
Funkcjonowanie osobiste i społeczne.  
 
Ważne daty w kalendarzu. 
Draka o prezent na Dzień Dziecka  
Dzień Dziecka w Polsce i na świecie. 
Krzyżówka z hasłem. 
Działania na pieniądzach.  

 
Poniższe zadania wykonaj  w terminie:  
01 czerwca  2020 
02 czerwca  2020 
03 czerwca  2020 
05 czerwca 2020 
 

  Zadanie 1 

Obejrzyj film Draka o prezent na Dzień Dziecka klikając w link 

https://www.youtube.com/watch?v=fxEnDoXH56A. Film jest bardzo zabawny , ale można 

z niego wyciągnąć wiele mądrych wniosków. Zastanów się nad 

postępowaniem dziewczynek? Czy zdarzyło Ci się kiedyś postąpić podobnie?  

Napisz jak spędziłeś Dzień Dziecka ? Czy dostałeś prezent z tej okazji? Napisz 

jaki to był prezent. Czy spełnił on Twoje oczekiwania? 

Zadanie 2 

Przeczytaj tekst. 

Rozpoczął się kolejny miesiąc. Czerwiec jest szóstym miesiącem roku, 

ostatnim miesiącem kalendarzowej wiosny i ostatnim miesiącem roku 

szkolnego 2019/2020. Jest to miesiąc zazwyczaj bardzo słoneczny i ciepły, a 

nawet upalny. Czerwcowe noce są bardzo krótkie, a dni należą do 

najdłuższych w całym roku. Dużo dzieje się w sadach, ogrodach i 

warzywnikach. Z początkiem czerwca jest dojrzewają pierwsze truskawki i 

poziomki. Pierwszy dzień czerwca jest dniem szczególnie wyczekiwanym przez 

wszystkie dzieci. Tego dnia obchodzimy Dzień Dziecka. W czerwcu swoje 

święto obchodzą też tatusiowie, kończy się rok szkolny i rozpoczynają 

wakacje.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxEnDoXH56A


Wpisz w ramki nazwy świat czerwcowych i wykonaj do nich prosty rysunek 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3 

Przeczytaj tekst 

Dzień Dziecka od ponad sześćdziesięciu lat , obchodzony jest w Polsce, 

Czechach, Słowacji , Rosji zawsze 1 czerwca. We Francji -6 stycznia, a w Turcji -

23 kwietnia. Japońscy chłopcy obchodzą swoje święto 5 maja, a dziewczynki -

3 marca.  

W dniu 5 maja mali Japończycy wywieszają przed swoimi domami karpie 

zrobione z papieru zwane :KAINOBORI albo SATSUKI-NOBORI. 

Karp czarny to symbol taty, karp czerwony-symbol mamy, a niebieski, to 

symbol syna.  

Wpisz w ramki nazwy państw według wzoru . 
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Zadanie 4 

Rozwiąż krzyżówkę 
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6 stycznia 

 

23 kwietnia 

 

3 marca 
 
 

5 maja  
chłopcy 

 



1. W nim rosną kwiaty. 

2. Szósty miesiąc w roku. 

3. W nim możesz obejrzeć film 

4. Kupujesz tam lizaki. 

5. Zwierzę, na którym dzieci lubią jeździć. 

6. Na patyku albo w rożku. 

7. Chodzisz do niej od września do czerwca. 

8. Obecna pora roku. 

9. Przy nim plaża. 

10.Ulubiona zabawka chłopców. 

11.Są w lipcu i sierpniu. 

12.Najdłuższa rzeka w Polsce. 

Zadanie 5 

Romek robił zakupy. Ile zapłacił ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w poniedziałek 

………………………………zł 

We wtorek 

………………………………zł 

W środę 

………………………………zł 



 

 

 

 

 

 

Zadanie 6 

 

 

 

W czwartek 

………………………………zł 

W piątek 

………………………………zł 



Zadanie 7 

Wykonaj działania, łącząc kolorem działanie z wynikiem według wzoru. 
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