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Drogie Nauczycielki i Drodzy Nauczyciele,
wszyscy znamy entuzjazm, z którym pierwszaki rozpoczynają rok
szkolny, oraz radość, jaką sprawia im nauka pisania, czytania i liczenia.
Nasza głowa w tym, by ten entuzjazm pielęgnować.
Jak osiągnąć ten cel? Do pracy w nowym roku szkolnym wybrałam Ćwiczenia
z pomysłem. Dzieciom się podobają, bo są przepięknie ilustrowane. Dla mnie to ważne,
że zawarty w nich materiał jest dopasowany do podręcznika MEN. Tam, gdzie trzeba,
uzupełnia go o dodatkowe ćwiczenia grafomotoryczne, językowe i matematyczne
lub wzbogaca o różnorodne teksty z gotowymi ćwiczeniami.
Moje koleżanki, które już poznały Ćwiczenia z pomysłem kl. 1, chwalą
je za skuteczną naukę czytania, solidne przygotowanie ręki dziecka
do pisania i monograﬁę liczby. Powiedziały też, że w ślad
za podręcznikiem MEN w klasie 2 została wyodrębniona
matematyka. To rozwiązanie też mi się bardzo podoba.
Matematyki mogę uczyć według metody prof. Jadwigi Hanisz,
która jest dla mnie autorytetem.
Dla mojej klasy wybrałam też dodatkowe ćwiczenia z serii GALERIA
MOŻLIWOŚCI dostępne w dotacyjnym zestawie ćwiczeń.
To duża korzyść i frajda dla dzieci, które rozwijają umiejętność
czytania, pisania i liczenia.
Nauczyciel, który pracuje z Ćwiczeniami z pomysłem, nigdy nie
jest zdany sam na siebie! – w Klubie Nauczyciela na Uczę.pl czeka
na mnie wiedza i wsparcie. Loguję się w serwisie Uczę.pl i już mam
dostęp do scenariuszy zajęć na każdy dzień oraz dodatkowych
materiałów dydaktycznych, programu nauczania, rozkładów
materiału, kart badania umiejętności.
Scenariusze w wersji papierowej i elektronicznej wspaniale
prowadzą mnie przez kolejne etapy zajęć.
Zobaczcie i przekonajcie się sami, POLECAM!

Przekonałam się, że to proste!
Klub Nauczyciela na Uczę.pl to miejsce, po którym poruszam
się swobodnie od pierwszego logowania. Wiem, gdzie znajdę
materiały potrzebne mi co miesiąc: dokumentację, świetnie
przygotowane scenariusze zajęć i karty badania umiejętności
wraz z kartotekami i schematami oceniania.

To wielka wygoda – lekka torebka,
a kompletna obudowa zawsze pod ręką!
Materiały na Uczę.pl są dostępne po zalogowaniu. Można je
pobierać, zapisywać na własnym komputerze i drukować –
w dowolnym miejscu i czasie.

Niezawodny warsztat pracy na Uczę.pl
to moja wizytówka!
Program nauczania napisany przez
doświadczonych autorów, wymagane
dokumenty w odpowiedniej formie,
inspirujące scenariusze i mnóstwo
materiałów, które pomagają mi w realizacji
ciekawych zajęć – to mój niezawodny
warsztat pracy.
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na
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Dokumentacja

Lekcje

Jestem gotowa
do rozpoczęcia roku
szkolnego!

Kiedy planuję lekcje,
zaglądam do Klubu
Nauczyciela na Uczę.pl –
są tam scenariusze zajęć!

Zapoznaję się z Ćwiczeniami z pomysłem.
Programem edukacji wczesnoszkolnej. Czytam
rzetelną opinię o programie. Pobieram Wniosek
o dopuszczenie programu. Ćwiczenia z pomysłem.
Kl. 1–3. Następnie sięgam po rozkład materiału
nauczania i wychowania oraz plan wynikowy –
dokumenty zostały przygotowane z podziałem
na miesiące, są dostępne także w wersji do edycji!
Kiedy tylko potrzebuję, zaglądam do podstawy
programowej. Łatwo i szybko poradzę sobie
z przygotowaniem całej dokumentacji.

Dokładnie opisane punkt po punkcie zagadnienia,
w czytelnym układzie, pomagają mi przygotować
różnorodne zajęcia, także wychowania ﬁzycznego,
komputerowe oraz z zakresu edukacji plastycznej
i muzycznej. Znajduję tu również tematy do
dziennika w wersji do edycji, tabele integracji
sensorycznej uzupełniające zajęcia z wychowania
ﬁzycznego, a także piosenki i bardzo przydatne
efekty dźwiękowe! Wszystko w jednym miejscu.

Diagnostyka

Pomoce

Regularnie sprawdzam,
co moi uczniowie
już umieją!

Sięgam po więcej
i wykorzystuję dodatkowe
materiały!

Przeprowadzam diagnozę gotowości szkolnej
u progu klasy 1. To pomaga mi poznać uczniów
i dobrze zaplanować z nimi pracę – szczególnie
w pierwszych miesiącach. Karty badania
umiejętności pozwalają mi sprawdzić wiedzę uczniów
po każdym miesiącu nauki. Do sprawdzania zadań
wykorzystuję kartoteki i schematy oceniania.

Znajduję tu ćwiczenia grafomotoryczne, dyplom
turnieju wiedzy komputerowej, ćwiczenia
ortograﬁczne oraz bank ćwiczeń aktywizujących
zmysły. A na zakończenie roku szkolnego – dzięki
łatwej w obsłudze aplikacji dostępnej już po
zalogowaniu – samodzielnie przygotowuję i drukuję
świadectwa.

Multimedia

Generator
dyplomów

Pracuję w nowoczesny
sposób!
Na co dzień korzystam z elektronicznej wersji
Ćwiczeń z pomysłem w formacie PDF i prezentuję
je uczniom na tablicy interaktywnej, dopisuję swoje
notatki pomocne w czasie zajęć.

Korzystam z niego, żeby z gotowych elementów
graﬁcznych szybko zaprojektować kolorowe
dyplomy, które na pewno przypadną do gustu
moim uczniom!
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Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

TYDZIEŃ 1. POZNAJEMY NASZĄ SZKOŁĘ
Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku.

Scenariusz 1.

Nasza szkoła

Zapis w dzienniku y Zabawy integrujące zespół klasowy. y Ćwiczenia w mówieniu. y Zwiedzanie
szkoły i porównywanie jej ze szkołą z podręcznika. y Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie. y Stosunki przestrzenne – określanie położenia osób, przedmiotów i obiektów. y Swobodne zabawy na szkolnym boisku.

P1 s. 4–5
ĆzP1 s. 4

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie U. do klasy.
1. wprowadza U. do sali lekFyMneM. U. siadaMÈ na dywanie.
2. Zabawy integracyjne w krÚgX
ļ zabawa sïownoPXzyczna ķ3oznajPy siÚĵ ļ 1. przedstawia siÚ ĂpiewajÈc swoje iPiÚ i nazwisko.
1astÚpnie w podobny sposöb przedstawiajÈ siÚ U.
ļ zabawa ķWitaP ciÚ serdecznieĵ ļ U. po kolei odwracajÈ siÚ w prawÈ stronÚ podajÈ dïoñ osobie
siedzÈcej obok i wypowiadajÈ zdanie ķWitaP ciÚ serdecznie. -esteP... iPiÚ ĵ
ļ zabawa rXcKowa ķWszystkie dzieci ktöre...ĵ ļ 1. wyPienia cecKy Iizyczne dzieci. U. ktörzy
XtoĝsaPiajÈ siÚ z podanyPi cecKaPi wcKodzÈ do Ărodka krÚgX np. ķWszystkie dziewczynki
siadajÈ w ĂrodkX koïa wszystkie dzieci ktöre noszÈ okXlary zPieniajÈ Piejsce wszystkie dzieci
ktöre PajÈ krötkie wïosyĵ
ļ zabawa rXcKowa ķ3oznaj Poje iPiÚĵ ļ U. cKodzÈ w rytP Parszowej PXzyki. 3odcKodzÈ do sie
bie witajÈ siÚ i przedstawiajÈ podajÈc swoje iPiÚ.
1. zwraca XwagÚ na zröĝnicowanie grXpy ale podkreĂla ĝe wszyscy U. sÈ tak saPo waĝni.
3. Wyznaczenie U. Piejsc w ïawkacK.
1. wyznacza U. Piejsca w ïawkacK zgodnie z wyPogaPi Kigieny pracy wzrost wady wzrokX sïX
cKX inIorPacje od rodzicöw preIerencje Xczniöw .
4. 2Pöwienie treĂci ilXstracji.
U. wypowiadajÈ siÚ na tePat ilXstracji pokazanej w podrÚcznikX co przedstawia osiedle szkoïÚ 
ile piÚter Pa szkoïa jakie poPieszczenia sÈ w szkole i na ktöryP piÚtrze siÚ znajdXjÈ
po czyP je poznajePy jaki teren jest w obrÚbie szkoïy boiska plac zabaw  co Ăwiadczy o tyP
ĝe szkoïa jest bezpieczna.
5. mwiczenia twörcze.
U. pröbXjÈ odgadnÈÊ nazwÚ Xlicy przy ktörej znajdXje siÚ szkoïa na ilXstracji. UzasadniajÈ swoje
zdanie. ZastanawiajÈ siÚ kto cKodzi do przedstawionej szkoïy. 1. czyta inIorPacjÚ zaPieszczonÈ
pod ilXstracjÈ.
6. Wycieczka po szkole i terenie szkolnyP.
U. zwiedzajÈ swojÈ szkoïÚ i teren naleĝÈcy do szkoïy. 3oröwnXjÈ jÈ ze szkoïÈ z ilXstracji wielkoĂÊ
szkoïy liczba piÚter wyglÈd sal boiska i placX zabaw XPiejscowienie szkoïy na osiedlX .
7. Zabawy na boiskX szkolnyP ļ okreĂlanie poïoĝenia osöb i obiektów.
1. zadaje U. pytania U. odpowiadajÈ XĝywajÈc okreĂleñ SRGQDGRERNPLÚG]\SR]Dw ĂURGNX
SU]HG np. gdzie znajdXje siÚ plac zabaw co stoi na boiskX co widziPy nad boiskieP"
8. .ojarzenie Piejsc w szkole z wykonywanyPi czynnoĂciaPi.
U. oglÈdajÈ ilXstracje w ÊwiczeniacK i XPieszczajÈ nalepki w okreĂlonycK PiejscacK. 2dpowiadajÈ
na pytania w ÊwiczeniX.
9. 5ysowanie po Ăladzie ļ pÚtelki.
10. 3raca doPowa 3orozPawiaj z rodzicaPi o swojej szkole i przynieĂ na nastÚpne zajÚcia lXsterko.

P1 s. 4–5

P1 s. 5

ĆzP1 s. 4 ćw. 1

ĆzP1 s. 4 ćw. 2

AUTORKA: Dorota Rączyńska

Ze strony Uczę.pl mogę pobrać rozkład materiału nauczania i wychowania oraz plan wynikowy na wrzesień
w dwóch formatach: PDF i w wygodnej formie do edycji docx. Pliki w podziale na miesiące zostały przygotowane
na cały rok szkolny.
Na początku września, by sprawdzić umiejętności dzieci przed rozpoczęciem nauki w klasie 1 i właściwie
zaplanować pracę, korzystam z diagnozy gotowości szkolnej. Na Uczę.pl mam potrzebny komplet materiałów:
karty pracy, przewodnik z planem przeprowadzenia diagnozy i schematem oceniania, formularz do
wprowadzania i analizowania wyników, a także karty utrwalające i rozwijające.
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Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Scenariusz 2.

Szkoła podstawowa 1–3

Nasza klasa

Zapis w dzienniku y Swobodne wypowiedzi uczniów na temat sali lekcyjnej. y Szukanie różnic i podobieństw. y Czytanie globalne. y Tworzenie kącików tematycznych. y Ćwiczenia rytmiczne. y
Rysowanie swojego portretu z uwzględnieniem charakterystycznych cech. y Stosunki przestrzenne.

P1 s. 6–7
ĆzP1 s. 5

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: worek zabawki Pateriaï przyrodniczy ksiÈĝki Pateriaïy plastyczne lXsterka

Przebieg zajęć

1. 3owitanie U. przez 1.
1. wita siÚ z U. wyklaskXjÈc okreĂlony rytP. 3oszczególne grXpy U. powtarzajÈ rytP po 1.
ķWitaP wszystkie dziewczynkiĵ ķWitaP wszystkicK cKïopcówĵ ķWitaP wszystkie dzieciĵ.
2. mwiczenia rytPiczne.
U. rytPicznie wyklaskXjÈ zwrot ķ1asza klasaĵ. /iczÈ liczbÚ Xderzeñ w dïonie.
3. 2kreĂlanie znaczenia pojÚcia klasa.
U. okreĂlajÈ znaczenie pojÚcia klasa jako sala lekcyjna poPieszczenie i jako zespóï klasowy.
4. Wypowiedzi U. na tePat sali lekcyjnej na ilXstracji.
U. PówiÈ gdzie znajdXje siÚ sala lekcyjna jak wyglÈda jaki sprzÚt znajdXje siÚ w sali co zacieka
wiïo icK w sali co iP siÚ podoba co cKcieliby zPieniÊ co Poĝna robiÊ w sali lekcyjnej.
5. 6zXkanie róĝnic i podobieñstw.
U. szXkajÈ róĝnic i podobieñstw w wyglÈdzie icK sali i sali pokazanej na ilXstracji oraz PiÚdzy za
jÚciaPi dzieci z podrÚcznika a dzieÊPi z icK klasy.
6. 7worzenie kÈcików tePatycznycK.
1. pokazXje U. worek w któryP znajdXjÈ siÚ róĝne przedPioty. 3oszczególni U. wyjPXjÈ przed
Pioty i segregXjÈ je zgodnie z przeznaczenieP lalka ļ zabawki kaktXs ļ Pateriaï przyrodniczy
Iarby ļ Pateriaïy plastyczne atlas ļ ksiÈĝki. Wspólnie z 1. wyznaczajÈ Piejsce na kÈciki tePatycz
ne i XPieszczajÈ w nicK posegregowane przedPioty. 2kreĂlajÈ poïoĝenie przedPiotów. U. zasta
nawiajÈ siÚ czyP Poĝna zajPowaÊ siÚ w poszczególnycK kÈcikacK.
6. Czytanie globalne.
1. XPieszcza w okreĂlonycK PiejscacK kÈciki nad tablicÈ nad drzwiaPi wejĂciowyPi od strony
sali lekcyjnej obrazki oraz napisy sala lala kaktXs Iarby atlas tablica. U. cKóralnie odczytXjÈ
napisy.
7. Swobodne zabawy w kÈcikacK tePatycznycK.
8. Zabawa paPiÚciowa ķZapaPiÚtaj Poje iPiÚĵ.
U. stojÈ w krÚgX. .aĝdy z U. pokazXje ciaïeP rXcK gest i podaje swoje iPiÚ. 3ozostali U. powta
rzajÈ rXcK oraz iPiÚ.
9. 3raca plastyczna ļ rysowanie swoicK portretów.
U. wykorzystXjÈ przyniesione lXsterko i rysXjÈ swoje portrety. 1. tworzy galeriÚ prac.
10. mwiczenia twórcze ķ-ak zapaPiÚtaÊ iPiona rówieĂników z klasyĵ.
U. podajÈ swoje propozycje.
11. 2kreĂlanie nazw i poïoĝenia przedPiotów w przestrzeni.
U. opowiadajÈ co znajdXje siÚ w icK klasie XĝywajÈc sïów nad, pod, obok, na, w.
12. 5ysowanie po Ăladzie.
13. 3raca doPowa 3rzynieĂ dowolny przedPiot do okreĂlonego kÈcika tePatycznego.

P1 s. 6–7

P1 s. 6 ćw. 1

P1 s. 6 ćw. 2

P1 s. 6 ćw. 3

P1 s. 7 ćw. 4
P1 s. 7 ćw. 5
P1 s. 7 ćw. 6
ĆzP1 s. 5 ćw. 3

W trakcie zajęć często wyświetlam uczniom za pomocą rzutnika konkretne strony z Ćwiczeń z pomysłem,
co znacznie ułatwia organizację pracy. Korzystam z PDF-ów zamieszczonych na Uczę.pl w folderze Multimedia.
Pomagam dzieciom przygotować się do pisania i daję im do wykonania wiele różnych ćwiczeń
grafomotorycznych. Ćwiczenia usprawniające rękę, takie jak kreślenie po śladzie obrazków, rysowanie szlaczków
czy kolorowanie obrazków, są do pobrania i wydrukowania na Uczę.pl w folderze Pomoce: Materiały
metodyczne.

5

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Scenariusz 3.

Szkoła podstawowa 1–3

To my

Zapis w dzienniku y Uważne słuchanie fragmentu książki Marii Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik”.
y
Sprawdzenie zrozumienia tekstu. y
Budowanie wypowiedzi ustnych. y
Podobieństwa i różnice między
Praca zespołowa. y
Przeliczanie elementów. y
Wykonanie z plasteliny Plastusia. y
Wyścigi
ludźmi. y
rzędów.

