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WRZESIEŃ 

 

Blok 1. JA I MOJE WAKACJE (17 godz.) 

 

Dzień 1. Witaj, szkoło! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

społeczna 1. Witamy się po 

wakacjach. 

– Rozwijanie poczucia rytmu podczas pląsów przy 

piosence Witaj, szkoło! 

– Uczestniczenie w zabawach integrujących zespół 

uczniowski.  

– Przywitanie nowych uczniów. 

– Przypomnienie zasad zachowania się w szkole.  

– Omówienie spraw organizacyjnych. 

– Słuchanie opowiadania nauczyciela o szkole w 

dawnych czasach. 

polonistyczna 2. Przypomnienie 

wiadomości o 

literach, głoskach  

i sylabach.  

– Przypomnienie wyglądu liter drukowanych i 

pisanych oraz odpowiadających im głosek. 

– Dzielenie słów na sylaby i głoski. 

– Kształcenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem i dłuższego skupiania uwagi.  

matematyczna 3. Liczenie w 

zakresie 10. 

– Uczestniczenie w zabawach ruchowych 

związanych z liczeniem w zakresie 10. 

– Porządkowanie liczb w zakresie 10 według 

podanego warunku. 

– Porównywanie liczb w zakresie 10. 

wychowanie 

fizyczne 
4. Zabawy  

i ćwiczenia 

– Przypomnienie zasad zachowania bezpieczeństwa 

podczas zajęć fizycznych. 
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(108) organizacyjne. – Ustalenie regulaminu zajęć fizycznych. 

– Ćwiczenia rąk, nóg, tułowia. 

 

Dzień 2 Wspominamy wakacje 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Opowiadanie o 

tym, gdzie dzieci 

były na 

wakacjach. 

– Rozmowy na temat miejsc, w których dzieci 

spędzały wakacje. 

– Prezentowanie zdjęć z wakacji. 

– Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania. 

– Rozwijanie umiejętności barwnego opowiadania. 

– Rozpoznawanie charakterystycznych miejsc na 

podstawie usłyszanego opisu. 

– Rozwijanie spostrzegawczości. 

– Przypomnienie najważniejszych regionów Polski. 

– Czytanie tekstów zapisanych literami drukowanymi 

i pisanymi. 

– Pisanie wyrazów i zdań. 

–Tworzenie wystawy ze zdjęć, przyniesionych przez 

dzieci. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

muzyczna 

(40) 
2. Nauka piosenki 

Witaj, szkoło! 

– Śpiewanie piosenek poznanych na wakacjach. 

– Poznanie słów i melodii piosenki Witaj, szkoło! 

– Rozpoznawanie odgłosów. 

– Granie na instrumentach perkusyjnych. 

matematyczna 3. Przypomnienie 

liczb od 0 do 10. 

– Porządkowanie i porównywanie liczb w zakresie 10 

według podanego warunku z wykorzystaniem liczb 

w kolorach. 

– Porównywanie liczb w zakresie 10. 

– Pisanie cyframi liczb w zakresie 10. 

– Pisanie liczebników głównych w zakresie 10. 

wychowanie 

fizyczne 

(108 1/3) 

4. Zabawy i gry 

zespołowe.  

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Zabawy przy piosence Witaj, szkoło! 

 

Dzień 3. Wspominamy wakacyjne przygody 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Opowiadanie 

wakacyjnych 

przygód 

inspirowane 

przeżyciami dzieci 

i opowiadaniem 

Krystyny 

Drzewieckiej 

Zostaję 

archeologiem. 

– Słuchanie opowiadania o wakacyjnych przygodach. 

– Opowiadanie przez dzieci wakacyjnych przygód. 

– Budzenie zainteresowania słuchaczy sposobem 

opowiadania.  

– Rozmowa o tym, jakie wiadomości i umiejętności 

wyniesione z klasy pierwszej przydały się na 

wakacjach. 

– Czytanie i pisanie wyrazów i zdań na podany 

temat. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 
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plastyczna 

(40) 
2. Rysowanie 

kredkami – 

Pociąg z bagażem 

wakacyjnych 

wspomnień.  

– Rysowanie w konturze wagonu tego, co dzieciom 

najbardziej kojarzy się z wakacjami.  

– Pisanie własnego imienia. 

– Tworzenie klasowego pociągu. 

matematyczna 3. Liczby od 0 do 10 

w aspekcie 

porządkowym i 

miarowym. 

– Pisanie liczebników porządkowych w zakresie 10. 

– Przypomnienie wiadomości o mierzeniu. 

– Mierzenie w zakresie 10 cm. 

wychowanie 

fizyczne 

(108 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Zabawy przy piosence Witaj, szkoło! 

 

Dzień 4. Wspominamy znajomych z wakacji 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

społeczna 1. Rozmowa o 

ciekawych 

ludziach 

poznanych na 

wakacjach 

inspirowana 

wierszem 

Stanisława 

Grabowskiego 

Lato z bratem i 

doświadczeniami 

dzieci. 

– Opisywanie cech charakteru postaci. 

– Wskazywanie cech sprzyjających zawieraniu 

przyjaźni. 

– Czytanie fragmentów wiersza. 

– Układanie i zapisywanie zdań do obrazków. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3. 

zajęcia 

techniczne 
2. Budowanie 

szałasu.  

– Budowanie szałasu z dostępnych materiałów. 

matematyczna 3. Liczby od 0 do 12 

na zegarze. 

– Odczytywanie godzin na zegarze. 

– Ustawianie godzin na zegarze. 

– Rozwiązywanie zadań wymagających obliczeń 

zegarowych w zakresie 12. 

wychowanie 

fizyczne 

(109) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ze śpiewem. 

– Zabawy przeciw agresji. 

– Zabawy z rymowankami. 

 

Dzień 5. Wakacyjne obserwacje przyrodnicze 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1.–2. Rozmowa o 

obserwacjach 

przyrodniczych  

z wakacji 

inspirowana 

opowiadaniem 

Krystyny 

– Rozwijanie umiejętności opowiadania. 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem.  

– Zaprezentowanie roślin i zwierząt 

charakterystycznych dla morza i gór. 

– Przypomnienie wyglądu leśnych ptaków. 

– Przypomnienie pojęć: ssak, ptak. 
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Drzewieckiej 

Zwierzaki w 

Uroczysku. 

– Rozmowa o obserwacjach przyrodniczych dzieci 

podczas wakacji. 

– Zebranie wiadomości dzieci o jeżach. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 4. 

matematyczna 3. Dodawanie w 

zakresie 10.  

– Ćwiczenia w dodawaniu w zakresie 10. 

– Dodawanie 0. 

– Wykorzystanie w obliczeniach przemienności 

dodawania. 

– Dodawanie trzech liczb. 

wychowanie 

fizyczne 

(110) 

4. Zabawy i 

ćwiczenia 

porządkowe. 

– Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 

– Rozwijanie umiejętności sprawnego reagowania na 

umówione sygnały. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 1. 

Uczeń: 

– przestrzega zasad zachowania się w szkole  

– dzieli się z kolegami wrażeniami z miejsc, w których spędził wakacje 

– opowiada o przyjaźniach zawartych na wakacjach 

– uważnie słucha wypowiedzi innych osób 

– czyta i pisze wszystkie litery alfabetu polskiego 

– czyta teksty zapisane literami drukowanymi i pisanymi 

– układa samodzielnie zdania i je zapisuje 

– wymienia nazwy roślin i zwierząt charakterystycznych dla morza i gór 

– stosuje ze zrozumieniem pojęcia ptaki i ssaki 

– opowiada o swoich obserwacjach przyrodniczych w czasie wakacji 

– biegle liczy do 10 

– sprawnie dodaje w zakresie 10 dwie i więcej liczb 

– zapisuje liczby za pomocą cyfr i wyrazów 

– mierzy obiekty i wyraża wynik w centymetrach 

– odczytuje i ustawia godziny na zegarze 12-godzinnym 

– rozwiązuje zadania wymagające obliczeń zegarowych w zakresie 12 

– śpiewa piosenkę Witaj, szkoło! 

– rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne poznane w klasie pierwszej 

– buduje szałas z dostępnych materiałów 

– wyraża w formie plastycznej swoje odczucia związane z wakacjami 

– przestrzega regulaminu zajęć fizycznych. 

 

Blok 2. JA I MOJA KLASA (17 godz.) 

 

Dzień 1. Co się zmieniło w moim wyglądzie w czasie wakacji? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa o 

zmianach, jakie 

zaszły w 

wyglądzie dzieci 

podczas wakacji 

inspirowana 

– Słuchanie ze zrozumieniem opowiadania. 

– Rozmowa o przyczynach zmian w wyglądzie 

dzieci.  

– Rozwijanie spostrzegawczości i uwagi. 

– Kształcenie umiejętności zadawania pytań i 

odpowiadania na nie. 
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opowiadaniem 

Hanny 

Ożogowskiej 

Druga klasa i 

spostrzeżeniami 

dzieci. 

– Ćwiczenia związane z porównywaniem wysokości. 

– Pisownia imion wielką literą.  

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

muzyczna (41) 2. Nauka piosenki 

A ja rosnę! 

– Nauka słów i melodii piosenki. 

– Wyodrębnienie zwrotek i refrenu.  

– Granie na instrumentach perkusyjnych. 

matematyczna 3. Odejmowanie w 

zakresie 10. 

– Ćwiczenia w odejmowaniu w zakresie 10. 

– Odejmowanie 0. 

– Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania  

i odwrotnie. 

– Odejmowanie trzech liczb w zakresie 10.  

wychowanie 

fizyczne 

(111) 

4. Ustawienia i 

pozycje 

wyjściowe do 

ćwiczeń i 

zabaw. 

– Ćwiczenie form porządkowych i pozycji 

wyjściowych do ćwiczeń i zabaw. 

– Kształtowanie sportowej rywalizacji.  

 

Dzień 2. Czy moi koledzy zmienili się w czasie wakacji? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa o 

zmianach, jakie 

zaszły w 

wyglądzie 

kolegów 

inspirowana 

kolejną częścią 

opowiadania 

Hanny 

Ożogowskiej 

Druga klasa i 

spostrzeżeniami 

dzieci. 

– Słuchanie ze zrozumieniem opowiadania. 

– Rozwijanie spostrzegawczości i uwagi. 

– Układanie zdań oznajmujących, pytających i 

rozkazujących na podstawie ilustracji. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 

plastyczna 

(41) 
2. Rysowanie na 

dowolny temat z 

uwzględnieniem 

perspektywy. 

– Obserwowanie układu przedmiotów z różnych 

odległości. 

– Wprowadzenie pojęcia perspektywa. 

– Rysowanie z uwzględnieniem perspektywy. 

– Oglądanie dzieł malarskich ukazujących 

perspektywę. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań na 

dodawanie w 

zakresie 10. 

– Dodawanie i odejmowanie dwóch i trzech liczb w 

zakresie 10. 

– Samodzielne czytanie zadań. 

– Wyróżnianie w zadaniu danych. 

– Liczenie pieniędzy w zakresie 10 zł. 

wychowanie 

fizyczne 
4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

– Zabawy rozwijające spostrzegawczość. 

– Zabawy integrujące zespół uczniowski. 
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(111 1/3) wplecione w 

przebieg zajęć). 

 

Dzień 3. Jak postępuje dobry kolega? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyka 

1.–2. Rozmowa o 

cechach dobrego 

kolegi. 

Układanie i 

zapisywanie 

zdań. 

 

– Wskazywanie przez dzieci sytuacji sprzyjających 

nawiązywaniu relacji koleżeńskich. 

– Wskazywanie przez dzieci sytuacji prowadzących 

do konfliktów z kolegami. 

– Rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów. 

– Wskazywanie cech dobrego kolegi. 

– Układanie i zapisywanie zdań do sytuacji 

przestawionych na obrazkach. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań na 

odejmowanie w 

zakresie 10. 

– Dodawanie i odejmowanie trzech liczb w zakresie 

10. 

– Samodzielne czytanie zadań. 

– Wyróżnianie w zadaniu danych. 

– Liczenie pieniędzy w zakresie 10 gr. 

wychowanie 

fizyczne 

(111 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy integrujące zespół uczniowski. 

– Zabawy przy piosence A ja rosnę! 

 

Dzień 4. Jaki powinien być zespół klasowy? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

społeczna 1. Zastanawianie 

się i ustalanie, 

co zrobić, aby 

stworzyć dobry 

zespół klasowy.  

– Wypowiedzi dzieci o wymarzonym zespole 

klasowym. 

– Ustalenie klasowych zasad postępowania na 

zajęciach, na przerwach, po zajęciach i wobec 

chorych kolegów. 

– Kształtowanie umiejętności empatycznego 

współdziałania w grupie. 

– Pisanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 4. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie kart 

do gry w 

przeciwieństwa. 

– Wypchnięcie kart. 

– Dorysowanie pary obrazków o znaczeniu 

przeciwnym. 

– Ustalenie reguł gry.  

matematyczna 2. Rozwiązywanie 

zadań na 

dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 10. 

– Sprawdzanie dodawania za pomocą odejmowania i 

odwrotnie. 

– Kształtowanie nawyku sprawdzania wyników 

swojej pracy. 

– Przekształcanie zadań na dodawanie na dwa 

zadania na odejmowanie. 

– Zwrócenie uwagi na związki między danymi w 
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zadaniu. 

wychowanie 

fizyczne  

(112) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy integrujące zespół uczniowski. 

– Zabawy przy piosence A ja rosnę! 

 

Dzień 5. Jak wybrać dobry samorząd klasowy? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

społeczna 1. Rozmowa o 

tym, co to jest 

samorząd 

klasowy i jak 

trafnie wybrać 

jego członków. 

– Zaprezentowanie modeli władzy: autokratycznego, 

liberalnego, demokratycznego. 

– Rozmowa o roli i znaczeniu samorządu klasowego. 

– Wybór samorządu klasowego. 

– Rozwijanie umiejętności czytania. 

– Pisanie zdań na temat wyborów do samorządu. 

matematyczna 2. Układanie 

zadań na 

dodawanie w 

zakresie 10. 

– Dodawanie i odejmowanie dwóch i trzech liczb w 

krasie 10. 

– Układanie treści zadań do ilustracji i pytania. 

– Rozwiązywanie zadań. 

– Pisanie odpowiedzi. 

wychowanie 

fizyczne 

(113) 

3. Zabawy z 

zastosowaniem 

zasad ruchu 

drogowego. 

– Ćwiczenie szybkiego i sprawnego reagowania na 

umówione sygnały i znaki.  

– Przypomnienie podczas zabaw zasad ruchu 

drogowego. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 2. 

Uczeń: 

– wymienia czynniki sprzyjające relacjom koleżeńskim 

– wymienia sposoby rozwiązywania konfliktów 

– wymienia cechy dobrego kolegi 

– przestrzega ustalonych w klasie zasad postępowania: na zajęciach, na przerwach, po 

zajęciach i wobec chorych kolegów 

– w sposób świadomy i odpowiedzialny wybrał samorząd klasowy 

– staje się bardziej samodzielny w swoim zachowaniu i myśleniu 

– pisze imiona wielką literą 

– zadaj pytania do wysłuchanego tekstu 

– układa i zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące 

– odpowiada na zadawane pytania 

– pisze starannie podane zdania 

– podaje przykłady wyrazów o znaczeniu przeciwnym 

– śpiewa piosenkę A ja rosnę! 

– biegle dodaje i odejmuje dwie i trzy liczby w zakresie 10 

– dostrzega związek między dodawaniem i odejmowaniem 

– rozwinął umiejętność analizowania treści zadania tekstowego 

– układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe 

– rysuje uwzględniając zasady perspektywy 

– zrobił zabawkę dydaktyczną 

– aktywnie uczestniczy w zabawach integrujących zespół uczniowski 
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– rozwinął umiejętność rzucania i chwytania 

– rywalizuje zgodnie z zasadami fair play. 

 

 

Blok 3. JA I NAUKA! (17 godz.) 

 

Dzień 1. Sprawdź swój słuch! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

muzyczna  

(42) 
1. Nauka piosenki 

Nasze uszy 

słyszą świat. 

 

– Nauka piosenki. 

– Wyklaskiwanie i granie na instrumentach 

perkusyjnych rytmu całonutowego. 

– Wprowadzenie całej nuty i pauzy całonutowej. 

– Pisanie całych nut i pauz całonutowych. 

– Granie rytmu Mruczanki żółwia na instrumentach 

perkusyjnych. 

polonistyczna 2. Rozmowa o 

tym, skąd się 

biorą dźwięki i 

dlaczego je 

słyszymy 

inspirowana 

wierszem Agaty 

Orłoś i Jerzego 

Wolnego 

Struny. 

– Poznanie sposobów powstawania dźwięków. 

– Poznanie sposobu wydawania dźwięków przez 

człowieka. 

– Poznanie budowy i funkcji ucha. 

– Rozmowa o znaczeniu słuchu dla dobrego uczenia 

się. 

– Samodzielne kończenie zdania. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

matematyczna 3. Układanie 

zadań na 

odejmowanie w 

zakresie 10. 

– Dodawanie i odejmowanie dwóch i trzech liczb w 

zakresie 10. 

– Układanie treści zadań do ilustracji i pytania. 

– Rozwiązywanie zadań. 

– Pisanie odpowiedzi. 

wychowanie 

fizyczne (114) 
4. Ćwiczenia na 

torze przeszkód. 

– Rozwijanie szybkości, zwinności i mocy. 

– Łączenie na torze przeszkód różnych form ruchu. 

 

Dzień 2. Sprawdź swój wzrok!  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Rozmowa o roli 

wzroku w 

uczeniu się i 

poznawaniu 

inspirowana 

opowiadaniem 

Grzegorza 

Kasdepke 

Widzieć jak 

przez mgłę. 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.  

– Czytanie opowiadania z podziałem na role. 

– Poznanie budowy i funkcji oka. 

– Kształcenie umiejętności zadawania pytań. 

– Rozmowa o wadach wzroku i sposobach ich 

korygowania. 

– Pisanie nazw przyrządów optycznych. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 

plastyczna  2. Świat do góry – Oglądanie reprodukcji obrazu w różnych położeniach. 
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(42) nogami– 

dorysowanie 

elementów do 

naklejonej 

sylwety. 

– Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

– Rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności 

myślenia. 

matematyczna 3. Równania typu: 

a + □ = b. 

– Kształcenie rozumienia struktury zadania 

algebraicznego. 

– Obliczanie niewiadomej liczby, z wykorzystaniem 

liczmanów. 

– Werbalizowanie przebiegu poszukiwania 

niewiadomej liczby. 

wychowanie 

fizyczne 

(114 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe rozwijające spostrzegawczość. 

– Zabawy rozwijające wyobraźnię. 

– Zabawy ruchowe przy piosence Nasze uszy słyszą 

świat. 

 

Dzień 3. Rozwijaj uwagę i pamięć! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

społeczna 1.–2. Rozmowa na 

temat znaczenia 

uwagi i pamięci 

w uczeniu się 

inspirowana 

opowiadaniem 

Hanny 

Ożogowskiej 

Dla kogo te 

skrzynki? 

– Ćwiczenia w skupianiu uwagi. 

– Rozmowa o przyczynach rozpraszania uwagi na 

zajęciach. 

– Ćwiczenia pamięci. 

– Układanie pytań do tekstu. 

– Pisanie z pamięci. 

– Nauka wierszyka na pamięć. 

matematyczna 3. Równania typu:  

□ + a = b. 

– Kształcenie rozumienia struktury zadania 

algebraicznego. 

– Obliczanie niewiadomej liczby, z wykorzystaniem 

liczmanów. 

– Werbalizowanie przebiegu poszukiwania 

niewiadomej liczby. 

wychowanie 

fizyczne  

(114 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe rozwijające spostrzegawczość, 

uwagę i pamięć. 

– Zabawy ruchowe przy piosence Nasze uszy słyszą 

świat. 

 

Dzień 4. Trenuj swój umysł! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

 
1. Rozwiązywanie 

zagadki 

logicznej 

TomaszaSmere

ka Kłamstwa 

– Rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem. 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Rozwijanie umiejętności wnioskowania na 
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sroczych dzieci. podstawie dostarczonych informacji. 

– Kształtowanie odporności na napotykane trudności 

typu poznawczego. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 5. 

matematyczna 2. Równania typu: 

a – □ = b. 

– Kształcenie rozumienia struktury zadania 

algebraicznego. 

– Obliczanie niewiadomej liczby, z wykorzystaniem 

liczmanów. 

– Werbalizowanie przebiegu poszukiwania 

niewiadomej liczby. 

zajęcia 

techniczne 
3. Wykonanie 

domina 

sylabowego. 

– Cięcie papieru po liniach prostych. 

– Formułowanie zasad gry. 

wychowanie 

fizyczne  

(115) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe rozwijające spostrzegawczość, 

uwagę i pamięć. 

– Zabawy ruchowe przy piosence Nasze uszy słyszą 

świat. 

 

Dzień 5. Czerp przyjemność z uczenia się! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Zabawy i 

ćwiczenia 

utrwalające 

wiadomości o 

głoskach, 

słowach, 

literach, 

sylabach i 

wyrazach. 

– Analiza i synteza słuchowa słów. 

– Dzielenie słów i wyrazów na sylaby. Układanie 

słów i wyrazów z sylab. 

– Poznanie budowy aparatu artykulacyjnego. 

– Ćwiczenia artykulacyjne. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 4. 

matematyczna 2. Równania typu: 

□ – a = b. 

– Kształcenie rozumienia struktury zadania 

algebraicznego. 

– Obliczanie niewiadomej liczby, z wykorzystaniem 

liczmanów. 

– Werbalizowanie przebiegu poszukiwania 

niewiadomej liczby. 

wychowanie 

fizyczne (116) 
3. Ćwiczenia na 

torze przeszkód. 

– Rozwijanie szybkości, zwinności i mocy. 

– Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 3. 

Uczeń: 

– rozumie znaczenie słuchu, wzroku, uwagi i pamięci dla uczenia się 

– skontrolował u lekarza swój wzrok i słuch 

– wypowiada się w kilku zdaniach 

– zadaje pytania dotyczące tematów omawianych na zajęciach 

– rozwinął umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem 

– rozwinął umiejętność wnioskowania na podstawie zebranych informacji 

– pisze zgodnie z zasadami kaligrafii 
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– dokonuje analizy i syntezy słuchowej słów i dzieli słowa na sylaby 

– biegle dodaje i odejmuje trzy liczby w zakresie 10 

– rozwiązuje i układa proste zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 

– oblicza przy pomocy liczmanów niewiadomą liczbę w dodawaniu i odejmowaniu  

– tnie papier po liniach prostych i krzywych 

– rozpoznaje cała nutę i pauzę całonutową oraz umie je napisać 

– wyklaskuje i gra na instrumentach perkusyjnych rytm całonutowy 

– śpiewa piosenkę Nasze uszy słyszą świat 

– rozwinął swoją wyobraźnię plastyczną 

– rozwinął płynność, giętkość i oryginalność myślenia 

– rozwinął szybkość, zwinność i moc. 

 

Blok 4. ODKRYWAM ŚWIAT Z KOZIOŁKIEM MATOŁKIEM (17 godz.) 

 

Dzień 1. Wycieczka do sadu lub ogrodu warzywnego 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Oglądanie roślin 

i zwierząt w 

naturalnym 

środowisku. 

 

– Przypomnienie wyglądu i budowy: drzew, 

krzewów, roślin zielnych. 

– Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw. 

– Oglądanie szkodników roślin i skutków ich 

działalności. 

– Nazywanie dostrzeżonych zwierząt. 

– Wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy roślin i 

zwierząt. 

społeczna 2. Obserwowanie 

pracy 

ogrodników, 

działkowców 

lub 

sadowników. 

– Rozmowa o pracach wykonywanych podczas 

uprawy roślin. 

– Oglądanie narzędzi potrzebnych podczas 

wykonywania tych prac. 

– Kształcenie umiejętności zadawania pytań na 

podany temat. 

– Wspólne zastanawianie się, jakie cechy powinien 

mieć człowiek zajmujący się roślinami. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 10. 

– Doskonalenie umiejętności dodawania i 

odejmowania w zakresie 10. 

wychowanie 

fizyczne (117) 
4. Zabawy i 

ćwiczenia w 

terenie. 

– Biegi na wyznaczonym torze przeszkód 

–Skoki obunóż i jednonóż 

– Rzucanie do celu. 

 

Dzień 2. Praca z lekturą:  

Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz 120 przygód Koziołka Matołka  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

środowiskowa 

1. Rozmowa o 

tym, czy 

podróże 

kształcą na 

– Przedstawienie postaci Kornela Makuszyńskiego i 

Mariana Walentynowicza. 

– Wprowadzenie terminów: metryczka książki, komiks, 

akcja. 
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podstawie 

doświadczeń 

dzieci i książki 

Kornela 

Makuszyńskieg

o i Mariana 

Walentynowicz

a 120 przygód 

Koziołka 

Matołka.  

– Zastanawianie się nad główną myślą utworu. 

– Rozwijanie wnioskowania oraz logicznego myślenia. 

plastyczna  

(43) 

2. Tworzenie 

klasowego 

komiksu na 

podstawie 

wiersza Anny 

Brzeskiej Mój 

koziołek. 

