie widzieli.
U. rozpoznajÈ go ibpodajÈ jego nazwÚ.

7. mwiczenia na poznanych instrumentach perkusyjnych doskonalÈce ibutrwalajÈce wykonywanie rytmów

zapisanych klockami rytmicznymi (Karty muzyczne, s. 4, Êw. 3).
U. najpierw wyklaskujÈ kaĝdÈ linijkÚ rytmu zapisanÈ wbkartach, abnastÚpnie je grajÈ na wybranym instrumencie perkusyjnym.
U. wbgrupach podzielonych ze wzglÚdu na przydzielony im instrument perkusyjny wykonujÈ swój rytm na instrumencie. Warto po poprawnym wykonaniu rytmu zmieniÊ instrumenty grupom ibpowtórzyÊ Êwiczenie.
Sïuchanie muzyki powinno byÊ staïym elementem zajÚÊ zbedukacji muzycznej. Przed kaĝdÈ lekcjÈ, podczas której
zaplanowano aktywnÈ percepcjÚ sïuchowÈ, N. powinien zapoznaÊ siÚ zbutworem muzycznym wbzakresie jego:
formy/budowy (czÚĂciowa lub nie); aparatu wykonawczego (gïos ludzki, gïos instrumentu), zespoïu wykonawczego
(chór, zespóï kameralny, orkiestra); brzmienia; stylu; wyrazowoĂci; treĂci pozamuzycznej; przeznaczenia;
roli lub funkcji. Odtwarzanie – prezentowanie przez N. utworu wbcaïoĂci lub we fragmencie, powinno mieÊ
nastÚpujÈce etapy:
a. Pierwsze odtworzenie utworu powinno byÊ poprzedzone maksymalnie krótkÈ informacjÈ dotyczÈcÈ ĝycia ibtwórczoĂci kompozytora; czasu trwania odtwarzanego utworu (caïoĂÊ lub fragment). N. przed odtworzeniem powinien
zapoznaÊ U. zbzadaniem zwiÈzanym zbtematem zajÚÊ ibjego powiÈzaniem zbutworem. Po odtworzeniu warto poĂwiÚciÊ kilka minut na krótkÈ rozmowÚ na temat utworu, pozwalajÈcÈ wypowiedzieÊ U. wïasne opinie, reeksje
oraz spostrzeĝenia dotyczÈce wysïuchanego utworu.
b. Drugie odtworzenie warto poprzedziÊ zadaniem zwiÈzanym zbtematem zajÚÊ, kreacjÈ ruchowÈ lub improwizacjÈ
ruchowÈ (ruch, taniec) do odtwarzanego utworu. Jeĝeli utwór posiada tytuï lub treĂÊ pozamuzycznÈ, N. prezentuje ibomawia jÈ zbU.
c. Trzecie odtworzenie moĝna poïÈczyÊ zbpracÈ domowÈ, pracÈ wizualnÈ – plastycznÈ, utrwalaniem utworu lub podsumowaniem lekcji.
Podczas rozmowy N. zbU. dotyczÈcej prezentowanego utworu warto dokonaÊ podstawowej analizy sïownej ibsïuchowej. PorozmawiaÊ obelementach dzieïa muzycznego (melodii, rytmie, tempie, sile děwiÚku, brzmieniach ibwspóïbrzmieniach) wbsposób moĝliwie prosty, czytelny ibzrozumiaïy dla U., bez nadmiaru stosowania terminologii profesjonalnej, ale zbzachowaniem prawdy muzycznej.

9. Koncert F-dur nr 3 „Jesieñ” cz. II. (Karty muzyczne, s. 27, CD 1, Tropiciele. Klasa Ibnr 39).

N. odtwarza fragment utworu, nie informujÈc U. objego treĂci pozamuzycznej. Po odtworzeniu U. wypowiadajÈ wïasne opinie ibreeksje obwysïuchanym utworze. Przed kolejnym odtworzeniem N. informuje U. obtreĂci ilustracji
děwiÚkowej (umieszczonej w sonecie przed zapisem nutowym dzieïa): nocna scena, sen zmÚczonych wieĂniaków.
U. próbujÈ okreĂliÊ tempo utworu, siïÚ děwiÚku oraz jego charakter. Po wysïuchaniu utworu N. rozmawia zbU.
obich doznaniach muzycznych oraz przedstawia reprodukcjÚ obrazu Vincenta van Gogha obtytule Gwiaědzista noc.
U. przedstawiajÈ wïasne opinie obutworze muzycznym oraz na temat zgodnoĂci ilustracji zbtreĂciÈ děwiÚkowÈ.

