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Projekt współfinansowany  
ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

 

 

KLASA 1 (POZIOM 1) 
 

LISTOPAD nr 1 
 
 

TEMAT DNIA: MOJA RODZINA 
  

 

Realizowane treści: 

- utrwalamy sylaby i poznajemy nowe; 

- poznajemy nazwy członków rodziny; 

- inscenizujemy „Rzepkę” J. Tuwima; –- 

poznajemy zasadę pisowni imion; 

- poznajemy nazwy figur geometrycznych; 

  

WPROWADZENIE SYLAB: 

JA JO JU JÓ JE JI 

AJA OJO UJU EJE IJI YJI 

AJ OJ UJ ÓJ EJ IJ YJ 

NA NO NU NÓ NE NY  

ANA ONO UNU ENE INY YNY 

AN ON UN ÓN EN IN YN 

 

Należy przygotować: 

- kartoniki z sylabami,  

- tekst wiersza “Rzepka” Juliana Tuwima, 

- paski papieru z nazwami postaci: rzepka, dziadek, babcia, wnuczek, szczeniaczek Mruczek, kotek 

Kiciu, kurka, gąska, bocian, żabka, kawka, 

- kartki papieru A3 i A4 dla każdego dziecka, 

- tekst wiersza ,,Pan Dymek” Anny Kamieńskiej, 

- kolorowe kartki papieru do działania plastycznego, 

- materiały do wykonania portretów rodzinnych: ciemniejszą kartkę formatu A4 na ramkę  
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i jaśniejszą mniejszą kartkę na pracę oraz napisane nazwy członków rodziny do wycięcia i 

przyklejenia, 

- banerki z czasownikami JEST, NIE MA, WIDZĘ. 

 

Ćwiczenie powtarzalne (czas na to ćwiczenie wybiera nauczyciel). Może być stosowane do 

każdego nowo poznanego zestawu słów lub do powtarzania słownictwa. Dzięki 

czasownikom, wypisanym na małych transparencikach, dzieci będą miały przymus użycia 

określonej formy rzeczownika. Te czasowniki to: JEST (do mianownika) , NIE MA   (do 

dopełniacza) i WIDZĘ (do biernika).  Dzieci dostają ”banerki” i, czytając czasownik, dodają 

rzeczownik. Mogą się one odnosić do tematu lekcji, rzeczywistych rzeczy lub osób w klasie 

(WIDZĘ OKNO), do obrazków w podręczniku lub przedmiotów przyniesionych przez 

nauczyciela na zajęcia, do realizacji scenariusza (JEST RZEPKA, NIE MA RZEPKI,  WIDZĘ 

RZEPKĘ). 

 Dzieci ćwiczą zestawienie trzech najczęściej występujących przypadków języka polskiego: 

mianownika, dopełniacza i biernika (końcówki).  

 

PIOSENKA POWITALNA „WSZYSCY SIĘ WITAMY …”1  

Piosenka na melodię Krakowiaczek jeden. 

Wszyscy się witamy, 

ręce podajemy, 

przybijamy „piątkę” 

i w prawo przejdziemy.  

Dzieci stoją w dwóch współśrodkowych kołach, zwrócone twarzami do siebie. Śpiewając 

pierwszy wers lekko się kłaniają, śpiewając kolejne wersy, wykonują czynności zgodnie z 

tekstem, by po słowach: i w prawo przejdziemy spotkać się z następną osobą. Zabawa 

powtarza się dopóty, dopóki wszyscy nie wrócą do swoich pierwszych partnerów. 

                                                           
1 Materiał metodyczny PSPiA KLANZA z warsztatów L. i M. Bzowskich  „Polska – niepodległość i 

tradycja”. 
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SPRAWDZENIE ZADANIA DOMOWEGO  

Dzieci czytają sylaby, wyrazy i zdania (śpiewają na dowolną melodię, z różnymi emocjami, na 

zmianę).  

 

WPROWADZENIE DO TEMATU LEKCJI 

Dzisiaj poznamy nazwy członków rodziny – tej bliższej i tej dalszej. Będziemy układać z nimi 

zdania. Dowiemy się, jak zapisywać imiona.  