– Rysowanie kredkami ilustracji do kolejnych zwrotek 

wiersza. 

– Tworzenie komiksu. 

– Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 10. 

– Liczenie w zakresie 10 według podanego warunku. 

– Rozwiązywanie i układanie zadań na dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 10. 

wychowanie 

fizyczne 

(117 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy: W gabinecie śmiechu, Koziołek zwiedza 

świat. 

 

Dzień 3. Praca z lekturą:  

Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz 120 przygód Koziołka Matołka (cd.) 

 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

etyka 
1.–2. Rozmowa o 

tym, jakich 

ludzi spotkał 

koziołek 

podczas 

podróży na 

podstawie 

książki Kornela 

Makuszyńskieg

o i Mariana 

Walentynowicz

a 120 przygód 

Koziołka 

Matołka. 

– Wskazywanie pozytywnych i negatywnych postaci w 

lekturze. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

– Rozwijanie wnioskowania oraz logicznego myślenia. 

– Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. 

– Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

zajęcia 

techniczne 
3. Wykonanie 

spadochronu. 

– Łączenie różnych materiałów 

wychowanie 

fizyczne  

(117 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

– Zabawa Do celu. 

– Zabawy ze spadochronami. 

– Zabawa Bezpieczna droga. 
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przebieg zajęć). – Zabawa Krążące słowa. 

 

Dzień 4. Zajęcia rozwijające różne rodzaje aktywności: 

Nasza wyprawa 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Nauka na 

pamięć wiersza 

Grażyny Lech 

Wyprawa. 

– Rozwijanie pamięci. 

– Demonstrowanie dzieciom sposobu 

zapamiętywania treści. 

– Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. 

– Kształcenie umiejętności wypowiadania się na 

podany temat. 

matematyczna, 

społeczna, 

plastyczna 

2. Projektowanie 

rysunkowego 

planu 

wycieczki. 

– Naklejanie obrazków prezentujących plan 

wyprawy. 

– Dorysowywanie graficznych elementów. 

– Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

matematyczna 3. Wykorzystanie 

umiejętności 

dodawania i 

odejmowania w 

zakresie 10. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

– Dodawanie i odejmowanie w dowolnej liczby 

składników w zakresie 10. 

wychowanie 

fizyczne  

(118) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawa Dzwony, dzwonki, dzwoneczki. 

– Ruchowa ilustracja treści wiersza. 

 

Dzień 5. To umiem! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

etyka 
1. Czytanie 

wiersza Anny 

Brzeskiej Koniec 

wakacji. 

– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na 

podany temat. 

– Kształcenie techniki czytania wierszy. 

– Rozwiązywanie rebusów. 

– Powtórzenie wiadomości o rodzajach zdań. 

– Powtórzenie wiadomości o głoskach, literach, 

sylabach. 

– Rozmowa o etycznych zasadach zachowania 

podczas sprawdzianów. 

– Samodzielne wykonywanie ćwiczeń To umiem! 

matematyczna 2. Dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 10. 

– Samodzielne czytanie i rozwiązywanie zadań 

matematycznych. 

wychowanie 

fizyczne (119) 
3. Gry i zabawy z 

piłką. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Rozwijanie umiejętności rzucania i chwytania piłki. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 4. 

Uczeń: 
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– przeczytał książkę Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza 120 przygód 

Koziołka Matołka i wypowiada się na jej temat 

– stosuje pojęcia: metryczka książki, komiks, akcja  

– rozwinął umiejętność pracy w grupie  

– rozwinął wyobraźnię i twórcze myślenie  

– korzysta ze sposobu ułatwiania sobie zapamiętywania wiersza  

– rozpoznaje rodzaje zdań 

– rozróżnia pojęcia: głoska, litera, sylaba 

– przestrzega przyjętych zasad zachowania się podczas sprawdzianów  

– rozróżnia drzewa, krzewy i rośliny zielne 

– wymienia nazwy trzech oglądanych na wycieczce warzyw, owoców  

– wymienia nazwy trzech oglądanych na wycieczce: drzew, krzewów, roślin zielnych  

– wymienia nazwy trzech oglądanych na wycieczce zwierząt  

– oglądał szkodniki roślin i skutki ich działalności  

– wskazuje jadalne części oglądanych warzyw  

– podaje nazwy prac niezbędnych w ogrodzie i w sadzie  

– wymienia nazwy trzech oglądanych narzędzi ogrodniczych  

– biegle dodaje i odejmuje w zakresie 10 

– sprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie 

– wykonał ilustrację do wiersza  

– wykonał spadochron  

– sprawnie pokonuje przeszkody terenowe. 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

Blok 5. UCZĘ SIĘ ALFABETU (17 godz.) 

 

Dzień 1. Co to jest alfabet i do czego służy? 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o tym, 

co to jest alfabet i 

do czego służy 

inspirowana 

wierszem Wandy 

Chotomskiej 

Alfabet i 

doświadczeniami 

dzieci. 

– Wskazywanie sytuacji, w których dzieci zetknęły 

się z alfabetem. 

– Oglądanie źródeł uporządkowanych według 

alfabetu: słownik ortograficzny, encyklopedia, 

książka telefoniczna, słownik komputerowy, 

dziennik. 

– Podawanie przykładów słów, rozpoczynających się 

głoską odpowiadającą kolejnej literze alfabetu. 

– Porządkowanie imion dzieci według alfabetu. 

– Zapoznanie ze słownikiem ortograficznym dla 

dzieci. 

– Wyszukiwanie wyrazów na podane litery. 

– Czytanie i recytowanie wiersza. 

– Poznanie nazw liter. 
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– Pisemne kończenie zdania. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

muzyczna 

(44) 
2. Słuchanie 

piosenki Piosenka 

o literkach. 

– Ćwiczenie mowy poprzez rytmiczną recytację 

tekstu. 

– Nauka piosenki. 

– Rozpoznawanie i pisanie nut i pauz całonutowych.  

matematyczna 3. Wprowadzenie 

znaków 

nierówności. 

– Porównywanie liczb w zakresie 12 z użyciem 

znaków: >, <, =. 

– Liczenie do 12.  

– Wskazywanie cyfr oznaczających dziesiątki i 

jedności. 

– Rozróżnianie pojęć: cyfra, liczba. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 10 do 12. 

wychowanie 

fizyczne 

(120) 

4. Zabawy i gry z 

mocowaniem.  

– Kształtowanie zwinności, gibkości i koordynacji 

ruchowej. 

– Przypomnienie zasad obowiązujących podczas 

zabaw z mocowaniem. 

– Prawidłowe dobieranie się do zabaw z 

mocowaniem. 

– Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje 

i kolegi. 

 

Dzień 2. Uczę się alfabetu od a do ć. 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Słuchanie 

wierszy Agnieszki 

Frączek ze zbioru 

Berek literek. 

Nauka na pamięć 

alfabetu od a do ć. 

– Rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem. 

– Zwrócenie uwagi na humor zawarty w wierszach. 

– Poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy 

zaczynające się literami od a do ć. 

– Nauka na pamięć fragmentu alfabetu. 

– Wykonanie notesika na wyrazy. 

– Pisanie wyrazów zaczynających się wskazanymi 

literami alfabetu. 

– Porządkowanie wyrazów według alfabetu. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 

plastyczna 

(44) 
2. Kompozycja z 

literami i 

obrazkami. 

– Wprowadzenie pojęcia kompozycja. 

– Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

– Wykonanie pracy plastycznej spełniającej podane 

warunki. 

matematyczna 3. Wprowadzenie 

liczb 13 i 14. 

– Liczenie do 14.  

– Pisanie liczb 13, 14. 

– Porównywanie liczb w zakresie 14 z użyciem 

znaków: >, <, =. 

– Wskazywanie cyfr oznaczających dziesiątki i 

jedności. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 10 do 14. 

wychowanie 

fizyczne 

(120 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

– Zabawy ruchowo-słuchowe. 

– Dowolny taniec przy piosence Piosenka o 

literkach. 
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przebieg zajęć ) 

 

Dzień 3. Uczę się alfabetu od d do g 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Rozmowa o tym, 

dlaczego jesienią 

opadają liście 

inspirowana 

doświadczeniami 

dzieci i fragmentem 

tekstu Leo Buscagli 

Jesień liścia Jasia. 

– Przypomnienie wiadomości o jesieni. 

– Formułowanie odpowiedzi na pytania, dlaczego 

jesienią opadają liście z drzew i krzewów i 

dlaczego liście zmieniają kolory. 

– Rozwijanie umiejętności czytania. 

– Wielozmysłowe poznawanie i opisywanie liści. 

polonistyczna 2. Nauka na pamięć 

alfabetu od d do g. 

– Poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy 

zaczynające się literami od d do g. 

– Nauka na pamięć fragmentu alfabetu. 

– Pisanie wyrazów zaczynających się wskazanymi 

literami alfabetu. 

– Porządkowanie wyrazów według alfabetu. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3. 

matematyczna 3. Wprowadzenie 

liczb 15 i 16. 

– Liczenie do 16.  

– Pisanie liczb 15, 16. 

– Porównywanie liczb w zakresie 16 z użyciem 

znaków: >, <, =. 

– Wskazywanie cyfr oznaczających dziesiątki i 

jedności. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 10 do 16. 

wychowanie 

fizyczne 

(120 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowo- słuchowe. 

– Taniec z liściem przy nagraniu utworu  

A Vivaldiego Cztery pory roku. Jesień. 

 

Dzień 4. Uczę się alfabetu od h do k 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

społeczna 

polonistyczna, 

środowiskowa 

1. Rozmowa o 

dzieleniu się z 

innymi inspirowana 

opowiadaniem 

Hanny Ożogowskiej 

Żołędzie i 

doświadczeniami 

dzieci. 

Nauka na pamięć 

fragmentu alfabetu 

od 

h do k. 

– Wielozmysłowe opisywanie żołędzi i kasztanów. 

– Rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie pytań i odpowiedzi do tekstu. 

– Układanie zakończenia opowiadania. 

– Wskazywanie przyczyny i skutku postępowania 

Scyzoryka. 

– Nazywanie emocji, jakie towarzyszyły 

Scyzorykowi podczas całego zdarzenia. 

– Poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy na litery 

od h do k. 

– Nauka na pamięć fragmentu alfabetu. 

– Układanie opowiadań ze słowami na wskazane 

litery alfabetu. 

– Układanie i zapisywanie zdań z wyrazami na 
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wskazane litery alfabetu. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 4. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie 

zwierzątek z 

kasztanów, żołędzi i 

innych materiałów 

przyrodniczych. 

– Wiercenie otworów. 

– Łączenie elementów za pomocą wykałaczek lub 

zapałek. 

– Ozdabianie prac różnymi materiałami 

przyrodniczymi. 

matematyczna 3. Wprowadzenie 

liczb 17 i 18. 

– Liczenie do 18.  

– Pisanie liczb 17, 18. 

– Porównywanie liczb w zakresie 18 z użyciem 

znaków: >, <, =. 

– Wskazywanie cyfr oznaczających dziesiątki i 

jedności. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 10 do 18. 

wychowanie 

fizyczne 

(121) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy z kasztanami i żołędziami. 

– Zabawy przy piosence Piosenka o literkach. 

 

Dzień 5. Uczę się alfabetu od l do ń 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie wierszy. 

Nauka alfabetu na 

pamięć od l do ń. 

– Poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy 

zaczynające się literami od l do ń. 

– Rozwijanie umiejętności czytania. 

– Nauka fragmentu alfabetu na pamięć. 

– Samodzielne układanie i zapisywanie zdań z 

wyrazami rozpoczynającymi się wskazanymi 

literami alfabetu. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 5. 

– Pisanie ze słuchu 1. 

matematyczna 2. Wprowadzenie 

liczb  

19 i 20. 

– Liczenie do 20.  

– Pisanie liczb 19, 20. 

– Porównywanie liczb w zakresie 20 z użyciem 

znaków: >, <, =. 

– Wskazywanie cyfr oznaczających dziesiątki i 

jedności. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 10 do 20. 

wychowanie 

fizyczne 

(122) 

3. Zabawy bieżne z 

podskokami. 

– Rozwijanie koordynacji ruchowej. 

–Wzmacnianie mięsni nóg. 

– Rozwijanie poczucia równowagi.  

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 5. 

Uczeń: 

– porządkuje wyrazy według alfabetu od a do ń 

– wyszukuje w słowniku ortograficznym wyrazy rozpoczynające się wskazanymi literami 

– czyta ze zrozumieniem krótkie teksty 

– zadaje pytania do tekstu, odpowiada na pytania 

– rozpoznaje i nazywa emocje  
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– pisze zgodnie z zasadami kaligrafii 

– wymienia zmiany, jakie zachodzą jesienią w przyrodzie  

– opisuje liście, kasztany, żołędzie 

– liczy do 20  

– porównuje liczby w zakresie 20 z użyciem znaków: >, <, = 

– wskazuje w zapisie liczb cyfry oznaczających dziesiątki i jedności 

– dodaje i odejmuje w zakresie od 10 do 20 

– rozpoznaje i nazywa całą nutę i pauzę całonutową 

– śpiewa piosenkę Piosenka o literkach 

– opisuje swoje wrażenia po wysłuchaniu utworu muzycznego 

– wykonał z materiałów plastycznych kompozycję na podany temat 

– wykonał z materiałów przyrodniczych ludziki i zwierzątka 

– skacze w dal z miejsca i z rozbiegu 

– dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas wykonywania ćwiczeń. 

 

Blok 6. UCZĘ SIĘ OPISYWAĆ OWOCE I WARZYWA (17 godz.) 

 

Dzień 1. Uczę się alfabetu od o do r 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Przygotowanie 

do opisu owoców.  

Nauka na pamięć 

alfabetu od o do r. 

– Rozmowa na temat sposobów wykorzystania 

jabłek, gruszek i śliwek. 

– Wielozmysłowe poznawanie owoców.  

– Czytanie planu opisu owoców i zgromadzonego 

słownictwa. 

– Słowne opisywanie owoców według planu. 

– Poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy na litery 

od o do r. 

– Rozwijanie umiejętności czytania. 

– Nauka fragmentu alfabetu na pamięć. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

muzyczna 

(45) 
2. Nauka piosenki 

Piosenka o literkach 

(cd.). 

Wprowadzenie 

półnuty  

i pauzy półnutowej. 

– Wprowadzenie półnuty i pauzy półnutowej. 

– Powiązanie wiadomości na temat całej nuty i 

półnuty oraz odpowiadających im pauz. 

matematyczna 3. Dodawanie w 

drugiej dziesiątce. 

– Dodawanie w drugiej dziesiątce z wykorzystaniem 

analogi do dodawania w pierwszej dziesiątce. 

– Rozwiązanie zadania na dodawanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(123) 

4. Gry i zabawy 

zwinnościowe. 

(wychowanie 

fizyczne) 

– Kształtowanie zwinności, gibkości i koordynacji 

ruchowej. 

 

 

Dzień 2. Układam z kolegami opis wybranego owocu 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Zbiorowe 

opisywanie owocu 

– Kształcenie umiejętności opisywania owoców 

według planu. 
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według planu. 

Nauka na pamięć 

alfabetu od s do u. 

– Poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy na litery 

od s do u. 

– Rozwijanie umiejętności czytania. 

– Nauka fragmentu alfabetu na pamięć. 

plastyczna 

(45) 
2. Rysowanie 

kreatywne 

Wyczarowane z 

owoców. 

– Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

– Rozwijanie umiejętności tworzenia nietypowych 

skojarzeń. 

– Przekraczanie stereotypów. 

matematyczna 3. Dodawanie w 

drugiej dziesiątce. 

– Dodawanie w drugiej dziesiątce z wykorzystaniem 

analogi z dodawaniem w pierwszej dziesiątce. 

– Rozwiązanie zadania na dodawanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(123 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć) 

– Śpiewanie piosenki Piosenka o literkach. Ilustracja 

ruchowa treści. 

– Zabawa Ile? Które z kolei? 

– Zabawa Na jaką głoskę… 

 

Dzień 3. Opisuję według planu wybrane warzywo  

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Przygotowanie 

do opisu warzyw.  

Nauka na pamięć 

alfabetu od w do 

ż. 

– Wielozmysłowe poznawanie wybranego warzywa.  

– Tworzenie planu opisu warzywa. 

– Słowne opisywanie warzywa według planu. 

– Poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy na litery 

od w do ż. 

– Rozwijanie umiejętności czytania. 

– Nauka fragmentu alfabetu na pamięć. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 

środowiskowa 2. Poznanie budowy 

rośliny 

warzywnej. 

– Poznanie budowy rośliny warzywnej. 

– Rozróżnianie części nadziemnej i podziemnej. 

– Wyodrębnianie i nazywanie jadalnych części roślin. 

matematyczna 3. Odejmowanie w 

drugiej dziesiątce. 

– Odejmowanie w drugiej dziesiątce z 

wykorzystaniem analogi z odejmowaniem w 

pierwszej dziesiątce. 

– Rozwiązanie zadania na odejmowanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(123 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowo- słowne. 

 

Dzień 4. Zapisuję opis wybranego owocu lub warzywa 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Samodzielne 

formułowanie opisu 

owocu lub warzywa 

według podanego 

planu i jego 

zapisywanie. 

Porządkowanie 

wyrazów według 

– Kształcenie umiejętności pisania opisu. 

– Kształcenie umiejętności porządkowania wyrazów 

według pierwszej i drugiej litery alfabetu. 
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pierwszej i drugiej 

litery alfabetu. 

zajęcia 

techniczne 
2. Kompozycja 

przestrzenna – 

warzywa i owoce na 

talerzu. 

– Lepienie z plasteliny owoców i warzyw. 

– Cięcie po liniach prostych i krzywych. 

– Łączenie materiałów przez sklejanie. 

– Tworzenie kompozycji przestrzennej. 

matematyczna 3. Odejmowanie w 

drugiej dziesiątce.  

– Odejmowanie w drugiej dziesiątce z 

wykorzystaniem analogi z odejmowaniem w 

pierwszej dziesiątce. 

– Rozwiązanie zadania tekstowego. 

wychowanie 

fizyczne 

(124) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Ilustracja ruchowa rymowanki Jechał wóz. 

– Taniec przy piosence Piosenka o literkach.. 

 

Dzień 5. Znam już całe abecadło! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie wiersza 

Małgorzaty 

Strzałkowskiej 

Abecadło. 

Różnorodne 

ćwiczenia 

utrwalające 

znajomość 

alfabetu. 

– Kształcenie umiejętności porządkowania  

wyrazów według pierwszej i drugiej litery alfabetu. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3, 4. 

– Pisanie ze słuchu 2. 

 

matematyczna 2. Dodawanie i 

odejmowanie w 

drugiej dziesiątce. 

– Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania i 

odwrotnie. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(125) 

3. Rzuty do celu 

stałego  

i będącego w 

ruchu. 

– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

– Rzuty do celu. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań 

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 6. 

Uczeń: 

– opisuje według planu owoce i warzywa  

– porządkuje wyrazy według pierwszej i drugiej litery alfabetu 

– pisze zgodnie z zasadami kaligrafii 

– wypowiada swoje zdanie o zawodzie nauczyciela 

– opowiada, co dzieje się z owocami po zbiorach 

– rozpoznaje części roślin warzywnych i je nazywa 

– wie, które części roślin warzywnych są jadalne 

– śpiewa piosenkę Piosenka o literkach  

– dodaje i odejmuje liczby w drugiej dziesiątce 

– rozwiązuje zadania na dodawanie i odejmowanie z danymi z zakresu drugiej dziesiątki 

– sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania i odwrotnie 

– rozwiązuje zadania na dodawanie 
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– tworzy nietypowe skojarzenia plastyczne 

– tworzy kompozycje przestrzenną 

– wykonuje ćwiczenia rozwijające zwinność, gibkość i koordynację ruchową 

– rozwinął umiejętność rzucania, chwytania i celowania piłką. 

 

 

Blok 7. OPISUJĘ JESIENNE LIŚCIE I KWIATY (17 godz.) 

 

Dzień 1. Opisuję jesienne liście 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Zbiorowe 

układanie planu 

opisu jesiennych 

liści. Pisanie 

wyrazów z ó 

wymiennym na o. 

– Oglądanie jesiennych liści. 

– Czytanie wyrazów przydatnych do opisu liści. 

– Tworzenie planu opisu liści. 

– Słowne opisywanie liści według planu. 

– Ćwiczenia kaligraficzno-ortograficzne 1.  

muzyczna 

(46) 
2. Nauka piosenki 

Jesienny koszyk. 

– Nauka piosenki. 

– Nauka układu ruchowego do piosenki. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań na 

dodawanie w 

drugiej dziesiątce. 

– Osiąganie sprawności w dodawaniu liczb w drugiej  

dziesiątce. 

– Ćwiczenia ilustrujące przemienność dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań na dodawanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(126) 

4. Zabawy z 

celowaniem. 

– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

– Rozwijanie umiejętności rzucania piłką do celu 

stałego i ruchomego. 

 

Dzień 2. Kiedy pisać ci, dzi, ni, si, zi? 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Pisownia 

wyrazów  

z ci, dzi, ni, si, zi. 

– Kształcenie umiejętności słownego opisywania liści 

według planu z wykorzystaniem zgromadzonego 

słownictwa. 

– Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z ci, dzi, ni, si, zi w 

różnych pozycjach w wyrazie. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

plastyczna 

(46) 
2. Wykonanie 

liściowych 

pajęczynek. 

– Wykorzystanie w pracach plastycznych materiałów 

przyrodniczych. 

– Badanie budowy liścia. 

– Wykonanie ramki do obrazu. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań 

algebraicznych na 

dodawanie w 

drugiej dziesiątce. 

– Obliczanie przykładów na dodawanie z jedną 

niewiadomą. 

– Sprawdzanie wyników dodawania za pomocą 

odejmowania. 

– Rozwiązywanie zdań algebraicznych na 

dodawanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(126 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć) 

– Tańczenie układu do piosenki Jesienny koszyk. 
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Dzień 3. Opisuję jesienne kwiaty 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 

1. Układanie planu 

opisu i 

gromadzenie 

słownictwa 

potrzebnego do 

opisu kwiatów 

inspirowane 

opisem róży z 

książki Antoine 

de Saint Exupery 

Mały Książę. 

– Słuchanie literackiego opisu kwiatu. 

– Oglądanie jesiennych kwiatów. 

– Tworzenie planu opisu kwiatów. 

– Gromadzenie słownictwa przydatnego do opisu 

kwiatów. 

– Słowne opisywanie kwiatów według planu. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3. 

środowiskowa 2. Co to jest 

architektura 

zieleni? 

– Wprowadzenie pojęcia rośliny ozdobne. 

– Oglądanie różnych rozwiązań dotyczących 

architektury zieleni. 

– Przypomnienie zasad opieki nad roślinami 

doniczkowymi w klasie. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań 

algebraicznych na 

odejmowanie w 

drugiej dziesiątce. 

– Obliczanie przykładów na odejmowanie z jedną 

niewiadomą. 

– Sprawdzanie wyników odejmowania za pomocą 

dodawania. 

– Rozwiązywanie zdań algebraicznych na 

odejmowanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(126 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Tańczenie układu do piosenki Jesienny koszyk. 

– Ilustrowanie ruchem opowieści nauczyciela. 

 

Dzień 4. Kiedy pisać ć, dź, ń, ś, ź? 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Układanie i 

zapisywanie opisu 

liścia lub kwiatu. 

Pisanie wyrazów z 

ć, dź, ń, ś, ź. 

– Samodzielne układanie i zapisywanie opisu liścia 

lub kwiatu według podanego planu, z 

wykorzystaniem wyrazów pomocniczych.  

– Pisanie wyrazów z ć, dź, ń, ś, ź w różnych 

pozycjach w wyrazie. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie 

jesiennego 

bukietu róż z 

liści. 

– Czytanie instrukcji wykonania pracy. 

– Formowanie róż z liści według instrukcji. 

– Łączenie elementów bukietu za pomocą nici. 

matematyczna 3. Odejmowanie 

liczb 

dwucyfrowych.  

– Ćwiczenia w odejmowaniu liczb z wykorzystaniem 

monet. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(127) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence Jesień. 

– Tańczenie układu do piosenki Jesienny koszyk. 

– Taniec z liśćmi przy muzyce Fryderyka Chopina 

Walc minutowy. 



 23 

– Ćwiczenia odprężające. 

 

Dzień 5. Piszemy wyrazy z ci, dzi, ni, si, zi, ć, dź, ń, ś, ź. 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisanie wyrazów 

z ci, dzi, ni, si, zi, ć, 

dź, ń, ś, ź. 

– Pisanie wyrazów z ci, dzi, ni, si, zi, ć, dź, ń, ś, ź. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

– Pisanie ze słuchu 3. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań na 

dodawanie  

i na odejmowanie. 

– Osiąganie biegłości w dodawaniu i odejmowaniu 

liczb w zakresie 20 bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Rozwiązywanie zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(128) 

3. Gry i zabawy 

ruchowe z piłką. 

(wychowanie 

fizyczne) 

– Rozwijanie umiejętności podawania i chwytania 

piłki w miejscu, w marszu i w biegu. 

– Rozwijanie celności. 

– Kształtowanie zwinności i zręczności. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 7. 

