OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa 1

DODAJ
dzieciom

CZYT
PISANIE

skrzydeł!

Nasza oferta publikacji uzupełniających pozwoli
utrwalić umiejętności czytania, pisania i liczenia
oraz inne umiejętności wymienione w nowej
podstawie programowej.
Publikacje uzupełniające WSiP to niezwykłe
pomoce dla uczniów w klasie 1 – ułatwiają
indywidualizację nauczania i rozwijają
zainteresowania uczniów.

POMOCE EDUKACYJNE

MULTIMEDIA
2

DIAGNOZ

TANIE

ZA

LICZENIE
INFORMATYKA
LEKTURY

WYCINANKA
ORTOGRAFIA
3

POMOCE
w ruch

POMOCE
E
N
J
Y
C
A
K
U
D
E
Kuferek ucznia
to niezwykła wyprawka
dla dzieci w klasach 1–3!
Zebrane w nim pomoce
pozwolą rozwijać
umiejętności z zakresu
edukacji polonistycznej,
matematycznej,
przyrodniczej,
plastycznej i ruchowej!
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KUFEREK TO NAJLEPSZY PREZENT
Z OKAZJI PASOWANIA NA UCZNIA!
DODATKOWĄ NIESPODZIANKĄ
SĄ PIĘKNE DYPLOMY NA PASOWANIE
UCZNIA.

Dyplom
pasowania na ucznia dla
...................................................................................................

Witaj w gronie uczniów 1 klasy!
Życzymy Ci niezliczonych sukcesów
oraz wiele radości płynącej z nauki i zabawy.

Wychowawca

.................................................................

Dyrektor
.................................................................

, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.................................................................

* Szczegóły dostępne u konsultantów edukacyjnych.

DZIECKO POTRZEBUJE DZIAŁAŃ NA KONKRETACH.
Pomoce edukacyjne znajdujące się w Kuferku ucznia sprawią, że kształcenie różnych umiejętności
stanie się atrakcyjną zabawą.

linijka do czytania

tabliczka suchościeralna
pisak suchościeralny
kolorowe klocki
patyczki piankowe
miarka krawiecka
grzechotka rytmiczna

kostki do gry

lupa
pchełki

liczydło sznurkowe
woreczek gimnastyczny

„POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ. POKAŻ MI, A ZAPAMIĘTAM.
POZWÓL MI ZROBIĆ, A ZROZUMIEM…”

Konfucjusz

5

NOWY WYMIAR
edukacji

A
I
D
E
M
I
T
L
U
M
Plansze interaktywne
to nowoczesny produkt,
który zabierze Twoją klasę
w niezwykłą multimedialną
podróż.
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PLANSZE INTERAKTYWNE SĄ POMOCĄ DYDAKTYCZNĄ
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. DOSKONALE POSZERZAJĄ
WIADOMOŚCI UCZNIÓW ORAZ POMAGAJĄ
W PREZENTACJI TREŚCI EDUKACYJNYCH ZAWARTYCH
W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ.

zz Ciekawy pomysł na wprowadzenie nowych treści.
zz Aktywizacja całej klasy.
zz Atrakcyjny sposób powtórzenia materiału.
zz Duży wybór dodatkowych zdjęć, reprodukcji, muzyki, filmów.

FILMY EDUKACYJNE
ANIMACJE
NAGRANIA DŹWIĘKOWE
KOMENTARZE LEKTORA
ĆWICZENIA INTERAKTYWNE I QUIZY
GALERIE ZDJĘĆ
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POPISZ SIĘ
pisaniem!

PISANIE
Pozwala na utrwalanie
umiejętności
poprawnego pisania
liter, połączeń
literowych, wyrazów
i zdań.
Ćwiczenia
usprawniające rękę,
percepcję i pamięć
wzrokową.
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STRUKTURA I BUDOWA ZESZYTU:

ĆWICZENIA
WPROWADZAJĄCE
zz Utrwalenie rytmu liniatury
oraz zapamiętanie linii i pól,
w których należy pisać litery.

ĆWICZENIA W ZAPISYWANIU
PODSTAWOWYCH LITER ALFABETU
Rozkładówki z literami wprowadzonymi
w kolejności alfabetycznej. Uczniowie
najpierw ćwiczą pisanie poszczególnych
liter, a następnie piszą sylaby,
wyrazy, zdania złożone tylko z liter
podstawowego alfabetu.

ĆWICZENIA
Z TRUDNIEJSZYMI LITERAMI,
spółgłoskami miękkimi, zmiękczeniami
przez „i” oraz dwuznakami.
zz Materiał pozwala na wyćwiczenie przez
uczniów pisowni trudniejszych liter
i dwuznaków.
zz Spółgłoski miękkie i zmiękczenia przez
„i” zestawiono ze sobą, dzięki czemu
uczniowie od razu ćwiczą pisanie tych
znaków w opozycji i mogą łatwiej
przyswoić zagadnienia ortograficzne.

ĆWICZENIA ZE WSZYSTKIMI
POZNANYMI LITERAMI
zz Utrwalanie umiejętności
poprawnego pisania liter,
wyrazów i zdań.