 

Programowanie systemu języka: zadania typu „podajemy nazwy….” to ćwiczenia 

poszerzania słownictwa. Ten typ zadań wprowadza wyrazy w formie mianownika (czyli 

elementy programowania systemu języka) oraz umieszcza je w odpowiedniej formie w 

budowanych zdaniach. Przy wprowadzaniu słownictwa należy pamiętać o zadawaniu 

pytań? 

 

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA® 

 

*Uwaga: 

Prezentowanie nowego paradygmatu może odbywać się w dowolny sposób w zależności od 

możliwości i kreatywności nauczyciela, np. na tablicy multimedialnej, na kartonikach, na 

dymkach, na rekwizytach. 

Ważne jest, aby paradygmat był widoczny dla uczniów cały czas. 

Nauka zawsze odbywa się według etapów: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE. 

 

WPROWADZENIE SYLAB OTWARTYCH 

- Nauczyciel prezentuje paradygmat sylab otwartych: JA JO JU JÓ JE JI (bez JY). 

- Dzieci powtarzają sylaby. 

- Dzieci wskazują wybrane, czytane przez nauczyciela sylaby. 
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- Dzieci czytają wskazane sylaby. 

- Nauczyciel prezentuje paradygmat sylab otwartych: NA NO NU NÓ NE NY (bez NI). 

- Dzieci powtarzają sylaby. 

- Dzieci wskazują wybrane sylaby. 

- Dzieci czytają wskazane sylaby. 

 

ŚPIEWANIE SYLAB 

Śpiewanie sylab JA... NA... na melodię „ABCD” (piosenka do nauki angielskiego alfabetu). 2 

 

UTRWALANIE SYLAB – RODZINA I JEJ CZŁONKOWIE 

Dzieci stoją w kole i trzymają się za ręce. Przed nimi na podłodze leżą kartoniki z sylabami. 

Nauczyciel mówi każdy wers wierszyka:  

Domek mały i dom duży –  

Każdy dobrze ludziom służy. 

Ludziom i zwierzętom też, 

Tutaj robisz to, co chcesz! 

Dzieci chodzą w kółko i powtarzają (tak czynimy 2–3 razy), aż zapamiętają słowa. Tak 

przygotowane, rytmicznie chodzą i recytują tekst wierszyka. Po wypowiedzeniu ostatniej 

frazy podnoszą sylaby, które leżą przed nimi, i dobierają się w grupy 2–6- osobowe.  Każda 

grupa to jedna rodzina, a sylaby to “imiona”. Zadanie polega na ustawieniu rodziny do 

prezentacji i przedstawieniu jej członków, np. To jest mama, ma na imię JO. To tata NY, a to 

syn JE. Tworząc imiona dzieci mogą łączyć sylaby, np. To jest córka JUNE. 

Nauczyciel zapisuje na tablicy wymienione imiona, a dzieci wybierają kilka z nich i zapisują w 

zeszytach. 

  

WPROWADZENIE PARADYGMATÓW SYLAB OBUDOWANYCH (samogłoska + sylaba otwarta): 

AJA OJO UJU EJE IJI YJI 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=GYwgAs_Go34 (dostęp: 20.05.2020) 

Commented [1]: przypis? 

https://www.youtube.com/watch?v=GYwgAs_Go34
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- Nauczyciel dopisuje samogłoskę przed sylabą otwartą, np. A przed JA. 

- Nauczyciel czyta AJA, dzieci powtarzają. 

- Dzieci wskazują wybrane, czytane przez nauczyciela sylaby. 

- Dzieci czytają wybrane sylaby. 

 

WPROWADZENIE PARADYGMATÓW SYLAB OBUDOWANYCH (samogłoska + sylaba otwarta): 

ANA ONO UNU ENE INY YNY 

 

- Nauczyciel dopisuje samogłoskę przed sylabą otwartą, np. A przed NA. 

- Nauczyciel czyta ANA, dzieci powtarzają. 

- Dzieci wskazują wybrane, czytane przez nauczyciela sylaby. 

- Dzieci czytają wybrane sylaby. 