P1 s. 7–9
ĆzP1 s. 6

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: piïka ksiÈĝka 0arii .ownackiej ķ3lastXsiowy paPiÚtnikĵ plastelina pïyta C'
W.$. 0ozarta ķ0ozart dla XPysïX dzieckaĵ ķ3oPoce dePonstracyjne. (Pocjeĵ WSi3

Przebieg zajęć

1. Zabawa na powitanie ķW jakiP jesteP nastrojX"ĵ.
U. stojÈ w krÚgX. 1. rzXca piïkÚ do dowolnego dziecka i pyta ķW jakiP jesteĂ nastrojX"ĵ. U. ïapie
piïkÚ i odpowiada okreĂlajÈc swój nastrój. 1astÚpnie rzXca piïkÚ do dowolnego kolegi i zadaje to
saPo pytanie. 1.bokreĂla nastrój grXpy i w zaleĝnoĂci od tego proponXje wiÚcej zabaw rXcKowycK
i relaksacyjnycK.
2. %Xrza Pózgów ķ2d czego zaleĝy nasz nastrój"ĵ.
U. podajÈ swoje propozycje a 1. zapisXje je na tablicy. 'zieci opisXjÈ sytXacje pokazane na zdjÚ
ciacK i w sposób graIiczny okreĂlajÈ ePocje dzieci. 0oĝna wykorzystaÊ ķ3oPoce dePonstracyjne.
(Pocjeĵ WSi3.
3. SïXcKanie IragPentX ksiÈĝki 0arii .ownackiej ķ3lastXsiowy paPiÚtnikĵ.
1. czyta U. rozdziaï ksiÈĝki ķ'laczego nazywaP siÚ 3lastXĂĵ.

ĆzP1 s. 6 ćw. 1

'ODF]HJRQD]\ZDPVLÚ3ODVWXĂ
-esteP PalXtki lXdzik z plasteliny.
'latego na iPiÚ Pi 3lastXĂ.
0aP Ăliczne Pieszkanie oddzielny drewniany pokoik. 2bok Pnie w drXgiP pokoikX Pieszka
tïXĂciXtka biaïa gXPa. 7a gXPa nazywa siÚ ķPyszkaĵ. $ zaraz koïo gXPki PieszkajÈ cztery bïysz
czÈce ostre stalówki. $ z drXgiej strony w dïXgiP korytarzX Pieszka pióro oïówek i scyzoryk.
ZbpoczÈtkX nie wiedziaïeP jak siÚ nasz doP nazywa. 7eraz jXĝ wieP piórnik.
1aszÈ gospodyniÈ jest Païa 7osia.
1a lekcji rysXnków siedziaïeP na ïawce w rowkX koïo oïówka. 2ïówek Pi opowiedziaï skÈd siÚ
tX wziÈïeP.
7o byïo tak
1a pierwszej lekcji zaraz po wakacjacK byïo lepienie z plasteliny. 3ani rozdaïa dziecioP zielo
nÈ i czerwonÈ plastelinÚ i dzieci lepiïy co saPe cKciaïy. %ronka Xlepiïa gniazdo z jajeczkaPi WicXĂ
Xlepiï grzybki cKïopcy spod okna Xlepili saPoloty a 7osia Xlepiïa Pnie ļ takiego PalXtkiego lX
dzika.
-a PaP dXĝy czerwony nos odstajÈce Xszy i zielone Pajteczki. Wszyscy powiedzieli w klasie
ĝebjesteP Ăliczny.
7osia Pi zrobiïa oïówkieP oczy i zaraz zaczÈïeP patrzeÊ na wszystkie strony. $ jak 7osia przy
lepiïa Pi Xszy to zaraz zaczÈïeP sïXcKaÊ co siÚ w klasie dzieje. […]
0aULa .ownaFka
U. wypowiadajÈ siÚ na tePat boKatera kiP jest jak wyglÈda gdzie Pieszka z kiP Pieszka ile jest
stalówek w piórnikX kiP jest 3lastXĂ dla 7osi.
4. /epienie z plasteliny 3lastXsia.
1. jeszcze raz odczytXje IragPent opisXjÈcy wyglÈd 3lastXsia a U. lepiÈ postaÊ zgodnie z przeczytanyP
opiseP. 3odczas zajÚÊ U.bPogÈ sïXcKaÊ Xtworów W.$. 0ozarta z pïyty ķ0ozart dla XPysïX dzieckaĵ.
5. 7worzenie wystawki prac ļ stwarzanie sytXacji problePowej.
U. porównXjÈ swoje lXdziki. Czy sÈ one takie saPe czyP siÚ róĝniÈ postacie dlaczego PogÈ byÊ
inne poPiPo ĝe wszyscy wykonywali je wedïXg jednego opisX"

W każdym scenariuszu mam w jednym miejscu spis wszystkich pomocy dydaktycznych potrzebnych do
przeprowadzenia zajęć. Pozwala mi to na lepsze przygotowanie się do pracy z moimi uczniami. Mogę skorzystać
także z dodatkowych publikacji WSiP, do których odwołania znajdę w scenariuszach.
W scenariuszach na bocznym marginesie mam podane konkretne strony z podręcznika MEN (np. P1 s. 8 ćw. 1 )
i Ćwiczeń z pomysłem (np. ĆzP1 s. 6 ćw. 1 ), co znacznie ułatwia mi pracę w trakcie zajęć.
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6. Wprowadzenie do pracy grXpowej.
1. proponXje U. pracÚ w PaïycK zespoïacK. 3rzypoPina o tyP ĝe kaĝdy z nas jest inny ale w trak
cie pracy zespoïowej naleĝy XPieÊ siÚ porozXPieÊ i wspólnie wykonaÊ zadania. 'zieli klasÚ nabze
spoïy osobowe zgodnie z wylosowanyP znaczkieP. U. siadajÈ w swoicK grXpacK i wykonXjÈ
wspólnie Êwiczenia
ļ porozPawiaj w swojej grXpie o tyP co ciekawego Poĝe siÚ wydarzyÊ w szkole i o czyP PogÈ
rozPawiaÊ dzieci pokazane na ilXstracjacK w ilX grXpacK pracXjÈ
ļ policzcie ile jest dzieci w kaĝdej grXpie pokazanej na ilXstracjacK
– w ilX grXpacK pracXjÈ dzieci w waszej klasie
– jakie sÈ iPiona dzieci w waszej klasie
– wyPyĂlcie nazwy dla kaĝdej grXpy dzieci pokazanej na ilXstracjacK
– wyPyĂlcie nazwÚ dla swojej grXpy i Xzasadnijcie wybór nazwy
– Xstalcie odpowiedzi na pytania z podrÚcznika
– wyPyĂlcie znaczki dla sïów nad, pod, obok, na, w
– Xstalcie kogo jest wiÚcej w naszej klasie cKïopców czy dziewczynek.
3o kaĝdyP ÊwiczeniX grXpy przedstawiajÈ swoje odpowiedzi. W grXpacK nastÚpXje zPiana osoby
odpowiadajÈcej.
7. WyĂcigi rzÚdów – zajÚcia sportowe.
ZajÚcia odbywajÈ siÚ na boiskX szkolnyPw sali giPnastycznej. U. podzieleni sÈ na dwie grXpy.
1.boPawia z U. zasady zacKowania siÚ w sytXacji poraĝki i zwyciÚstwa. U. XstalajÈ jakie ePocje
towarzyszÈ podczas zawodów sportowycK.
8. .ojarzenie syPbolX graIicznego z podpiseP. 'opasowywanie raPek z ksztaïteP wyrazów do wy
razów.
9. 5ysowanie po Ăladzie – ïXki.
10. 3raca doPowa Zastanów siÚ i przygotXj krótkÈ wypowiedě o czyP naleĝy paPiÚtaÊ podczas pra
cy w grXpacK.

Scenariusz 4.

P1 s. 8 ćw. 1
P1 s. 8 ćw. 2

P1 s. 8 ćw. 3
P1 s. 9, ćw. 4, 5
P1 s. 7 ćw. 6

ĆzP1 s. 6 ćw. 2
ĆzP1 s. 6 ćw. 3
P1 s. 9 ćw. 6

Jestem uczniem klasy pierwszej (w ĆzP1 temat oznaczony jako „Nasza klasa”)

Zapis w dzienniku y Wysłuchanie wiersza Hanny Łochockiej „Idziemy do szkoły”. y Układanie klasowego regulaminu. y Analiza i synteza słuchowa wyrazów. y Ćwiczenia spostrzegawczości. y Stosunki
przestrzenne – ćwiczenia praktyczne. y Zabawy ruchowe z nietypowymi przyborami.

ĆzP1 s. 5

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst wiersza ķ,dziePy do szkoïyĵ +anny ocKockiej papierowy terPoPetr

ePocji rysXnek szkoïy – karta pracy obrazki do pokazania na rzXtnikX prezentacja PXlitPedialna
o szkole dawniej i dziĂ

Przebieg zajęć

1. Zabawa na powitanie ķWitaPy siÚ okrzykiePĵ.
U. saPodzielnie dzielÈ siÚ na – zespoïy. W zespoïacK XstalajÈ powitalny okrzyk. .aĝda grXpa
prezentXje swoje powitanie a pozostali je powtarzajÈ.
2. SïXcKanie wiersza ķ,dziePy do szkoïyĵ.
1. czyta wiersz +anny ocKockiej ķ,dziePy do szkoïyĵ.
,G]LHP\GRV]NRï\
,dziePy do szkoïy
pierwszy raz.
3ierwszaki zXpeïnie nowi.
CiekawyP okieP kaĝdy z nas
przyglÈda siÚ sÈsiadowi.

Treści wychowawcze systematycznie, każdego dnia wplatam w inne działania edukacyjne. Uczę dzieci zasad
pracy zespołowej, pokazuję, jak działać w grupie i szanować zdanie innych.
Dzięki bogatemu bankowi nagrań piosenek na Uczę.pl (aż 39 piosenek dla klasy 1) w folderze Lekcje: Materiały
pomocnicze mam pewność, że nigdy nie zabraknie mi pomysłów na włączenie w tok zajęć elementów
muzycznych. Dzieciom bardzo spodobała się np. piosenka Pierwszaczek.
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2n bÚdzie takĝe nowy. 7ak jak ja.
0oĝe siÚ z niP zaprzyjaěniÚ"
%o gdy razeP idÈ pierwszaki dwa
zaraz iP robi siÚ raěniej.
+anna oFKoFka
1a podstawie wiersza oraz wïasnycK doĂwiadczeñ U. rozPawiajÈ na tePat swoicK pierwszycK dni
w szkole – swoicK odczXÊ niepokojów wraĝeñ. 1a terPoPetrze ePocji terPoPetr wyciÚty z pa
pierX skïada siÚ z trzecK czÚĂci czerwonej biaïej i niebieskiej przyczepiony do tablicy U. ozna
czajÈ swoje pozytywne negatywne lXb obojÚtne odczXcia przyklejajÈc na okreĂlony kolor terPo
PetrX saPoprzylepne elePenty. 1astÚpnie cKÚtne dzieci przeliczajÈ elePenty na kaĝdyP polX
terPoPetrX.
3. 3rezentacja prawidïowej postawy.
1. prezentXje wïaĂciwÈ postawÚ podczas siedzenia w ïawce i noszenia tornistra.
4. mwiczenia palXszkowe.
U. wykonXjÈ Êwiczenia iPitXjÈ grÚ na Iortepianie Ăciganie siÚ palXszków obX dïoni dotykajÈ
blatX ïawki pojedynczyPi palcaPi.
5. 5ysowanie po Ăladzie.
U. wodzÈ palXszkieP po Ăladzie linii póěniej pokrywajÈ je kolorowÈ kredkÈ.
6. StosXnki przestrzenne – Xkïadanie wypowiedzi.
7. StosXnki przestrzenne – Êwiczenia praktyczne.
U. otrzyPXjÈ kartÚ pracy z narysowanÈ szkoïÈ. 'orysowXjÈ elePenty zgodnie z poleceniaPi 1.
np. ķ2bok szkoïy narysXj plac zabawĵ. UtrwalajÈ pojÚcia na, obok, na ]HwnÈWU], nad, pU]Hd.
8. 5ozwiÈzywanie rebXsX IonePowego.
1. przedstawia za poPocÈ laptopa i rzXtnika zdjÚcia  przedPiotów szaIy kogXta oczX ïódki
arbXza. U.bwysïXcKXjÈ pierwsze gïoski w nazwacK przedPiotów i ïÈczÈ je w jeden wyraz – s]koïa.
1astÚpnie U. dokonXjÈ analizy i syntezy sïXcKowej pokazanycK wczeĂniej nazw przedPiotów.
9. 3rezentacja PXltiPedialna ķ-ak to dawniej w szkole bywaïoĵ.
1. przygotowXje prezentacjÚ ze zdjÚciaPi do wyĂwietlania za poPocÈ rzXtnika przedstawia dawnÈ
szkoïÚ Xczniów w PXndXrkacK przybory szkolne. U. porównXjÈ dawnÈ i wspóïczesnÈ szkoïÚ.
10. mwiczenia spostrzegawczoĂci – porównywanie piórników i znajdowanie dwócK takicK saPycK.
11. Ukïadanie klasowego regXlaPinX.
1. wyjaĂnia pojÚcie UHJXlaPLn. U. proponXjÈ zapis w klasowyP regXlaPinie. WieszajÈ regXlaPin
w klasie.
12. Zabawy rXcKowe na boiskXsali giPnastycznej z wykorzystanieP papierowycK kXl.

ĆzP1 s. 5 ćw. 1
ĆzP1 s. 5 ćw. 1

ĆzP1 s. 5 ćw. 2

Ciekawe i fachowo rozplanowane przez nauczycieli praktyków zajęcia WF poprowadzę dzięki rozkładowi
materiału i scenariuszom zajęć WF dostępnym na Uczę.pl. W każdym miesiącu scenariusze przewidziane
są na trzy godziny lekcyjne WF w tygodniu, a dodatkową jedną godzinę przeznaczam na śródlekcyjne zabawy
ruchowe lub aktywność uczniów na świeżym powietrzu.
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TYDZIEŃ 2. DBAMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Scenariusz 5.

Wspominamy lato

Zapis w dzienniku y Ćwiczenia słuchu fonematycznego. y Tworzenie obrazu lata na podstawie wiersza i muzyki. y Układanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat wakacji. y Zabawy z muzyką poważną i muzyką przyrody. y Proste doświadczenia dźwiękonaśladowcze. y Stosunki przestrzenne: na zewnątrz, wewnątrz.

P1 s. 10
ĆzP1 s. 7

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: obrazki szary arkXsz papierX tekst wiersza ķ/atoĵ 7adeXsza .Xbiaka PXzyka

z odgïosaPi przyrody pïyta C' $. 9iYaldiego ķCztery pory rokXĵ instrXPenty perkXsyjne wiatra
czek papierowe torebki woda w garnkX cKXsta aniPacyjna piïka obrÚcz liczPany

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do zajÚÊ – zabawa na dobry poczÈtek.
U. podzieleni sÈ na  grXpy podziaï przez losowanie losów w koloracK zielonyP ĝóïtyP niebie
skiP czerwonyP . .aĝda grXpa Xdaje siÚ do innego Piejsca w sali gdzie leĝÈ w kolejnoĂci obraz
ki przedstawiajÈce latawiec lalkÚ koWa i okno. U. dzielÈ nazwy obrazków na gïoski. Z kolejnycK
nazw zapaPiÚtXjÈ     gïoskÚ. 'okonXjÈ syntezy sïXcKowej i wypowiadajÈ zïoĝony wyraz –
lato.
2. 7worzenie skojarzeñ do wyrazX laWo.
1. zapisXje na szaryP arkXszX papierX propozycje U. wakacje Porze rzeka las itp. .
3. SïXcKanie wiersza ķ/atoĵ.
1. czyta wiersz 7adeXsza .Xbiaka ķ/atoĵ. U. zapaPiÚtXjÈ te elePenty wiersza które PówiÈ o lecie
niebo bez cKPXrek koniczyna kXkXïka Potyl jabïonka Iala ĝyta .
/aWo
%Xre cKPXry w dal pïynÈ
nad dolinÈ nizinÈ...
2dpïynÚïy spójrz w górÚ
jXĝ jest niebo bez cKPXrek.
Wiatr Pknie IalÈ przez ĝyta
koniczyna zakwita.
W cieniX lasX znikï zajÈc
taP kXkXïki kXkajÈ.
W dali rzeka poïyska
niby blacKa srebrzysta
Potyl leci kX kwiatoP.
Czy jXĝ lato" 7ak lato.
-akĝe grzeje dziĂ sïonko
ile ciepïa Ăle w darze!
W twoiP cieniX jabïonko
odpoczniePy po skwarze.
7adHXs] .XbLak

4. SïXcKanie odgïosów lata – PXzyka przyrody.
U. wsïXcKXjÈ siÚ w szXP Porza rzeki děwiÚki kXkXïki dziÚcioïa letniej bXrzy.

