
Tematy  dni 

25 V 2020r.  Ważne  słowa 

edukacja  wczesnoszkolna Udzielanie odpowiedzi na pytanie 

„Co to znaczy: kochać?”. Nauka wiersza na 

pamięć. Ćwierć, połowa. 

religia Maryja nasza Mama w niebie. 

gimnastyka korekcyjna Dbamy o prawidłową postawę ciała 

 

26 V 2020r.    Święto  naszych  mam 

edukacja wczesnoszkolna Redagowanie życzeń z okazji Dnia Mamy. 

Opis. Stosowanie pojęć: „pół metra”, „pół 

kilograma”, „pół litra”. 

edukacja techniczna Kwiaty dla mamy 

religia Zesłanie Ducha Świętego 

 

27 V 2020r.      Praca  zawodowa  naszych  mam 

zajęcia komputerowe Poznajemy program Power point 

j. angielski Unit 5 review. Utrwalenie wiadomości 

edukacja wczesnoszkolna Przypomnienie zasad  pisowni  nazw  

zawodów: -arz, -erz. Zwrócenie uwagi na 

potrzebę okazywania szacunku  ludziom  

niezależnie  od  wykonywanej  przez  nich  

pracy. 

wychowanie fizyczne Ćwiczenia przy  muzyce. Elementy  tańca. 

 

28 V 2020r.     Jestem  dobrze  wychowany 

wychowanie fizyczne Zabawy z woreczkiem. 

edukacja wczesnoszkolna Stosowanie wyraz ów określających  role  w  

rodzinie  i  stopień  pokrewieństwa. 

Omówienie  zasad  zachowania  się  w  

różnych  miejscach. 

edukacja plastyczna „Co  najchętniej  robię  razem  z  mamą” – 

rysunek  kredkami  świecowymi. 

gry i zabawy ruchowe Zabawy  z  piłką  siatkową. 

 

29 V 2020r.         Miło  być  miłym 

wychowanie fizyczne Zabawy  i  ćwiczenia  z  piłką 

edukacja wczesnoszkolna Pisanie  rad  dotyczących  tego, co  zrobić  

by  inni  uważali  mnie  za  miłego  

człowieka. Odczytywanie  i  zapisywanie  

liczb  wielocyfrowych. 

edukacja muzyczna Muzyczna  przygoda  w  ZOO 



j. angielski Early finish. Podsumowanie rozdziału 5. 

 

1 VI 2020r.  Święto  dzieci 

edukacja  wczesnoszkolna Zapoznanie z historią obchodów  Dnia  

Dziecka w  Polsce  i  na  świecie.   

Przypominamy  tabliczkę  mnożenia  w  

zakresie  100. 

religia Gdy pan Jezus jest w naszych sercach. 

gimnastyka korekcyjna Ćwiczenia kształtujące koordynację 

ruchową 

 

2 VI 2020r.  Ja  tylko  udaję  ja  nie  kłamię! 

edukacja wczesnoszkolna Poznanie powiedzeń  związanych  z  prawdą  

i  kłamstwem, rozumienie  ich  znaczenia. 

Wykonywanie  obliczeń pieniężnych – 

rozwiązywanie zadań tekstowych. 

edukacja techniczna Budynki  znajdujące  się  w  mojej  

miejscowości. 

religia Niezliczone dary Pana Jezusa 

 

3 VI 2020r.  Piękno  w  nas. 

 

zajęcia komputerowe Pracujemy  w  programie Power Point. 

j. angielski Wprowadzenie słownictwa z rozdziału 6 

edukacja wczesnoszkolna Jaki/jaka  jestem – poszukiwanie piękna  w  

sobie  samym. Utrwalenie  wiadomości – 

obliczenia kalendarzowe, obliczenia  figur 

geometrycznych. 

wychowanie fizyczne Klasowy  Dzień  Sportu 

 

4 VI 2020r. W  komputerowej  sieci  sprawdź  się! 

 

wychowanie fizyczne Zabawy  i  gry  doskonalące  technikę  gry  

w  piłkę  nożną. 

edukacja wczesnoszkolna Pisanie  odpowiedzi   na  pytania  związane 

ze sposobem  korzystania  z  komputerów  i  

internetu  u  dzieci. Rozwiązywanie  zadań  

rozmaitych. 

edukacja plastyczna „Moja  miejscowość – moja ojczyzna” – 

projekt  plastyczny. 

gry i zabawy ruchowe Piłka  nożna – nauka  prowadzenia  piłki  po  

prostej  i  slalomem. 



 

5 VI 2020r.  To  już  potrafię! 

wychowanie fizyczne Zabawy  i  gry  doskonalące  technikę  gry  

w  piłkę  nożną. 

edukacja wczesnoszkolna Tworzenie  i  rozwijanie  zdań. Utrwalenie  

rzeczownika  i  przymiotnika. 

edukacja muzyczna Emocje  ukryte  w  muzyce 

j. angielski At the beach- ćwiczenia słownikowe. 

 

 


