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XXIV krąg tematyczny: Pobudka 
117. Wiosna w nas. 

Cele lekcji – uczeń: 

• recytuje fragment wiersza, 

• zakłada hodowlę fasoli, 

• zapisuje wyrazy z „rz” po spółgłoskach, 

• dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000, 

• zna KUBIZM jako kierunek w sztukach plastycznych i jego przedstawicieli, 

• wykonuje ćwiczenia gimnastyczne ze skakanką i piłkami o różnej wielkości,  

 

Edukacja polonistyczna 

− Odsłuchanie recytacji przez dzieci fragmentu wiersza Tomasza Plebańskiego „Wiosenne 
przebudzenie”. 

− Omówienie sposobu złożenia hodowli fasoli zgodnie z instrukcją w podręczniku ćw.1 
s.54 P.j.p. 

− Wskazanie wyrazów z „rz” po spółgłoskach w Ćwiczeniu ćw.3 s.63 

− Po przeczytaniu w domu tekstu ‘Co robimy wiosną?’ P.j.p. s.52, wykonanie pisemnie w 
Ćwiczeniach ćw.1 s.62 i ćw.4 s.63 (zdjęcia do sprawdzenia). 

Edukacja matematyczna 

− Ćw. 1,2,3 s.34 (zdjęcia do sprawdzenia) 

− Dla chętnych Ćw. s.35 

Edukacja plastyczna 

− Zapoznanie z KUBIZMEM jako kierunkiem sztuk plastycznych, opartym na kształtach 
geometrycznych.   

− https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kubizm+arty%C5%9Bci 
 
Kubizm to kierunek powstały na początku XX wieku. Za jego twórców uważa się Pablo 
Picasso oraz Georgesa Braque. Kierunek ten przyczynił się do późniejszego rozwoju 
Kubiści w swojej twórczości zerwali z tradycyjnymi zasadami przedstawiania 
rzeczywistości. Kompozycja obrazów jest niezwykła, chaotyczna, twórcy dążyli do 
geometryzacji, która zaznaczona była nawet w nazwie samego kierunku (sześcian) oraz 
do przedstawienie ciekawej, nowatorskiej kompozycji obrazu. 
 

− Wykonanie pracy plastycznej na wzór twórców KUBIZMU. 

−  Temat pracy: Wiosna w kubizmie. Termin: 2 kwietnia 2020.(zdjęcie do sprawdzenia) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kubizm+arty%C5%9Bci


Wychowanie fizyczne 

− Ćwiczenia gimnastyczne ze skakanką i piłkami o różnej wielkości.  
Skakanie, kozłowanie, podrzucanie, turlanie, żonglowanie kulkami z papieru itp.  
(zdjęcie do sprawdzenia) 

Praca do wykonania na środę 1 kwietnia 2020r. 
1. Przeczytać lub odsłuchać „Brzydkie kaczątko” H.Ch. Andersena 

https://www.youtube.com/watch?v=XWVraDxkqJc 
 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

− odsłuchanie przez n-la recytacji dzieci, 

− Sprawdzenie poprawności wykonanych ćwiczeń i zadań na podstawie przesłanych 
zdjęć. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XWVraDxkqJc