Na początku zajęć proponuję dzieciom różne gry i zabawy – moi uczniowie nigdy się nie nudzą!
Dzieci uwielbiają lekcje, na których wsłuchujemy się w różne dźwięki i odgłosy związane z omawianym tematem.
Nagrania efektów dźwiękowych w lekkim formacie MP3 zawsze pobieram z Uczę.pl z Materiałów pomocniczych
w folderze Lekcje. Tu na pewno przydadzą się: Efekty dźwiękowe. Świerszcze żaby, pszczoły, żurawie lub
Efekty dźwiękowe. Brzęczenie pszczół, wróbel, jaskółka, skowronek.
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5. ,Pprowizacja rXcKowa do PXzyki $. 9iYaldiego.
U. swobodnie porXszajÈ siÚ po sali do IragPentX XtworX ķ/atoĵ $. 9iYaldiego ķCztery pory
rokXĵ . 2kreĂlajÈ cKarakter PXzyki powaĝna  zastanawiajÈ siÚ jakie zjawiska elePenty lata
Poĝna XsïyszeÊ w tej PXzyce.
6. mwiczenia rytPiczne.
U. wyklaskXjÈwystXkXjÈ rytPicznie zdania na instrXPentacK perkXsyjnycK ķ-edziePy na waka
cjeĵ ķ/ato to gorÈca pora rokXĵ ķ.XkXïeczka kXka doPkX w lesie szXkaĵ.
7. 7worzenie wakacyjnycK odgïosów.
U. zastanawiajÈ siÚ w jaki sposób Poĝna stworzyÊ PXzykÚ przyrody np. szXP rzeki – porXszanie
palcaPi wody w Pisce szXP wiatrX – wïÈczenie wiatraczka cKodzenie po piaskX – Xcieranie PakX
bXrza z piorXnaPi – Xderzenie w nadPXcKanÈ papierowÈ torebkÚ. U. wykonXjÈ Êwiczenia w grX
pacK.
8. 5ozPowa na tePat wakacji.
U. opowiadajÈ o swoicK wakacjacK – gdzie je spÚdzili w jaki sposób co zapaPiÚtali z wakacji
z czyP lXb z kiP kojarzÈ iP siÚ wakacje czy nawiÈzali jakieĂ wakacyjne przyjaěnie.
9. Wakacyjne zabawy z kolorowÈ cKXstÈ.
– U. stojÈ dookoïa cKXsty. 3orXszajÈ cKXstÈ w taki sposób aby powstaïy Iale.
– U. Xstawieni sÈ jak poprzednio. 3orXszajÈ cKXstÈ w taki sposób aby z cKXsty nie spadïa piïka.
10. 2dnajdywanie takiego saPego wyrazX w kaĝdyP rzÚdzie.
11. 5ysowanie po Ăladzie.
12. 2kreĂlanie poïoĝenia przedPiotów.
1. kïadzie na podïodze obrÚcz. WewnÈtrz obrÚczy leĝÈ np. piïka PXszla kaPyk korale skakanka.
1a zewnÈtrz obrÚczy leĝÈ np. Iarby worek kredki. 1. pyta U. ķCo znajdXje siÚ na zewnÈtrz obrÚ
czy a co znajdXje siÚ wewnÈtrz obrÚczy"ĵ ķ3rzenieĂ na zewnÈtrz obrÚczy kaPyk poïóĝ wewnÈtrz
obrÚczy worekĵ.
13. Zabawa PatePatycznowyobraĝeniowa ķWewnÈtrz – na zewnÈtrzĵ.
U. odpowiadajÈ na pytania 1.
– co znajdXje siÚ wewnÈtrz statkX a co na zewnÈtrz"
– co znajdXje siÚ wewnÈtrz kXIra piratów a co na zewnÈtrz"
U. podajÈ swoje propozycje Êwiczenia.
14. 3raca doPowa 3rzynieĂ na zajÚcia skarby przywiezione z wakacji.

Scenariusz 6.

P1 s. 10 ćw. 1

ĆzP1 s. 7 ćw. 2
ĆzP1 s. 7 ćw. 3

Nasze wakacyjne skarby (w ĆzP1 temat oznaczony jako „Wspominamy lato”)

Zapis w dzienniku y Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacyjnych pamiątek. y Czytanie
globalne. y Ćwiczenia słuchu fonematycznego. y Mapa jako źródło informacji. y Krajobrazy Polski.
y Zasady bezpiecznego spędzania wakacji. y Praca plastyczna „Lato”. y Klasyfikacja przedmiotów według podanego warunku. y Zabawa ruchowa „Jedziemy na wakacje”.

P1 s. 10
ĆzP1 s. 7

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wakacyjne paPiÈtki Papa Iizyczna 3olski np. ķ3oPoce dePonstracyjne.
0apyĵ WSi3  tekst wiersza Czesïawa -anczarskiego ķ-edziePy na wakacjeĵ pocztówki z krajobra
zaPi prezentacja PXltiPedialna – krajobrazy 3olski Iarby reprodXkcje obrazów przedstawiajÈcycK
lato

Przebieg zajęć

1. 3rezentacja wakacyjnycK paPiÈtek.
U. siedzÈc w krÚgX prezentXjÈ paPiÈtki przywiezione z wakacji opowiadajÈ skÈd je przywieěli
w jakicK okolicznoĂciacK je zdobyli jakie przygody i wspoPnienia sÈ z niPi zwiÈzane które z pa
PiÈtek przypoPinajÈ iP lato.
2. Wskazywanie na Papie Piejsc letniego wypoczynkX.

P1 s. 10, ćw. 2

Dzięki scenariuszom do Ćwiczeń z pomysłem nigdy nie brakuje mi materiałów! Scenariusze zostały poszerzone
o dodatkowe tematy spoza podręcznika MEN, więc mam zaplanowaną pracę na wszystkie dni roku szkolnego –
na każdy tydzień przypada 5 tematów.
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1. podczas prezentacji paPiÈtek wskazXje na Papie Iizycznej 3olski Piejsca wypoczynkX dzieci –
Porze góry jeziora.
3. 2Pówienie wiersza ķ-edziePy na wakacjeĵ.
U. sïXcKajÈ wiersza Czesïawa -anczarskiego ķ-edziePy na wakacjeĵ.
Jedziemy na wakacje
-edziePy na wakacje
do lasX nad wodÚ.
3rosiPy ciebie sïonko
o piÚknÈ pogodÚ.
-edziePy na wakacje
nad Porze na plaĝÚ.
.olorowe PXszelki
przynieĂ Ialo w darze.
-edziePy na wakacje
w te góry wysokie.
1ie cKowajcie siÚ szczyty
za PgïÈ za obïokieP.
-edziePy na wakacje
1a 0azXry" 0oĝe!
Wyjrzyj z krzaków prawdziwkX
czekaj na nas w borze!
&]Hsïaw -anF]aUskL
U. wyróĝniajÈ w wierszX Piejsca wypoczynkX oraz icK cKarakterystyczne elePenty podajÈ swoje
skojarzenia np. góry – wysokie szczyty Porze – plaĝa PXszle Iale 0azXry – bory prawdziwki .
4. .lasyIikacja i przeliczanie przedPiotów.
U. przeliczajÈ przyniesione paPiÈtki. *rXpXjÈ je zgodnie z PiejsceP icK wystÚpowania na podïo
dze poïoĝone sÈ pocztówki przedstawiajÈce góry Porze jeziora wieĂ Piasto . 3o dokonaniX
klasyIikacji 1. stwarza sytXacjÚ problePowÈ czy przyniesione przez U. paPiÈtki Poĝna zakwaliIi
kowaÊ do róĝnycK Piejsc" 'laczego" .tóre" 1astÚpnie U. przeliczajÈ jeszcze raz paPiÈtki zgod
nie z icK PiejsceP wystÚpowania.
5. Wypowiedzi na tePat ilXstracji.
U. wypowiadajÈ siÚ na tePat ilXstracji w podrÚcznikX pokazXjÈ jakie Piejsca jakie wakacyjne
zabawy przedstawiajÈ. 1.boPawia z U. zasady bezpieczeñstwa podczas wakacyjnycK aktywnoĂci
np. jazda na rowerze – kask góry – odpowiednie obXwie.
6. 3rezentacja PXltiPedialna – krajobrazy 3olski.
1. prezentXje cKarakterystyczne Piejsca wypoczynkX z podziaïeP na krainy geograIiczne.
7. Zabawa rXcKowa ķ-edziePy na wakacjeĵ.
W róĝnycK PiejscacK sali lekcyjnej leĝÈ pocztówki przedstawiajÈce Porze góry Piasto wieĂ je
ziora. 1absygnaï U. róĝnyPi ĂrodkaPi lokoPocji iPprowizacja rXcKowa jadÈ na wakacje. 1abKa
sïo ķstopĵ stajÈ przy wybranej pocztówce. W PaïycK grXpkacK rozPawiajÈ na tePat tego Piejsca
dlaczego je wybrali co iP siÚ podoba w tyP PiejscX. ZabawÚ powtarzaPy kilka razy. U. PogÈ
wybieraÊ za kaĝdyP razeP róĝne Piejsca i Ărodek lokoPocji.
8. Èczenie obrazków w pary.
U. ïÈczÈ dzieci na ilXstracji PajÈce odpowiedni sprzÚt tXrystyczny i Xbrania z PiejsceP icK wy
poczynkX. 0ówiÈ takĝe o tyP jaka pogoda jest lateP i jak naleĝy siÚ wtedy XbieraÊ. mwiczÈ podziaï
wyrazów na sylaby i gïoski. 3rzeliczajÈ gïoski w wyrazacK 1. poszerza Êwiczenie o inne wyrazy .

P1 s. 10

ĆzP1 s. 7 ćw. 1

W scenariuszach mam do wykorzystania różnorodne teksty literackie znanych i cenionych autorów, które mogę
czytać uczniom podczas zajęć, a do nich – gotowe zestawy pytań i poleceń, by jeszcze lepiej ćwiczyć umiejętności
z edukacji polonistycznej.
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9. 3raca plastyczna ķ/atoĵ – Palowanie IarbaPi.
1. prezentXje U. reprodXkcje obrazów olejnycK przedstawiajÈcycK lato Poĝe byÊ to takĝe pokaz
PXltiPedialny . U. wypowiadajÈ siÚ na tePat kolorów lata barwy ciepïe i XzasadniajÈ swój wy
bór. 1astÚpnie wykonXjÈ pracÚ plastycznÈ wedïXg wïasnego poPysïX. 1. XrzÈdza wystawkÚ prac
z podpiseP /$72.
10. 3raca doPowa 3rzynieĂ piïeczkÚ pingpongowÈ i wïóczkÚ.

Scenariusz 7.

P1 s. 10 ćw. 3

Co będziemy robić w szkole

Zapis w dzienniku y Słuchanie nagrania tekstu „Pippi idzie do szkoły”. y Wprowadzenie pojęcia zdanie.
y Układanie zdań do modelu wyrazów. y Szkoła jako miejsce do nauki i zabawy. y Wykonanie kukiełki
i proste ćwiczenia dramowe. y Stosunki przestrzenne: niżej, wyżej – ćwiczenia praktyczne

P1 s. 11
ĆzP1 s. 8

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: klocki aXdiobook lXb tekst ksiÈĝki ķ3ippi 3oñczoszankaĵ $strid /indgren pi

ïeczka pingpongowa wïóczka IlaPastry koperty z syPbolaPi zajÚÊ w szkole Podele zdañ ķ*aleria
PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasabĵ WSi3b

Przebieg zajęć

1. %Xdowanie szkoïy z klocków.
U. podzieleni na zespoïy bXdXjÈ z klocków szkoïÚ. 3rowadzÈ PiÚdzy sobÈ rozPowÚ dotyczÈcÈ jej
wyglÈdX. 2powiadajÈ o swoiP projekcie.
2. 5ozPowa o swoicK zainteresowaniacK.
1. zadaje U. pytania
– co was interesXje"
– dlaczego siÚ tyP interesXjecie"
– co robicie aby realizowaÊ swoje zainteresowania"
– czy w szkole Poĝecie rozwijaÊ swoje zainteresowania" w jaki sposób"
– co cKcielibyĂcie robiÊ w szkole" – zbieranie inIorPacji w IorPie sïownej i rysXnkowej za poPo
cÈ syPbolX 
– czy wasze zainteresowania sÈ takie saPe jak te pokazane na ilXstracjacK w podrÚcznikX"
3. WysïXcKanie IragPentX ksiÈĝki ķ3ippi 3oñczoszankaĵ.
U. sïXcKajÈ IragPentX aXdiobooka lXb tekstX czytanego przez 1. ķ3ippi idzie do szkoïyĵ $strid
/indgren. ZastanawiajÈ siÚ czy taka szkoïa jak ta opisana w nagraniX jest Poĝliwa oceniajÈ po
stÚpowanie 3ippi.
4. Wykonanie kXkieïki 3ippi.
U. wykorzystXjÈ piïeczkÚ pingpongowÈ wïóczkÚ IlaPastry do wykonania kXkieïki. 3iïeczkÚ wkïada
jÈ na palec.
5. Ukïadanie rad dla 3ippi.
U. próbXjÈ przekonaÊ 3ippi wykonanÈ kXkieïkÚ do cKodzenia do szkoïy opowiadajÈ jej o swojej
szkole o tyP czego Poĝna siÚ w niej naXczyÊ a czego nie Poĝna.
6. Zabawa w poszXkiwaczy.
W róĝnycK PiejscacK sali pocKowane sÈ koperty z obrazkaPi przedstawiajÈcyPi co U. PogÈ robiÊ
w szkole np. obrazek z nXtkÈ syPbolizXje Ăpiewanie z piïkÈ – gry sportowe. ZadanieP dzieci jest
znalezienie kopert z obrazkaPi.
7. 3rezentacja bXdowy zdania.
Ala Ăpiewa.

Ala

P1 s. 11 ćw. 1

P1 s. 11 ćw. 2, 3

Ăpiewa.

Zdanie skïada siÚ z wyrazów. ,le wyrazów Pa to zdanie"

Więcej inspiracji do tworzenia przez dzieci oryginalnych prac plastycznych czerpię
z publikacji Galeria możliwości. Plastyka. Klasa 1.
NODVD

Mam też do dyspozycji scenariusze zajęć plastycznych napisane specjalnie do tego
zeszytu, które są zamieszczone w folderze Lekcje: Scenariusze lekcji na Uczę.pl.
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8. /iczenie wyrazów w zdaniacK.
0oĝna skorzystaÊ z wyprawki ķ*aleria PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ WSi3 – Podele wyrazów
i zdañ karta nr  lXb z pasków papierX.
9. Ukïadanie zdañ do podanego PodelX.
1. pokazXje U. jeden dïXĝszy pasek papierX. 2bok wiesza na tablicy  krótsze paski. U. XkïadajÈ
zdania do PodelX wyrazów np. ķWitek nosi plecakĵ.
10. Èczenie obrazków w pary – kojarzenie tePatyczne.
11. 5ysowanie po Ăladzie.
12. 2kreĂlanie poïoĝenia przedPiotów w przestrzeni.
U. okreĂlajÈ poïoĝenie przedPiotów w sali lekcyjnej z XwzglÚdnienieP pojÚÊ w\ĝHM, nLĝHM np.
wyĝej niĝ tablica jest godïo niĝej niĝ krzesïo jest podïoga. 1astÚpnie U. XkïadajÈ z dostÚpnycK
elePentów klocki kredki oïówki patyczki prosty szlaczek i XPieszczajÈ powyĝej szlaczka np.
papierowe kXlki a poniĝej szlaczka – papierowe paseczki skaczÈ jak piïeczki i podskakXjÈ jeszcze
wyĝej.
13. 3odsXPowanie zajÚÊ.
U. zastanawiajÈ siÚ na tyP co by siÚ staïo gdyby nie byïo szkoïy.

Scenariusz 8.

ĆzP1 s. 8 ćw. 1

ĆzP1 s. 8 ćw. 2
ĆzP1 s. 8 ćw. 3

P1 s. 11 ćw. 4

Jak zachowujemy się w szkole

Zapis w dzienniku y Ocena zachowań bohaterów książki Miry Jaworczakowej „Jacek, Wacek i Pankracek”. y Podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie w wyrazach głoski o. y Sytuacje i zachowania niebezpieczne dla naszego zdrowia. y Drogi ewakuacyjne – odczytywanie symboli. y Mierzenie za pomocą
kroków drogi ewakuacyjnej.