Uczeń: 

– z pomocą nauczyciela opisuje według planu wskazany obiekt słownie i pisemnie  

– z pomocą nauczyciela układa plan opisu wskazanego obiektu 

– pisze wyrazy z ó wymiennym na o  

– pisze wyrazy ze spółgłoskami zmiękczonymi przez i i przez znak diakrytyczny 

– pisze ze słuchu wyrazy, których wymowa jest zgodna z pisownią 

– pisze zgodnie z zasadami kaligrafii 

– wymienia elementy budowy liścia 

– podaje przykłady roślin ozdobnych 

– wymienia miejsca, które zaprojektowane zostały przez architekta zieleni 

– opiekuje się roślinami w klasie 

– biegle dodaje i odejmuje liczby w drugiej dziesiątce 

– stosuje w obliczeniach przemienność dodawania 

– sprawnie rozwiązuje zadania na dodawanie i odejmowanie 

– rozwiązuje zadania algebraiczne na dodawanie i odejmowanie 

– śpiewa piosenkę Jesienny koszyk 

– tańczy układ do piosenki Jesienny koszyk 

– wykorzystał materiały przyrodnicze w pracy plastycznej 

– wykonuje prace techniczne zgodnie z przeczytaną instrukcją 

–rzuca piłką do celu stałego i ruchomego, rzuca i chwyta piłkę w miejscu, w marszu i w 

biegu. 

 

Blok 8. ODKRYWAM ŚWIAT ZWIERZĄT (17 godz.) 

 

Dzień 1. Jesień w poezji, muzyce i obrazach 

Edukacje  Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Opisywanie 

jesieni na 

podstawie 

wiadomości dzieci 

– Ukazywanie poprzez ekspresję plastyczną swoich 

odczuć związanych z utworem poetyckim.  

– Konfrontacja utworu poetyckiego z wiedzą dzieci na 

temat zjawisk pogodowych i przyrodniczych 
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i wiersza 

Tadeusza 

Wywrockiego Jak 

nie kochać jesieni. 

związanych z jesienią.  

– Wyszukiwanie w utworze potrzebnych informacji. 

– Samodzielne wykonanie ćwiczeń To umiem!  

muzyczna 

(47) 
2. Słuchanie 

utworów 

muzycznych 

związanych z 

jesienią i określanie 

ich nastroju. 

– Wypowiadanie własnego zdania na temat wysłuchanego 

utworu. 

– Określanie nastroju utworu. 

– Poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy określające 

nastrój. 

– Wywoływanie różnorodnych skojarzeń dzieci z 

wysłuchanym utworem muzycznym. 

matematyczna 3. Układanie zadań 

na dodawanie i 

odejmowanie. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w drugiej 

dziesiątce. 

– Układanie zadania do podanej formuły matematycznej. 

wychowanie 

fizyczne 

(129) 

4. Rzuty małymi 

przyborami z 

miejsca i z 

rozbiegu. 

(wychowanie 

fizyczne 128) 

– Kształcenie zwinności, zręczności, siły i równowagi. 

– Kształcenie umiejętności rzucania i chwytania. 

– Kształcenie celności rzutu. 

 

Dzień 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 1. – za wrzesień i październik 

 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 1. – 

część 

polonistyczna. 

– Sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

– Sprawdzenie umiejętności rozpoznawania rodzajów 

zdań. 

– Sprawdzenie umiejętności porządkowania wyrazów 

według pierwszej litery alfabetu.  

– Sprawdzenie umiejętności układania i zapisywania zdań 

na podany temat. 

środowiskowa 2. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 1. –  

część społeczno-

przyrodnicza. 

– Sprawdzenie wiadomości na temat zmysłów. 

– Sprawdzenie umiejętności rozpoznawania i nazywania 

owoców i liści poznanych drzew. 

– Sprawdzenie umiejętności rozpoznawania i nazywania 

jesiennych kwiatów oraz części kwiatu. 

– Sprawdzenie umiejętności rozpoznawania i nazywania 

charakterystycznych miejsc w Polsce. 

matematyczna 3. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 1 –  

część 

matematyczna. 

– Sprawdzenie umiejętności dodawania i odejmowania w 

zakresie 10. 

– Sprawdzenie umiejętności wykonywania obliczeń 

pieniężnych w zakresie 10 zł. 

– Sprawdzenie umiejętności dodawania i odejmowania w 

zakresie 20 bez przekraczania progu dziesiątkowego. 

– Sprawdzenie umiejętności rozwiązywania równań z 

niewiadomą w postaci okienka. 

– Sprawdzenie umiejętności rozwiązywania 

jednodziałaniowych zadań na dodawanie i 

odejmowanie. 
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wychowanie 

fizyczne 

(129 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosenkach: A ja 

rosnę!, Nasze uszy słyszą świat, Piosenka o literkach, 

Jesienny koszyk, Jesień. 

 
Dzień 3. Praca z lekturą: 

Wanda Chotomska Pięciopsiaczki 
Edukacje 

 
Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Zadania 

polonistyczna, 

przyrodnicza  

i społeczna 

1.-2. Rozmowa o 

tym, jakie cechy 

powinien mieć 

opiekun psa na 

podstawie książki 

Wandy Chotomskiej 

Pięciopsiaczki. 

– Poznanie twórczości Wandy Chotomskiej.  

– Wypowiedzi uczniów na temat lektury.  

– Czytanie wybranych fragmentów lektury przez chętne 

dzieci. 

– Rozmowa na temat wyglądu i zachowań psów.  

– Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 

– Określanie cech opiekuna zwierząt. 

– Ustalenie zasad opieki nad zwierzętami domowymi. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 20 bez 

przekroczenia 

progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w 

pierwszej dziesiątce. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w drugiej 

dziesiątce. 

– Układanie i rozwiązywanie zdań. 

wychowanie 

fizyczne 

(129 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w przebieg 

zajęć).  

– Zabawa ze śpiewem przy piosence Domowa piosenka. 

– Zabawa Czarodziej i zwierzęta.  

– Nauka śpiewania kanonu Kotki, pieski.  

 
Dzień 4. Praca z lekturą: 

Wanda Chotomska Pięciopsiaczki 
Edukacje Tematy zajęć 

(wpis do dziennika) 
Zadania 

polonistyczna, 

przyrodnicza  

i społeczna 

1. Rozmowa o tym, 

jak człowiek 

wykorzystuje 

umiejętności psów 

inspirowana treścią 

lektury Wandy 

Chotomskiej 

Pięciopsiaczki. 

– Opowiadanie zdarzeń zawartych w lekturze. 

– Układanie historyjki obrazkowej. 

– Poznanie znaczenia zmysłu węchu u psa.  

– Doświadczanie roli zmysłu węchu, dotyku, smaku, 

słuchu. 

– Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 

– Poznanie właściwych sposobów odżywiania psa. 

matematyczna 2 . Dodawanie i 

odejmowanie liczb 

w zakresie 20 bez 

przekroczenia 

progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20. 

– Wykonywanie zadania z godnie z instrukcją. 

– Ocenianie poprawności wyniku. 

– Utrwalenie kierunków w prawo, w lewo. 

plastyczna 

(47) 
3. Przedstawienie 

środkami 

plastycznymi 

– Omówienie właściwości zgromadzonych materiałów 

plastycznych: włóczka, skrawki materiału, papier 

kolorowy itp. 
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tematu: Jestem z 

psem na spacerze. 

– Przypomnienie zasad bezpiecznego posługiwania się 

nożyczkami. 

– Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

wychowanie 

fizyczne 

(130) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć).  

 

– Zabawa ze śpiewem przy piosence Domowa piosenka. 

– Śpiewanie kanonu Kotki, pieski.  

– Zabawa Pies i koty.  

– Zabawa Psie pogawędki.  

 

Dzień 5. Zajęcia rozwijające różne rodzaje aktywności: 

Bawimy się słowami i wyrazami 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Ćwiczenia 

utrwalające 

pojęcia: głoska, 

słowo, litera, wyraz, 

zdanie. 

2. Układanie 

historyjek na 

wskazany temat z 

wykorzystaniem 

podanych wyrazów. 

– Doskonalenie umiejętności porządkowania wyrazów 

według alfabetu. 

– Rozwijanie umiejętności dzielenia słów i wyrazów na 

sylaby. 

– Rozwijanie umiejętności układania zdań i dłuższych 

wypowiedzi. 

– Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

matematyka 2. Dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 20 bez 

przekraczania 

progu 

dziesiątkowego. 

 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20 

bez przekraczania progu dziesiątkowego. 

– Układanie zagadek matematycznych z wykorzystaniem 

zgromadzonych wyrazów. 

– Zastosowanie umiejętności matematycznych w 

nietypowych sytuacjach. 

wychowanie 

fizyczne 

(131) 

3. Zabawy 

muzyczno-ruchowe.  

– Śpiewanie piosenki Piosenka o literkach. 

– Zabawy ruchowe przy piosence. 

– Śpiewanie ułożonych rymowanek na melodię piosenki 

Piosenka o literkach. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 8. 

Uczeń: 

– czyta ze zrozumieniem krótkie teksty 

– rozpoznaje rodzaje zdań i podaje ich przykłady 

– dzieli słowa na głoski, a wyrazy na litery 

– sprawnie porządkuje wyrazy według pierwszej litery alfabetu 

– układa i zapisuje zdania na podany temat 

– ukazuje poprzez ekspresję plastyczną swoje odczucia związane z utworem poetyckim 

– wyraża swoje zdanie o przeczytanej lekturze 

– formułuje kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat 

– wymienia potrzeby zwierząt domowych 
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– wymienia zasady opieki nad zwierzętami domowymi 

– wymienia zjawiska pogodowe towarzyszące jesieni 

– wymienia zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla jesieni 

– wymienia nazwy kolejnych jesiennych miesięcy 

– rozpoznaje i nazywa owoce i liście poznanych drzew 

– rozpoznaje i nazywa poznane jesienne kwiaty 

– nazywa części budowy kwiatu 

– rozpoznaje po podanej charakterystyce różne części Polski 

– biegle dodaje i odejmuje liczby w pierwszej i drugiej dziesiątce 

– sprawnie rozwiązuje i układa zadania na dodawanie i odejmowanie 

– rozwiązuje równania z niewiadomą w postaci okienka 

– stosuje swoje umiejętności matematyczne w nietypowych sytuacjach 

– określa nastrój wysłuchanego utworu muzyki klasycznej 

– rozwinął swoją zwinność, zręczność, siłę i równowagę 

– używa różnych materiałów w pracach plastycznych 

– tańczy przy muzyce 

– umie współpracować w grupie 

– rozwinął umiejętność rzucania i chwytania. 

 

LISTOPAD 

 

Blok 9. GNIEZNO – PIERWSZA STOLICA POLSKI (17 godz.) 

 

Dzień 1. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie legendy o 

pierwszej stolicy 

Polski – Gnieźnie.  

Zapisywanie 

legendy ułożonej z 

rozsypani 

zdaniowej. 

– Czytanie legendy o Gnieźnie. 

– Wprowadzenie pojęcia legenda. 

– Wycięcie sylwety Lecha na koniu. 

– Opowiadanie legendy o Gnieźnie na podstawie 

ilustracji do wiersza. 

– Układanie zdań według kolejności zdarzeń w 

legendzie o Gnieźnie. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

muzyczna 

(48) 
2. Nauka piosenki 

Stolice Polski. 

Słuchanie 

dźwięków skrzypiec 

i altówki. 

– Słuchanie melodii piosenki. 

– Nauka dwóch pierwszych zwrotek piosenki. 

– Słuchanie brzmienia skrzypiec i altówki. 

– Wprowadzenie pojęcia duet. 

matematyczna 3. Przygotowanie do 

przekraczania 

progu 

dziesiątkowego. 

– Dodawanie i odejmowanie zakresie 20 bez 

przekraczania progu dziesiątkowego. 

– Dodawanie do progu dziesiątkowego.  

– Rozwiązywanie zadań na dodawanie z trzema 

danymi. 

wychowanie 

fizyczne 
4. Nauka kujawiaka. – Ćwiczenia z piłką do tenisa. 

–Nauka podstawowych kroków i figur kujawiaka. 
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(132) 

 

Dzień 2 . Jak wyglądał gród? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Opisywanie 

wyglądu grodu i 

rycerzy z czasów 

średniowiecza. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Opisywanie grodu z wykorzystaniem podanego 

słownictwa. 

– Opisywanie wyglądu rycerza wykorzystaniem 

podanego słownictwa. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 

plastyczna 

(48) 
2. Grupowe 

wykonanie makiety 

grodu. 

– Ustalenie planu pracy.  

– Przydzielenie zadań do wykonania. 

– Wykorzystanie w czasie pracy informacji na 

temat grodu. 

– Budowanie grodu z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

9 + n. 

– Wykonanie liczydełka do przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Dodawanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(132 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence 

Stolice Polski. 

– Turniej klasowy wzorowany na dawnych 

turniejach rycerskich. 

 

Dzień 3. Jak wyglądało życie w grodzie? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

środowiskowa 

1.–2. Jak mogło 

wyglądać życie w 

ludzi w dawnych 

czasach. 

– Zapoznanie dzieci z życiem codziennym w 

dawnych czasach.  

– Poznanie nazw zawodów uprawianych w 

dawnych czasach. 

– Zapoznanie z przypuszczalną budową chaty. 

– Opisywanie wyglądu ludzi wykorzystaniem 

podanego słownictwa. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3. 

matematyczna 3. Przygotowanie do 

przekraczania 

progu 

dziesiątkowego. 

– Odejmowanie do progu dziesiątkowego.  

– Rozwiązywanie zadań na odejmowanie z trzema 

danymi. 

wychowanie 

fizyczne 

(132 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe: Uwaga kot, Przeciąganie liny. 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence 

Stolice Polski. 

 

Dzień 4. Godło Polski 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 
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(wpisy do dziennika) 

polonistyczna, 

społeczna 

1. Redagowanie opisu 

godła Polski 

– Zapoznanie z historią godła Polski. 

– Czytanie planu opisu godła Polski. 

– Ustne opisywanie godła. 

– Samodzielne zapisywanie opisu godła Polski 

według planu. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie orła z 

papieru. 

– Zapoznanie dzieci z informacjami na temat 

orłów. 

– Czytanie instrukcji wykonania orła z papieru. 

– Cięcie papieru liniach prostych i łukach. 

– Zaginanie i formowanie papieru. 

matematyczna 3. Odejmowanie z 

przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego 

– Odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(133) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy z rymowanką. 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence 

Stolice Polski. 

– Tańczenie kujawiaka. 

 

Dzień 5. Zabytki Gniezna 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Oglądanie 

zabytków Gniezna. 

– Poznanie zabytków i historycznego znaczenia 

Gniezna. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Ćwiczenia kaligraficzne. 

matematyczna 2. Dodawanie typu: 

9 + n (n<10) i 

odpowiadające mu 

odejmowanie. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego, z 

wykorzystaniem liczydełek. 

– Rozwiązywanie zadania na dodawanie i 

przekształcanie go na zadanie na odejmowanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(134) 

3. Nauka figur 

kujawiaka cd. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe z szarfami. 

– Utrwalenie kroków i figur kujawiaka. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 9. 

Uczeń: 
– opowiada legendę o pierwszej stolicy Polski 

– wyjaśnia, co to jest legenda 

– opisuje godło Polski według podanego planu 

– opisuje wygląd grodu, wykorzystując podane słownictwo 

– opisuje wygląd rycerzy i kmieciów, wykorzystując podane słownictwo 

– opowiada, jak żyli ludzie w dawnych czasach i czym się zajmowali 

– wymienia nazwy trzech zawodów uprawianych w czasach piastowskich 

– wymienia nazwy trzech zabytków Gniezna 

– czyta zdania ze zrozumieniem i porządkuje je we właściwej kolejności 

– pisze zdania i wyrazy zgodnie z zasadami kaligrafii 
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– pisze zdanie ze słuchu 

– dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego sumy typu: 9 + n, n <10 

i odpowiadające im różnice, z wykorzystaniem konkretów i rysunków  

– samodzielnie rozwiązuje proste zadania na dodawanie i odejmowanie  

– zbudował z kolegami model grodu  

– wykonał z papieru sylwetę orła  

– rozpoznaje brzmienie skrzypiec i altówki  

– wskazuje różnice między skrzypcami i altówką  

– zna pojęcie: duet 

– stosuje zasady fair play w zabawach i grach zespołowych z rywalizacją  

– tańczy kujawiaka. 

 

 

Blok 10. KRAKÓW – DRUGA STOLICA POLSKI (17 godz.) 

 

Dzień 1. Jak powstał Kraków 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie 

fragmentu książki 

Kornela 

Makuszyńskiego  

O wawelskim 

smoku.  

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie pytań do legendy. 

– Opowiadanie legendy. 

– Formowanie sylwety Kraka. 

– Wskazywanie Krakowa i Wisły na mapie. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

muzyczna 

(49) 
2. Nauka trzeciej 

zwrotki piosenki 

Stolice Polski. 

Poznanie wyglądu  

i brzmienia 

wiolonczeli.  

– Nauka trzeciej zwrotki piosenki Stolice Polski. 

– Poznanie wyglądu i brzmienia wiolonczeli. 

matematyczna 3. Dodawanie typu: 

8 + n, n< 10. 

– Dodawanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadania na dodawanie, 

ilustrującego przemienność dodawania.  

wychowanie 

fizyczne 

(135) 

4. Nauka 

krakowiaka. 

 

– Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe. 

– Nauka kroków i figur krakowiaka.  

 

Dzień 2. Na Wawelu 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wirtualne 

zwiedzanie 

Wawelu. 

Opisywanie 

herbu Krakowa. 

– Słuchanie informacji o drugiej stolicy Polski. 

– Słuchanie informacji o Wawelu. 

– Oglądanie zdjęć i prezentacji multimedialnych 

związanych z Wawelem. 

– Czytanie opisu herbu Krakowa. 

– Układanie pytań do podanych zdań. 
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plastyczna 

(49)  

2. Wykonanie 

sylwety smoka 

wawelskiego.  

– Opowiadanie legendy o smoku wawelskim. 

– Wycięcie sylwety smoka. 

– Wyklejanie sylwety kolorowym papierem. 

matematyczna 3. Odejmowanie z 

przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego. 

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadań na odejmowanie. 

– Układanie pytań i odpowiedzi do zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(135 1/2) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy muzyczno-ruchowe o tematyce związanej 

z Krakowem. 

– Ilustrowanie ruchem słów piosenki Stolice Polski i 

Płynie Wisła, płynie. 

 

Dzień 3. Legenda o przerwanym hejnale 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

środowiskow 
1.– 2 Czytanie i 

opowiadanie 

legendy Wiery 

Badalskiej 

Legenda o 

przerwanym 

hejnale. 

Zapisywanie 

legendy ułożonej 

z rozsypanki 

zdaniowej. 

– Czytanie legendy. 

– Przypomnienie pojęcia legenda. 

– Słuchanie hejnały z wieży kościoła Mariackiego. 

– Nauka czwartej zwrotki piosenki Stolice Polski. 

– Opowiadanie legendy na podstawie ilustracji do 

wiersza. 

– Układanie zdań według kolejności zdarzeń w 

legendzie – ćwiczenia kaligraficzne 2. 

matematyczna 3. Dodawanie typu: 

7 + n, n<10. 

– Dodawanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązanie zadania na dodawanie. 

– Stosowanie w obliczeniach przemienności 

dodawania. 

wychowanie 

fizyczne 

(135 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Zabawy na koncentrację uwagi. 

 

Dzień 4. Jak wygląda lajkonik? 

 Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Opisywanie 

lajkonika według 

planu. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Słuchanie piosenki Mariackie hejnały. 

– Czytanie planu opisu i podanego słownictwa. 

– Opisywanie wyglądu i zachowania lajkonika. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie 

lajkonika. 

– Czytanie ze zrozumieniem opisu wykonania 

lajkonika. 

– Cięcie, zaginanie, sklejanie i ozdabianie papieru. 
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matematyczna 3. Odejmowanie z 

przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego. 

– Odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Układanie zadania na dodawanie i przekształcanie 

go na dwa zadania na odejmowanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(136) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Mariackie sygnały. 

– Zabawy ruchowe o tematyce związanej z 

lajkonikiem. 

 

Dzień 5. Zabytki Krakowa 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.Wirtualne 

zwiedzanie 

Krakowa. 

 

– Oglądanie zdjęć Krakowa. 

– Oglądanie w internecie filmów o Krakowie. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie pytań i odpowiedzi do wysłuchanej 

treści. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 4. 

– Pisanie ze słuchu. 

matematyczna 3. Dodawanie typu: 

6 + n, n< 10. 

– Dodawanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadania na dodawanie. 

– Przemienność dodawania. 

wychowanie 

fizyczne 

(137) 

3. Nauka 

krakowiaka cd. 

(wychowanie 

fizyczne  

(137). 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Nauka kroków i figur krakowiaka. 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 10. 

Uczeń: 

– opowiada legendy o Krakowie 

– wymienia trzy zabytki Krakowa 

– rozpoznaje herb Krakowa 

– objaśnia znaczenie pojęcia legenda 

– opisuje lajkonika 

– czyta teksty ze zrozumieniem 

– układa rozsypane zdania logiczną całość 

– wyciąga wnioski na podstawie dostarczonych informacji 

– poprawnie pisze zdania z pamięci 

– pisze zdanie ze słuchu 

– dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków 

– wykorzystuje przemienność dodawania przy obliczeniach 

– rozwiązuje samodzielnie proste zadania na dodawanie i odejmowanie 

– śpiewa piosenkę Stolice Polski 
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– rozróżnia brzmienie skrzypiec i wiolonczeli, wie, jak się na nich gra 

– rozpoznaje hejnał mariacki  

– wycina sylwety postaci występujących w legendach i ozdabia je wykorzystując różne 

techniki plastyczne 

– tańczy krakowiaka. 

 

Blok 11. WARSZAWA –OBECNA STOLICA POLSKI (17 godz.) 

 

 

Dzień 1. Legenda o Warszu i Sawie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.Czytanie Legendy 

o Warszu i Sawie 

autorstwa 

Grażyny Lech. 

Układanie 

legendy z 

rozsypanych 

zdań. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

– Układanie pytań do legendy. 

– Wycięcie sylwet Warsza i Sawy. 

– Układanie legendy z rozsypanych zdań – ćwiczenia 

kaligraficzne 1. 

– Opowiadanie legendy. 

muzyczna 

(50) 
3. Nauka piątej 

zwrotki piosenki 

Stolice Polski. 

Poznanie 

brzmienia 

kontrabasu. 

– Nauka piątej zwrotki piosenki Stolice Polski. 

– Poznawanie wyglądu i brzmienia kontrabasu. 

matematyczna 4. Dodawanie typu: 

6 + n i 

odpowiadające 

mu odejmowanie. 

Porównywanie 

różnicowe typu:  

o tyle 

więcej/mniej. 

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów z 

użyciem terminów: o tyle więcej, o tyle mniej. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(138) 

5. Nauka poloneza. 
(wychowanie 

fizyczne 140) 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Nauka kroków i figur poloneza. 

 

Dzień 2 Jak wygląda warszawska Syrenka? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Opisywanie 

pomnika 

warszawskiej 

Syrenki według 

podanego planu. 

– Słuchanie informacji o pomnikach Syrenki w 

Warszawie. 

– Wycięcie postaci dziewczynki i chłopca w strojach z 

epoki i przyklejenie ich w podręczniku na nitce. 

– Czytanie planu opisu.  

– Kończenie opisu Syrenki. 

plastyczna 

(50) 
2. Wykonanie 

pomnika 

Syrenki. 

– Wycięcie sylwety Syrenki i pokolorowanie jej 

dwustronnie. 

– Wycięcie i uformowanie cokołu pomnika. 
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– Umocowanie sylwety Syrenki na cokole. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

5 + n. 

Porównywanie 

różnicowe typu:  

o tyle 

więcej/mniej.  

– Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego, 

z wykorzystaniem konkretów i rysunków. 

– Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów z 

użyciem terminów: o tyle więcej, o tyle mniej. 

wychowanie 

fizyczne 

(138 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć 141). 

– Zabawy ruchowe z użyciem obręczy, szarf i 

papierowych kul. 

 

Dzień 3. Zamek Królewski i Stare Miasto 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

środowiskowa 
1.-2. Wirtualne 

zwiedzanie Zamku 

Królewskiego i 

Starego Miasta. 

– Czytanie informacji o Zamku Królewskim i Starym 

Mieście. 

– Sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.  

– Oglądanie i słowne opisywanie zbytków 

przedstawionych na zdjęciach. 

– Nauka ostatniej zwrotki piosenki Stolice Polski. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3.  

matematyczna 3. Dodawanie typu: 

5 + n i 

odpowiadające 

mu odejmowanie. 

Porównywanie 

różnicowe typu:  

o tyle 

więcej/mniej. 

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów z 

użyciem terminów: o tyle więcej,  

o tyle mniej. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(138 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i 

rytmicznego poruszania się. 

 

Dzień 4. Ważne miejsca w Warszawie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wirtualne 

zwiedzanie 

ważnych miejsc  

w Warszawie. 

