
BLOKI TEMATYCZNE

THE INTERNATIONAL SCHOOL

- Lektura „Plastusiowy pamiętnik”

- Projekt WYNALAZKI

- Projekt Literacki

PROJEKTY I WYDARZENIA

WALENTYNKI, filmik tematyczny

Projekt WYNALAZKI

Projekt LITERACKI: kiermasz książek, konkurs ”Zakładka do 
książki”, spotkania z autorami książek dla dzieci

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

- Opowiedz, na czym polegał eksperyment z karuzelą?

- Które miesiące mają po 31 dni?

- Wymień 5 wyrazów z grupy „hałaśliwe hasła”.

- Jaki był najważniejszy wynalazek ludzkości?

- Jakie są 3 najważniejsze rzeczy potrzebne do stworzenia komiksu?

CO PRZED NAMI…

Polska – moja ojczyzna

Konkursy przedmiotowe: Leon, Olimpus

Pierwszy dzień wiosny – Zielono mi….

KLASA: 1| MIESIĄC: luty| NAUCZYCIEL: Aleksandra Abramczyk

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

Obliczenia kalendarzowe, nazwy miesięcy, liczba dni w 
kolejnych miesiącach.

Zapisywanie dat trzema sposobami.

Znaki rzymskie i cyfry arabskie. 

Obliczenia zegarowe. 

Zaznaczanie i odczytywanie wskazań zegara w systemie 12 i 
24 godzinnym. 

Godziny poranne i popołudniowe.

Podział godziny na minuty, kwadranse. 

Obliczanie, ile minut upłynęło?

Analizowanie zadań z treścią. Układanie pytań do tekstu.

Test wiadomości i umiejętności.

Walentynki. Rozumienie potrzeby bycia dla siebie miłym i 
uprzejmym. Ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie uczuć. 

KMO - Klub Młodego Odkrywcy – eksperymenty: siła 
odśrodkowa, zabawy ze śniegiem ( stany skupienia).

Wynalazki – najważniejsze urządzenia dla ludzkości. Cechy 
charakterystyczne dobrego pomysłu. Oglądanie filmów z serii 
”Byli sobie wynalazcy”. 

Prezentacje wynalazków wg własnego pomysłu. 

MATEMATYCZNA

Omówienie lektury „Pastusiowy pamiętnik”.

Układanie i zapisywanie pytań do podanych zdań i tekstów. 
Swobodne czytanie różnych teksów. 

Poznanie liter pisanych: b, z ł, h.

Zapoznanie z pisownia wyrazów z h – „Hałaśliwe hasła”, 
ćwiczenia utrwalające. 

Projekt Literacki: 

- Magiczny przedmiot - rama obrazu jako most do przejścia na 
drugą stronę w świat wyobraźni. 

- Klasowa biblioteczka: czytanie fragmentów książek 
zaproszonych autorów.

- Tworzenie twórczego opowiadania: tytuł, części składowe, 
postaci, przygody. Zwrócenie uwagi na poprawność zapisu 
tekstu. 

- Spotkania on-line z autorami książek dla dzieci: G.Kasdepke, 
T.Samojlik. 

- Nauka piosenki „Mała książka – wielki człowiek” .

Test wiadomości umiejętności. 

POLONISTYCZNA

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

Wykonanie Plastusia – ludzika z plasteliny.
Tworzenie kartek walentynkowych.
Projektowanie i narysowanie postaci do opowiadania.
Tworzenie komiksu obrazkowego. 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA

THE INTERNATIONAL SCHOOL