 

*Dodatkowo: Nauczyciel pokazuje sylaby obudowane na  tablicy multimedialnej lub w 

książeczce „Kocham czytać”.3 

 

UTRWALANIE SYLAB – RODZINA I JEJ CZŁONKOWIE 

Nauczyciel dodaje sylaby obudowane do wcześniejszej puli sylab, które rozkłada na podłodze 

przed dziećmi. Ponownie, dzieci mówiąc wierszyk, poruszają się po kole, a po skończeniu go 

czytają sylaby, które leżą przed nimi.  

 

Następnie dzieci dobierają się w 5–8-osobowe grupy.  Tym razem rodziny są większe – 

przyjechali do nich goście, np. babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzyn, kuzynka. Tak jak 

poprzednio, dzieci przydzielają sobie nazwy oraz wymyślają imiona kolejnych członków 

                                                           
3 J. Cieszyńska, Kocham czytać, zeszyt 9, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014, s. 14-15.   
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rodziny z sylabami obudowanymi (samogłoska + sylaba otwarta), np. AJA., ANA. Po krótkim 

czasie prezentują rodziny. Nauczyciel dopisuje na tablicy nowe imiona członków rodziny, a 

dzieci zapisują w zeszycie kilka wybranych. 

 

WPROWADZENIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH 

 

*Uwaga: Przed każdym wprowadzaniem sylab zamkniętych uczniowie powinni wykonać 

jedno ćwiczenie na odwracanie obrazów. 

 

- Nauczyciel wykonuje jedno ćwiczenie na odwracanie obrazów, np. pokazuje uczniom dłoń, 

której kciuk skierowany jest w prawą stronę, następnie odwraca dłoń – kciuk znajduje się 

teraz z drugiej strony (na ten fakt zwraca dzieciom uwagę).  

 

- Nauczyciel prezentuje zestawienie sylab otwartych (zakończonych samogłoskami, np. JA) z 

sylabami zamkniętymi (zakończonymi spółgłoskami, np. AJ). 

- Nauczyciel pisze sylaby zamknięte pod sylabami otwartymi: 

JA JO JU JÓ JE JI   NA NO NU NÓ NE NY 

AJ OJ UJ ÓJ EJ IJ YJ  AN ON UN ÓN EN IN YN 

- Dzieci powtarzają sylaby czytane przez nauczyciela. 

- Dzieci wskazują wybrane, czytane przez nauczyciela sylaby. 

- Dzieci czytają wybrane sylaby. 

 

*Dodatkowo: Nauczyciel pokazuje sylaby zamknięte na  tablicy multimedialnej lub w 

książeczce Kocham czytać”.4 

 

                                                           
4 Ibidem, s. 16–17.  
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UTRWALANIE SYLAB - RODZINA I JEJ CZŁONKOWIE 

Nauczyciel dokłada sylaby zamknięte do puli sylab, które rozkłada na podłodze przed 

dziećmi. Ponownie dzieci, mówiąc wierszyk, poruszają się w kole, a po skończeniu czytają 

sylaby, które leżą przed nimi.  

 

W kolejnej rundzie  możemy zwiększyć trudność i prosić dzieci o dodatkowe informacje: jakie 

imiona mają członkowie rodziny, co lubią, jakie mają obowiązki w domu. Dzieci mogą wcielać 

się również w postaci zwierząt domowych. Wymyślają wtedy imiona zwierząt z sylab 

zamkniętych ze spółgłoską J, np. AJ i ze spółgłoską N, np. AN.  

W ostatniej rundzie dzieci mogą pozować do rodzinnego zdjęcia i opisywać rodzinną 

fotografię, np. Mama siedzi na krześle. Tata stoi za mamą … Dzięki temu będziemy ćwiczyć 

budowanie zdań i nazywać relacje przestrzenne. 

Programowanie systemu języka: przedstawianiu siebie lub kogoś: mianownik. Są tu ćwiczenia 

biernika (co lubią robić) oraz budowania zdań (obowiązki w domu). Ostatnia runda to 

ćwiczenia budowania zdań  i użycia bardzo trudnego  przypadka – miejscownika: Mama (co 

robi?) siedzi (na czym?) na krześle. Tata stoi (za kim?) za mamą. Córka klęczy na podłodze. 

Syn leży na podłodze.  