P1 s. 12–13
ĆzP1 s. 9

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ksiÈĝka ķ-acek Wacek i 3ankracekĵ 0iry -aworczakowej tabliczki z napisaPi

ķ7akĵ ķ1ieĵ

Przebieg zajęć

1. 3rzypoPnienie treĂci klasowego regXlaPinX.
1. odczytXje treĂÊ klasowego regXlaPinX. U. zastanawiajÈ siÚ nad tyP do czego sïXĝÈ regXlaPiny
zasady zakres obowiÈzków danego pracownika w jakiP celX sÈ tworzone w jakiej postaci wystÚ
pXjÈ np. syPbole graIiczne znaki drogowe ostrzeĝenia na etykietacK .
2. Analiza sytXacji przedstawionycK w ksiÈĝce ķ-acek Wacek i 3ankracekĵ.
U. siedzÈ w krÚgX. .aĝde dziecko Pa dwie tabliczki zielonÈ z napiseP ķ7akĵ i czerwonÈ z napiseP
ķ1ieĵ. 1.bczyta IragPenty rozdziaïów ksiÈĝki 0iry -aworczakowej ķ-acek Wacek i 3ankracekĵ
rozdziaï      . 3o wysïXcKaniX IragPentX rozdziaïX U. analizXjÈ przedstawione sytXacje
i podnoszÈ odpowiedniÈ tabliczkÚ. 3odajÈ swoje propozycje rozwiÈzania trXdnycK sytXacji.
3. %Xrza Pózgów ķCo wpïywa na nasze saPopoczXcie i bezpieczeñstwo w szkoleĵ.
U. podajÈ swoje propozycje i argXPentXjÈ je.
4. 1adawanie tytXïów scenkoP na ilXstracji.
U. rozPawiajÈ na tePat ilXstracji XkïadajÈ tytXïy do scenek wedïXg podanego wzorX
1a przerwie – poPagaPy osoboP niepeïnosprawnyP rozPawiaPy i bawiPy siÚ po cicKX.
W klasie – poĝyczaPy koledze przybory szkolne dbaPy o porzÈdek.
1. XzXpeïnia klasowy regXlaPin.
5. mwiczenia spostrzegawczoĂci i wyciÈganie wniosków.
U. zastanawiajÈ siÚ nad tyP jaki wpïyw Pa baïagan na nasze saPopoczXcie koncentracjÚ Xwagi
jakie sÈ konsekwencje baïaganX w klasie w tornistrze na korytarzX jak naleĝy postÚpowaÊ
abybXtrzyPywaÊ porzÈdek. ZaznaczajÈ róĝnice na obrazkacK w ÊwiczeniacK.

P1 s. 12 ćw. 1
P1 s. 12

P1 s. 12 ćw. 2
ĆzP1 s. 9 ćw. 1

Gdy chcę polecić dzieciom więcej materiałów do manipulowania albo ciekawe gry
planszowe, loteryjki czy projekty techniczne, sięgam po publikację Galeria możliwości.
Wyprawka. Klasa 1. Mam tu do wykorzystania np. Modele budowy wyrazów i zdań, które
dzieci najpierw muszą samodzielnie wyciąć, zatem mają zapewnione także ćwiczenie
sprawności manualnej.

klasa

1
Wyprawka
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6. 3orzÈdkowanie sali lekcyjnej.
1. wyznacza dyĝXrnycK osoby dbajÈce o kÈcik przyrody. Wszystkie dzieci porzÈdkXjÈ salÚ lekcyjnÈ.
7. Scenki draPowe.
U. w zespoïacK przedstawiajÈ scenki w którycK ïaPane sÈ zasady. -edna grXpa odgrywa role
inne grXpy starajÈ siÚ odgadnÈÊ jakie zasady zostaïy zïaPane dlaczego ïaPiePy zasady i jakie
sÈ tego skXtki do kogo PoĝePy zwróciÊ siÚ o poPoc. 1astÚpnie ta saPa grXpa pokazXje tÚ saPÈ
zasadÚ ale w aspekcie pozytywnyP.
8. 'rogi ewakXacji.
1. zabiera U. na spacer po szkole oPawia znaki dróg ewakXacyjnycK. U. opowiadajÈ co przed
stawiajÈ syPbole do czego sÈ one potrzebne w jakicK sytXacjacK z nicK korzystaPy. 1. pokazXje
U. drogÚ ewakXacyjnÈ z icK sali lekcyjnej przecKodzi z U. caïÈ drogÚ oPawia zasady zacKowania
siÚ podczas ewakXacji. 1astÚpnie U. liczÈ krokaPi odlegïoĂci od sali lekcyjnej do najbliĝszego
wyjĂcia ze szkoïy. 3orównXjÈ wyniki ibzastanawiajÈ siÚ wspólnie dlaczego te wyniki PogÈ byÊ inne.
1. proponXje Êwiczenia próbnej ewakXacji.
9. 5ysowanie po Ăladzie – linie ïaPane.
10. 5ysowanie drogi ewakXacyjnej zbklasy do wyjĂcia ze szkoïy.
11. mwiczenia analizy sïXcKowej.
U. kolorXjÈ obrazki w nazwacK którycK wystÚpXje gïoska o. 'zielÈ pozostaïe nazwy na sylaby.
mwiczenie Poĝna poszerzyÊ o nazwy przedPiotów znajdXjÈcycK siÚ w klasie iPiona dzieci.
12. 3raca doPowa 3rzynieĂ drobny sprzÚt rekreacyjny skakanki piïki rakietki .

Scenariusz 9.

P1 s. 12 ćw. 3, 4

P1 s. 13 ćw. 5, 6

ĆzP1 s. 9 ćw. 3
P1 s. 13 ćw. 7
ĆzP1 s. 9 ćw. 2

Jak zachowujemy się na placu zabaw

Zapis w dzienniku y Przesłanie wiersza Juliana Tuwima „Skakanka”. y Rozmowa dotycząca urządzenia placu zabaw. y Plac zabaw miejscem bezpiecznej zabawy. y Zabawa z wykorzystaniem dotyku. y Rodzaje sprzętu rekreacyjnego. y Mierzenie odległości. y Zabawy na placu zabaw.

P1 s. 14–15
ĆzP1 s. 10

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: drobny sprzÚt rekreacyjny worek z zabawkaPi tekst wiersza ķSkakankaĵ -Xlia

na 7XwiPa skakanki kreda

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do zajÚÊ – zabawa ķZgadnij co jest w ĂrodkX"ĵ.
1. groPadzi w ciePnyP workX zabawki któryPi Poĝna bawiÊ siÚ na placX zabaw podwórkX
skakanka wiaderko ïopatka piïka itp. . CKÚtny U. wkïada rÚkÚ do Ărodka worka i próbXje na
podstawie ksztaïtX i IaktXry odgadnÈÊ co to za przedPiot. 3o wyjÚciX U. opisXjÈ przedPiot po
dajÈ jego przeznaczenie gdzie Poĝna siÚ niP bawiÊ. 1a podstawie zgroPadzonycK rekwizytów
starajÈ siÚ odgadnÈÊ tePattreĂÊ zajÚÊ.
2. SïXcKanie wiersza ķSkakankaĵ.
1. czyta wiersz -Xliana 7XwiPa ķSkakankaĵ. U. swobodnie wypowiadajÈ siÚ na tePat treĂci wier
sza zacKowania kózki przesïania pïynÈcego z wiersza dotyczÈcego bezpiecznycK zabaw.
3. Zabawy ze skakankaPi.
CKÚtni U. pokazXjÈ sposoby przeskakiwania przez skakankÚ inni podajÈ propozycje zabaw zebska
kankaPi.
4. 3orównywanie placów zabaw.
U. oglÈdajÈ i porównXjÈ ilXstracje placX zabaw w podrÚcznikX i w ÊwiczeniacK
– co znajdXje siÚ na obX placacK czyP siÚ róĝniÈ – Xĝycie przez U. okreĂleñ blLĝHM, dalHM, PLÚd]\,
obok
– co powinno znajdowaÊ siÚ przy wejĂciX na plac zabaw regXlaPin – do czego potrzebny jest regX
laPin w tycK PiejscacK .

P1 s. 14
ĆzP1 s. 10 ćw. 1

Więcej szlaczków do zaproponowania dzieciom znajdę w folderze Pomoce: Materiały metodyczne na Uczę.pl.
Jest tam wiele czarno-białych kart gotowych do wydruku, m.in. Ćwiczenia usprawniające rękę, a więc takie
ćwiczenia, jak: rysowanie szlaczków, kreślenie po śladzie czy wycinanki.
Podczas zabaw ruchowych uważnie obserwuję dzieci, by jak najwcześniej wychwycić pewne objawy czy
trudności, które mogą wskazywać na zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Cenne wskazówki, na co
zwrócić uwagę, mam na Uczę.pl w folderze Lekcje: Materiały pomocnicze w pliku Integracja sensoryczna.
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5. 2dczytywanie znaków zakazX.
6. 5ysowanie po Ăladzie.
U. w powiÚkszonej liniatXrze rysXjÈ po Ăladzie wiaderka i ïopatki.
7. 2Pówienie zasad ķ*ry podwórkowejĵ.
8. Zabawy na placX zabaw.
U. wycKodzÈ z N. na plac zabaw i wykonXjÈ takie czynnoĂci
– wyróĝnianie elePentów szkolnegoosiedlowego placX zabaw
– Pierzenie krokaPi odlegïoĂci od wejĂcia do poszczególnycK Piejsc na placX zabaw
– oPówienie regXlaPinX placX oraz konsekwencji nieprzestrzegania regXlaPinX
– odczytywanie znaków XPieszczonycK w regXlaPinie rysowanie na kartkacK dodatkowycK zna
ków któryPi Poĝna XzXpeïniÊ regXlaPin szkolnegoosiedlowego placX zabaw
– rysowanie na cKodnikX kredÈ gry
– swobodne zabawy z wykorzystanieP sprzÚtX i przyborów rekreacyjnycK skakanie na skakance
zabawa w ķ*rÚ podwórkowÈĵ – wyĂcigi dwócK rzÚdów.

P1 s. 14 ćw. 3
ĆzP1 s. 10 ćw. 2
P1 s. 15 ćw. 4
P1 s. 14 ćw. 1, 2

Rozwijam u moich uczniów umiejętność spostrzegania dzięki Ćwiczeniom usprawniającym pamięć i percepcję
wzrokową, a więc takim ćwiczeniom, jak odwzorowywanie rysunków czy wyszukiwanie identycznych obrazków.
Zawsze mam je pod ręką na Uczę.pl w folderze Pomoce: Materiały metodyczne.
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TYDZIEŃ 3. RUCH DROGOWY
Scenariusz 10.

W prawo, w lewo

Zapis w dzienniku y Pamięciowe opanowanie krótkich rymowanych wierszyków. y Ćwiczenia słuchu
fonematycznego. y Układanie dialogu na powitanie i odgrywanie scenek. y Stosunki przestrzenne: prawa i lewa strona, w prawo, w lewo. y Dyktando ruchowe. y Zabawy ruchowo-wokalne.

P1 s. 16–17
ĆzP1 s. 11

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: piïka raPka albXP worek aparat lina elePentarz wazon agraIka ķ*aleria
PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ

Przebieg zajęć

1. 5ozwiÈzywanie rebXsX przedPiotowego.
U. siedzÈ na dywanie. 3rzed niPi w dwócK rzÚdacK poïoĝone sÈ nastÚpXjÈce przedPioty
piïka raPka albXP worek aparat
lina elePentarz wazon agraIka
U. dzielÈ na sylaby nazwy przedPiotów dokonXjÈ analizy sïXcKowej. Z pierwszycK gïosek nazw
skïadajÈ sïowa pUawa lHwa. 3odajÈ z czyP kojarzÈ iP siÚ te sïowa.
2. NaXka na paPiÚÊ krótkicK ryPowanek – zabaw.
Nie cKcÚ ciÚ nie cKcÚ ciÚ nie cKcÚ ciÚ znaÊ!
CKodě do Pnie cKodě do Pnie rÚkÚ Pi daÊ.
3rawÈ Pi daj lewÈ Pi daj
, jXĝ siÚ na Pnie nie gniewaj.

2 jak przyjePnie i jak wesoïo
W pingwinka bawiÊ siÚ siÚ siÚ.
5az nóĝka prawa raz nóĝka lewa
'o przodX do tyïX i raz dwa trzy.

3o naXczeniX siÚ ryPowanek U. iPprowizXjÈ je rXcKeP.
3. Strony ciaïa.
N. zwraca XwagÚ na poïoĝenie stron ciaïa w zaleĝnoĂci od pXnktX odniesienia. 0oĝna skorzystaÊ
z wyprawki ķ*aleria PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ WSi3 – prawa i lewa strona karta  .
4. Zabawa w paracK ķ3owitanie dïoniĵ.
U. odwzorowXjÈ Xkïad rXcKowy rÈk. 3rezentXjÈ wïasne poPysïy.
5. Utrwalenie strony prawej i lewej.
.aĝdy z U. stoi przodeP do tablicy. 3odnosi lewÈ rÚkÚ wskazXje kierXnek w lewo wyPienia
cobznajdXje siÚ po jego lewej stronie. NastÚpnie staje tyïeP do tablicy i wykonXje te saPe polecenia.
6. 2dróĝnianie strony prawej i lewej.
U. rysXjÈ obiekty wedïXg podanej instrXkcji prawa lewa strona .
7. 5ozPowa na tePat sposobów witania siÚ.
N. rozPawia z U. w jaki sposób witaPy siÚ z osobaPi dorosïyPi z rówieĂnikaPi jak witajÈ siÚ
osoby dorosïe werbalnie dzieñ dobry czeĂÊ serwXs  gestaPi dïoniÈ ĝóïwik PacKanie .
8. 2dgrywanie scenek sytXacyjnycK – powitanie.
Ukïadanie krótkicK dialogów zwiÈzanycK ze spotkanieP siÚ dwócK osób.
9. 2kreĂlanie kierXnków.
U. na podstawie ilXstracji okreĂlajÈ kierXnki do góry w dóï w prawo w lewo.
10. 'yktando rXcKowe.
Aby wykonaÊ to Êwiczenie naleĝy wyjĂÊ na korytarz salÚ giPnastycznÈ lXb na boisko. U. wykonX
jÈ polecenia N. np. ķZróbcie  kroki w lewo  kroki do tyïXĵ.
11. 0ierzenie odlegïoĂci.
U. PierzÈ stopaPi odlegïoĂÊ np. od drzwi do okna od tablicy do Ăciany od drzewa do drzewa.
12. mwiczenie spostrzegawczoĂci.
U. podajÈ z ilX elePentów skïadajÈ siÚ obrazki czyP siÚ róĝniÈ.
13. 3raca doPowa 3okolorXj strzaïki skierowane w prawo i przynieĂ Pateriaïy do wykonania Pakiety
ķSkrzyĝowanie Xlicĵ szary papier i IlaPastry. CKïopcy PogÈ przynieĂÊ Païe saPocKodziki.

Uczniowie skutecznie utrwalają rozpoznawanie kierunków – prawej i lewej
strony. Warto do tego wykorzystać kartę 2 z publikacji Galeria możliwości.
Wyprawka. Klasa 1 albo inną część Galerii możliwości – Rozwiązuję
zadania. Klasa 1 (strona 3).

P1 s. 16 ćw. 1

P1 s. 16 ćw. 2
ĆzP1 s. 11 ćw. 1, 2

ĆzP1 s. 11 ćw. 3

P1 s. 16 ćw. 3
P1 s. 17 ćw. 4

P1 s. 17 ćw. 5
P1 s. 17, ćw. 6
ĆzP1 s. 11 ćw. 4

klasa

1
Wyprawka
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Scenariusz 11.

Szkoła podstawowa 1–3

Droga do szkoły

Zapis w dzienniku y Zabawy słowem – tworzenie wyrazów rymujących się. y Swobodne wypowiedzi
uczniów na temat rodzaju dróg na podstawie prezentacji, ilustracji i własnych doświadczeń. y Bezpieczne
poruszanie się po drogach. y Spotkanie z policjantem/strażnikiem miejskim. y Przeprowadzenie wywiadu z policjantem. y Zabawy ruchowo-rytmiczne. y Orientacja na kartce papieru – dyktando graficzne. y Wykonanie makiety „Skrzyżowanie ulic”.

