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Drogie Dzieci,
przekazujemy Wam zeszyt prac domowych. Możecie w nim rysować, pisać,
liczyć. Zawarte w nim ćwiczenia i zadania pomogą mile spędzić czas i wprowadzą was w tajemniczy i bogaty świat wiedzy. Napotykając trudności w przeczytaniu i zrozumieniu poleceń nie rezygnujcie z nich, tylko zwróćcie się do innych osób
o pomoc.
Życzymy Wam miłych wrażeń i samych sukcesów.
Autorki
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I. PODGLĄDAMY PRZYRODĘ
1. Spośród znanych ci wyrazów z dwuznakiem „dż” wybierz 4, ułóż
z nimi zdania i zapisz je. Dwuznak „dż” zaznacz na kolorowo.

2. Oblicz działania w pamięci i wpisz odpowiednie liczby.

5 + …… = 9

16 - …… = 10

3 + …… = 7

20 - …… = 10

6 + …… = 10

18 - …… = 12

2 + …… = 12

10 - …… = 10
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3. Narysuj na kartonie obrazek z krajobrazem najbliższej okolicy
i przynieś go do szkoły na wystawkę.
4. Czy wiesz, jakie rośliny i zwierzęta chronione występują w pobliżu
miejsca twojego zamieszkania? Napisz nazwy trzech z nich.

5. Czy przez twoją miejscowość lub w jej pobliżu przepływa rzeka?
Jeśli tak, to jak się nazywa? Narysuj, jak wyobrażasz sobie jej źródło.
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II. ZWIEDZAMY ŚWIAT
1. Dokończ zdania.

Silny wiatr górski to _______________________________________.
Znany taniec góralski nazywa się ______________________________.
Górale słyną z wypasania ______________________, z których mleka
wyrabia się _______________________________________________.
Górska łąka nazywa się _____________________________________.
2. Oblicz w pamięci i zapisz wynik.

5 + 5 + 6 = ……….

2 + 8 + 5 = ……….

4 + 6 + 7 = ……….

7 + 3 + 8 = ……….

10 + 5 + 5 = ……….

10 + 4 + 6 = ……….

20 – 10 – 5 = ……….

20 – 5 – 5 = ……….

3. Naucz się na pamięć rymowanki.

Hej na hali, na zielonej, baca owce pasie,
a tu z lasu bardzo cicho
i w tym samym czasie,
wilk straszliwy ku nim bieży, owcę porwać zechce,
oj, nieładne te zapędy,
wręcz niesmaczne, niecne.
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4. Sprawdź na mapie lub poszukaj w Internecie, jak nazywa się
największe jezioro na Mazurach, a jak najgłębsze jezioro na tym
pojezierzu? Napisz odpowiedzi na te pytania.

5. Narysuj 5 rzeczy, które zabrałabyś/zabrałbyś ze sobą wybierając się
w podróż swoich marzeń.
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III. MOJA MAMA I MÓJ TATA
1. Podkreśl w zdaniach wyrazy, które są nazwami rzeczy.

Adam poszedł do sklepu i kupił chleb.
Dzisiaj poukładałam książki na półce.
W szkole lepiliśmy zwierzątka z plasteliny.
Z okazji urodzin dostałam piękne puzzle i czekoladki.
2. Do podanych wyrazów napisz zdrobnienia:

mama – _________________

babka – ___________________

siostra – _________________ dziadek – __________________
brat – ____________________ ciotka – ___________________
3. Rozwiąż zadanie.

Kasia pojechała do babci na wieś i pomagała jej w gospodarstwie. Razem
zbierały jajka w kurniku. Babcia włożyła do koszyka 10 jajek, a Kasia 8.
W drodze do domu Kasia zbiła 6 jajek.
Ile całych jajek zostało w koszyku?
Rozwiązanie:
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IV. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
1. Ułóż i zapisz zdania z podanymi wyrazami: dzieci, dziecko, dziećmi,

dzieciom, dziecku nie zmieniając formy tych wyrazów.

2. Zapytaj dziadków, rodziców lub starsze rodzeństwo o to, na jakich
kontynentach mieszka najwięcej dzieci o skórze białej, żółtej, czarnej
i czerwonej. Zapisz uzyskane informacje.
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3. Dokończ rysować obrazek przedstawiający dzieci o różnym kolorze
skóry.

A teraz nadaj im imiona i zapisz je.
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4. Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się obrazki.
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5. Uzupełnij luki w tekście wybranymi wyrazami: Afryce, Polakiem,
zwierząt, Ameryce, żółtej, Japonką. Naucz się pięknie czytać powstały
tekst.

Adam mieszka w Warszawie, jest ___________________ . Jego skóra jest
biała. Yoko mieszka w Tokio, jest ________________________ . Należy
do rasy ludzi o ____________________ skórze. Mambo ma czarną skórę
i mieszka w _______________________ . Tam możemy spotkać wiele
dzikich ________________________ . Płocha Gazela jest Indianką
i mieszka w ______________________ . Należy do plemienia Apaczów.
6. Rozwiąż zadanie dowolnym sposobem.

