
 

Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 2c 

wychowawca: Teresa Łysiak 
Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
Data 14.12.2020r 15.12.2020r 16.12.2020r 17.12.2020r 18.12.2020r  
Temat tygodnia Porozumiewamy się 
Temat dnia Dzieci z Bullerbyn Dzieci z Bullerbyn. 

Gwiazdka w Bullerbyn. 
Plotka Jak się komunikujemy  Dz Mowa zwierząt.   Dz 

Edukacja polonistyczna Wysłuchanie fragmentu 
lektury Astrid Lindgren  
“Dzieci z Bullerbyn” i 
rozmowa na jego temay. 
Uzupełnianie metryczki 
lektury. Stosowanie 
wielkiej litery w 
tytułach, nazwiskach i 
imionach. Wybieranie 
wyrazów określających 
bohaterów lektury.  

Konkurs czytania 
fragmentu lektury Astrid 
Lindgren “Dzieci z 
Bullerbyn”. Rozmowa o 
bohaterach lektury. 
Formułowanie i 
zapisywanie odpowiedzi 
na postawione pytania. 
Układanie i zapisywanie 
wydarzeń według 
właściwej kolejności.  
Omówienie rozdziału “Jak 
obchodzimy gwiazdkę w 
Bullerbyn?. Porównanie 
obchodów Świąt Bożego 
Narodzenia w Polsce i 
Szwecji.  

Wysłuchanie z e 
zrozumieniem tekstu 
Marcina Przewoźniaka 
“Jak się rodzi plotka?”. 
Rozmowa na temat 
plottki. Udzielanie 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstu i 
doświadczeń uczniów. 
Łączenie par rymujących 
się wyrazów. Tworzenie 
czasowników i 
rzeczowników. Nauka 
rymowanki na pamięć. 
Porządkowanie wydarzeń 
zgodnie z treścią 
opowiadania. Gimnastyka 
oka i języka.  

Wypowiedzi na temat 
zamieszczonej w 
podręczniku reprodukcji 
obrazu Augste,a Renoira 
Bal w Moulin de la 
Galette i tekstu . 
Poznawanie różnych 
sposobów 
porozumiewania się - 
nietypowe języki. 
Uzupełnianie tabeli 
nazwami osób z 
zastosowaniem 
właściwych zwrotów na 
powitanie. 
Rozwiązywanie krzyżówki, 
układanie i zapisywanie 
zdania z powstałym 
hasłem. Tropimy 
gramatykę - liczba 
pojedyncza i mnoga 
czasowników. 
Odkodowanie informacji 
za pomocą alfabetu 
Morse,a. Doskonalenie 

Rozmowa na temat 
sposobów 
porozumiewania się 
zwierząt na podstawie 
tekstu w podręczniku i 
wiedzy uczniów. 
Układanie twórczego 
opowiadania z 
wykorzystaniem 
czasowników z 
zakończeniem -uje. 
Łączenie  zachowań 
zwierząt z odpowiednimi 
znaczeniami . Kończenie 
zdań według podanego 
wzoru. Ćwiczwnia 
utrwalające 
rozpoznawanie 
czasowników. Pisownia 
czasowników z 
zakonczeniem –uje. 
Doskonalenie techniki 
czytania ze 
zrozumieniem. Ćwiczenia 
utrwalające pisownię 



techniki czytania na 
różnych poziomach.  

wyrazów z różnymi 
trudnościami 
ortograficznymi. 

Edukacja matematyczna Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 
100 - porównywanie 
liczb.  

Obliczenia kalendarzowe i 
zegarowe – doba.  

Dodawanie i 
odejmowanie liczb typu: 
20+6, 45-5, 40 
=34, 36-20 

Dodawanie i 
odejmowanie liczb - 
rozwiązywanie zadań.  

Mierzenie długości - 
centymetry, metry.  

Edukacja przyrodnicza     Rozpoznawanie odgłosów 
zwierząt.  

Edukacja plastyczno 
techniczna 

 Wykonanie pracy 
plastycznej 
przedstawiającej wybrane 
z lektury zabawy dzieci  - 
malowanie farbami 
plakatowymi.  

   

Edukacja muzyczna   Recytacja przysłowia o 
grudniu. Abecadło 
muzyczne – dwa sposoby 
zapisu wartości 
rytmicznej ósemki.  

  

Zajęcia komputerowe      
Zajęcia ruchowe Zabawy na świeżym powietrzu: biegi do wyznaczonego miejsca, zabawy z piłką, skoki przez skakankę.  
Religia 
Honorata Niewiadomska 

Z radością witamy 
Nowonarodzonego 

 Życie Świętej Rodziny w 
Nazarecie 

  

Język angielski 
Anna Dziamska 

Temat: Now I know – 
zadania powtórzeniowe. 

Temat: At home – 
śpiewamy piosenkę i 
poznajemy nazwy 
członków rodziny. 

   

 

 

 
 

 



 


