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Temat tygodnia MOJA OJCZYZNA

Temat dnia NA MAJÓWKĘ NA WYCIECZKĘ DO LASU MOJA MAŁA OJCZYZNA CZEKOLADOWY RAJ MÓJ KRAJ- POLSKA

Edukacja polonistyczna Uczeń: porozmawia na 

temat majowych świąt 

na podstawie tekstu 

Grzegorza Kasdepke  

“Maraton “czytanego 

przez N. i ilustracji w 

podręczniku, wysłucha 

wiersza “Mówię po 

polsku”, opisze symbole 

narodowe: godło i flagę, 

przypomni hymn 

narodowy, uzupełni 

tekst wyrazami z ramki, 

narysuje po śladzie 

kontury orła, pokoloruje 

godło.

Uczeń: wypowie się na 

temat wycieczki do lasu 

na podstawie tekstu i 

ilustracji z podręcznika 

oraz własnych 

doświadczeń, poćwiczy  

czytanie tekstów na 

różnych poziomach, 

opisze szałas na 

podstawie ilustracji, 

dokona  analizy i syntezy 

wzrokowo-słuchowej 

wyrazów z głoską sz,  

przepisze zdania, wykona 

ćwiczenia 

grafomotoryczne, nauczy 

się pisać dwuznaki sz, Sz 

na podstawie wyrazów 

szyszka, Szymek.

Uczeń: wysłucha 

czytanego przez N. 

opowiadania Majowe 

święta” z cyklu “Listy od 

Hani i Henia”, przypomni 

wiadomości na temat 

tradycji związanych z 

obchodzeniem majowych 

świąt, opisze miejsca 

zamieszkania, poćwiczy w

czytanie tekstów na 

różnych poziomach, 

przeliczy sylaby, głoski i 

litery w wyrazach 

zawierających dwuznak 

sz,wykona ćwiczenia 

grafomotoryczne.

Uczeń: wypowie się na 

temat upodobań 

żywieniowych oraz 

jedzenia słodyczy na 

podstawie ilustracji, 

przeczytanego tekstu i 

własnych doświadczeń, 

dokona analizy i syntezy 

wzrokowo-słuchowej 

wyrazów z cz, przeczyta 

teksty na różnych 

poziomach, Tropiciele 

wiedzy- wykona  

ćwiczenia 

grafomotoryczne, nauczy 

się pisać dwuznaki cz, Cz 

na podstawie wyrazów 

czekolada, Czesia,- 

Gimnastyka oka i języka-

pokoloruje zakodowaną 

ilustrację kredkami 

ołówkowymi lub 

świecowymi.

Uczeń: poszerzy 

słownictwo czynne o 

wyrazy związane z 

tematem: Polska, wskaże 

na mapie i poda nazwy 

rzek oraz miast Polski, 

opowie o miejscach, do 

których wybierają się  

przedstawieni na ilustracji

porozmawia na temat 

planowania własnej 

podróży po Polsce, 

uzupełni zdania wyrazami

z ramki, przepisze zdania 

do zeszytu, rozpozna i 

poda nazwy zabytków 

Warszawy, wykona  

ćwiczenia w czytaniu 

sylab i wyrazów z cz.

Edukacja matematyczna Wykona dodawanie 

trzech składników w 

zakresie 20, pozna 

pojęcie - 1 kilometr.

Kilometr jako miara 

odległości- uczeń 

rozwiąże zadania 

tekstowe- czytanie planu.

Kilometr jako miara 

odległości- uczeń: odczyta

plan, porówna odległości.

Kilometr jako miara 

odległości- uczeń: 

rozwiąże zadania 

tekstowe dotyczące 

obliczania odległości 

obiektów.



Edukacja przyrodnicza Opisze symbole 

narodowe: godło, flagę, 

przypomni hymn 

narodowy.

Wypowie się na temat 

prawidłowego 

zachowania się w lesie.

Przypomni tradycje 

związane z obchodami 

majowych świąt.

Wypowie się na temat 

zasad zdrowego żywienia.

Poda nazwy zabytków 

Warszawy.

Edukacja plastyczno 

techniczna

Pokoloruje godło Polski. Wykona proporzec, 

pokoloruje barwami 

narodowymi.

Edukacja muzyczna Zabawa rytmiczna 

“Domek”, pozna dźwięk -

fa.

Przypomni hymn 

narodowy.

Zajęcia komputerowe Pozna edytor grafiki- 

tekst.

Zajęcia ruchowe Zabawa ruchowa “Defilada” , zabawa ruchowa “Leśny pląs na dzień dobry”, “Jedzie pociąg z daleka”.

Religia

Honorata Niewiadomska

Jak wywołać uśmiech na 

twarzy rodziców

Dary od Pana Boga

Język angielski

Marta Kaczyńska-Lisowska