– Czytanie tekstu informacyjnego. 

– Oglądanie i opisywanie zdjęć. 

– Słuchanie piosenki Polonez warszawski. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

– Słuchanie wiersza Grzegorza Dobieckiego 

Warszawskie dzielnice. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie 

sylwety 

bazyliszka. 

– Słuchanie legendy o bazyliszku. 

– Wykonanie sylwety bazyliszka. 

– Ozdabianie sylwety według własnego pomysłu. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

4 + n i 

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 
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odpowiadające 

mu odejmowanie. 

Porównywanie 

różnicowe typu:  

o ile więcej/mniej. 

rysunków. 

– Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów z 

użyciem terminów: o tyle więcej,  

o tyle mniej. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(139) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć 145). 

– Zabawy rozwijające koordynacje ruchową i szybką 

reakcję na sytuację.  

– Taniec przy piosence Stolice polski. 

 

Dzień 5. Gniezno – Kraków – Warszawa 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Powtórzenie  

i utrwalenie 

wiadomości  

o Gnieźnie, 

Krakowie  

i Warszawie.  

– Opowiadanie wybranej legendy. 

– Słuchanie piosenki Wycieczka smoka wawelskiego. 

– Śpiewanie piosenki Stolice Polski.  

– Ćwiczenia kaligraficzne 4. 

– Pisanie ze słuchu. 

matematyczna 2. Dodawanie typu:  

3 + n, 2 + n i 

odpowiadające 

im odejmowanie.  

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu  

 dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Matematyzowanie informacji podanych językiem 

potocznym. 

wychowanie 

fizyczne 

(140) 

3.Nauka figur 

poloneza cd. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe z szarfami. 

– Nauka figur poloneza – korowód taneczny. 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 11. 

Uczeń: 

–czyta ze zrozumieniem krótkie teksty wierszowane i prozę 

– opowiada legendy o stolicach Polski 

– opisuje Syrenkę 

– wymienia nazwy przynajmniej trzech zabytków związanych z Warszawą 

– porządkuje zdania w logicznej kolejności 

– pisze poprawnie pod względem ortograficznym  

– pisze estetycznie 

– sprawnie wycina po liniach prostych i krzywych 

– nadaje swoim pracom plastycznym indywidualny charakter 

– śpiewa piosenkę Stolice Polski 

– rozpoznaje brzmienie skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu oraz wskazuje te 

instrumenty na zdjęciach 

– dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków 

– rozumie terminy: o tyle więcej, o tyle mniej. 

– rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe 

– tańczy kroki podstawowe i figury poloneza pod kierunkiem nauczyciela 

– wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe z różnymi przyborami. 
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Blok 12. ODKYWAM HISTORIĘ POLSKI POPRZEZ LEGENDY (17 godz.) 

 

Dzień 1. Wycieczka do muzeum historycznego lub izby pamięci 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

społeczna, 

muzyczna 

(51), 

matematyczna, 

wychowanie 

fizyczne (141) 

1.–4. Zwiedzanie 

muzeum 

poświęconego 

historii Polski. 

– Przedstawienie dzieciom celu wycieczki. 

– Zachęcanie dzieci do zadawania pytań 

przewodnikowi. 

– Poznanie faktów historycznych i związanych z nimi 

rekwizytów.  

– Rozbudzanie zainteresowań historycznych. 

 

Dzień 2. Praca z lekturą: Wanda Chotomska Legendy polskie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Zadania 

środowiskowa 1. Rozmowa o 

historii Polski na 

podstawie legend 

Wandy 

Chotomskiej z 

książki Legendy 

Polskie. 

– Przypomnienie postaci autorki i jej twórczości.  

– Utrwalenie pojęcia legenda.  

– Słuchanie ze zrozumieniem wybranych legend. 

– Doszukiwanie się w legendach wątków związanych 

z historią Polski. 

– Wyjaśnianie przez uczniów zdania: W legendach 

jest cząstka historii zaklęta.  

– Wskazywanie na mapie Polski miast związanych z 

poznanymi legendami.  

plastyczna 

(51) 
2. Ilustrowanie 

wybranej sceny z 

legend 

związanych z 

historią Polski. 

– Wybór sceny do zilustrowania. 

– Rysowanie kredkami. 

– Opowiadanie zilustrowanej sceny z wybranej 

legendy. 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego.  

– Układanie zadań do podanych formuł i ich 

rozwiązywanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(141 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

 

– Swobodny taniec przy piosence Stolice Polski. 

– Zabawa Z jakiej to legendy? 

 

Dzień 3. Praca z lekturą:Wanda Chotomska Legendy polskie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 

Zadania 

społeczna 1. Rozmowa o 

zwycięstwie 

legendach dobra 

nad złem  

na podstawie książki 

Wandy 

Chotomskiej 

– Słuchanie ze zrozumieniem wybranych legend. 

– Doszukiwanie się w legendach wątków związanych 

ze zwycięstwem dobra nad złem. 

– Charakteryzowanie i ocenianie postaci 

występujących w legendach. 
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Legendy Polskie. 

polonistyczna 2. Przygotowanie i 

zaprezentowanie 

inscenizacji do 

wybranej legendy. 

– Planowanie i projektowanie scenografii. 

– Wykonywanie prostych rekwizytów i 

wykorzystanie ich w inscenizacji. 

– Granie wybranych postaci. 

– Rozwijanie oryginalności myślenia i ekspresji 

twórczej. 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego.  

– Układanie zadań do podanych formuł i ich 

rozwiązywanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(141 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Uczestniczenie w zabawie teatralnej dotyczącej 

wybranych legend – ruch sceniczny. 

 

Dzień 4. Zajęcia rozwijające różne rodzaje aktywności: 

Jak odczarować księżniczkę? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Zadania 

polonistyczna 1. Prezentowanie 

własnego zdania 

na temat Dlaczego 

księżniczka była 

smutna? na 

podstawie 

opowiadania 

nauczyciela. 

– Kształcenie umiejętności współdziałania i 

porozumiewania się. 

– Doskonalenie zdolności abstrahowania i 

umiejętności wypowiadania myśli. 

– Rozpoznawanie i nazywanie emocji. 

– Prezentowanie własnego zdania. 

zajęcia  

techniczne 
2. Co rozśmieszy 

księżniczkę? – 

projektowanie i 

przedstawianie na 

rysunku 

wymyślonego 

przedmiotu.  

– Rozwijanie kreatywnej postawy. 

– Pobudzanie nietypowych skojarzeń. 

– Stosowanie poznanych technik plastycznych. 

– Prezentowanie własnych rozwiązań. 

 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań do podanych 

warunków. 

wychowanie 

fizyczne 

(142) 

4. Zajęcia ruchowe. 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy: Powitanie, Wymyśl przywitanie na sobotę 

i niedzielę, Puszcza nie do przebycia, Rób, to co ja. 

 

 

Dzień 5. Piszę legendę  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wymyślanie i 

zapisywanie 

legendy. 

– Przypomnienie pojęcia legenda. 

– Ustalenie, co w legendzie ma być prawdziwe, a co 

wymyślone. 
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– Zapisywanie legendy na kartkach. 

– Czytanie legend na głos. 

– Wykonanie ilustracji do swojej legendy. 
matematyczna 2. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań na 

dodawanie i 

odejmowanie z 

przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

– Zapisywanie ułożonych zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(143) 

3. Ćwiczenia na 

torze przeszkód. 

– Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań 

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 12. 

Uczeń: 

– oglądał wystawę w muzeum dotyczącą historii Polski 

– opowiada przynajmniej trzy legendy dotyczące historii Polski 

– pisze legendę, uwzględniając w niej zdarzenia prawdziwe i fantastyczne 

– rozwinął umiejętności współdziałania i porozumiewania się z kolegami 

– rozpoznaje i nazywa emocje 

– prezentuje własne zdanie 

– układa i rozwiązuje zadania na dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

– dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

–ilustruje sceny z legend 

–planuje i wykonuje z kolegami scenografię do wybranej legendy 

– uczestniczy w zabawie teatralnej dotyczącej wybranych legend 

– stosuje w pracach plastycznych poznane techniki 

– ćwiczy, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

 

LISTOPAD 

 

Blok 9. GNIEZNO – PIERWSZA STOLICA POLSKI (17 godz.) 

 

Dzień 1. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie legendy o 

pierwszej stolicy 

Polski – Gnieźnie.  

Zapisywanie 

legendy ułożonej z 

rozsypani 

zdaniowej. 

– Czytanie legendy o Gnieźnie. 

– Wprowadzenie pojęcia legenda. 

– Wycięcie sylwety Lecha na koniu. 

– Opowiadanie legendy o Gnieźnie na podstawie 

ilustracji do wiersza. 

– Układanie zdań według kolejności zdarzeń w 

legendzie o Gnieźnie. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

muzyczna 

(48) 
2. Nauka piosenki 

Stolice Polski. 

– Słuchanie melodii piosenki. 

– Nauka dwóch pierwszych zwrotek piosenki. 



 39 

Słuchanie 

dźwięków skrzypiec 

i altówki. 

– Słuchanie brzmienia skrzypiec i altówki. 

– Wprowadzenie pojęcia duet. 

matematyczna 3. Przygotowanie do 

przekraczania 

progu 

dziesiątkowego. 

– Dodawanie i odejmowanie zakresie 20 bez 

przekraczania progu dziesiątkowego. 

– Dodawanie do progu dziesiątkowego.  

– Rozwiązywanie zadań na dodawanie z trzema 

danymi. 

wychowanie 

fizyczne 

(132) 

4. Nauka kujawiaka. – Ćwiczenia z piłką do tenisa. 

–Nauka podstawowych kroków i figur kujawiaka. 

 

Dzień 2 . Jak wyglądał gród? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Opisywanie 

wyglądu grodu i 

rycerzy z czasów 

średniowiecza. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Opisywanie grodu z wykorzystaniem podanego 

słownictwa. 

– Opisywanie wyglądu rycerza wykorzystaniem 

podanego słownictwa. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 

plastyczna 

(48) 
2. Grupowe 

wykonanie makiety 

grodu. 

– Ustalenie planu pracy.  

– Przydzielenie zadań do wykonania. 

– Wykorzystanie w czasie pracy informacji na 

temat grodu. 

– Budowanie grodu z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

9 + n. 

– Wykonanie liczydełka do przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Dodawanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(132 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence 

Stolice Polski. 

– Turniej klasowy wzorowany na dawnych 

turniejach rycerskich. 

 

Dzień 3. Jak wyglądało życie w grodzie? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

środowiskowa 

1.–2. Jak mogło 

wyglądać życie w 

ludzi w dawnych 

czasach. 

– Zapoznanie dzieci z życiem codziennym w 

dawnych czasach.  

– Poznanie nazw zawodów uprawianych w 

dawnych czasach. 

– Zapoznanie z przypuszczalną budową chaty. 

– Opisywanie wyglądu ludzi wykorzystaniem 

podanego słownictwa. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3. 
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matematyczna 3. Przygotowanie do 

przekraczania 

progu 

dziesiątkowego. 

– Odejmowanie do progu dziesiątkowego.  

– Rozwiązywanie zadań na odejmowanie z trzema 

danymi. 

wychowanie 

fizyczne 

(132 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe: Uwaga kot, Przeciąganie liny. 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence 

Stolice Polski. 

 

Dzień 4. Godło Polski 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 

1. Redagowanie opisu 

godła Polski 

– Zapoznanie z historią godła Polski. 

– Czytanie planu opisu godła Polski. 

– Ustne opisywanie godła. 

– Samodzielne zapisywanie opisu godła Polski 

według planu. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie orła z 

papieru. 

– Zapoznanie dzieci z informacjami na temat 

orłów. 

– Czytanie instrukcji wykonania orła z papieru. 

– Cięcie papieru liniach prostych i łukach. 

– Zaginanie i formowanie papieru. 

matematyczna 3. Odejmowanie z 

przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego 

– Odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(133) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy z rymowanką. 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence 

Stolice Polski. 

– Tańczenie kujawiaka. 

 

Dzień 5. Zabytki Gniezna 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Oglądanie 

zabytków Gniezna. 

– Poznanie zabytków i historycznego znaczenia 

Gniezna. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Ćwiczenia kaligraficzne. 

matematyczna 2. Dodawanie typu: 

9 + n (n<10) i 

odpowiadające mu 

odejmowanie. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego, z 

wykorzystaniem liczydełek. 

– Rozwiązywanie zadania na dodawanie i 

przekształcanie go na zadanie na odejmowanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(134) 

3. Nauka figur 

kujawiaka cd. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe z szarfami. 

– Utrwalenie kroków i figur kujawiaka. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 9. 

Uczeń: 
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– opowiada legendę o pierwszej stolicy Polski 

– wyjaśnia, co to jest legenda 

– opisuje godło Polski według podanego planu 

– opisuje wygląd grodu, wykorzystując podane słownictwo 

– opisuje wygląd rycerzy i kmieciów, wykorzystując podane słownictwo 

– opowiada, jak żyli ludzie w dawnych czasach i czym się zajmowali 

– wymienia nazwy trzech zawodów uprawianych w czasach piastowskich 

– wymienia nazwy trzech zabytków Gniezna 

– czyta zdania ze zrozumieniem i porządkuje je we właściwej kolejności 

– pisze zdania i wyrazy zgodnie z zasadami kaligrafii 

– pisze zdanie ze słuchu 

– dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego sumy typu: 9 + n, n <10 

i odpowiadające im różnice, z wykorzystaniem konkretów i rysunków  

– samodzielnie rozwiązuje proste zadania na dodawanie i odejmowanie  

– zbudował z kolegami model grodu  

– wykonał z papieru sylwetę orła  

– rozpoznaje brzmienie skrzypiec i altówki  

– wskazuje różnice między skrzypcami i altówką  

– zna pojęcie: duet 

– stosuje zasady fair play w zabawach i grach zespołowych z rywalizacją  

– tańczy kujawiaka. 

 

 

Blok 10. KRAKÓW – DRUGA STOLICA POLSKI (17 godz.) 

 

Dzień 1. Jak powstał Kraków 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie 

fragmentu książki 

Kornela 

Makuszyńskiego  

O wawelskim 

smoku.  

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie pytań do legendy. 

– Opowiadanie legendy. 

– Formowanie sylwety Kraka. 

– Wskazywanie Krakowa i Wisły na mapie. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

muzyczna 

(49) 
2. Nauka trzeciej 

zwrotki piosenki 

Stolice Polski. 

Poznanie wyglądu  

i brzmienia 

wiolonczeli.  

– Nauka trzeciej zwrotki piosenki Stolice Polski. 

– Poznanie wyglądu i brzmienia wiolonczeli. 

matematyczna 3. Dodawanie typu: 

8 + n, n< 10. 

– Dodawanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadania na dodawanie, 

ilustrującego przemienność dodawania.  

wychowanie 

fizyczne 

(135) 

4. Nauka 

krakowiaka. 

 

– Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe. 

– Nauka kroków i figur krakowiaka.  
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Dzień 2. Na Wawelu 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wirtualne 

zwiedzanie 

Wawelu. 

Opisywanie 

herbu Krakowa. 

– Słuchanie informacji o drugiej stolicy Polski. 

– Słuchanie informacji o Wawelu. 

– Oglądanie zdjęć i prezentacji multimedialnych 

związanych z Wawelem. 

– Czytanie opisu herbu Krakowa. 

– Układanie pytań do podanych zdań. 

plastyczna 

(49)  

2. Wykonanie 

sylwety smoka 

wawelskiego.  

– Opowiadanie legendy o smoku wawelskim. 

– Wycięcie sylwety smoka. 

– Wyklejanie sylwety kolorowym papierem. 

matematyczna 3. Odejmowanie z 

przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego. 

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadań na odejmowanie. 

– Układanie pytań i odpowiedzi do zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(135 1/2) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy muzyczno-ruchowe o tematyce związanej 

z Krakowem. 

– Ilustrowanie ruchem słów piosenki Stolice Polski i 

Płynie Wisła, płynie. 

 

Dzień 3. Legenda o przerwanym hejnale 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

środowiskow 
1.– 2 Czytanie i 

opowiadanie 

legendy Wiery 

Badalskiej 

Legenda o 

przerwanym 

hejnale. 

Zapisywanie 

legendy ułożonej 

z rozsypanki 

zdaniowej. 

– Czytanie legendy. 

– Przypomnienie pojęcia legenda. 

– Słuchanie hejnały z wieży kościoła Mariackiego. 

– Nauka czwartej zwrotki piosenki Stolice Polski. 

– Opowiadanie legendy na podstawie ilustracji do 

wiersza. 

– Układanie zdań według kolejności zdarzeń w 

legendzie – ćwiczenia kaligraficzne 2. 

matematyczna 3. Dodawanie typu: 

7 + n, n<10. 

– Dodawanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązanie zadania na dodawanie. 

– Stosowanie w obliczeniach przemienności 

dodawania. 

wychowanie 

fizyczne 

(135 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Zabawy na koncentrację uwagi. 

 

Dzień 4. Jak wygląda lajkonik? 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 
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(wpisy do dziennika) 

polonistyczna 1. Opisywanie 

lajkonika według 

planu. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Słuchanie piosenki Mariackie hejnały. 

– Czytanie planu opisu i podanego słownictwa. 

– Opisywanie wyglądu i zachowania lajkonika. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie 

lajkonika. 

– Czytanie ze zrozumieniem opisu wykonania 

lajkonika. 

– Cięcie, zaginanie, sklejanie i ozdabianie papieru. 

matematyczna 3. Odejmowanie z 

przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego. 

– Odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Układanie zadania na dodawanie i przekształcanie 

go na dwa zadania na odejmowanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(136) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Mariackie sygnały. 

– Zabawy ruchowe o tematyce związanej z 

lajkonikiem. 

 

Dzień 5. Zabytki Krakowa 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.Wirtualne 

zwiedzanie 

Krakowa. 

 

– Oglądanie zdjęć Krakowa. 

– Oglądanie w internecie filmów o Krakowie. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie pytań i odpowiedzi do wysłuchanej 

treści. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 4. 

– Pisanie ze słuchu. 

matematyczna 3. Dodawanie typu: 

6 + n, n< 10. 

– Dodawanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadania na dodawanie. 

– Przemienność dodawania. 

wychowanie 

fizyczne 

(137) 

3. Nauka 

krakowiaka cd. 

(wychowanie 

fizyczne  

(137). 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Nauka kroków i figur krakowiaka. 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 10. 

Uczeń: 

– opowiada legendy o Krakowie 

– wymienia trzy zabytki Krakowa 

– rozpoznaje herb Krakowa 

– objaśnia znaczenie pojęcia legenda 

– opisuje lajkonika 
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– czyta teksty ze zrozumieniem 

– układa rozsypane zdania logiczną całość 

– wyciąga wnioski na podstawie dostarczonych informacji 

– poprawnie pisze zdania z pamięci 

– pisze zdanie ze słuchu 

– dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków 

– wykorzystuje przemienność dodawania przy obliczeniach 

– rozwiązuje samodzielnie proste zadania na dodawanie i odejmowanie 

– śpiewa piosenkę Stolice Polski 

– rozróżnia brzmienie skrzypiec i wiolonczeli, wie, jak się na nich gra 

– rozpoznaje hejnał mariacki  

– wycina sylwety postaci występujących w legendach i ozdabia je wykorzystując różne 

techniki plastyczne 

– tańczy krakowiaka. 

 

Blok 11. WARSZAWA –OBECNA STOLICA POLSKI (17 godz.) 

 

 

Dzień 1. Legenda o Warszu i Sawie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.Czytanie Legendy 

o Warszu i Sawie 

autorstwa 

Grażyny Lech. 

Układanie 

legendy z 

rozsypanych 

zdań. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

– Układanie pytań do legendy. 

– Wycięcie sylwet Warsza i Sawy. 

– Układanie legendy z rozsypanych zdań – ćwiczenia 

kaligraficzne 1. 

– Opowiadanie legendy. 

muzyczna 

(50) 
3. Nauka piątej 

zwrotki piosenki 

Stolice Polski. 

Poznanie 

brzmienia 

kontrabasu. 

– Nauka piątej zwrotki piosenki Stolice Polski. 

– Poznawanie wyglądu i brzmienia kontrabasu. 

matematyczna 4. Dodawanie typu: 

6 + n i 

odpowiadające 

mu odejmowanie. 

Porównywanie 

różnicowe typu:  

o tyle 

więcej/mniej. 

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów z 

użyciem terminów: o tyle więcej, o tyle mniej. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(138) 

5. Nauka poloneza. 
(wychowanie 

fizyczne 140) 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Nauka kroków i figur poloneza. 

 

Dzień 2 Jak wygląda warszawska Syrenka? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 
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(wpisy do dziennika) 

polonistyczna 1. Opisywanie 

pomnika 

warszawskiej 

Syrenki według 

podanego planu. 

– Słuchanie informacji o pomnikach Syrenki w 

Warszawie. 

– Wycięcie postaci dziewczynki i chłopca w strojach z 

epoki i przyklejenie ich w podręczniku na nitce. 

– Czytanie planu opisu.  

– Kończenie opisu Syrenki. 

plastyczna 

(50) 
2. Wykonanie 

pomnika 

Syrenki. 

– Wycięcie sylwety Syrenki i pokolorowanie jej 

dwustronnie. 

– Wycięcie i uformowanie cokołu pomnika. 

– Umocowanie sylwety Syrenki na cokole. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

5 + n. 

Porównywanie 

różnicowe typu:  

o tyle 

więcej/mniej.  

– Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego, 

z wykorzystaniem konkretów i rysunków. 

– Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów z 

użyciem terminów: o tyle więcej, o tyle mniej. 

wychowanie 

fizyczne 

(138 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć 141). 

– Zabawy ruchowe z użyciem obręczy, szarf i 

papierowych kul. 

 

Dzień 3. Zamek Królewski i Stare Miasto 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

środowiskowa 
1.-2. Wirtualne 

zwiedzanie Zamku 

Królewskiego i 

Starego Miasta. 

– Czytanie informacji o Zamku Królewskim i Starym 

Mieście. 

– Sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.  

– Oglądanie i słowne opisywanie zbytków 

przedstawionych na zdjęciach. 

– Nauka ostatniej zwrotki piosenki Stolice Polski. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 3.  

matematyczna 3. Dodawanie typu: 

5 + n i 

odpowiadające 

mu odejmowanie. 

Porównywanie 

różnicowe typu:  

o tyle 

więcej/mniej. 

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów z 

użyciem terminów: o tyle więcej,  

o tyle mniej. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(138 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i 

rytmicznego poruszania się. 

 

Dzień 4. Ważne miejsca w Warszawie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wirtualne 

zwiedzanie 

– Czytanie tekstu informacyjnego. 

– Oglądanie i opisywanie zdjęć. 
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ważnych miejsc  

w Warszawie. 

– Słuchanie piosenki Polonez warszawski. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

– Słuchanie wiersza Grzegorza Dobieckiego 

Warszawskie dzielnice. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie 

sylwety 

bazyliszka. 

– Słuchanie legendy o bazyliszku. 

– Wykonanie sylwety bazyliszka. 

– Ozdabianie sylwety według własnego pomysłu. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

4 + n i 

odpowiadające 

mu odejmowanie. 

Porównywanie 

różnicowe typu:  

o ile więcej/mniej. 

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów z 

użyciem terminów: o tyle więcej,  

o tyle mniej. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(139) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć 145). 

– Zabawy rozwijające koordynacje ruchową i szybką 

reakcję na sytuację.  

– Taniec przy piosence Stolice polski. 

 

Dzień 5. Gniezno – Kraków – Warszawa 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Powtórzenie  

i utrwalenie 

wiadomości  

o Gnieźnie, 

Krakowie  

i Warszawie.  

– Opowiadanie wybranej legendy. 

– Słuchanie piosenki Wycieczka smoka wawelskiego. 

– Śpiewanie piosenki Stolice Polski.  

– Ćwiczenia kaligraficzne 4. 

– Pisanie ze słuchu. 

matematyczna 2. Dodawanie typu:  

3 + n, 2 + n i 

odpowiadające 

im odejmowanie.  

– Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu  

 dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Matematyzowanie informacji podanych językiem 

potocznym. 

wychowanie 

fizyczne 

(140) 

3.Nauka figur 

poloneza cd. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe z szarfami. 

– Nauka figur poloneza – korowód taneczny. 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 11. 

Uczeń: 

–czyta ze zrozumieniem krótkie teksty wierszowane i prozę 

– opowiada legendy o stolicach Polski 

– opisuje Syrenkę 

– wymienia nazwy przynajmniej trzech zabytków związanych z Warszawą 

– porządkuje zdania w logicznej kolejności 

– pisze poprawnie pod względem ortograficznym  

– pisze estetycznie 

– sprawnie wycina po liniach prostych i krzywych 

– nadaje swoim pracom plastycznym indywidualny charakter 
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– śpiewa piosenkę Stolice Polski 

– rozpoznaje brzmienie skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu oraz wskazuje te 

instrumenty na zdjęciach 

– dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków 

– rozumie terminy: o tyle więcej, o tyle mniej. 

– rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe 

– tańczy kroki podstawowe i figury poloneza pod kierunkiem nauczyciela 

– wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe z różnymi przyborami. 

