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Temat dnia Lekcja czytelnicza-
lektura 
Czarna owieczka  

Historia owieczki Jesteśmy uczniami Jesteśmy koleżeńscy Jacy jesteśmy? 

Edukacja 
polonistyczna 
 

Uczeń- Wysłucham lub 
przeczytam lekturę 
Znam metryczkę książki 
Wypowiadam się na 
temat treści i tolerancji   
Wypowiadam się na 
temat postaci i 
głównego bohatera 
Odpowiem na pytania -
Quiz 
 

Uczeń- opowiem treść 

lektury 

Ułożę kolejność zdarzeń 

w kolejności 

chronologicznej z 

rozsypanki zdaniowej 

Uczeń-Rozmawiam na 
temat wysłuchanego 
tekstu  Dokonuję analizy i 
syntezy 
wyrazów z dż  Doskonalę 
technikę czytania tekstów 
na różnych poziomach 
 Czytam  ze zrozumieniem  
Łącze podpisy z 
odpowiednią ilustracją   
Wykonuję  ćwiczenia 
grafomotoryczne  
Piszę dwuznaki dż, Dż 
na podstawie wyrazów 
dżem, Andżelika 
Podr. Str. 34-35 
Ćw. Str.32-34 

Uczeń- Słucham tekstu 
Egoista z cyklu „Listy od Hani 
Henia” 
 Rozmawiam na temat 
ilustracji i wysłuchanego 
tekstu Mali przedsiębiorcy 
Doskonal technikę czytania 
 Dokonuję   analizy 
sylabowej, głoskowej i 
literowej wyrazów z dż  
 Uzupełniam zdania z lukami 
Utrwalam zasady pisania 
wielkiej litery na początku 
zdania i stawiania kropki na 
końcu zdania  
Ćwiczę czytanie ze 
zrozumieniem 
 Umieszczam nalepki pod 
odpowiednimi obrazkami 
Podr. Str.38-39 
Ćw. Str.35-37 

Uczeń-Rozmawiam i 
wypowiadam się na temat 
ilustracji  Zapisuję 
hasła w liniaturze   
Słucham  wiersza Jesteśmy 
różni  
 Czytam ze zrozumieniem 
i dobieram określenia 
wskazujące mocne strony U.  
Uzupełniam zdania, dokonuję 
próby autoprezentacji 
Umieszczam nalepek zgodnie 
z ilustracją 
Podr. Str.40-41 
Ćw. Str. 38-39 

Edukacja 
matematyczna 

Rozwiązuje 
Zadania tekstowe na 
obliczenia pieniężne i 
pojemności 
Ćw. Str.32-33 

Dodaję trzy składniki 
Dopełniam do dziesiątki  
Dodaję cztery składniki 
w zakresie 20 
Dobieram pary liczb 
tworzące  dziesiątki 
Ćw.str.34-35 

 Rozwiązuję zadania na 
porównywanie różnicowe- o 
ile więcej, o ile mniej  
ćw. Str.36-37 

Dodaję o odejmuję w 
zakresie 20 z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego 
powtórzenie 
Ćw. Str.38-41 



Edukacja 
przyrodnicza 
 

  Wiem, z jakich owoców 
można zrobić dżem 

  

Edukacja 
plastyczna/techniczna 
 

 Wykonam pracę 
plastyczną do lektury 
wybraną techniką 

   

Edukacja muzyczna 
 
 

    Poznam wartości rytmiczne – 
półnuta 
 Utrwalę położenie półnuty 
na pięciolinii 

Edukacja 
informatyczna 
 

   Poznam 
narzędzie edytora 
grafiki: Zaznacz 

 

Religia      

Język angielski 
Marta Kaczyńska-
Lisowska 

     

Zajęcia ruchowe Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne w domu i na powietrzu 
Zabawy z piłką i z dowolnym przyborem 

 

 


