
Edukacja wczesnoszkolna 

Klasa I 

Czas realizacji od 12.04.21r.- 23.04.21r. 

 

Blok tematyczny:  Zagrożona Planeta. 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1.Nie zatruwajmy Ziemi. 

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; wypowiada się na podany 

temat; 

- uważnie słucha czytanego wiersza;  stara się przeczytać wiersz z 

odpowiednią intonacją; 

 

matematyczno- 

przyrodnicza 

1.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. Zapoznanie z tangramem – układanie figur. 

- 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  

-potrafi ułożyć figury z wykorzystaniem tangramem 



muzyczna Nauka piosenki Zostań przyjacielem Ziemi  

 

- śpiewa piosenkę;  

 

techniczna Bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń 

elektrycznych. 

 

-zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami 

elektrycznymi; 

 

wychowanie fizyczne Biegi terenowe z pokonywaniem przeszkód. -zna znaczenie dla zdrowia ruchu na  świeżym powietrzu; 

 

 

informatyczna Poznajemy Scratch. 

 

- rozumie znaczenie pojęć: programowanie, język programowania, 

zna zasady dotyczące korzystania z Internetu i stara się ich 

przestrzegać, 

 

 

                                                                      Blok tematyczny: Świat za sto lat. 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1.Niezastąpione wynalazki. 

2.Mój przyjaciel robot. 

3. Kosmiczne podróże. 

4. Wehikuł czasu 

 

 

  

- zna i stosuje w pisowni zasadę wymiany ó na o; czyta tekst ze 

zrozumieniem; 

- umie ocenić bohaterkę komiksu i wskazać powody zmiany 

zachowania; 

- wymyśla i zapisuje rady dla bohaterki; -poprawnie zapisuje 

imiona; 

matematyczno- 

przyrodnicza 

1.Rozpoznawanie figur geometrycznych. 

2. Porównywanie liczb w zakresie 20. 

3. Pokazywanie godzin na zegarze. 

Wykonywanie obliczeń zegarowych 

4. Zapoznanie z tangramem – układanie figur 

 

 

- porównuje liczby w zakresie 20; 

- zna i stosuje zasady układania tangramu;  

- potrafi wskazać godziny na zegarze; 

- prawidłowo wykonuje obliczenia zegarowe 

 

 



plastyczna Plastyczne przedstawienie wyobrażeń na temat 

„Świat za sto lat”. 

 

- starannie wykonuje prace plastyczną 

muzyczna Nauka piosenki Leć, rakieto. 

 

- śpiewa piosenkę;  

 

techniczna Projektowanie wehikułu czasu. - ciekawie projektuje wehikuł czasu; 

 

 

wychowanie fizyczne Biegi terenowe z pokonywaniem przeszkód. -zna znaczenie dla zdrowia ruchu na  świeżym powietrzu; 

 

 

informatyczna Poznajemy Scratch. 

 

- uruchamia edytor Scratch, 

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

uruchamianie programu i zatrzymywanie jego działania), 

 

 

 

Blok tematyczny:  Wiosenne barwy. 

Rodzaj Edukacji Temat zajęć Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

polonistyczno- 

społeczna 

1. Na łące. 

2. Suknia Pani wiosny. 

3. Wielobarwne motyle. 

 

  
 

-słucha ze zrozumieniem wiersza; 

-samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę, wpisując do niej 

odpowiednie hasła; 

-zna i stosuje zasady pisowni rz w niektórych wyrazach; 

- samodzielnie układa i zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej 

- wypowiada się pełnymi zdaniami, opisując ustnie gazetę 

wydawaną przez motyle; 

- potrafi wybrać spośród podanych przymiotników te, które 

określają cechy motyli; 

- umie utworzyć liczbę pojedynczą i mnogą do podanych 



rzeczowników; 

- samodzielnie układa i zapisuje w zeszycie zdania z rozsypanki 

wyrazowej; 

 

matematyczno- 

przyrodnicza 

1. Obliczenia w zakresie 10 – dodawanie trzech 

składników. Obliczenia pieniężne. 

2. Obliczenia w zakresie 10 – odejmowanie 

trzech składników. 

3. Obliczenia w zakresie 20 – działania z zerem. 

4. Podawanie nazw zwierząt 

zamieszkujących łąki i wskazywanie na cechy 

chroniące je przed atakiem napastników. 

 

- biegle dodaje trzy składniki w zakresie 10; 

- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10; 

- sprawnie wykonuje obliczenia z zerem. 

- interesuje się światem przyrody i opowiada pełnymi zdaniami o 

zwierzętach zamieszkujących łąki;  

- dostrzega cechy pomagające zwierzętom ukryć się przed 

napastnikiem; 

 

 

  

muzyczna Zabawy muzyczne. Zapoznanie z budową i 

brzmieniem skrzypiec. 

 

- wie, jak brzmią i wyglądają skrzypce; 

 

 

pastyczna Motyl” – wykonanie pracy plastycznej techniką 

odbicia lustrzanego. 

- starannie wykonuje pracę 

plastyczną 

wychowanie fizyczne Kozłowanie piłki w marszu. -zna znaczenie dla zdrowia ruchu na  świeżym powietrzu; 

 

informatyczna Poznajemy Scratch. 

 

- programuje duszka zgodnie z instrukcją i sprawdza działanie 

programu. 

 

 