 

Wybrane wyrazy nazwy członków rodziny uczniowie zapisują w zeszytach.  
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UTRWALANIE SYLAB – ,,DZIECKO, DOM, PRZEPROWADZKA”  

(działanie na podstawie zabawy „Księżniczka, zamek i trzęsienie ziemi”) 

Dzieci tworzą  trójki. Dwie osoby trzymają się za ręce, tworząc dom. Trzecia jest dzieckiem – i 

wchodzi do tego domu. Nauczyciel wydaje polecenia, a dzieci wykonują wcześniej omówione 

czynności: na hasło „dziecko” – dziecko zmienia dom, na hasło „dom” – dom zmienia 

dziecko, Na hasło „przeprowadzka” – wszyscy zamieniają się miejscami, tworząc nowe trójki. 

Każde dziecko trzyma kartonik z sylabą. Podczas każdego ustawienia dzieci stojące razem 

czytają wszystkie trzy sylaby. 

  

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM (str. 42) 

Dzieci oglądają i omawiają ilustrację. Nauczyciel czyta tekst. Uczniowie próbują zapamiętać 

imiona oraz jak najwięcej faktów. Każde zdanie razem omawiamy, dzieci mówią, co wiedzą 

na podstawie danego zdania. Następnie przechodzimy do wykonania ćwiczenia- 

porządkowania imion na podstawie tekstu. Nauczyciel przypomina zasadę pisowni imion i 

nazwisk wielka literą, po czym  pyta: 

Jak ma na imię babcia, ciocia, wujek, kuzynka, kuzyn, dziadek, kot babci, pies dziadka?  

Dzieci samodzielnie czytają zdania na dole strony. 
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ODPOWIEDZ 

Do przeczytanego tekstu nauczyciel podaje zdania i je trzy możliwe odpowiedzi – A, B, C. 

Tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa. Każdej odpowiedzi – na sygnał „raz, dwa, trzy” – 

przypisana jest inna poza dzieci : A – stoją na baczność, B – stoją z rękoma na biodrach (ręce 

tworzą brzuszki), C – stoją z rękoma podniesionymi do góry.  Przykładowe pytania: 

1. Dziadkowie mieszkają: 
 w Łodzi / w Krakowie / w Warszawie 

2. Wszyscy przyjechali do babci na: 
urodziny / imieniny / Dzień Babci  

3. Ciocia i wujek przywieźli babci: 
czekoladki / kwiaty / prezent  

4. Babcia chciała: 
zrobić wspólne zdjęcie / dostać dużo kwiatów 

Na początku nauczyciel zadaje pytania i podaje możliwe odpowiedzi, potem dzieci same 

mogą układać quiz. Podobne działania można realizować na podstawie każdego tekstu. 

 

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM (str. 43)               

Dzieci czytają paradygmaty sylab otwartych ze spółgłoskami J i N. Czytają zdania i łączą je z 

odpowiednimi obrazkami. 

 



 

Scenariusz do podręczników z ćwiczeniami  Uczę się czytać i pisać. Klasa 1. Poziom 2, WYDAWNICTWO SEN 

 

 

Ćwiczymy technikę czytania – wszyscy czytają jednocześnie, czytają z wyraźnym podziałem 

na sylaby, z podziałem na grupy – jedna cicho, a druga głośno, wyrazy w zdaniach na zmianę 

–  chłopcy i dziewczynki, itd. 

 

,,RZEPKA” J.TUWIM – INSCENIZACJA5 

Nauczyciel czyta wiersz i zapamiętują występujące w nim postaci: rzepka, dziadek, babcia, 

wnuczek, szczeniaczek Mruczek, kotek Kiciu, kurka, gąska, bocian, żabka, kawka. Dzieci 

wymieniają postaci z wiersza, nauczyciel prezentuje je na przyniesionych paskach papieru i 

czyta ich nazwy. 

Następnie dzielimy dzieci na dwie grupy. Jedna przedstawia ruchem tekst wiersza, a druga 

interpretuje go – wymienia rytmicznie nazwy kolejnych postaci i kończy słowami: Oj, 

przydałby się ktoś na przyczepkę!. Należy wyćwiczyć sposób chóralnego mówienia.  

