
BLOKI TEMATYCZNE

✓ Góry, nasze góry…

✓ Projekt europejski – Ukraina

✓ Zielona szkoła – Suchedniów

PROJEKTY I WYDARZENIA

Spotkanie on-line z rodzicami na temat Zielonej Szkoły

Dzień Mamy 

Speaking Contest - finał

Projekt europejski – Ukraina 

Zielona szkoła – Suchedniów 30.05-03.06.2022

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

✓ Co wiesz o polskich Tatrach?

✓ Co najbardziej podobało ci się podczas zielonej szkoły?

✓ Oblicz iloczyn liczb 6 i 8, iloraz liczb 36 i 6.

✓ Wyjaśnij pisownię wyrazów: król, maluje,  dach, Hubert, nie poszedł, rzeka, żaba.

✓ Wymień kilka ciekawostek o Ukrainie.

CO PRZED NAMI…

Lektura – Pamiętnik Czarnego noska     

Warsztaty literackie

Dzień Sportu

Zebranie końcoworoczne

Wycieczka do Żelazowej Woli i Muzeum Fryderyka Chopina                        
Dzień Taty

Zakończenie roku szkolnego

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

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

Góry, nasze góry….. Czas, miejsce i kolejność wydarzeń w 
legendzie "Jak powstały Karpaty?". Pisownia wyrazów z "ó". 
Karpaty na mapie Polski. Utrwalanie części mowy -
czasownika, rzeczownika, przymiotnika, liczebnika.

Akcja ratunkowa - ustne redagowanie zdań na podstawie 
tekstu i zdjęć. Praca ratowników górskich. Notatka 
tematyczna. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Czytanie i omówienie tekstu "Świstaki". Cechy 
charakterystyczne wywiadu - uzupełnianie wywiadu.                              
Pisownia wyrazów z "- uje". Wyróżnianie najważniejszych 
informacji o kozicach.                                                              
Pisownia "nie" z czasownikami. Notatka tematyczna.

List jako jedna z form wypowiedzi. Budowa listu. Fragmenty 
opisowe w liście.

Poznawanie historii  Ukrainy. Wyszukiwanie ciekawostek.
Tatry na mapie Polski. Tatrzańska fauna i flora. Krajobraz, 
architektura, strój, gwara. Zasady zachowania w TPN. Tatry -
ukształtowanie terenu, szczyty, fauna i flora górska. Praca z 
mapą. Zwyczaje i cechy charakterystyczne świstaków i kozic.                                                                  
Zielona szkoła – Suchedniów. Poznanie historii regionu, Kielce, 
Kadzielnia, Ogród Botaniczny, gra miejska, wyprawa do krainy 
dinozaurów w Bałtowie, wyprawa na Łysą Górę, ognisko z 
kiełbaskami,  gry i zabawy plenerowe.                                                                                        
Wyszukiwanie ciekawostek o Ukrainie. Położenie, rzeki, stolica, 
ukształtowanie, bogactwa naturalna. Tradycje i zwyczaje. 
Ukraińska kuchnia. Tworzenie mapy Ukrainy. Nauka tańca i 
piosenki. Klasowa prezentacja kraju. 

Pogadanka o zasadach zachowania się na zielonej szkole. 

POLONISTYCZNA

Utrwalenie wiadomości o czasie. Pojęcia: doba, godzina, 
minuta, kwadrans.
Odczytywanie godzin na zegarze - obliczenia na podstawie 
planu dnia.
Utrwalenie jednostek wagowych: kg, dag, g. Równoważenie 
masy odpowiednimi równoważnikami.
Uzupełnianie tabeli mnożenia. Zabawa w "Bingo" - trening 
tabliczki mnożenia do 100.
Zadania z treścią. Układanie zadań z treścią do działań lub 
rysunku. Analiza zadań z brakującymi lub niepoprawnymi 
danymi. Liczenie dziesiątkami i setkami do 1000.

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100.

MATEMATYCZNA

PLASTYCZNA I TECHNICZNA

Bony szczęścia na Dzień Mamy

Krajobraz górki- wspólne malowanie farbami na długiej 
kartce.

Plakaty – najważniejsze informacje o Ukrainie. 

Menu ukraińskie – tradycyjne potrawy. 

Barwy i symbole Ukrainy - malowanie farbami. Słonecznik 
jako symbol Ukrainy. 

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

THE INTERNATIONAL SCHOOL


