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• Muzyka dookoła nas.

• Palcem po mapie. Polska – mój kraj. Warszawa – moja stolica.

• Zwierzęta świata.

• Planety Układu Słonecznego.

PROJEKTY I WYDARZENIA

Projekt MUZYKA

Projekt POLSKA

Projekt ZWIERZĘTA

Projekt PLANETY

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

Ile jest planet w Układzie Słonecznym? Wymień trzy rodzaje muzyki. 

Co jest stolicą Polski? Jakie zwierzęta żyją w Australii, w Afryce i w Europie? 

Co zwiastuje przyjście wiosny? Co jest potrzebne roślinom do wzrostu? Czego jest więcej na kuli ziemskiej: wody czy lądów?                             

Bez czego każda istota żywa nie może istnieć?

CO PRZED NAMI…

1 kwietnia PRIMA APRILIS WIELKANOC

Projekt EKO

22 kwietnia DZIEŃ ZIEMI

KLASA: 0 | MIESIĄC: marzec | NAUCZYCIEL: Aleksandra Abramczyk

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

- Rodzaje muzyki poważnej i rozrywkowej. Układ taneczny i 

akompaniament muzyczny do utworu „ Marsz Radeckiego”. 

- Czytanie globalne. Poznanie liter pisanych f, g, ł, z, w. Próby 
samodzielnego pisania w liniaturze. 

- Palcem po mapie – poznanie najciekawszych miejsc 
Warszawy oraz historii naszego kraju. Stworzenie książeczki 
tematycznej. 

- Zwierzęta świata. Nazwy kontynentów. Woda i ląd. 
Tworzenie mini prezentacji o ulubionym zwierzęciu. 

- Planety Układu Słonecznego. Życie na Ziemi. Woda i 
powietrze. Ziemia, Słońce i Księżyc – zależności. Zmiany pór 
roku i dnia i nocy. Oglądanie filmików tematycznych. 

- Oznaki wiosny. Warunki wzrostu roślin. Zakładanie 
domowego ogródka na wiosnę. Pory roku, nazwy miesięcy w 
kolejności.  

Nauka samodzielnej pracy i zdyscyplinowania oraz słuchania i 
czekania na swoją kolej na zajęciach on-line. 

POLONISTYCZNA I PRZYRODNICZA 

- Liczebniki główne i porządkowe. Liczby parzyste i nieparzyste

- Zegary. Zaznaczanie i odczytywanie pełnych godzin na 
zegarze. Orientacja w czasie: dzisiaj, wczoraj, jutro, rano i 
wieczorem. 

- Tworzenie Sudoku.

- Miary i miarki- poznanie w praktyce jednostek długości mm, 
cm, m, km. Dokonywanie pomiarów także starożytnymi 
przyrządami ( stopą, sznurkiem i łokciem). 

- Zadania z treścią. Obliczenia w zakresie 13. 

- Porównywanie i porządkowanie liczba w szeregach 
malejących i rosnących. 

- Lustrzane odbicie. 

MATEMATYCZNA

SPOŁECZNA

- Instrumenty muzyczne wykonanie z plastikowych i 
papierowych opakowań. 
- Książeczka o Polsce, projekt okładki. 
- Książeczka o zwierzętach. 
- Moja planeta – rysunek pastelami.
- Mój ufoludek – technika dowolna. 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA
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