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AUTORKI ZESTAWU „PIERWSZE ĆWICZENIA” 

Marta Buk-Cegiełka nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej z 25-let-
nim stażem (Szkoła Podstawowa nr 7 w  Świdniku); doktor nauk humanistycznych 
w dziedzinie pedagogiki; adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Obszar zainteresowań badawczych: integralny rozwój i wychowanie dziecka w wieku 
wczesnoszkolnym i przedszkolnym; pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Jadwiga Dejko – nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej z  ponad 
30-letnim stażem; przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Zakładu Nauczania Po-
czątkowego i Wychowania Przedszkolnego przy IKNiBO w  Lublinie; była aktywnym 
członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Życie Szkoły”; jest autorką wielu publi-
kacji dydaktyczno-naukowych i metodycznych, między innymi napisanych we współ-
pracy z Marią Lorek („Matematyka, przyroda – karty pracy do nauczania zintegrowa-
nego w klasie zerowej” oraz „Apli-papli. Książka dla nauczyciela” wyd. Muza Szkolna, 
Warszawa 2000). 

Obszar zainteresowań badawczych: rozwój zdolności matematycznych uczniów, fi lo-
zofi czne dociekania najmłodszych, upodobnienie nauczania do procesu badawczego.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia prosimy składać na formularzu zamówienia dostępnym na stronie inter-
netowej: www.pryzmat.edu.pl/zamowienia/.

Wypełniony formularz prosimy przesłać jedną z poniższych metod:
e-mailem: zamowienia@pryzmat.edu.pl
faksem: +48 16 633 63 31
pocztą: ul. Dolińskiego 26, 37-700 Przemyśl

Wydawnictwo Pryzmat
ul. Dolińskiego 26, 37-700 Przemyśl

telefon +48 668 477 477 ■ faks +48 16 633 63 31
kontakt@pryzmat.edu.pl ■ www.pryzmat.edu.pl
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„PIERWSZE ĆWICZENIA”

Publikacja Pierwsze ćwiczenia to zestaw materiałów dla ucznia, zintegrowanych i sko-
relowanych z podręcznikiem MEN Nasz elementarz dla klasy 1 autorstwa Marii Lorek 
i Lidii Wollman, dostępnych w ramach dotacji ministerialnej. 

W skład zestawu wchodzą:

cztery zeszyty ćwiczeń dostosowane do kolejnych części elementarza

teczka dla ucznia Pierwsze ćwiczenia – materiały i pomoce.
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ZALETY ZESTAWU

Ćwiczenia dostępne 
w ramach dotacji MEN

Ćwiczenia zintegrowane 
i skorelowane z podręcznikiem MEN

Rozszerzenie tematyki propono-
wanej w Naszym elementarzu

Wydzielenie ćwiczeń 
z zakresu edukacji matematycznej 

Zadania z cyklu „To już potrafi sz” 
umożliwiające dziecku określenie 
zakresu jego wiedzy i umiejętności 
(samoocena) 

Elementy do wycinania i uzupełniania 
tekstów, gry planszowe, liczmany i inne 
pomoce dydaktyczne

112
stron

128
stron

128
stron

128
stron



33

BONUS

Uzupełnieniem proponowanego zestawu są dodatkowe zeszyty ćwiczeń:

Wesołe literki autorstwa M. Buk-Cegiełki i M. Kurasz
 – zawierają ćwiczenia wspomagające naukę pisania

Wesołe cyferki autorstwa E. Zakrzewskiej
– zawierają ćwiczenia wspomagające naukę liczenia

96
stron

96
stron
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ZA PAN BRAT Z „NASZYM ELEMENTARZEM”

Publikacja pt. Pierwsze ćwiczenia zawiera treści wychowania i nauczania dotyczące klu-
czowych edukacji, takich jak: edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przy-
rodnicza, a także elementów edukacji muzycznej oraz plastycznej. Treści te stanowią 
rozwinięcie, przetworzenie, uzupełnienie i rozszerzenie tygodniowych planów pracy, 
umieszczonych w czterech poradnikach dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej, skorelowanych z Naszym elementarzem i zgodnych z obowiązującą podstawą 
programową MEN dla I etapu edukacyjnego.

