
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 1b 

wychowawca Wiesława Słaba 
Dzień 
tygodnia 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Data 18 stycznia 2021 19 stycznia 2021 20 stycznia 2021 21  stycznia 2021  22  stycznia 2021 

Temat 

tygodnia 

 Witaj, Nowy Roku ! 

Temat dnia 
 

Powitanie Nowego 
Roku   DZ/TIK 

Zenek i Nowy Rok 
DZ/TIK 

Zaczynamy karnawał 
DZ/TIK 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA Przygotowania do balu 
DZ/TIK 

Edukacja 
polonistyczna 

Wielozdaniowe 
wypowiedzi na 
temat powitania 
Nowego Roku na 
podstawie ilustracji 
w podręczniku, 
doświadczeń U. i 
wiersza Wandy 
Chotomskiej 
Sylwester z babcią i 
dziadkiem. 
Ćwiczenia w 
czytaniu i pisaniu 
zdań. 

Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów z głoską z. 
Ćwiczenia 
grafomotoryczne 
przygotowujące do nauki 
pisania liter z, Z. Nauka 
pisania liter z, Z na 
podstawie wyrazów 
zegar, Zenek. Ćwiczenia 
w czytaniu tekstów na 
różnych poziomach. 

Karnawałowe zwyczaje. 
Opisywanie stroju 
karnawałowego na podstawie 
ilustracji i doświadczeń U. 
Rozwiązywanie zagadek o 
zegarach. Doskonalenie 
techniki pisania liter z, Z. 
Ćwiczenia w czytaniu 
globalnym. Analiza wzrokowo-
słuchowa w wyrazów z głoską 
z. 
 

Słuchanie opowiadania 
Ciasto po prababci z cyklu 
„Listy od Hani i Henia” 
czytanego przez N. 
Nazywanie emocji 
związanych z pamiątkami 
rodzinnymi. Czytanie ze 
zrozumieniem. Czytanie i 
przepisywanie zdania. 
Doskonalenie umiejętności 
czytania tekstów na różnych 
poziomach. 

Analiza i synteza wzrokowo-
słuchowa wyrazów z głoską 
r. Ćwiczenia 
grafomotoryczne 
przygotowujące do nauki 
pisania liter r, R. Nauka 
pisania liter r, R na 
podstawie wyrazów robot, 
Radek. Doskonalenie 
czytania tekstów na różnych 
poziomach. Analiza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów z literami r, R. 

Edukacja   
matematy- 
czna 

Zegar – miernik 
czasu. 

Odczytywanie pełnych 
godzin na zegarze i ich 
zapisywanie. 

Zapis i odczytywanie pełnych 
godzin na zegarze. Proste 
obliczenia zegarowe. 

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. Rozkład liczby 
10 na trzy składniki. 

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych, dokonywanie 
prostych obliczeń 
dotyczących czasu. 

Edukacja  
przyrodnicza/ 
społeczna 
 

Zmiany w przyrodzie 
zimą 

EZ/ Rozmowa na temat 
rozkładu dnia. 

 Relacje rodzinne, szacunek i 
pomoc. 

Recykling jako wykorzystanie 
surowców wtórnych. 

Edukacja 
plastyczno-
techniczna 
 

 Przygotowanie 
niespodzianek dla babci i 
dziadka. 
 

Wykonanie laurki z 
wykorzystaniem dowolnych 
materiałów plastycznych. 

 Wykonanie robota z 
surowców wtórnych. 



Edukacja 
muzyczna 

Nauka piosenki 
Zasypało nas na 
biało. Wartość 
rytmiczna – 
ćwierćnuta. 

 Wysłuchanie Oberka Grażyny 
Bacewicz, pokaz brzmienia 
skrzypiec. 

Wysłuchanie piosenki Babcia 
tańczy rock and rolla. 

 

Zajęcia 
komputerowe 

TIK TIK TIK TIK TIK 

Zajęcia 
ruchowe 

 Zabawa ruchowa 
„Państwo Pospieszni” 

Ilustrowanie ruchem słuchanej 
muzyki. 

 Zabawa ruchowa przy 
akompaniamencie muzyki 
elektronicznej. 

Religia 
Honorata 
Niewiadomska 

 Pan Bóg daje nam 
drogowskazy 

 Pan Bóg pokazuje jak kochać 
drugiego człowieka 

 

Język angielski 
Marta 
Kaczyńska-
Lisowska 

     

 

 

 

 

 


