Plan lekcji
Świat z lotu ptaka
Przebieg

11 – 15.05.2020r.
Zadania

Pomoce potrzebne
uczniowi

Poniedziałek, 11 maja
Dzień 1. Ptasie rodziny.
Uważność żabki, edukacja przyrodnicza, czytanie ze zrozumieniem, wypowiadanie się, liczenie.
Ćw. mat s. 45
Podręcznik i ćwiczenie
• Wiosenne zachowania
Zeszyt matematyczny – zadanie z ważeniem
ed. polonistyczna
ptaków związane z
Zeszyt matematyczny
zakładaniem gniazd,
Zrozumieć tekst – podręcznik ed.
Ćwiczenia
wysiadywaniem jej i opieką polonistyczna s. 19-19.
matematyczne
nad pisklętami – na
Ćw. polonistyczna – s. 20
Ołówek
Kredki
podstawie tekstu Tomasza
Patyczki – liczmany
Szweda „Kto puka?”
Dokonać obserwacji terenu, który oglądaliśmy
• Czytanie zdań ze
szukając oznak wiosny – co się zmieniło,
zrozumieniem – ćwiczenia w
spróbuj to udokumentować detektywie
uzupełnianiu i
przepisywaniu zdań..
• Waga i ważenie. Kilogram
jako jednostka masy.
Wtorek, 12 maja
Dzień 2. Ptasi koncert.
Wprowadzenie litery, gramatyka – podział na sylaby, litery, głoski, głośne czytanie. Pisanie –
ćwiczenia kaligrafii, działania artystyczno-plastyczne.
Podręcznik ed.
• Wprowadzenie spółgłoski
• Głośne czytanie tekstu – podręcznik s. Polonistyczna
miękkiej dź, Dź, Dzi, dzi.
Kaligrafia polonistyczna
10-11
• Dźwięki nieprzyjazne dla
Kartka A4
• Ćwiczenia ed. polonistyczna s. 14, 15,
zwierząt – udzielanie rad
Nożyczki
16, 17.
ludziom wybierającym się
Kredki, mazaki, naklejki
• Ćwiczenia ed. matematyczna s. 46 –
Ćwiczenia
do lasu.
47.
matematyczne.
• Rozwiązywanie zadań
tekstowych, obliczenia
pieniężne zakresie 20.
• Wiersz J. Tuwima „Ptasie
radio”
• Ćwiczenia z piłką siatkową.
• Papierowy samolot –
składanka papierowa wg
podanej instrukcji.
Spotkanie online:

- swobodne wypowiedzi o
dźwiękach, jakie można usłyszeć w
lesie.
Dla chętnych:
Wykonanie latawca
- Ptaki – przestrzenna praca
konstrukcyjno – plastyczna.
Środa, 13 maja
Dzień 3 Skrzydlaci przyjaciele.
Pisanie z pamięci, opowiadanie ustne, ortografia, geometria, liczenie, muzyka, religia.
Śpiewanie piosenki „Łąka – królestwo
Podręcznik i ćwiczenie
• Poznanie ciekawostek o
owadów”
ed. polonistyczna
dzięciołach
Zeszyt matematyczny
• Elementy budowy ptaka
Ćwiczenia ed. polonistyczna s. 25 – 26.
Ćwiczenia
umożliwiającego latanie.
Zeszyt polonistyczny – zapisać: dzi, Dzi,
matematyczne
• Co fruwa, co lata?
dzioby, dzięcioł, dzień, dziecko, dziupla.
Ołówek
Ćwiczenia
ed.
matematyczna
s.
48
49
Kredki
• Ćwiczenia z piłką nożną
Patyczki – liczmany
• Zapoznanie się z piosenką
Piłka
„Ptasie odgłosy”
Czwartek, 14 maja
Dzień 4. Czego uczymy się od ptaków?
Informatyka, wf, wypowiedź pisemna, ed. społeczna.
Czytanie tekstu „Ludzie jak ptaki” s. 25
Podręcznik ed.
• Podjęcie próby
Polonistyczna
samodzielnego czytania
Ćwiczenia ed. polonistyczna – s. 27-28.
Ćwiczenie ed.
tekstu „Ludzie jak ptaki”
Polonistyczna
• Korzyści płynące z hodowli
Napisz w zeszycie zdanie związane z
pszczół.
tematem. Możesz wykonać do niego
rysunek.
• Improwizacja ruchowa przy
muzyce. Pokonywanie niskich
i wąskich przeszkód.
Lekcje on line:
- dyskusja na temat odwagi
Piątek, 15 maja
Dzień 5.Puszczamy latawce.
Matematyka – umiejętności praktyczne, zadania tekstowe. Wyrażanie emocji + podsumowanie
tygodnia.
Ćw. ed. matematyczna – „Sprawdzam
Ćw. ed. matematyczna
• Sprawdzam siebie siebie” – s. 50-51 (koniecznie przesłać do
matematyka
mnie i bardzo proszę nie pomagać w
wykonywaniu zadań 😊).
• Podsumowanie. Puszczamy
latawce
• Jak poradzić sobie ze złością?

Sprawdzenie obecności:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft3fL46QpUazWefgFIhFRjxhYb1vgoRFrubffAqHiNUM1ZQT0NMWTY5TUMxS1ZPTkFCNFRTVFJHUC4u