Po przygotowaniach przechodzimy do interpretacji tekstu – narrator (nauczyciel) głośno 

czyta tekst, dzieci-postaci odpowiednio ustawiają się i interpretują tekst ruchem, a pozostałe 

wspólnie z narratorem wymieniają kolejne postaci i mówią ostatni fragment Oj, przydałby się 

ktoś na przyczepkę! Wiersz należy powtórzyć kilkakrotnie, aby każdy uczeń mógł być 

aktorem. Można również wyznaczyć osobę, która będzie mówiła słowa: Pocą się, sapią, 

stękają srogo, a wszystkie dzieci będą dopowiadały ostatni wers: Ciągną i ciągną, wyciągnąć 

nie mogą!.  

  

Zawołał dziadek na pomoc babcię: 

„Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!”  

I biedny dziadek z babcią niebogą 

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 

Babcia za dziadka, 

Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! – wytłuszczony tekst mówią dzieci wspólnie z  

                                                                  narratorem.  

 

                                                           
5  http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/rzepka.php (dostęp: 20.05.2020) 

 

 

http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/rzepka.php
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Przyleciał wnuczek, babci się złapał, 

Poci się, stęka, aż się zasapał! 

Wnuczek za babcię, 

Babcia za dziadka, 

Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Pocą się, sapią, stękają srogo, – wyznaczone dziecko 

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! – wszystkie dzieci 

 

Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka, 

Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka! 

Mruczek za wnuczka, 

Wnuczek za babcię, 

Babcia za dziadka, 

Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Pocą się, sapią, stękają srogo, – wyznaczone dziecko 

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! – wszystkie dzieci 

 

 

Programowanie systemu języka: „Rzepka” jest doskonałym wierszem do ćwiczenia mianownika 

i biernika. Kto? Wnuczek. Za kogo? Za babcię. 

 

DOMEK 

Propozycje działań z wykorzystaniem wierszyka “Domek”: 

I. Uczniowie stoją w rozsypce i powoli  recytują wierszyk. Mówiąc słowa domek mały –

kucają, dom duży – stają na palcach z uniesionymi rękami do góry. Podczas drugiego wersu 

stoją, a podczas trzeciego i czwartego swobodnie poruszają się po klasie. Następnie chętne 

dziecko pokazuje czynność, jaką można wykonywać w domu, a pozostali je naśladują.  

II. Dzieci stoją w kręgu. Każde z nich swobodnie dotyka pleców osoby stojącej przed nim. 

Wolno recytują dwa pierwsze wersy rymowanki, rysując jednocześnie palcem na plecach 

sąsiada małe i duże prostokąty –  małe i duże domki (jedna sylaba odpowiada jednej linii.) 

Podczas drugiego wersu stoją, a podczas trzeciego i czwartego swobodnie poruszają się po 

klasie. Na koniec zatrzymują się w kręgu, zajmując nowe miejsce. 
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III. Ćwiczenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. 

Dzieci siedzą przy stolikach, mając przed sobą kartki i kolorowe kredki. Wolno wypowiadają 

dwa pierwsze wersy rymowanki, rysując kolejno małe i duże prostokąty – małe i duże domki 

(jedna sylaba odpowiada jednej  linii). Podczas wypowiadania dwóch ostatnich wersów 

rytmicznie stukają kredką o blat stolika. Wierszyk powtarzają kilka razy, rozbudowując 

szlaczek o kolejne elementy wzoru.  

IV. Dodatkowo można wykorzystać narysowane prostokąty do pracy plastycznej „Domy”.  

Programowanie systemu języka: wprowadzenie przymiotnika JAKI? 

 

# DZIAŁANIA MATEMATYCZNE 

 

KWADRATY, TRÓJKĄTY, PROSTOKĄTY, KOŁA  

Każde dziecko ma przed sobą dwie prostokątne kartki formatu A3 i A4. Dzieci wymieniają 

informacje o kartkach: dwie kartki, większa i mniejsza, taki sam kształt, prostokąty. Wspólnie 

określają własności prostokątów.  