Różnorodne ćwiczenia, zawarte w poszczególnych częściach publikacji, powiązane są 
z tematyką elementarza. Na pasku nawigacyjnym umieszczonym w dolnej części każ-
dej strony znajduje się nazwa bloku tematycznego (zgodnego z przewodnikiem MEN) 
oraz odsyłacz do stron elementarzowych. Natomiast tytuły poszczególnych stron oraz 
proponowane ćwiczenia i działania uczniów, nawiązujące do tematu dnia, do zagad-
nień omawianych w ramach danego bloku tematycznego, pozwalają nauczycielom na 
swobodne planowanie pracy z uczniami, a także ukierunkowują pracę uczniów pod-
czas lekcji i w domu. Duży format zeszytów ćwiczeń sprzyja bogactwu barwnych ilu-
stracji i prezentacji zdjęciowej.

odniesienie do stron
w „Naszym elementarzu”

nawiązanie do tematu dnia

nazwa tygodniowego 
bloku tematycznego
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ZADANIA ROZSZERZONE

W serii Pierwsze ćwiczenia znajduje się wiele propozycji tematycznych poszerzających 
zakres treści nauczania zawartych w podręczniku MEN. Zostały one oznaczone zapi-
sem Rozszerzenie, umieszczonym w zeszytach ćwiczeń na pasku nawigacyjnym. Pro-
pozycje te dają nauczycielom możliwość modyfi kacji tematyki lekcyjnej, dostosowania 
jej do potrzeb i możliwości zespołu klasowego oraz rozbudzania spontanicznej i kre-
atywnej aktywności uczniów. Różnorodność ćwiczeń, zadań otwartych, łamigłówek, 
gier podnosi atrakcyjność pracy samodzielnej, utrwala i uzupełnia zasób wiadomo-
ści, doskonali nabywane umiejętności, skłania dzieci do współpracy z rówieśnikami; 
natomiast bogata szata grafi czna zeszytów ma rozbudzić ich ciekawość poznawczą. 
Zamieszczone na obrazkach i w historyjkach obrazkowych obiekty bądź sytuacje po-
zwalają dzieciom zrozumieć świat społeczny, przyrodniczy, tradycje i zwyczaje ludowe, 
rozbudzić wrażliwość estetyczną oraz kształtować zachowania obywatelskie i patrio-
tyczne.

W świecie bajek
1. Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj i napisz rozwiązan

2. Przyjrzyj się ilustracjom. Powiedz, z jakimi bajka

1.

2.

3.

4.

5.

10=0
10=4
10=
10=
10=
10=
10=
10=
10=
10=
10=

W świecie bajek
n

3. To kostka 8. Zgadnij, jakie liczby są na niewidocz

4. Napisz inne składniki liczby 8.

8=5+
8

8=

8=1+4+2+1
8=

3 T k k 8 Z d ij j ki li b i

2

4. Uzupełnij zdania wyrazami: stroją, pieką.

myje ustawiają

Rozszerzenie
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EDUKACJA POLONISTYCZNA

Edukacja wczesnoszkolna jest wyjątkowym i niepowtarzalnym okresem w życiu dziec-
ka. Opanowanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym sta-
nowi podstawę kształcenia we wszystkich obszarach edukacji.

W zakresie edukacji polonistycznej Pierwsze ćwiczenia zawierają między innymi:
 » ćwiczenia grafomotoryczne o zróżnicowanym stopniu trudności, kolorowanki;
 » kolejność wprowadzania liter zgodną z podręcznikiem MEN;
 » ćwiczenia w pisaniu po śladzie – w liniaturze powiększonej i w zeszytowej; 
 » ćwiczenia doskonalące umiejętność analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, umie-

jętność czytania oraz pisania liter, wyrazów i zdań z nowo poznanymi literami;
 » proste i czyste fonetycznie teksty dla dzieci słabiej czytających oraz teksty trud-

niejsze dla dzieci czytających, zapisane zielonym drukiem; 
 » fragmenty tekstów z zasobów klasycznej i współczesnej literatury dziecięcej do 

samodzielnego czytania lub do uczenia się na pamięć;
 » obrazki i historyjki obrazkowe inspirujące do układania krótkich zdań, do wypo-

wiadania się na określony temat;
 » pytania i polecenia, które  wpływają na rozwój myślenia krytycznego,  zachęcają 

dzieci do stawiania pytań, formułowania hipotez oraz ich weryfi kacji z rówieśni-
kami podczas lekcji lub w toku rozmów z rodzicami; 

 » ćwiczenia z elementami gramatyki i ortografi i oraz  poszerzające i wzbogacające 
czynny słownik dziecka.ny słownik dziecka.

ćwiczenia i działania 
na bazie wprowadzonych liter

ćwiczenia w pisaniu

analiza 
i synteza słuchowa

wprowadzenie litery
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EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wychodząc naprzeciw potrzebie poprawy jakości edukacji matematycznej uczniów, 
autorki Pierwszych ćwiczeń zrezygnowały z  bezpośredniej integracji treści matema-
tycznych z treściami edukacji przyrodniczej, polonistycznej itd. W zeszytach ćwiczeń 
zamieściły strony matematyczne ze specjalnie dobranymi i zaprojektowanymi zada-
niami, które zawierają polecenia skłaniające uczniów do podejmowania różnych form 
aktywności np. odkryj, oszacuj, porównaj, sprawdź, ułóż, ustal, zbuduj itp. 