NĘ
PRZEWRÓroĆdkaSpTubRliOkacji!
i zajrzyj do ś
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cytryna

koc

Narysuj starannie po śladzie. Zaprojektuj ciekawe wzory na papierkach od cukierków.
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Kalejdoskop ucznia. Pisanie. Klasa 1

1. Przepisz bardzo starannie i uważnie.

Wujek Cyryl pracował w cukierni.

2. Odszyfruj i napisz zdanie. Pamiętaj o wielkiej literze na początku i kropce na końcu
zdania.

A B C D E F G H I J K L Ł MN O P R S T UWY Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
12 21 2 9 14 23 3 9 1 19 20 11 1 24 3 21 11 9 5 18 15 9

Kalejdoskop ucznia. Pisanie. Klasa 1
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Kalejdoskop ucznia. Pisanie. Klasa 1

źrebak

gałąź

ziemniak

gałęzie

1. Napisz po śladzie i samodzielnie.

2. Wpisz do diagramu nazwy zwierząt.

1.

Uzupełnij zdanie hasłem.

2.

2
1
4
3

3.

5

6

4.
5.
6.
to ulubione pożywienie ptaków.
Kalejdoskop ucznia. Pisanie. Klasa 1
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OBUDŹMY
W UCZNIACH MIŁOŚĆ

do czytania

CZYTANIE
Rozwijanie
i doskonalenie
umiejętności czytania
to jeden z głównych
celów edukacji.
Czytanie stanowi
podstawę społecznego
komunikowania się,
uczenia i rozwoju
umysłowego.
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KAŻDY TEKST ZAMIESZCZONY W PUBLIKACJI JEST PUNKTEM WYJŚCIA
DO ĆWICZEŃ W MÓWIENIU I PISANIU (JĘZYKOWYCH, ORTOGRAFICZNYCH
ORAZ DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA RÓŻNYCH FORM WYPOWIEDZI,
NP. ŻYCZEŃ, ZAPROSZENIA, LISTU, OPISU, OPOWIADANIA).

ĆWICZENIA ZAWARTE W PUBLIKACJI KSZTAŁCĄ UMIEJĘTNOŚCI:
zz czytania ze zrozumieniem,
zz interpretowania lub wypowiadania tekstu,
zz wypowiadania się na temat przeczytanego tekstu,
zz wypowiadania się i wnioskowania na temat przeczytanego tekstu,
zz wyrażania własnego zdania.

CELEM PRACY Z PUBLIKACJĄ JEST PRZEDE WSZYSTKIM ROZWIJANIE
W UCZNIACH MOTYWACJI DO CZYTANIA ORAZ KOMPETENCJI ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM TEKSTU.
zz Bogaty wybór różnorodnych tekstów.
zz Ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem, interpretowania tekstu,
wnioskowania i wyrażania opinii.
zz Ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Zamieszczone w zeszycie teksty są zróżnicowane tematycznie i gatunkowo.
Można podzielić je na dwa zasadnicze rodzaje:
zz teksty literackie,
zz teksty nieliterackie (w tym przyrodnicze i użytkowe).

NĘ
PRZEWRÓroĆdkaSpTubRliOkacji!
i zajrzyj do ś
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Jesień

Ćwiczenia przed tekstem

3. Dobierz podpisy do zdjęć.

złota polska jesień

jesienna szaruga

4. Zaznacz zdjęcia przedstawiające jesienne zjawiska przyrodnicze opisane w tekście.

5. Skreśl wyrazy, które nie pasują do zdań.

Jesienią dni są dłuższe / krótsze od nocy.
Jesienią dnia ubywa / przybywa, a nocy ubywa / przybywa.
6. Załóż kalendarz pogody – każdego dnia o tej samej porze zaznaczaj w nim pogodę
odpowiednim symbolem.
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Kalejdoskop ucznia. Czytanie. Klasa 1

Jesień

Tekst

Józef Czechowicz

Jesień
Szumiał las, śpiewał las,
gubił złote liście,
świeciło się jasne słonko
chłodno a złociście…
Rano mgła w pole szła,
wiatr ją rwał i ziębił;
opadały ciężkie grona
kalin i jarzębin…
Każdy zmierzch moczył deszcz,
płakał, drżał na szybkach…
I tak ładnie mówił tatuś:
Jesień gra na skrzypkach… […]

Kalejdoskop ucznia. Czytanie. Klasa 1
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Jesień

Ćwiczenia do tekstu

1. Który las został opisany w wierszu? Zaznacz odpowiednie zdjęcie.

2. Co znaczą słowa wiersza „śpiewał las”?
Spróbujcie wspólnie naśladować śpiew lasu.



3. Jak świeciło słonko z wiersza? Otocz pętlami odpowiednie wyrazy i uzasadnij swój
wybór.

słabo

blado

mocno

długo

krótko

Dlaczego w wierszu mówi się, że słonko świeciło „chłodno”?



4. Mgła z wiersza „szła”. Spośród podanych w nawiasach innych określeń
ruchu mgły wybierz i podkreśl te, którymi można uzupełnić zdania.

