
BLOKI TEMATYCZNE

✓ Dzień Ziemi

✓ Wielkanoc 

✓ Lektura „Malutka Czarownica”

✓ Góry

PROJEKTY I WYDARZENIA

Dzień otwarty – indywidulane spotkania z rodzicami

Projekt National Geographic

Wielkanoc

Dzień Ziemi  

Speaking Contest

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

✓ Opisz wpływ zmian klimatu na zwierzęta w Arktyce

✓ Opisz cechy przystosowania się niedźwiedzia polarnego do środowiska 

✓ Ułóż zadania z treścią do działań: 6x6=, 48:6=

✓ Wymień zwyczaje wielkanocne

✓ Podaj 4 przykłady przysłówków

✓ Wyjaśnij zasady pisowni wyrazów: brzuch, rzeka, żaba, wschód, hałas

CO PRZED NAMI…

Majowe święta

Zebranie on-line ws Zielonej szkoły

Zielona szkoła 

Speaking Contest

Festiwal europejski

KLASA: 2  | MIESIĄC: kwiecień   | NAUCZYCIEL:  Aleksandra Rydel 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

Tworzenie opowiadań twórczych – swobodne pisanie 
tekstów:: budowa opowiadania, bohaterowie, czas i i miejsce 
akcji, wątki, wydarzenia,  pozytywne lub negatywne 
zakończenie. 

Przysłówek - nazywanie i wyszukiwanie w tekście.

Lektura „Malutka Czarownica” – opis postaci, plan wydarzeń, 
test wiedzy, scenki dramowe. 

Ortografia – utrwalanie poznanych zasad poprawnej pisowni. 
Ortogramy. Dyktanda sprawdzające. Wielka litera w nazwach 
geograficznych. 

Pisownia „nie” z czasownikami. 

Góry – Tatry i Karpaty, teksty informacyjne, wyszukiwanie 
potrzebnych informacji.

Konkurs CH Józefosław „Zając wielkanocny” - praca grupowa

Papierowe jajka wielkanocne – wyszywanki 

Dzień Ziemi - papierowe modele Ziemi, plakaty 
proekologiczne. 

Rysowanie węglem – ilustracje do lektury „Malutka 
Czarownica”

POLONISTYCZNA

Geometria – zadania z treścią na porównywanie ilorazowe i 
różnicowe. Prosta, odcinek, łamana, obwody figur.                      
Zadania tekstowe z niedoborem i nadmiarem danych. 
Mnożenie i dzielenie do 50.                                                                
Utrwalanie jednostek miary, długości, czasu i objętości. 

MATEMATYCZNA

PLASTYCZNA I TECHNICZA 

Projekt National Geographic – indywidulane prezentacje 
uczniów.

Śniadanie wielkanocne. Szukanie ukrytych jajek w ogrodzie. 

Dzień Ziemi – Zmiany klimatu, zagrożenia dla fauny i flory 
Arktyki, lapbooki tematyczne o Arktyce, wiadomości i  
ciekawostki, plan naprawczy dla Ziemi, sprzątanie lasu 
kabackiego, odkopanie śmieci i sprawdzenie stanu rozkładu 
odpadków w ziemi. 

Klasowy warzywniak – posianie warzyw i ziół w szkolnych 
donicach klasowych. Przypomnienie warunków niezbędnych 
do wzrostu roślin. 

Górski klimat. Przyroda. Ukształtowanie terenu, praca z mapą,  
fauna i flora. Górale i ich zwyczaje. 

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

THE INTERNATIONAL SCHOOL