10. Podsumowanie lekcji.

N. gra na wybranym instrumencie perkusyjnym tak, by uczniowie nie widzieli na czym gra. U. rozpoznajÈ instrument
ibpodajÈ jego nazwÚ.
Moĝliwa praca domowa: zbuduj wïasny instrument perkusyjny zbmateriaïów znalezionych wbdomu.

AUTORZY: Aldona Danielewicz-Malinowska
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Scenariusze zajęć
muzycznych

W scenariuszach znajdziesz odniesienia do zeszytu
Galeria możliwości. Muzyka. Klasa 1 (s. 5).
87

Wykorzystaj dodatkowe materiały

8. Piórkiem, děwiÚkiem ibpÚdzelkiem.

DokoĔcz wzory na dywanie.

© by WSiP sp. z o.o., Warszawa 2011

VI.B.4

Autor: Jolanta Bredek-Morawska

Ćwiczenia
usprawniające rękę

Pomóż dziecku przygotować rękę do pisania – w Pomocach na uczę.pl
znajdziesz dużo różnych ćwiczeń grafomotorycznych.
88

Wykorzystaj dodatkowe materiały

SprawdĨ, w którym pudeáku znajdzie prezent kaĪde z dzieci. Rysuj po szarym Ğladzie.
DokoĔcz wzory na pudeákach. JeĞli chcesz, pokoloruj rysunki.

© by WSiP sp. z o.o., Warszawa 2011

VI.B.6

Ćwiczenia
usprawniające rękę

Uczniowie mogą kreślić po śladzie obrazki i rysować szlaczki,
a także kolorować rysunki.
89

ZnajdĨ 10 róĪnic miĊdzy rysunkami. JeĞli chcesz, pokoloruj jeden z nich.

© by WSiP sp. z o.o., Warszawa 2011

VII.D.6

Autor: Jolanta Bredek-Morawska

Ćwiczenia pamięci
i percepcji wzrokowej

Znajdowanie różnic w obrazkach oraz pokonywanie labiryntów
nie tylko zaciekawi dzieci, lecz także rozwinie pamięć
i umiejętność spostrzegania.
90

Wykorzystaj dodatkowe materiały

Sarenka jest gáodna, szuka paĞnika. Zaznacz jej drogĊ. JeĞli chcesz, pokoloruj rysunek.

© by WSiP sp. z o.o., Warszawa 2011

VII.E.3

Dobrymi ćwiczeniami są również: odwzorowywanie z pamięci
figur geometrycznych i rysunków oraz wyszukiwanie
identycznych obrazków.
91

Ćwiczenia pamięci
i percepcji wzrokowej

1. Poáącz sylaby tak, aby powstaáy wyrazy. Napisz je.

gójas-

-lik

-kóá-

-ral

-ka

-bel

wró-

kró-

2. JeĞli odpowiednio poáączysz rozerwane koraliki, powstaną wyrazy. Napisz je starannie.
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ó
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k

ó
n
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k
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3. Napisz zdania z pamiĊci.

Byá póĨny wieczór.
Królowa pokáóciáa siĊ z królem.
Pogodziáa ich wróĪka Józena.