Mgła …………………… po polu.
(unosiła się, snuła się, kłębiła się, wisiała, płynęła)
Mgła ……………………. nad polem.
(unosiła się, snuła się, kłębiła się,
wisiała, płynęła)
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Kalejdoskop ucznia. Czytanie. Klasa 1

jaskrawo

5.
W wierszu
wierszu „opadają
„opadają ciężkie
ciężkie grona
grona kalin
kalin ii jarzębin”.
jarzębin”. Obejrzyj
Obejrzyj zdjęcia
zdjęcia owoców
owoców
5. W
tych
tych drzew.
drzew.

jarzębina
jarzębina

kalina
kalina

Jakie


Jakie inne
inne owoce
owoce jesienią
jesienią opadają
opadają zz drzew?
drzew? Podaj
Podaj kilka
kilka przykładów.
przykładów.



Dlaczego


Dlaczego jesienią
jesienią owoce
owoce opadają
opadają zz drzew?
drzew?




6.
W ostatniej
ostatniej części
części wiersza
wiersza „deszcz
„deszcz płacze”.
płacze”. Jak
Jak rozumiesz
rozumiesz te
te słowa?
słowa?
6. W
7.
Tatuś w
w wierszu
wierszu powiedział,
powiedział, że
że jesień
jesień gra
gra na
na skrzypkach.
skrzypkach. Na
Na jakim
jakim jeszcze
jeszcze
7. Tatuś

instrumencie
instrumencie może
może grać
grać jesień?
jesień? Wybierz
Wybierz ii zaznacz
zaznacz jego
jego zdjęcie
zdjęcie lub
lub zaproponuj
zaproponuj inny
inny
instrument. Uzasadnij swój
swój wybór.
wybór.

8.
kolory może
może mieć
mieć jesień?
jesień? Posłuchaj
Posłuchaj uważnie
uważnie wiersza
wiersza jeszcze
jeszcze raz.
raz. Wybierz
Wybierz
8. Jakie kolory

kredki,
kredki, którymi
którymi można
można by
by narysować
narysować krajobraz
krajobraz przedstawiony
przedstawiony w
w każdej
każdej ze
ze zwrotek
zwrotek
wiersza.
Pokoloruj
plamy
wybranymi
kolorami.
wiersza. Pokoloruj plamy wybranymi kolorami.

Pierwsza
Pierwsza zwrotka:
zwrotka:
Druga
Druga zwrotka:
zwrotka:
Trzecia
Trzecia zwrotka:
zwrotka:
Kalejdoskop ucznia. Czytanie. Klasa 1

19

LICZĘ NA

matematykę!
LICZENIE
Czy wszystko można
policzyć? Prawie, tylko
trzeba wiedzieć jak.
Tego, jak liczyć i jak
rozwiązywać zadania,
uczniowie dowiedzą się
z publikacji Liczenie
z serii Kalejdoskop
ucznia.
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BUDOWA I STRUKTURA ZESZYTU ZGODNA
Z METODĄ PRACY PROF. JADWIGI HANISZ.
zz Włączanie sytuacji problemowych stwarzających uczniom możliwość
samodzielnego dochodzenia do wyniku obliczeń.
zz Pozwalanie dzieciom na tworzenie własnych pomysłów i rozwiązań,
stawianie pytań, objaśnianie, argumentowanie oraz uzasadnianie drogi
swojego myślenia.
zz Ćwiczenie sprawności rachunkowej.
zz Porządkowanie zdobytej wiedzy.
zz Powtarzanie z dziećmi poznanego materiału w różnych formach.
zz Wprowadzanie na zajęciach stałych elementów utrwalających wiedzę
i umiejętności praktyczne.

ZAMIESZCZONE NA KOŃCU
ZESZYTU WYCINANKI
(ELEMENTY DO SAMODZIELNEGO
WYCINANIA PRZEZ DZIECKO)
POZWALAJĄ NA NAUKĘ PRZEZ
DZIAŁANIE, A TAKŻE PODNOSZĄ
ATRAKCYJNOŚĆ ZAJĘĆ.

NĘ
PRZEWRÓroĆdkaSpTubRliOkacji!
i zajrzyj do ś
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Działania na liczbach w zakresie 20

12. Wpisz w okienka właściwe znaki: >, < lub =. Aby sobie pomóc, możesz wpisywać
wyniki w kółka nad działaniami.

10

4+6

7+2

15 – 3

15 – 4

2+7

2+6

14 + 4

4 + 14

8–2

4+3

19 – 8

18 – 7

13. Wykonaj obliczenia. Układaj i wklejaj kolorowe paski według działań tak,
aby powstał dywanik.

10 + 0 =
2+6+2=
3 + = 10
7 + = 10
1 + + 1 = 10
3 + 4 + = 10
+ + = 10
+ + = 10
Ostatnie dwa paski zaprojektuj samodzielnie. Wklej kolorowe paski i zapisz
yy
dodawanie.
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Kalejdoskop ucznia. Liczenie. Klasa 1

Działania na liczbach w zakresie 20

14.
14. Karty
Kartydo
dogry
gryww„Piotrusia”
„Piotrusia”zostały
zostałyułożone
ułożoneparami.
parami.W
Wparach
parachsą
sąkarty
kartyzzróżnymi
różnymi
działaniami,
działaniami,ale
alezztakim
takimsamym
samymwynikiem.
wynikiem.Uzupełnij
Uzupełnijdziałania
działaniaiibrakujące
brakującewyniki
wyniki
wwkółkach.
kółkach.

