
 
Klasa IIa– H. Cichosz   
 
Poniedziałek 27 .04  
Temat dnia : Lekarstwo na nudę  
ed. społeczna – Czym nuda, a czym lenistwo? Jak sobie radzić? 
ed. polonistyczna –.Czytanie komiksu „Tymek i Mistrz…” oraz wiersza J.Brzechwy „Leń” – porównywanie 
treści tekstów. 
ed. matematyczna – Doskonalenie techniki mnożenia i dzielenia. 
wych fiz – Ćwiczenia i zabawy wzmacniające kręgosłup. 
 
 Wtorek 28.04  
Temat dnia: Lekarstwo na nudę 
ed. polonistyczna – Nie warto tracić czasu – pisanie dialogu. 
ed. plastyczna – Mój kraj – praca plastyczna. 
ed. matematyczna – Układanie zadań do działań i ilustracji – dzielenie . 
ed. muzyczna– Nauka piosenki „Mój kraj jest naj..” – youtube  
Zajęcia korekcyjno-kopensacyjne - Ćwiczenia grafomotoryczne - obliczenia i kolorowanie obrazków wg kodu. 
 
Środa 29.04   
Temat dnia : Nasz wolny czas 
wych. fiz. – Zabawy z nietypowym przyborem- maskotka, balon. 
ed. polonistyczna – Tworzenie krótkich opowiadań nt „Jak możemy spędzić wolny czas?” 
ed. matematyczna – Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 30. 
j. angielski – Keep healthy - słuchanie ze zrozumieniem 
 
 
Czwartek 30 .04   
Temat dnia – Majowe święto 
religia – Maj miesiąc Matki Bożej 
zaj. komputerowe – Praca z e-podręcznikiem 
ed. społeczna – Majowe święta – co to jest Konstytucja?  
ed. polonistyczna –  Legenda o Popielu, którego zjadły myszy” 
ed. matematyczna – Utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 30. 
j. angielski - Do you drink water? pytania i odpowiedzi 
 
 
 
 
 
Poniedziałek 4.05  
Temat dnia : Odwaga na co dzień  
ed. społeczna – Czym jest odwaga, a czym honor? 
ed. polonistyczna – Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu „Oj Hela” – wyróżnianie 
bohaterów i kolejności zdarzeń.  
ed. matematyczna – Dodawanie liczb dwucyfrowych, typu 32+15. 
wych fiz – Ćwiczenia z kijem od szczotki. 
 
 Wtorek 5.05 
Temat dnia: Dbamy o honor 
ed. polonistyczna –Czytanie tekstu „Pesteczka” – porządkowanie zdarzeń na podstawie tekstu. 
ed. przyrodnicza – Charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego . 
ed. matematyczna – Doskonalenie dodawania liczb dwucyfrowych. 
ed. muzyczna– Nauka piosenki „Ziemia, to wyspa zielona” 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Rozwijanie uwagi, koncentracji oraz percepcji wzrokowej poprzez szukanie 
różnic między obrazkami , doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez kolorowanie wg kodu, 
rysowanie w kolejności cyfr. 
 
Środa 6.05  
Temat dnia : Opisujemy postaci 
wych. fiz. –Ćwiczenia wzmacniające kręgosłup i mięśni brzucha.  
ed. polonistyczna –  Opisujemy wygląd postaci – gromadzenie słownictwa. 
ed. matematyczna – Odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100. 
zaj. komputerowe – Strona internetowa – www. 



j. angielski – Powtórzenie wiadomości - słowniczek obrazkowy i wyrazowy 
 
 
 
Czwartek 7.05 
Temat dnia: Opisujemy swojego przyjaciela  
religia - Maryja jest naszą Mamą 
ed. polonistyczna -  Redagowanie krótkiego opisu wyglądy, charakteru i zainteresowań kolegi. 
ed. matematyczna – Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100. 
 j. angielski -    Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5                                                                                                                                           
ed. przyrodnicza – Krajobrazy Polski - powtórzenie  .                                                                                                                

 
Piątek 8.05 
Temat dnia : Radzimy sobie w trudnych sytuacjach 
ed. polonistyczna – Mamy poczucie własnej wartości – ćwiczenia słownikowe. Pisanie zdań - haseł 
ed. matematyczna – Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 
ed. społeczna –    kodeks dobrych rad.                                                                                                                                                                     
religia - Maryja jest naszą Mamą                                                                                                                                                                        
wych. fiz. – Gry i zabawy z przyborami nietypowymi. 

 
  
 

 


