
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA -  KLASA I

ŚRODA  15.04.2020

Temat: Zamek Króla Kraka 

Drodzy Uczniowie! 
Zanim przejdziemy do zajęć małe przypomnienie o czym należy pamiętać ucząc się w 
domu. 
1.  Wyznacz sobie miejsce do pracy.
2. Wywietrz swój pokój.
3. Określ godziny swojej pracy
4. Zrób plan swoich zajęć,
5. Wyłącz rozpraszacze (telewizor, telefon, radio)
6. Rób przerwy.
7. Odżywiaj się zdrowo. ( jedz więcej warzyw i owoców, pij wodę)



       Minęły już Święta Wielkanocne, mam nadzieję, że u każdego z Was był to 
miły i radosny czas spędzony w gronie najbliższych, a Wasze wyhodowane 
roślinki ozdobiły stół świąteczny. Nadal możecie przysyłać mi zdjęcia Waszego 
parapetowego mini ogródka 

Dzisiaj poznajemy literę z, Z na podstawie wyrazu zamek. „Zamek Króla Kraka”

• Obejrzyj „Bajkę o królu Kraku”, którą znajdziesz klikając na link:

 https://youtu.be/UETp9EtR8_c

• W ćwiczeniach językowych wykonaj zadania ze strony 68 „Zamek króla 
Kraka” Pamiętaj o kształtnym i starannym pisaniu liter.

• W ćwiczeniach z matematyki wykonaj ćwiczenia na stronie 28, 29. 

• Teraz nadszedł czas na przypomnienie piosenki  „Święta z jajkiem i zającem”, 
możesz ją zaśpiewać wraz ze swoim rodzeństwem.  

https://youtu.be/xAhMOdXuujg

• Na koniec zbuduj 
zamek z klocków, które 
posiadasz w domu, 
zrób zdjęcie i prześlij je
Pani. 

Miłej pracy!

https://youtu.be/UETp9EtR8_c
https://youtu.be/xAhMOdXuujg


CZWARTEK 16.04.2020 

Temat: Co słychać na zamku?

Rozwiąż zagadki:

Mieszka na zamku,
chodzi w koronie
i zwykle siedzi
na wielkim tronie.  (król)

Kiedy z krasnoludkami
w lesie zamieszkała,
niedobra czarownica
zatrute jabłko jej dała. (Królewna Śnieżka)

Przyjrzyj się uważnie poniższej ilustracji i opisz znajdujące się na niej postaci. 
Jak wygląda król, w co jest ubrany, co ma na głowie?  
Jak wygląda królowa, jaką ma suknię, co trzyma w dłoni? 



• Zapoznaj się z obrazem graficznym głoski „Óó”
W ćwiczeniach językowych wykonaj zadania ze strony 69 i 70

• W ćwiczeniach z matematyki wykonaj ćwiczenia ze strony 30 i 31

• W zeszycie lub na kartce z bloku narysuj atrybut króla i królowej czyli koronę. 
Ozdób ją według własnego uznania. Zrób zdjęcie i prześlij nauczycielowi.



• Teraz wstajemy od biurka, by trochę poćwiczyć. 

https://youtu.be/aAOiv41ybSQ

• W ramach zajęć rewalidacyjnych   i w myśl hasła  „Czytamy 20 minut 
dziennie- codziennie” pamiętaj, by codziennie zajrzeć do podręcznika lub 
innej książki.

PIĄTEK 17.04.2020

Temat : Smocza góra
 
Pamiętasz bajkę o Królu Kraku i jego królestwie? To tam u podnóża góry, na  którym
stał ogromny zamek Wawelem zwany,  miał swoją jaskinię ziejący ogniem smok, stąd 
też góra ta nosi nazwę: „Smocza góra”

Poproś któregoś z rodziców lub starsze rodzeństwo o przeczytanie wiersza: 

SMOK WAWELSKI
Gdzieś w Krakowie mieszka smok,
Co się budzi, gdy jest mrok.
Głośno ryczy, ogniem bucha,
Bo ma w nocy bóle brzucha.
To się zdarza mu, niestety,
Gdy nie trzyma biedak diety.
Bo jak wszystkie dzieci wiedzą,

https://www.wierszedladzieci.pl/czytaj/smok-wawelski/
https://youtu.be/aAOiv41ybSQ


Smoki tłuste rzeczy jedzą.
Bez owoców, zieleniny,
Bez witamin i jarzyny.
Tylko mięso, tłuszcz i kości,
A na deser – też słodkości.

Nasz ty smoku, dbaj o zdrowie!
Trzymaj dietę w tym Krakowie!
Byś nam żył tam tysiąc lat
Jako zdrowy, piękny gad!

• Odpowiedz na pytanie: Dlaczego smok ze Smoczej Góry miał bóle brzuch?

• W ćwiczeniach językowych wykonaj zadania ze strony 71 i 72 (poznajemy g,G)

• W ćwiczeniach z matematyki wykonaj ćwiczenia na stronie 34 

Jeśli masz taką możliwość zrób zdjęcie jak pracujesz i jak wykonałeś zadania i 
prześlij je Pani. Poprawnie wykonane zadania zostaną  dobrze ocenione. 

• Klikając na poniższy link zostaniesz przekierowany na stronę „Szalonych 
liczb” gdzie w formie zabawy utrwalisz sobie obraz  graficzny liczb od 1-20
Miłej zabawy!

https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-liczb-ze-sluchu-1-20/ 

• Na koniec nauczymy się robić deskę. Pamiętaj, by przed ćwiczeniami zrobić 
małą rozgrzewkę.  

https://youtu.be/mL4qoRQN3NE

                                                                                                    Powodzenia! 

https://youtu.be/mL4qoRQN3NE
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-liczb-ze-sluchu-1-20/
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