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Czas realizacji 27.04.2021r. i 29.04.2021r. 

 

Blok tematyczny: NASZE MARZENIA I NASZE PLANY 

Rodzaj edukacji Tematy zajęć Treści programowe Materiał 

polonistyczno - 

społeczna 

Wprawki aktorskie - ćwiczenia 

dykcji, czyli poprawnej 

wymowy. 

Pisownia wyrazów 

z zakończeniami: -ji, -ii lub -i. 

 wypowiadanie się na temat pracy aktora, 

 poznanie zasad pięknego mówienia, 

 ćwiczenia w pięknym i wyrazistym czytaniu, 

 ćwiczenia w czytaniu tzw. łamańców językowych, 

 ćwiczenia w pisaniu wyrazów z zakończeniami: -ji, -ii lub -i, 

Podręcznik 

cz. 2 s. 40-41 

 

Ćwiczenia 

cz. 3 s.72-73 

Opisywanie filmowej 

opowieści i przedstawionych 

sytuacji z uwzględnieniem 

następstwa czasu. 

 

  podsumowanie wiadomości na temat powstawania filmu, 

pracy na planie filmowych, 

 opisywanie pracy wybranej osoby zatrudnionej na planie 

filmowym, 

 tworzenie filmowej opowieści  w oparciu o kadry z filmu, 

 określanie gatunków filmów, 

 pisemne redagowanie opisu filmowej opowieści 

z uwzględnieniem następstwa czasu, 

Ćwiczenia 

cz. 3 s.76 

matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

 zapisywanie liczb na podstawie podanej liczby  tysięcy, setek, 

dziesiątek i jedności, 

 zapisywanie liczb słownie, 

 rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych, 

 rozwiazywanie kilkuetapowych zadań tekstowych, 

 

Podręcznik  

mat.-przyr. 

cz. 2 s. 43 

Ćwiczenia  

mat.- przyr. 

cz. 2 s. 47 

 



Doskonalenie techniki liczenia 

w zakresie 100. 

 doskonalenie techniki liczenia w pamięci, 

 ćwiczenie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w 

zakresie 100, 

 gry i zabawy matematyczne, 

 

techniczna 
Przygotowujemy rekwizyty do 

scenek filmowych. 

 wybór materiałów potrzebnych do wykonania rekwizytów, 

 zaplanowanie pracy – wykonania rekwizytów, 

 wykonanie rekwizytów zgodnie z planem, 

 

 

muzyczna Festiwal muzyki filmowej. 

 utrwalenie wiadomości na temat muzyki ilustracyjnej, 

 słuchanie ilustracji muzycznych do wybranych kadrów z filmu 

W pustyni i w puszczy, 

 poznanie instrumentu muzycznego waltornia, 

 wykonanie ilustracji muzycznej do wybranej bajki, 

 

Karta pracy nr 27 

informatyczna Język programowania Scratch. 

 poznanie pojęcia programowanie, 

 poznanie sposobu uruchamiania środowiska Scratch za 

pomocą przeglądarki internetowej, 

 doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się myszą 

i klawiaturą komputerową 

Płyta CD, 

zajęcia 28 
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