
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa …3a.. 

wychowawca: …Agnieszka Chwalińska………………………………. 
Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
Data 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 
Temat tygodnia OTULENI CIEPŁYM KOCEM/ BOŻE NARODZENIE 
Temat dnia Tkaniny i dzianiny 

własnej roboty 
 Czytanie wiersza 

pt. Zima robi na 
drutach, 
pisownia 
wyrazów z ż po 
spółgłoskach, 
doskonalenie 
rozumienia 
czytanego 
tekstu, 

 Zdobycie 
informacji na 
temat tkanin i 
dzianin, 

 Doskonalenie 
umiejętności 
mnożenia i 
dzielenia w 
zakresie 100, 

 Nauka piosenki 
“Mała 
pastorałka”. 

 

Dziewczynka z 
zapałkami 

 Poznanie baśni 
H.Ch. 
Andersena, 
uzupełnianie 
metryczki 
lektury oraz 
porządkowanie 
kolejności 
wydarzeń, 
układanie 
opowiadania 
na podstawie 
planu 
wydarzeń, 
formułowanie 
odpowiedzi na 
pytania do 
baśni, 

 Rozwiązywanie 
zadań 
tekstowych, 

 Praca 
plastyczna dla 
chętnych - 
Portret bliskiej 
osoby, 

 Dalsze 
ćwiczenia z 
informatyki w 

Życie zwierząt i roślin zimą 
 Czytanie tekstu – 

Przyroda zimą, 
rozmowa na temat 
roślin i zwierząt 
oraz ich sposobów 
na przetrwanie 
zimy, 
odszukiwanie 
czasowników w 
zdaniach, 
porządkowanie 
wyrazów w 
kolejności 
alfabetycznej,  

 Mnożenie licz w 
zakresie 1000 
typu: 12x30, 

 Wykonanie pracy 
plastycznej: 
Zimowe okno, 

 Gra planszowa 
“Ścieżka do 
leśniczówki” - dla 
chętnych.  

Tropimy ortografię - ż 
 

 Czytanie rymowanek 
z wyrazami trudnymi 
ortograficznie - ż, 
podawanie wyrazów 
z ż wymiennym, 
zabawa 
ortograficzna - 
“Uwaga - ż!”, 
układanie zdań z 
wybranymi 
wyrazami, 

 Ćwiczymy z Noni i 
Sprawdź się! - 
doskonalenie 
umiejętności, 

 Tekst matematyczny, 
 Quizy na Eduelo. 

Wigilijny wieczór 
 

 Utrwalenie słów i 
melodii Małej 
pastorałki”, ćwiczenia 
rytmiczne, 

 Zapoznanie z 
wierszem 
“Zasypianka 
wigilijna”, polskie 
zwyczaje i tradycje 
wigilijne”, tworzenie 
rymów i dobieranie 
przymiotników, 
czytanie ze 
zrozumieniem 
przepisu, 

 Lekcja 
programowania – dla 
chętnych,  

 Mnożenie licz 
zakończonych zerami 
oraz doskonalenie 
umiejętności 
rozwiązywania zadań 
tekstowych. 



edytorze 
tekstu. 

Religia 
 

  Temat: Przykazania 
kościelne 
Po tej katechezie 
wymienisz przykazania 
kościelne i wyjaśnisz ich 
treść 
Lekcja on line 

Temat: Pan Jezus przychodzi 
Na katechezie przygotujesz 
się do właściwego przeżycia 
okresu Bożego Narodzenia 
Lekcja on line 

 

Język angielski 
 

 Temat: Animal habitats 
– czytamy o 
zwierzątkach. 

  Temat: Now I know – zadania 
powtórzeniowe. 

 

 
 

 

 


