
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 2d

wychowawca: Ewa Łysiak-Tupalska
Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Data 26.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 30.04.2021

Temat tygodnia Rowerem przez Polskę

Temat dnia Rozwój rośliny Wycieczka rowerowa Rowerem przez Polskę/

Krajobrazy

Majowe Święta Legenda o Piaście

Edukacja polonistyczna Zapoznanie z tekstem 

Poczytanka “Kiełki”. 

Wpisywanie nazw 

poszczególnych części 

rośliny zielnej. Ćwiczenia

dodatkowe- utrwalenie 

wiadomości. 

Uzupełnianie diagramu, 

pisanie wyrazów w 

kolejności alfabetycznej.

Poprawne zapisywanie 

nazw zawodów, 

stopniowanie 

przymiotników.

Opisywanie budowy 

roweru i jego 

wyposażenie. 

Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa 

rowerzysty. 

Opisywanie wybranych 

znaków drogowych.  

Czytanie ze 

zrozumieniem.

Charakteryzowanie i 

nazywanie elementów 

krajobrazów na 

podstawie tekstu i 

ilustracji.  Piszemy 

poprawnie. Pisownia  

zakończenia- aż w 

wyrazach.

Czytanie wiersza J. 

Ficowskiego Maj. 

Zapisywanie rymów do 

wyrazu maj. Wypowiedzi na 

temat współczesnej i dawnej

flagi Polski.

Poznanie wzorów flag 

wybranych krajów. 

Praktyczne posługiwanie się 

kalendarzem jako ważnym 

źródłem informacji, różne 

sposoby zapisywania dat. 

Układanie nazw symboli 

narodowych z rozsypanki 

wyrazowej.

Czytanie ze zrozumieniem. 

Utrwalenie pisowni nazw 

narodowości wielką literą.

Wysłuchanie ze 

zrozumieniem legendy M. 

Orłonia “O Piaście 

Kołodzieju i tajemniczych 

wędrowcach”. 

Podpisywanie obrazków 

przedstawiających 

bohaterów tekstu.

Utrwalenie pisowni wielką 

literą wyrazów w tytułach, 

imion i nazwisk. 

Zapoznanie z definicją 

legendy. 

 Porządkowanie i 

zapisywanie kolejności 

wydarzeń w legendzie o 

Piaście Kołodzieju.

Edukacja matematyczna Ćwiczenia na mnożenie i

dzielenie. 

Rozwiązywanie zadań z 

treścią.

Praktyczne posługiwanie 

się kalendarzem. 

Mnożenie i dzielenie w 

zakresie 100.

Dodawanie i 

odejmowanie liczb w 

zakresie 100.

Pojęcie kwartału.  

Obliczenia prostych zadań

tekstowych z 

wykorzystaniem obliczeń 

kwartalnych.

Lekcja programowania- 

Uzupełnianie tabel 

właściwymi liczbami, 

dodawanie i 

odejmowanie liczb, 

obliczenia pamięciowe.

Edukacja przyrodnicza Kwiaty  i zwierzęta w 

ogrodzie

Zasady bezpieczeństwa 

podczas jazdy rowerem 

https://www.youtube.co

Wskazywanie na mapie 

sposobów oznaczenia 

poznanych krajobrazów.



m/watch?

v=gSzVtcWBd_w

Edukacja plastyczno  

techniczna

Wykonanie makiety 

krajobrazu wg instrukcji,

Wykonanie flagi Polski Ilustrowanie  dowolną 

techniką sceny 

inspirowanej legendą .

Edukacja muzyczna Abecadło muzyczne 

harmonia.

Odśpiewanie hymnu, 

symbole- test 

https://www.youtube.co

m/watch?v=k-

2SAGH1mMM

Zajęcia komputerowe https://

www.youtube.com/

watch?v=GrKuD6xlb7s

Krajobrazy w Polsce- 

EDUELO 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RnxPLJXD17Q

Prezentacja Symbole 

Polski.

https://

www.youtube.com/

watch?v=tgISPCNoCcs

Zajęcia ruchowe Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Gimnastyka przy muzyce.

Religia

Honorata Niewiadomska

Słuchamy naszych 

bliskich

Powtórzenie wiadomości”

sumienie”

Język angielski

Marta Kaczyńska-Lisowska