Na stronach matematycznych Pierwszych ćwiczeń znajdują się między innymi:
 »  ćwiczenia klasyfi kacyjne, orientacji przestrzennej, geometryczne,
 »  ćwiczenia dotyczące monografi cznego opracowania liczb naturalnych, 
 »  ćwiczenia i zadania doskonalące sprawność rachunkową, 
 »  mniej lub bardziej realistyczne rysunki wymagające matematyzacji bądź rysunki 

pomocnicze,
 »  zadania tekstowe o różnym stopniu trudności, w tym proste zadania nietypowe
 »  zadania konstrukcyjne i praktyczne związane z płaceniem, mierzeniem, waże-

niem, upływem czasu oraz z rozmaitymi życiowymi sytuacjami,
 »  tabelki, grafy, łamigłówki, zagadki logiczne itp. 

wprowadzenie liczby zadania tekstowe

zapis liczby działania na liczbach
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PRZYRODA, MUZYKA, PLASTYKA

Pierwsze ćwiczenia zawierają także zadania ułatwiające przyswajanie treści z zakresu 
edukacji przyrodniczej, muzycznej i plastycznej, zdobywanie wiadomości o małej i du-
żej ojczyźnie, o bezpieczeństwie i zdrowiu, o sztuce; zachęcające do obserwowania 
zjawisk przyrodniczych oraz do aktywności badawczej. Tematykę proponowanych 
ćwiczeń cechują walory wychowawcze, które umożliwiają dziecku nabywanie kompe-
tencji społecznych, podkreślają wartość rodziny, przyjaźni, tolerancji itp.

strona przyrodnicza

strona muzyczna

strona plastyczna
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TECZKA UCZNIA

Teczka dla ucznia Pierwsze ćwiczenia – materiały i pomoce zawiera:
1. Materiały pomocnicze przeznaczone do:
a) różnorodnych ćwiczeń językowych

 » wycinanki i naklejki typu: zdjęcia, obrazki, historyjka obrazkowa, wyrazy i zdania 
pisane drukiem

 »  tekst baśni „Dwie Dorotki” Janiny Porazińskiej
b) zadań przyrodniczych i społecznych

 »  wycinanki i naklejki typu: nazwy miast, państw, zabytków; nazwy geografi czne; 
nazwy roślin, obrazki, zdjęcia zwierząt 

 »  puzzle: herb Warszawy
c) edukacji muzycznej

 »  naklejki z instrumentami muzycznymi
d) edukacji matematycznej

 »  naklejki fi gur geometrycznych (kółka i kwadrat), z nazwami miesięcy
 »  tekst wierszyka o kolorowych liczbach
 »  tangramy do wycięcia i układania
 »  plansze do gry w „Liczby”
 »  zestaw trójkątów działaniowych do ułożenia i przyklejenia

2. Pomoce dydaktyczne:
 » szablony liczb w kolorach (klocki Cuisenaire’a)
 » materiał logiczny – szablony klocków Dienesa
 » liczmany – dwukolorowe krążki i podkładki do układania
 » zegar – elementy do wykonania modelu
 » szablony banknotów i monet polskich
 » kartoniki z odważnikami

3. Dydaktyczne gry planszowe – na podsumowanie
 »  szablon kostki do gry – do wycięcia i sklejenia

4. Test końcowy z możliwością samooceny.

ZIMOWA WYPRAWA 

Przygotuj kostkę i  pionki w  różnych kolorach. Grę 
rozpoczyna osoba, która wyrzuci największą liczbę 
oczek.

Każdy gracz rzuca kostką i przesuwa się do przo-
du o tyle pól, ile wskaże kostka.
Napotkane po drodze liczby informują o  tym, 
które zadanie należy wykonać.
Jeśli poprawnie wykonasz zadanie z  pola ozna-
czonego liczbą parzystą, to przesuwasz się o dwa 
pola do przodu.
Jeśli dobrze wykonasz zadanie z pola oznaczonego 
liczbą nieparzystą, masz dodatkowy rzut kostką.
Jeśli zadanie z oznaczonych pól wykonasz błęd-
nie – tracisz kolejkę.
Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do paśnika.