15

15

19
15.
15. Wpisz
Wpiszliczby
liczbywwkratki
kratkitak,
tak,żeby
żebyzapisy
równości
byłybyły
poprawne.
poprawne.
Możesz
Możesz
wpisywać
wpisywać
wyniki
wyniki
wwkółka
kółkanad
naddziałaniami.
działaniami.

10 + 7 = 11 +

20 – 5 =

+5

13 + 5 = 20 –

16 – 6 =

–4

19 – 3 = 18 –

12 + 7 =

–1

Kalejdoskop ucznia. Liczenie. Klasa 1
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Zadania tekstowe. Wybieranie pytań do zadań

32. Antek miał 7 kart z piłkarzami, a jego brat Filip tylko 2 karty. Antek podarował więc
bratu swoje 2 karty.

Filip

Antek

Ile kart ma teraz Antek?

Ile kart ze zwierzętami ma Filip?

Ile kart ma teraz Filip?

Kto ma teraz więcej kart?

Odpowiedź:
33. Na podwórku u Anielki są 4 kaczki i jest o 2 więcej kur niż kaczek.
Ile jest kur?
Ile jest kaczek?
Ile jest razem ptaków na podwórku?
O ile więcej jest kur niż kaczek?
Ile jest gęsi?

Odpowiedź:
24

Kalejdoskop ucznia. Liczenie. Klasa 1

Zadania tekstowe. Zadania trudne

34.
34. Za
Zakawę
kawęiiciastko
ciastkodla
dlasiebie
siebiemama
mamazapłaciła
zapłaciła77złotych.
złotych.Za
Zadwa
dwatakie
takieciastka
ciastkadla
dlaMaćka
Maćka
mama
mamazapłaciła
zapłaciła44złote.
złote.Ile
Ilekosztowała
kosztowałakawa?
kawa?

7 złotych

4 złote

Odpowiedź: Kawa kosztowała

złotych.

35. Na
Napodwórku
podwórkuchodziły
chodziłykozy
kozyiigęsi.
gęsi.Hania
Haniapoliczyła,
policzyła,że
żezwierzęta
zwierzętamają
mająrazem
razem16
16nóg.
nóg.
35.
Ilebyło
byłogęsi,
gęsi,jeśli
jeślikozy
kozymiały
miałyrazem
razem88nóg?
nóg?
Ile
Możeszrozwiązać
rozwiązaćto
tozadanie
zadanieza
zapomocą
pomocąrysunku.
rysunku.
yy
Możesz

yy

Odpowiedź: Były

gęsi.

36.
36. Dzieci
Dziecizzklasy
klasy1A
1Achodzą
chodząna
nazajęcia
zajęciaszachowe.
szachowe.We
Wewtorki
wtorkichodzi
chodzi99dzieci,
dzieci,aawwśrody
środy
tylko
tylko5.5.Ile
Iledzieci
dziecipowinno
powinnoprzenieść
przenieśćsię
sięzzzajęć
zajęćwtorkowych
wtorkowychna
nazajęcia
zajęciawweśrodę,
środę,żeby
żeby
grupy
grupyliczyły
liczyłypo
potyle
tylesamo
samodzieci?
dzieci?
Możesz
Możeszrozwiązać
rozwiązaćto
tozadanie
zadanieza
zapomocą
pomocąrysunku.
rysunku.
yyy
y

Odpowiedź: Z zajęć wtorkowych na zajęcia w środę powinno
się przenieść

dzieci.
Kalejdoskop ucznia. Liczenie. Klasa 1
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LEKTURY

Z NOWEJ PODSTAWY
programowej
LEKTURY
W publikacji,
składającej się z dwóch
części, znajdują się
różnorodne ćwiczenia
przygotowane
dla uczniów klas
1–3 do lektur
polecanych przez
MEN w podstawie
programowej.
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PROPONOWANE ĆWICZENIA MAJĄ NA CELU:
zz sprawdzenie stopnia rozumienia treści przeczytanych
książek lub ich fragmentów,
zz ustalenie przebiegu zdarzeń w tekście,
zz omówienie cech głównych bohaterów i ocenę
ich postępowania,
zz doskonalenie umiejętności pisania różnych form
gatunkowych, takich jak opis postaci, list, ogłoszenie.

UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:
zz swobodnego wypowiadania się na temat własnych
wrażeń o przeczytanej książce,
zz współtworzenia lub tworzenia jej okładki,
zz przeczytania krótkich informacji dotyczących autorów – twórców literatury dla dzieci.

