
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 2e

wychowawca: Maria Skiba
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 W ogrodzie                                                                                                                Rowerem przez Polskę

Temat dnia Niezwykłe ogrody TIK,

E, DZ

Nic w Ogrodzie

DZ

Wiosenna wycieczka

TIK E

Majowe święta cd. Majowe święta

TIK

Edukacja polonistyczna U- Wysłucha czytanego 

przez N. wiersza Doroty 

Gellner

W hamaku Rozmawia  

na temat treści i 

nastroju wiersza. Ćwiczy

czytanie

wiersza z 

uwzględnieniem 

interpunkcji i intonacji. 
Ustnie opisuje obraz

Władysława 

Podkowińskiego W 

ogrodzie. Łączy i 

zapisuje pasujące

do siebie części 

porównań.

U- Rozmawia na temat 

fragmentu lektury Danuty

Parlak Kapelusz

Pani Wrony – 

opowiadanie Nic w 

Ogrodzie. Bierze udział w
zabawie słowno-ruchowej

„Wiosna”. Uzupełnia 

metryczkę lektury z 

podaniem imienia i 

nazwiska autora,

tytułu, imienia głównego 

bohatera i innych postaci.
Odczytuje i zapisuje 

zakodowany

tekst. Udziela i zapisuje 

odpowiedzi zgodnie z 

treścią fragmentu

lektury. Ćwiczy z Noni – 

powtórzenie.

U- Przypomni zasady 

bezpieczeństwa

Bierze udział w zabawie 

słownej

„Zgadnij, co widzę?” 

Doskonali umiejętności 

określania cech 

przedmiotów

za pomocą 

przymiotników.

U- Czyta wiersz Jerzego 

Ficowskiego Maj . 

Wypowiada się na temat 

przeczytanego tekstu. 

Zapisuje rymy do wyrazu 

maj. Wypowiada się  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!

U- Tropiciele wiedzy – 

poznaje wzory flag 

wybranych krajów. Bierze

udział w zabawie 

ruchowej „Defilada” 

Układa nazwy symboli 

narodowych z rozsypanek

literowych . Czyta ze 

zrozumieniem. Utrwala 

pisownię wielką literą 

nazw państw i 

narodowości . Dekoduje 

informacje. Układa 

wyrazy w kolejności 

alfabetycznej



Edukacja matematyczna U- Rozwiązuje zadania z 

treścią- utrwala  

dodawanie i 

odejmowanie do 100.

U- Rozwiązuje zadania z 

treścią- utrwala mnożenie

i dzielenie do 100.

U -Mnoży i dzieli w 

zakresie 100- grafy

U- Dodaje i odejmuje w 

zakresie 100.  Rozwiązuje 

działania  na 

porównywanie różnicowe

–o ile więcej, o ile mniej.-

Edukacja przyrodnicza Zna rodzaje   ogrodów i  

zawód ogrodnika

Edukacja plastyczno 

techniczna

Zilustruje historię opisaną

w lekturze dowolną 

techniką. Wykona  pracę 

plastyczną Ogród moich 

marzeń.

U- Wykonuje z 

kolorowego papieru 

chorągiewki w polskich 

barwach narodowych.

Edukacja muzyczna U- Uczy się  piosenki 

Nasza Wisła Abecadło 

muzyczne – elementy 

muzyki: harmonia. 

Dokonuje  analizy 

słuchowej wybranych 

fragmentów utworów 

muzycznych.

Zajęcia komputerowe Stosuje polecenia 

edytora tekstu: Kopiuj, 

Wklej

Zajęcia ruchowe Ćwiczenia z przyborem, kształtujące gibkość i zwinność, Zasady ruchu drogowego w zabawach i grach, Taneczny krąg – krok zmienny do 

przodu od prawej i lewej nogi

Religia

Honorata Niewiadomska

Słuchamy naszych 

bliskich

Powtórzenie wiadomości 

“sumienie”

Język angielski



Marta Kaczyńska-Lisowska


