
BLOKI TEMATYCZNE 

Jesień w przyrodzie 
Lektura „Moje szczęśliwe życie” 
Sad, ogród, las, pole – środowiska życia zwierząt 
Od pyłku do nasiona. 
Listopadowe święta. 
Testy wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej i matematycznej.  

PROJEKTY I WYDARZENIA 

Muzeum Etnograficzne – Lekcja zaduszkowa 
Muzeum Sportu i Turystyki 
Koncert z okazji święta Niepodległości, wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych 

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO 

Powiedz, co znaczy dla ciebie przyjaźń? 
Oblicz: 2x4, 4x6, 5x5, 7x4….. Co to jest mnożenie.  
Zaznacz w tekście 5 dowolnych przymiotników 
Co wiesz o odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
Wymień elementy pogody 
 

CO PRZED NAMI… 

Mikołajki 6 grudnia 
Spotkania świąteczne  
Przerwa świąteczna 
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI 

Utrwalanie poznanych części mowy: rzeczownik, 
czasownik i przymiotnik. Znaki przestankowe.  
Zasady pisowni wyrazów z rz, utrwalanie, tworzenie 
kart graficznych. Mini dyktanda sprawdzające.  
Omówienie lektury „Moje szczęśliwe życie”                            
R. Lagercrantz. Opis Duni, głównych bohaterów, 
określenie czasu i miejsca akcji. Odpowiedzi na pytanie: 
Czym jest dla mnie przyjaźń?” 
„Polska Niepodległa” – rys historyczny.  
Przysłowia i powiedzenia związane z pogodą.  

Jesień  w przyrodzie, zmiany, cechy charakterystyczne. 
Zwierzęta żyjące w polu,  sadzie, ogrodzie, lesie. 
Tworzenie opisów kreta i jeża.  
Święto Niepodległości. Koncert pieśni patriotycznych. 
Od pyłku do nasiona. Rola owadów w procesie 
zapylania. Budowa kwiatu. Warunki niezbędne do 
wzrostu roślin.   
Prognoza pogody, praca meteorologa, przyrządy do 
pomiaru pogody. Rodzaje chmur. Stany skupienia. 
    

POLONISTYCZNA 

Ćwiczenia utrwalające zamianę jednostek cm, m. 
Obliczenia w zakresie 50.  
Suma, różnica. Przemienność i łączność dodawania. 
Mnożenie jako dodawanie tych samych składników. 
Cechy mnożenia – przemienność. Wielokrotność liczb w 
zakresie do 100.   
Tworzenie zadań tekstowych do podanych działań, w 
tym także na porównywanie ilorazowe – ile razy więcej.  
Odczytywanie wskazań termometru, wartości dodatnie i 
ujemne.   

MATEMATYCZNA 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA 

Wykonanie kart przyrodniczych opisujących zmiany w 
przyrodzie i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach, 
sposoby przygotowania do zimy.  
Feria barw - malowanie sznurkiem i farbami, 
wykończenie pracy pastelami suchymi.  
Praca z okazji Święta Niepodległości – kontur Polski i 
tekst hymnu narodowego.   

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA 

THE INTERNATIONAL SCHOOL 