P1 s. 18–19
ĆzP1 s. 12

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja PXltiPedialna o rodzajacK dróg zabawkisaPocKody Pateriaïy

dobprzygotowania Pakiety skrzyĝowania Xlic szary papier IlaPastry

Przebieg zajęć

1. Zabawa graIiczna ķNasze dïonieĵ.
U. na kartonacK odrysowXjÈ najpierw lewÈ dïoñ i kolorXjÈ jÈ na czerwono a nastÚpnie prawÈ dïoñ
i kolorXjÈ jÈ na zielono. WycinajÈ te rysXnki. UstalajÈ z czyP kojarzÈ iP siÚ oba kolory PogÈ paĂÊ
róĝne odpowiedzi w razie potrzeby naprowadzaPy dzieci sygnalizXjÈc ĝe cKodzi o bezpieczeñ
stwo .
2. Zabawa rXcKoworytPiczna ķ,dě – stójĵ.
U. opanowXjÈ rytP ÊwierÊnXt – klaszczÈ tXpiÈ wypowiadajÈ rytPicznie sylabÚ la, la. NastÚpnie
biorÈ do lewej rÚki rysXnek czerwonej dïoni a do prawej – zielonej dïoni. Na sygnaï N. ķ,dziePyĵ
U. podnoszÈ rysXnek zielonej dïoni i PaszerXjÈ w PiejscX w rytP ÊwierÊnXt. Na sygnaï ķStopĵ
U. zatrzyPXjÈ siÚ i podnoszÈ rysXnek czerwonej dïoni. 3o kilkX próbacK U. PogÈ cKodziÊ w rytP
ÊwierÊnXt po sali.
3. 5odzaje dróg – prezentacja PXltiPedialna.
N. przedstawia U. róĝne drogi w PieĂcie wiejskie leĂne. U. wypowiadajÈ siÚ na icK tePat i bez
piecznego porXszania siÚ po nicK. 3oznajÈ i XtrwalajÈ takie pojÚcia jak FKodnLk, MH]dnLa, poboF]H,
s]osa. N. oPawia z dzieÊPi porXszanie siÚ poboczeP po lewej stronie drogi dlaczego po lewej
stronie"  korzystanie z przejĂÊ podziePnycK i kïadek naziePnycK dlaczego"  przecKodzenie
w PiejscacK strzeĝonycK jakie to sÈ Piejsca"  korzystanie z elePentów odblaskowycK w jakiP
celX"  rodzaje sygnalizatorów ĂwietlnycK.
4. 2Pówienie ilXstracji ķSkrzyĝowanie Xlicĵ.
N. zadaje U. pytania co i kogo widziPy na ilXstracji w jaki sposób oznakowane sÈ przejĂcia dla
pieszycK jak zacKowXjePy siÚ na przystankX czyP róĝniÈ siÚ sygnalizatory Ăwietlne dla pieszycK
i dla kierXjÈcycK pojazdaPi jakie pojazdy nazywaPy XprzywilejowanyPi i co to znaczy do kogo
PoĝePy siÚ zwróciÊ w sytXacjacK trXdnycK na Xlicy. 2PawiajÈc ilXstracjÚ U. okreĂlajÈ poïoĝenie
obiektów w przestrzeni.
5. Spotkanie z policjantePstraĝnikieP PiejskiP.
0oĝe to byÊ lekcja poprowadzona przez policjantastraĝnika Piejskiego dotyczÈca bezpiecznego
porXszania siÚ po drogacK. -eĂli nie PaPy takiej PoĝliwoĂci PoĝePy zaproponowaÊ dziecioP
zabawÚ w której jedno dziecko bÚdzie policjanteP a drXgie bÚdzie zadawaïo PX pytania na tePat
rXcKX drogowego.
6. Wykonanie Pakiety ķSkrzyĝowanie Xlicĵ – praca zespoïowa.
3o wykonaniX Pakiety U. wykorzystXjÈ jÈ w trakcie zabawy saPocKodaPi.
7. 'yktando graIiczne – orientacja na kartce papierX.
U. rysXjÈ na kartce elePenty zgodnie z poleceniaPi góra – dóï prawa – lewa prawy dolny róg
lewy górny róg.
8. Èczenie w pary ryPXjÈcycK siÚ wyrazów.
N. podaje kilka wyrazów a U. dopowiadajÈ do nicK wyrazy ryPXjÈce siÚ np.
rXra – góra PXï – wóï sïoñce – koñce koñ – sïoñ torba – korba ĝarówki – parówki.
NastÚpnie U. przygotowXjÈ swoje propozycje dla koleĝanek i kolegów.

P1 s. 19 ćw. 3, 4

ĆzP1 s. 12 ćw. 1

ĆzP1 s. 12 ćw. 2

Bardzo ważne jest dla mnie ćwiczenie u dzieci rozumienia słuchanego tekstu, wyciągania
wniosków z sytuacji przedstawionych na ilustracjach, a później także umiejętności czytania
ze zrozumieniem. Świetną pomocą jest publikacja Galeria możliwości. Czytam ze
zrozumieniem. Klasa 1. Do tematu o sygnalizatorach dla pieszych i kierowców polecam
kartę 8.
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Szkoła podstawowa 1–3

9. 5ysowanie po Ăladzie – ĂliPaczki.
U. kreĂlÈ linie – ĂliPaczki.
10. 3odsXPowanie zajÚÊ ķCo by byïo gdyby nie byïo kodeksX drogowego"ĵ.

Scenariusz 12.

ĆzP1 s. 12 ćw. 3

Ruch uliczny (w ĆzP1 temat oznaczony jako „Droga do szkoły”)

Zapis w dzienniku y Przyczyny wypadków na podstawie wierszy Wandy Chotomskiej i Hanny Łochockiej,
własnych obserwacji i doświadczeń. y Nauka wiersza na pamięć. y Rozwiązywanie zagadek komunikacyjnych. y Nauka bezpiecznego przejścia przez ulicę. y Mierzenie natężenia ruchu drogowego – spacer
na skrzyżowanie. y Obserwacja przyrody późnym latem. y Stosunki przestrzenne – utrwalenie.

P1 s. 18–19
ĆzP1 s. 13

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: teksty wierszy ķ*dy zaPierzasz przejĂÊ XlicÚĵ Wandy CKotoPskiej oraz ķUwa

ga! Nie gap siÚĵ +anny ocKockiej kreda dïXga lina

Przebieg zajęć

1. Zabawa ķZgadnij co to za děwiÚkĵ.
U. w caïkowitej ciszy wsïXcKXjÈ siÚ w děwiÚki które docKodzÈ z zewnÈtrz bXdynkX. W ciÈgX  se
kXnd starajÈ siÚ rozpoznaÊ i zapaPiÚtaÊ jak najwiÚcej XlicznycK děwiÚków. 3o tyP czasie wyPienia
jÈ siÚ swoiPi opiniaPi.
2. Wypowiedzi Xczniów ķ0oja droga do szkoïyĵ.
U. zostajÈ podzieleni na trzy grXpy w zaleĝnoĂci od sposobX docierania do szkoïy pieszo Piejski
Pi ĂrodkaPi lokoPocji aXteP osobowyP. U. rozPawiajÈ w grXpacK o swojej drodze do szkoïy –
co widzÈ po drodze w jaki sposób siÚ przePieszczajÈ co niebezpiecznego zaXwaĝyli czy byli
ĂwiadkaPi niebezpiecznycK sytXacji.
3. 5ozwiÈzywanie zagadek
U. rozwiÈzXjÈ zagadki dotyczÈce Ărodków koPXnikacji Piejskiej i przedstawiajÈ icK rozwiÈzanie
w IorPie rXcKowej i děwiÚkowej np.
0knie aXtostradÈ lXb szosÈ
0a siodeïko dzwonek koïa kierownicÚ
bo koïa go szybko niosÈ.
jadÈc na niP Poĝesz zwiedzaÊ okolicÚ.

P1 s. 19 ćw. 2

4. WysïXcKanie wierszy o przecKodzeniX przez XlicÚ.
N. czyta wiersze Wandy CKotoPskiej ķ*dy zaPierzasz przejĂÊ XlicÚĵ oraz ķUwaga! Nie gap siÚĵ
+anny ocKockiej.
*dy zamierzaVz przejĂÊ XlicÚ
. Na cKodnikX przystañ bokieP.
. 3opatrz w lewo bystryP okieP.
. SkierXj w prawo wzrok sokoli.
. Znów na lewo spójrz powoli .
. -ezdnia wolna – wiÚc swobodnie PogÈ
przez niÈ przejĂÊ przecKodnie.
.aĝdy Xczeñ nawet Païy
Zna na paPiÚÊ te sygnaïy
, odróĝnia na XlicacK
Wszystkie znaki na tablicacK.
*dy widziPy ĝe kolega
pÚdzi i na jezdniÚ wbiega
to woïaPy – Wracaj kïXseP
bo nie jesteĂ aXtobXseP!

Do prowadzenia z dziećmi zajęć komputerowych wykorzystuję publikację
Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Klasa 1 i płytę CD-ROM.
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Potrzebne na zajęciach dźwięki ulicy odtwarzam z nagrania Efekty
dźwiękowe. Ulica, karetka pogotowia, autobus, tramwaj, pociąg, startujący
samolot. Mogę je pobrać z Uczę.pl z folderu Lekcje: Materiały pomocnicze.
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Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

*dy XjrzyPy czytelnika
co na jezdniÚ zszedï z cKodnika
zawoïajPy doñ z daleka
– -ezdnia to nie biblioteka!
'o traPwajX nie skacz w biegX
i powstrzyPaj swycK kolegów.
-eĂli skoki cKcÈ trenowaÊ
na boisko icK zaprowadě.
7ycK co siÚ czepiajÈ wozów
W Pig bierzePy pod swój dozór
ZïapPy icK za Pankiet spodni
i krzyknijPy – 0arsz na cKodnik!
*dy na jezdni naP siÚ zdarzy
UjrzeÊ piïkÚ i piïkarzy
to woïaPy bez obawy
– -ezdnia nie jest do zabawy!
'zwonek dzwoni wiÚc do klasy
wskakXjePy zgrabnyP sXseP
i z cKodzenia po XlicacK
dostajePy piÈtkÚ z plXseP!
:anda &KoWoPska
U. wyPieniajÈ zdarzenia którycK XczestnikaPi sÈ dzieci wbwierszX. N. zwraca XwagÚ nabzwiÈzki
przyczynowoskXtkowe dotyczÈce zacKowañ pieszycK ibkierowców.
5. NaXka wiersza na paPiÚÊ.
N. czyta z podrÚcznika wierszyk o zasadacK przecKodzenia przez jezdniÚ. U. powtarzajÈ kaĝdy wers
i pokazXjÈ rysXnek odpowiadajÈcy danej zasadzie.
6. NaXka przecKodzenia przez XlicÚ – zabawa rXcKowa.
N. za poPocÈ kredy i dïXgiej liny oznacza przejĂcie dla pieszycK. 'zieli klasÚ na kilka grXp.
U.bpobopanowaniX wiersza na paPiÚÊ recytXjÈ go z jednoczesnyP pokazywanieP poszczególnycK
etapów przejĂcia przez XlicÚ.
7. 2cena sytXacji na obrazkacK.
U. dopasowXjÈ kolor Ăwiatïa sygnalizatora do przedstawionycK sytXacji – przejĂcie przez XlicÚ i ocze
kiwanie na przejĂcie.
8. StosXnki przestrzenne.
U. praktycznie wykorzystXjÈ znajoPoĂÊ stosXnków przestrzennycK typX PLÚd]\, na, pU]\, lHw\ i pUaw\, JöUa, döï.
9. .rajobraz Piejski i wiejski – powtórzenie.
U. na podstawie ilXstracji wyPieniajÈ cKarakterystyczne cecKy krajobrazX Piejskiego i wiejskiego.
10. Spacer na najbliĝsze skrzyĝowanie.
U. z N. praktycznie ÊwiczÈ przecKodzenie przez jezdniÚ. ZapaPiÚtXjÈ syPbole znaków drogowycK.
Na skrzyĝowaniXprzejĂciX dla pieszycK obserwXjÈ zacKowanie kierowców i pieszycK. 3rzez PinX
tÚ liczÈ liczbÚ przejeĝdĝajÈcycK pojazdów przecKodzÈcycK przez jezdniÚ pieszycK. 3orównXjÈ swo
je wyniki i szXkajÈ przyczyn róĝnicy w obliczeniacK. 2kreĂlajÈ rodzaje pojazdów icK wielkoĂÊ
ParkÚ. SzacXjÈ czego byïo wiÚcej pojazdów osobowycK czy pojazdów ciÚĝarowycK. ZastanawiajÈ
siÚ nad natÚĝenieP rXcKX drogowego w dXĝycK PiastacK PiasteczkacK i na obszaracK wiejskicK.
W czasie spacerX U. obserwXjÈ przyrodÚ póěnyP lateP kolorystykÚ liĂci pogodÚ roĂlinnoĂÊ.

P1 s. 18 ćw. 1

ĆzP1 s. 13 ćw. 5

ĆzP1 s. 13 ćw. 4

ĆzP1 s. 13 ćw. 4

Z szerokiej oferty publikacji WSiP polecam tytuł Galeria możliwości. Liczę. Klasa 1. Dzięki
niej uczniowie mogą wykonać dodatkowe ćwiczenia związane m.in. z takim zagadnieniem,
jak stosunki przestrzenne (strony 4–5).
klasa
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Scenariusz 13.

Szkoła podstawowa 1–3

Znaki drogowe

Zapis w dzienniku y Uważne słuchanie ze zrozumieniem wiersza Krzysztofa Wiśniewskiego „Kolorowe
znaki”. y Opisywanie wyglądu znaków drogowych. y Szukanie podobieństw znaków do figur geometrycznych. y Rola znaków drogowych. y Malowanie i wycinanie znaków drogowych i wykorzystanie ich
w trakcie scenek dialogowych.

P1 s. 20
ĆzP1 s. 14

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: rysXnki znaków drogowycK tekst wiersza ķ.olorowe znakiĵ .rzysztoIa WiĂniew
skiego Iarby IigXry geoPetryczne ķ*aleria PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ napisy ķ7akĵ ķNieĵ

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do zajÚÊ – nawiÈzanie do wycieczki z poprzedniego dnia.
U. wcKodzÈ do sali Xdekorowanej znakaPi drogowyPi. SiadajÈ na dywanikX. N. pyta o zapaPiÚ
tane z wycieczki znaki drogowe. 'zieci opisXjÈ je zastanawiajÈ siÚ czy icK syPbolika jest zrozX
Piaïa dla wszystkicK nawet obcokrajowców czy znaki drogowe na caïyP Ăwiecie sÈ takie saPe
dlaczego po co sÈ znaki drogowe.
2. 5odzaje znaków drogowycK.
U. porównXjÈ wyglÈd znaków drogowycK – icK ksztaït kolorystykÚ. 3róbXjÈ okreĂliÊ co one oznaczajÈ.
3. SïXcKanie wiersza ķ.olorowe znakiĵ.
U. sïXcKajÈ wiersza .rzysztoIa WiĂniewskiego.

P1 s. 20 ćw. 1

Kolorowe znaki
7atXsiX powiedz czePX na drogacK
po obX stronacK sÈ Xstawione
te dziwne znaki w róĝnycK koloracK
ĝóïte niebieskie biaïe czerwone"
Widzisz Pój synkX – sïyszysz odpowiedě –
znaki dla Ciebie tak zagadkowe
wszyscy kierowcy znajÈ na paPiÚÊ
bo to sÈ wïaĂnie ZNA., '52*2W(.
,cK ksztaït i barwa oraz rysXnek
naPalowany na znakX tarczy
na wszystkicK drogacK caïego Ăwiata
zawsze i wszÚdzie to saPo znaczy.
7rójkÈty ĝóïte z brzegieP czerwonyP
z rysXnkieP czarnyP jak pióra kawcze
PówiÈ ķUwaĝaj na Pój rysXnek!ĵ
bo sÈ to ZNA., 2S75Z(*AWCZ(.
7e dXĝe koïa z brzegieP czerwonyP
które z daleka widaÊ od razX
ķNie wolno!ĵ – krzyczÈ gïoseP donoĂnyP
bo sÈ to wïaĂnie ZNA., ZA.AZU.
0niejsze zaĂ koïa z niebieskÈ twarzÈ
i biaïÈ strzaïkÈ jak ptasi pazXr
PówiÈ stanowczo ķ-edě jak ci kaĝÚ!ĵ
dlatego sÈ to ZNA., NA.AZU.
A prostokÈty oraz kwadraty
te z tïeP niebieskiP stojÈce z gracjÈ
,N)250AC<-N( sÈ to ZNA.,
bo zawsze sïXĝÈ inIorPacjÈ.

Na Uczę.pl w Dokumentacji znajdę rozkład
materiału do zajęć komputerowych,
a w Lekcjach – scenariusze do tych zajęć.
Dzięki ćwiczeniom i zabawom
zaproponowanym w scenariuszach praca
z komputerem nie będzie miała dla uczniów
tajemnic.
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Dodatkowe teksty literackie to także okazja do
przećwiczenia z dziećmi omawianych wcześniej
zagadnień.
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Szkoła podstawowa 1–3

Wiesz jXĝ dlaczego dXzi i Pali
znaki drogowe widXjÈ co dzieñ"
¿eby bezpiecznie z dróg korzystali
kaĝdy kierowca i kaĝdy przecKodzieñ.
.U]\s]WoI :iĂniHwski
.iedy N. opisXje wyglÈd znaków i nazywa je ostrzegawcze inIorPacyjne nakazX zakazX U. Xsta
wiajÈ siÚ pod wybranyP znakieP z danego rodzajX. .lasyIikXjÈ je ze wzglÚdX na ksztaït trójkÈt –
znak ostrzegawczy koïo – znaki nakazX i zakazX kwadrat i prostokÈt – znaki inIorPacyjne.
4. 5ozpoznawanie IigXr geoPetrycznycK.
U. rozpoznajÈ IigXry geoPetryczne na podstawie ilXstracji i objaĂnieñ sïownycK np. ķCo to zabIi
gXra – jest kolorX zielonego okrÈgïa jak bocKenek cKleba"ĵ. N. pokazXje znak drogowy U. okre
ĂlajÈ jego ksztaït.
5. 3raca plastyczna ķZnaki drogoweĵ – Palowanie IarbaPi.
.aĝdy U. PalXje jeden dXĝy znak drogowy i go wycina.
6. Zabawy z IigXraPi geoPetrycznyPi.
U. wycinajÈ z wycinanki IigXry geoPetryczne – Poĝna takĝe skorzystaÊ z klocków 'ienesa lXb
z wyprawki ķ*aleria PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ WSi3 – IigXry geoPetryczne karta  i Xkïa
dajÈ je zgodnie z icK ksztaïteP koloreP wielkoĂciÈ. 3orównXjÈ liczebnoĂÊ poszczególnycK IigXr.
7. 5ozPowy znaków – praca w paracK.
U.znaki drogowe prowadzÈ PiÚdzy sobÈ rozPowÚ. 3rzestawiajÈ siÚ ķ-esteP nazwa znakX  sto
jÚ gdzie  poPagaP koPX w czyP  inIorPXjÚostrzegaP o czyP ĵ.
8. 3odsXPowanie zajÚÊ – TXiz.
W dwócK róĝnycK PiejscacK sali XPieszczone sÈ dwa napisy ķ7akĵ zielone tïo  ķNieĵ czerwone
tïo . N.bwypowiada róĝne zdania a U. XstawiajÈ siÚ przy odpowiedniP napisie ķ3rzez XlicÚ prze
cKodziPy w dowolnyP PiejscXĵ ķ3rzebiegaPy przez jezdniÚĵ ķNie bawiPy siÚ na jezdniĵ itd.
0oĝna takĝe skorzystaÊ z wyprawki ķ*aleria PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ WSi3 – 'rogowy
3iotrXĂ karty – .
9. 3raca doPowa 3okolorXj rysXnek.
U. kolorXjÈ rysXnek przedstawiajÈcy rXcK drogowy przejĂcie znaki drogowe Poĝna przygotowaÊ
U. tePatyczny rysXnek .