Do każdej lektury mali czytelnicy uzupełniają
lub samodzielnie przygotowują metryczkę.
Zeszyt wzbogacają diagramy, rebusy, historyjki
obrazkowe, plątaninki, rozsypanki literowe
i wyrazowe oraz inne ćwiczenia i polecenia
aktywizujące ucznia, a także nalepki i wycinanki.

LEKTURY OPRACOWANE W CZ. 1.

LEKTURY OPRACOWANE W CZ. 2.

zz Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom

zz Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru)

zz Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska

zz Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia

zz Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!

zz Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić
pechowego nosorożca?

zz Justyna Bednarek, Niesamowite przygody
dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu
lewych)
zz Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci
zz Agnieszka Frączek, Rany Julek. O tym, jak Julian
Tuwim został poetą
zz Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony
zz Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba
zz Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka
zz Alina i Czesław Centkiewiczowie, Zaczarowana
zagroda

zz Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku
zz Maria Krüger, Karolcia
zz Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn
zz Marcin Pałasz, Sposób na Elfa
zz Joanna Papuzińska, Asiunia
zz Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją
zz Barbara Tylicka, O krakowskich psach
i kleparskich kotach. Polskie miasta
w baśni i legendzie

NĘ
PRZEWRÓroĆdkaSpTubRliOkacji!
i zajrzyj do ś

zz Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta

zz Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze
wiersze

zz Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika

zz Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek

27

Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”
3. Uzupełnij metryczkę książki „Afryka Kazika” – skorzystaj z egzemplarza lektury.

Metryczka
Autor:
Tytuł:
Ilustratorzy: Marcin Leśniak, Marcin Ćwikła,
Krzysztof Rusinek, Beata Kulesza-Damaziak
Wydawnictwo: Wydawnictwo BIS
Miejsce i rok wydania:
Bohaterowie:

Przeczytaj głośno informacje o książce.



4. Obejrzyj zdjęcie Łukasza Wierzbickiego – autora książki „Afryka Kazika”. Przeczytaj
notatkę.

Łukasz Wierzbicki jest redaktorem, autorem
książek dla dzieci i dorosłych oraz podróżnikiem.
Mali czytelnicy z wypiekami na twarzy czytają
opowieści o przygodach Kazika, Benedykta i Jana
czy niedźwiedzia Wojtka.
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5. Przyjrzyj się starej mapie Afryki. Prześledź trasę podróży Kazimierza Nowaka.

6. Powiedz, która z przygód podróżnika spodobała ci się najbardziej i dlaczego.
Opowiedz ją w klasie.

Kalejdoskop ucznia. Lektury. Klasa 1. Część 1
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Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”
7. Przyjrzyj się zdjęciom. Otocz pętlą te, które ilustrują sposoby podróżowania Kazika.

Napisz w kolejności alfabetycznej nazwy rysunków i zdjęć otoczonych pętlą.



8. Odczytaj z plątaninki informację. Napisz ją starannie i zapamiętaj.
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9. Uzupełnij w wyrazach brakujące samogłoski. Odczytaj nazwy zwierząt, które
w czasie wyprawy widział podróżnik.
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10. Przeczytaj zdania. Oceń, czy są prawdziwe (P), czy fałszywe (F). Pokoloruj
odpowiednie okienka. Odczytaj hasło.

P

F

Kazik wolał od miasta dziką przyrodę.

B

O

Podróżnik jadł zupę z szarańczy.

M

R

Reporter polował razem z Pigmejami.

A

E

Święta Kazik spędził na pustyni.

W

L

Remo był wodzem plemienia.

U!

O!

11. Odszukaj wśród nalepek objaśnienia do podanych wyrazów. Nalep je we właściwych
miejscach.

karawana
oaza
fatamorgana
amulet
Kalejdoskop ucznia. Lektury. Klasa 1. Część 1
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INNOWACJE
dla edukacji

A
K
Y
T
A
M
R
O
F
N
I
Podręcznik
z ćwiczeniami
do informatyki z płytą
CD-ROM ciekawie
i przystępnie uczy,
jak pracować i bawić
się z komputerem.
Zgodnie z założeniami
nowej podstawy
programowej zawiera
również elementy
programowania.
32

DZIĘKI PROSTEJ NAWIGACJI I DUŻYM ZRZUTOM
Z EKRANU KOMPUTERA UCZEŃ ZDOBĘDZIE UMIEJĘTNOŚCI:
zz pracy z edytorem tekstu i grafiki,
zz wstawiania kształtów (m.in. owale, trójkąty, gwiazdy),
zz rysowania różnymi narzędziami (ołówek, pędzel),
zz wypełniania rysunków kolorem,
zz pisania wielkimi literami i kursywą,
zz zmieniania kolorów czcionki w tekście,
zz programowania – zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej.

MATERIAŁ W PODRĘCZNIKU
PODZIELONO NA 30 TEMATÓW,
A KAŻDY Z NICH ZAPREZENTOWANO
NA JEDNEJ ROZKŁADÓWCE. DWA
RAZY W ROKU UCZNIOWIE MOGĄ
SPRAWDZIĆ SWOJE POSTĘPY,
ROZWIĄZUJĄC QUIZ.
TO JUŻ WIEM!

