
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 1 d   Ewa Łysiak-Tupalska 
Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Data 25.05.2020 26.05.2020  27.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 

Temat dnia Jesteśmy koleżeńscy Jacy jesteśmy Kolorowy rok Różnobarwna działka Mieszkańcy kolorowej łąki 

Edukacja 
polonistyczna 
 

 U wysłuchuje tekstu 
Egoista z cyklu Listy od 
Hani i Henia. Rozmowa 
nt ilustracji i tekstu Mali 
przedsiębiorcy. U 
utrwala pisownię 
wielkiej litery na 
początku zdania i 
stawianie  kropki na 
końcu zdania. Analiza 
wyrazów z dż. 
Wypisywanie określeń 
związanych z pojęciem 
empatii. 

Wysłuchanie tekstu 
Jesteśmy różni. 
Czytanie i dobieranie  
określeń wskazujących 
mocne strony ucznia. 
Umieszczanie naklejek 
zgodnie z instrukcją. 

Wypowiedzi  nt pór roku 
na podstawie zdjęć. 
Układanie pytań i 
odpowiedzi. U rozpoznaje 
wyrazy oznaczające nazwy 
ludzi, zwierząt, roślin i 
rzeczy. U pisze nazwy pór 
roku. 

Majowa łąka i jej mieszkańcy 
na podstawie tekstu i ilustracji. 
Opisuje łąkę. Rozwiązuje 
zagadki. 

U odczytuje zakodowane 

hasła. Wypowiada się nt 

owadów. Opisuje motyla. 

Edukacja 
matematyczna 

Litr jako jednostka 
pojemności. U 
rozwiązuje zadania 
tekstowe na obliczenia 
pieniężne i pojemności. 

Dodawanie 4 
składników w zakresie 
20. 

Zabawy matematyczne. 
Gra planszowa 

Pojęcia: rok, miesiąc. 
Obliczenia kalendarzowe. 

Rozwiązuje zadania 
tekstowe. Utrwala pojęcia 
związane z czasem i masą. 

Edukacja 
przyrodnicza 
 

  Obserwowanie środowiska 
przyrodniczego- 
wskazywanie różnic. 
Poznawanie ekosystemu 
łąka. 

Rozpoznawanie zwierząt z 
podziałem na grupę ssaków, 
ptaków i owadów. 

U rozpoznaje owady 
mieszkające na łące i 
podaje ich nazwy. 
Rozpoznaje pożyteczne 
owady i szkodniki. 

Edukacja 
plastyczna/techniczna 
 

Umieszcza naklejki pod 
pracami dzieci. 

 Praca plastyczna- Moja 
ulubiona pora roku. 

Obraz Vincenta van Gogha 
Ogród kwiatowy. U uzupełnia 
rysunek wg wzoru. 

Rysuje biedronkę. 

Edukacja muzyczna 
 
 

 Poznanie wartości 
rytmicznej - półnuta. 
Utrwalenie położenia 
półnuty na pięciolinii. 

Wysłuchanie fragmentu 
utworu A. Vivaldiego Lato. 
Poznanie wartości 
rytmicznej - cała nuta 

Bal na łące- piosenka U utrwala poznane 
wartości rytmiczne. 

Edukacja 
informatyczna 

  Majowa łąka- film Test na eduelo  



 

Religia 
Honorata 
Niewiadomska 

     

Język angielski 
Marta Kaczyńska- 
Lisowska 

     

Zajęcia ruchowe  Gimnastyka https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg ,  
Taniec https://www.youtube.com/watch?v=nZQX2Tp172Y 

 


