
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 1c Teresa Łysiak 
Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Data 25.05.2020r. 26.05.2020r. 27.05.2020r. 28.05.2020r. 29.05.2020r 

Temat dnia Jesteśmy koleżeńscy. Jesteśmy koleżeńscy 
cd. 

Jacy jesteśmy?. Dziecko ma swoje prawa.  Kolorowy rok. 

Edukacja 
polonistyczna 
 

Wysłuchanie tekstu 
“Egoista” z cyklu “Listy od 
Hani i Henia”.  
Podręcznik str. 36 – 37.  
Ćwiczenia w czytaniu ze 
zrozumieniem.  
Uzupełnianie w 
ćwiczeniach str. 34 -35 

Rozmowa na temat 
ilustracji i 
wysłuchanego tekstu 
“Mali przedsiębiorcy”. 
Doskonalenie techniki 
czytania.  
Podręcznik str. 38  
Analiza sylabowa, 
głoskowa i literowa 
wyrazów z dż. 
Uzupełnianie zdań z 
lukami. Utrwalenie 
zasad pisowni wielkiej 
litery na początku 
zdania i stawiania 
kropki na końcu 
zdania. Umieszczanie 
nalepek pod 
odpowiednimi 
obrazkami.  
Ćwiczenia str. 36 -37 

Rozmowa i wypowiedzi na 
temat ilustracji w 
podręczniku.  
Podręcznik str. 40 – 41 
Wysłuchanie wiersza 
“Jesteśmy różni”. Czytanie 
ze zrozumieniem i 
dobieranie określeń 
wskazujących mocne 
strony. Uzupełnianie zdań , 
próba autoprezentacji  
uczniów. Umieszczanie 
nalepek zgodnie z 
ilustracją. 
Ćwiczenia str. 38 -  39 

Zapoznanie z treścią wiersza 
M. Brykczyńskiego “Prawa 
dziecka”. Wyjaśnienie 
poszczególnych praw w 
nawiązaniu do doświadczeń 
dzieci. Ćwiczenia w 
kształtnym pisaniu.  

Rozmowa na temat czterech 
pór roku na podstawie zdjęć 
w podręczniku.  
Podręcznik str. 42 –43 
Ustne układanie pytań i 
odpowiedzi na temat 
ulubionej pory roku. 
Rozpoznawanie wyrazów 
oznaczających nazwy ludzi, 
zwierząt, roślin i rzeczy 
utrwalenie wiadomości. 
Pisanie nazw pór roku. 
Ćwiczenia str. 40 -41 
 

Edukacja 
matematyczna 

Litr- rozwiązywanie zadań 
z treścią.  
Uzupełnienie w 
podręczniku str. 32.  

Rozwiązywanie zadań 
z treścią - litr.  
Podręcznik str. 33 

Uzupełnianie piramid 
matematycznych według 
podanego wzoru. 
Dodawanie trzech 
składników, dopełnianie 
do dziesiątki.  
Podręcznik str. 34 

Dodawanie czterech 
składników - piramida 
matematyczna.  
Podręcznik str. 35 - 37 

Zabawy matematyczne, gra 
planszowa “Trzy obok 
siebie”.  

Edukacja 
przyrodnicza 
 

     



Edukacja 
plastyczna/techniczna 
 

 Wykonujemy portret 

swojej mamy - 

technika dowolna. 

 Praca plastyczna – 
ilustrowanie wybranego 
prawa dziecka farbami 
plakatowymi.  

 

Edukacja muzyczna 
 
 

  Wysłuchanie piosenek o 
mamie.  

  

Edukacja 
informatyczna 
 

 Poznajemy edytor 
tekstu i klawiaturę: 
klawisze Alt (prawy) i 
Shift.  

   

Religia 
Honorata 
Niewiadomska 

Wniebowstąpienie Pana 

Jezusa. 

 Zesłanie Ducha Świętego.   

Język angielski 
Marta Kaczyńska-
Lisowska 

     

Zajęcia ruchowe  

 


