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Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Data 26.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 30.04.2021

Temat tygodnia Rowerem przez Polskę

Temat dnia Wiosenne kwiaty Wycieczka rowerowa Krajobrazy Polski Majowe święta Legenda o Piaście

Edukacja 
polonistyczna

Czytanie ze zrozumieniem 
tekstu “Kiełki”.  
Przypomnienie etapów 
wzrostu rośliny.
Ćwiczymy z Noni – 
powtórzenie.
Uzupełnianie opisu kreta z 
wykorzystaniem 
zgromadzonego słownictwa.
Dopisywanie nazw 
zawodów do czasowników. 
Uzupełnianie ilustracji maku
nazwami części rośliny 
zielnej. 
Stopniowanie 
przymiotników. 
Uzupełnianie wyrazów 
właściwymi literami.

Wskazywanie elementów
budowy i wyposażenia 
roweru oraz podawanie 
ich nazw na podstawie 
ilustracji i doświadczenia 
U. 
Opisywanie wybranych 
znaków drogowych i 
wymienianie ich nazw. 
Zaznaczanie na rysunku 
niezbędnych elementów 
wyposażenia roweru.
Czytanie ze 
zrozumieniem. 
Otaczanie pętlą wyrazu 
niebędącego nazwą 
części roweru oraz 
wyjaśnianie jego 
znaczenia.

Charakteryzowanie 
elementów krajobrazów i 
podawanie ich nazw na 
podstawie tekstu i ilustracji. 
Samodzielne uzupełnienie 
rozpoczętego zdania na 
temat planowanej wycieczki 
rowerowej z wykorzystaniem
zgromadzonego słownictwa.
Pisownia zakończenia -aż w 
wyrazach obcego 
pochodzenia. 
Uzupełnianie diagramu, 
układanie zapisanych 
wyrazów w kolejności 
alfabetycznej. 
Rozwiązywanie rebusu, 
zapisanie rozwiązania. 
Poczytanka Smocza Drużyna 
Rowerowa.

Wypowiedzi na temat współczesnej
i dawnej flagi Polski oraz sposobów 
świętowania Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Poznanie wzorów flag wybranych 
krajów. 
Praktyczne posługiwanie się 
kalendarzem jako ważnym źródłem 
informacji, różne sposoby 
zapisywania dat. 
Układanie nazw symboli 
narodowych z rozsypanki 
wyrazowej.
Czytanie ze zrozumieniem. 
Utrwalenie pisowni nazw 
narodowości wielką literą.

Wysłuchanie ze 
zrozumieniem legendy 
Mariana Orłonia O Piaście 
Kołodzieju i tajemniczych 
wędrowcach. 
Poszerzenie słownictwa 
wyrazami staropolskimi. 
Opowiadanie legendy o 
Piaście Kołodzieju. 
Utrwalenie pisowni wielką 
literą wyrazów w tytułach, 
imion i nazwisk. 
Wielka litera na początku 
zdania.
Zapoznanie z definicją 
legendy. 
Dobieranie wyrazów 
określających bohatera 
legendy. Porządkowanie i 
zapisywanie kolejności 
wydarzeń w legendzie o 
Piaście Kołodzieju.

Edukacja 
matematyczna

Mnożenie i dzielenie w 
zakresie 100. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na dzielenie i 
mnożenie.
Wskazywanie kwadratów. 
Rozpoznawanie linii 
prostych, krzywych i 
łamanych na planie.

Pojęcie kwartału. 
Obliczenia kalendarzowe.
Rozwiązywanie prostych 
zadań tekstowych z 
wykorzystaniem obliczeń 
kwartalnych.

Mnożenie i dzielenie w 
zakresie 100.
Obliczanie iloczynów i 
ilorazów w pamięci.
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych.

Dodawanie i odejmowanie liczb w 
zakresie 100. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Obliczanie sum i różnic w pamięci.
Czytanie ze zrozumieniem tekstu 
matematycznego. 
Zaznaczanie poprawnych 
odpowiedzi.

Lekcja programowania. 
Rozszyfrowywanie ilustracji 
na podstawie zakodowanej 
informacji. 
Wskazywanie drogi w 
labiryncie.
Tworzenie programu 
stosując symbole 
obrazujące kierunek i 
sposób poruszania się.

Edukacja Rozpoznawanie i podawanie Wskazanie miejsc, gdzie Podawanie nazw 



przyrodnicza nazw wiosennych kwiatów. można bezpiecznie 
jeździć na rowerze, a 
gdzie nie można i 
dlaczego. 
- Zawiadamianie 
dorosłych o wypadku, 
znajomość numerów 
telefonów pogotowia 
ratunkowego, policji oraz 
ogólnoeuropejskiego 
numeru alarmowego 112

charakterystycznych 
elementów typowych 
krajobrazów Polski: 
nadmorskiego, nizinnego, 
górskiego. 
Wskazywanie na mapie 
fizycznej sposobów 
oznaczania poznanych 
krajobrazów.

Edukacja 
plastyczna/techniczn
a

Wykonanie witrażu z 
wiosennym motywem.

Wykonanie pracy plastycznej
– krajobrazy Polski

Wykonanie z kolorowego papieru 
chorągiewki w polskich barwach 
narodowych.

Ilustrowanie sceny 
inspirowanej legendą 
wybraną techniką 
plastyczną.

Edukacja muzyczna Ćwiczenia rytmiczne.
Elementy muzyki w 
praktyce – harmonia.

Słuchanie odgłosów 
przyrody.

Nauka piosenki “Mazurek Trzeciego
Maja”

Utrwalenie piosenki 
“Mazurek Trzeciego Maja”

Zajęcia komputerowe Rozwiązanie quizu 

“Przyroda”

https://quizizz.com/
join/quiz/
608044905563a1001bd
e1835/start?
studentShare=true

Wykonanie w eduelo 
quizu “Bezpiecznie na 
drodze”.

Obejrzenie padletu: Polskie 
Symbole Narodowe.

Zajęcia ruchowe Jazda na rowerze Zabawy na świeżym 
powietrzu.

Religia
Honorata 
Niewiadomska

Słuchamy naszych 

bliskich

Powtórzenie wiadomości 
“Sumienie

Język angielski
Anna Dziamska

Temat: Have you got a...?
Nacobezu: pytam o 
posiadane przedmioty

Temat: My favourite 
colour is....
Nacobezu: śpiewam 
piosenkę

https://quizizz.com/join/quiz/608044905563a1001bde1835/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/608044905563a1001bde1835/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/608044905563a1001bde1835/start?studentShare=true



