
BLOKI TEMATYCZNE 

 A ja rosnę i rosnę… 

 Moje wady i zalety 

 Lektura „ Cudaczek Wyśmiewaczek” 

 

PROJEKTY I WYDARZENIA 

Dzień Tabliczki Mnożenia  
Projekt EmpatiJA 
Warsztaty „Szyte na miarę” – lekcja w Muzeum Etnograficznym  
Wycieczka do Nieborowa i Arkadii 
Warsztaty mydlarskie 
Lekcja on-line „Wyprawa w kosmos” 
Święto dziękczynienia   
Święto Dyni 

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO 

Co możemy przygotować z dyni? 

Zapis słowami liczbę 239. 

Podaj zasady pisowni wyrazów z ó. 

Ułóż w kolejności alfabetycznej: mleko, muzyka, miska. 

Oblicz, ile to centymetrów: 1m36cm, 2m12cm. 

Powiedz, co to znaczy empatia? 

CO PRZED NAMI… 

Indywidulane spotkania z rodzicami 

Święto Niepodległości  

Wycieczka do Muzeum Sportu  

KLASA: 2  | MIESIĄC: październik | NAUCZYCIEL: Aleksandra Abramczyk   

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI 

Lektura z pudełka „Cudaczek Wyśmiewaczek”. Opis bohaterów, 
kolejność wydarzeń. Wady i zalety. 

Utrwalanie zasad pisownie wyrazów z ó: wymienne na o, e, a; 
niewymienne, w końcówkach ów, ówka, ówna, wyjątki. 

Powtórzenie pisowni wyrazów z ą, ę.  

Tworzenie rodziny wyrazów od podanych słów.  

Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów, układanie pytań.  

Przymiotnik jako część mowy – ćwiczenia utrwalające.   

Kolejność alfabetyczna.  

Słownik ortograficzny.  

 

Projekt „EmpatiJA”. 

Eksperyment „Zmysły”. Ciekawostki o rozwoju człowieka.  

Warsztaty „Szyte na miarę” – lekcja w Muzeum Etnograficznym  

Wycieczka do Nieborowa i Arkadii. 

Warsztaty mydlarskie. 

Lekcja on-line „Wyprawa w kosmos”. 

Święto Dziękczynienia. 

Zdrowe śniadanie – wspólne przygotowanie i spożywanie 
posiłku.                                                                                            
Święto Dyni-doświadczenie, badanie właściwości i ciekawostki. 
 
 

POLONISTYCZNA 

Udział w Międzynarodowym Dniu Tabliczki Mnożenia.  

Znaki rzymskie L, M, C, D – zapis liczb i dat. 

Obliczenia kalendarzowe. Liczba dni w miesiącu.  

Obliczenia zegarowe, ile minut minęło? Doliczanie minut do 
pełnej godziny. Godziny poranne i popołudniowe.  

Liczby dwu, trzycyfrowe. Odczytywanie setek, dziesiątek i 
jedności.  

Liczebniki. Zapis liczb słowami. Poprawność ortograficzna.  

Jednostki miary cm, m, km. Zamiana jednostek. Mierzenie 

długości. Kreślenie figur geometrycznych. Obliczanie obwodów 

figur.  

Rozwiązywanie zadań tekstowych.  

Wyrażenia dwumianowane, dodawanie i odejmowanie. 

Zamiana jednostek długości, metry na centymetry.  

MATEMATYCZNA 

PLATYCZNA I TECHNICZNA 

Indyk - wykonanie indyka z kolorowego papieru, zapisywanie 
słów wdzięczności. 

Sznurkiem malowane – malowanie na papierze farbami 
pastelowymi. Ozdabianie pastelami suchymi.  

Papierowe dynie jako dekoracja sali.  

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA 

THE INTERNATIONAL SCHOOL 