Scenariusz 14.

P1 s. 20 ćw. 2

ĆzP1 s. 14 ćw. 2

ĆzP1 s. 14 ćw. 1

Figury geometryczne

Zapis w dzienniku yĆwiczenia logopedyczne. yPrzeliczanie głosek i sylab w wyrazach. yZabawy
twórcze z wykorzystaniem bajek Danuty Wawiłow. yCechy figur geometrycznych. yUkładanie kompozycji i szlaczków z figur. yPorównywanie figur geometrycznych – podobieństwa i różnice.

P1 s. 21
ĆzP1 s. 15–16

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ePblePaty IigXr geoPetrycznycK tekst wierszy ķ7rójkÈtna bajkaĵ 'anXty Wawi

ïow i Olega Usenko i ķ%ajka nowa prostokÈtna i kwadratowaĵ 'anXty Wawiïow kredki plastelina
cKXsta aniPacyjna nagranie ķ/e %asTXeĵ ķ*aleria PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ

Przebieg zajęć

1. Zabawa sïowna ķ.ról .arolĵ.
U. ÊwiczÈ prawidïowÈ wyPowÚ i powtarzajÈ po N. znanÈ ryPowankÚ
ķ.ról .arol kXpiï królowej .arolinie korale kolorX koralowegoĵ.
5yPowankÚ PogÈ PówiÊ najpierw dziewczynki póěniej cKïopcy na zPianÚ po jednyP sïowie raz
gïoĂno raz cicKo na zPianÚ po jednyP sïowie gïoĂno – cicKo.
2. 7worzenie królestw – podziaï na grXpy.
.aĝdy U. losXje ePblePat IigXry geoPetrycznej. 3rzypina go sobie do Xbrania PogÈ byÊ z saPo
przylepnego papierX kolorowego . W ten sposób powstajÈ cztery królestwa. U. w grXpacK wyPyĂla
jÈ nazwÚ swojego królestwa która pocKodziÊ bÚdzie od nazwy IigXry geoPetrycznej np. 7rójkÈtowo.

Dobrze wiem, że dzieci uczą się także przez zabawę. By utrwaliły
znaczenie różnych znaków drogowych, daję im karty Drogowy Piotruś
zamieszczone w publikacji Galeria możliwości. Wyprawka. Klasa 1
(karty 34–36). Zadania z figurami geometrycznymi znajdę natomiast
w zeszycie Galeria możliwości. Liczę. Klasa 1 (strony 6–7).

klasa

1
Wyprawka

klasa

/LF]Ú

1
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3. SïXcKanie ķ7rójkÈtnej bajkiĵ i ķ%ajki nowej prostokÈtnej i kwadratowejĵ.
U. sïXcKajÈ ķ7rójkÈtnej bajkiĵ 'anXty Wawiïow i Olega Usenko i ķ%ajki nowej prostokÈtnej i kwa
dratowejĵ 'anXty Wawiïow.
7röjkÈWna Eajka
%yïa raz sobie skaïa
bardzo dziwna 75-.k7NA
staï na tej skale païac
bardzo dziwny 75-.k7N<.
W païacX tyP na tronie
bardzo dziwnyP 75-.k7N<0
zasiadaï król w koronie
bardzo dziwnej 75-.k7N(-
i patrzyï z okna wieĝy
bardzo dziwnej 75-.k7N(-
na dzielnycK swycK rycerzy
bardzo dziwnycK 75-.k7N<C+.
Aĝ kiedyĂ raz dworacy
na szczerozïotej tacy
przynieĂli PX Ăniadanie
wykwintne niesïycKanie –
a byïo to niedXĝe
zwyczajne jajko kXrze
bardzo dziwne
O.5k*(!
, krzyknÈï król
No wiecie!
7oĝ to prawdziwa bajka!
3oPyĂleÊ ĝe na Ăwiecie
sÈ takie cXdne jajka!
WiÚc niecK Pi odtÈd wszÚdzie
O.5k*<0 wszystko bÚdzie!
'woracy – nieboracy
zabrali siÚ do pracy
i w ciÈgX jednej cKwili
jak kazaï tak zrobili.
, odtÈd staïa skaïa
bardzo dziwna O.5k*A
a na tej skale païac
bardzo dziwny O.5k*<
w païacX zaĂ na tronie
bardzo dziwnyP O.5k*<0
zasiadaï król w koronie
bardzo dziwnej O.5k*(-
i patrzyï z okna wieĝy
bardzo dziwnej O.5k*(-
na dzielnycK swycK rycerzy
bardzo dziwnycK O.5k*<C+.
Tak to z powodX
zwykïego jajka
z trójkÈtnej okrÈgïa
zrobiïa siÚ bajka.
'anXWa :awiïow, 2lHJ 8sHnko

Już od klasy 1 zapoznaję dzieci z dobrą literaturą – klasyczną i współczesną. Korzystam
z tekstów literackich w scenariuszach oraz z publikacji Galeria możliwości. Czytam
i interpretuję. Klasa 1. Dzieci dzielą się wtedy swoimi wrażeniami z lektury, wyrażają
swoje myśli i uczą się argumentowania własnego zdania.

klasa
mZLF]HQLDGRGDWNRZH

Czytam

LLQWHUSUHWXMÚ
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%ajka nowa proVWokÈWna i kwadraWowa
Za góraPi i za lasaPi taP gdzie rzeki pïynÈ Piodowe
byïo sobie kiedyĂ królestwo bardzo piÚkne i kwadratowe.
.wadratowe staïy taP cKatki kwadratowe kwitïy taP kwiatki
kwadratowe lataïy waĝki kwadratowe Ăpiewaïy ptaszki.
.wadratowy byï sobie zaPek cztery wieĝe i Post zwodzony
kwadratowe ogroPne wrota kwadratowe zïote balkony.
W kwadratowej zïotej koronie król zasiadaï w sali na tronie
W kwadratowÈ drapaï siÚ gïowÚ i do lXdX wygïaszaï PowÚ
ķ3osïXcKajcie Poi kocKani! CoĂ tX nXdno jest niesïycKanie.
¿ycie PaPy nazbyt spokojne! WypowiedzPy sÈsiadoP wojnÚĵ.
Nieopodal za siódPÈ rzekÈ staïa góra a na tej górze
%yïo sobie drXgie królestwo prostokÈtne i niezbyt dXĝe.
3rostokÈtne staïy taP cKatki prostokÈtne kwitïy taP kwiatki
3rostokÈtne lataïy waĝki prostokÈtne Ăpiewaïy ptaszki.
3rostokÈtny byï równieĝ païac cztery wieĝe i Post zwodzony
3rostokÈtne ogroPne wrota prostokÈtne zïote balkony.
W prostokÈtnej zïotej koronie król zasiadaï na zïotyP tronie
W prostokÈtnÈ drapaï siÚ gïowÚ i do lXdX wygïaszaï PowÚ
ķ3osïXcKajcie drodzy poddani. CoĂ tX nXdno jest niesïycKanie.
¿ycie PaPy nazbyt spokojne wiÚc wypowieP sÈsiadoP wojnÚ!ĵ.
ZatrÈbiïy trÈby bojowe pÚdzi wojsko jXĝ kwadratowe
¿eby w bitwie wielkiej siÚ zPierzyÊ z prostokÈtnÈ arPiÈ rycerzy.
, krzyknÚïy obie królowe ķ(j pXknijcie siÚ lepiej w gïowÚ!
'osyÊ tego! Skoñczcie tÚ wojnÚ! 0y lXbiPy ĝycie spokojne!ĵ.
A królowie siÚ zawstydzili i natycKPiast siÚ pogodzili
Wyprawili XcztÚ wspaniaïÈ i bawili siÚ przez noc caïÈ.
.wadratowa arPia rycerzy z prostokÈtnycK jadïa talerzy
, w ogóle byïo boPbowo prostokÈtnie i kwadratowo!
'anXWa :awiïow
U. wypowiadajÈ siÚ na tePat treĂci bajek icK boKaterów bXdowli o okreĂlonycK ksztaïtacK.
ZastanawiajÈ siÚ nad IXnkcjonalnoĂciÈ i waloraPi estetycznyPi wszystkicK bXdowli o tyP saPyP
ksztaïcie.
4. Rysowanie królestwa.
.aĝda grXpa rysXje królestwo tylko z tej IigXry geoPetrycznej którÈ Pa w ePblePacie. N. podpi
sXje królestwa i wywiesza prace. *rXpy opowiadajÈ o swoicK królestwacK.
5. mwiczenia sïXcKX IonePatycznego.
N. gïoskXje nazwy IigXr geoPetrycznycK U. dokonXjÈ syntezy gïosek. U. dzielÈ nazwy IigXr geo
PetrycznycK na sylaby. 3rzedstawiciel kaĝdego królestwa wypowiada nazwÚ IigXry geoPetrycznej
od której pocKodzi nazwa jego królestwa pozostali U. naradzajÈ siÚ – przeliczajÈ gïoski w wyrazie
i podskakXjÈ tyle razy na jednej nodze ile jest gïosek w wyrazie.
6. Tworzenie rzeěby IigXry geoPetrycznej z plasteliny.
3oszczególne grXpy prezentXjÈ swoje rzeěby.
7. Zabawa z cKXstÈ aniPacyjnÈ do PXzyki ķ/e %asTXeĵ.
8. CecKy IigXr geoPetrycznycK.
U. w grXpacK przygotowXjÈ wypowiedzi na tePat swoicK IigXr geoPetrycznycK. N. zadaje pytania
– które IigXry geoPetryczne sÈ do siebie podobne dlaczego"
– która IigXra róĝni siÚ od innycK dlaczego"
– która IigXra Pa o  bok Pniej o  bok wiÚcej"

Dobrym podsumowaniem zajęć o figurach geometrycznych są Ćwiczenia usprawniające pamięć i percepcję
wzrokową. Odwzorowywanie figur geometrycznych, które są do pobrania ze strony Uczę.pl z folderu Pomoce:
Materiały metodyczne.
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9. 3rzeliczanie IigXr geoPetrycznycK.
U. nazywajÈ poszczególne koPpozycje. 3rzeliczajÈ z ilX IigXr skïada siÚ kaĝda Xkïadanka a na
stÚpnie ile jest poszczególnycK IigXr w kaĝdej Xkïadance nazywajÈ IigXry tworzÈce kaĝdy elePent
Xkïadanki np. rÚce lXdzika to prostokÈty gïowa to koïo.
10. Ukïadanie wïasnej koPpozycji z IigXr geoPetrycznycK.
U. PogÈ wykorzystaÊ IigXry z wycinanki lXb z wyprawki ķ*aleria PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ
WSi3 – IigXry geoPetryczne karta  .
11. Ukïadanie szlaczka.
U. z klocków lXb IigXr geoPetrycznycK XkïadajÈ szlaczek.
12. Odgadywanie zastosowanej zasady.
U. odgadXjÈ zasadÚ zgodnie z którÈ zostaï Xïoĝony szlaczek. 3rzygotowXjÈ podobne zadanie dla
koleĝanki lXb kolegi.
13. .olorowanie obrazka wedïXg kodX.
U. kolorXjÈ obrazek zïoĝony z IigXr geoPetrycznycK zgodnie z kodeP kolorów.
14. Utrwalenie cecK wielkoĂciowycK przedPiotów.
U. rysXjÈ PniejszÈ piïkÚ z prawej strony dXĝej piïki kolorXjÈ krótszÈ kredkÚ oznaczajÈ niĝsze
wyĝsze drzewo.
15. mwiczenia graIoPotoryczne.
Rysowanie wzorów i szlaczków literopodobnycK wprowadzajÈcycK do pisania liter a A.

P1 s. 21 ćw. 1

P1 s. 21 ćw. 2

P1 s. 21 ćw. 3

ĆzP1 s. 15 ćw. 1
ĆzP1 s. 15 ćw. 2, 3, 4

ĆzP1 s. 16

Figury geometryczne do łatwego wypchnięcia przez dzieci znajdę w publikacji Galeria
możliwości. Wyprawka. Klasa 1 (karta 3). Takie materiały przydadzą się każdemu
pierwszoklasiście!
klasa

1
Wyprawka
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TYDZIEŃ 4. BAWIMY SIĘ I UCZYMY
Scenariusz 15.

A jak album

Zapis w dzienniku y Wprowadzenie liter a, A na podstawie wyrazów album, Ala. y Analiza i synteza
głoskowa i sylabowa wyrazów. y Ćwiczenia w mówieniu na podstawie ilustracji. y Wykonanie strony
albumu z literami a, A. y Albumy zwierząt źródłem wiedzy przyrodniczej. y Rozpoznawanie zwierząt,
poznanie ich środowiska życia. y Improwizacja ruchowa do rymowanki. y Zabawy matematyczne
utrwalające figury geometryczne i wprowadzoną literę.

P1 s. 22–23
ĆzP1 s. 17–20

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: albXPy o zwierzÚtacK Podele wyrazów kolorowy papier tkaniny czasopisPa
gazety ķ*aleria PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ WSi3 ķ*aleria PoĝliwoĂci. .XIerek poPocy dy
daktycznycK dla klasb–ĵ WSi3 IigXry geoPetryczne ogólnodostÚpne liczPany

Przebieg zajęć

1. Wizyta w bibliotece szkolnej.
N. przecKodzi z U. do biblioteki szkolnej. W bibliotece pani bibliotekarka zakïada dziecioP karty
oprowadza po bibliotece wskazXje na róĝne dziaïy z ksiÈĝkaPi. 'ïXĝej zatrzyPXje siÚ przy dziale
z albXPaPi. WyjaĂnia czyP sÈ albXPy jakÈ wiedzÚ PoĝePy z nicK czerpaÊ. N. wypoĝycza dobkla
sy kilka albXPów i XPieszcza je w kÈcikX czytelniczyP. U. razeP z N. oglÈdajÈ albXP ze zwierzÚ
taPi – okreĂlajÈ nazwÚ wybranego zwierzÚcia jego wyglÈd Piejsce gdzie ĝyje.
2. Wprowadzenie liter a, A.
U. wykonXjÈ nastÚpXjÈce Êwiczenia
– wyróĝnianie gïoski a w wyrazie albXP
– wyszXkiwanie innycK wyrazów z gïoskÈ a w nagïosie Ăródgïosie i wygïosie
– wyszXkiwanie w klasie przedPiotów w którycK nazwacK sïyszyPy gïoskÚ a
– czytanie globalne wyrazX podstawowego albXP i jego analiza sïXcKowa zgodnie ze scKePateP
okienkowyP
– podziaï wyrazX podstawowego na sylaby
– czytanie globalne wyrazów z podrÚcznika $la, Pak, U\ba
– Xkïadanie wyrazów z literÈ a do róĝnycK Podeli okienkowycK np.

0A0A
/AS
0A.
na czerwono oznaczono pozycjÚ saPogïoski a 
– wyróĝnianie Païej i wielkiej litery a w wyrazacK albXP Ala
– szXkanie iPion zaczynajÈcycK siÚ gïoskÈ A, np. nazywanie dzieci na obrazkX AdaP Antoni
Alicja Aleksandra Aneta
– pokaz przez N. wzorX liter a, A drXkowanej i pisanej
– wyszXkiwanie i oznaczanie w krótkiP tekĂcie np. z gazety liter a, A
– pokaz przez N. pisania liter a, A bez liniatXry
– pisanie liter a, A w powietrzX na ïawce na plecacK kolegi
– Xkïadanie z róĝnycK przyborów kredki pcKeïki klocki liter a, A
– pisanie liter a, A w tXnelX
– pisanie po Ăladzie i saPodzielnie liter a, A w dXĝej i Païej liniatXrze
– saPodzielne pisanie liter a, A w zeszycie w trzy linie.

