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THE INTERNATIONAL SCHOOL

• Omawianie lektury „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. Bieguny. Kultura i codzienne życie Eskimosów. 
• Skarby ziemi. Polscy naukowcy - Ignacy Łukasiewicz i Maria Skłodowska – Curie; ich osiągnięcia naukowe
• Ośrodki sportowe w Polsce. Wybitni Polscy sportowcy
• Budowa wewnętrzna człowieka
• Projekt literacki „Bajkowe przygody”. Warsztaty, spotkania z autorami książek i komiksów – Grzegorzem Kasdepke

i Tomaszem Samojlikiem

PROJEKTY I WYDARZENIA

• Tłusty Czwartek. Wspólny poczęstunek w klasie (pączki wraz z 
pyszną herbatką zimową).

• Utrwalanie słów piosenki - Mała książka wielki człowiek„ - projekt 
literacki 

• Konkurs Olimpusek (cz. zintegrowana)

• Projekt litercaki „Bajkowe przygody”. Warsztaty literackie. Kącik 
książki. Kiermasz książek. Konkurs na zakładkę.  Spotkanie 
autorskie z Grzegorzem Kasdepke, Tomaszem Samojlikiem

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

• Jak nazywał się polski naukowiec zajmujący się badaniami nad ropą naftową? Jakie były jego efekty pracy?

• Co to jest ropa naftowa? Skąd pochodzi to bogactwo, do czego jest wykorzystywane? 

• Kim była Maria Skłodowska – Curie? Jak jej osiągnięcia naukowe wpłynęły na codzienne życie ludzi?

• Jakie są najważniejsze części organizmu człowieka, gdzie się one znajdują i jakie pełnią funkcje?

• Jakie znamy dyscypliny sportów zimowych w Polsce? Wymienię przykładowych wybitnych zawodników/sportowców polskich. Co 
ile lat odbywają się igrzyska sportowe? Podam przykłady ośrodków sportowych w Polsce. 

• Jak wygląda codzienne życie Eskimosów, jakie mają zwyczaje? 

CO PRZED NAMI…

• Projekt naukowy „Cztery żywioły”. Warsztaty prowadzone 
przez grupę „Heweliusze nauki”

• Konkurs przyrodniczy Świetlik”; Konkurs Olimpusek (cz. 
Polonistyczna i matematyczna), Konkurs Leon (cz. 
zintegrowana i cz. matematyczna)

• Lektura A.Lindgren „Bracia lwie serce” 

• Konkurs Speeling Bee
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

• Pisownia wyrazów z ż wymiennym na g,z,s,ź (zi), dz, h.
Pisownia wyrazów z ch (wymienne na sz, s); ch w
zakończeniach wyrazów, wyjątki.

• Ćwiczenia w budowaniu zdań rozwiniętych. Znaki
interpunkcyjne. Zdanie. Wyróżnienie zdań -
oznajmujące, pytające, rozkazujące. Najważniejsze
wyrazy w zdaniu. Zdanie proste, rozwinięte. Zdanie
pojedyncze, złożone - różnica. Rola spójników (spójniki
przed którymi zazwyczaj stawiamy przecinek/nie
stawiamy przecinka). Równoważnik zdania.
Rzeczownik. Rodzaje. Różne formy rzeczownika w l.poj.
I l. mn. (przypadki).

• Omawianie lektury "Anaruk , chłopiec z Grenlandii.
• Projekt literacki. Opowieść o magicznym przedmiocie,

warsztaty komiksowe, Konkurs „Mistrz Złotego Pióra”.

• Poznawanie kultury Eskimosów (lekturniczki)

• Czarne złoto - ropa naftowa, pochodzenie i wykorzystanie. Ignacy 
Łukasiewicz - polski naukowiec zajmujący się badaniami nad ropą 
naftową. Informacje na temat życia i osiągnięć naukowych Marii 
Skłodowskiej - Curie. Odkrycie pierwiastków radioaktywnych -
polonu i radu. Pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla. 
Czytanie fragmentu książki "Warszawiacy" Małgorzaty i Marty 
Ruszkowskiej - Maria Skłodowska Curie.

• Polscy sportowcy, Ośrodki sportowe w Polsce. 

• Budowa wewnętrzna człowieka. Funkcje organów. 

POLONISTYCZNA

• Kolejność wykonywania działań. Zapis słowami liczb. Zapisywanie 
liczb w kolejności od najmniejszej do największej. Setki, dziesiątki, 
jedności. Znaki ,,=. Liczby parzyste i nieparzyste. Zapisywanie dat. 
Miesiące, ile dni ma każdy miesiąc. Znaki rzymskie.

• Pojęcia geometryczne. Figury geometryczne - trójkąt, kwadrat, 
prostokąt, koło, trapez, romb. Czworokąty. Wielokąty. Właściwości 
figur geometrycznych. Obliczanie obwodów figur. 

• Wyjaśnienie nazw: prosta, odcinek (równoległe i prostopadłe), llinia
krzywa, półprosta, punkt. Łamana otwarta, zamknięta. 

• Jednostki długości. Przeliczanie jednostek długości. Rozwiązywanie 
zadań z treścią. Odcinki. Obliczanie obwodów figur. Symetria. Praca 
ze zbiorem zadań. Zadania z treścią rozwijające logiczne myślenie. 

• Termometr - ćwiczenia praktyczne. Rozwiązywanie zadań. 
Porównywanie temperatury. 

• Godziny na zegarze. Obliczenia zegarowe. Stoper. 

MATEMATYCZNA

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

• Czytanie fragmentów lektury "Anaruk, chłopiec z Grenlandii". 
Tworzenie ilustracji do lekturniczka. 

• Prezentacja ucznia o Grenlandii w Power Point. Słuchanie 
ciekawostek na temat kontynentu, świata roślin i zwierząt, życia 
Eskimosów. 

• Power Point - prezentacje uczniów o hobby. Poznawanie narzędzi 
programu. 

• Wykonanie Walentynek dla najbliższych. 
• Zgadnij tytuł mojej ulubionej książki. Praca plastyczno - techniczna. 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA
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