
Edukacja wczesnoszkolna 

Klasa I 

Czas realizacji od 01.12.20r.- 22.12.20r. 

 

Blok tematyczny:  Na dworze króla Kraka. 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1.Narodziny smoka. 

2.Zamek króla Kraka. 

3. Zamek króla Kraka. 

4.Co słychać na zamku? 
 

- uświadomienie dziecku roli rodziny, powinności wobec niej, 

uwrażliwienie na potrzeby członków rodziny. 
- zna i poprawnie zapisuje litery z, Z ; kształtnie pisze literę c; 
bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania z poznaną literą; dokonuje 
syntezy sylabowej wyrazów; 
- samodzielnie czyta tekst i zaznacza 

w nim wyrazy z ó;  poznaje zasadę pisowni 

 

 

matematyczno- 

przyrodnicza 

1.Kształtowanie pojęcia liczby 8 we wszystkich 

aspektach 

2. Dodawanie, odejmowanie i porównywanie 

liczb w zakresie 8. 

3. Wprowadzenie liczby 9. 

4. Obliczenia w zakresie 9. 

5.Zapoznanie się ze zwierzętami 

zamieszkującymi Ziemię w czasach 

prehistorycznych- dinozaury i inne gady. 

 

-umie dodawać i odejmować w zakresie 8; 

-sprawnie przelicza elementy w zakresie 9;  

- dodaje i odejmuje w zakresie 9. 

- sprawnie oblicza przykłady w zakresie 9 – zna i potrafi stosować 

w praktyce zasadę przemienności dodawania 

- poznaje wygląd, zwyczaje oraz nazwy niektórych gadów 

prehistorycznych; 

 

 

 

 



techniczna Wykonanie zamku ozdobionego pasmanterią. 

 

- potrafi ozdobić zamek według własnego pomysłu; 
 

muzyczna Utrwalenie menueta. 

 

- potrafi powiedzieć do jakiej grupy instrumentów zalicza się gitarę 

klasyczną; 

 

 

wychowanie fizyczne Gry i zabawy ogólnorozwojowe na powietrzu. - bierze aktywny udział w zabawach, 

 

informatyczna Malujemy pędzlem w programie Paint. - potrafi posługiwać się  narzędziem Pędzel w edytorze grafiki 

Paint. 

 

 

Blok tematyczny:  Na dworze króla Kraka. 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1.Co słychać na zamku? 

2.Dworskie maniery. 

3.Krolewski ogród. 

4. Smocza góra. 

5. Przygody szewczyka Skuby. 

6. Zasady dobrego zachowania. 

 

-zna i poprawnie zapisuje litery z, Z ; kształtnie pisze literę z; 
bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania z poznaną literą;  
- dokonuje syntezy sylabowej wyrazów;  

- kształtnie pisze poznaną literę w sylabach oraz wyrazach 

podanych w ćwiczeniu; 
 
 

matematyczno- 

przyrodnicza 

1. Dodawanie, odejmowanie i porównywanie 

liczb w zakresie 8. 

2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9. 

3. Dążenie do wykonania zadania w sytuacjach 

trudnych. 

- układa działania do zadań;  

- sprawnie oblicza przykłady w zakresie 9 

 - zna i potrafi stosować w praktyce zasadę przemienności 

dodawania; potrafi samodzielnie rozwiązać krzyżówkę; 
 
 
 
 



techniczna Wykonanie kukiełek do przedstawienia. 

 

 

starannie wykonuje kukiełki do przedstawienia 

plastyczna Wykonanie kukiełek do przedstawienia. 

 

- wykonuje pracę plastyczną ; starannie wykonuje kukiełki do 

przedstawienia 
 

muzyczna Zabawy muzyczne przy piosence Ballada o 

trzech słowach. 

- słucha uważnie piosenki i określa jej nastrój; 
 

wychowanie fizyczne Gry i zabawy ruchowe. 

 

- poprawnie wykonuje skoki z odbicia z rozbiegu. 

-  poprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne; 

 

informatyczna Malujemy aerografem w programie Paint -zna narzędzie Aerograf i umie się nim posługiwać do malowania 

śniegu na obrazku, 

- korzysta z poznanych narzędzi programu Paint 

 

 

Blok tematyczny:  Tajemnice nocy. 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1.Noc-czas na sen. 

