
Tematy  

15.04.2020r. 

Temat  dnia: Źródło  życia. 

zajęcia komputerowe Woda i napoje – uczymy się wyszukiwać 

informacje w Internecie. 

j. angielski Tasty and healthy. Zdrowe  i  smaczne  

nawyki  żywieniowe. 

edukacja  wczesnoszkolna Woda źródło życia. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

wychowanie fizyczne Dbałość  o  higienę, odżywianie i aktywność 

fizyczną. 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Tworzenie zdań  z  rozsypanki wyrazowej i 

przepisywanie  ich. 

 

16.04.2020r. 

Temat dnia: Wykorzystanie energii wiatru  i  wody. 

wychowanie fizyczne Ćwiczenia ruchowe z piłką. 

edukacja  wczesnoszkolna Jak człowiek wykorzystuje energię wiatru i 

wody? Obliczanie obwodów figur.  

edukacja techniczna Budujemy latawiec. 

gry i zabawy ruchowe Ćwiczenia ogólnorozwojowe ramion, tułowia 

i nóg przy dowolnej muzyce. 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Dopasowanie znaków do liter – rozszyfruj  i 

zaszyfruj  hasło. 

 

17.04.2020r. 

Temat dnia: Od  źródła  rzeki  do  jej  ujścia. 

wychowanie fizyczne Zabawy ruchowe przy muzyce. 

edukacja  wczesnoszkolna Od źródła rzeki do jej ujścia. Dodawanie i 

odejmowanie liczb trzycyfrowych. 

edukacja  plastyczna „Nad rzeką” – praca plastyczna wykonana 

dowolną techniką. 

j. angielski Tasty and healthy. Zdrowe  i  smaczne  

nawyki  żywieniowe. 

 

20.04.2020r. 

Temat dnia: Królowa  polskich  rzek. 

edukacja  wczesnoszkolna Zakładamy dziennik przyrodnika. Układanie 

zadań tekstowych – obliczenia pieniężne. 

edukacja muzyczna Zapoznanie uczniów z twórczością W. 

Lutosławskiego. 

religia Siostra Faustyna – kult Miłosierdzia Bożego. 

gimnastyka korekcyjna Nawyk prawidłowej postawy wzmacniamy 

mięśnie nóg. 

 

21.04.2020r 

Temat dnia: Z  biegiem  Odry. 

edukacja  wczesnoszkolna Dopływy rzeki Odry. Sprawdź  się  czy  już  

potrafisz wykonywać obliczenia w zakresie 



1000. 

edukacja techniczna Maseczki – szyjemy maseczki dla ulubionej 

maskotki. 

religia Módlmy  się  tak  jak  nas  nauczył  Chrystus. 

 

22.04.2020r 

Temat dnia: Powódź. 

zajęcia komputerowe Piszemy na komputerze. 

edukacja  wczesnoszkolna Przyczyny i skutki powodzi. Obserwujemy 

życie na łące.  Drzewka matematyczne. 

j. angielski Make, like, love- ćwiczenia słownikowe. 

wychowanie fizyczne Zabawy i ćwiczenia z przyrządem 

nietypowym. 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Wyszukiwanie samogłosek wśród innych  

znaków i liter. 

 

23.04.2020r. 

Temat dnia: Cicha  woda…  Sprawdź  się! 

wychowanie fizyczne Gimnastyka. 

edukacja  wczesnoszkolna Układamy przysłowia z wyrazem „woda”. 

Porównywanie liczb w zakresie 1000. 

edukacja plastyczna „Oszczędzaj wodę” – plakat. 

gry i zabawy ruchowe Zabawy skoczne – przeskoki przez linię 

bokiem , w przód i w tył. 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Wyszukiwanie podobieństw na obrazkach. 

 

 

 

24.04.2020r. 

Temat dnia: Niebezpieczny żywioł - Strefa  gier 

wychowanie fizyczne Zabawy  z  woreczkiem (maskotką). 

edukacja  wczesnoszkolna Czego dowiedziałeś  się  o  wodzie? Zadania 

tekstowe – układanie pytań. 

j. angielski Utrwalenie słownictwa z rozdziału 4. 

 

 

 


