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 Lektura „Pan Kuleczka”
 Polska – mój kraj
 Wielkanoc – tradycje i zwyczaje
 Zwiastuny wiosny

PROJEKTY I WYDARZENIA

Pierwszy Dzień Wiosny

Projekt „Polska – mój kraj”

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

Opowiedz jedna poznaną legendę. CO oznaczają kolory na mapie fizycznej Polski. Podaj sumę liczb: 13 i 7, różnicę liczb: 20 i 5,

Wymień warunki niezbędne do wzrostu roślin.  Podaj 5 wyrazów z h – hałaśliwe hasła.  Wykonaj ortogramy - kartki z obrazkami, do wyrazów król i 
ogórek. Wymień, w jakich miejscach wykorzystujemy jednostkę gram do pomiaru ciężkowści.

CO PRZED NAMI…

Wielkanoc

Kwiecień plecień, co przeplata….

Dzień Ziemi

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

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

Lektura W.Widłak „Pan Kuleczka” – opis głównych bohaterów, 

plan wydarzeń, elementy humorystyczne, odgrywanie scenek 

dramowych. 

Zwiastuny wiosny, zagadki tematyczne, przysłowia i 

powiedzenia „W marcu, jak w garncu”. 

Obserwacja ptaków przez kamerki internetowe.

Hałaśliwe hasła – zasady pisowni wyrazów z h. 

Wyszukiwanie w tekstach rzeczowników i czasowników. 

Swobodne czytanie różnych tekstów. Układanie i zapisywanie 

pytań i odpowiedzi. Pisanie ze słuchu zdań z wyrazami z ó. 

Poznanie zasad pisowni wyrazów z h, ch, ó, ci, ć. Tworzenie 

ortogramów. Ćwiczenia utrwalające poprawną pisownię. 

Redagowanie życzeń wielkanocnych. 

Przypomnienie zasad zdalnej nauki.

Stworzenie „Kącika antystresowego”.

Polska - mój kraj. Symbole narodowe. Praca z mapą fizyczną 
Polski, miasta, rzeki, pasma górskie, sąsiedzi i kierunki 
geograficzne. Ukształtowanie terenu. 

Największe miejsca w kraju. Legendy o wybranych miastach.

Wiosna – założenie klasowego ogródka. Przypomnienie 
warunków niezbędnych do wzrostu roślin. 

Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka. Słuchanie i 
rozróżnianie rożnych dźwięków. Zasady bezpiecznego 
spędzania czasów wolnego. 

Klub Młodego Odkrywcy – eksperymenty:  nos jako filtr, jak 
powstają dziury w zębach, parowanie wody z rożnych 
powierzchni. 

Obserwacja pogody. Elementy pogody. Kalendarz. 

Wielkanocne zwyczaje i potrawy. Świąteczne symbole. 

POLONISTYCZNA

Obliczenia kalendarzowe i zegarowe. 

Przypomnienie jednostek długości: km, m, cm, ciężaru: kg, 
dag, g, pieniężne: zł, gr. 

System dziesiętny, przeliczanie elementów, grupowanie ich w 
pełne dziesiątki i jedności.

Porównywanie i porządkowanie liczb z użyciem znaków <,>,=.

Porządkowanie liczb w szeregach malejących i rosnących. 

Wykonywanie i samodzielne układanie zadań z treścią, 
obliczenia w zakresie 20.  

Sudoku i Bingo matematyczne. Utrwalanie pojęć: suma i 
różnica. Obliczanie sum i różnic.

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

MATEMATYCZNA

Wiosenny obrazek wykonany z talerzyka papierowego –
gniazdko z ptaszkami. 

Praca z kolorowego papieru – wiosenne przebiśniegi.

Fizyczna mapa Polski – malowanie farbami.

Wielkanocne kartki.

PLASTYCZNA I TECHNICZNA
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