
  March / Marzec
    Year 1 / Klasa 1

Notes From the Teacher
This month we have a special event 
called parent-child meeting. It’s a 
great opportunity for you and your 

child to share a moment where he/she 
can show you his/her work.

ENGLISH CURRICULUM
English: weekly spelling, library, 
sequencing and summerising a story, 
describing characters and setting, 
grammar: adjectives, nouns, and verbs, 
punctuation, phonics: blending sounds 
(ai, oa, ie, or, ee), writing a recipe, 
role-playing classic tales, mid-year 
reading assessment, contest: best poem 
composition and recitation, creative 
writing
Maths: counting to and across 50, 
counting in tens to 50, adding and 
subtracting strategies, counting coins, 3D 
shapes, Venn diagrams.
Science: materials/properties (sorting, 
changing), state of matter experiment 
(non-newtonian fluid, making play doh),  
birds that do not migrate, 
pollution/recycling symbols, signs of 
spring, continents/oceans.

NAUCZANIE ZINTEGROWANE
Edukacja polonistyczna:  Dbamy o zdrowie, 
choroby i ich leczenie, wprowadzenie liter: 
Sz, sz, H, h, Ch, ch, Dz, dz; Ziemia naszym 
domem, dbamy o swoje bezpieczeństwo, 
opieka nad zwierzętami domowymi, praca 
weterynarza, pomoc niesiona przez policję , 
straż pożarną i pogotowie ratunkowe. 
Edukacja matematyczna: dodawanie 
i odejmowanie w zakresie 20, odczytywanie 
godzin na zegarze w systemie 24-godzinnym, 
obliczenia kalendarzowe i pieniężne, 
wprowadzenie liczby 13, 14, 15, 16.
Edukacja przyrodnicza: informacje 
o wróblach, rośliny lecznicze i ich 
właściwości, praca aptekarza, co szkodzi 
naszej planecie? - zagrożenia dla środowiska, 
śmieci, zatruwanie powietrza i wód, hałas, 
działania przyjazne dla środowiska - 
segregacja śmieci, surowce wtórne, witamy 
wiosnę, marcowa pogoda, oznaki wiosny, 
zmiany w życiu zwierząt wiosną.

Important Dates:
2.03. - spotkania indywidualne/individual meetings
6-10.03. - Tydzień językowy/mother tongue week (English)
8.03. - Dzień Kobiet/women’s day
8-9.03. - Konkursy Zuch/Zuch contest
14.03. - Konkurs Świetlik/Świetlik contest
20-24.03. - Tydzień matematyczny/Maths week
23.03. - spotkania Rodzic - Dziecko/Parent - child meeting
28-30.03. - Konkursy Olimpusek/Olimpusek contest
31.03. - Freaky Friday

 

 

Wiadomość od Nauczyciela
Mam nadzieję, że wiosenna pogoda

pomoże nam w pozytywnym nastroju
podejść do czekających nas konkursów,
nowych projektów i nowych wyzwań.

Trzymam kciuki!