2. Oświetlenie dawniej i dziś. 

3.Nocne motyle 

4.Dzień i noc. 

5. Teatr cieni. 

. 

-poznaje litery n, N; 

- kształtnie pisze poznane litery, łącząc je w sylaby i wyrazy; 

- poprawnie układa zdania z rozsypanki sylabowej; samodzielnie 

układa i zapisuje wyrazy z podanych sylab; kształtnie pisze 

poznane zmiękczenia, łączy je w sylaby 

i wyrazy; umie podzielić wyrazy na sylaby; 

- poprawnie zapisuje wyrazy ze zmiękczeniami ci i ć; 

 

 

 



matematyczno- 

przyrodnicza 

1. Kształtowanie pojęcia liczby 10. 

2. Uzupełnianie do 10. 

3. Rozkład liczby 10 na składniki. 

4. Porządkowanie liczb w zakresie 10 

5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. 

6.. Zwierzęta aktywne w dzień i w nocy, ich 

zachowanie i przystosowanie do życia w lesie. 

 

 

 

 

- przelicza elementy w zakresie 10;  prawidłowo porządkuje liczby 

i dopełnia do 10; rozkłada liczbę 10 na składniki; sprawnie dodaje i 

odejmuje w zakresie 10 

- zna ciekawostki o życiu nocnych motyli; poznaje ciekawostki 

dotyczące 

wybranych zwierząt; 

 

 

 

techniczna Projektowanie lampy. 

 

 

- estetycznie i pomysłowo projektuje abażur lampy; 

 

plastyczna Projektowanie i wykonanie kartki świątecznej. 

 

- starannie wykonuje prace plastyczną,  projektuje i wykonuje 

kartkę świąteczną; 
 

muzyczna Graficzne przedstawienie budowy i nauka 

piosenki Leśna kołysanka 

- śpiewa piosenkę; 

 
 

wychowanie fizyczne Zabawy ruchowe naśladowcze. 

Ćwiczenia gimnastyczne z przyborem 

Łączenie biegu i skoku w zabawach 

sprawnościowych. 

 

 

 

- starannie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.  

- przestrzega reguł, sprawnie łączy różne formy ruchu.  

- potrafi się bawić oraz poprawnie wykonywać zaproponowane 

ćwiczenia 

 

informatyczna Rysujemy bałwanka. 

 

- -rozumie znaczenia pojęcia owal, 

-zna narzędzie edytora Paint – Owal,  

-rysuje bałwanka za pomocą narzędzia Owal 

 



 

Blok tematyczny:  Nim rozbłyśnie gwiazdka. 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1.Prezenty, prezenty… 

2. Szopka. 

 

- wypowiada się na temat przyjaźni i cech prawdziwego 

przyjaciela; 

- wypowiada się pełnymi zdaniami, opowiadając o zwyczajach 

świątecznych obchodzonych w jego domu; 

 

matematyczno- 

przyrodnicza 

1.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. 

2. Zabawy i łamigłówki matematyczne. 

3. Ćwiczenia w określaniu położenia 

przedmiotów w przestrzeni. 

 

- potrafi rozwiązać łamigłówki matematyczne i podać odpowiedzi 

-potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni, posługując 

się zwrotami: nad, pod, obok, za, po prawej lub po lewej 

  

techniczna Wykonanie szopki z różnych materiałów. 

 

 

- starannie wykonuje elementy do szopki, 

- bezpiecznie posługuje się narzędziami; 

 

 

plastyczna Wykonanie świątecznych ozdób na choinkę. 

 

- starannie wykonuje świąteczne ozdoby na choinkę; 
 

muzyczna Omówienie i nauka pastorałki Kolęda o 

mówiących zwierzętach. 

 

- bierze udział w zajęciach muzycznych – uczy się słów pastorałki  

 
 

wychowanie fizyczne Rzuty śnieżkami do celu i na odległość. 

Zabawy ruchowe na śniegu 

 

- potrafi rzucać do celu, doskonali rzut na odległość 

- wie, że zimą też należy bawić się na 

powietrzu 

 