© by WSiP sp. z o.o., Warszawa 2011

VIII.A.10

Autor: Jolanta Bredek-Morawska

Ćwiczenia
ortograficzne

Różnorodne ćwiczenia ortograficzne pozwolą dzieciom utrwalić pisownię
trudnych wyrazów.
92

1. Wpisz wyrazy w odpowiednie kratki. NastĊpnie napisz je z pamiĊci w liniach.

porządek

porzeczka

2. UáóĪ wyrazy z rozsypanych liter. Napisz je starannie.

b
rz
u

u

e

Ċ

a

rz

rz

a
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ą
rz

twarz

rz
k

k

a

warzywa

rz
d

e

a
u
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cz

VIII.B.11

W materiałach masz do dyspozycji m.in. rozsypanki literowe i wyrazowe,
pisanie zdań z pamięci.
93

Ćwiczenia
ortograficzne

Wykorzystaj dodatkowe materiały

orzech

dbajmy o nasze zdrowie

!

13. Co narysujesz w pustych polach? Uzupeánij rysunek.
1

14. Uzupeánij puste okienka liczbami tak,
aby dodane od lewej do prawej i z góry w dóá
daáy taki sam wynik.

2
1

2

4

15. Przyjrzyj siĊ rysunkowi. ZapamiĊtaj jego
elementy. Odwróü kartkĊ i narysuj taki sam.

!

16.
1 Uzupeánij puste pola odpowiednimi monetami.


54

Autorki: Helena Stefaniuk, Małgorzata Patoka

Karty pracy
indywidualnej

Zachęć uczniów do analizowania przedstawionych sytuacji,
wyciągania wniosków i poszukiwania rozwiązań.
94

dbajmy o nasze zdrowie

!

17.
1 Popatrz uwaĪnie. Co wstawisz w puste miejsce?

!

Wykorzystaj dodatkowe materiały

Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ:

18. Odgadnij zasadĊ, wedáug której umieszczono kóáka w polach.
1
Dorysuj w pustych polach brakujące kóáka.

55

Karty pracy
indywidualnej

Dzięki różnego typu zadaniom dzieci będą ćwiczyć myślenie
przyczynowo-skutkowe.
95

uczestniczymy w planowaniu zakupów i podejmowaniu decyzji

!

6
6. Bank jest instytucją, która gromadzi, przechowuje i poĪycza

ludziom pieniądze, by wypracowaü zyski.
ZamieĔ 10 zá na:

monety 5 zá
monety 2 zá
monety 1 zá
róĪne monety

!

7. Ania oszczĊdza pieniądze na wakacje. OdáoĪyáa przez 3 dni
7

, po tyle samo kaĪdego dnia. Ile zgromadzi przez tydzieĔ?
Narysuj wszystkie monety. Dopasuj nazwy dni tygodnia do wolnych pól.

poniedziałek

...........

...........

sobota

wtorek

czwartek

...........

...........

środa

piątek

niedziela

8. Jak najczĊĞciej robią zakupy twoi bliscy? Zaznacz odpowiedni
rysunek.

88

Karty pracy
indywidualnej

Zaproponuj dzieciom zadania rozwijające spostrzeganie, formułowanie
i wykorzystywanie prawidłowości życia codziennego.
96

uczestniczymy w planowaniu zakupów i podejmowaniu decyzji

!

9. Narysuj coĞ, co jest początkiem, miejscem i okrzykiem.
9

10. Odczytaj, co mieĞci siĊ w bankowych sejfach. MoĪesz poszukaü
informacji w internecie.
1

2

3

4

USD

2

CHF

3

GBP

PLN
EUR

Pokoloruj:
y Īóátą kredką – sejf 2.3 i 1.2, y zieloną – sejf 2.1 i 2.2,
y czerwoną – sejf 3.3 i 1.1.
Jak myĞlisz, co mają ze sobą wspólnego wyróĪnione sejfy?

!

11. TatuĞ robi zakupy trzy razy w tygodniu. PomyĞl, jakie to dni, jeĞli
1
nie są one nigdy kolejnymi dniami tygodnia. Zaznacz je. Porównaj
swoje rozwiązanie z odpowiedziami kolegów.

niedziela

poniedziałek
czwartek

poniedziałek

niedziela

czwartek

niedziela

poniedziałek
89

Postaw na samodzielność uczniów i czerpanie z wiedzy pozaszkolnej
w rozwiązywaniu zadań.
97

Karty pracy
indywidualnej

Wykorzystaj dodatkowe materiały

1

Imię i nazwisko, numer z dziennika

1.