 

Blok 12. ODKYWAM HISTORIĘ POLSKI POPRZEZ LEGENDY (17 godz.) 

 

Dzień 1. Wycieczka do muzeum historycznego lub izby pamięci 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

społeczna, 

muzyczna 

(51), 

matematyczna, 

wychowanie 

fizyczne (141) 

1.–4. Zwiedzanie 

muzeum 

poświęconego 

historii Polski. 

– Przedstawienie dzieciom celu wycieczki. 

– Zachęcanie dzieci do zadawania pytań 

przewodnikowi. 

– Poznanie faktów historycznych i związanych z nimi 

rekwizytów.  

– Rozbudzanie zainteresowań historycznych. 

 

Dzień 2. Praca z lekturą: Wanda Chotomska Legendy polskie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Zadania 

środowiskowa 1. Rozmowa o 

historii Polski na 

podstawie legend 

Wandy 

Chotomskiej z 

książki Legendy 

Polskie. 

– Przypomnienie postaci autorki i jej twórczości.  

– Utrwalenie pojęcia legenda.  

– Słuchanie ze zrozumieniem wybranych legend. 

– Doszukiwanie się w legendach wątków związanych 

z historią Polski. 

– Wyjaśnianie przez uczniów zdania: W legendach 

jest cząstka historii zaklęta.  

– Wskazywanie na mapie Polski miast związanych z 

poznanymi legendami.  

plastyczna 

(51) 
2. Ilustrowanie 

wybranej sceny z 

legend 

związanych z 

historią Polski. 

– Wybór sceny do zilustrowania. 

– Rysowanie kredkami. 

– Opowiadanie zilustrowanej sceny z wybranej 

legendy. 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego.  

– Układanie zadań do podanych formuł i ich 

rozwiązywanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(141 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

 

– Swobodny taniec przy piosence Stolice Polski. 

– Zabawa Z jakiej to legendy? 
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Dzień 3. Praca z lekturą:Wanda Chotomska Legendy polskie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 

Zadania 

społeczna 2. Rozmowa o 

zwycięstwie 

legendach dobra 

nad złem  

na podstawie książki 

Wandy 

Chotomskiej 

Legendy Polskie. 

– Słuchanie ze zrozumieniem wybranych legend. 

– Doszukiwanie się w legendach wątków związanych 

ze zwycięstwem dobra nad złem. 

– Charakteryzowanie i ocenianie postaci 

występujących w legendach. 

polonistyczna 2. Przygotowanie i 

zaprezentowanie 

inscenizacji do 

wybranej legendy. 

– Planowanie i projektowanie scenografii. 

– Wykonywanie prostych rekwizytów i 

wykorzystanie ich w inscenizacji. 

– Granie wybranych postaci. 

– Rozwijanie oryginalności myślenia i ekspresji 

twórczej. 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego.  

– Układanie zadań do podanych formuł i ich 

rozwiązywanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(141 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Uczestniczenie w zabawie teatralnej dotyczącej 

wybranych legend – ruch sceniczny. 

 

Dzień 4. Zajęcia rozwijające różne rodzaje aktywności: 

Jak odczarować księżniczkę? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Zadania 

polonistyczna 1. Prezentowanie 

własnego zdania 

na temat Dlaczego 

księżniczka była 

smutna? na 

podstawie 

opowiadania 

nauczyciela. 

– Kształcenie umiejętności współdziałania i 

porozumiewania się. 

– Doskonalenie zdolności abstrahowania i 

umiejętności wypowiadania myśli. 

– Rozpoznawanie i nazywanie emocji. 

– Prezentowanie własnego zdania. 

zajęcia  

techniczne 
2. Co rozśmieszy 

księżniczkę? – 

projektowanie i 

przedstawianie na 

rysunku 

wymyślonego 

przedmiotu.  

– Rozwijanie kreatywnej postawy. 

– Pobudzanie nietypowych skojarzeń. 

– Stosowanie poznanych technik plastycznych. 

– Prezentowanie własnych rozwiązań. 

 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań do podanych 

warunków. 

wychowanie 4. Zajęcia ruchowe. – Zabawy: Powitanie, Wymyśl przywitanie na sobotę 
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fizyczne 

(142) 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

i niedzielę, Puszcza nie do przebycia, Rób, to co ja. 

 

 

Dzień 5. Piszę legendę  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wymyślanie i 

zapisywanie 

legendy. 

– Przypomnienie pojęcia legenda. 

– Ustalenie, co w legendzie ma być prawdziwe, a co 

wymyślone. 

– Zapisywanie legendy na kartkach. 

– Czytanie legend na głos. 

– Wykonanie ilustracji do swojej legendy. 
matematyczna 2. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań na 

dodawanie i 

odejmowanie z 

przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

– Zapisywanie ułożonych zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(143) 

3. Ćwiczenia na 

torze przeszkód. 

– Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań 

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 12. 

Uczeń: 

– oglądał wystawę w muzeum dotyczącą historii Polski 

– opowiada przynajmniej trzy legendy dotyczące historii Polski 

– pisze legendę, uwzględniając w niej zdarzenia prawdziwe i fantastyczne 

– rozwinął umiejętności współdziałania i porozumiewania się z kolegami 

– rozpoznaje i nazywa emocje 

– prezentuje własne zdanie 

– układa i rozwiązuje zadania na dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

– dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

–ilustruje sceny z legend 

–planuje i wykonuje z kolegami scenografię do wybranej legendy 

– uczestniczy w zabawie teatralnej dotyczącej wybranych legend 

– stosuje w pracach plastycznych poznane techniki 

– ćwiczy, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

BLOK 13. WĘDRÓWKI PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – 

GRECJA, WŁOCHY, BELGIA, POLSKA (17 godz.) 

 

Dzień 1. Z czego słynie Grecja? 
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Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa na temat 

Grecji inspirowana 

zdjęciami i wierszem 

Łukasza Dębskiego 

Grecja.  

– Zapoznanie z położeniem Grecji w Europie, 

poznanie nazwy jej stolicy i wyglądu flagi. 

– Zaprezentowanie wybranych zabytków 

Grecji i osiągnięć kultury greckiej. 

– Omówienie potraw charakterystycznych dla 

Grecji, połączone z ich degustacją. 

– Czytanie wiersza Łukasza Dębskiego 

Grecja. 

– Pisownia wielką literą nazw państw, miast, 

narodowości. 

muzyczna (52) 2. Wprowadzenie 

ćwierćnuty i pauzy 

ćwierćnutowej. 

 

– Przypomnienie poznanych wartości nut. 

– Wprowadzenie ćwierćnuty i pauzy 

ćwierćnutowej. 

– Wyklaskiwanie rytmów całonutowych, 

półnutowych i ćwierćnutowych. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań na 

porównywanie 

różnicowe związane  

z płaceniem w euro. 

– Poznanie środków płatniczych Grecji. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

– Ćwiczenia z tabelą dodawania w zakresie 

20. 

wychowanie 

fizyczne 

(144) 

4. Nauka 

podstawowego 

kroku do greckiego 

tańca zorba. 

– Ćwiczenia rozwijające umiejętności rzucania 

i chwytania.  

– Rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez 

taniec. 

 

Dzień 2. Z czego słyną Włochy? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa na temat 

Włoch inspirowana 

zdjęciami i wierszem 

Łukasza Dębskiego 

Włochy. 

– Zapoznanie z położeniem Włoch na mapie 

Europy, poznanie nazwy stolicy i wyglądu 

flagi. 

– Zaprezentowanie wybranych zabytków 

Włoch i osiągnięć kultury włoskiej. 

– Omówienie potraw charakterystycznych dla 

Włoch. 

– Czytanie wiersza Łukasz Dębskiego 

Włochy. 

– Słuchanie fragmentu utworu operowego. 

– Pisownia wielką literą nazw państw, miast, 

narodowości. 

edukacja 

plastyczna 

(52) 

2. Oglądanie dzieł 

sztuki włoskich 

mistrzów. 

– Oglądanie dzieł Leonarda da Vinci, Michała 

Anioła i innych mistrzów sztuki włoskiej. 

matematyczna 3. Poznanie cyfr 

rzymskich: I, V, X i 

zapisu liczb w 

systemie rzymskim 

do XII. 

– Poznanie wyglądu i zastosowania cyfr 

rzymskich. 

– Porównywanie cyfr rzymskich z arabskimi. 

– Odczytywanie i zapisywanie liczb za 

pomocą cyfr rzymskich. 
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– Ćwiczenia w odejmowaniu w zakresie 20. 

wychowanie 

fizyczne 

(144 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć 144 1/3). 

– Zabawy ruchowe w połączeniu z 

utrwaleniem wiadomości na temat Włoch. 

 

Dzień 3. Z czego słynie Belgia? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

środowiskowa 
1.–2. Rozmowa na 

temat Belgii 

inspirowana 

zdjęciami i 

wierszem Łukasza 

Dębskiego Belgia. 

 

– Zapoznanie z położeniem Belgii na mapie 

Europy, poznanie nazwy stolicy i wyglądu 

flagi. 

– Zaprezentowanie wybranych zabytków 

Belgii i innych wytworów kultury Belgii. 

– Omówienie potraw charakterystycznych dla 

Belgii. 

– Czytanie wiersza Łukasz Dębskiego Belgia. 

– Pisownia wielką literą nazw państw, miast, 

narodowości. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań na 

porównywanie 

różnicowe. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

– Liczenie euro i eurocentów. 

– Dodawanie i odejmowanie trzech liczb bez 

przekraczania i z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

wychowanie 

fizyczne 

(144 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe w połączeniu z 

utrwaleniem wiadomości na temat Belgii. 

 

Dzień 4. Z czego słynie Polska? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

środowiskowa 
1.–2. Rozmowa na 

temat Polski 

inspirowana 

zdjęciami i wierszem 

Grażyny Lech 

Polska.  

– Zapoznanie z położeniem Polski na mapie 

Europy, przypomnienie nazwy stolicy i 

barw flagi Polski.  

– Słuchanie hymnu Polski. 

– Zaprezentowanie wybranych zabytków 

Polski i osiągnięć kultury polskiej. 

– Omówienie potraw charakterystycznych 

dla Polski. 

– Czytanie wiersza Grażyny Lech Polska. 

– Pisownia wielką literą nazw państw, 

miast, narodowości. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań z dwoma 

działaniami.  

– Matematyzowanie sytuacji 

przedstawionych w wierszu Jana 

Brzechwy Sójka. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych metodą 

symulacji na konkretach.  

– Dodawanie i odejmowanie trzech liczb w 

zakresie 20. 

wychowanie 4. Zajęcia ruchowe – Zabawy ruchowe: Polska gościnność, 
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fizyczne 

(145) 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

Gazety. 

 

Dzień 5. Co łączy Grecję, Włochy, Belgię i Polskę? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.Czytanie informacji  

o Europie i Unii 

Europejskiej. 

Przypomnienie 

informacji o 

zwiedzanych 

krajach. 

– Czytanie fragmentu mitu Jana 

Parandowskiego Europa. 

– Przekazanie głównych idei powstania unii 

państw w Europie. 

– Odszukiwanie na mapie państw należących 

do Unii Europejskiej. 

– Słuchanie hymnu Unii Europejskiej. 

– Śpiewanie kanonu Panie Janie w różnych 

językach. 

 Wykonanie sylwety Syriusza i 

projektowanie dla niego polskiego stroju.  

stroju. 

– Omówienie świąt związanych z Unią 

Europejską. 

– Pisanie ze słuchu. 

matematyczna 2. Rozwiązywanie 

zadań złożonych na 

porównywanie 

różnicowe. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych 

łańcuchowo poprzez rozkładanie ich na 

zadania proste. 

wychowanie 

fizyczne 

(146) 

3. Nauka kroków  

i figur tańca zorba 

cd. 

– Zabawy ruchowe rozwijające umiejętności 

współpracy w zespole. 

– Rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez 

taniec. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań 

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 13. 

Uczeń: 

– wskazuje w przeczytanych tekstach odpowiednie fragmenty 

– podaje po trzy przykłady tego, z czego słyną Grecja, Włochy, Belgia i Polska 

– rozpoznaje flagi Grecji, Włoch, Belgii i Polski i zna ich stolice 

– wie, że siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Brukseli 

– wie, że wszystkie te kraje leżą w Europie i należą do Unii Europejskiej 

– zna ogólna ideę Unii Europejskiej 

– pisze poprawnie nazwy państw, miast, narodowości 

– oglądał dzieła malarskie i rzeźbiarskie mistrzów greckich, włoskich, belgijskich i polskich 

– projektował polski strój dla Syriusza 

– rozróżnia całe nuty, półnuty i ćwierćnuty, umie je napisać 

– słuchał greckiego utworu Zorba 

– słuchał utworu operowego 

– słuchał hymnu Polski 

– słuchał hymnu Unii Europejskiej 

– śpiewał w różnych językach europejski kanon Panie Janie 

– poznał środki płatnicze w Unii Europejskiej 

– zna liczby rzymskie od I do XII 
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– sprawnie rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe 

– biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20 

– rozwinął umiejętność rzucania i chwytania  

– tańczy taniec zorba 

– rozwinął koordynację ruchową poprzez taniec. 

 

Blok 14. WIERSZE JULIANA TUWIMA (17 godz.) 

 

Dzień 1. Co myślisz o Zosi Samosi? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.Poznanie twórczości 

Juliana Tuwima. 

Dostrzeżenie 

przesłania wiersza 

Zosia Samosia. 

Pisanie wyrazów z ó 

wymiennym na o. 

– Zaprezentowanie informacji o życiu i 

twórczości Juliana Tuwima. 

– Czytanie wiersza Zosia Samosia. 

– Wypowiedzi dzieci na temat bohaterki 

wiersza. 

– Dobieranie określeń pasujących do 

zachowania Zosi. 

– Poprawne odpowiadanie na pytania, 

stawiane Zosi w wierszu.  

– Zastanawianie się, w jakim celu poeta 

napisał taki wiersz.  

– Wskazywanie akcentów humorystycznych w 

wierszu. 

– Czytanie wiersza z podziałem na role, z 

właściwą intonacją i we właściwym tempie. 

– Pisanie wyrazów z ó wymiennym na o. 

edukacja 

muzyczna  

(53) 

2.Nauka piosenki 

Taniec. 

 

– Rytmiczne wyklaskiwanie tekstu z 

trudnościami ortograficznymi. 

– Słuchanie piosenki Taniec. 

– Czytanie słów piosenki  wiersza Juliana 

Tuwima. 

– Wykonanie pacynek do ilustracji ruchowej 

wiersza. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Śpiewanie piosenki z ilustracją ruchową i 

akompaniamentem na instrumentach 

perkusyjnych.  

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań 

algebraicznych typu:  

a + □ = b. 

– Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 20.  

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem treści zadania. 

– Wskazywanie w zadaniu danych, szukanych 

i związków między nimi. 

– Układanie zadania do podanych warunków.  

– Rozwiązywanie zadań sprawdzających 

rozumienie terminów matematycznych. 

wychowanie 

fizyczne 

(147) 

4. Gry i zabawy z 

piłkami i elementami 

gimnastyki 

– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

– Ćwiczenia w rzucaniu i chwytaniu piłki. 

– Rozwijanie umiejętności sportowej 
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korekcyjnej. rywalizacji. 

 

Dzień 2. Czy można rozmawiać z psem? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o 

bohaterze wiersza 

Juliana Tuwima 

Dżoncio. Pisanie 

wyrazów  

z ó wymiennym na e. 

– Czytanie wiersza. 

– Rozmowa o stosunku poety do psa.  

– Analiza budowy wiersza z użyciem 

terminów: zwrotka, wers, rym. 

– Czytanie wiersza z właściwą intonacją i 

we właściwym tempie. 

– Pisanie wyrazów z ó wymiennym na e. 

– Rozmowa o tym, kto lub co może być 

bohaterem wiersza.  

edukacja 

plastyczna  

(53) 

2. Wykonanie sylwety 

Dżoncia z ruchomą 

głową.  

– Wycięcie elementów sylwety psa. 

– Doklejenie elementów z papieru. 

– Ruchome połączenie głowy z tułowiem. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań algebraicznych 

typu:  

□ + a = b. 

– Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 20.  

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem treści zadania. 

– Wskazywanie w zadaniu danych, 

szukanych i związków między nimi. 

wychowanie 

fizyczne 

(147 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe ( 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć).  

 Zabawy muzyczno-ruchowe przy 

piosence Taniec. 

 Zabawy ruchowo-naśladowcze Właściciel 

i jego pies. 

 

Dzień 3. Dlaczego słowa mają niezwykłą moc? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o tym, jak 

można znaleźć się w 

świecie swojej 

wyobraźni, 

inspirowana 

wierszem Juliana 

Tuwima Cuda i 

dziwy. Pisanie 

wyrazów z ó 

wymiennym na a. 

– Czytanie wiersza.  

– Kolorowanie ilustracji zgodnie z treścią 

wiersza. 

– Wskazywanie różnic między światem 

wyobraźni a światem realnym. 

– Rozmowa o tym, jak można znaleźć się w 

świecie swojej wyobraźni. 

– Nazywanie barw językiem potocznym i 

poetyckim (użycie porównań). 

– Nazywanie odgłosów językiem 

potocznym i poetyckim (użycie 

porównań). 

– Analiza budowy wiersza z użyciem 

terminów: zwrotka, wers, rym. 

– Czytanie wiersza z właściwą intonacją i 

we właściwym tempie. 

– Pisanie wyrazów z ó wymiennym na a. 

środowiskowa 2. Poznanie znaczenia 

kolorów i dźwięków  

– Ukazanie znaczenia koloru dla 

zachowania życia i zdobywania 
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w świecie przyrody. pożywienia przez zwierzęta. 

– Ukazanie znaczenia koloru w doborze 

naturalnym zwierząt i wychowaniu przez 

nich potomstwa. 

– Ukazanie znaczenia koloru dla roślin 

owadopylnych i wiatropylnych. 

– Ukazanie znaczenia głosów zwierząt w 

ich doborze naturalnym i dla zachowania 

bezpieczeństwa. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań algebraicznych 

typu: a – □ = b. 

– Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 20.  

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem treści zadania. 

– Wskazywanie w zadaniu danych, 

szukanych i związków między nimi. 

wychowanie 

fizyczne 

(147 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe  

(1/3 godz. – wplecione  

w przebieg zajęć). 

 Zabawy ruchowe z rzucaniem i 

chwytaniem piłki. 

 

Dzień 4. Co to znaczy: mieć bujną wyobraźnię? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o różnicy 

między kłamstwem  

a fantazjowaniem 

inspirowana 

wierszem Juliana 

Tuwima O Grzesiu 

kłamczuchu. 

Adresowanie listu. 

– Czytanie wiersza.  

– Rozmowa o tym, czym różni się kłamstwo 

od fantazjowania.  

– Czytanie wiersza z podziałem na role, z 

właściwą intonacją i we właściwym 

tempie. 

– Poznanie skrótów wyrazów stosowanych 

w korespondencji listowej. 

– Adresowanie listów (adresat, nadawca). 

– Poznanie rodzajów przesyłek listowych. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie zabawki 

dydaktycznej – 

Domino 

ortograficzne z ó. 

– Wycięcie elementów domina. 

– Ustalenie zasad gry. 

– Granie w domino – utrwalenie poznanych 

zasad pisowni wyrazów z ó. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie zadań 

algebraicznych typu:  

□ – a = b. 

– Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 20.  

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem treści zadania. 

– Wskazywanie w zadaniu danych, 

szukanych i związków między nimi. 

wychowanie 

fizyczne 

(148) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe: Fantazjowanie, 

Magiczne opowieści. 

 

Dzień 5. Czy wiersze dają radość? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o radości – Czytanie wiersza.  
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czerpanej z poezji 

inspirowana wierszem 

Juliana Tuwima Pan 

Hilary.  

Pisanie ó w 

zakończeniach 

wyrazów: -ów, -ówna, 

-ówka. 

– Rozmowa o humorze zawartym w 

wierszu.  

– Dostrzeganie różnicy między 

roztargnieniem a bałaganiarstwem. 

– Czytanie wiersza z właściwą intonacją i 

we właściwym tempie. 

– Pisanie ó w zakończeniach wyrazów:  

-ów, -ówna, -ówka. 

– Pisanie zdania z pamięci. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie zadań 

algebraicznych na 

dodawanie i 

odejmowanie. 

– Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 20.  

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem treści zadania.  

– Wskazywanie w zadaniu danych, 

szukanych i związków między nimi. 

wychowanie 

fizyczne 

(149) 

4. Ćwiczenia przy 

drabinkach. 

 

– Kształtowanie prawidłowej postawy 

ciała. 

– Ćwiczenia w rzucaniu i chwytaniu 

woreczków. 

– Rozwijanie siły mięśni i koordynacji 

ruchowej. 

– Rozwijanie umiejętności sportowej 

rywalizacji. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 14.  

Uczeń: 

– wymienia pięć tytułów wierszy Juliana Tuwima 

– wskazuje w wierszu: wersy, zwrotki, rymy 

– czyta wiersze z właściwą interpretacją 

– umie na pamięć wybrany wiersz Juliana Tuwima 

– odróżnia świat rzeczywisty od świata fantazji 

– odróżnia fantazjowanie od kłamstwa 

– potrafi użyć języka poetyckiego i potocznego 

– pisze wyrazy z ó wymiennym na o, e, a 

– pisze wyrazy z zakończeniem: -ów, -ówna, -ówka, zna wyjątki od tej zasady 

– objaśnia skróty wyrazów stosowanych w korespondencji listowej 

– adresuje poprawnie list (adresat, nadawca) 

– potrafi powiedzieć, jakie znaczenie mają kolor i głos w świecie przyrody 

– biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20 

– czyta ze zrozumieniem treści zadań 

– wskazuje w zadaniach dane, szukane i związki między nimi 

– układa zadania do podanych warunków  

– rozwiązuje proste zadania algebraiczne  

– zna sposób ruchomego połączenia elementów papierowych 

– wykonał grę dydaktyczną 

– śpiewa piosenkę Taniec z ilustracją ruchową i akompaniamentem na instrumentach 

perkusyjnych 

– dokładnie wykonuje ćwiczenia fizyczne 

– rzuca i chwyta piłki, woreczki i inne drobne przedmioty 
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– rozwinął umiejętności sportowej rywalizacji. 

 

Blok 15. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA (17 godz.) 

 

Dzień 1. Jak można ozdobić choinkę? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Opisywanie układu 

ozdób choinkowych na 

gałązce z użyciem 

podanych przyimków. 

– Słuchanie rozdziału z książki Marii 

Kownackiej Plastusiowy pamiętnik. 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Przyklejanie elementów zgodnie z 

przeczytanym opisem. 

– Samodzielne opisywanie ułożenia ozdób 

choinkowych na gałązce z użyciem 

podanych przyimków. 

edukacja 

muzyczna  

(54) 

2. Nauka piosenki  

Świetlista kolęda.  

Poznanie wyglądu 

oraz brzmienia 

fortepianu i pianina. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki. 

– Prezentowanie wyglądu oraz brzmienia 

fortepianu i pianina. 

matematyczna 3. Figury geometryczne: 

odcinek.  

– Ćwiczenia związane z kształtowaniem 

rozumienia pojęcia odcinka. 

– Wprowadzenie nazwy odcinek (bez 

definiowania). 

– Porównywanie długości odcinków bez 

mierzenia. 

– Mierzenie odcinków z dokładnością do 

centymetra. 

– Wprowadzenie pojęcia milimetra. 

– Mierzenie odcinków z dokładnością do 

milimetra. 

– Rysowanie odcinków o danej długości. 

wychowanie 

fizyczne 

(150) 

4. Zabawy ze 

współzawodnictwem. 

– Kształtowanie szybkości i skoczności. 

– Rozwijanie umiejętności sportowej 

rywalizacji. 

 

Dzień 2. W krainie trójkątów  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

matematyczna 1. Figury  

geometryczne: 

trójkąt.  

– Poznanie kształtu nazwy i właściwości 

trójkąta. 

– Czytanie wiersza Danuty Wawiłow i 

Natalii Usenko Trójkątna bajka. 

– Rozpoznawanie trójkątów wśród innych 

figur.  

– Mierzenie boków trójkąta i obliczanie ich 

łącznej długości. 

– Rysowanie trójkątów. 

edukacja 2. Wykonanie ozdób – Wykonywanie ozdób na choinkę z 
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plastyczna 

(54) 
choinkowych. różnorodnych materiałów. 

– Ubieranie klasowej choinki. 

polonistyczna 3. Opisywanie ozdoby 

choinkowej według 

podanego planu. 

– Wybranie ozdoby do opisu. 

– Czytanie planu opisu. 

– Ustne opisywanie wybranej ozdoby 

choinkowej. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 1. 

wychowanie 

fizyczne 

(150 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione  

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Świetlista 

kolęda. 

 

Dzień 3. Posłuchajcie bajki nowej, prostokątnej i kwadratowej 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Samodzielne pisanie 

opisu bombki na 

podstawie podanego 

planu.  

– Czytanie planu opisu bombki. 

– Wybór bombki do opisu. 

– Ustne opisywanie wybranej bombki według 

planu.  

