
Edukacja wczesnoszkolna 

Klasa I 

Czas realizacji od 22.03.21r.- 09.04.21r. 

 

Blok tematyczny:  Psotny kwiecień 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1.Patykowa wina 

2.Kwiecień plecień 

3. Prima aprilis 
 

- wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania; rozwiązuje 

rebusy i krzyżówki dotyczące lekcji; 

- czyta głośno wiersz Plecień; 

- rozpoznaje i nazywa uczucia swoje i innych; rozumie termin 

„prima aprilis”, potrafi umiejscowić go w czasie; 

- tworzy liczbę mnogą i zdrobnienia wyrazów 

 

matematyczno- 

przyrodnicza 

1. Utrwalenie nazw wszystkich miesięcy i pór 

roku. Wprowadzenie liczb 13 i 14, ćwiczenie 

umiejętności ich zapisu. 

2. Ćwiczenie umiejętności dodawania 

i odejmowania w zakresie 14. 

3. Wprowadzenie liczb 15 i 16. 

4. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zmian 

w przyrodzie. Określenie cech 

charakterystycznych i zjawisk przyrodniczych 

zachodzących w kwietniu. 

 

 

- zna i potrafi zapisać liczby 13 i 14; wymienia nazwy wszystkich 

miesięcy i pór roku; 

- rozwiązuje nietypowe zadania matematyczne; dodaje i odejmuje 

liczby w zakresie14; 

- dokonuje prostych obliczeń pieniężnych; 

- zna i potrafi zapisać liczby 15 i 16. 

-porównuje liczby w zakresie 16;  potrafi określić miejsce liczby w 

ciągu liczbowym; 

-  prowadzi kalendarz pogody;  umie określić własnymi słowami 

pogodę po wysłuchanej prognozy; 

 

 

 



plastyczna Malowanie kwitnącego sadu techniką mokre na 

mokre. 

 

- zna zasady postępowania przy technice plastycznej mokre na 

mokre; 

 

muzyczna Nauka piosenki Kwiecień, zapoznanie ze stylem 

muzycznym reggae. 

 

 

- umie zaśpiewać piosenkę Kwiecień;  rozpoznaje styl muzyczny 

reggae; 

 

 

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

 

informatyczna Piszemy ukryte litery. 

 

- odkrywa, że nie wszystkie litery mają swoje odpowiedniki na 

klawiaturze komputerowej 

 

 

Blok tematyczny:  Wielkanocne zwyczaje. 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1.Pisanki, kraszanki 

2.Na wielkanocnym stole 

3.Mokry poniedziałek 

 

. 

 

-  potrafi wypowiedzieć się na temat świąt wielkanocnych; 

prawidłowo układa zdanie z rozsypanki wyrazowej; 

- potrafi opowiedzieć o przygotowaniach do świąt w swoim domu; 

- rozumie potrzebę pomagania rodzicom; 

- uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat; 

- układa z sylab wyrazy; 

- płynnie czyta tekst, zastępując obrazki wyrazami; 

- trafnie podaje określenia do wyrazów; 

 

matematyczno- 

przyrodnicza 

1. Wprowadzenie liczb 17 i 18. Doskonalenie 

dodawania i odejmowania liczb w zakresie 10. 

Porządkowanie liczb od najmniejszej do 

największej. 

- rozpoznaje i umie napisać liczby 17i 18;  przelicza elementy w 

zakresie 18; 

- biegle dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10; 

- prawidłowo porządkuje liczby; potrafi posługiwać się pieniędzmi 



2. Wykonywanie obliczeń pieniężnych. 

3. Mierzenie objętości płynu – litr. 

 

– wykonuje obliczenia w zakresie 10; 

- zna jednostkę pojemności – litr i jej skrót l; 

- dokonuje pomiaru objętości płynu; 

 
 

techniczna Wykonanie świątecznej kartki. 

 

- estetycznie i zgodnie z instrukcją wykonuje kartkę świąteczną; 

 

plastyczna Wykonanie świątecznej kartki. 

 

- estetycznie i zgodnie z instrukcją wykonuje kartkę świąteczną; 

 

muzyczna  Wprowadzenie pojęć muzycznych: mazur i 

mazurek. 

 

- zna pojęcia muzyczne: mazur i mazurek 

wychowanie fizyczne Gry i zabawy ruchowe. 

 

- poprawnie wykonuje skoki z odbicia z rozbiegu. 

- zachowuje bezpieczeństwo podczas ćwiczeń 

 

informatyczna Poznajemy Scratch. 

 

- rozumie znaczenie pojęć: programowanie, język programowania, 

zna zasady dotyczące korzystania z Internetu i stara się ich 

przestrzegać, 

 

 

 

Blok tematyczny:  Zagrożona planeta. 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1.Przygoda u lekarza. 

2.Nie zatruwajmy Ziemi. 

3. Teatrzyk ekologiczny. 

 

- czyta ze zrozumieniem;  potrafi wcielić się w przypisaną rolę i 

odegrać scenkę; 

- wie, jak należy dbać o swoje zdrowie; 

- uważnie słucha wiersza i potrafi wypowiedzieć się na jego temat; 

- prawidłowo uzupełnia zdania; 



- uważnie słucha wiersza czytanego przez N.; 

- płynnie czyta tekst inscenizacji; 

- potrafi odegrać przydzieloną mu rolę; 

 

 

matematyczno- 

przyrodnicza 

1.Wprowadzenie liczb 19 i 20. Przeliczanie w 

zakresie 20. Ćwiczenia na porównywanie liczb i 

doskonalenie techniki rachunkowej. 

2. Rozróżnianie zachowań proekologicznych od 

szkodliwych dla przyrody. 

3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez 

przekroczenia progu dziesiątkowego. 

4. Szukanie pomysłów na oszczędzanie wody w 

domu i w szkole. Praktyczne segregowanie 

śmieci. 

 

- rozpoznaje i umie napisać liczby 19 i 20; 

-  prawidłowo przelicza w zakresie 20; 

- wyróżnia dziesiątki i jedności; 

- wie, jakie czynniki źle wpływają na przyrodę 

-prawidłowo wykonuje obliczenia w zakresie 20 – bez 

przekroczenia progu dziesiątkowego 

- wie, na czym polega segregacja śmieci i dlaczego jest ważna 

 

 

 

 

techniczna Wykonanie instrumentów ze zbędnych 

opakowań. 

 

- starannie wykonuje prace techniczne 

 

plastyczna Plastyczne przedstawienie znaczenia wody. 

Wykonanie plakatów o ochronie środowiska 

- starannie wykonuje prace plastyczną,  potrafi wskazać działania, 

które 

pomogą naszej planecie 

muzyczna Nauka piosenki Zostań przyjacielem Ziemi - śpiewa piosenkę; 

 
 

wychowanie fizyczne Zabawa ruchowa „Naśladujemy zwierzęta”. 

 

- przestrzega reguł, sprawnie łączy różne formy ruchu.  

- potrafi się bawić oraz poprawnie wykonywać zaproponowane 

ćwiczenia 

 

informatyczna Poznajemy Scratch. 

 

- wskazuje elementy okna edytora Scratch (duszek, scena, bloczki, 

uruchamianie programu i zatrzymywanie jego działania), 

 



 

 


