
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 2b Ewelina Faralewska 
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 Niespodzia

nka 

Świętuje

my Dzień 

Matki 

cz.2 Nasza 

Mama 

Czarodzie

jka 

Dzień Dziecka Dookoła 

świata. 

Podróżow

anie 

Kontynenty 

Edukacja 
polonistyczna 
 

Ćwiczymy: 

 

*czytanie z 

podziałem 

na role 

inscenizacji  

*wskazywan

ie  

rzeczownikó

w i 

czasownikó

w w 

zdaniach – 

utrwalenie 

informacji o 

rodzajach 

zdań 

Ćwiczymy: 

 

*Doskonaleni

e techniki 

czytania 

tekstów na 

różnych 

poziomach 

 

Ćwiczymy: 

 

*wypowiadanie się na temat Dnia 

Dziecka w różnych krajach 

*wskazywanie sposobów rozwiązywania 

konfliktów na podstawie wysłuchanego 

tekstu 

*układanie i zapisywanie zdań dot. praw 

dziecka 

Ćwiczymy: 

 

*wyraziste 

czytanie 

wiersza 

*pisanie listu 

do Ludzika 

podróżnika 

*zapoznanie z 

postacią Jana 

Pawła II 

Ćwiczymy: 

 

*pisanie zdań ze słuchu i   pamięci 

*zapoznanie się z wyrażeniem – kontynent 

–Ulica Ciekawych Wyrazów 

Edukacja 
matematyczna 

*Odejmowa

nie liczb 

trzycyfrowy

ch 

*Działania na 

liczbach 

trzycyfrowych  

do 1000 

*Rozwiązywa

nie zadań 

tekstowych 

*zadania dodatkowe – różne – utrwalenie 

wiadomości 

*rozwiązywani

e zadań z 

treścią 

*doskonalenie  

mnożenia i 

dzielenia 

*rozwiązywanie zadań z treścią – 

doskonalenie czterech działań 

matematycznych 



Edukacja 
przyrodnicza 
 

*umiejętnoś

ci 

społeczne: 

współpracę 

z innymi 

podczas 

zabawy, 

nauki 

szkolnej i w 

sytuacjach 

życiowych 
 

  *doskonalenie 

umiejętności 

pracy z 

mapą/globuse

m 

*rozpoznawanie i podawanie nazw 

owoców i zwierząt egzotycznych  

*wskazywanie i podawanie nazw na mapie 

świata kontynentów – gotowa mapka do 

uzupełnienia przez uczniów  

Edukacja 
plastyczna/techni
czna 
 

 *Ilustracja do 

książki 

„Nasza mama 

czarodziejka” 

– dowolna 

technika 

plastyczna – 

dla chętnych 

 * „Wyprawa 

moich marzeń” 

– praca 

plastyczna – 

dowolna 

technika 

plastyczna 

 

Edukacja 
muzyczna 
 
 

  *śpiewanie piosenki  

Majka Jeżowska „Kolorowe dzieci” 

  

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

JupsJnm8 

  

  

*zapoznanie się z tekstem i melodią 

piosenki o Prawach dziecka  

  

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

ntn3BM4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8
https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8


Edukacja 
informatyczna 
 

 *Lekcje 

zdalne według 

uznania 

* Dzień dziecka – opis tradycji na świecie  

  

  

https://czasnawywczas.pl/praktyczne/dzie

n-dziecka/ 

 

 
*Poznajemy kontynenty - Szkoła Profesora 

Szymona –  

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

yG0SugU 
  

*Zbiór wiadomości, ciekawostek  i 

informacji dla dzieci  o kontynentach na 

Ziemi pod wskazanym linkiem  

  

https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-

ziemi/D1Bw5HYBX 

 

Religia  
Anna Szaj  

Cudowne 
uzdrowienie 

 Zesłanie Ducha Swietego   

Język angielski  
 
Marta Kaczyńska -
Lisowska  

     

Zajęcia ruchowe 
Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci część 1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

  

Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 
 

 

https://czasnawywczas.pl/praktyczne/dzien-dziecka/
https://czasnawywczas.pl/praktyczne/dzien-dziecka/
https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU
https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU
https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/D1Bw5HYBX
https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/D1Bw5HYBX
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

