
BLOKI TEMATYCZNE

• Na wsi

• Wynalazki

• W świecie dzikich zwierząt

• Sport to zdrowie

PROJEKTY I WYDARZENIA

• Warsztaty o uczuciach. "Co robią uczucia?" - słuchanie 
książki czytanej przez szkolną psycholog. Warsztaty. Praca 
w parach. 

• Zebranie semestralne z Rodzicami.

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO
• Jakie korzyści czerpiemy z hodowli roślin i zwierząt na wsi? 

• Podaję przykłady największych wynalazków w historii ludzkości. 

• Wymieniem przykłady zwierząt egzotycznych. Podaję cechy krajobrazu dżungli i sawanny. 

• Omawiam zasady odpowiedniego zachowania w Zoo.

• Wyjaśniam, dlaczego należy uprawiać sport? Omawiam znaczenie sportu w życiu człowieka. Jakie powinny być cechy dobrego kibica i sportowca? 

• Dlaczego hałas jest szkodliwy dla zdrowia? W jaki sposób rozchodzą się dźwięki? 

• Wyjaśniam, co oznaczają koła olimpijskie. 

• Wymieniam miesiące, przyporządkowuję je do odpowiednich pór roku; określam, ile dni ma każdy miesiąc.  

CO PRZED NAMI…

• 06.02. Projekt naukowy 

• 09.02. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

• 6.02. Lektura M.Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik”

• Ferie zimowe.
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

• Litery g,G; b,B; z,Z; ł, Ł; h,H.

• Słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela, udzielanie
odpowiedzi na pytania. Analiza i synteza głoskowa i sylabowa
wyrazów. Łączenie sylab z właściwymi obrazkami. Łączenie w pary
pasujących do siebie wyrazów, dopasowanie zdań do obrazków.

• Wprowadzenie pojęcia - dialog (jako forma zapisu rozmowy).
Czytanie dialogów z podręcznika z podziałem na role. Poznanie
sposobów zapisywania dialogów.

• Opis zwierzęcia.

• Pisownia imion, nazw kontynentów, mórz i oceanów wielką literą.

• Elementy humorystyczne w utworze.

• Życie na wsi. Korzyści związane z hodowlą roślin i zwierząt. Wieś i rolnictwo 
dawniej i dziś. Niektóre narzędzia  maszyny rolnicze.  

• Wynalazki - ciekawostki o wybranych urządzeniach. Historie największych 
wynalazków.

• Zwierzęta egzotyczne. Zwierzęta żyjące na sawannie i w dżungli. 

• Sawanna i dżungla - krajobrazy. Cechy charakterystyczne. 

• Wycieczka do Zoo. Omówienie i zapisanie zasad obowiązujących w Zoo. 

• Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów egzotycznych zwierząt. Rozmowa na 
temat życia i zwyczajów małp. 

• Igrzyska olimpijskie. Zimowe dyscypliny sportowe. Koła olimpijskie. 

• Hałas. Źródła, skutki dla organizmu człowieka. 

POLONISTYCZNA

• Liczby 16-20. Przeliczanie, łączenie rysunków z odpowiednimi
liczbami, porządkowanie liczb od najmniejszej do największej i
odwrotnie. Wskazywanie odpowiednich znaków <,>. Dorysowanie
lub skreślanie takiej liczby elementów, aby rysunki odpowiadały
działaniom. Uzupełnianie działań. Wskazywanie nieprawidłowych
działań. Dopasowywanie działań z takim samym wynikiem. Zabawy
- doskonalenie rachunku pamięciowego - dodawanie i
odejmowanie. Poznanie pojęć: odjemna, odjemnik, różnica.
Zaznaczanie działania na osi liczbowej. Rozwiązywanie zadań
matematycznych - określanie, czy wszystkie można rozwiązać, a
jeśli nie, to dlaczego. Zadania z niedoborem danych. Obliczenia
zegarowe i kalendarzowe. Godziny przed i popołudniowe. Tabliczka
mnożenia w zakresie 20-30 (zaj.rozwijające). Liczby dwucyfrowe.
Oznaczanie dziesiątek, jedności. Pieniądze - banknoty i monety.
Godziny przedpołudniowe i popołudniowe. Oznaczenia na miarce
cm. Liczydełka.

MATEMATYCZNA

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

• Projektowanie i rysowanie własnych wynalazków. 
Przygotowanie plakatów reklamujących. Prezentacje dzieci.

• Wykonanie portretów zwierząt różnymi technikami 
(wycinanki, gazety, włóczki, futerka, piórka, sznurki, guziki 
itp.). Galeria zwierząt egzotycznych. 

• Praca z edytorem tekstu Word. Przesuwanie po ekranie. 
Klawiatura. Myszka. Strzałki.  Okno edytora tekstu Word. 
Spacja. Klawisze Delete i Backspace, Shift, Caps Lock. 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA
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