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XXVIII krąg tematyczny: Nasza ojczyzna 
Temat: Wycieczka w góry.  

Cele zajęć – uczeń: 

• dodaje i odejmuje pisemnie w zakresie 1000, rozwiązuje zadania z tekstowych, 

• zna gatunki roślin i zwierząt, które wyginęły lub są zagrożone wyginięciem, 

• wie po co istnieją parki narodowe, zna zasady zachowania się w parku narodowym, 

• stopniuje przymiotniki, 

Zadania podstawowe Zadania rozszerzone 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza  

− Zapisanie w zeszycie tematu: Wycieczka w góry. 

− Wypisanie pasm górskich w Karpatach iw 
Sudetach, na podstawie mapy i podręcznika. 
Czytanie tekstu informacyjnego „Góry Polski”. 
Rośliny i zwierzęta występujące w górach. 
P.j.p. s.28-29 

− Gdzie leżą Wadowice? 

− Utrwalanie wiedzy przyrodniczej – 
rozwiązywanie krzyżówek i zagadek. 
Indywidualne szukanie informacji w 
dostępnych źródłach, opracowywanie ich w 
różnych formach (notatka, mapa myśli) i 
prezentowanie. Wielka litera w nazwach 
geograficznych. Ćw. s.24-25 

− Wykonanie rzeźby wybranego zwierzęcia 
górskiego z plasteliny. 

 
Polskie góry, Karpaty, Sudety 
https://regiony-
projekt.gozych.edu.pl/strony/gory.html 
 
Karkonosze 2D - wirtualna wycieczka 
http://cikpn.kpnmab.pl/wycieczka/ 
 

Edukacja matematyczna 

− Mnożenie i dzielenie setek w zakresie 1000. 
Ćw.4,5 s.61 
Zapisanie w zeszycie:  
1 tona = 1000kg           1t = 1000kg 
1 kwintal = 100kg         1q = 100kg   
1 tona = 10 kwintali     1t = 10q    

 

Wychowanie fizyczne 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce z rodzicem – 
aerobik 15 min 
https://youtu.be/PS90HEp3EMI 
 

 

https://regiony-projekt.gozych.edu.pl/strony/gory.html
https://regiony-projekt.gozych.edu.pl/strony/gory.html
http://cikpn.kpnmab.pl/wycieczka/
https://youtu.be/PS90HEp3EMI


Edukacja plastyczna 
Namaluj pejzaż gór farbami. (zdjęcie do spr.) 
Termin: do 13 maja. 
 Pejzaż (fr. paysage) – malarstwo krajobrazowe, czyli 
malarstwo przedstawiające krajobraz, widok natury lub 
otoczenia. W zależności od przedstawionej rzeczywistości 
wyróżnia się pejzaż topograficzny – odzwierciedlający 
konkretny motyw i pejzaż fantastyczny – będący 
wytworem wyobraźni. 

 

Sposoby sprawdzania wiadomości i 
umiejętności:  

− odsłuchanie przez n-la czytanego przez 
poszczególne dzieci fragmentów tekstu o 
polskich górach, ocena płynności czytania 
nowego tekstu, 

− odsłuchanie podawanych przez dzieci 
rozwiązań zadań, 

− ocena pejzażu na podst. zdjęcia pracy 
plastycznej, 
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