 

Zastanawiają się, jak z prostokątnej kartki można wyciąć kwadrat – podają kilka przykładów, 

wybierają jeden sposób.  i wycinają kwadraty.  Omawiają własności kwadratu, dostrzegając 

różnice pomiędzy kwadratem i prostokątem.  

 

Dzieci składają jedną kwadratową kartkę  na 4 części – rozcinamy po liniach zgięcia i mamy 4 

mniejsze kwadraty.  

Drugą kartkę składają po przekątnej i wycinamy trójkąty – omawiamy własności oraz różnice 

między figurami.  

 

Nauczyciel dokłada przed każdym uczniem papierowe koło. Dzieci mają podstawowe figury 

geometryczne – koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt.  

Dzieci słuchają i wykonują polecenia, np.:  
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Połóż na środku kwadrat, a nad nim prostokąt. 

Połóż na środku kwadrat, a na nim prostokąt.  

Gdzie leży prostokąt?,  

ćwiczą stosunki przestrzenne i nazwy figur. 

 

 Z pociętych figur dzieci komponują domy i naklejają na kolorowy papier.  

 

# DZIAŁANIA MATEMATYCZNE 

 

UKŁADANIE WIEŻY Z KWADRATÓW  

(działanie wg wzoru, działanie na podstawie Wieży Hanoi – ćwiczenie logicznego myślenia, 

kodowania)  

Należy przygotować 3 kredki (podstawy do układania kwadratów: kredka pierwsza z całą  

wieżą, druga – pusta, trzecia – pusta, miejsce docelowe do ułożenia wieży) oraz kwadraty w 

czterech kolorach dla każdego ucznia. Dzieci przygotowują kredki –  układają je poziomo, w 

jednej linii. Nad pierwszą kredką układają wieżę z czterech kwadratów zgodnie z instrukcją 

wyznaczonego ucznia. Następnie nauczyciel pokazuje wzór docelowej wieży. Zadanie polega 

na jej odwzorowaniu w jak najmniejszej liczbie ruchów (nad trzecią kredką). Przekładając 

kwadraty, należy przestrzegać dwóch zasad: przekładać po jednym kwadracie, przekładać 

kwadraty tylko z góry wież. Po opanowania działania przechodzimy do wspólnego zapisania 

algorytmu - symbolicznego zapisu wykonywanych czynności, np. 1↑ 2↓ (biorę z pierwszej 

kredki, a kładę na drugą), 1↑3↓ (biorę z pierwszej, a kładę na 3).  
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UTRWALANIE SYLAB – BUDUJEMY DOM 

Dzieci otrzymują zestaw dotychczas poznanych sylab. W dwóch grupach, budują domy z 

cegieł, którymi są sylabowe kartoniki. Następnie odczytują po kolei sylaby z każdego piętra, 

dachu i komina. Po tym dzieci zamieniają się i czytają wskazane sylaby drugiej grupy. 

Porównywanie tworzonych budowli. 

 

,,PAN DYMEK” Anna Kamieńska6  

Kreska, kreska, kółeczko, 

rysuję tu słoneczko. 

Pod słoneczkiem jest dom. 

Oto on. 

Rysuję okna, dach, 

komin czarny aż strach. 

Z komina leci dym. 

Dym ma nos, oczy, minę. 

 

To nie dym. 

To pan Dymek. 

 

                                                           
6 http://wiersze.doktorzy.pl/dymek.htm (dostęp: 20.05.2020) 

 

 

http://wiersze.doktorzy.pl/dymek.htm
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Nauczyciel czyta powoli tekst, a dzieci bardzo uważnie słuchają i wyobrażają sobie jego treść 

(mogą mieć zamknięte oczy). W drugiej rundzie każde dziecko dostaje kartkę formatu A5. 

Nauczyciel bardzo wolno wypowiada wiersz, a dzieci samodzielnie go ilustrują. Po wykonaniu 

prac następuje ich oglądanie, porównanie i omówienie. Na koniec można prace 

pokolorować, a sylabami podpisać okna, drzwi, komin, itd.  

