
Krąg tematyczny „W KRAINIE FANTAZJI” do podręcznika „Elementarz odkrywców” Nowa Era 

Temat zajęć „CO JEST NAPRAWDE WAŻNE” 

Edukacja polonistyczna - „Mgły wachlarzem nie rozpędzisz” - zapoznaj się z tekstem (zał. 1). Zapamiętaj 

rzeczowniki nazywające uczucia, utrwalaj pisownię z „rz. „ćw. str. 81 Edukacja matematyczna – ćwicz 

dodawanie w zakresie 1000/różnymi sposobami/podręcznik str. 34-35, zeszyt ćwiczeń str. 44. Edukacja 

techniczna –wykonaj wachlarz z patyczków i piórek / patrz podr.str.73/ 

 Tworzymy własną definicję wartości. Proszę zastanówcie się co jest dla Was ważne będąc: dziećmi, 

uczniami, kolegami /koleżankami, rodzeństwem, a swoje myśli zapiszcie. 

Jako dziecko ważne dla mnie jest … 

Jako uczeń ważne dla mnie jest ….. 

Jako kolega ważne dla mnie jest … 

W relacjach rodzinnych ważne dla mnie jest… 

Jako uczeń /pacjent ważne dla mnie jest… 

Przeczytajcie definicję wartości według Encyklopedii Popularnej PWN:  

 Wartość – podstawowa kategoria aksjologii oznaczająca wszystko to, co cenne i godne pożądania, co 

stanowi cel dążeń ludzkich, uznane wartości stanowią podstawę ocen, norm i wzorów kulturowych. 

Zapamiętajcie nowe słowo badaniem wartości zajmuje się aksjologia. 

 Rodzaje wartości, którymi kierują się ludzie zapoznajcie się z nimi: 

• wartości allocentryczne – ulokowane na zewnątrz Ja, 

 • wartości socjocentryczne (bezpieczeństwo narodowe, ochrona środowiska),  

• wartości interpersonalne (bezpieczeństwo rodziny, lojalność), 

 • wartości egocentryczne – związane z dobrem Ja, 

 • wartości intelektualne (ciekawość, mądrość, prawda),  

• wartości etyczne (dobro, wiara, pobożność), 

 • wartości emocjonalne (empatia, miłość),  

• wartości estetyczne (piękno, sztuka), 

 • wartości prestiżowe (status społeczny, autorytet), 

 • wartości perfekcjonistyczne (kreatywność, ambicje), 

 • wartości zachowawcze (zdrowie, życie),  

• wartości konsumpcyjne (radość życia, ryzyko),  

• wartości materialne (dobrobyt materialny, stabilizacja finansowa). 



Po wykonaniu wszystkich zadań z podręcznika, które zadała Ci Twoja wychowawczyni, zastanów się i 

stwórz listę rzeczy ważnych dla Ciebie, a następnie zaznacz to co jest dla Ciebie najważniejsze. O to samo 

możecie zapytać rodziców, co dla nich jest ważne. Twoja lista rzeczy ważnych (miłość, pieniądze, (majątek) 

bezpieczeństwo, zdrowie, szkoła, sława, samodzielność, rodzina, przyjaźń, wiara) 

Pobaw się z rodzicami lub z kolegą z sali. Przygotujcie dwie kostki do gry. Mnóż przez siebie ilość oczek 

wyrzuconych na kostkach. Następnie zamaluj jedno z pól z prawidłowym wynikiem. Wygrywa ta osoba, 

która pierwsza zamaluje cały rząd w poziomie lub w pionie z prawidłowym wynikiem.     
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Napisz jakie to cyfry zaczynając od setek następnie dziesiątek na końcu jedności. Więcej przykładów mogą 

wypisać rodzice… 

6s 5d 0j-………………………. 

  7d 8s 9j –…………………….. 

