
Zadania dla uczniów klasy I – piąty tydzień nauki (15 – 17 kwietnia 2020) 
 

Środa - „ Strażacy w akcji ” 

1. Przeczytaj w podręczniku na str. 50 czytankę pt.: „Praca strażaka”. 

2. Opowiedz, na czym polega praca strażaka? 

3. Przypomnij sobie numery alarmowe – znajdziesz je w podręczniku na str. 51. 
    Możesz zapisać je w zeszycie do j. polskiego. 

    997 – policja 

    998 – straż pożarna 

    999 – pogotowie ratunkowe 

    112 – do wszystkich służb 

4. Wysłuchaj lektury pt.: „Jak Wojtek został strażakiem”, dzięki której dowiesz się 

    więcej o pracy strażaka oraz czego dokonał Wojtek, żeby spełnić swoje marzenie. 

    Nagranie lektury znajdziesz na kanale youtube. Poniżej podaję link: 

 

                           https://www.youtube.com/watch?v=ekdjdzPZ_hg 

 

5. Wykonaj ćw. 2 na str. 50 w kartach polonistycznych. Pozostałe ćwiczenia ze str. 50 

    i 51 dla chętnych. 

6. W kartach matematycznych wykonaj zadanie 2 na str. 53. Pomyśl, które liczby 

    trzeba dodać najpierw, żeby łatwiej było policzyć. Pozostałe zadania ze str. 52 i 53 

    dla chętnych. 

7. Zabawa ruchowa „Pracujemy jak strażacy” 
    Jeśli to możliwe, zaproś do zabawy rodzeństwo i rodziców. 
    Uczestnicy zabawy stoją w kręgu i podają sobie wiadra (dowolny przedmiot): na 

    „raz” biorą wiadro od sąsiada po lewej stronie, na „dwa” podają wiadro sąsiadowi 

    z prawej strony. Wiadra (dowolne przedmioty) otrzymuje dwoje uczestników, 

    przekazując je sobie mówią rytmicznie tekst: 

            

        Wiadro jedno, wiadro drugie, ogień zgaśnie wnet. 
        Tu się liczą wszystkie ręce, każdy pomóc chce. 

        Wodą w ogień chluśniesz szybko, siłę jeszcze masz. 

        Żeby pomóc, zrobisz wszystko. Wiwat nasza straż! 

 

Czwartek - „Wiosenne porządki” 
1. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 52, a następnie spróbuj odpowiedzieć na 

    pytania zamieszczone pod tekstem. 

2. Wykonaj ćw. 4 i 5 na str. 53 w kartach polonistycznych. 

3. Wykonaj ćw. 1 na str. 55 w kartach matematycznych. 

 

Piątek - „Do czego potrzebny jest wiatr?” 

1. Poproś rodziców o przeczytanie wiersza pt.: „Dwa wiatry” na str. 56 

    w podręczniku, a następnie opowiedz, jak zachowywały się dwa wiatry. 
2. Spróbuj samodzielnie przeczytać tekst na str. 58 w podręczniku. Odpowiedz na 

    pytania zamieszczone pod tekstem. 

https://www.youtube.com/watch?v=ekdjdzPZ_hg


3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 54. (dla chętnych 3 i 4 str. 55) 

 

 

Drogie dzieci! Zachęcam Was również do ćwiczeń w pisaniu z pamięci i ze słuchu. 
 
           Oto kilka tekstów: 

 

➢ Trzech przyjaciół wyjechało nad morze. Jeden z nich był piekarzem, drugi 

księgarzem. Trzeci pracował jako lekarz. 

 

➢ Krzysia mocno rozbolał brzuch. Pomylił owoce jarzębiny z porzeczkami. 

Mama zaraz przygotowała mu lekarstwo. 

 

➢ Lekarz zamierzał wysłać pacjentów nad morze. Tam chorzy bez gorzkich 

lekarstw szybko wyzdrowieli. Po powrocie do domu zastali za to 

zakatarzonego lekarza. 


