
Tygodniowy plan pracy - edukacja wczesnoszkolna - klasa 3D
wychowawca: Iwona Chojnacka

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 O emocjach

Temat dnia Każdy z nas się czegoś 
wstydzi

Jak wyrażamy 
uczucia?

Tropimy ortografię - 
ą, ę, om, em, on, en

Powtarzamy i utrwalamy
wiadomości

Powtarzamy i 
utrwalamy 
wiadomości

Edukacja 
polonistyczna

 głośne czytanie 
opowiadania “Wstyd”

 rozmowa o wstydliwych
sytuacjach i radzeniu 
sobie ze wstydem na 
podstawie opowiadania
i własnych doświadczeń

 Redagowanie 
pisemnych odpowiedzi 
na pytania dotyczące 
tekstu

 układanie i zapisywanie 
planu wydarzeń 
opowiadania

 omówienie części 
składowych 
podziękowań, ustne 
redagowanie 
przykładowych 
podziękowań

 kończenie zdań 
dotyczących uczuć i 
emocji

 Dobieranie 
przysłówków do 
czasowników, 
zapisywanie zdań w 
zeszycie

 Uzupełnianie rodzin 
wyrazów: smutek, 
radość, złość, spokój

 utrwalanie pisowni 
wyrazów z ą, ę, om, 
on, em, en

 piękne, głośne czytanie
wierszyków Marcina 
Brykczyńskiego 
ilustrujących zasady 
ortograficzne

 nauka na pamięć 
wybranego wierszyka

 głośne czytanie tekstów 
wybranych poczytanek

 powtarzanie i utrwalanie 
zdobytych wiadomości 
ortograficzno-
gramatycznych

 ciche czytanie ze 
zrozumieniem 
tekstów z serii 
“Czytam i 
interpretuję”

 pisemne udzielanie 
odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
przeczytanego tekstu

 powtarzanie i 
utrwalanie zdobytych 
wiadomości 
ortograficzno-
gramatycznych

Edukacja 
matematyczna

 oś czasu - pojęcie wieku
 sposoby zapisywania 

wieków i lat
 przeliczanie wieków na 

lata
 określanie wieku, w 

którym miały miejsce 
wydarzenia

 rozwiązywanie zadań 
tekstowych 
związanych z 
obliczaniem upływu 
lat

 rozwiązywanie zadań 
tekstowych 
związanych z 
obliczaniem upływu lat

 rozwiązywanie zadań 
tekstowych

 rozwiązywanie zadań z 
elementami kodowania

 Noni na tropie - 
powtórzenia w formie
łamigłówek i zagadek



 Edukacja 
przyrodnicza

 rozpoznawanie uczuć 
pozytywnych i 
negatywnych na 
podstawie 
przeczytanego tekstu 
oraz własnych 
doświadczeń

Edukacja plastyczno-
technicza

 praca plastyczna “Mapa
mojego serca”

Edukacja 
informatyczna

 utrwalanie 
umiejętności 
korzystania z 
tematycznych 
serwisów 
internetowych

Edukacja muzyczno-
ruchowa

 utrwalanie wiadomości 
na temat orkiestry

 gry i zabawy na świeżym 
powietrzu

Zajęcia kreatywne

Religia

Język angielski
Marta Kaczyńska-
Lisowska


