
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA -  KLASA I

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020

Temat: Noc – czas na sen. 

Drodzy Uczniowie! 
Zaczął się kolejny tydzień Naszej wspólnej pracy. Dzisiejszy dzień zaczniemy od 
nauki nowej piosenki. 
Odszukaj w  Internecie piosenkę „Maszeruje wiosna” - link znajdziesz poniżej . 
Odsłuchaj ją i naucz się śpiewać pierwszej zwrotki piosenki i refrenu.

https://youtu.be/LFPthrmErcY

1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref: Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

ref: Maszeruje...

3. Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Maszeruje... 

Doskonale.  Wracaj do piosenki w każdej wolnej chwili, by dobrze przyswoić sobie 
tekst i melodię.

https://youtu.be/LFPthrmErcY


• Wysłuchaj ( bądź przeczytaj) opowiadanie:

Jest noc. Natalka ma piękny sen.
Jest na łące pełnych kwiatów. 
- Zerwę kilka. 
Lilie wstawię do wazonu, a rumianki będą na wianek. 
Wokół Natalii latają motyle i biedronki. 

          Rano Natalka wstaje wesoła. Lubi swoje sny.

Odpowiedz na pytania:

1. Co się śniło Natalce?
2. Jakie kwiaty zebrała Natalka na łące?
3. Opowiedz swój najpiękniejszy sen.

• Podziel na sylaby i głoski następujące wyrazy.

noc, sen, wazon, sarna, nos, Natalka, 



WTOREK 21.04.2020

Temat: Noc – czas na sen. (Ciąg dalszy) 

• Obejrzyj film „Detektyw Ładyga. Piknik w królestwie nocy” a dowiesz się 
dlaczego zapada noc, a potem wstaje dzień. Miłego oglądania. 

 https://youtu.be/VxUqNKByRj8

•    W ćwiczeniach językowych wykonaj zadania ze strony 73 i 74 ( literan N)
   Pamiętaj by litery były kształtne i mieściły się w liniaturze. . Zrób zdjęcie i prześlij 
je pani. 

• W zeszycie narysuj rysunek przedstawiający  twój dom nocą. Jakie koloru 
kredki użyjesz najczęściej?  Zrób zdjęcie i prześlij je pani

ŚRODA 22.04.2020

Temat: Oświetlenie dawniej i dziś. 

Dawno, dawno temu ludzie mieszkali w jaskiniach i tam rozpalali ogniska. Ogień 
rozgrzewała dawał światło i chronił ludzi przed dzikimi zwierzętami 

https://youtu.be/VxUqNKByRj8


Minęło wiele lat i ludzie nauczyli się robić pochodnie

Potem zaczęli używać kaganków napełnionych oliwą.



Kiedy Chińczycy wynaleźli świecę, zaczęto używać jej do oświetlania domów na 
całym świecie. 

Z czasem wynaleziono lampy gazowe. Doskonale oświetlały domy i ulice miast.



Potem przyszedł czas na lampy  naftowe. Pierwsza lampa naftowa została 
skonstruowana przez Polaka. 

Kolejnym wynalazkiem była żarówka. Dzisiaj używamy już żarówek 
energooszczędnych.

• Przyjrzyj się jeszcze raz obrazkom i spróbuj sam opowiedzieć jak ludzie kiedyś 
oświetlali swoje domy, a jak robią to dzisiaj?

• W ćwiczeniach językowych wykonaj zadania ze strony75 (Oświetlenie dawniej 
i dziś) Zrób zdjęcie i prześlij je pani

         Powodzenia!



CZWARTEK 23.04.2020

Temat: Utrwalamy głoskę nN

• Przypominamy sobie piosenkę, którą uczyliśmy się w poniedziałek „Maszeruje 
wiosna” Dzisiaj czas na przyswojenie drugiej zwrotki, możesz zachęcić do 
śpiewania swoje rodzeństwo. 

https://youtu.be/LFPthrmErcY

1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref: Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

ref: Maszeruje...

3. Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Maszeruje... 

https://youtu.be/LFPthrmErcY


• Przeczytaj podane wyrazy, podziel je na sylaby i głoski. Znajdź  i pokaż literę 
„N”

Znajdź słowa od rozpoczynającej się litery. Link do zadania poniżej. Miłej zabawy. 

http://pisupisu.pl/klasa1/slowa-na-literke 

• Teraz nadszedł czas na ćwiczenia. Wykorzystasz do nich to co jest dostępne w 
domu Miłej zabawy. 

       https://youtu.be/1JE_-hP1omo

PIĄTEK 24 .04.2020

Temat: Nocne motyle

Kochani zaczniemy od rozgrzewki.  

https://youtu.be/9iOLdoHhLpc

Teraz mamy już dużo energii, by podjąć inne zadania edukacyjne.

https://youtu.be/9iOLdoHhLpc
https://youtu.be/1JE_-hP1omo
http://pisupisu.pl/klasa1/slowa-na-literke


Czy wiesz co to jest ćma? Kiedy ją  można spotkać i jaką porę dnia czy nocy lubi 
najbardziej?

Tak ćmy to motyle, które prowadzą nocny tryb życia i można je często zobaczyć 
latające wokół lampy czy zapalonej świecy. 

Jak wiele jest gatunków tych nocnych motyli dowiesz się oglądając poniższy film.

https://youtu.be/AJsMVUiLiuc

Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu „ćma” ? Tak, zgadza się słychać 
głoskę „ć”, którą zaraz poznamy bliżej. 

https://youtu.be/AJsMVUiLiuc


• W ćwiczeniach językowych wykonaj zadania ze strony 76. (Nocne motyle)
Pisz starannie i uważnie, a gdy już pokolorujesz obrazek końcowy zrób zdjęcie i 
przyślij pani, by dostać ocenę. 

• Teraz czas na piosenkę „Maszeruje wiosna” Dzisiaj przyswajamy trzecią  
zwrotkę piosenki. Zachęć do śpiewania swoją rodzinę. 

https://youtu.be/LFPthrmErcY

1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref: Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

ref: Maszeruje...

3. Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Maszeruje... 

(Jeśli masz taką możliwość możesz nagrać fragment piosenki i wysłać ją pani )

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

Do usłyszenia w przyszłym tygodniu!

https://youtu.be/LFPthrmErcY



