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Uczeń starający się o odznakę „Mały Kapitan” powinien samodzielnie wykonać przedstawione 

poniżej zadania. Zadania zostały opracowane z myślą o uczniach klas pierwszych, którzy nie 

boją się rozwiązywania problemów, uczą się wytrwale, dużo i chętnie, zaspakajając swoją 

ciekawość. Obszary wytężonej pracy nazwano „oceanami”. Są to: 

 

I. Ocean liter i słów, w ramach którego realizowana jest edukacja polonistyczna; 

II. Ocean cyfr i liczb, umożliwia poznanie zadań z zakresu edukacji matematycznej; 

III. Ocean twórczych pomysłów, w którym realizowana jest edukacja plastyczna, 

muzyczna i techniczna; 

IV. Ocean doświadczeń i eksperymentów, w którym uczniowie poznają zadania                    

z zakresu edukacji przyrodniczej; 

V. Ocean przyjaźni, obejmuje zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i wychowania 

fizycznego; 

VI. Ocean kultury, zadania z zakresu edukacji kulturalnej, wprowadzają dziecko w świat 

kultury i sztuki. 

Uczeń wybiera do realizacji 5 zadań  obowiązkowych i 5 zadań do wyboru. 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE 

1. Recytacja dowolnego wiersza ulubionego autora, który pisał wiersze dla dzieci (wiersz 

powinien zawierać minimum 12 wersów, wymieniasz autora i tytuł wiersza, mówisz  

tekst z pamięci przed wychowawcą oraz koleżankami i kolegami w klasie, mówisz 

powoli i wyraźnie, bez pomyłek i przekręcania wyrazów, robisz przerwy na oddech 

zgodnie ze znakami interpunkcyjnymi, modelujesz odpowiednio głos).  

Wykonaj ilustrację na kartce formatu A4 do recytowanego przez Ciebie wiersza. 

2. Stwórz hodowlę wybranej przez siebie rośliny. Prowadź dziennik obserwacji, w którym 

będziesz wykonywał ilustrację, bądź wklejał zdjęcia poszczególnych etapów rozwoju 

tej rośliny. (Dzienniczek stwórz z bloku technicznego formatu A4. Na jednej stronie 

umieszczaj datę, jedno zdjęcie/ilustrację, żeby Twój dzienniczek wyglądał estetycznie. 

Pamiętaj aby każde zdjęcie/ilustracja było podpisane – co się w danym momencie dzieje 

z rośliną). 

3. Wykonaj techniką kolażu pracę plastyczną pt. „Polska – moja ojczyzna”. Wykorzystaj 

kartkę z bloku technicznego formatu A3 lub większą. Pamiętaj, żeby w Twojej pracy 

znalazły się symbole narodowe. 

 



4. Oblicz z ilu poszczególnych figur geometrycznych wykonano poniższy rysunek oraz ile 

wszystkich figur użyto do jego wykonania. Narysuj identyczny rysunek na kartce 

formatu A4 i zapisz obliczenia. 

 

                  

5. Zaśpiewaj przed klasą dowolną piosenkę o Warszawie lub o Polsce. Podczas występu 

wykorzystaj podkład muzyczny do tej piosenki. 

 

ZADANIA DO WYBORU 

 

1. Przygotuj 4 doświadczenia, w których użyjesz różnych składników.  W pierwszym 

wykorzystaj balonik,  w drugim olej, a w trzecim wykorzystaj sól, cukier lub mąkę.  

Możesz w czwartym doświadczeniu wykorzystać wybrany przez Ciebie składnik lub 

składniki. Pamiętaj, że te doświadczenia mają wyjaśniać różne właściwości użytych 

składników. Doświadczenia wykonaj w klasie prezentując koleżankom i kolegom. 

2. „Pomaganie fajna sprawa!” – opowiedz przed klasą w jaki sposób można pomagać 

innym (rówieśnikom lub dorosłym). Przedstaw siedem propozycji.  Narysuj na kartce 

formatu A4 symbol, który kojarzy Ci się z hasłem: „Pomaganie fajna sprawa!”. 

 



3. Podaj wartości figur. Każdej figurze jest przyporządkowana ta sama wartość. Zapisz 

również wynik ostatniego działania. Rysunki i obliczenia przedstaw na kartce formatu 

A4.  

 

 

4. Wykonaj album zwierząt hodowlanych.  Na każdej kartce formatu A4 poświęconej 

jednemu gatunkowi mają się znaleźć: nazwa zwierzęcia oraz jego rysunek lub zdjęcie.. 

Album powinien zawierać co najmniej 10 gatunków zwierząt. Oblicz i napisz ile nóg 

mają zwierzęta znajdujące się w Twoim albumie. Zaprezentuj swój album w klasie oraz 

opowiedz wychowawczyni oraz koleżankom i kolegom jakąś ciekawostkę z życia 

owiec. 

5. Nagraj krótki film z aktywnie spędzonego dnia z Twoją rodziną (min. 10 minutowy). 

Pochwal się nim przed klasą i opowiedz jakie aktywności w nim zaprezentowałeś. 

6. Ułóż i zapisz treść zadania do działania 10 - 5= .    . Zilustruj je i zapisz odpowiedź. 

7. Przynieś do szkoły i zaprezentuj przed klasą 4 różne owoce i 4 różne warzywa. 

Opowiedz jakie witaminy zawierają i jaki mają wpływ na organizm człowieka. 

 

 

 



 

8. Przepisz starannie i poprawnie poniższy wiersz. Pamiętaj, żeby litery drukowane 

zastąpić pisanymi. 

Do szkoły 

Maszeruje Dorotka do szkoły. Ranek wita Dorotkę wesoły. W ręku worek 

z kapciami niebieski, ale jest tam i lalka i pieski. Zostaw pieski i lalkę w 

szufladce. W szkole nudno jest pieskom i lalce.  

Nie noszę do szkoły: 

- ogórka, 

- sznurka, 

- wiatru w kieszeni, 

- w piórniku kamieni, 

- babek z piasku, 

- gruszek na obrazku, 

- gumowego słonia, 

- konia, 

- dla biedronek kaci, 

- okularów babci. 

Nie noszę do szkoły wody w berecie. A dlaczego? Wiecie? Boby 

zapomniała moja główka ołówka. 

9. Stwórz w programie Paint rysunek przedstawiający jedną z czterech pór roku. Pamiętaj, 

żeby prezentował on cechy charakterystyczne wybranej pory roku. Zaprezentuj go 

przed klasą i omów. 

10. Wykonaj ekologiczną zabawkę. Nazwij ją i pochwal się przed rówieśnikami w klasie. 

 

 

 


