
Lekcja – 18.05.2020r. 

Temat: Mój dzień na wsi. 

1. Powtórz dni tygodnia, pory roku, miesiące i zaznacz w kalendarzu aktualną 

datę oraz pogodę zgodnie z ustalonymi symbolami. 

2. Przeczytaj historyjkę Marka, a następnie zastanów się, jak wyglądał jego dzień 

i co się tego dnia wydarzyło? 

 

Zwykły czy niezwykły? 

- Aha, jeszcze jedno… - powiedziała pani pod koniec zajęć. 

- Właśnie ogłoszono ogólnopolski konkurs na komiks pod tytułem „Mój 

niezwykły dzień”. Czy ktoś chciałby wziąć w nim udział? 

Ale do góry nie podniosła się ani jedna ręka. 

- Dlaczego nikt się nie zgłasza? – zaniepokoiła się pani – Marku, przecież tak 

lubisz rysować… 

- Ale u nas na wsi niewiele się dzieje – stwierdził Marek. – Dzieci z miasta na 

pewno przyślą ciekawsze prace. 

- Wiesz co? – powiedziała pani po krótkim namyśle. – Nie przejmuj się tym! Po 

prostu weź kredki… i do dzieła! 

Minął tydzień i Marek zaprezentował efekt swojej pracy. Oto on: 

Rano budzi mnie kogut, który głośno pieje. Pomagają mu kury, które gdaczą, 

jak najęte.               

     To znak, że czas wybiec na dwór i pobawić się w detektywa. 

Muszę znaleźć jajka, które kury poukrywały. Znajduję je w słomie za stodołą, 

nawet… w budzie Szczekusia.                                                                                 

                                 



Po śniadaniu spotykam się z Agatą i idziemy razem do szkoły.               

Po drodze mijamy stado krów wędrujących na pastwisko. 

                                                   

Po lekcjach biegnę nad strumyk, żeby się bawić. Gonię tam motyle, urządzam 

wyścigi patyczków albo turlam się po trawie. 

                                                                            

Wieczorem dziadek wraca z pola i pozwala mi posiedzieć na traktorze, a nawet 

pokręcić kierownicą!             

Kiedy zapada zmrok, oglądamy razem nietoperze.                 

Gdy wracamy do domu, zdarza się nam też wypatrzyć świetliki, które kreślą w 

powietrzu tajemnicze znaki. Uwielbiam na nie patrzeć… 

                       

… i w ogóle lubię mieszkać na wsi.   



Ćwiczenie 1 – Na podstawie opowiadania „Zwykły czy niezwykły?” uzupełnij 

wypowiedzi Marka. Wykorzystaj wyrazy z ramki. 

 

 

Rano  *    Po śniadaniu   *    Po lekcjach   *    Wieczorem 

 

 

……………. szukam na podwórku jajek. ……………………………………….. 

idę z Agatą do szkoły. ………………………………. biegnę nad strumyk. 

……………………….. kieruję traktorem, tak na niby i oglądam z dziadkiem 

nietoperze oraz świetliki. 

 

W ćwiczeniu wystąpiły następujące czasowniki: szukam, idę, biegnę, kieruję, 

oglądam. Zapisz te czasowniki w odpowiedniej formie.                                             

 

JA ON 

                szukam,                                        szuka, 

                idę, 

       biegnę, 

                kieruję, 

                oglądam 

 

 

 



Ćwiczenie 2 

     



Ćwiczenie 3 – Uzupełnij krzyżówkę nazwami zwierząt: 

 

 

 

 



Zadanie 1  

 

Oblicz: 

5zł + 5zł + 10zł + 10 zł = 

30zł + 10zł + 10zł = 

40zł – 20zł – 10zł – 10zł = 

60zł – 20zł – 20zł – 10zł = 

20zł + 20zł + 20zł + 10zł + 10zł + 10zł + 10zł = 

50zł + 5zł + 5zł + 10zł = 



 