– Samodzielne zapisywanie opisu. 

matematyczna 2. Figury 

geometryczne: 

prostokąt.  

– Rozpoznawanie prostokątów wśród innych 

figur.  

– Poznanie własności prostokątów. 

– Mierzenie boków prostokąta i obliczanie ich 

łącznej długości. 

– Poznanie kwadratu jako szczególnego 

przypadku prostokąta. 

– Rysowanie prostokątów. 

polonistyczna 3. Czytanie bajki 

Danuty Wawiłow 

Posłuchajcie bajki 

nowej, 

prostokątnej i 

kwadratowej. 

Pisownia wyrazów 

z ó niewymiennym. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Poznanie wyrazów z ó niewymiennym. 

– Ćwiczenia kaligraficzne 2. 

wychowanie 

fizyczne 

(150 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione  

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Świetlista 

kolęda. 

– Zabawy orientacyjno-porządkowe związane 

z zimą. 

 

Dzień 4. Dlaczego obchodzimy święta Bożego Narodzenia? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o Bożym 

Narodzeniu 

inspirowana 

tekstem 

Małgorzaty 

Strzałkowskiej 

Stajenka 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wykonywanie z gotowych elementów 

ilustracji do tekstu. 

– Rozmowa o Bożym Narodzeniu. 

– Słuchanie kolęd polskich.  

– Ćwiczenia kaligraficzne 3. 
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i wiadomościami 

dzieci. 

matematyczna 3. Figury 

geometryczne: 

koło.  

– Rozpoznawanie kół wśród innych figur. 

– Rozróżnianie znaczenia pojęć: koło, okrąg. 

– Rysowanie okręgów przy pomocy 

szablonów. 

zajęcia  

techniczne 
3. Wykonanie 

mikołaja. 

 

– Czytanie ze zrozumieniem instrukcji 

wykonania mikołaja. 

– Wykonywanie mikołaja według instrukcji. 

wychowanie 

fizyczne 

(151) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione  

w przebieg zajęć). 

– Zabawa naśladowcza Zajączki. 

– Zabawy integrujące Wizyta, Krewniacy. 

 

Dzień 5. Zapachy świąt 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

społeczna 1. Rozmowa na temat 

domowych 

przygotowań do świąt 

Bożego Narodzenia 

inspirowana 

doświadczeniem 

dzieci i tekstem Marii 

Terlikowskiej Zapach 

Gwiazdki. 

– Słuchanie piosenki Kolęda domowa. 

– Rozmowa o domowych zwyczajach 

związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia. 

– Kończenie rozpoczętych zdań. 

– Samodzielne wykonywanie ćwiczeń To 

umiem! 

– Pisanie ze słuchu. 

 2. Zadania z 

wykorzystaniem 

wiadomości na temat 

poznanych figur 

geometrycznych. 

– Rozwiązywanie zadań utrwalających 

wiadomości na temat poznanych figur 

geometrycznych. 

wychowanie 

fizyczne 

(152) 

3. Gry i zabawy na 

śniegu. 

– Rozwijanie zręczności. 

– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas zabaw na śniegu. 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 15. 

Uczeń: 

– czyta teksty ze zrozumieniem 

– opisuje ustnie i pisemnie ozdoby choinkowe 

– opowiada o tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

– pisze wyrazy z ó wymiennym i uzasadnia ich pisownię 

– pisze wyrazy z ó niewymiennym i stara się je zapamiętać 

– mierzy odcinki z dokładnością do centymetra i milimetra 

– rysuje odcinki o wskazanej długości 

– rozpoznaje i nazywa kształty figur: trójkąta, prostokąta, kwadratu, koła 

– rysuje poznane figury geometryczne 

– zna własności figur: trójkąta, prostokąta, kwadratu, koła 

– mierzy długości boków poznanych figur i oblicza ich łączną długość 

– rozróżnia pianino i fortepian 

– śpiewa piosenkę Świetlista kolęda 

– słuchał kolęd i piosenki Kolęda domowa 
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– wykonał ozdoby choinkowe 

– wykonał mikołaja według instrukcji 

– prezentuje ruchem treść śpiewanej piosenki 

– rozwinął szybkość i skoczność 

– bawi się, uwzględniając potrzeby innych dzieci 

– rozwinął umiejętność sportowej rywalizacji. 

 

Blok 16. ODKRYWAM ŚWIAT POEZJI JULIANA TUWIMA (9 godz.) 

 

Dzień 1. Praca z lekturą: Julian Tuwim Wiersze dla dzieci 
Edukacje Tematy zajęć 

(wpis do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wypowiedzi dzieci na 

temat przeczytanych 

wierszy Juliana 

Tuwima: Bambo, Słoń 

Trąbalski, Słowik, 

Pan Maluśkiewicz i 

wieloryb. 

– Przypomnienie sylwetki Juliana Tuwima 

i znanych dzieciom wierszy jego 

autorstwa. 

– Przypomnienie pojęć: wiersz, poezja, 

strofa, wers, rym. 

– Układanie rymów do podanych 

wyrazów. 

– Budzenie zainteresowań czytelniczych. 

edukacja 

muzyczna 

(55) 

2. Tworzenie 

akompaniamentów 

muzycznych do 

wybranych wierszy 

Juliana Tuwima. 

– Śpiewanie piosenki Taniec. 

– Przypomnienie poznanych wartości nut. 

– Tworzenie akompaniamentów 

muzycznych na instrumentach 

perkusyjnych do wybranych wierszy. 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie zadań 

do podanych formuł. 

– Układanie i rozwiązywanie prostych 

zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(152) 

4. Gry i zabawy na 

śniegu. 

– Rozwijanie zręczności. 

– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas zabaw na śniegu. 

 
Dzień 2. Praca z lekturą: Julian Tuwim Wiersze dla dzieci 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpis do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Ustalanie kolejności 

powstawania stołu 

na podstawie 

wiersza Juliana 

Tuwima Stół. 

Recytowanie 

wierszy Juliana 

Tuwima. 

– Czytanie wiersza Stół. 

– Ustalenie kolejnych czynności przy 

powstawaniu stołu. 

– Czytanie wiersza Lokomotywa. 

– Wprowadzenie terminu: wyrazy 

dźwiękonaśladowcze. 

– Czytanie wiersza Pan Krzykalski. 

– Pisanie tytułów wierszy. 

– Recytowanie wierszy Juliana Tuwima.  

matematyczna 2. Zabawy 

matematyczne. 

– Utrwalenie znajomości kierunków: w prawo, 

w lewo, góra, dół. 

– Układanie zadań tekstowych do podanych 

formuł matematycznych.  

edukacja 

plastyczna 
3. Lśniące marzenia – 

rysowanie ołówkiem 

– Rozwijanie twórczej wyobraźni. 

–Przedstawienie marzeń w formie pracy 
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(55) i ozdabianie 

rysunków 

brokatem. 

plastycznej. 

 

wychowanie 

fizyczne 

(153 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione  

w przebieg zajęć). 

– Ilustrowanie ruchem treści opowiadania. 

 

Dzień 3. Zajęcia rozwijające różne rodzaje aktywności: 

Z wizytą w Wierszykowie 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpis do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.–2. Układanie i 

zapisywanie 

rymowanek do 

podanych sytuacji, 

z wykorzystaniem 

zgromadzonego 

słownictwa. 

– Wypowiedzi dzieci na temat wiersza  

W Wierszykowie. 

– Tworzenie par rymujących się wyrazów. 

– Bogacenie czynnego słownictwa 

uczniów. 

– Układanie i zapisywanie rymowanek. 

– Nawiązywanie współpracy w grupie i 

budowanie klimatu grupowego. 

– Zachęcanie do otwartości i śmiałości w 

prezentowaniu własnych pomysłów. 

 – Rozbudzanie ekspresji słownej i 

zachęcanie do podejmowania działań 

twórczych. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań na dodawanie 

i odejmowanie 

trzech liczb. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 

z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

– Rozwiązywanie zadań na dodawanie 

trzech liczb w zakresie 20. 

– Rozwiązywanie zadań na odejmowanie 

trzech liczb w zakresie 20. 

wychowanie 

fizyczne 

(153 2/3) 

4. Zabawy muzyczno-

ruchowe 

Zabawy: Głośno-cicho, Śpiewamy z 

uczuciem, Tworzymy słowa. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 16. 

Uczeń: 

– recytuje wiersz Juliana Tuwima 

– wymienia tytuły wierszy Juliana Tuwima 

– zapisuje poprawnie tytuły wierszy 

– opowiada o swoim ulubionym wierszu Juliana Tuwima 

– wykazuje w praktyce, że rozumie terminy: strofa, wers, rym. 

– układa rymy i rymowanki  

– zgodnie współpracuje w grupie 

– śmiało prezentuje własne pomysły 

– jest twórczy 

– układa i rozwiązuje zadania algebraiczne i arytmetyczne na dodawanie i odejmowanie 

– gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych do wybranych wierszy Juliana Tuwima 

– rozpoznaje i nazywa nuty oraz ich wartości 
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– posługuje się wyobraźnią podczas wykonywania prac plastycznych 

– ilustruje ruchem treść opowiadania 

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. 
 

STYCZEŃ 

Blok 17. JA I KALENDARZ (17 godz.) 

 

Dzień 1. Skąd się biorą pory roku? 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o porach 

roku inspirowana 

wierszem Heleny 

Bechlerowej Nowy 

rok. Wyrazy z ó 

niewymiennym. 

– Ilustracja ruchowa do tematu: Skąd się biorą 

pory roku? 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Pisownia w skrócie wyrazu rok – r. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 

muzyczna  

(56) 
2. Nauka piosenki  

Rok na karuzeli. 

Wprowadzenie 

ósemki  

i pauzy ósemkowej. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki. 

– Wprowadzenie ósemki i pauzy ósemkowej. 

– Rytmiczne wyklaskiwanie podanych tekstów. 

matematyczna 3. Rozszerzenie 

numeracji do 25. 

– Liczenie w zakresie 25 według podanego 

warunku. 

– Pisanie liczb od 20 do 25 cyframi i słownie. 

– Porządkowanie liczb w zakresie 25.  

– Porównywanie liczb w zakresie 25. 

wychowanie 

fizyczne 

(154) 

4. Zabawy 

zwinnościowe z 

wykorzystaniem 

różnych przyborów. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Rozwijanie umiejętności sportowej rywalizacji. 

 

Dzień 2. Ile jest miesięcy w roku? 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Przypomnienie 

nazw miesięcy i ich 

kolejności na 

podstawie wiersza 

Stanisława 

Romaniuka  

Z czego składa się rok? 

Pisownia wyrazów z ó 

niewymiennym. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Ukazanie cykliczności pór roku i miesięcy w 

roku. 

– Wymienianie nazw kolejnych miesięcy.  

– Pisownia wyrazu w skrócie: miesiąc – mies. 

– Wprowadzenie pojęcia kwartał. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2.  

edukacja 

plastyczna  

(56) 

2. Przedstawienie 

środkami 

plastycznymi miesiąca 

urodzin dziecka. 

– Wskazywanie przez dzieci sposobów 

przedstawienia na ilustracji wybranego 

miesiąca tak, aby był rozpoznawalny. 

– Słowne opisywanie narysowanych postaci.  

matematyczna 3. Numeracyjne 

przypadki dodawania 

i odejmowania w 

– Liczenie w zakresie 25 według podanego 

warunku. 

– Dodawanie i odejmowanie liczb typu:  
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zakresie 25. 20 + 2 =, 22 – 2 =, 22 – 20 =. 

– Kształcenie rozumienia warunku:  

o n więcej, o n mniej. 

wychowanie 

fizyczne 

(154 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Rok na karuzeli. 

 

Dzień 3. Z czego składają się miesiące? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 

Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Podział miesięcy 

na tygodnie.  

– Utrwalenie poprzez piosenkę i zabawy 

wiadomości dotyczących pór roku, miesięcy, 

kwartałów. 

– Odszukiwanie w kalendarzu wskazanych dat. 

– Pisanie dat z wykorzystaniem cyfr arabskich, 

rzymskich i słownie. 

– Pisownia wyrazów w skrócie: tydzień – tydz., 

tygodnie – tyg. 

polonistyczna 2. Pisownia wyrazów 

z ó niewymiennym. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3.  

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie liczb  

w trzeciej 

dziesiątce bez 

przekraczania 

progu 

dziesiątkowego. 

– Wykorzystanie analogi w dodawaniu i 

odejmowaniu liczb w pierwszej i drugiej 

dziesiątce do dodawania i odejmowania liczb w 

trzeciej dziesiątce.  

– Rozwiązywanie zadań związanych z 

obliczeniami kalendarzowymi. 

wychowanie 

fizyczne 

(154 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe pozwalające zapamiętać: nazwy 

miesięcy, podział roku na kwartały, daty.  

 

Dzień 4. Z czego składają się tygodnie? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Przypomnienie 

nazw dni tygodnia i 

ich kolejności na 

podstawie wiersza 

Stanisława 

Romaniuka  

Z czego składa się 

rok? 

Pisownia wyrazów z 

ó niewymiennym. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Ukazanie cykliczności dni tygodnia. 

– Wymienianie nazw kolejnych dni tygodnia.  

– Pisownia wyrazu w skrócie: dnia– dn. 

– Przypomnienie poznanych skrótów. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

polonistyczna 2. Wykonanie 

słowniczka 

ortograficznego z 

poznanymi 

wyrazami z ó 

– Sklejanie ze sobą dużych powierzchni 

papierowych. 

– Cięcie nożyczkami po liniach prostych. 

– Łączenie papieru za pomocą zszywania 

zszywaczem. 
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niewymiennym.  

matematyczna 3. Dodawanie  

w zakresie 25  

z przekroczeniem 

progu  

dziesiątkowego. 

– Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami 

kalendarzowymi. 

– Dodawanie w zakresie 25 z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego, z wykorzystaniem 

konkretów. 

wychowanie 

fizyczne 

(155) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w przebieg 

zajęć). 

– Zabawy ruchowe pozwalające zapamiętać nazwy 

dni tygodnia. 

– Zabawy relaksacyjne. 

 

Dzień 5. Co to jest doba? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 

Główne zadania zajęć 

środowiskow

a, 

polonistyczn

a  

1. Wprowadzenie 

pojęcia: doba na 

podstawie zabaw  

i tekstu  

popularnonaukow

ego. 

Powtórzenie 

poznanych zasad 

pisowni wyrazów z 

ó niewymiennym.  

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Ukazanie cykliczności dnia i nocy. 

– Powtórzenie poznanych zasad pisowni wyrazów z 

ó. 

– Pisanie ze słuchu. 

matematyczna 2. Obliczenia 

zegarowe 

– Odczytywanie pełnych godzin na zegarze z tarczą 

12-godzinną. 

– Wprowadzenie tarczy 24-godzinnej. 

– Odczytywanie godzin na zegarze z tarczą 24-

godziną. 

– Obliczenia zegarowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(156) 

4. Gry i zabawy 

rozwijające 

ruchowo. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Rozwijanie umiejętności sportowej rywalizacji. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań 

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 17. 

Uczeń: 

–czyta ze zrozumieniem utwory wierszowane, prozę i teksty popularnonaukowe 

– pisze w skrócie wyrazy: rok – r, dzień – dz., miesiąc – mies., tydzień – tydz., tygodnie – tyg. 

– pisze wyrazy z ó niewymiennym 

– stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ó 

– pisze zdania z pamięci i ze słuchu 

– rozumie cykliczność pór roku, miesięcy dni tygodnia, dnia i nocy 

– wie, że kwartał roku to trzy miesiące 

– wie, że doba to dzień i noc i trwa 24 godziny 

– zapisuje daty trzema sposobami 

–odszukuje w kalendarzu wskazane daty 

– liczy do 25, porównuje i porządkuje liczby według podanego warunku  

– oblicza numeryczne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 25 

– rozwiązuje zadania związane z obliczeniami kalendarzowymi 
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– dodaje w zakresie 25 z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

– odczytuje godziny na zegarach w czasie dwunastogodzinnym i dwudziestoczterogodzinnym 

– prezentuje w formie plastycznej spersonifikowaną postać wybranego miesiąca 

– śpiewa piosenkę Rok na karuzeli 

– rozpoznaje i nazywa ósemkę i odpowiadającą jej pauzę i umie je napisać 

– sprawnie wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe 

– rozwinął umiejętności sportowej rywalizacji. 

 

Blok 18. ZWIERZĘTA ZIMĄ (17 godz.) 

Dzień 1. Czy na całym świecie jest teraz zima? 

 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie tekstu 

popularnonaukow

ego Czy na całym 

świcie jest teraz 

zima?  

Pisanie wyrazów z  

u na początku 

wyrazu. 

 Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem tekstu popularnonaukowego. 

 Zapoznanie z pojęciami: równik, bieguny. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 

muzyczna  

(56) 
2. Nauka piosenki 

Zimowy berek. 

– Słuchanie piosenki Zimowy berek. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki. 

– Rytmiczne wyklaskiwanie podanych tekstów. 

– Pisanie poznanych nut. 

matematyczna 3. Odczytywanie 

wskazań 

termometru. 

Odejmowanie w 

zakresie 25 z 

przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego. 

– Poznanie różnych rodzajów termometrów. 

– Pomiary temperatury ciała. 

– Odczytywanie wskazań termometru. 

– Odejmowanie w zakresie 25 z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego, z wykorzystaniem 

liczmanów. 

wychowanie 

fizyczne 

(157) 

4. Kształtowanie 

skoczności i 

równowagi w 

zabawach na śniegu. 

 Kształtowanie skoczności. 

– Kształtowanie poczucia równowagi. 

– Hartowanie organizmu. 

 

Dzień 2. Dlaczego śnieg jest biały? 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Szukanie 

odpowiedzi na 

pytanie Dlaczego 

śnieg jest biały? 

inspirowane 

wierszem Jerzego 

Ludwika Kerna 

Kolorowy śnieg. 

 Wypowiadanie się na temat wiersza. 

– Pisanie porównań. 

 Obserwowanie zjawiska rozszczepienia światła 

białego przez pryzmat. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 
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Pisanie wyrazów z  

u na końcu. 

plastyczna  

(57)  
2. Śniegowa 

gwiazdka.  

– Zebranie informacji o budowie śniegowych 

gwiazdek. 

– Wyszywanie śniegowych gniazdek. 

matematyczna 3. Ćwiczenia 

przygotowujące do 

mnożenia. 

– Wielokrotne dodawanie jednakowych składników 

z wykorzystaniem konkretów, rysunków i 

środków graficznych. 

– Werbalizacja wykonywanych czynności: tyle razy 

po tyle. 

wychowanie 

fizyczne 

(157 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w przebieg 

zajęć). 

 Zabawa przy piosence Zimowy berek. 

 Zabawa Kolory. 

 

Dzień 3. Jakie zjawiska pogodowe są charakterystyczne dla zimy? 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Rozmowa na 

temat zjawisk 

pogodowych i 

przyrodniczych 

związanych z zimą. 

– Omówienie zjawisk pogodowych 

charakterystycznych dla zimy. 

– Omówienie zjawisk przyrodniczych 

charakterystycznych dla zimy. 

polonistyczna  2. Czytanie 

opowiadania 

Gawronek.  

Pisanie zdań na 

temat zimy. 

Pisanie wyrazów z 

zakończeniem -

uje. 

– Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej 

Gawronek poznaje zimę. 

– Dobieranie ilustracji do fragmentów 

opowiadania. 

– Wypowiadanie się na temat opowiadania. 

– Samodzielne pisanie zdań o zimie. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3. 

matematyczna 3. Wprowadzenie 

mnożenia. 

 

– Liczenie jednakowymi grupami z 

wykorzystaniem konkretów i rysunków. 

– Werbalizacja wykonywanych czynności: tyle 

razy, po tyle. 

– Wprowadzenie nazwy nowego działania 

matematycznego i znaku mnożenia. 

wychowanie 

fizyczne 

(157 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w przebieg 

zajęć). 

 Zabawa przy piosence Rok na karuzeli, 

Gawronek, Zimowy berek. 

– Zabawy naśladowcze pozwalające poznać 

zwyczaje gawronów. 

 

Dzień 4. Dla kogo zima jest uciążliwa? 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

społeczna, 

środowiskowa 
1.Rozmowa o tym 

dla kogo zima jest 

uciążliwa 

inspirowana 

 Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Dostrzeganie uciążliwości zimy dla zwierząt i 

szukanie sposobów pomocy. 
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spostrzeżeniami 

dzieci i wierszem 

Barbary 

Lewandowskiej 

Dwie minuty dla 

ptaków. Pisanie 

wyrazów z u. 

– Dostrzeganie uciążliwości zimy dla ludzi. 

– Dostrzeganie uciążliwości zimy dla transportu 

lądowego, wodnego i powietrznego. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

polonistyczna  2. Wykonanie z 

surowców 

wtórnych 

karmnika dla 

ptaków.  

– Wykorzystanie surowców wtórnych do pracy 

technicznej. 

– Wycinanie otworów.  

– Mocowanie zawieszki. 

– Omówienie zasad dokarmiania ptaków. 

matematyczna 3. Mnożenie: 

1 * n, 2 * n, n < 6. 

– Mnożenie z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków.  

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie 

metodą symulacji na konkretach i rysunkach.  

wychowanie 

fizyczne 

(158) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

 Zabawy ruchowe tematycznie związane z zimą. 

 

Dzień 5. Kto się cieszy z zimy? 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o tym, 

kto się cieszy z 

zimy inspirowana 

opowiadania Ewy 

Barskiej Do czego 

służy śnieg? 

– Czytanie tekstu z podziałem na role. 

– Dostrzeganie uroków zimy. 

– Tworzenie z gotowych elementów ilustracji do 

tekstu. 

– Układanie wypowiedzi ustnej na podany temat. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

matematyczna 2. Mnożenie:  

3 * n, n < 6. 

– Mnożenie z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą 

symulacji na konkretach. 

– Układanie do rysunków zadań tekstowych na 

mnożenie. 

wychowanie 

fizyczne 

(159) 

3. Kształtowanie 

szybkości, 

zwinności i 

orientacji podczas 

zabaw na śniegu. 

–Rzucania na odległość. 

– Skoki obunóż i jednonóż przez przeszkody. 

– Pokonywanie torów przeszkód. 

– Przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 18. 

Uczeń: 

– słucha ze zrozumieniem tekstów przyrodniczych 

– czyta ze zrozumieniem teksty literackie i popularnonaukowe 

– czyta tekst z podziałem na role 

– pisze wyrazy z u  

– układa i zapisuje zdania o zimie 



 68 

– wymienia zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy 

– wymienia zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla zimy 

– opowiada, dla kogo zima jest uciążliwa, a komu sprawia radość 

– przestrzega zasad dokarmiania ptaków zimą 

– zna różne rodzaje termometrów i wie, do czego służą 

– odejmuje w zakresie 25 z przekroczeniem progu dziesiątkowego z wykorzystaniem 

liczmanów 

– mnoży: 1 * n , 2 * n, 3 * n, n < 6 

– rozwiązuje zadania na mnożenie metodą symulacji na konkretach 

– układa zadania na mnożenie do ilustracji 

– śpiewa piosenkę Zimowy berek 

– wykonał karmnik dla ptaków z surowców wtórnych 

– nawleka igłę i zawiązuje supełek 

– wyszywa śniegowe gwiazdki 

– aktywnie uczestniczy w zabawach naśladowczych 

– rozwinął skoczność i poczucie równowagi w zabawach na śniegu. 

 

Blok 19. ZIMOWE ZABAWY (17 godz.) 

 

Dzień 1. Na sankach 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o 

jeździe na sankach 

na podstawie 

doświadczeń dzieci 

i zagadek. 

Pisownia wyrazów 

z ó. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Rozmowa o rodzajach sanek, przyjemnościach 

związanych z jazdą na sankach i saneczkarskich 

dyscyplinach sportowych.  

– Rozmowa o sposobach zabezpieczania się przed 

mrozem. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 

muzyczna  

(58) 
2. Nauka piosenki 

Na śniegowej 

górce. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Rytmiczne wyklaskiwanie podanych tekstów. 

– Nauka układu tanecznego do piosenki. 

matematyczna 3. Mnożenie:  

n * 3, n < 6.  

– Mnożenie z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Układanie zadań tekstowych na mnożenie do 

ilustracji.  

– Przemienność mnożenia. 

wychowanie 

fizyczne 

(160) 

4. Ćwiczenia  

i zabawy z sankami. 
 Pokonywanie w terenie przeszkód naturalnych i 

sztucznych. 

–Zabawy skoczne, bieżne i rzutne. 

– Jazda na sankach, hamowanie nogami. 

 

Dzień 2. Na łyżwach 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o 

jeździe na łyżwach 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 
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na podstawie 

doświadczeń dzieci i 

zagadek. Pisownia 

wyrazów z u. 

– Rozmowa o rodzajach łyżew, przyjemnościach 

związanych z jazdą na łyżwach i łyżwiarskich 

dyscyplinach sportowych.  

– Rozmowa o zagrożeniach związanych z jazdą na 

łyżwach.  

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

plastyczna 

(58) 
2. Wykonanie 

saneczkarza na 

torze saneczkowym. 