P1 s. 22

P1 s. 23, ćw. 2

ĆzP1 s. 17
ĆzP1 s. 17

Na Uczę.pl w folderze Lekcje: Materiały pomocnicze mam propozycję listy lektur do przerobienia z dziećmi
w klasie 1. Mogę te teksty swobodnie rozplanować w ciągu całego roku szkolnego zależnie od potrzeb
czy omawianych tematów.
Nową literę wprowadzam zawsze według stałych etapów, m.in. przez wyróżnianie głoski w wyrazach, szukanie
innych wyrazów z tą głoską i analizę słuchową wyrazu podstawowego.
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3. Opowiadanie treĂci obrazka.
U. opowiadajÈ co dzieje siÚ na ilXstracji wykorzystXjÈc sïownictwo w któryP wystÚpXje gïoska a
np. ksiÈĝka podïoga póïka .asia AdaP APelka Andrzej okïadka. U. PówiÈ co zabierajÈ ze
sobÈ do szkoïy.
4. WysïXcKanie ryPowanki Agnieszki )rÈczek.
N. recytXje a U. powtarzajÈ i XczÈ siÚ na paPiÚÊ ryPowanki pocKodzÈcej z ksiÈĝki ķ%erek literekĵ
ķA kïXsXje po arenie albo skacze po antenieĵ. U. iPprowizXjÈ tekst rXcKowo.
5. Wykonanie pierwszej strony albXPX liter.
U. wycinajÈ z róĝnycK Pateriaïów z kolorowego papierX lXb tkanin litery a A. W czasopisPacK
i gazetacK wyszXkXjÈ obrazki którycK nazwy rozpoczynajÈ siÚ gïoskÈ a. 3rzyklejajÈ litery i obrazki
na karton IorPatX A. ZapaPiÚtXjÈ obraz graIiczny litery.
6. 0odele gïoskowe wyrazów.
U. kolorXjÈ w PodelacK podanycK wyrazów Piejsce wystÚpowania gïoski a.
7. Odnajdywanie na obrazkX liter a A.
8. UzXpeïnianie obrazków w którycK kaĝdy nastÚpny zaczyna siÚ ostatniÈ gïoskÈ poprzedniego.
U. XPieszczajÈ nalepki wedïXg zasady ostatnia gïoska nazwy obrazka jest pierwszÈ gïoskÈ kolej
nego obrazka np. aparaW – Woster – rak.
9. Èczenie wyrazów z icK wzoreP graIicznyP ksztaïteP .
10. Odwzorowywanie rytPów.
U. XkïadajÈ z klocków rytPy wedïXg podanego wzorX nazywajÈ IigXry geoPetryczne.
11. Ukïadanie wïasnycK rytPów.
U. wykorzystXjÈ do Xkïadania rytPów klocki kredki patyki pcKeïki i inne ogólnodostÚpne Pate
riaïy. 0oĝna skorzystaÊ z ķ*aleria PoĝliwoĂci. .XIerek poPocy dydaktycznycKĵ lXb wyprawki
ķ*aleria PoĝliwoĂci. Wyprawka. .lasa ĵ WSi3 – IigXry geoPetryczne karta  . N. zadaje U.
pytania np. jaki jest drXgi elePent w rytPie jakiego jest kolorX jaki Pa ksztaït"
12. .oñczenie rytPX.
U. koñczÈ rozpoczÚty rytP kwadraty koïa  kolorXjÈc jego elePenty wïaĂciwyPi kredkaPi.
13. mwiczenia graIoPotoryczne.
U. rysXjÈ wzory i szlaczki literopodobne wprowadzajÈce do pisania liter l L.
14. 3raca doPowa Zastanów siÚ do czego podobne sÈ litery a A. 3rzynieĂ na zajÚcia drewnianÈ
ïyĝkÚ sznXrek Pateriaï wïóczkÚ.

Scenariusz 16.

P1 s. 23 ćw. 1
ĆzP1 s. 18 ćw. 4

ĆzP1 s. 17 ćw. 1
ĆzP1 s. 18 ćw. 2
ĆzP1 s. 18 ćw. 3

ĆzP1 s. 19 ćw. 5
ĆzP1 s. 19 ćw. 6, 7
ĆzP1 s. 19 ćw. 8

ĆzP1 s. 19 ćw. 9

P1 s. 23 ćw. 3

L jak lalka

Zapis w dzienniku y Swobodne wypowiedzi uczniów na temat tekstu Elżbiety Ostrowskiej „Nocne kłopoty zabawek Doroty” oraz ilustracji. y Wprowadzenie liter l, L na podstawie wyrazów lalka, Lena.
y Pisanie liter l, L w różnych liniaturach. y Szanowanie zabawek. y Zabawy kukiełkami. y Śpiewanie kołysanki. y Odwzorowywanie i układanie wzorów rytmicznych. y Wykonanie lalki-kukiełki i wykorzystanie
jej w rozmowach. y Stosunki przestrzenne.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: treĂÊ opowiadania ķNocne kïopoty zabawek 'orotyĵ (lĝbiety Ostrowskiej Po
dele wyrazów ķ*aleria PoĝliwoĂci. .XIerek poPocy dydaktycznycK dla klas –ĵ WSi3 IigXry geo
Petryczne liczPany drewniana ïyĝka krepina sznXrek wïóczka

Przebieg zajęć

1. NawiÈzanie do poprzednicK zajÚÊ – litery a A.
U. przypoPinajÈ jakÈ literÚ poznali w dniX poprzedniP i do czego jest podobna Païa i dXĝa lite
raba. -eĂli dzieci przygotowaïy pracÚ doPowÈ w IorPie graIicznej prezentXjePy icK prace.

Na tym etapie rozwoju dzieci istotne jest czynnościowe nauczanie matematyki.
Przydatne liczmany, jak klocki, pchełki, patyczki, oraz inne pomoce znajdują się
w Kuferku pomocy dydaktycznych do klas 1–3.
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2. NaXka IragPentX koïysanki ķAaa kotki dwaĵ.
U. zastanawiajÈ siÚ nad deIinicjÈ koïysanki kiedy i koPX siÚ jÈ Ăpiewa w jakiej sytXacji czy znajÈ
i PogÈ zaĂpiewaÊ jakÈĂ koïysankÚ.
.oïysanka to krótka piosenka którÈ Ăpiewa siÚ bez instrXPentów w celX XĂpienia dziecka .
U. powtarzajÈ po N. tekst dwócK zwrotek koïysanki
Aaa kotki dwa
szarobXre obydwa.
Nic nie bÚdÈ robiïy
Tylko ciebie bawiïy.

Aaa kotki dwa
szarobXre obydwa.
-eden szary drXgi bXry
A ten trzeci – Pyk do dziXry.

W trakcie Ăpiewania koïysanki dzieci spokojnie koïyszÈ siÚ w takt PXzyki.
3. Opisywanie obrazka.
U. wypowiadajÈ siÚ na tePat tego co robiÈ dzieci na przedstawionyP obrazkX czyP siÚ bawiÈ
w jaki sposób Poĝna sklasyIikowaÊ zabawki klocki lalki instrXPenty PXzyczne pojazdy kXkieï
ki  co znajdXje siÚ na górnycK póïkacK na dole szaIek na drXgiej póïce od doïX góry.
4. SïXcKanie opowiadania ķNocne kïopoty zabawek 'orotyĵ.
U. sïXcKajÈ tekstX opowiadania ķNocne kïopoty zabawek 'orotyĵ (lĝbiety Ostrowskiej. Odpowia
dajÈ na pytania jakie kïopoty Piaïy zabawki 'oroty o czyP rozPawiaïy zabawki dlaczego dziew
czynka zostawiïa baïagan czy powinniĂPy dbaÊ o zabawki dlaczego" U. wyPieniajÈ zapaPiÚtane
nazwy zabawek.
5. Wprowadzenie liter l L.
U. wykonXjÈ nastÚpXjÈce Êwiczenia
– wyróĝnianie gïoski l w wyrazie lalka,
– wyszXkiwanie innycK wyrazów z gïoskÈ l w nagïosie Ăródgïosie i wygïosie
– wyszXkiwanie w klasie przedPiotów w którycK nazwacK sïyszyPy gïoskÚ l
– czytanie globalne wyrazX podstawowego lalka i jego analiza sïXcKowa zgodnie ze scKePateP
okienkowyP
– podziaï wyrazX podstawowego na sylaby
– czytanie globalne wyrazów z podrÚcznika /Hna okXlaU\ kUokod\l
– Xkïadanie wyrazów z literÈ l do róĝnycK Podeli okienkowycK np.

/AS

/U3A

P1 s. 24

P1 s. 24

3A/0A

na niebiesko zaznaczono pozycjÚ spóïgïoski l
– wyróĝnianie Païej i wielkiej litery l w wyrazacK lalka i /Hna,
– szXkanie iPion zaczynajÈcycK siÚ gïoskÈ L np. nazywanie dzieci na obrazkX /eon /Xcynka
/ila /Xdwik /eszek /Xiza
– pokaz przez N. wzorX liter l L drXkowanej i pisanej
– wyszXkiwanie i oznaczanie w tytXïacK prasowycK liter l L i wklejanie tytXïów do zeszytX
– pokaz przez N. pisania liter l L bez liniatXry
– pisanie liter l L w powietrzX na ïawce
– pisanie liter l L w tXnelX
– pisanie po Ăladzie i saPodzielnie liter l L w dXĝej i Païej liniatXrze
– saPodzielne pisanie liter l L w zeszycie.
6. Wykonanie lalkikXkieïki z drewnianej ïyĝki.
U. wykorzystXjÈ róĝne Pateriaïy plastyczne wïóczkÚ Pateriaï krepinÚ IlaPastry sznXrek dobprzy
gotowania zabawki.
7. WyszXkiwanie liter l L w wyrazacK.
8. Zabawy PatePatyczne z IigXraPi geoPetrycznyPi.

ĆzP1 s. 21
ĆzP1 s. 21
P1 s. 24

ĆzP1 s. 21 ćw. 1

Pisanie nowej litery dzieci mogą także ćwiczyć dzięki publikacji Galeria możliwości. Piszę.
Klasa 1 (cz. 1, litery l, L na stronach 6–7). To niezbędna dla mnie pomoc, gdy wprowadzam
nowe litery.
NODVD

Drukuję też dla uczniów karty Litery pisane w wielkiej liniaturze znajdujące się na Uczę.pl
w folderze Pomoce: Materiały metodyczne.

3LV]Ú

1

F]ÚĂÊ
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– U. XkïadajÈ litery l L z saPycK kóï z saPycK kwadratów z saPycK prostokÈtów trójkÈtów.
0oĝna wykorzystaÊ takĝe patyczki pcKeïki koraliki.
– U. XkïadajÈ kontXry liter l L z jednego rodzajX IigXr i wypeïniajÈ je innyPi IigXraPi.
– U. XkïadajÈ z IigXr geoPetrycznycK litery l L i tworzÈ róĝne szlaczki. 3rzeliczajÈ IigXry wskazX
jÈ na elePenty powtarzajÈce siÚ i te wystÚpXjÈce regXlarnie.
9. ¥piewanie poznanej koïysanki na sylabie la.
U. ĂpiewajÈ poznanÈ koïysankÚ na sylabie la.
10. Zabawy lalkaPikXkieïkaPi.

Scenariusz 17.

Kłótnia zabawek (w ĆzP1 temat oznaczony jako „L jak lalka”)

Zapis w dzienniku y Utrwalenie kształtu liter a, A oraz l, L. y Pisanie poznanych liter oraz łączenie ich
w sylaby. y Czytanie sylab i wyrazów. y Zabawy przy kołysance. y Motyw usypiania dziecka w dziele
plastycznym. y Słuchanie „Kołysanki” J. Brahmsa. y Wprowadzenie pojęć: wartość pieniądza i oszczędzanie na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Kłótnia zabawek”.

P1 s. 24
ĆzP1 s. 20, 22

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plastelina czasopisPa kartoniki z róĝnyPi literaPi PaïyPi i wielkiPi pisany

Pi i drXkowanyPi prezentacja PXltiPedialna obrazX ķ.oïyskaĵ %ertKe 0orisot C' z nagranieP
koïysanki -oKannesa %raKPsa tekst wiersza ķ.ïótnia zabawekĵ -ana %rzecKwy

Przebieg zajęć

1. UzXpeïnianie literowego albXPX.
U. lepiÈ z plasteliny litery l L i XPieszczajÈ je w albXPie. WycinajÈ z kolorowycK czasopisP ilX
stracje którycK nazwy rozpoczynajÈ siÚ gïoskÈ l i wklejajÈ je do albXPX.
2. mwiczenia sïXcKowowzrokowe.
U. wycinajÈ z ķWycinankiĵ obrazki Pak ryba i podpisy. 'zielÈ oba wyrazy na sylaby gïoskXjÈ
nazwy obrazków przeliczajÈ gïoski w nazwacK. 'opasowXjÈ podpisy do obrazków.
3. Rozpoznawanie liter.
U. otrzyPXjÈ od N. kartoniki z literaPi wĂród którycK znajdXjÈ siÚ litery a A oraz l L pisane
i drXkowane . WykonXjÈ polecenia N. siedzÈc na dywanie ķ3oïóĝ po lewej stronie ïawki wszystkie
literki a. 3oïóĝ na zeszycie wszystkie literki L. 3oïóĝ w jednyP PiejscX wszystkie dXĝe litery A L.
3od niPi poïóĝ icK Païe odpowiedniki. 3oïóĝ w jednyP PiejscX wszystkie literki które znasz.
Obok liter a A drXkowanycK poïóĝ litery a A pisaneĵ.
4. Czytanie sylab.
U. nadal wykorzystXjÈ kartoniki z literaPi i wykonXjÈ polecenia N. ķZ prawej strony litery l poïóĝ
literÚ a przeczytaj literki i spróbXj poïÈczyÊ je w sylabÚ razeP – la. Teraz z prawej strony litery
a poïóĝ literÚ l przeczytaj literki i spróbXj poïÈczyÊ je w sylabÚ razeP – alĵ.
5. Czytanie wyrazów.
U. XkïadajÈ kartoniki z literaPi zgodnie z poleceniaPi N. ķ3oïóĝ po kolei dwie sylaby la przeczy
taj je zïóĝ je w wyraz – lala. 3oïóĝ wielkÈ literÚ A obok niej PaïÈ literÚ l na koñcX PaïÈ literÚ a
przeczytaj pojedynczo litery spróbXj przeczytaÊ je razeP – Ala.
6. ,Pprowizacja rXcKowa do koïysanki.
U. powtarzajÈ tekst koïysanki ķAaa kotki dwaĵ. NastÚpnie ĂpiewajÈ jÈ koïyszÈc w raPionacK
wyPyĂlonÈ lalkÚ.
7. 3rezentacja PXliPedialna obrazX ķ.oïyskaĵ.
N. pokazXjÚ U. zdjÚcie obrazX ķ.oïyskaĵ %ertKe 0orisot. U. wskazXjÈ te elePenty obrazX które
wyjaĂniajÈ jego tytXï koïyska PaPa niePowlÚ .
8. mwiczenia relaksacyjne – sïXcKanie koïysanki -oKannesa %raKPsa.
9. SïXcKanie tekstX ķ.ïótnia zabawekĵ.

By dobrze utrwalić poznane litery, dzieci potrzebują dużo różnych ćwiczeń. Drukowane
wielkie i małe litery znajdują się w publikacji Galeria możliwości. Wyprawka. Klasa 1
(karty 18–20). Dzieci najpierw je samodzielnie wycinają, a potem ćwiczą układanie sylab
i wyrazów w wygodnym foliowym klaserze.

ĆzP1 s. 22 ćw. 5

ĆzP1 s. 20

klasa

1
Wyprawka
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N. czyta wiersz -ana %rzecKwy ķ.ïótnia zabawekĵ. Zadaje U. pytania na podstawie tekstX ķO co
kïóciïy siÚ zabawki" -akie zabawki wyPienione sÈ w wierszX" 3oliczcie te zabawki. 3orównajcie
zacKowanie zabawek z wiersza -ana %rzecKwy i opowiadania ĻNocne kïopoty zabawek 'orotyĺ.
Co to znaczy oszczÚdzanie wartoĂÊ pieniÈdza skÈd PaPy pieniÈdze wynagrodzenie za pracÚ 
co by byïo gdyby nie byïo pieniÚdzy czy dla kaĝdego pieniÈdz Pa tÚ saPÈ wartoĂÊ"ĵ.
10. 3isanie poznanycK liter.
U. XtrwalajÈ pisanie poznanycK liter
– pisanie liter a A l L palceP po podïodze
– pisanie sylab w wyrazacK po Ăladzie wyklaskiwanie sylab
– pisanie sylab la al palceP po podïodze
– pisanie po Ăladzie sylab la al La Al w Païej liniatXrze
– dorysowywanie elePentów do saPolotX podziaï wyrazX saPoloW na sylaby przeliczanie sylab
analiza sïXcKowa wyrazX przeliczanie gïosek.
11. 3rzeliczanie elePentów na obrazkX.
U. liczÈ elePenty na ilXstracji i podajÈ ile jest lalek klocków saPocKodów instrXPentów ile
zabawek stoi na póïkacK. O co Poĝna jeszcze zapytaÊ"
12. 3raca doPowa 3rzynieĂ do szkoïy swojÈ XlXbionÈ zabawkÚ. 'owiedz siÚ jakiPi zabawkaPi bawi
li siÚ twoi rodzice dziadkowie.

Scenariusz 18.

ĆzP1 s. 22 ćw. 2
ĆzP1 s. 22 ćw. 4
ĆzP1 s. 22, ćw. 3
P1 s. 24

Nasze zabawki

Zapis w dzienniku y Wypowiedzi uczniów na temat swojej ulubionej zabawki. y Prowadzenie rozmów
przez zabawki. y Szukanie różnic i podobieństw między kącikami z zabawkami. y Ćwiczenia słuchu fonematycznego. y Czytanie globalne. y Określanie położenia zabawek – układanie pytań i udzielanie odpowiedzi. y Porównywanie klocków pod względem kształtu i koloru. y Zabawa ruchowo-naśladowcza
„Zabawki”.

