
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 2 c IWONA ULICZKA 
Dzień 
tygodnia 

Poniedzi
ałek 

Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Data 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 

Temat 
dnia 

NIESPO
DZIANK
A 

NASZA MAMA 
CZARODZIEJKA 

DZIEŃ DZIECKA PODRÓŻOWANIE KONTYNENTY 

Edukacja 
polonistyczna 
 

Ćwiczymy: 

 

-Czytanie z 

podziałem 

na role 

inscenizacji  

-

Wskazywani

e  

rzeczownikó

w i 

czasownikó

w w 

zdaniach  

– Utrwalenie 

informacji o 

rodzajach 

zdań 

 

Ćwiczymy: 

 

-Doskonalenie techniki czytania 

tekstów na różnych poziomach 

-Układanie i zapisywanie 

odpowiedzi na pytania   

-  Pisanie z pamięci 

Ćwiczymy: 

 

-Czytanie ze zrozumieniem 

-Układanie i zapisywanie zdań 

dotyczących praw dziecka 

-Dopisywanie skojarzeń do 

podanych nazw 

 

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 
matematyczn
a 

-Dodawanie 
i 
odejmowani
e liczb 
trzycyfrowyc
h 
-
Wyodrębnia
nie setek, 
dzieciątek i 
jedności 

-Odejmowanie i dodawanie liczb 
trzycyfrowych 

-Umiejętności matematyczne 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 
 

  -Respektowanie zasad i norm 
postępowania w grupie 

 

Ciekawostki o Afryce 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7TCRWadiJtg 

-Odnajdywanie na mapie świata 

w podręczniku poszczególnych 

kontynentów oraz oceanów, 

-Nazwy owoców egzotycznych, 

 

Edukacja 
plastyczna/te
chniczna 
 

Laurka dla 
Mamy- 
technika 
dowolna 

Laurki dla Mamy- technika 
dowolna- dokończenie 

   

Edukacja 
muzyczna 
 
 

 -Słowa i melodia piosenki. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=pamULWD7hzY 

 
 

-  

Edukacja 
informatyczn
a 
 

 Fragment książki ,,Nasza mama 
czarodziejka” 
https://www.youtube.com/watc
h?v=RL4qYmEEikQ 

 

Wszystko o prawach dziecka 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=df9AMjVApmk 
 

 Film edukacyjny- kontynenty 
https://www.youtube.com/watc
h?v=hyYmyG0SugU1 
 

Religia 
Honorata 
Niewiadomsk
a 

     

Język 
angielski 
Krzysztof 
Karski 

Temat: 
Supergirl, 
where do 
you go? - 
uczymy się 
piosenki. 
NaCoBeZu: 
Umiesz 
zaśpiewać 
piosenkę, 
znasz jej 
sens. 

 Temat: Activity pyramid - 
ćwiczenia. 
NaCoBeZu: Dobrze znasz 
słownictwo i zwroty z rozdziału. 

  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 
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Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa 

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

 

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

