
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 1c 

wychowawca: Halina Gałkowska 
Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Data 18.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 

Temat tygodnia Witamy Nowy Rok! 

Temat dnia Witamy Nowy Rok  Zaczynamy karnawał Przygotowania do balu Dzień moich dziadków Zabawy na śniegu 

Edukacja 
polonistyczna 

Wypowiedzi na temat 

Nowego Roku i 

minionych ferii 

zimowych na podstawie 

doświadczeń U. 

Analiza i synteza 

wzrokowo-słuchowa 

wyrazów z głoską z.  

Nauka pisania liter z,Z na 

podstawie wyrazów 

zegar, Zenek. 

Ćwiczenia w czytaniu 

tekstów na różnych 

poziomach. 

 

Opisywanie stroju 

karnawałowego na 

podstawie ilustracji i 

doświadczeń U. 

Rozwiązywanie 

zagadek o zegarach. 

Doskonalenie techniki 

pisania liter z,Z. 

Ćwiczenia w czytaniu 

globalnym. 

 

Wypowiedzi na temat 

konstruowania robota na 

podstawie ilustracji i 

tekstu czytanego przez N. 

Analiza i synteza 

wzrokowo-słuchowa 

wyrazów z głoską r. Nauka 

pisania liter r,R na 

podstawie wyrazów robot, 

Radek. 

Doskonalenie czytania na 

różnych poziomach 

 

Wysłuchanie ze zrozumieniem 
tekstu D. Gellner “Śrubki do 
zupki”. Podawanie cech babci 
i dziadka. Wypowiedzi U. na 
temat okazywania szacunku i 
niesienia pomocy osobom 
starszym. Pisanie zdania z 
pamięci. Życzenia dla Babci i 
Dziadka 

Wysłuchanie 

wiersza ,,Zabawa zimą’’ 

Weroniki Kosteckiej. 

Rozmowa na temat 

bezpiecznych zabaw 

zimowych. 

Nauka na pamięć wybranej 

zwrotki wiersza. 

Układanie zdania z 

rozsypanki sylabowej i 

zapisywanie w liniaturze. 

 

Edukacja 
matematyczna 

Zapoznanie z tarczą 
zegara. Praktyczna 
posługiwanie się 
zegarem. Odczytywanie 
pełnych godzin 

Zapisywanie, 
zaznaczanie i 
odczytywanie pełnych 
godzin na zegarze. 
Wykonywanie prostych 
obliczeń zegarowych. 

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. Dokonywanie 
prostych obliczeń 
dotyczących czasu. 

 Rozwiązywanie zadań 
kształtujących rozumienie 
pojęć: o ile więcej o ile 
mniej? Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 10. 
Porównywanie liczb 

Edukacja 
przyrodnicza 

Upływający czas. Pory 
roku, nazwy miesięcy 

 Wskazywanie rzeczy, z 
których można odzyskać 
surowce potrzebne do 
produkcji innych 
przedmiotów. Wyjaśnienie 
pojęcia recykling 

  

Edukacja muzyczna Osłuchanie z piosenką 
“Tik Tak” 

Poznanie wartości 
rytmicznej - 

   



ćwierćnuta. 
Rozpoznawanie 
dźwięków zegara 

Edukacja plastyczna Zimowy krajobraz – 
praca plastyczna 

  Laurka dla Babci i Dziadka – 
praca plastyczna 

 

Edukacja 
informatyczna 

    Edytor Grafiki - Ołówek i 
Gumka 
 

Zabawy ruchowe Zabawy na śniegu Wspólne zabawy na 
świeżym powietrzu 

“Lepimy bałwana” -
zabawa ruchowa 

“Rzucamy śnieżkami” -zabawa 
ruchowa 

 

Religia 
 

 Pan Bóg daje nam 
drogowskazy 

 Pan Bóg pokazuje jak kochać 

drugiego człowieka 

 

Język angielski 
Marta Kaczyńska-
Lisowska 
 

     

 

 

 

 

 


