
Klasa IIa– H. Cichosz  - tematy od 25.05 do 5.06  

 

Poniedziałek 25.05 

Temat dnia :  Moda  

ed. muzyczna – Nauka piosenki „Droga mamo. 

ed. polonistyczna – Czytanie ze zrozumieniem tekstu „Co zrobić…” – wyróżnianie i ocena postaci. Wyrazy z 

końcówką -arz. 

ed. matematyczna –  Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe. 

wych fiz – Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem naturalnych przeszkód. 

 

 Wtorek 26.05 

Temat dnia: Wywiady 

ed. polonistyczna – Uczymy się, jak przeprowadzić wywiad – układanie pytań. 

ed. matematyczna – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 – zadania tekstowe. 

ed. przyrodnicza – Wody stojące.  

ed. plastyczna – Portret mojej mamy                                                                                                                                                                 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne-  Rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek. Tworzenie wyrazów poprzez 

dodawanie sylab. 

 

Środa 27.05 

Temat dnia :  Plotki-ploteczki  

wych. fiz. – Ćwiczenia z wykorzystaniem lasek/ kija od szczotki. 

ed. polonistyczna- Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem wiersza „Ptasie plotki”. Ustalenie 

kolejności zdarzeń. 

ed. matematyczna – Porównywanie różnicowe – zadania tekstowe. 

j. angielski – In this town- karty pracy 

zaj. komputerowe – Wyszukiwarka internetowa. 

 

 

Czwartek   28.05 

Temat dnia   Piszemy opowiadanie 

religia – Maryja nasza Mama w niebie 

ed. polonistyczna –  Układanie i pisanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej. 

ed. matematyczna – Figury geometryczne- mierzenie i rysowanie figur. 

j. angielski - Moj czas wolny- utrwalamy słownictwo 

 

 

Piątek 29.05 

Temat dnia :  Polskie rzeki 

ed. polonistyczna - Czytanie tekstu „Najlepszy program” – wyróżnianie bohaterów i akcji. 

ed. matematyczna - Porównywanie różnicowe -  zadania tekstowe.                                                                                                                                                                  

religia -   Zesłanie Ducha Świętego                                                                                                                                                               

wych. fiz. – Ćwiczenia i zabawy rekreacyjne.                                                                                                                     

ed. przyrodnicza – Wody płynące – rzeki. 

 

Poniedziałek 1.06 

Temat dnia : Prezenter telewizyjny 

ed. przyrodnicza– Wody płynące – rośliny i zwierzęta. 

ed. polonistyczna – Co chcemy oglądać? Czytanie tekstu „Filmowy wieczór” 

ed. matematyczna – Układanie zadań tekstowych do podanych działań. 

wych fiz – Gry i zabawy podwórkowe. 

 

 Wtorek 2.06 

Temat dnia: Coraz więcej wiemy 

ed. plastyczna – Lilie wodne – kompozycja przestrzenna 

ed. polonistyczna – Rozwijanie umiejętności opowiadania ustnego i pisemnego. Utrwalenie umiejętności 

gramatyczno-ortograficznych. 

ed. matematyczna – Utrwalenie wiadomości o liczbach.. 

ed. muzyczna– Wartości rytmiczne.  



Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Dodaję i odejmuję -rozwijanie koncentracji i uwagi oraz ćwiczenia 

manualne. 

 

Środa 3.06 

Temat dnia :  Szczęśliwa rodzina 

wych. fiz. – Rzuty różnymi przedmiotami, na odległość i do celu.  

ed. polonistyczna – Rytmiczne czytanie wiersza „Muzyka domowego ogniska” – rym, zwrotka, refren. 

ed. matematyczna – Obliczenia wagowe i pieniężne.  

zaj. komputerowe – Szukamy informacji - www. 

j. angielski - On holidyay- słuchanie ze zrozumieniem                                                                                                                                                     

 

 

 

Czwartek 4.06 

Temat dnia:  Życzenia dla  najbliższych 

religia - Nieść Jezusa do ludzi. 

ed. polonistyczna – Czytanie ze zrozumieniem krótkich wypowiedzi. Pisanie życzeń dla bliskiej osoby. 

ed. matematyczna – Obliczenia długości, szerokości i pojemności. 

 j. angielski  - Let's go to the zoo – dialogi                                                                                                                        

ed. przyrodnicza – Wykorzystanie wody przez człowieka – transport wodny .                                                                                                                

 

Piątek 5.06 

Temat dnia :  Nasze rodzeństwo 

ed. polonistyczna – Rozmawiamy o rodzeństwie – opisywanie wyglądu postaci. 

ed. matematyczna – Obliczenia zegarowe – zadania tekstowe. 

ed. plastyczna– Ja i moja rodzina – rysowanie kredkami. .                                                                                                                                                                     

religia-  Pan Jezus jest zawsze blisko.                                                                                                                                                                          

wych. fiz. – Biegi  i marszobiegi na świeżym powietrzu. 

 

    

 