P1 s. 25
ĆzP1 s. 23

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: róĝne zabawki

Przebieg zajęć

1. 3rzywitanie siÚ z XczniaPi.
N. wita siÚ z dzieÊPi. U. odpowiadajÈ ķ-esteP tX XczÚ siÚ i z XĂPiecKeP witaP dzieñĵ.
2. RozPowa na tePat zabawek.
U. siedzÈ na dywanie. .aĝdy po kolei prezentXje swojÈ XlXbionÈ zabawkÚ co to za zabawka skÈd
pocKodzi w jakicK okolicznoĂciacK staïa siÚ jego wïasnoĂciÈ z czego jest wykonana dlaczego jest
jego XlXbionÈ zabawkÈ.
3. 3orównywanie kÈcików z zabawkaPi.
U. porównXjÈ klasowy kÈcik z zabawkaPi z kÈcikieP przedstawionyP na ilXstracji. StarajÈ siÚ
odpowiedzieÊ na pytania w czyP oba kÈciki sÈ podobne czyP siÚ róĝniÈ czy zabawki sÈ Xïoĝone
tePatycznie czy w kÈcikacK panXje porzÈdek. N. rozPawia z U. o tyP czyP bawili siÚ icK rodzice
i dziadkowie a czyP teraz bawiÈ siÚ dzieci.
4. Ukïadanie dialogX PiÚdzy zabawkaPi – Ănieĝna kXla.
U. zastanawiajÈ siÚ o czyP PogÈ rozPawiaÊ zabawki znajdXjÈce siÚ w klasie zabawki 'oroty
z opowiadania (lĝbiety Ostrowskiej. W paracK wykorzystXjÈc dowolne zabawki U. wcielajÈ siÚ
w icK role i rozPawiajÈ ze sobÈ. NastÚpnie U. rozPawiajÈ w grXpacK    i osobowycK.
5. Ocena zabawek znajdXjÈcycK siÚ w klasie.
U. oceniajÈ zabawki pod kÈteP bezpieczeñstwa estetyki wykonania zastanawiajÈ siÚ czy kaĝdy
przedPiot Poĝe byÊ zabawkÈ XzasadniajÈ swoje wypowiedzi.
6. Ukïadanie pytañ do ilXstracji.
U. zadajÈ koleĝankoP i kolegoP pytania w którycK okreĂlajÈ poïoĝenie przedPiotów w przestrze
ni. Zapytana osoba odpowiada na pytanie peïnyP zdanieP. 3odobne Êwiczenie Poĝna przepro
wadziÊ analizXjÈc poïoĝenie zabawek w klasowyP kÈcikX zabaw.

P1 s. 25
P1 s. 25 ćw. 3

P1 s. 25 ćw. 2

P1 s. 25 ćw. 4

P1 s. 25 ćw. 1

Uczniom, którzy potrzebują więcej ćwiczeń z zakresu koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, drukuję
wybrane strony z publikacji Ćwiczenia utrwalające. Bawię się i umiem. Klasa 1, zamieszczonej na Uczę.pl
w folderze Pomoce: Materiały metodyczne (np. strony 2–4).

29

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 1

Szkoła podstawowa 1–3

7. 3odziaï nazw zabawek na sylaby.
U. wypowiadajÈ nazwy poszczególnycK zabawek pokazanycK na ilXstracji dzielÈ je na sylaby wy
klaskXjÈ sylaby i przeliczajÈ je. 3okazXjÈ na palcacK liczbÚ sylab w wyrazacK.
8. Zabawa rXcKowonaĂladowcza ķZabawkiĵ.
-eden z U. naĂladXje czynnoĂci które wykonXje podczas zabawy wybranÈ przez siebie zabawkÈ
z ilXstracji. 3ozostali U. odgadXjÈ nazwÚ tej zabawki.
9. OkreĂlanie liczby gïosek w nazwacK zabawek.
U. rysXjÈ w zeszycie jednÈ póïkÚ. TrzePa koloraPi kredek oznaczajÈ za poPocÈ kropek liczbÚ gïo
sek w nazwacK zabawek z danej póïki np. klocki –  kropek lalka –  kropek roboty –  kropek .
10. Czytanie globalne.
U. odnajdXjÈ i kolorXjÈ te saPe wyrazy które znajdXjÈ siÚ przy obrazkX latawca klocków i rolek.
11. Kolorowanie klocków.
U. kolorXjÈ klocki z którycK zbXdowany jest zaPek wedïXg podanego kodX. 0ówiÈ jakicK kloc
ków w jakiP kolorze ksztaïcie Xĝyto do bXdowli a jakicK klocków nie wykorzystano.
12. 'orysowywanie brakXjÈcycK elePentów do zabawek.
RozPowa z dzieÊPi na tePat szanowania zabawek swojej i cXdzej wïasnoĂci.

Scenariusz 19.

P1 s. 25

P1 s. 25

ĆzP1 s. 23 ćw. 1
ĆzP1 s. 23 ćw. 2

ĆzP1 s. 23 ćw. 3

W kąciku zabawek

Zapis w dzienniku y Wcielanie się w rolę zabawek i tworzenie wypowiedzi w 1. osobie liczby pojedynczej. y Odgrywanie scenek dialogowych. y Rola zabawek w życiu dziecka. y Utrzymywanie porządku w klasowym kąciku z zabawkami. y Rozwiązywanie sytuacji problemowej „Co zrobić, aby poprawić
funkcjonalność kącika”. y Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy. y Zabawy matematyczne.

P1 s. 26
ĆzP1 s. 24

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: róĝne zabawki

Przebieg zajęć

1. Zabawa na powitanie.
U. witajÈ siÚ z N. ĂpiewajÈc zdanie ķ-esteP XcznieP pierwszej klasyĵ.
2. RozPowa na tePat klasowego kÈcika z zabawkaPi.
U. wypowiadajÈ siÚ na tePat jakiego rodzajX zabawki znajdXjÈ siÚ w klasowyP kÈcikX w jaki
sposób Poĝna je pogrXpowaÊ plXszaki gry klocki instrXPenty  do czego sïXĝÈ zabawki do za
bawy aby przezwyciÚĝyÊ stracK – lekarz sïXĝby ratXnkowe .
3. 3rezentacja zabawek.
CKÚtni U. wybierajÈ sobie jednÈ zabawkÚ. OpowiadajÈ o niej w . osobie liczby pojedynczej sta
rajÈc siÚ podaÊ jak najwiÚcej jej cKarakterystycznycK cecK np. ķ-esteP PisieP. NazywaP siÚ
*Xcio. 0aP PiÚciXtkÈ brÈzowÈ sierĂÊ dXĝe oczka i okrÈgïy brzXszek. -esteP plXszakieP. %ardzo
lXbiÚ jak dzieci przytXlajÈ siÚ do Pnieĵ.
4. Zabawy w kÈcikX z zabawkaPi.
U. swobodnie bawiÈ siÚ zabawkaPi. N. zwraca XwagÚ na relacje PiÚdzy dzieÊPi.
5. OkreĂlanie liczebnoĂci zabawek.
– 3oliczcie zabawki w kÈcikX podajcie liczbÚ lalek gier plXszaków itd. jakicK zabawek jest naj
wiÚcej najPniej ile jest zabawek PiÚkkicK twardycK dXĝycK PaïycK.
6. KlasyIikacja zabawek wedïXg podanego warXnkX.
– 3oïóĝcie na podïodze zabawki w kolorze czerwonyP zielonyP itp. którycK jest wiÚcej Pniej
wgbkolorX 
– 3oïóĝcie na podïodze saPe gry saPe piïki saPe lalki – czego jest wiÚcej Pniej o ile wg prze
znaczenia 
– 3oïóĝcie na podïodze zabawki okrÈgïe prostokÈtne o nieregXlarnyP ksztaïcie – którycK jest
wiÚcej Pniej o ile wedïXg ksztaïtX 

Gdy kończy się miesiąc, sprawdzam opanowanie przez moich uczniów przerobionego materiału z różnych dziedzin
edukacji. Dobrą pomocą są dla mnie karty badania umiejętności wraz z odniesieniami do konkretnych punktów
z podstawy programowej i schematem oceniania, dostępne w podziale na miesiące na Uczę.pl w folderze
Diagnostyka.
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– 3oïóĝcie na podïodze zabawki dXĝe Païe – którycK jest wiÚcej Pniej o ile wg wielkoĂci .
W trakcie Êwiczenia Poĝe nastÈpiÊ dyskXsja na tePat wielkoĂci zabawek icK IaktXry. N. Poĝe
wtedy zapytaÊ konkretne dziecko ķ-ak ty Xïoĝysz zabawki"ĵ.
7. 3orzÈdkowanie klasowego kÈcika zabawek.
N. rozPawia z U. kto powinien pilnowaÊ porzÈdkX w kÈcikX zabawek wszyscy Xczniowie dyĝXr
ni  co trzeba zrobiÊ aby w klasowyP kÈcikX byï porzÈdek w jaki sposób bawiPy siÚ zabawkaPi
co Poĝna zPieniÊ w kÈcikX aby byï bardziej IXnkcjonalny aby XtrzyPywaÊ w niP porzÈdek.
8. SzXkanie podobieñstw PiÚdzy zabawkaPi.
U. szXkajÈ wspólnycK cecK w przedstawionycK zabawkacK.
9. 3orównywanie liczebnoĂci klocków.
U. najpierw szacXjÈ liczbÚ wszystkicK klocków póěniej je przeliczajÈ porównXjÈ swoje wyniki li
czÈ klocki i porównXjÈ liczebnoĂÊ biorÈc pod XwagÚ icK kolor.
10. Zabawa PatePatyczna ķRozPowy klockówĵ.
U. podajÈ propozycje tePatów rozPów klocków. OdgrywajÈ scenki dialogowe z XwzglÚdnienieP
cKarakterystycznycK cecK klocków kolorX wielkoĂci ksztaïtX Piny .
11. OkreĂlanie poïoĝenia przedPiotów w przestrzeni.
U. XPieszczajÈ na ilXstracji nalepki z zabawkaPi XwzglÚdniajÈc stosXnki przestrzenne – pod nad
PiÚdzy z prawej strony. 3rzeliczajÈ zabawki i porównXjÈ icK liczebnoĂÊ. KlasyIikXjÈ zabawki we
dïXg kolorX i przeznaczenia.
12. Rysowanie po Ăladzie.
U. rysXjÈ po Ăladzie skarby przyrody od najPniejszego do najwiÚkszego. KolorXjÈ najPniejszy
i najwiÚkszy skarb zgodnie z podanyP warXnkieP.

P1 s. 26 ćw. 1
P1 s. 26 ćw. 2

P1 s. 26 ćw. 3

ĆzP1 s. 24 ćw. 1

ĆzP1 s. 24 ćw. 2

W październiku dalej pracuję z uczniami z częścią 1 Ćwiczeń z pomysłem. Korzystam z PDF-ów zamieszczonych
na Uczę.pl w folderze Multimedia. Dzięki wersji elektronicznej mogę używać tablicy interaktywnej lub dopisywać
własne notatki potrzebne w trakcie prowadzenia zajęć.
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Pierwsza klasa? Oto moje
najlepsze pomysły na cały rok!
Pierwszaki kochają szkołę, bo mają ogromny apetyt na wiedzę. Chcą szlifować
swoje umiejętności, a ja dbam, żeby osiągały sukcesy. Pracuję komfortowo,
bo mam Ćwiczenia z pomysłem w pełni skorelowane z podręcznikiem MEN,
z zadaniami ze wszystkich obszarów edukacji.

167201

16720
167202
02

1672
167203
203

167204

Moi pierwszoklasiści szybko się uczą i chcą dużo ćwiczyć. Nie brakuje mi
materiałów, bo wybieram Galerię możliwości w ofercie dotacyjnej.

1601044

160105

160102

 Piszę. Klasa 1. Część 1 i 2

 Liczę. Klasa 1

Obie części zawierają ćwiczenia z grafomotoryki
i kaligraﬁi, które utrwalają umiejętność
poprawnego pisania połączeń literowych,
wyrazów i zdań, usprawniają rękę, percepcję
i pamięć wzrokową. Ćwiczenia są urozmaicone
rebusami i ciekawymi zabawami słownymi.

Zeszyt jest pełen różnorodnych ćwiczeń
i zadań tekstowych z zakresu takich zagadnień,
jak: zbiory, przeliczanie elementów, stosunki
przestrzenne, ﬁgury geometryczne, dodawanie,
odejmowanie, porównywanie liczb w zakresie 20,
oś liczbowa, mierzenie odcinków.

32

Moi uczniowie mają tyle ćwiczeń, ile potrzebują!
Postawiłam na Galerię możliwości, a rodzice poparli mój wybór.
Publikacje spoza oferty dotacyjnej:
•
•

Ciekawe zadania na każdy miesiąc,
które zostały przygotowane
przez prof. Jadwigę Hanisz,
to interesujące wprowadzenie
do poznania nowej formy
publikacji – zbioru zadań.

Zajęcia komputerowe. Klasa 1
Materiał został podzielony
na 24 tematy z zakresu podstawowej
obsługi komputera, oraz edytorów
grafiki i tekstu. Prosta nawigacja
i duże zrzuty z ekranu komputera
ułatwią dzieciom pracę w pracowni
komputerowej.

•

Zajęcia komputerowe.
CD-ROM. Klasa 1
Płyta zawiera zestaw ćwiczeń
skorelowanych z publikacją
Zajęcia komputerowe oraz
zestaw gier edukacyjnych.
•

•

168602

156101

156109

•

Plastyka. Klasa 1
Ćwiczenia – propozycje prac – oprócz
rysowania i malowania farbami zachęcają
do wykorzystywania różnorodnych
technik plastycznych, takich jak tworzenie
kolaży, wykorzystywanie szablonów,
dekorowanie przedmiotów. Ciekawe
tematy podtrzymają w dziecku pasję
do rysowania.

•

155521

155535

Czytam i interpretuję. Klasa 1
Mądre i zabawne teksty są tak
dobrane, by pozwalały ćwiczyć
czytanie ze zrozumieniem,
interpretowanie, wnioskowanie
na podstawie treści, wyrażanie
własnego zdania. Uzupełnieniem
są zestawy pytań, poleceń
oraz propozycje rozmów
po przeczytaniu wybranych
tekstów.

Muzyka. Klasa 1
Zeszyt wprowadza dzieci w świat
podstawowych pojęć z dziedziny
muzyki, zapoznaje je z różnymi
instrumentami, podpowiada,
jak przekładać emocje związane
z odbiorem dzieł muzycznych
na formy plastyczne.

Czytam ze zrozumieniem.
Klasa 1
Zeszyt składa się z różnorodnych
tekstów literackich i użytkowych
z zestawami ćwiczeń
sprawdzających umiejętność
wyszukiwania informacji,
odnajdywania związków
przyczynowo-skutkowych,
uogólniania myśli przewodniej,
wykazywania się umiejętnościami
interpretacyjno-twórczymi.

Wyprawka. Klasa 1

•

168603

•

W teczce znajduje się ponad
40 różnorodnych kart do wycinania
i wypychania (domino, memory
ortograficzne, gry, monety i banknoty,
zegar ze wskazówkami i inne), które
ułatwią przyswajanie materiału
z zakresu edukacji polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej,
plastycznej, technicznej
i muzycznej.

168601

Rozwiązuję zadania. Klasa 1

160103

Kuferek pomocy dydaktycznych. Klasy 1–3
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.

155574

e-warsztaty metodyczne
dla Ciebie
Kochasz swoją pracę i chcesz, żeby Twoi uczniowie pokochali szkołę?
Potrzebujesz wsparcia metodycznego i inspiracji do prowadzenia ciekawych
lekcji? Chcesz mieć pewność, że spod swoich skrzydeł wypuścisz dzieci
dobrze przygotowane do dalszego etapu edukacyjnego?
Pomożemy Ci podnieść
kompetencje!
WSiP zaprasza nauczycieli na
e-warsztaty z zakresu edukacji
wczesnoszkolnej.
W dowolnym miejscu, bez
konieczności dojazdu na szkolenie,
możesz wziąć udział w warsztatach
online na najwyższym poziomie
merytorycznym.
Dlaczego warto brać udział
w e-warsztatach?
• Poznasz skuteczne metody
i techniki pracy, które pozwolą Ci
zrealizować zajęcia z zakresu
kształcenia zintegrowanego.
• Dowiesz się, jak teorię zastosować
w praktyce – zobaczysz wiele
przykładowych zajęć z pisania,
czytania i liczenia.
• Wyniesiesz inspiracje i sprawdzone
pomysły na pracę z bogatą
obudową metodyczną WSiP.

Polecamy e-konferencje, które
obejrzało ponad 10 000 nauczycieli!
Na początku była książka. Inicjacje literackie…
z udziałem Zofii Staneckiej i prof. Grzegorza Leszczyńskiego
oraz Matematyka w klasie 1. Czy tak da się uczyć?,
spotkanie poprowadzone przez prof. Jadwigę Hanisz.
Zaproszenia na kolejne e-spotkania dotyczące roli nauczyciela
w aktywizacji dziecka prześlemy drogą e-mailową.

na:
Retransmisjel/
wsip.p e
cj
e-konferen

