
 

Klasa IIa– H. Cichosz  - sppacyna2a@gmail.com  
 

Środa 15.04   

Temat dnia : Poznaję wszechświat 

wych. fiz. – Zabawy z nietypowym przyborem 

ed. polonistyczna – Czytanie fragmentu powieści „Jak tata pokazał mi wszechświat – pisanie odpowiedzi na 

pytania na podstawie tekstu. 

ed. matematyczna – Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb. 

zaj. komputerowe – Wyszukiwanie  informacji - pojęcia:  wszechświat, kosmos  

j. angielski – Tworzymy karty obrazkowe. 

 

 

Czwartek 16 .04   

Temat dnia – Mądry tata pokazuje synowi wszechświat  

religia - Gdzie spotykamy Zmartwychwstałego Jezusa? 

ed. polonistyczna –  Rozmowa nt „Mój tata” – opisywanie swojego taty zgodnie ze wzorem 

ed. matematyczna – Doskonalenie umiejętności dzielenia liczb – sprawdzanie za pomocą mnożenia. 

j. angielski - Słuchanie ze zrozumieniem - What's the matter? 

ed. przyrodnicza- Poznajemy charakterystyczne elementy krajobrazu nizinnego.  

 

Piątek 17.04  

Temat dnia – Nasza rodzina 

ed. polonistyczna –. Nasza rodzina, to największy skarb – czytanie tekstu o rodzinie. Wyróżnianie wskazanych 

osób w opisie.  

ed. przyrodnicza – Krajobraz nizinny – zwierzęta i rośliny. 

ed. matematyczna  - Rozwiązywanie zadań tekstowych na dzielenie. 

wych.fiz – Zabawy ruchowe z nietypowym przyborem. 

religia- Siostra Faustyna - Święto Miłosierdzia Bożego 

 

 

 

 

Poniedziałek 20 .04  

Temat dnia : Kopciuszek 

ed. polonistyczna –. Doskonalenie czytania cichego i głośnego tekstu „Kopciuszek”- wyodrębnianie postaci i 

zdarzeń.  

ed. matematyczna – Dzielenie – zapisywanie działań do ilustracji, układanie zadań.  

plastyczna – Krajobraz mojej okolicy – malowanie farbami.  

wych fiz – Ćwiczenia i zabawy doskonalące gibkość. 

 

 Wtorek 21.04  

Temat dnia: Kopciuszek smutny i wesoły 

ed. polonistyczna – Wyróżnianie elementów fantastycznych i realistycznych w baśni „Kopciuszek”. Tworzenie i 

zapisywanie dialogów. 

ed. plastyczna – Przedstawienie środkami plastycznymi wybranej sceny. 

ed. matematyczna – Układanie zadań do działań i ilustracji – dzielenie liczb. 

ed. muzyczna– Wygrywanie rytmu na nietypowym instrumencie. 

 

Zaj.korekcyjno-kompensacyjne  Wzmacnianie mięśni potrzebnych do utrzymania prawidłowej postawy przy 

pisaniu, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, ruchów manipulacyjnych i manualnych, trening 

koncentracji i grafomotoryki. 

 

 

Środa 22 .04   

Temat dnia : To już umiem i potrafię   

wych. fiz. –Ćwiczenia wzmacniające mięśni brzucha i nóg.  

ed. polonistyczna – Utrwalamy i powtarzamy wiadomości – rzeczowniki, przymiotniki.  

ed. matematyczna – Doskonalenie i utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 30. 

zaj. komputerowe – Praca w programie Paint. 

j. angielski – Keep healthy - słownictwo 
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Czwartek 23 .04   

Temat dnia: Praca wre 

religia - W jaki sposób ja mogę okazywać miłosierdzie? 

ed. polonistyczna -  W kuchni praca wre – gromadzenie czasowników. Wyrazy z końcówką – uje. 

ed. matematyczna –.Wykonywanie pomiarów za pomocą linijki. 

 j. angielski - Bądź zdrów - karty pracy.                                                                                                                                                       

ed. przyrodnicza – Elementy krajobrazu nadmorskiego.  .                                                                                                                

 

Piątek 24.04 

Temat dnia : 

ed. polonistyczna – Tyle się dzieje wokół nas - czasowniki jako nazwy czynności 

ed. matematyczna –. Metr jako jednostka pomiaru. 

ed. techniczna –  wykonanie ciasteczek z masy solnej.                                                                                                                                                                        

Religia - Pan Jezus mówi nam o chlebie.                                                                                                                                                                        

wych. fiz. – Gry i zabawy z mocowaniem. 

 

    

 