Idąc do lasu, zabrałeś 6 woreczków ziaren psze-
nicy i 3 woreczki kukurydzy dla leśnych zwierząt. 
Ile woreczków ziaren zabrałeś ze sobą?
Pan leśniczy nawołuje zwierzęta do paśnika. Jak 
nazwiesz jego niski głos?
Odczytaj na zegarze, o której godzi-
nie spotkałeś leśnika.
Zobaczyłeś na śniegu 12 tropów 
zwierząt. 5  tropów należy do sarny 
i 5 tropów do zająca. Są jeszcze tropy lisa. Ile tro-
pów lisa zobaczyłeś?
Wymień trzy nazwy zwierząt, które przesypiają 
zimę.
Jakie zmysły są szczególnie przydatne podczas 
wyprawy do lasu?
Podaj trzy wyrazy należące do rodziny wyrazu las.
Przy leśnej drodze rosną 4 sosny, 5 świerków 
i  jedna brzoza. Ile drzew iglastych rośnie przy 
drodze?
Ułóż trzy wyrazy z liter wyrazu SARENKA.
Jakie ciało niebieskie oświetla las w czasie dnia, 
a jakie w nocy?
Przeczytaj wspak następujące wyrazy: kos, kęs, trop.
Ponieważ pamiętałeś o zwierzętach zimą i zabra-
łeś dla nich karmę – idziesz prosto do paśnika 
(META).
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ZESZYTY DODATKOWE

Integralną częścią pakietu Pierwsze ćwiczenia dla klasy 1 są dodatkowe zeszyty: Wesołe 
literki i Wesołe cyferki, które zawierają ćwiczenia wspomagające naukę czytania, pisania, 
liczenia i mogą być polecane uczniom do pracy samodzielnej zarówno w szkole (na 
lekcjach bądź zajęciach dodatkowych), jak i w domu. 

W zeszytach dodatkowych zachowano taką samą kolejność wprowadzania liter oraz 
zapisu cyfrowego liczb jak to zostało ujęte w podręczniku i w zeszytach ćwiczeń. Nowo 
poznane litery uczniowie piszą najpierw po śladzie w większej liniaturze, potem w li-
niaturze zmniejszonej i wreszcie w  liniaturze formatu zeszytowego. Podobnie dzieje 
się z wprowadzaniem zapisu cyfrowego kolejno poznawanych liczb – najpierw pisanie 
w dużych kratkach, potem w kratkach formatu zeszytowego.
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DOSKONALIMY PISANIE I LICZENIE

Ćwiczenia zawarte w Wesołych literkach i Wesołych cyferkach służą doskonaleniu pisania 
oraz liczenia poprzez:

 » utrwalanie kształtu liter dużych i małych oraz kształtu poznawanych cyfr, 
 » prowadzenie zapisu liter i  cyfr zgodnie z  kierunkiem wskazanym w podanym 

wzorze, 
 » doskonalenie umiejętności poprawnego łączenia liter w sylabach, wyrazach (łą-

czenie naturalne bądź za pomocą kreski),
 » wdrażanie do prawidłowego rozmieszczania wyrazów i  zdań w  liniaturze oraz 

zapisu liczb i działań w kratkach,
 » przepisywanie prostych wyrazów, krótkich zdań według wzoru i z pamięci,
 » pisanie po śladzie, które pozwala dziecku na utrwalenie właściwego kształtu liter/

cyfr, ich prawidłowego kreślenia i łączenia,
 » powiązanie ćwiczeń w pisaniu z czytaniem ze zrozumieniem, co przyczynia się 

do wzbogacania zasobu biernego i czynnego słownika uczniów. 

Ponadto uczniowie mają możliwość wykonywania takich czynności, jak:
 » kolorowanie czarno-białych rysunków lub samodzielne rysowanie, co sprzyja 

doskonaleniu motoryczności ręki; kolorując rysunek, dziecko rozwija zmysł este-
tyczny, spostrzegawczość i wyobraźnię;

 » rozpoznawanie liter/cyfr w danym zbiorze lub na obrazku;
 » tworzenie i zapisywanie wyrazów z liter, z sylab oraz zdań z podanych wyrazów;
 » dobieranie wyrazów (podpisów) do obrazków, uzupełnianie luk;
 » układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania;
 » przeliczanie elementów, tworzenie zbiorów równolicznych, porównywanie li-

czebności zbiorów; 
 » rozwiązywanie prostych zadań tekstowych lub układanie zadań do sytuacji na 

obrazkach. 
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p y p py
elementów, tworzenie zbiorów równolicznych, porównywanie li-elementów, tworzenie zbiorów równolicznyc
iorów; 

zadań do sytuacji na ie prostych zadań tekstowych lub układanie 







PEŁNA OFERTA Z JĘZYKIEM OBCYM

W ramach dotacji MEN szkoła możne dokonać zakupu materiałów ćwiczeniowych 
w kwocie 50 zł. Dodatkowo można przeznaczyć 25 zł na zakup podręcznika do języ-
ka obcego. W związku z powyższym proponujemy kompletną ofertę, która mieści się 
w kwocie dotacji MEN (75 zł), z czego 1% stanowią koszty obsługi zadania. Maksymalny 
koszt materiałów ćwiczeniowych wynosi 74,25 zł.
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