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wychowawca: Elżbieta Osiak                                                                                      poniedziałek                  
          

XXVII krąg tematyczny: Błękitna planeta 

Temat: 131. Nasza Ziemia 

Cele zajęć – uczeń: 

• dodaje pisemnie liczby w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, 

• zna piękne naturalne miejsca na naszej planecie Ziemi, 

• poprawnie pisze formy osobowe czasowników umieć, rozumieć, 

• wykonuje kukiełkę, 

• wykonuje ćwiczenia z przekroczeniem osi własnego ciała, 

Zadania podstawowe Zadania rozszerzone 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza –  

− zapisanie w zeszycie tematu: Nasza Ziemia, 

zapisanie nazw miejsc z podręcznika do 

zeszytu z zastosowaniem wielkiej litery w 

nazwach geograficznych, 
− wieloznaczność pojęcia ziemia, 

Charakterystyka pięknych miejsc na Ziemi – na 
podstawie tekstu informacyjnego 
„Fantastyczne dzieła natury” oraz innych 
źródeł. P.j.p. s.6-7 

− wpływ działań człowieka na stan naszej 
planety. 

− pisownia nazw kontynentów i oceanów wielką 
literą, pisemnie w zeszycie: napisz wielką literą 
nazwy pięknych miejsc na Ziemi, które 
powstały w sposób naturalny, jedno miejsce 
opisz w zeszycie,   

− utrwalanie wiadomości o czasowniku, 
utrwalanie poprawnych form osobowych 
czasowników umieć, rozumieć,  
ćw. s. 4-5  

Dla chętnych: 
Obejrzyj: piękno regionu lubelskiego 
i Roztoczańskiego Parku Narodowego 

https://www.facebook.com/smakuj.lube
lskie/videos/362882867737359/?t=0 
 

− zorza polarna w północnej Kanadzie 
https://youtu.be/_L8N4OY7adY 
 
Uluru- Australia 
https://www.youtube.com/watch?v=PYK
f0T-RZ8o 
 

Edukacja matematyczna 
Dodawanie liczb w zakresie 1000 sposobem 
pisemnym z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego, P.m. s.38 zad.1 

− pisemnie w zeszycie P.m. s.38 zad.2, 5, (zdjęcie 
do spr.) 
Dla chętnych: 

− ćw. s.49 
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Wychowanie fizyczne 

− ćwiczenia ogólnorozwojowe, według ćwiczeń 
instruktażowych 14 min: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo 
Powtarzamy poznaną serię ćwiczeń 3 razy. 

 

Edukacja plastyczna 
Muzyka: ćw. s.78- wykonanie wybranej kukiełki do 
piosenki „W teatrze”według instrukcji. 

 

Sposoby sprawdzania wiadomości i 
umiejętności:  

− odsłuchanie przez n-la czytanego przez 
poszczególne dzieci fragmentu tekstu o 
„Fantastycznych dziełach natury”, ocena 
płynności czytania nowego tekstu, 

− odsłuchanie podawanych przez dzieci 
rozwiązań zadań, 

− ocena wykonanej kukiełki na podst. zdjęcia 
pracy, 

 

Wychowawca: Elżbieta Osiak  
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