
Zalecenia dla uczniów klasy I 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

6.05.2020 
EDUKACJA ZINTEGROWANA 

1.  Edukacja polonistyczno – społeczna 

 Podręcznik str. 59 – naucz się czytać wiersz. Przypomnij sobie wyjścia do teatru i 
spróbuj odpowiedzieć na pytania zapisane pod wierszem. 

 Ćwiczenia str. 59 – zad. 1,2. 

 Kaligrafia str. 72 - 73 zad. 1,2,3,4,5. Staraj się pisać jak najpiękniej potrafisz. 
 
2.  Edukacja matematyczna i techniczna 

 Ćwiczenia str. 49 zad 1 i 2. 

 Pobaw się w domu w sklep. Wykonaj samodzielnie pieniądze; banknoty ( 10 zł, 20 zł), 
monety (1zł, 2zł, 5zł;  monety możesz skopiować kredką lub ołówkiem na papierze, 
pod który podłożysz prawdziwą monetę, potem należy je wyciąć). Bądź klientem -
kupuj i płać lub sprzedawcą – sprzedawaj i wydawaj resztę. Te pieniądze zachowaj na 
inne zadania. 
 

 

 Jakimi monetami lub banknotami zapłacisz w sklepie? Wykonaj zadanie , pomagając 

sobie zrobionymi przez siebie pomocami.  



 
 Poćwicz liczenie pieniędzy: https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/  

 

 

MUZYKA 

 Zaśpiewaj piosenkę: „Pierwszoklasista”  

Tekst piosenki: 

1. Jak najęty ciągle dzwoni, dzwonek szkolny rozdzwoniony.  Punktualnie co dzień woła: 

Przerwa! Lekcja! Dzieci, szkoła!  

Ref.: Pierwsza klasa jest wspaniała, to przyjaciół grupa cała.   

2. Znamy szkołę doskonale.  Nie jest taka groźna wcale.  Pełne śmiechu korytarze  i tornistry 

pełne marzeń.  

3. Uczymy się pisać, czytać, wiedzę jak motyle chwytać. Wszyscy gramy i śpiewamy,  bo 

najlepszą klasę mamy. 

Dla chętnych: Owoce swojej pracy – śpiew piosenki, możesz nagrać i wysłać na maila na 

dodatkową ocenę z muzyki. Powodzenia  

 Kochani, dzisiaj poznajemy nową nutkę  

Najpierw, przypomnijmy sobie wysokości nut, które już znamy  

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/
http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/muzyka/kl%201%20Pierwszoklasista.wma


 
Nowa nutka siedzi na drugiej linii ! Tam, gdzie przy rysowaniu klucza wiolinowego, 

wstawiamy kropeczkę.  Nazywa się Sol, a druga jej nazwa to G. Narysuj ją 10 razy  i 

podpisz jak się nazwa.  

 

 
Następnie, zapisz wszystkie nuty, które znasz- po kolei – tak jak na obrazku. 

Znajdź nutkę G na dzwonkach i zagraj ją kilka razy. 

 

Zrobione zadanie wyślij na maila do dnia 12 maja.  

 

 

 

 