NĘ
PRZEWRÓroĆdkaSpTubRliOkacji!
i zajrzyj do ś
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28

Programowanie.
Wesołe misie

Poznaliśmy już podstawowe polecenia:

1.

Rozwiąż zagadkę. Poruszaj się po polach z literami zgodnie z poleceniami
przedstawionymi za pomocą strzałek. Zaczynaj zawsze od niebieskiego
pola. Zapisz litery, do których dojdziesz. Jeśli wszystko wykonasz poprawnie,
poznasz nowe polecenie do programowania.

S

E

W

1

L

K

D

2

R

T

Ź

3

Wpisz tu rozwiązanie zagadki:

Jeśli udało ci się rozwiązać zagadkę, to wiesz, że nowe polecenie w naszym języku
programowania to: WEŹ.
Oznaczymy je za pomocą obrazka przedstawiającego dłoń

.

Polecenie to będzie potrzebne, aby robot podniósł, wziął lub złapał dowolną rzecz.
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Kalejdoskop ucznia. Informatyka. Klasa 1

2.

Odczytaj polecenia pod tabelą i odszukaj rzeczy, które miś zgromadził
w swojej skrzyni. Zaczynaj zawsze od pola ze zdjęciem misia. Narysuj
w skrzyni znalezione rzeczy.

1

2

3

4
3.

Wykonaj ćwiczenia do lekcji 28. zamieszczone na płycie.
Kalejdoskop ucznia. Informatyka. Klasa 1

35

Każde dziecko

JEST WYJĄTKOWE
DIAGNOZA
Diagnoza gotowości
szkolnej pomaga
wyrównać i zwiększyć
szanse edukacyjne
dzieci w pierwszym
okresie nauki.
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KOLOROWE KARTY PRACY ZAWIERAJĄ ZESTAWY ĆWICZEŃ NAWIĄZUJĄCYCH
DO NAJWAŻNIEJSZYCH OBSZARÓW ROZWOJU UCZNIA:
zz poznawczego – przygotowanie do pisania, czytania i liczenia
oraz elementy wiedzy przyrodniczej,
zz społecznego.

Na końcu publikacji znajdują się arkusze do wpisania wyników diagnozy ucznia,
związanych zarówno z wykonaniem zadań w kartach pracy, jak i z przebiegiem obserwacji
przeprowadzonych przez nauczyciela zgodnie z wytycznymi.

SCHEMAT DIAGNOZY
KROK 1
Poradnik nauczyciela
Znajdziesz tu materiały
pomocne w interpretacji
wyników zadań przewidzianych do wykonania przez
dziecko w kartach pracy
oraz wyników przeprowadzonych obserwacji.

KROK 2
Diagnoza gotowości
szkolnej. Karty pracy
Dzięki niej zapoznasz się
z poziomem umiejętności
dzieci, które właśnie
rozpoczynają naukę
w szkole.

KROK 3
Wprowadź wyniki diagnozy
do arkuszy pobranych
z Uczę.pl i przeanalizuj
postępy uczniów.

UZYSKAJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW. WEJDŹ NA UCZĘ.PL,
ZAAKCEPTUJ REGULAMIN I ZAREJESTRUJ SIĘ W KLUBIE NAUCZYCIELA.

NĘ
PRZEWRÓroĆdkaSpTubRliOkacji!
i zajrzyj do ś
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Przygotowanie
Przygotowanie
do
do czytania
czytania

imię i nazwisko
imię i nazwisko

3.
3. Pokoloruj
Pokoloruj kółka
kółka tylko
tylko pod
pod tymi
tymi obrazkami,
obrazkami, których
których nazwy
nazwy na
na początku
początku mają
mają
głoskę
s,
a
na
końcu
głoskę
r.
głoskę s, a na końcu głoskę r.

4.
4. Co
Co na
na obrazku
obrazku nie
nie jest
jest zgodne
zgodne zz prawdą?
prawdą? Skreśl
Skreśl te
te elementy.
elementy.
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Diagnoza gotowości szkolnej. Klasa 1

Przygotowanie
Przygotowanie
do
do czytania
czytania

imię i nazwisko
imię i nazwisko

5.
5. Który
Który napis
napis powinien
powinien znajdować
znajdować się
się nad
nad drzwiami
drzwiami wejściowymi
wejściowymi do
do apteki?
apteki?
Połącz
linią
właściwy
napis
ze
zdjęciem.
Połącz linią właściwy napis ze zdjęciem.