Dzieci postanowiły zorganizować sobie bal z okazji Dnia Dziecka.
Przygotowaniem przyjęcia zajęły się mamy. Przywiozły one na przyjęcie
5 pudełek pączków, 4 pudełka paluszków i 6 pudełek z napojami.
Ile wszystkich pudełek przywiozły mamy?
Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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?!

CZY UWIERZYSZ, ŻE?

Dorośli uważają, że dzieci poruszają się stanowczo zbyt szybko,
zadają zbyt dużo pytań i nie umieją być cicho! Podobno, żeby się
dobrze uczyć, nie wolno oglądać za dużo telewizji – tak stwierdzili
amerykańscy naukowcy.
7. Ułóż treść zadania do ilustracji. Zapisz je poniżej wraz z pytaniem
i rozwiąż.
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:

8. Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych i zapisz je.

Dziecka to Dzień święto

dzieci.

wielkie

wszystkich

wtedy są Urządzane festyny. dzieci dla wspaniałe

szczęśliwe. Wszystkie powinny dzieci być
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9. Rozwiąż plątaninki matematyczne i zapisz je za pomocą działań.

10. Przeczytaj podane wyrazy: pomagamy, wolontariusz, rodzina, rodzice,
rodzeństwo. Ułóż zdania z drugim i trzecim wyrazem i zapisz je.
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V. ZABAWA W TEATR
1. Przeczytaj zdania. Ułóż je we właściwej kolejności, wstawiając
w kratki odpowiednie cyfry.

Pani powiedziała, że musimy ładnie wyglądać.
W teatrze obejrzymy bajkę Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”.
Dziś szczególny dzień, z całą klasą jedziemy do prawdziwego
teatru.
Ubraliśmy się w odświętne stroje.
Teatr jest piękny .

?!

CZY UWIERZYSZ, ŻE?

Pierwszy teatr powstał w starożytnej Grecji ponad 2500 lat temu.
Grali w nim tylko mężczyźni – nawet role kobiece. Na scenę zakładali
buty na bardzo wysokich koturnach.
Jeśli chcesz wiedzieć, co to jest koturn, poszukaj informacji w Internecie.
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2. Co to jest? lub Kto to jest?
Podpisz obrazki pełnymi zdaniami.
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3. Naucz się pięknie czytać wiersz.

„Po co jest teatr?”
Joanna Kulmowa

Ta drabina, to schody do nieba,
a ta miska, to księżyc.
Tamten miecz, to zwyczajny pogrzebacz,
a z garnków są hełmy rycerzy.
A kto w te czary wierzy?
To jest teatr.
A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie.
I już zawsze w misce księżyc widzieć.
4. Oblicz działania i zapisz je za pomocą działań odwrotnych.

20 – 6 = ……..

____________________________

11 – 1 = ……..

____________________________

17 – 5 = ……..

____________________________

20 – 0 = ……..

____________________________

19 – 5 = ……..

____________________________

17 – 4 = ……..

____________________________

50 – 10 = ……..

____________________________

20 – 8 = ……..

____________________________
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5. Połącz sylaby znajdujące się na ciastkach tak, aby utworzyły 4 wyrazy
związane z teatrem. Zapisz odgadnięte wyrazy. Pokoloruj obrazek.
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6. Dowiedz się i zapisz, jak nazywa się największy teatr w Warszawie?

7. Wszystkie dachy w tym zamku są zrobione z miedzianej blachy. Aby
prawidłowo pokolorować rysunek dowiedz się, jakiego koloru jest
miedź. Pozostałe elementy budowli możesz pokolorować w dowolny
sposób.
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V. BEZPIECZNE WAKACJE
1. Litery bywają czasem zaczarowane – spróbuj zmienić w wyrazach na
rysunku tylko jedną literę i odczytać nowe. Zapisz je i pomaluj na
zielono litery, które zamieniłaś/ zamieniłeś. Pokoloruj rysunek.

23

ZESZYTY PRAC DOMOWYCH: I KLASA część 5

2. Przeczytaj zadanie, ułóż do niego pytanie i rozwiąż je.

Zbliżały się wakacje, Agata miała wyjechać do babci. Z tej okazji
poszły z mamą na zakupy. Mama kupiła Agatce 6 par niebieskich
skarpetek i kilka par różowych. Razem Aga miała 12 par skarpet.
Ile różowych par skarpet kupiła córce mama?
Rozwiązanie:

Odpowiedź:

• Pomyśl, policz i odpowiedz:
Ile sztuk różowych skarpetek kupiła mama Agatce?
3. Napisz samodzielnie, co może być niebezpieczne dla dziecka w czasie
wakacji.
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4. Narysuj obrazek, na którym przedstawisz swoje wymarzone wakacje.

DROGIE DZIECI!
Życzymy wam wspaniałych i bezpiecznych wakacji!
Mamy nadzieję, że spotkamy się w klasie II.
Autorki