 3j 5s 1d – …………………… 

1s 0d 5j -………………………… 

W utrwaleniu wiadomości matematycznych pomogą Ci link http://www.math.edu.pl/testy-dla-

najmlodszych lub szaloneliczby.pl 
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Temat zajęć „W ŚWIECIE MITÓW” 

Przeczytaj tekst „Puszka Pandory” (zał. 2). Po przeczytaniu wyszukaj fragment, w którym jest mowa o 

nadziei i zaznacz ją. Wiem, że zapoznaliście się już z tekstem w waszym podręczniku. Spróbujcie wykonać 

Waszą puszkę i wrzucić do niej kilka skojarzeń ze słowem nadzieja …Mam nadzieję, że…. zdania, które tam 

zapiszesz postaraj się zachować w puszcze, którą wykonasz, a za kilka miesięcy zobacz co się spełniło ☺ 

.Może to być słoiczek, pudełeczko wykonane z papieru, czy pojemnik po jogurcie.  

Czasy czasownika 

Czasowniki to nazwy czynności. 

Odpowiadają na pytania: Co robi? Co robią? 

Wykonaj zadania: 

https://www.minstructor.pl/public/view/6312943715090432 

Matematyka – Co mierzy trzecia wskazówka na zegarze? 

•Obejrzyj film: 

https://pistacja.tv/film/mat00133-jednostki-czasu?playlist=98 

•Obliczenia kalendarzowe 

https://www.youtube.com/watch?v=YXncLIo6HtE 

Temat zajęć: „FANTASTYCZNE DZIEŁA ARCHITEKTURY” 

Obejrzyj w Internecie film „Najpiękniejsze budowle świata cud architektury -podróże” 

Projektujemy osiedle mieszkaniowe. Dzieci z różnych materiałów (pudełek, klocków, papieru, plasteliny, 

itp.) projektują przestrzenne osiedle mieszkaniowe, lokale usługowe, place zabaw, tereny zielone, itp. 

Możecie taki projekt wykonać również w formie namalowanego obrazka. Przygotujcie opis makiety i 

wymyślcie nazwy ulic. Materiały znajdziecie w Sali dziennego pobytu na oddziale. Zrobione fotografie 

Waszych prac prześlijcie na adres szkoły☺. Cuda architektury – najciekawsze budynki świata. Oglądanie 

fotografii niezwykłych budynków na świecie (Internet). Opis w zeszycie jednego z nich. (Gdzie się znajduje, 

jakie ma przeznaczenie, z czego jest wykonany, z czym kojarzy się kształt, ogólne wrażenia) 

 

 

 

 

 

 

 



Temat zajęć „Z WIZYTĄ W TEATRZE”  

Przygotowałam dla Was kilka informacji związanych z teatrem, informacje te pomogą Wam samodzielnie 

rozwiązać karty pracy w Waszych ćwiczeniach. Ten link pokaże Wam co trzeba wiedzieć o teatrze  

https://slideplayer.pl/slide/81734/  Wiadomości do zapamiętania: ☺ 

Kulisy – Miejsce za sceną, gdzie trwają przygotowania aktorów i dekoracji. 

Charakteryzator – zawód, polegający na nadaniu twarzy i sylwetce aktora cech granej przez niego postaci 

(wieku, osobowości, wyglądu zewnętrznego). Do narzędzi pracy charakteryzatora należą: kosmetyki, 

peruki, zarosty itd. 

Kostium – ubiór aktora charakteryzujący daną postać, wyróżniający daną osobę. 

Aktor – osoba odgrywająca rolę w teatrze lub filmie. 

Dekoracja – zaprojektowana i urządzona przez scenografa przestrzeń, w której rozgrywa się akcja 

sceniczna. 

Widz – obserwator na widowni. 

Scena – przestrzeń (podwyższenie) w budynku teatralnym przeznaczone dla wystawiania utworów.  

Pantomima – rodzaj przedstawienia, w którym aktor (mim) nie używa głosu, tylko odgrywa 

przedstawienie używając ruchu, mowy ciała i gestów. 

Sufler – osoba odpowiadająca za koordynację i zgodność z planem przebiegu przedstawienia, w 

szczególności podpowiadająca aktorowi zza kurtyny lub ze specjalnego miejsca na scenie w sytuacji, gdy 

aktor zapomni tekstu podczas inscenizacji. 

