
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 1d 

wychowawca: Dorota Król 
 

Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Data 18 stycznia 19 stycznia 20 stycznia 21 stycznia 22 stycznia 

Temat tygodnia Witaj, Nowy Roku! Witaj, Nowy Roku! Witaj, Nowy Roku! Czas zimowej zabawy Czas zimowej zabawy 

Temat dnia Zenek i Nowy Rok Karnawał Przygotowanie do balu Bal karnawałowy  

z babcią i dziadkiem 

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 

Wypowiedzi na temat 

święta Babci i Dziadka - 

za co kochamy naszych 

dziadków? 

Opisywanie ilustracji 

przedstawiającej bal 

karnawałowy ze 

szczególnym 

uwzględnieniem strojów. 

Doskonalenie pisania 

wyrazów z literą r. 

Układanie życzeń z okazji 

Dnia 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 Zegar - miernik czasu. 

 Prezentacja tarczy zegara 

Zapisywanie pełnych 

godzin  

Zapisywanie i 

odczytywanie pełnych 

godzin na zegarze. 

 

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych, dokonywanie 

prostych obliczeń 

dotyczących czasu. 

 Dodawanie   i 

odejmowanie w zakresie 

10. Porównywanie liczb. 

O ile  więcej ?  

O ile mniej? 

Edukacja przyrodnicza Rozkład dnia  Pojęcie recykling jako 

wykorzystanie surowców 

wtórnych 

 

  

Edukacja muzyczna Nauka piosenki ,,Zasypało 

nas na biało’’ 

  Śpiewanie 

piosenki ,,Zasypało nas na 

 



Poznanie wartości 

rytmicznej - ćwierćnuta 

biało’’. 

Poznanie wartości 

rytmicznej - ósemka. 

Edukacja plastyczna Rysowanie swojego planu 

dnia 

 Wykonanie robota z 

surowców wtórnych 

Wykonanie laurki dla 

babci i dziadka lub maski 

karnawałowej. 

 

Edukacja informatyczna      

Zabawy ruchowe Zabawy na śniegu.  Zabawy na śniegu. Zabawy na świeżym 

powietrzu. Zabawy na 

sankach. 

 

Religia 

 

 Pan Bóg daje nam 

drogowskazy 

 Pan Bóg pokazuje jak 

kochać drugiego 

człowieka 

 

Język angielski 

Marta Kaczyńska-

Lisowska 

 

     

 


