Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 2c
wychowawca: Teresa Łysiak
Dzień tygodnia
Data
Temat tygodnia
Temat dnia

Poniedziałek
26.04.2021r,
Historia pewnej rośliny

Wtorek
27.04.2021r

Środa
Czwartek
28.04.2021r.
29.04.2021r.
W ogrodzie \ Rowerem przez Polskę
Niezwykłe ogrody DZ
Nic w Ogrodzie
Nic w Ogrodzie cd.

Edukacja polonistyczna

Rozwiązanie zagadki.
Czytanie ze
zrozumieniem tekstu
Zofii Staneckiej “Historia
pewnej rośliny”
Wypowiedzi na temat
tekstu. Zabawa słowna
“Dokończ zdanie”.
Podawanie nazw części
rośliny. Umieszczanie w
odpowiednich miejscach
nalepek z nazwami
części rośliny. Układanie
i zapisywanie
odpowiedzi na pytanie:
”Czego rośliny do
życia?” Utrwalenie
pisowni wyrazów z ż
niewymiennym.

Wysłuchanie czytanego
przez nauczyciela wiersza
Doroty Gellner “W
hamaku”. Rozmowa na
temat treści i nastroju
wiersza Ćwiczenia w
czytaniu wiersza z
uwzględnieniem
interpunkcji i intonacji.
Ustne opisywanie obrazu
Władysława
Podkowińskiego “W
ogrodzie”. Łączenie i
zapisywanie pasujących
do siebie części
porównań.

Rozmowa na temat
fragmentu lektury Danuty
Parlak “Kapelusz Pani
Wrony” - opowiadanie
Nic w Ogrodzie. Zabawa
słowno-ruchowa
“Wiosna” Uzupełnianie
metryczki lektury z
podaniem imienia i
nazwiska autora, tytułu,
imienia głównego
bohatera i innych postaci.

Odczytanie i zapisanie
zakodowanego tekstu.
Udzielanie i zapisywanie
odpowiedzi zgodnie z
treścią fragmentu lektury.
Ćwiczymy z Noni powtórzenie.

Edukacja matematyczna

Rozpoznawanie,
rysowanie linii prostych,
krzywych i łamanych.

Mierzenie i zapisywanie
długości wyróżnionych
odcinków na linii prostej.
Wprowadzenie
oznaczenia odcinków.

Dodawanie i
odejmowanie w zakresie
100. Rozwiązywanie
zadań tekstowych.

Rozwiązywanie zadań z
treścią. Dodawanie i
odejmowanie w zakresie
100.

Piątek
30.04.2021r.
Majowe święta
Czytanie wiersza Jerzego
Ficowskiego “Maj”.
Wypowiedzi uczniów na
temat przeczytanego
tekstu. Zapisywanie
rymów do wyrazu maj.
Wypowiedzi uczniów na
temat współczesnej i
dawnej flagi Polski oraz
sposobów świętowania
Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie
zamieszczonego w
podręczniku tekstu oraz
fragmentu wiersza
Wandy Chotomskiej
“Dzień dobry Biały
Ptaku”. Tropiciele wiedzy
– poznanie wzorów flag
wybranych krajów.
Mnożenie i dzielenie w
zakresie 100 – utrwalamy
tabliczkę mnożenia.

Edukacja przyrodnicza

Budowa tulipana

Edukacja plastyczno
techniczna

Wykonanie pracy
plastycznej, kompozycji
płaskiej - wyklejanie
konturu tulipana
plasteliną.
Utrwalenie przysłowia i
poznanych piosenek.

Edukacja muzyczna

Zajęcia komputerowe
Zajęcia ruchowe
Religia
Honorata Niewiadomska
Język angielski
Anna Dziamska

Poznajemy zawód
ogrodnika DZ
Wykonanie pracy
technicznej “Papierowy
motyl” zgodnie z
instrukcją.

Zabawy na świeżym powietrzu.
Słuchamy naszych
bliskich
Temat: Have you got a....?
Nacobezu: pytam o
posiadane przedmioty

Zanawa słowno ruchowa “Wiosna”. Uzupełnianie metryczki lektury

Zilustrowanie historii
opisanej w lekturze
dowolna techniką.

Powtórzenie wiadomości
“ sumienie”
Temat: My favourite
colour is....
Nacobezu: śpiewam
piosenkę

Wykonanie z kolorowego
papieru chorągiewki w
polskich barwach
narodowych.

