
Temat 31 (13 maja): Jesteśmy Europejczykami. (c.d.) 

 

Cele i opis zajęć: 

Wysłuchasz tekst „Consuela” (z cyklu Listy do Hani i Henia). 

Napiszesz w zeszycie, co  różni i łączy ludzi pochodzących z różnych krajów. 

Wysłuchasz utworu z cyklu „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego. 

Utrwalisz nazwy dni tygodnia i ich przemienność.  

Wykonasz samodzielnie test. 

 

Zadania do wykonania: 

 

1. Wysłuchaj lub samodzielnie przeczytaj tekst „Consuela”. Podręcznik s.18,19. 

NAGRANIE 

2. Odpowiedz ustnie (pełnym zdaniem) na pytania:  

 Do kogo należał pies, którego Henio spotkał na podwórku? 

 Dlaczego Consuela nie mówiła po polsku? 

 Jak myślisz, jak czuła się Consuela, gdy spotkała Henia? 

  Dlaczego Henio chciał się nauczyć języka hiszpańskiego? 

  Kto będzie uczył Henia języka hiszpańskiego? 

 Co Consuela miała w kieszeni? 

 W co Hania i Henio bawili się z Consuelą? 

 

3. Odpowiedz w zeszycie na pytania: 

 Co może według Ciebie różnić i łączyć ludzi pochodzących z różnych krajów. 

 Jakie zabawy zaproponowałbyś komuś, kto mówi w innym języku niż twój? 

4. Wykonaj ćwiczenie 3 i 4 s.19 w Kartach ćwiczeń. 

 

5. Teraz trochę relaksu. Wysłuchaj utworu „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku” 

Antonio Vivaldiego.  

Link - https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8 

 

6. Wykonaj (ustnie) wszystkie zadania na str. 80 w Podręczniku. 

 

7. Samodzielnie wykonaj test sprawdzający Twoją znajomość nazw dni tygodnia. Wynik 

prześlij do swojej Pani do 15 maja. 

Link do testu - https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340 

 

Materiały: nagrania, Podręcznik, Karty ćwiczeń cz. 5, test. 

 

Obowiązkowa praca do sprawdzenia przez nauczyciela: Samodzielnie wykonaj test 

sprawdzający Twoją znajomość nazw dni tygodnia.  

Prześlij wynik lub poproś rodziców, aby przesłali wynik do Twojej Pani do 15 maja. 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340


Zadania rozszerzające ( dla chętnych): 

1. Wysłuchaj baśni Hansa Christiana Andersena „Brzydkie kaczątko”. 

Link - https://www.youtube.com/watch?v=BGrrABuZm1o 

Dokończ zdania w zeszycie: 

 Najbardziej podobało mi się…. 

 Żal mi było brzydkiego kaczątka, gdy… 

 Nie spodobało mi się… 

 Gdybym był brzydkim kaczątkiem… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGrrABuZm1o