LISTOPAD – Grupa A

Co kojarzy się z domem? Zaznacz odpowiedni wyraz.

mama

tama

maj

2.

Wypowiedz po cichu nazwy obrazków. Narysuj w ramce pod każdym obrazkiem
tyle kółek, ile głosek słyszysz.

3.

Otocz pętlą obrazek, którego nazwa rymuje się z podanym wyrazem.

rak

4.

Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej. Zapisz to zdanie w liniaturze.

ma

5.

lody.

Marta

Narysuj w pustej ramce tyle samo kwadratów, ile jest kółek.

AUTORZY: Agnieszka Gleirscher, Wojciech Stachyra (il.)

1

Karty badania
umiejętności
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Dzięki comiesięcznym kartom badania umiejętności bez trudu
sprawdzisz, czy Twoi uczniowie opanowali materiał w danym miesiącu.
98

Pokoloruj w każdej ramce tyle obrazków, ile wskazuje liczba.

2

1

3

7.

Zaznacz

8.

Na obrazku przedstawiono, do czego służy woda. Narysuj starannie, do czego
jeszcze ludzie wykorzystują wodę.

obrazek przedstawiający dom osy.

AUTORZY: Agnieszka Gleirscher, Wojciech Stachyra (il.)

2
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KBU sprawdzają te umiejętności, które powinno zdobyć dziecko
uczące się z Naszego elementarza MEN oraz z Ćwiczeń z pomysłem.
99

Karty badania
umiejętności

Sprawdź umiejętności uczniów

6.

Imię i nazwisko, numer z dziennika

1.

LISTOPAD – Grupa B

Co kojarzy się z domem? Zaznacz odpowiedni wyraz.

tata

wata

lot

2.

Wypowiedz po cichu nazwy obrazków. Narysuj w ramce pod każdym obrazkiem
tyle kółek, ile głosek słyszysz.

3.

Otocz pętlą obrazek, którego nazwa rymuje się z podanym wyrazem.

kotek

4.

Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej. Zapisz to zdanie w liniaturze.

ma

5.

rolki.

Tomek

Narysuj w pustej ramce tyle samo kółek, ile jest trójkątów.

AUTORZY: Agnieszka Gleirscher, Wojciech Stachyra (il.)
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Materiał został opracowany dla dwóch grup, dzięki czemu uchronisz
dzieci przed pokusą ściągania.
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Pokoloruj w każdej ramce tyle obrazków, ile wskazuje liczba.

3

1

2

7.

Zaznacz

8.

Na obrazku przedstawiono, do czego służy woda. Narysuj starannie, do czego
jeszcze ludzie wykorzystują wodę.

obrazek przedstawiający dom osy.

AUTORZY: Agnieszka Gleirscher, Wojciech Stachyra (il.)

4
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W kartach znajdują się zadania z różnych obszarów edukacji,
nie tylko z polonistycznej i matematycznej, lecz także z przyrodniczej,
społecznej, plastycznej i muzycznej.
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Sprawdź umiejętności uczniów

6.

LISTOPAD
Grupa A / B
Kartoteka
Numer
zadania

Obszar umiejętności

Umiejętność z PP
Wymagania ogólne

Umiejętność z PP
Wymagania szczegółowe

Uczeń:

Uczeń:

Edukacja społeczna

5.3 Zna podstawowe relacje między najbliższymi; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je
wypełnia; identyfikuje się ze swoją rodziną i jej
tradycjami.

Kojarzy wyrazy związane z domem.

1

2

Edukacja polonistyczna

1.3.e) Rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera,
sylaba, zdanie.

Liczy głoski w wyrazach.

3

Edukacja polonistyczna

1.1.b) Zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga
z nich wnioski.

Dobiera rym do podanego wyrazu.

4a

Edukacja polonistyczna

1.3.f) Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega
Układa zdanie z rozsypanki wyrazowej
zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, poprawne gramatycznie.
ortograficzną oraz interpunkcyjną.

4b

Edukacja polonistyczna

1.3.f) Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega
Zapisuje wyrazy poprawnie pod wzglęzasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, dem kaligraficznym.
ortograficzną oraz interpunkcyjną.