SKLEP
SKLEP

APTEKA
APTEKA

DOM
DOM

6.
6. Kasia
Kasia narysowała
narysowała laurkę
laurkę dla
dla rodziców.
rodziców. Chce
Chce na
na nią
nią nakleić
nakleić wyrazy,
wyrazy, które
które
pasują
do
rysunków
znajdujących
się
na
laurce.
Połącz
linią
wyrazy
pasują do rysunków znajdujących się na laurce. Połącz linią wyrazy
zz odpowiednimi
odpowiednimi rysunkami
rysunkami na
na laurce.
laurce.

serce
serce
mama
mama
sklep
sklep

mleko
mleko
tata
tata

tama
tama
Diagnoza gotowości szkolnej. Klasa 1
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Umiejętności
społeczno-przyrodnicze

imię i nazwisko

11. Kiedy najczęściej zamarzają kałuże? Pokoloruj kółko obok obrazka
z właściwą porą roku.

40

Diagnoza gotowości szkolnej. Klasa 1

imię ii nazwisko
nazwisko
imię
imię i nazwisko

Wyniki diagnozy
diagnozy
Wyniki
Wyniki diagnozy
Liczba
Liczba punktów
punktów
Liczba
punktów
za
za zadania
zadania
za
zadania
danego obszaru
obszaru
zz danego
z danego obszaru

OBSZAR
OBSZAR
OBSZAR
Przygotowanie
Przygotowanie do
do pisania
pisania
Przygotowanie do pisania
Przygotowanie do
do czytania
czytania
Przygotowanie
Przygotowanie do czytania
Umiejętności
Umiejętności matematyczne
matematyczne
Umiejętności matematyczne
Umiejętności
Umiejętności społeczno-przyrodnicze
społeczno-przyrodnicze
Umiejętności społeczno-przyrodnicze

Liczba
Liczba punktów
punktów
Liczba
punktów
zz obserwacji
obserwacji
z
obserwacji
danego obszaru
obszaru
zz danego
z danego obszaru

Liczba punktów
punktów
Liczba
punktów
zzLiczba
całego
całego obszaru
obszaru
z całego obszaru

Liczba
Liczba punktów
punktów zz czterech
czterech obszarów
obszarów razem
razem
Liczba punktów z czterech obszarów razem

Wyniki
diagnozy –– karty
pracy /zadania/
Wyniki
Wyniki diagnozy
diagnozy – karty
karty pracy
pracy /zadania/
/zadania/
Numer
Numer
Numer
zadania
zadania
zadania

11
1
22
2
33
3
4
4
4
55
5
6
6
6

Numer
Numer
Numer
zadania
zadania
zadania
11
1
22
2
33
3
4
4
4
55
5
6
6
6
77
7
8
8
8

9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12

II
I
IIII
II
III
III
III

II
I
IIII
II

Umiejętność
Umiejętność badana
badana
Umiejętność
badana
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:

PRZYGOTOWANIE
PRZYGOTOWANIE DO
DO PISANIA
PISANIA
PRZYGOTOWANIE DO PISANIA

Liczba
Liczba
Liczba
punktów
punktów
punktów

wykonuje
wykonuje własne
własne eksperymenty
eksperymenty graficzne
graficzne farbą,
farbą, kredką,
kredką, ołówkiem,
ołówkiem, mazakiem
mazakiem itp.,
itp., tworzy
tworzy proste
proste
wykonuje
własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste
ii złożone
złożone znaki
znaki
i złożone znaki
kreśli
kreśli wybrane
wybrane litery
litery
kreśli wybrane litery
kreśli
wybrane
kreśli wybrane cyfry
cyfry
kreśli wybrane cyfry
samodzielnie
planuje
samodzielnie planuje ruch
ruch przed
przed zapisaniem,
zapisaniem, np.
np. znaku
znaku graficznego
graficznego w
w przestrzeni
przestrzeni sieci
sieci
samodzielnie
planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego w przestrzeni sieci
kwadratowej
kwadratowej
kwadratowej
samodzielnie planuje
planuje ruch
ruch przed
przed zapisaniem,
zapisaniem, np.
np. znaku
znaku graficznego
graficznego w
w liniaturze
liniaturze
samodzielnie
samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego w liniaturze
odkrywa
litery
i
cyfry
na
rysunkach,
kreśli
wybrane
litery
i
cyfry
na
gładkiej
odkrywa litery i cyfry na rysunkach, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce
kartce papieru
papieru
odkrywa litery i cyfry na rysunkach, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru

Razem
Razem
Razem

PRZYGOTOWANIE
PRZYGOTOWANIE DO
DO CZYTANIA
CZYTANIA
PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA

Umiejętność
Umiejętność badana
badana
Umiejętność
badana
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
rozróżnia
rozróżnia głoski
głoski na
na początku
początku w
w wybranych
wybranych prostych
prostych słowach
słowach
rozróżnia głoski na początku w wybranych prostych słowach
rozróżnia
głoski
na
końcu
w
wybranych
prostych
słowach
rozróżnia głoski na końcu w wybranych prostych słowach
rozróżnia głoski na końcu w wybranych prostych słowach
rozróżnia
rozróżnia głoski
głoski na
na początku
początku ii końcu
końcu w
w wybranych
wybranych prostych
prostych słowach
słowach
rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych słowach
odróżnia
elementy
świata
fikcji
od
realnej
rzeczywistości
odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości

