
Witajcie kochani w kolejnym tygodniu. Ten tydzień jest zdecydowanie krótszy, 

bo pracujemy tylko do środy. W czwartek jest święto Boże Ciało i piątek też 

jest wolny. Zatem mamy zdecydowanie mniej pracy w tym tygodniu. Do 

dzieła. 

 

 

Poniedziałek 08.06.2020 

W ramach komunikowania 

W tym tygodniu porozmawiamy sobie o kinie i teatrze – miejscach kultury, z 

których chętnie korzystamy. Do kina chodzicie często, czasami z rodzicami, a 

czasami chodziliśmy razem ze szkołą.  W czasie pandemii kina i teatry były 

nieczynne i nie mogliśmy korzystać z ich usług.  

Zanim zostaniemy wpuszczeni do kina musimy zakpić bilet. Bilet możemy 

zakupić na kilka sposobów: 

• bezpośrednio przed seansem w kasie kina 

• rezerwując bilet prze stronę internetową online 

• dzwoniąc do kina i rezerwując bilet w kasie  

Przeczytaj poniższy dialog (lub poproś rodzica o przeczytanie) i odpowiedz na 

pytania 

Dla przypomnienia 

Dialogiem nazywamy rozmowę dwóch lub więcej osób. 

 

➢ Dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do kina? 

➢ Dzień dobry. Tak, w czym mogę pomóc. 

➢ Chciałbym obejrzeć bajkę „Jak wytresować smoka”, czy dzisiaj jest seans? 

➢ Tak. Dzisiaj gramy dwa razy. Pierwszy seans jest o 14.30, a drugi o 

godzinie 17.00. 

➢ W takim razie chciałbym pójść na 17.00. Proszę zarezerwować mi 3 bilety 

– pójdę z mamą  i siostrą. 

➢  Oczywiście. W którym rzędzie? 

➢ W ostatnim poproszę. 

➢ Przykro mi, ale w ostatnim rzędzie są tylko 2 miejsca wolne. Mogę 

zaproponować 11 rząd. 

➢ Dobrze, niech będzie 11. Poproszę miejsca na środku. 

➢ Oczywiście. Rząd 11 miejsce 8, 9 i 10. Na kogo mam zarezerwować? 

➢ Nazywam się Karol Adamski. 



➢ Dziękuję. Proszę przyjść i odebrać bilety 15 minut wcześniej. 

➢ Dziękuję. Do widzenia. 

➢ Do widzenia.  

 

Przeczytaj pytania i postaraj się na nie odpowiedzieć mamie lub tacie. 

1. Kto zadzwonił do kina? 

2. Po co zadzwonił do kina? 

3. Na jaką bajkę chciał pójść do kina? 

4. Z kim Karol chciał iść do kina? 

5. Na którą godzinę zarezerwował bilety? 

6. Ile biletów zarezerwował Karol? 

 

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych 

W ramach zajęć pozalekcyjnych zaproponuję Wam zadania online. Macie 2 

wersje do wybory. 

Wersja trudniejsza, dla tych co potrafią czytać  

Wejdź na poniższy link i dopasuj wyraz do obrazka 

https://learningapps.org/6903871 

Wersja łatwiejsza (np. dla Majki i Oskara) 

Wejdź na poniższy link i znajdź wskazaną literkę (wykonaj co najmniej 5 

przykładów) 

http://pisupisu.pl/klasa1/znajdz-litere-male-litery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6903871
http://pisupisu.pl/klasa1/znajdz-litere-male-litery


Wtorek 09.06.2020 

W ramach funkcjonowania 
 

Wszyscy lubimy chodzić do teatru, a zwłaszcza do kina. Zarówno w kinie, jak i 

w teatrze, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. W kinie są 

zdecydowanie luźniejsze zasady zachowania niż w teatrze.  

Oto najważniejsze z nich: 

 

• Nie spóźniaj się a jeśli to zrobisz wejdź tak, żeby nie zakłócać spokoju innym. 

• Nie używaj telefonu komórkowego a najlepiej wyłącz go na czas trwania filmu. 

• Jedz i pij kulturalnie. ... 

• Nie rozglądaj się po sali to może rozpraszać innych. 

• Nie rozmawiaj głośno a najlepiej w ogóle. 

 

Wykonaj kartę pracy 49 i 50 z podręcznika JA POZA DOMEM. 

Najpierw wytnij obrazki (możesz je pokolorować), następnie ułóż historyjkę 

obrazkową według kolejności zdarzeń. Przeczytaj zdania na karcie 50. Dobierz 

do każdego obrazka odpowiednie zdanie. Wklej obrazki z podpisami do zeszytu. 

1. Adam wybiera film. 

2. Adam kupuje bilet. 

3. Adam pokazuje bilet. 

4. Adam szuka swojego miejsca. 

5. Adam wyłącza telefon. 

6. Adam ogląda film. 

 

Następnie zapisz w zeszycie poniższe zdanie (uzupełnij je każdy według siebie). 

Moja ulubiona bajka nosi tytuł  …………….. . 

 

W ramach drugiej godziny 

Teraz porozmawiamy sobie o teatrze. Co to jest teatr? 

                                                    

Teatr 

 

 

 

Rodzaj sztuki widowiskowej,                               Budynek, w którym 

w której aktorzy na żywo                                      odgrywane jest 

przedstawiają sztukę dla                                       przedstawienie   

publiczności. 



 
 

   
 

Otwórz kartę pracy 51 w podręczniku JA POZA DOMEM. Znajdziesz tam 

zasady zachowania się w teatrze. 

Zasady zachowania w teatrze: 

1. Przyjdź 15 minut wcześniej. 

2. Zostaw ubranie wierzchnie w szatni. 

3. Weź numerek. 

4. Zajmij swoje miejsce. 

5. Wyłącz telefon. 

6. Nie jedź. 

7. Nie pij. 

8. Bij brawo na zakończenie przedstawienia. 

 

W teatrze obowiązuje elegancki strój, nie wolno przyjść w dresie, w krótkich 

spodenkach. Ubieramy się w najładniejsze - odświętne ubrania. 

Wykonaj 52  i 53 kartę pracy w podręczniku JA POZA DOMEM.  

Ola i Adam wybierają się teatru – w co powinni się ubrać. 

 

 

 



Przykłady eleganckich strojów 
 

 

    
 

      
 

 

 

 

 

 

 

Środa 10.06.2020 

W ramach komunikowania 

Dzisiaj będziemy kontynuować zadani, które już znacie.  

Wejdź na poniższy linki i wykonaj kolejne zadania od numeru 21 do 28. 

https://www.mauthor.com/present/5886888182546432 

https://www.mauthor.com/present/5886888182546432


W ramach funkcjonowania 

W kinie i w teatrze każdy bilet ma zaznaczone miejsce, które możemy zająć. 

 

Na powyższych biletach zaznaczone są miejsca dla danej osoby 

Parter        Rząd: 2       Miejsce: 15 

 

 

Parter        Rząd: XII      Miejsce: 8 



Odszukaj kartę pracy 54 w podręczniku JA POZA DOMEM. 

Znajdziesz tam 6 biletów do teatru. Znajdź zaznaczone miejsca w odpowiednim 

rzędzie i pokoloruj je odpowiednim kolorem. 

 

Miłego weekendu 

 