– Wycinanie elementów po liniach krzywych i 

prostych. 

– Zaginanie elementów wzdłuż linii przerywanych. 

– Montowanie pracy na podstawie pokazu 

nauczyciela. 

– Sklejanie papieru. 

matematyczna 3. Mnożenie:  

4 *n, n < 6.  

– Mnożenie z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie. 

– Układanie zadań tekstowych na mnożenie do 

ilustracji. 

Wychowanie 

fizyczne 

(160 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w przebieg 

zajęć). 

 Zabawy naśladowcze dotyczące zimowych 

dyscyplin sportowych. 

– Układ taneczny do piosenki Na śniegowej górce. 

 

Dzień 3. Na nartach 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Rozmowa  

o jeździe na 

nartach i desce 

snowboardowej na 

podstawie 

doświadczeń dzieci i 

wiersza Grażyny 

Lech Z górki.  

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Rozmowa o rodzajach nart, przyjemnościach 

związanych z jazdą na nartach i deskach oraz 

narciarskich dyscyplinach sportowych.  

– Rozmowa o zagrożeniach związanych z jazdą na 

nartach.  

polonistyczna 2. Pisownia 

wyrazów z u. 

– Pisanie wyrazów z u na początku wyrazu, na 

końcu i w środku. 

– Pisanie wyrazów z zakończeniem -uje. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych 

na mnożenie. 

– Ćwiczenia w liczeniu z wykorzystaniem 

poznanych działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie. 

Wychowanie 

fizyczne 

(160 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w przebieg 

zajęć 162 2/3). 

 Wykonywanie układu tanecznego do piosenki Na 

śniegowej górce. 

– Zabawy naśladowcze związane z zimowymi 

dyscyplinami sportowymi. 

 

Dzień 4. Z babcią i dziadkiem na górce 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

społeczna 1.Rozmowa o roli 

dziadków w życiu 

– Rozmowa o babciach i dziadkach ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na ich aktywność fizyczną. 
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dzieci inspirowana 

doświadczeniami 

dzieci i wierszem 

Grażyny Lech s 

Z babcią i dziadkiem 

na górce. 

Pisanie wyrazów z 

ch i h. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Pisanie życzeń dla babci i dziadka. 

– Nauka piosenki Wszystkie dzieci dobrze wiedzą. 

– Pisanie wyrazów z ch i h. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

zajęcia  

techniczne 
2. Wykonanie 

ozdobnej kartki dla 

babci i dziadka. 

– Samodzielne czytanie instrukcji. 

– Samodzielne wykonywanie pracy według 

instrukcji. 

– Pisanie życzeń. 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań na 

mnożenie. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Układanie zadań na mnożenie do ilustracji. 

– Rozwiązywanie zadań na mnożenie.  

Wychowanie 

fizyczne 

(161) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w przebieg 

zajęć 163). 

 Nauka układu tanecznego do piosenki Wszystkie 

dzieci dobrze wiedzą. 

 

Dzień 5. Ferie zimowe – radosne, bezpieczne i zdrowe! 

 Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o tym, 

jak bezpiecznie 

spędzić ferie zimowe 

inspirowana 

opowiadaniem 

Andrzeja 

niedźwiedzia 

Dziewczyny górą i 

doświadczeniami 

dzieci. Pisanie 

wyrazów z h. 

– Kształcenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem. 

– Rozmowa o bezpieczeństwie podczas zimowego 

wypoczynku. 

– Pisanie zdań na podstawie ilustracji. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 5. 

matematyczna 2. Mnożenie:  

5 razy n, n < 6. 

– Mnożenie z wykorzystaniem konkretów i 

rysunków 

– Układanie zadań tekstowych na mnożenie do 

ilustracji. 

Wychowanie 

fizyczne 

(162) 

3. Nauka jazdy na 

łyżwach. / Nauka 

jazdy na sankach. 

(wych. fizyczne 164) 

 Nauka zjeżdżania na sankach z górki po prostej. 

– Nauka skręcania na sankach. (łyżwach) 

– Nauka hamowania na sankach. (łyżwach) 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 19. 

Uczeń: 

– słucha i czyta ze zrozumieniem 

– mówi o swoim ulubionym sporcie zimowym 

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych 
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– pisze dłuższe teksty z pamięci i ze słuchu (z ó, u, ch i h) 

– wie, jak zabezpieczyć się przed mrozem 

– opowiada o swoich dziadkach  

– układa i zapisuje życzenia dla dziadków 

– oblicza iloczyny w zakresie pierwszej ćwiartki tabliczki mnożenia z wykorzystaniem 

konkretów i rysunków 

– rozwiązuje proste zadania na mnożenie 

– układa proste zdania na mnożenie 

– stosuje w obliczeniach przemienność mnożenia 

–  śpiewa piosenki Na śniegowej górce, Wszystkie dzieci dobrze wiedzą 

– tańczy układy do piosenek 

– wykonuje prace plastyczne według instrukcji 

– uczy się jeździć na sankach (łyżwach). 

 

Blok 20. CO POWINNO WIEDZIEC DZIECKO,  
ŻEBY BEZPIECZNIE BAWIĆ SIĘ W DOMU (17 godz.) 

 
Dzień 1. Wycieczka do domu opieki społecznej  

lub zaproszenie dziadków dzieci do szkoły 
Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

społeczna, 

muzyczna (59) 

polonistyczna 

wychowanie 

fizyczne (163) 

 

1.– 4. Wycieczka 

do seniorów domu 

opieki społecznej z 

okazji dnia babci i 

dziadka. 

(edukacje: 

społeczna, 

muzyczna, wych. 

fizyczne 165) 

– Przedstawienie dzieciom celu wycieczki 

(spotkania). 

– Zachęcanie dzieci do zadawania pytań babciom i 

dziadkom. 

– Recytowanie wierszy Juliana Tuwima. 

– Śpiewanie piosenki Wszystkie dzieci o tym 

wiedzą. 

– Tańczenie układu do piosenki. 

– Wręczenie ozdobnych kart z życzeniami. 

 

Dzień 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 2 (po 4. części podręcznika) 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do 

dziennika) 

Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 2. 

– część 

polonistyczna. 

– Sprawdzenie wiadomości na temat stolic Polski – 

historycznej i obecnej. 

– Sprawdzenie umiejętności układania zdań na 

podany temat i ich poprawnego zapisywania. 

– Sprawdzenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Sprawdzenie umiejętności pisania poznanych 

wyrazów z ó. 

środowiskowa 2. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 2. – 

część społeczno-

przyrodnicza. 

– Sprawdzenie wiadomości na temat poznanych 

państw Unii Europejskiej. 

matematyczna 3. Sprawdzian – Sprawdzenie umiejętności dodawania i 
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wiadomości i 

umiejętności 2. – 

część 

matematyczna. 

odejmowania w zakresie 20. 

– Sprawdzenie umiejętności mierzenia odcinków. 

– Sprawdzenie znajomości nazw poznanych figur 

geometrycznych i ich kształtów. 

– Sprawdzenie umiejętności rozwiązywania 

jednodziałaniowych zadań na dodawanie i 

odejmowanie. 

Wychowanie 

fizyczne 

(163 1/3) 

4. Zajęcia 

ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosenkach: Rok 

na karuzeli, Zimowy berek, Na śniegowej górce, 

Wszystkie dzieci o tym wiedzą. 

 
Dzień 3. Praca z lekturą: 

Grzegorz Kasdepke Ostrożnie! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło 
bezpiecznie bawić się w domu 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpis do 

dziennika) 

Zadania zajęć 

środowiskowa 1. Wypowiedzi 

dzieci na temat: 

Co powinno 

wiedzieć dziecko, 

żeby mogło 

bezpiecznie bawić 

się w domu? na 

podstawie 

przeczytanej 

lektury  

i własnych 

doświadczeń.  

– Poznanie postaci Grzegorza Kasdepke oraz książek, 

które napisał. 

– Rozmowa na temat zagrożeń, jakie mogą wystąpić 

w gospodarstwie domowym. 

– Przypomnienie pojęć: wiersz, proza. 

polonistyczna 2. Układanie i 

zapisywanie 

odpowiedzi na 

pytania. 

– Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania.  

– Ćwiczenia ortograficzne. 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań na mnożenie w 

zakresie pierwszej ćwiartki. 

Wychowanie 

fizyczne 

(163 2/3) 

4. Zajęcia 

ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć 

165 2/3). 

– Zabawy ruchowe dotyczące zachowania się w 

sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

– Przypomnienie i utrwalenie numerów alarmowych. 

– Zabawy: Alarm, wzywam…., Wybieram numer 

alarmowy. 

 
Dzień 4. Praca z lekturą: 

Grzegorz Kasdepke Ostrożnie! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło 
bezpiecznie bawić się w domu 

 

Edukacje Tematy zajęć Zadania zajęć 
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(wpis do 

dziennika) 

matematyczna 1. 

Rozwiązywani

e zadań – 

mnożenie w 

zakresie 

pierwszej 

ćwiartki. 

– Wykorzystanie zgromadzonych materiałów do 

ilustrowania treści zadań na mnożenie. 

– Mnożenie w zakresie 25. 

polonistyczna 2. Czytanie 

przez dzieci 

wybranych 

rozdziałów 

lektury. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wskazywanie związków przyczynowo skutkowych 

w zachowaniu bohaterów opowiadań. 

– Wypowiadanie własnego zdania na temat 

przeczytanego utworu. 

– Konfrontacja treści utworu z wiedzą osobistą 

dziecka. 

zajęcia  

techniczne 
3. 

Zaprojektowa

nie i 

wykonanie 

makiety 

mieszkania.  

– Cięcie i formowanie papieru i cienkiej tektury. 

– Wykorzystanie swoich pomysłów w pracy 

technicznej. 

– Bezpieczne korzystanie z narzędzi. 

Wychowanie 

fizyczne 

(164) 

4. Zajęcia 

ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Śpiewanie piosenek z ilustracją ruchową. 

 

 
Dzień 5. Zajęcia rozwijające różne rodzaje aktywności: 

Rodziny i rodzinki 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpis do 

dziennika) 

Zadania zajęć 

polonistyczna 

plastyczna 
1. Rozmowa 

na temat 

różnych 

rodzin na 

podstawie 

doświadczen

ia dzieci i 

przeczytany

ch utworów. 

Projektowa

nie i 

rysowanie 

domu dla 

wymyślonej 

rodziny. 

– Wypowiadanie się w kilku zdaniach na podany 

temat. 

– Budowanie zaufania i podniesienie nastroju w 

grupie. 

– Rozwijanie umiejętności szybkiego kojarzenia i 

bogacenie słownictwa. 

– Projektowanie domu dla wymyślonej rodziny. 

– Wczuwanie się w sytuację innych i rozumienie 

ich potrzeb. 

– Wykorzystanie swoich pomysłów w tworzeniu 

pracy plastycznej. 

– Poznanie pojęcia rodzina wyrazów. 

matematyczna 2. Układanie i – Układanie i rozwiązywanie zadań na mnożenie z 
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rozwiązywa

nie zadań na 

mnożenie, 

dodawanie i 

odejmowani

e. 

wykorzystaniem wykonanych prac plastycznych. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań na dodawanie 

i odejmowanie z wykorzystaniem wykonanych 

prac plastycznych i kart pracy. 

wychowanie 

fizyczne 

(164 1/3) 

3 Zabawy 

muzyczno-

ruchowe. 

 

– Umiejętność rozpoznawania i nazywania swoich 

emocji i uczuć. 

– Rozwijanie ekspresji ruchowej i 

pantomimicznej. 

– Udział w zabawach: Jak się czułeś?, Co czułeś?, 

Co może być w pudełku?, Tworzymy włóczkową 

sieć, Jak byś się czuł, gdybyś... , Pocieszanie. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 20. 

Uczeń: 

– prezentuje na forum publicznym swoje umiejętności recytatorskie  

– rozmawia z dorosłymi osobami 

– prezentuje na forum publicznym swoje umiejętności muzyczne 

– prezentuje na forum publicznym swoje umiejętności taneczne 

– czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty 

– oblicza iloczyny w zakresie pierwszej ćwiartki tabliczki mnożenia 

– układa i rozwiązuje zadania na mnożenie 

– zna numery telefonów alarmowych 

– zna przyczyny i skutki nieostrożnych zachowań w domu 

– wypowiada własne zdanie na temat przeczytanego utworu 

– skonfrontował treść lektury ze swoją wiedzą osobistą  

– wykazał się inwencją projektując bezpieczny dom 

– rozwinął umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji swoich i innych ludzi 

– współpracuje z innymi dziećmi podczas wspólnych zadań i zabaw. 
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Rozkład materiału do podręcznika Odkrywam siebie i świat 

Klasa 2, semestr 2 

(Wymagania założone przez podstawę programową zrealizowane są w 30 blokach w ciągu 

całego roku ( w semestrze drugim jest 12 tygodni). W drugim semestrze blokami 

dodatkowymi są bloki: 24., 28., 32., 36. W blokach tych znajdują się min. scenariusze zajęć z 

lekturą. W blokach 28. i 36 zaplanowano dni przeznaczone na sprawdziany zewnętrzne: 

sprawdzian 3. i 4.(końcoworoczny) przygotowane przez wydawnictwo MAC Edukacja). 

LUTY 

 

Blok 21. ZIMOWE ZABAWY (17 godz.) 

 

Dzień 1. Zimowy spacer 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Opisywanie 

zimowego 

krajobrazu 

podstawie 

doświadczeń dzieci 

i obrazka Zimowy 

spacer. 

– Opowiadanie treści obrazka. 

– Czytanie pytań do obrazka. 

– Samodzielne układanie pytań do obrazka. 

– Samodzielne układanie i zapisywanie 

odpowiedzi na pytania na podstawie obrazka. 

– Czytanie ułożonych odpowiedzi. 

muzyczna (60) 2. Nauka piosenki 

Śnieżysko. 

 

– Czytanie wiersza Danuty Wawiłow Śnieżysko. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Wprowadzenie zapisu taktu (metrum) na 2 i 

jego zapisu. 

– Zabawy ruchowe przy muzyce. 

matematyczna 3. Mnożenie: 5 * n, 

n < 6. 

– Mnożenie w zakresie pierwszej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

– Przemienność mnożenia. 

wychowanie 

fizyczne 

(165 ) 

4. Ćwiczenia bieżne z 

różnymi 

przyborami. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Zabawy bieżne w różnych pozycjach. 

– Rozwijanie umiejętności ćwiczenia w parach. 

 

Dzień 2. Pisownia wyrazów z rz wymiennym 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Analiza słuchowa, 

wzrokowa i 

ruchowa wyrazów z 

rz wymiennym. 

– Słuchowe zapamiętywanie wyrazów z rz 

wymiennym. 

– Czytanie wyrazów z rz wymiennym. 

–Pisanie wyrazów z rz wymiennym. 

plastyczna (60) 2. Wykonanie pomocy 

dydaktycznej do 

zapamiętania 

wyrazów z rz 

wymiennym – 

Figury ortograficzne. 

– Wycięcie figury. 

– Zaginanie figury. 

– Odkrywanie zasady posługiwania się zabawką. 

– Dopisywanie własnego przykładu. 

matematyczna 3. Ćwiczenia 

przygotowujące do 

dzielenia – 

mieszczenie. 

– Liczenie równolicznymi grupami według 

podanego warunku. 

– Wielokrotne odejmowanie takiej samej liczby z 

wykorzystaniem konkretów. 
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– Werbalizowanie wykonywanych czynności: 

tyle razy po tyle. 

wychowanie 

fizyczne 

(165 1\3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z rz wymiennym. 

– Zabawy ruchowe związane z mnożeniem w 

zakresie 25. 

– Ilustracja ruchowa piosenki Śnieżysko. 

 

Dzień 3. Ile luty ma dni? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Szukanie 

odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego 

luty jest krótszy od 

innych miesięcy na 

podstawie wiersza 

Hanny Ochockiej 

Zgubione dni. 

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. 

– Wyszukiwanie fragmentów tekstu na wskazany 

temat. 

– Opisywanie głównych postaci opowiadania. 

– Porównanie wyjaśnień bajkowego i 

naukowego, dotyczącego długości lutego. 

– Wprowadzenie pojęcia: rok przestępny. 

 

polonistyczna 2. Wyodrębnianie 

wyrazów w 

zdaniach. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1.. 

matematyczna 3. Wprowadzenie 

dzielenia. 

– Wprowadzenie dzielenia na poziomie 

enaktywnym i ikonicznym. 

– Wprowadzenie zapisu dzielenia. 

– Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia. 

wychowanie 

fizyczne 

(165 2\3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe ułatwiające zapamiętanie 

nazw miesięcy i ich kolejności. 

– Ilustracje ruchowe piosenek Śnieżysko, Zimowy 

berek. 

 

Dzień 4. Pisownia wyrazów z zakończeniami -arz, -erz 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisownia wyrazów 

z zakończeniami -arz, 

-erz na podstawie 

wiersza Witolda 

Gawdzika . 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Pisanie wyrazów z zakończeniami -arz, -erz. 

– Porządkowanie wyrazów według alfabetu. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie korali 

do mnożenia i 

dzielenia w zakresie 

25. 

– Rozwijanie sprawności manualnej. 

– Kształtowanie wytrwałości podczas 

wykonywania zadań. 

– Wykonanie pomocy dydaktycznej do ćwiczeń 

w mnożeniu i dzieleniu. 

matematyczna 3. Mnożenie i 

dzielenie przez 2. 

– Ćwiczenia w liczeniu z wykorzystaniem 

mnożenia, dzielenia, dodawania i 

odejmowania. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 
4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

– Zabawy ułatwiające zapamiętanie pisowni 

wyrazów kończących się na -arz, -erz. 
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(166) w przebieg zajęć). – Ilustracja ruchowa piosenki Śnieżysko. 

 

Dzień 5. Bałwankowa rodzina 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie wiersza 

Marka 

Głogowskiego 

Bałwankowa 

rodzina. 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Dobieranie obrazków do treści wiersza. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

– Dyktando 1. 

matematyczna 2. Mnożenie i 

dzielenie przez 3. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą 

symulacji na konkretach i rysunkach. 

wychowanie 

fizyczne 

(167) 

3. Saneczkowy tor 

przeszkód. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Rozwijanie umiejętności współdziałania w 

zespole. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań 

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 21. 

Uczeń: 

– czyta ze zrozumieniem 

– wskazuje w tekście odpowiednie fragmenty 

– układa pytania do ilustracji i odpowiada na nie ustnie i pisemnie 

– sprawdza, czy wyraz zawiera rz wymienne 

– pisze wyrazy z rz wymiennym 

– pisze wyrazy z zakończeniami -arz, -erz 

– pisze poprawnie i estetycznie 

– sprawnie mnożyć w zakresie 25 

– stosuje w obliczeniach przemienność mnożenia 

– dzieli przez 2, 3 

– śpiewa piosenkę Śnieżysko 

– rozpoznaje takty na dwa 

– wykonał zabawkę dydaktyczną  

– bezpiecznie zjeżdża na sankach 

– zgodnie współdziała z partnerem zabawy. 

 

Blok 22. JA I DOBRE MANIERY (17 godz.) 

 

Dzień 1. Jak się witać? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyka 

1. Nauka dobrych 

manier – powitanie– 

na podstawie wiersza 

Agnieszki Frączek 

Hau, miu, cześć! 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Kształcenie umiejętności czytania wierszy z 

odpowiednią interpretacją. 

– Poznanie zasad witania się. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 

muzyczna (61) 2. Nauka piosenki 

Wyciągnij dłoń. 

– Czytanie tekstu piosenki. 

– Nauka na pamięć pierwszej zwrotki i refrenu 

piosenki. 
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– Zabawy ruchowe przy muzyce. 

– Nauka taktowania na dwa. 

– Układanie tekstu do zapisu nutowego w 

takcie na dwa. 

– Uzupełnianie taktu na dwa nutami o 

odpowiednich wartościach. 

matematyczna 3. Dzielenie przez 4. – Ćwiczenia w dzieleniu jako mieszczeniu z 

wykorzystaniem konkretów i rysunków. 

wychowanie 

fizyczne 

(168) 

4. Pokonywanie 

przeszkód – zabawy 

bieżne  

i skoczne. 

– Rozwijanie szybkości i skoczności. 

 

Dzień 2. Pisownia wyrazów z rz niewymiennym 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i pisanie 

wyrazów i zdań z rz 

niewymiennym. 

– Ćwiczenia z rz niewymiennym 

wykorzystujące różne rodzaj inteligencji. 

– Zapamiętywanie wyrazów z rz 

niewymiennym. 

plastyczna(61) 2. Rysowanie Bajki 

orograficznej.  

– Wybranie wyrazów z rz niewymiennym do 

zilustrowania. 

– Rysowanie ilustracji kredkami. 

– Opowiadanie bajki z wykorzystaniem 

wyrazów z rz niewymiennym.  

matematyczna 3. Mnożenie i dzielenie 

przez 4. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu.  

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(168 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawa integrująca zespół uczniowski. 

– Nauka drugiej zwrotki piosenki Wyciągnij 

dłoń. 

– Zabawy ruchowe pozwalające zapamiętać 

wyrazy z rz wymiennym i z rz 

niewymiennym. 

 

Dzień 3. Jak się żegnać? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyka 

1. Nauka dobrych 

manier – pożegnanie 

– na podstawie 

wiersza Agnieszki 

Frączek Pa! 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Kształcenie umiejętności czytania wierszy z 

odpowiednią interpretacją. 

– Poznanie zasad żegnania się. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

środowiskowa 2. Jak się witają i 

żegnają ludzie na 

świecie? 

– Poznanie zwyczajów witania się i żegnania 

ludzi na świecie. 

– Poznanie powitań i pożegnań w różnych 

językach. 

– Kształtowanie świadomości różnic 

kulturowych. 

– Rozmowa na temat powiedzenia: Jaki kraj, 



 79 

taki obyczaj. 

matematyczna 3. Dzielenie przez 5. – Ćwiczenia w mnożeniu w zakresie 25. 

– Ćwiczenia w dzieleniu jako mieszczeniu.  

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(168 2\3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Nauka trzeciej zwrotki piosenki Wyciągnij 

dłoń. 

– Zabawy ruchowe związane z umiejętnością 

witania się i żegnania. 

 

Dzień 4. Pisownia wyrazów z rz niewymiennym 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i pisanie 

wyrazów z rz 

niewymiennym. 

– Ćwiczenia z rz niewymiennym 

wykorzystujące różne rodzaj inteligencji. 

– Zapamiętywanie wyrazów z rz 

niewymiennym. 

– Układanie zdań z rz niewymiennym. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie gry Bingo 

matematyczne 

i koperty.  

– Cięcie nożyczkami po liniach prostych. 

– Konstruowanie i wykonanie koperty na grę. 

matematyczna 3. Mnożenie i dzielenie 

przez 5. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 

25 z wykorzystaniem gry Bingo 

matematyczne.  

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(169) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe pozwalające zapamiętać 

wyrazy z rz niewymiennym. 

– Ruch przy piosence Wyciągnij dłoń. 

– Zabawa orientacyjna. 

 

Dzień 5. Czy to słowo jest potrzebne?  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyka 

1. Nauka dobrych 

manier – dziękowanie 

– na podstawie 

wiersza Grażyny 

Lech Dziękujemy. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Rozmowa o potrzebie stosowania słowa 

dziękuję. 

– Samodzielne pisanie zdań na podany temat. 

– Pisanie wyrazów z rz niewymiennym. 

– Dyktando 2. 

matematyczna 2. 0 i 1 w mnożeniu i 

dzieleniu. 

– Mnożenie i dzielenie w zakresie pierwszej 

ćwiartki. 

– Formułowanie wniosków na podstawie 

dostrzeżonych prawidłowości. 

wychowanie 

fizyczne 

(170) 

3. Jazda na sankach z 

górki. 

– Jazda na sankach pojedynczo i parami. 

– Kształtowanie umiejętności współdziałania w 

parach. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 22. 

Uczeń: 
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– dostosowuje sposób witania się i żegnania do wieku, płci, stopnia pokrewieństwa 

– czyta ze zrozumieniem i interpretuje wiersze 

– pisze wyrazy i zdania z rz wymiennym i z rz niewymiennym 

– układa i pisze zdania na podany temat 

– mnoży i dzieli w zakresie 25 

– rozwiązuje i układa zadania na dzielenie jako mieszczenie 

– śpiewa piosenkę Wyciągnij dłoń 

– rozpoznaje takt na dwa i umie taktować na dwa 

– narysował ilustrację do bajki ortograficznej 

– wykonał zabawkę dydaktyczną 

– jeździ bezpiecznie na sankach 

– zgodnie współdziała z partnerem podczas zabaw i ćwiczeń. 

 

 

Blok 23. JA I DOBRE MANIERY cd. (17 godz.) 

 

Dzień 1. Czy to słowo jest potrzebne? (cd.) 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyka 

1. Nauka dobrych 

manier – 

przepraszanie – na 

podstawie wiersza 

Agnieszki Frączek 

Czary. 

Pisownia wyrazów z 

ż. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Kształcenie umiejętności interpretowania 

wiersza. 

– Rozmowa o potrzebie stosowania słowa 

przepraszam. 