Liczba
Liczba
Liczba
punktów
punktów
punktów

odczytuje krótkie
krótkie wyrazy
wyrazy utworzone
utworzone zz poznanych
poznanych liter
liter w
w formie
formie napisów
napisów drukowanych
drukowanych
odczytuje
odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych

II
I
IIII
II

układa
układa historyjki
historyjki obrazkowe
obrazkowe
układa historyjki obrazkowe
czyta
czyta obrazy
obrazy
czyta obrazy
objaśnia
objaśnia kolejność
kolejność zdarzeń
zdarzeń w
w prostych
prostych historyjkach
historyjkach obrazkowych,
obrazkowych, układa
układa historyjki
historyjki
objaśnia
kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki
obrazkowe
obrazkowe
obrazkowe
nadaje
nadaje znaczenie
znaczenie czynnościom
czynnościom
nadaje znaczenie czynnościom
odpowiada
na
pytania
odpowiada na pytania
odpowiada na pytania

Razem
Razem
Razem

Diagnoza gotowości szkolnej. Klasa 1
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BAW SIĘ

ortografią!
ORTOGRAFIA

Jak to się pisze? Czyli wprowadzenie dzieci
w zagadnienia ortografii w atrakcyjnej i przystępnej
formie.
zz Słowniczek przybliży uczniom główne zasady
polskiej ortografii.
zz Proste formułki ortograficzne i praktyczne
porady sprawią, że zapamiętanie nawet
najtrudniejszych wyrazów stanie się łatwe
i przyjemne.

42

GŁÓWNE ZASADY
ORTOGRAFII,
BOGATO ILUSTROWANE.

NAUKA

DZIAŁANIE, RUCH, DOTYK I TWORZENIE, CZYLI

z wyobraźnią!
WYCINANKA

Wycinanka to zestaw różnorodnych elementów
do manipulacji, przeliczania, ćwiczenia wypowiedzi
na podstawie historyjek obrazkowych, a dodatkowo
karty z cyframi i znakami matematycznymi oraz
puzzle.
zz Ćwiczenie przez uczniów precyzji ruchów
oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.
zz Nauka organizacji i bezpieczeństwa pracy.
Część elementów przygotowano do wypychania,
aby za ich pomocą dziecko tworzyło estetyczne prace
plastyczno-techniczne.

NĘ
PRZEWRÓroĆdkaSpTubRliOkacji!
i zajrzyj do ś
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14

Pisownia wyrazów z h
Literę h piszemy wtedy, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na:
g: wahać się – bo: waga, wagowy;
ż: druh – bo: drużyna, drużynowy;
z: błahy – bo: błazen, błazeństwo.
Zapamiętaj!
Samo h piszemy rzadko. Dlatego należy zapamiętać wyrazy, w których ono występuje, np.:
bohater, hak, huk, hałas, harcerz, herbata.

Pisownia wyrazów z ch
Dwuznak ch piszemy, gdy w innych formach
danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych
wymienia się na sz, np.:
blacha – bo: blaszka, blaszany;
mucha – bo: musze, muszka;
suchy – bo: suszyć, suszarka;
śmiech – bo: śmieszyć, śmieszny.
Ch piszemy po literze s, np.:
schemat, schodzić, schrupać, wschodni.
Dwuznak ch piszemy
★ zawsze na końcu wyrazów: dach, duch, fartuch, mech, puch, uśmiech;
wyjątek: druh;
★ w zakończeniu -ach form rzeczowników
w liczbie mnogiej: domach, księgach, oknach;
44

Słowniczek ortograficzny. Klasy 1, 2, 3

15

★ w zakończeniach form przymiotników i liczebników: dobrych, ładnych, mądrych, drugich.

Pisownia cząstki nie
★

★

★

★

Cząstkę nie piszemy razem:
z rzeczownikami:
porządek – nieporządek,
szczęście – nieszczęście,
czytanie – nieczytanie,
z przymiotnikami:
dobry – niedobry,
mądry – niemądry,
z takimi wyrazami, jak:
dobrze – niedobrze,
mądrze – niemądrze,
z takimi formami czasowników, jak:
niepalący, niewierzący, nieumyty.

Cząstkę nie piszemy osobno:
★ z czasownikami:
nie krzycz, nie lubię, nie przyszliśmy
wyjątki: niedowidzieć (‘słabo widzieć’), niedosłyszeć (‘słabo słyszeć’) oraz czasowniki występujące tylko z cząstką nie: niecierpliwić się,
nienawidzić, niepokoić;
★ z formami przymiotników zakończonymi na
-szy, -sza, -sze:
lepszy – nie lepszy,
najlepszy – nie najlepszy;
Słowniczek ortograficzny. Klasy 1, 2, 3
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PILNY

uczeń!
Sekcje dzienniczka zostały
wyróżnione kolorami,
co ułatwia korzystanie
z niego i sprawia, że jego
układ jest przejrzysty.

zz Kolorowy Dzienniczek ucznia
to przyjazne narzędzie, niezbędne
w szkole.
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zz Narzędzie do skutecznej komunikacji między
nauczycielem a rodzicami/opiekunami.
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