
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 2a - Agnieszka Chwalińska 
Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Data 24.05.2020 25.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 

Temat dnia Niespodzianka Nasza mama 
czarodziejka 

Dzień Mamy i Dzień 
Dziecka 

Podróżowanie Kontynenty 

Edukacja 
polonistyczna 
 

Ćwiczymy: 
-czytanie inscenizacji 
“Gady z szuflady, 
-układanie zdań z 
rozsypanek wyrazowych, 
-układanie pytań do 
podanych poleceń, 
 

Ćwiczymy: 
-rozumienie czytanego 
opowiadania pt. “Czar 
dla mamy”, 
-udzielanie pisemnych 
odpowiedzi na pytania 
do tekstu, 
-pisanie z pamięci, 

Ćwiczymy: 
-głośne i ciche czytanie 
fragmentu książki “Kuba i 
Buba, czyli awantura do 
kwadratu”, 
-układanie zdań i staranne 
zapisywanie ich w 
zeszycie, 
-ustne i pisemne składanie 
życzeń, 

Ćwiczymy: 
-czytanie wiersza “O Ludziku 
podróżniku”, 
-pisanie listu do Ludzika 
podróżnika (chętni), 
-samodzielne układanie i 
zapisywanie zdań, 

Ćwiczymy: 
-czytanie nazw kontynentów 
oraz tekstu geograficznego z 
serii “Tropiciele wiedzy”, 
-kończenie i poprawne 
zapisywanie zdań, 

Edukacja 
matematyczna 

-dodawanie i 
odejmowanie liczb 
trzycyfrowych według 
podanych wzorów, 

-zapisywanie liczb 
słowami, 
-wykonywanie obliczeń 
na podstawie 
rysunków i symboli, 
-rachunek pamięciowy 
w grze matematycznej 
“Podróż przez Krainy 
Działań” (chętni), 

-swoje umiejętności 
matematyczne razem z 
Noni, 

-odczytywanie informacji z 
tabel oraz rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
związanych z tematyką 
podróżowania, 

-mnożenie i dzielenie w 
zakresie 100, 
-układanie i zapisywanie 
pytań do zadań tekstowych, 

Edukacja 
przyrodnicza 
 

-rozwiązywanie testu 

przyrodniczego, 

 -treści społeczne - 
poszukiwanie informacji o 
zbliżającym się Dniu 
Dziecka w różnych krajach 
w dostępnych źródłach, 

-poznawanie ważnych 
postaci z serii “Warto ich 
znać” - Jan Paweł II, 

-odnajdywanie na mapie 
świata w podręczniku 
poszczególnych 
kontynentów oraz oceanów, 
-nazwy owoców 
egzotycznych, 

Edukacja 
plastyczna/techniczna 
 

 -rysowanie na obrazku 
brakujących 
elementów, 
kolorowanie, 

-kreatywność w plastyce - 
“Niespodzianka dla 
mamy”, 

-origami - “Łódka” (chętni),  

Edukacja muzyczna 
 
 

  -piosenkę dla mamy,   



Edukacja 
informatyczna 
 

-test na Eduelo,  -otwieranie linku z filmem 
dla dzieci na temat 
emocji, 

 -link z filmem o podróżniku i 
geologu Pawle Edmundzie 
Strzeleckim, 

Religia 
Honorata 
Niewiadomska 

     

Język angielski 
Marta Kaczyńska - 
Lisowska 

     

Zajęcia ruchowe Propozycje w linkach ze Zdalnych lekcji. 

 


