
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 1d

wychowawca: Dorota Król

Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Data 26 IV 2021 27 IV 2021 28 IV 2021 29 IV 2021 30 IV 2021

Temat tygodnia Moja Ojczyzna Moja Ojczyzna Moja Ojczyzna

Temat dnia Nasze ulubione zajęcia Niezwykłe kolekcje Na majówkę Na wycieczce w lesie Moja mała ojczyzna

Edukacja polonistyczna Uczennica/Uczeń:

-poznaje znaczenie słowa 

hobby,

- wypowiada się na temat 

różnych form aktywnego 

spędzania czasu,

- podaje różne dyscypliny 

sportowe i łączy z porami 

roku,

- doskonali technikę 

 czytania,

-układa i zapisuje zdania,

- czyta ze zrozumieniem

Uczennica/ Uczeń:

- poznaje znaczenie słowa

kolekcja,

- układa i zapisuje zdania 

z wybranymi nazwami 

czynności,

-czyta ze zrozumieniem 

zdania i dopasowuje do 

niego pytania,

- rozwiązuje rebusy,

tworzy rodzinę 

wyrazów ,,zabawa’’

-ćwiczy grafomotorykę

Uczennica/Uczeń:

- rozmawia na temat 

majowych świąt na 

podstawie 

tekstu,,Grzegorza 

Kasdepkego ,,Maraton’’ 

czytanego przez N. i 

ilustracji w podręczniku,

- słucha wiersza ,,Mówię 

po polsku,

- opisuje symbole 

narodowe

Uczennica/ Uczeń:

-wypowiada się na temat 

wycieczki do lasu,

-ćwiczy czytanie na 

różnych poziomach,

-opisuje szałas na 

podstawie ilustracji,

-dokonuje analizy i syntezy

wzrokowo-słuchowej 

wyrazów z głoską sz,

- poznaje dwuznak sz,Sz na

podstawie wyrazów 

szyszka, Szymek

Uczennica/Uczeń:

-słucha   

opowiadania ,,Majowe 

święta’’ z cyklu listy od 

Hani i Henia,

- przypomina 

wiadomości na temat 

tradycji związanych z 

obchodami majowych 

świąt,

- opisuje miejsce 

swojego zamieszkania,

- Ćwiczy czytanie 

na różnych 

poziomach

Edukacja matematyczna -wykonuje proste 

obliczenia pieniężne

-ćwiczy z  Noni - 

rozwiązuje zadania 

tekstowe w zakresie 20.

-dodaje trzy składniki w 

zakresie 10,

-poznaje pojęcie 1 

kilometr

- kilometr jako 

miara odległości,

- rozwiązuje 

zadania tekstowe,

- odczytuje plan

-kilometr jako 

miara odległości,

- czyta plan, 

porównuje 

odległości

Edukacja przyrodnicza - wypowie się na temat 

prawidłowego 

zachowania  na ścieżkach 

rowerowych

-wie, jak zachować się w 

lesie

Edukacja muzyczna -uczy się śpiewać 

piosenkę ,,Zawsze razem’’

-śpiewa z powagą i 

szacunkiem hymn 

państwowy

Zabawa 

rytmiczna ,,Domek’’.

Poznaje dźwięk ,,fa’’.



Edukacja plastyczna -rysuje po śladzie kontur 

orła, koloruje godło

-wykonuje chorągiewkę 

w barwach narodowych

Edukacja informatyczna TIk/ korzysta z linków - W edytorze 

tekstu zapisuje 

adres 

Zabawy ruchowe Zabawa ruchowa na 

świeżym powietrzu

Zabawa ruchowa ,,Moje 

dziwne kroki’’

Zabawy 

ruchowa,,Defilada’’

Zabawa ruchowa ,,Leśny 

pląs na dzień dobry’’

Religia Jak wywołać uśmiech na 

twarzy rodziców

Dary od Pana Boga

Język angielski

Marta Kaczyńska-

Lisowska