 

PROPOZYCJA DODATKOWA – ŁAŃCUCH DŹWIĘKÓW 

Siedzimy w kręgu. Nauczyciel wymyśla, na przykład dwa odgłosy naśladujące zwierzęta czy 

dwa słowa związane z tematem zajęć Bierze za rękę dziecko siedzące po jego lewej stronie i 

przekazuje pierwszy dźwięk (słowo); bierze za rękę dziecko siedzące po prawej stronie i 

przekazuje drugi dźwięk (słowo). Dzieci przekazują usłyszane dźwięki w taki sam sposób, jak 

je otrzymały, zachowując kierunek przekazu. Gdy dwa dźwięki trafią do jednego dziecka w 

tym samym czasie, wymyśla ono dwa nowe dźwięki, które przekazuje partnerom po lewej i 

prawej stronie, tak jak to zrobił poprzednio prowadzący. 

 

PROPOZYCJA DODATKOWA – PORTRET MOJEJ RODZINY 

Z ciemniejszej kartki (ramka) każde dziecko odcina kwadraty na rogach (można dzieciom 

przygotować gotowe kartki na ramki). Zewnętrzne paski zdobi ciemnymi kredkami, 

mazakami i zawija na ołówku – tworzy ramę do obrazu. Na jasnej kartce (wielkość należy 

dopasować do ramki) rysuje portret swojej rodziny. Na koniec omawia pracę i przykleja na 

rysunek nazwy poszczególnych członków rodziny.  
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DODATKOWE ĆWICZENIA PISANIA 

Zdania do zabaw dywanowych, wspólnego zapisywania na tablicy lub zapisywania w 

zeszytach: 

 

JAGODA PIJE SOKI. 

MAJA JE LODY NA PATYKU. 

JANEK JE JAGODY I MALINY. 

KAJA BUDUJE WYSOKIE DOMY. 

MAMA KUPUJE NOWE DYWANY I FOTELE DO SALONU. 

MILENA DAJE JAGODY I BANANY DO KOKTAJLU.  

ONA LUBI TAKI SMAK NAPOJU. 

JUSTYNA POMAGA I MYJE OKNA U PANA JÓZEFA. 

  

 

PROPOZYCJA PRACY DOMOWEJ: 

⮚ Przeczytaj sylaby i wyrazy – podręcznik str. 42 i 45. 

⮚ Przeczytaj rodzicom zdania – podręcznik  str. 41 i 42.  

⮚ Napisz wyrazy i zdanie – podręcznik str. 45.  

⮚ Porozmawiaj z rodzicami o swojej rodzinie. Stwórz drzewo genealogiczne swojej 

rodziny – podręcznik str. 44.  
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Dodatkowo na zajęciach można wykorzystać materiały z publikacji: 

J. Cieszyńska, Kocham się uczyć. Odwracamy obrazki, Wydawnictwo Edukacyjne,  Kraków 2008; 

A. Fabisiak-Majcher, E. Ławczys, Moje sylabki cz. 2, Wydawnictwo WIR, Kraków 2020, str. 41–  60 

(sylaby otwarte, ćwiczenia – paradygmaty ze spółgłoskami J i N); 

A. Fabisiak-Majcher, E. Ławczys, Moje sylabki cz. 3, Wydawnictwo WIR, Kraków 2020, str.46– 60, 

(sylaby zamknięte, ćwiczenia ze spółgłoskami J i N); 

A. Fabisiak-Majcher, E. Ławczys, Moje sylabki w przedszkolu, Wydawnictwo WIR, Kraków 2017, str. 70 

–71 (sylaby otwarte, ćwiczenia – paradygmaty ze spółgłoskami J i N); 

A. Fabisiak-Majcher, E. Ławczys, Moje pierwsze zdania, Wydawnictwo WIR,  Kraków 2017, tablice 1– 

26 (sylaby otwarte, ćwiczenia – paradygmaty ze spółgłoskami J i N i innymi). 
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Niniejszy scenariusz jest fragmentem autorskiego program NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO 

DZIECI POLONIJNYCH SEN. Jest własnością Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli (Polish 

Teachers Association) w Dublinie i jako taki objęty jest prawami autorskimi. Kopiowanie, powielanie 

oraz rozpowszechnianie jego treści, w całości lub we fragmentach, jest możliwe wyłącznie za pisemną 

zgodą Zarządu Stowarzyszenia. 