Antrakt - przerwa między aktami przedstawienia teatralnego, opery, częściami koncertu muzycznego; 

także epizod instrumentalny wykonywany między aktami opery czy baletu  

 Zabawa słowna „Intonacje” – Powtarzajcie wymyślone przez siebie jedno zdanie wcielając się w różne 

role (np. królewny, mówcy, krasnoludka, żołnierza, smoka itp..) – zwrócenie uwagi na głos i mimikę, 

kiedy będziecie wcielać się w te postacie. 

 Spróbujcie wcielić się w aktora i przedstawcie następujące uczucia    mimiką twarzy i gestami 

Zadowolenie, wstyd, obojętność, rozczarowanie, samotność, smutek. 

Następnie postaraj się utrwalić wiadomości związane ze stopniowaniem przymiotników pomoże Ci w tym 

ten link… 

http://pisupisu.pl/klasa3/stopniowanie-przymiotnikow-ktory-stopien 

 Ćwicząc ortografie wykorzystaj link: https//www.dyktanda.net 
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   Drogie dzieci zapoznajcie się z listem pisanym przez naszą planetę Ziemie 

 Piszę do Was list, gdyż mam zmartwienie i liczę na Waszą pomoc. Bardzo martwię się o zaśmiecane przez 

ludzi plaże, rzeki, jeziora, morza i oceany. Przyroda jest zatruwana, niszczona. Mieszkańcy miast i wsi 

produkują olbrzymie ilości śmieci. Niektórzy, chcąc się ich pozbyć, wywożą je do lasu albo palą w piecu. Na 

sklepowych półkach jest mnóstwo towarów i często trudno się oprzeć przed ich zakupem w nadmiernej 

ilości. Opakowania po nich to śmieci, których wciąż przybywa. Pamiętam, że kiedy Wasi dziadkowie byli 

dziećmi, oddychali czystym powietrzem, używali wielorazowych siatek na zakupy, a zamiast napojów w 

kartonikach i plastikowych butelkach, mamy gotowały smaczne kompoty z owoców. Czy macie pomysł na 

naprawę i ochronę środowiska, tak aby nasze domy i miasta oraz lasy i rzeki były czyste i piękne?  Wasza 

Ziemia 

Odpowiedzcie na pytania: pomoże Wam w tym link www.naszesmieci.pl 

Co to są śmieci?................................................................................  

 Jak inaczej można je nazwa?...................... …………………………………… 

 Skąd się biorą odpady i gdzie występują? ………………………………………. 

Jak postępować ze śmieciami?............................................................. 

Jak postępować ze śmieciami niebezpiecznymi?.................................. 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

A teraz możemy wspólnie z rodzicami pośpiewać: 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

Przeczytajcie opis bociana uzupełnijcie brakujące wyrazy. Spróbujcie opisać Wasze ulubione zwierzątko. 

ŻYCZĘ POWODZENIA ☺ 

Bocian to duży, pełen wdzięku ptak brodzący. Ma niewielką głowę, na niej długi, mocny, czerwony dziób. 

Jego ciało pokrywają pióra. Ma duże, białe skrzydła z czarnymi końcami. Z białego tułowia wyrastają długie, 

cienkie czerwone nogi. Bocian jest przez wszystkich uważany za symbol powodzenia. 

Bocian to ................, pełen wdzięku ptak ...................... Ma ....................... głowę, na niej ...................., 

........................... ............................. dziób. Jego ciało pokrywają .......................... Ma ..................., 

............................ skrzydła  

z czarnymi końcami. Z białego tułowia wyrastają długie, ........................ .................................. nogi. Bocian 

jest przez wszystkich ............................................................... powodzenia.  

 Miłej pracy Wam życzę, kochani uczniowie- pacjenci i szybkiego powrotu do zdrowia ☺ 
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Załącznik nr 1 

 

 

 



 

 



Załącznik nr 2 

 



 