5

7.4 Ustala równoliczność porównywanych zestaEdukacja matematyczna wów elementów mimo obserwowanych zmian
w ich układzie.

6

Edukacja matematyczna

7.3 Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie
1000.

Właściwie odczytuje podane wartości
liczbowe.

7

Edukacja przyrodnicza

6.2 Opisuje życie w wybranych ekosystemach:
w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach
wodnych.

Wskazuje dom osy.

8a

Edukacja przyrodnicza

6.7.b) Zna znaczenie powietrza i wody dla życia
człowieka, roślin i zwierząt.

Wie, do czego człowiek wykorzystuje
wodę.

8b

Edukacja plastyczna

4.2.a) Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią.

Wykonuje rysunek na zadany temat.

Rysuje elementy, rozumiejąc pojęcie tyle
samo.

Schemat oceniania
Numer
zadania

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

1

Zaznaczenie prawidłowego wyrazu – 1 punkt.
Zaznaczenie błędnego wyrazu, zaznaczenie kilku wyrazów – 0 punktów.
Uwaga! Nauczyciel może przeczytać uczniowi podane wyrazy.

0–1

2

Prawidłowe policzenie głosek w 2 wyrazach – narysowanie właściwej liczby kółek – 2 punkty.
Prawidłowe policzenie głosek w 1 wyrazie – narysowanie właściwej liczby kółek – 1 punkt.
Nieprawidłowe policzenie głosek w obu wyrazach – 0 punktów.
Uwaga! Nauczyciel może pomóc uczniowi w prawidłowym nazwaniu obrazków, ale nie w głoskowaniu.

0–2

3

Otoczenie pętlą obrazka z makiem (grupa A) lub z młotkiem (grupa B) – 1 punkt.
Otoczenie pętlą innego obrazka lub kilku obrazków – 0 punktów.

0–1

4a

Ułożenie prawidłowego zdania z wyrazów – 1 punkt.
Ułożenie nieprawidłowego zdania z wyrazów – 0 punktów.
Uwaga! Nauczyciel może przeczytać uczniowi podane wyrazy.

0–1

AUTORZY: Agnieszka Gleirscher
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W kartotekach opisano, które wymagania z podstawy programowej
(te ogólne i te szczegółowe) są sprawdzane w danym miesiącu.
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Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Zapisanie wyrazów poprawnie pod względem kaligraficznym i w odpowiedniej liniaturze – 2 punkty.
Zapisanie wyrazów poprawnie pod względem kaligraficznym i w odpowiedniej liniaturze z 1–2 błędami
dotyczącymi kształtu liter lub umieszczenia ich w liniaturze – 1 punkt.
Uwaga!
1. Ocenie nie podlega zapisanie wielkiej litery na początku i kropki na końcu zdania.
2. Zapisanie całego zdania w złych liniach uznaje się za 1 błąd.
3. Ocenie nie podlega tu poprawność ułożenia zdania.

0–2

5

Narysowanie 4 figur – 1 punkt.
Narysowanie innej niż 4 liczby figur – 0 punktów.
Uwaga! Ocenie nie podlega znajomość kształtów figur geometrycznych.

0–1

6

Pokolorowanie w 3 lub 2 ramkach wskazanej liczby obrazków – 2 punkty.
Pokolorowanie w 1 ramce wskazanej liczby obrazków – 1 punkt.
Pokolorowanie błędnej liczby obrazków we wszystkich ramkach – 0 punktów.

0–2

7

Zaznaczenie gniazda osy – 1 punkt.
Zaznaczenie kilku obrazków, zaznaczenie błędnego obrazka – 0 punktów.

0–1

8a

Narysowanie obrazka przedstawiającego wykorzystywanie wody przez człowieka (picie, mycie rąk,
zębów, rekreacja itp.) – 1 punkt.
Uwaga! Jeśli uczeń nie potrafi narysować, ale umie to opisać, opowiedzieć, dostaje za tę część zadania
1 punkt.

