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• Lektura D.Wawiłow „Wierszykarnia”.
• W bibliotece. Historia pisma. Etapy powstawania książki. Zawody - od pisarza do księgarza.
• Świat sprzed stu lat - życie na wsi i w mieście. Dawne zawody. Wynalazki. Historia ogrzewania. 
• Mapa świata. Kontynenty. Oceany. Lądy i zwierzęta, które je zamieszkują. 
• Wiosna w świecie zwierząt. 
• Miary pojemności. Jednostki czasu. Obliczenia pieniężne. Tabliczka mnożenia. Wielokąty. Obliczanie obwodów figur.
• Rysowana ortografia – pisownia wyrazów z u.   

PROJEKTY I WYDARZENIA

Jak wyglądało życie sto lat temu? 

Wybrane wynalazki. 

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

• Czym się różnią biblioteka, czytelnia, księgarnia? Czym się różni katalog alfabetyczny od elektronicznego?

• Wymienię nazwy kontynentów i oceanów na świecie. 

• Jak powstaje książka? Wymienię zawody związane z powstawaniem książki?

• Jak wyglądało życie sto lat temu na wsi i w mieście? Czym podróżowali ludzie? Wymienię przykładowe, dawne zawody.

• Wymienię przykładowe wynalazki, które zmieniły świat. Wyjaśnię, jak dawniej ludzie ogrzewali swoje domy? Jak dawniej przechowywano 

żywność? Jak powstało pismo?

• Jak zwierzęta zachowują się wczesną wiosną? Wymienię ptaki, które powracają do polski na wiosnę.  

CO PRZED NAMI…

• Lektura M.Kruger „Karolcia”. 
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

• Czytanie wierszy D.Wawiłow. Nauka wybranego wiersza na pamięć.
Wiersz „Rupaki”. Elementy opisu. Praca twórcza – pisanie opisu
„Mój Rupak”. Wiersz „trójkątna bajka” - eksperymentowanie z
tekstem/przekształcanie tekstu. Wiersz „Szybko” – praca twórcza
„Co Ty chciałbyś robić wolno, pozostając w swym niespiesznym
świecie”. Czasowniki wyrażające rozkaz. Funkcje wykrzyknika w
zdaniu. Rodzaje zdań- przekształcanie zdania oznajmującego w
rozkazujące.

• W bibliotece - Katalogi. Księgarnia. Czytelnia. Zapisywanie tytułów
książek wielką literą, w cudzysłowie, w kolejności alfabetycznej.
Praca pisemna „Moja ulubiona książka”.

• Pisownia wyrazów z u na początku i końcu wyrazów, w
zakończeniach.

• Części mowy – czasowniki. Rodzaje rzeczowników.

• Mapa Świata. Kontynenty. Oceany. Poznanie lądów i zwierząt, które 
je zamieszkują. 

• Etapy powstawania książki.  Zawodów związanych z powstawaniem 
książki.

• Jak wyglądało życie ludzi na wsi i w mieście 100 lat temu. Dawne 
zawody: bednarz, garncarz, woziwoda, dorożkarz, rymarz.

• Historia ogrzewania. Jak dawniej przechowywano żywność? 
• Wiosna w świecie zwierząt. Zachowania zwierząt wczesną wiosną. 

Ptaki, które przylatują na wiosnę.  

POLONISTYCZNA

• Miary pojemności – litr, pół litra, ćwierć litra. Utrwalanie 
zależności między jednostkami

• Tabliczka mnożenia (poziom podstawowy do 50, poziom 
rozszerzony do 100)

• Obliczenia zegarowe (z minutami)

• Dziesiątki i jedności. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 
100

• Banknoty i monety polskie. Obliczenia pieniężne – grosze. 
Zamiana złotych na grosze i odwrotnie.   Ile brakuje do…?

• Wielokąty. Obliczanie obwodów figur geometrycznych –
trójkąt, kwadrat, prostokąt. 

MATEMATYCZNA

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

• Rysunek „Własnego Rupaka”

• Rysunek „Trójkątnego Królestwa”

• Wykonanie zegara z tektury do obliczeń zegarowych

PLASTYCZNA I TECHNICZNA
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