0–1

8b

Wykonanie rysunku starannie, z wykorzystaniem wielu barw, na zadany temat – 2 punkty.
Wykonanie rysunku mało starannie, z wykorzystaniem niewielu barw, na zadany temat – 1 punkt.
Uwaga! Jeśli uczeń nie wie, do czego człowiek wykorzystuje wodę, otrzymuje za zad. 8a 0 punktów.
Nauczyciel może uczniowi podpowiedzieć, do czego człowiek wykorzystuje wodę, i ocenić tylko tę część
zadania (zad. 8b).

0–2

4b

AUTORZY: Agnieszka Gleirscher
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Schemat oceniania to zasady oceniania zadań i przyznawania punktów
– miej je pod ręką, żeby szybko sprawdzić prace uczniów.
103

Karty badania
umiejętności

Sprawdź umiejętności uczniów

Numer
zadania

|

Edukacja wczesnoszkolna

|

Ćwiczenia z pomysłem

Najlepszy pomysł
na drugą klasę!
Ćwiczenia z pomysłem dla klasy 2 to wyodrębniona matematyka, zadania
z różnych obszarów edukacji i pełne skorelowanie z podręcznikiem MEN
Nasza szkoła. Wszystko dla Twojej wygody i świetnych wyników Twoich uczniów.

Dostępne
w dotacji

2015

Od klasy 2
matematyka
osobno!
Pracujesz wygodnie,
bo możesz całościowo
spojrzeć na proces nauczania
matematyki, w którym
treści podporządkowane są
logice wprowadzanych pojęć
matematycznych.

104

•

Z powodzeniem rozwijasz
umiejętność czytania
i doskonalisz z dziećmi precyzję
pisania z naciskiem na utrwalanie
reguł ortograficznych, wyrażanie
myśli oraz ćwiczenie różnych
form wypowiedzi.

•

Korzystasz z osobnych zeszytów
ćwiczeń do matematyki,
dzięki czemu Twoi uczniowie
szybciej przyswajają pojęcia
matematyczne i mogą
osiągać lepsze efekty.

•

Pomagasz swoim uczniom
poznawać otaczający ich
świat – w ramach edukacji
przyrodniczej i społecznej
wspólnie odkrywacie prawa
przyrody i prawidłowości
funkcjonowania w grupie.

Efektywna praca
na okrągło
Oferta WSiP to więcej niż podręczniki. Oferujemy także dodatkowe narzędzia
wspierające pracę nauczyciela. Jesteśmy zawsze na wyciągnięcie ręki.
Zapraszamy!
1 września
Zaczynasz systematyczną pracę
z ćwiczeniami WSiP!
uczĘ.pl*
Program nauczania, rozkład
materiału, scenariusze, piosenki,
karty badania umiejętności
Diagnozy na start
Sprawdzają gotowość
szkolną oraz wiedzę uczniów
rozpoczynających naukę w klasie 1
zakończenie
roku szkolnego

ORKE
Szkolenia i konferencje
dla dyrektorów
i nauczycieli

Diagnozy
Sprawdzają wiedzę
uczniów na koniec nauki
w klasie 3

zakończenie
I semestru

Karty badania
umiejętności
Sprawdzają wiedzę
uczniów – po każdym
miesiącu nauki

* Szczegółowe zasady rejestracji i warunki korzystania z portalu uczę.pl określone zostały w Regulaminie Platformy Klubu Nauczyciela i Regulaminie konta WSiP.
Regulaminy dostępne na www.wsip.pl

Wszystko

w jednym miejscu
Nasze zasoby to niezbędny zestaw każdego nauczyciela.
Dołącz do Klubu Nauczyciela na uczę.pl i pracuj tak, jak lubisz!

Uczę.pl to:
• Nowoczesne lekcje – tysiące materiałów gotowych
do wykorzystania podczas lekcji.
• Wygodny dostęp – łatwe do pobrania pomoce.
• Gwarancja jakości – obudowa metodyczna przygotowana
przez zespół doświadczonych autorów i redaktorów WSiP.
* Na podstawie badania jesienią 2014 r. w grupie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Ponad

115po0bra0ń 0

materiałów*