– Pisanie wyrazów z ż niewymiennym. 

muzyczna (62) 2. Nauka piosenki 

Przyjacielem być. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie i omawianie tekstu piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Zabawy ruchowe przy muzyce. 

– Zapisywanie nut w takcie na dwa do 

podanego tekstu. 

matematyczna 3. Dzielenie jako 

podział w zakresie 25. 

– Przedstawianie dzielenia jako podziału na 

równe części na poziomie enaktywnym i 

ikonicznym. 

– Dzielenie przez 2. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

dzielenie jako podział. 

– Sprawdzanie dzielenia z pomocą mnożenia. 

wychowanie 

fizyczne 

(171) 

4. Zabawy ćwiczenia z 

nietypowymi 

przyborami. 

– Rozwijanie równowagi i zwinności. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Podsuwanie pomysłów na zabawy z 

wykorzystaniem dostępnych przedmiotów. 

 

Dzień 2. Pisownia wyrazów z ż niewymiennym 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Układanie i pisanie 

zdań z wyrazami z ż 

– Ćwiczenia w zapamiętywaniu wyrazów z ż 

niewymiennym z wykorzystaniem różnych 
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niewymiennym. typów inteligencji. 

– Układanie zdań z wyrazami ż niewymiennym. 

plastyczna(62) 2. Wykonanie kolażu 

Dobre wychowanie. 

– Rozmowa o tym, co to jest dobre wychowanie 

i w czym się przejawia. 

– Praca zbiorowa na dużym arkuszu papieru. 

– Komentowanie zamieszczonych materiałów. 

matematyczna 3. Dzielenie jako 

podział w zakresie 25. 

– Przedstawianie dzielenia jako podziału na 

równe części na poziomie enaktywnym i 

ikonicznym. 

– Dzielenie przez 3. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

dzielenie jako podział. 

– Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia. 

wychowanie 

fizyczne 

(171 1\3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawa integrująca zespół uczniowski. 

– Zabawy ruchowe ułatwiające zapamiętanie 

wyrazów z ż. 

– Ilustracja ruchowa piosenki Przyjacielem być. 

 

Dzień 3. O sztuce telefonowania 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyka 

1. Nauka dobrych 

manier – 

telefonowanie – 

inspirowana 

wierszem Agnieszki 

Frączek Halo, kto 

mówi?… 

Pisownia wyrazów z ż. 

– Kształcenie umiej mętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Ustalenie przez dzieci zasad 

grzecznościowych związanych z 

telefonowaniem. 

– Układanie i pisanie zdań z wyrazami z ż. 

środowiskowa 2. Poznanie sposobów 

komunikowania się 

ludzi za pomocą 

urządzeń: telefon, 

domofon, 

komunikator, 

radiostacja. 

– Poznanie urządzeń, przy korzystaniu z 

których potrzebne są podobne umiejętność 

jak podczas rozmowy telefonicznej: 

domofon, skype (komunikator), radiostacja. 

matematyczna 3. Dzielenie jako 

podział w zakresie 25. 

– Przedstawianie dzielenia jako podziału na 

równe części na poziomie enaktywnym i 

ikonicznym. 

– Dzielenie przez 4. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

dzielenie jako podział. 

– Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia. 

wychowanie 

fizyczne 

(171 2\3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy związane ze słuchowym 

zapamiętywaniem słów z ż. 

– Ruch przy piosence Przyjacielem być. 

– Zabawa orientacyjna. 

 

Dzień 4. Czy można się chwalić? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 
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(wpisy do dziennika) 

zajęcia 

techniczne 
1. Wykonanie telefonu z 

surowców wtórnych. 

– Czytanie instrukcji wykonania telefonu. 

– Wykonanie telefonu według instrukcji. 

– Prowadzenie rozmów telefonicznych. 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyka 

2. Nauka dobrych 

manier – chwalenie się 

– inspirowana 

wierszem Agnieszki 

Frączek A ja mam…! 

Pisownia wyrazów z 

ż. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Rozmowa na temat, czym można się chwalić, 

a czym – nie. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 

– Pisanie wyrazów z ż wymiennym. 

– Wykonanie pomocy dydaktycznej do 

zapamiętania wyrazów z ż wymiennym. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych na 

dzielenie jako podział. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 

25. 

– Dzielenie przez 5. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

dzielenie jako podział. 

– Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia. 

wychowanie 

fizyczne 

(172) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Pląsy przy piosence Przyjacielem być. 

– Zabawy ruchowe ułatwiające zapamiętanie 

wyrazów z ż wymiennym. 

– Zabawy na dobry klimat w grupie. 

 

Dzień 5. O tym zawsze warto pamiętać 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o tym, co 

ułatwia życie 

inspirowana 

wierszem Agnieszki 

Frączek Uśmiech. 

Pisownia wyrazów z 

ż. 

– Kształcenie umiej mętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Pisanie wyrazów z ż. 

– Wykonanie pomocy dydaktycznej do 

zapamiętania wyrazów z ż wymiennym. 

– Dyktando 3. 

matematyczna 2. Mnożenie i dzielenie 

w zakresie pierwszej 

ćwiartki. 

– Zestawienie dzielenia jako mieszczenia i jako 

podziału. 

– Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia i 

odwrotnie. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 

25. 

wychowanie 

fizyczne 

(173) 

3. Zabawy na śniegu – 

konkurs na śniegową 

rzeźbę. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Rzeźbienie w śniegu. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 23. 

Uczeń: 

– zachowuje się w różnych sytuacjach zgodnie z zasadami savoir-vivre’u 

– komunikuje się za pomocą różnych urządzeń 

– czyta i interpretuje wiersze 

– pisze wyrazy z ż 
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– układa i zapisuje zdania na podany temat 

– mnoży i dzieli w zakresie pierwszej ćwiartki 

– rozwiązuje i układa zadania na dzielenie jako podział 

– rozpoznaje takty w metrum na dwa 

– śpiewa piosenkę Przyjacielem być 

– wykonał zabawkę telefon 

– aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych 

– współpracuje z partnerem ćwiczeń. 

 

Blok 24. UCZĘ SIĘ ŻYĆ WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW (17 godz.) 

 

Dzień 1. To umiem! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, etyka 
1. Powtórzenie i 

utrwalenie 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowanych w 

lutym. 

– Przypomnienie poznanych zasad 

grzecznościowych inspirowane wierszem 

Grażyny Lech Grzeczna Marzenka. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

muzyczna (63) 2. Nauka piosenki 

Biały walczyk. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie i omawianie słów piosenki. 

– Ilustrowanie piosenki. 

– Ćwiczenia rytmiczne przy piosence. 

matematyczna 3. Układanie zadań na 

mnożenie i dzielenie 

w zakresie pierwszej 

ćwiartki tabliczki 

mnożenia. 

– Kształcenie sprawności w obliczaniu 

poznanych iloczynów i ilorazów. 

– Układanie zadań do podanych warunków 

liczbowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(174) 

4. Kształcenie 

umiejętności 

rzucania do celu. 

– Kształcenie umiejętności rzucania zza głowy 

oburącz i jednorącz. 

– Rozwijanie umiejętności łapania piłki. 

– Rozwijanie umiejętności celowania piłką w 

nieruchomy obiekt. 

 
Dzień 2. Zajęcia rozwijające różne rodzaje aktywności uczniów: 

Klasowa rodzinka 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpis do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wypowiedzi dzieci 

na temat ich 

samopoczucia w 

klasie.  

– Wypowiadanie się na podany temat. 

– Obserwowanie własnych i cudzych uczuć. 

– Prezentowanie scenek dramowych. 

– Integrowanie zespołu klasowego. 

plastyczna(63) 2. Wykonanie plakatu 

klasowego. 

– Malowanie farbami. 

– Nadawanie swoim pracom indywidualnego 

charakteru. 

– Zbiorowe tworzenie plakatu. 

matematyczna 3. Ćwiczenia 

utrwalające 

umiejętność 

– Obliczanie iloczynów i ilorazów w zakresie 25. 

– Układanie zadań na mnożenie i dzielenie. 
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mnożenia i 

dzielenia w zakresie 

pierwszej ćwiartki. 

wychowanie 

fizyczne 

(174 1\3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy muzyce. 

– Umiejętność współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw. 

– Zabawy: Jak się czujesz? Zatańcz tak. To straszne! Jak 

się wtedy czułem? Ile nas jest? 

 
Dzień 3. Praca z lekturą: 

Małgorzata Strzałkowska Rady nie od parady 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpis do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyka 

1.–2. Rozmowa o 

znaczeniu 

wzajemnej 

życzliwości i 

pomocy wśród 

dzieci inspirowana 

wierszami 

Małgorzaty 

Strzałkowskiej z 

książki Rady nie od 

parady. 

– Przypomnienie postaci autorki lektury – 

Małgorzaty Strzałkowskiej oraz napisanych 

przez nią książek. 

– Rozmowa na temat pomocy koleżeńskiej na 

podstawie wierszy: Może potem, Ala i Ola, 

Dryblasy, Chmurna Kasia. 

– Wyjaśnienie pojęcia: morał. 

– Rozpoznawanie i nazywanie emocji. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie 

zadań celowo źle 

sformułowanych. 

– Ćwiczenia w pamięciowym mnożeniu i 

dzieleniu w zakresie pierwszej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

– Rozwijanie krytycznego myślenia. 

– Dostrzeganie błędów w zadaniach i ich 

poprawianie. 

– Rozwiązywanie zadań w pamięci. 

wychowanie 

fizyczne 

(174 2\3) 

4. Zabawy ruchowe. 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Wykonanie grzechotki. 

– Odtwarzanie rytmu. 

– Tworzenie własnego rytmu. 

– Zabawy: Gramy i śpiewamy, Powtórzmy rytm. 

 
Dzień 4. Praca z lekturą: 

Małgorzata Strzałkowska Rady nie od parady 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpis do dziennika) 
Zadania 

polonistyczna 1.–2. Rozmowa o 

zachowaniu dzieci 

w różnych 

sytuacjach 

inspirowana 

wierszami 

Małgorzaty 

Strzałkowskiej z 

książki Rady nie od 

parady. 

– Czytanie wierszy: W zoo, Tak i siak, Piegi, 

Witaj, drogi czytelniku! 

–Kształtowanie umiejętności współpracy w 

grupie. 

– Rozwijanie umiejętności społecznych. 

– Przypomnienie zwrotów grzecznościowych. 

– Kształtowanie tolerancji dla różnic między 

ludźmi. 

– Recytowanie z pamięci wybranych morałów. 

matematyczna 3. Mnożenie i 

dzielenie w zakresie 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 

pierwszej ćwiartki. 
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pierwszej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

– Porządkowanie liczb według wskazanego 

warunku. 

wychowanie 

fizyczne 

(175) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy rozwijające umiejętności 

interpersonalne. 

 

Dzień 5. Mój ulubiony wiersz 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Prezentowanie 

przez dzieci swoich 

ulubionych utworów 

poetyckich. 

– Recytowanie ulubionych wierszy. 

– Prezentowanie układów ruchowych i strojów do 

wierszy. 

– Opowiadanie o wyborze wiersza i 

przygotowaniach do dzisiejszego występu. 

matematyczna 2. Ćwiczenia 

rachunkowe z 

poznanymi 

działaniami. 

– Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, 

mnożeniu i dzieleniu w poznanym zakresie. 

wychowanie 

fizyczne 

(176) 

3. Jazda na sankach. 

 

– Nauka zjeżdżania na sankach z górki, w różnych 

pozycjach. 

– Nauka hamowania. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 24. 

Uczeń: 

– stosuje zwroty grzecznościowe w stosunku do dorosłych i do rówieśników 

– czyta ze zrozumieniem krótkie teksty 

– recytuje samodzielnie wybrany wiersz  

– wypowiada się na temat przeczytanych wierszy, prezentując własne zdanie 

–wymienia tytuły trzech książek napisanych przez Małgorzatę Strzałkowską 

– rozpoznaje i nazywa emocje swoje i innych osób 

–jest koleżeński 

– rozwinął umiejętności społeczne  

– zna na pamięć jeden morał z książki Małgorzaty Strzałkowskiej Rady nie od parady 

– bierze aktywny udział w pracach zespołowych 

– pisze z pamięci wyrazy z ó, ż, u 

– śpiewa piosenkę Na śniegowej górce 

– zrobił instrument perkusyjny 

– maluje swój portret 

– tworzy zbiorową pracę plastyczną 

– sprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 20 

– układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie 

– czyta krytycznie zadania tekstowe 

– rozwinął umiejętność rzucania, łapania i celowania piłką 

– rozwinął umiejętność bezpiecznej jazdy na sankach. 

 

MARZEC 

 

Blok 25. JAK DŁUGO JESZCZE POTRWA ZIMA? (17 godz.) 
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Dzień 1. Czym się różni luty od marca? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

matematyczna 1. Rozszerzenie 

numeracji do 31. 

– Liczenie w zakresie 25 według podanych 

warunków. 

– Poznanie liczb od 26 do 31. 

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Czytanie i pisanie nazw liczb od 26 do 31. 

– Porównywanie liczb z użyciem znaków 

nierówności. 

– Kolejność wykonywania działań: mnożenie i 

dodawanie. 

polonistyczna 2. Czytanie z podziałem 

na role wiersza 

Tadeusza Śliwiaka 

Luty i Marzec. 

– Czytanie wiersza z podziałem na role.  

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Pisanie zdań. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 

muzyczna (64) 3. Nauka piosenki Kasza 

marcowa.  

Takt na trzy. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Granie na instrumentach perkusyjnych. 

– Zabawy ruchowe przy muzyce. 

– Wprowadzenie taktu na trzy. 

wychowanie 

fizyczne 

(177) 

4. Ćwiczenia 

równoważne na 

ławeczkach. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe z woreczkami. 

– Rozwijanie poczucia równowagi. 

– Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i i 

pewności siebie podczas wykonywania 

ćwiczeń równoważnych. 

 

Dzień 2. Co to znaczy: W marcu jak w garncu?  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Rozmowa o 

rodzajach 

wiosennych opadów 

inspirowana 

wierszem Wandy 

Chotomskiej Pan 

Marzec. 

– Rozwijanie umiejętności czytania. 

– Poznanie rodzajów opadów występujących w 

marcu. 

– Wyjaśnianie znaczenia powiedzeń: groch z 

kapustą, w marcu jak garncu. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

plastyczna (64) 2. Przedstawienie w 

formie plastycznej 

rodzajów opadów.  

– Przedstawienie w formie plastycznej 

rodzajów opadów, jakie występują w marcu. 

– Tworzenie form płaskich i przestrzennych. 

– Rozwijanie plastycznej wyobraźni. 

matematyczna 3. Rozszerzenie 

numeracji do 35. 

– Liczenie w zakresie 31 według podanych 

warunków. 

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Poznanie liczb od 32 do 35. 

– Czytanie i pisanie nazw liczb od 32 do 35. 

– Porównywanie liczb z użyciem znaków 

nierówności. 
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– Kolejność wykonywania działań: mnożenie i 

odejmowanie. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych. 

wychowanie 

fizyczne 

(177 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

- Taniec przy piosence Kasza marcowa. 

– Zabawy bieżne i skoczne związane z 

liczeniem w zakresie 31. 

 

Dzień 3. Kiedy zaczynają się kalendarzowe pory roku? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Czytanie z podziałem 

na role wiersza 

Tadeusza Śliwiaka 

Uparta Zima. 

– Wyodrębnianie w wierszu osób dialogu i 

narratora. 

– Czytanie wiersza z podziałem na role. 

– Rozmowa o tym jak w przyrodzie 

odzwierciedla się „spór” zimy z wiosną.  

– Dyskusja między zwolennikami zimy i 

zwolennikami wiosny. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3. 

środowiskowa 2. Poznanie liczby dni 

miesięcy. 

– Poznanie dat rozpoczynania się 

kalendarzowych pór roku. 

– Poznanie liczby dni każdego miesiąca. 

– Zapisywanie kolejności miesięcy cyframi 

rzymskimi. 

matematyczna 3. Rozszerzenie 

numeracji do 41. 

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego.  

– Poznanie liczb od 36 do 41. 

– Czytanie i pisanie nazw liczb od 36 do 41. 

– Porównywanie liczb z użyciem znaków 

nierówności. 

– Kolejność wykonywania działań: dzielenie i 

dodawanie. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych. 

wychowanie 

fizyczne 

(177 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy pozwalające zapamiętać daty 

rozpoczynania się kalendarzowych pór roku i 

liczbę dni poszczególnych miesięcy. 

 

Dzień 4. Ogłoszenie o końcu zimy  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Pisanie ogłoszenia o 

końcu zimy według 

podanego planu. 

– Czytanie wiersza D. Kelner Bałwan i walizka. 

– Pisanie wyrazów ze spółgłoskami miękkimi. 

– Poznanie zasad pisania ogłoszenia. 

– Samodzielne pisanie ogłoszenia. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

matematyczna 2. Rozszerzenie 

numeracji do 45. 

– Kolejność wykonywania działań: dzielenie i 

odejmowanie. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych. 

– Liczenie w zakresie 41 według podanych 

warunków. 

– Kształtowanie rozumienia systemu 
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dziesiątkowego. 

– Poznanie liczb od 42 do 45. 

– Czytanie i pisanie nazw liczb od 42 do 45. 

– Porównywanie liczb z użyciem znaków 

nierówności. 

zajęcia 

techniczne 
3. Wykonanie formy 

przestrzennej –

przebiśniegi. 

– Wycinanie elementów. 

– Montowanie kwiatu według podanej 

instrukcji. 

wychowanie 

fizyczne 

(178) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Ruch przy piosenkach: Zimowy berek, Rok na 

karuzeli, Kasza marcowa. 

– Zabawy rozwijające poczucie równowagi i 

zaufania do grupy. 

– Zabawy naśladowcze. 

 

Dzień 5. Opisujemy przebiśnieg 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Opisywanie 

przebiśniegu na 

podstawie naturalnego 

okazu lub zdjęcia i 

wiersza Władysława 

Broniewskiego 

Przebiśnieg. 

– Czytanie wiersza 

– Oglądanie zdjęcia przebiśniegu. 

– Ustne opisywanie kwiatu. 

– Samodzielne pisanie opisu jako odpowiedzi 

na pytania. 

– Dyktando 1. 

matematyczna 2. Rozszerzenie 

numeracji do 50. 

– Kolejność wykonywania działań: mnożenie i 

dzielenie. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych. 

– Poznanie liczb od 46 do 50. 

– Czytanie i pisanie nazw liczb od 46 do 50. 

– Porównywanie liczb z użyciem znaków 

nierówności. 

wychowanie 

fizyczne 

(179) 

3. Ćwiczenia 

wzmacniające 

mięśnie brzucha i 

grzbietu. 

– Kształtowanie zwinności i gibkości. 

– Wykonywanie ćwiczeń wzmacniających 

wybrane partie mięśni. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 25. 

Uczeń: 

– czyta wiersze z podziałem na role 

– pisze z pamięci i ze słuchu zdania z poznanymi trudnościami ortograficznymi 

– wyjaśnia znaczenie powiedzeń: groch z kapustą, w marcu jak w garncu 

– pisze samodzielnie odpowiedzi na pytania 

– pisze ogłoszenie według podanego planu 

– opisuje przebiśnieg według podanego planu 

– wymienia nazwy opadów charakterystycznych dla marcowej pogody 

– pamięta daty rozpoczynania się kalendarzowych pór roku 

– pamięta liczbę dni każdego miesiąca 

– liczy do 50 

– zapisuje liczby do 50 – cyframi i słownie 
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– porównuje liczby w zakresie 50 

– w podanej liczbie wskazuje cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności  

– rozwiązuje z pomocą nauczyciela, zadania złożone z dwoma działaniami 

– śpiewa piosenkę Kasza marcowa 

– gra na instrumentach perkusyjnych rytm w taktach na dwa i na trzy 

– wykonuje prace plastyczne wykorzystując formy płaskie i przestrzenne 

– bierze aktywny udział w zabawach zespołowych 

– wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe 

– rozwinął poczucie równowagi. 

 

 

Blok 26. JAK DZIAŁA MOJE CIAŁO? (17 godz.) 

 

Dzień 1. Jak działa układ oddechowy? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

środowiskowa 
1. Rozmowa na temat 

przyczyn i objawów 

przeziębienia oraz 

układu oddechowego 

na inspirowana 

wierszem Anny 

Mikity Katar. 

Pisownia rz po 

spółgłosce b. 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Przypomnienie budowy ciała człowieka. 

– Poznanie budowy anatomicznej układu 

oddechowego. 

– Poznanie funkcji układu oddechowego.  

– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 

własne zdrowie. 

– Rozmowa o tym, dlaczego dzieci nie mogą 

same przyjmować lekarstw. 

– Poznanie sposobów zapobiegania 

przeziębianiu się.  

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1.  

muzyczna (65) 2. Nauka piosenki Dzień 

na sportowo. 

Taktowanie na trzy. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka słów piosenki na pamięć. 

–Wprowadzenie taktowania na trzy. 

matematyczna 3. Rozszerzenie 

numeracji do 60. 

– Poznanie liczb od 50 do 60. 

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego i pozycyjnego. 

– Porównywanie liczb z użyciem znaków 

nierówności. 

wychowanie 

fizyczne 

(180) 

4. Ćwiczenia 

równoważne i 

skoczne z 

wykorzystaniem 

ławeczek. 

gimnastycznych. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Przeskoki prze ławeczkę gimnastyczną.  

– Ćwiczenia równoważne. 

 

Dzień 2. Jak działa układ pokarmowy? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

środowiskowa 
1. Przypomnienie zasad 

racjonalnego 

– Kształcenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem informacji w wersji 
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odżywiania się na 

podstawie 

wiadomości dzieci i 

tekstu Anny Mikity 

Bieg po zdrowie. 

Pisownia rz po 

spółgłosce p. 

popularno-naukowej. 

– Poznanie budowy i funkcji układu 

pokarmowego. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Pisanie nazw produktów żywnościowych. 

– Rozmowa o niebezpieczeństwach związanych 

z substancjami żrącymi. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

plastyczna (65) 2. Wykonanie 

Makaronowej 

kompozycji. 

– Oglądanie różnych kompozycji. 

– Wykonanie kompozycji z makaronu o 

różnych kształtach i kolorach. 

– Rozwijanie inwencji twórczej. 

matematyczna 3. Wprowadzenie 

podziału godziny na 

minuty.  

– Liczenie do 60 według podanego warunku. 

– Wprowadzenie pojęcia: minuta. 

– Odczytywanie godzin i minut na zegarach. 

– Ustawianie wskazówek zegarów na podane 

godziny. 

– Przypomnienie zasady oznaczania godzin 

popołudniowych. 

– Poznanie pisowni skrótów wyrazów: godzina, 

minuta. 

wychowanie 

fizyczne 

(180 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Dzień na 

sportowo. 

– Zabawy ilustrujące funkcjonowanie układu 

pokarmowego. 

– Zabawy związane z wyczuciem, ile trwa 

minuta. 

 

Dzień 3. Jak działają szkielet i mięśnie?  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Układanie zdań do 

historyjki 

obrazkowej Złamana 

ręka. 

Pisownia rz po 

spółgłosce p – 

wyjątki. 

– Dostrzeganie w historyjce obrazkowej 

związków przyczynowo-skutkowych. 

– Układanie zdań do obrazków.  

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3.  

środowiskowa 2. Poznanie budowy i 

funkcji układów 

szkieletowego i 

mięśniowego. 

– Kształcenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem informacji w wersji 

popularno-naukowej. 

– Omówienie budowy i funkcji szkieletu i 

mięśni.  

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie pełnych 

dziesiątek 

w zakresie 60. 

– Dodawanie pełnych dziesiątek z 

wykorzystaniem analogii z liczbami 

pierwszej dziesiątki. 

– Odejmowanie pełnych dziesiątek z 

wykorzystaniem analogii z liczbami 

pierwszej dziesiątki. 
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– Rozwiązywanie zadań na dodawanie i 

odejmowanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(180 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Dzień na 

sportowo. 

– Zabawy paluszkowe. 

– Zabawa Kurzy krok. 

 

Dzień 4. Jak działa układ krwionośny? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

środowiskowa 
1. Odpowiadanie na 

pytania na podstawie 

tekstu Ireny 

Mężyńskiej Serce. 

Pisownia rz po 

spółgłosce d. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie i zapisywanie odpowiedzi na 

pytania. 

– Poznanie budowy i funkcji układu 

krwionośnego. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4.  

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie albumu 

anatomicznego. 

– Wycięcie kart albumu i karty tytułowej. 

– Wymyślenie sposobu połączenia kart. 

– Przyklejenie na odwrocie kart wycinków z 

gazet na temat danego układu. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

30 + 4 = i 

odejmowanie typu: 34 

– 4 =. 

– Kształtowanie rozumienia struktury liczby 

dwucyfrowej. 

– Wskazywanie cyfry dziesiątek i cyfry 

jedności w liczbach dwucyfrowych. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(181) 

4. Zajęcia ruchowe  

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Dzień na 

sportowo. 

– Zabawy: Poczuj, jak bije serce, Potrzebna 

grupa krwi, Chustka w kole. 

 

Dzień 5. Jak działa układ nerwowy? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyczna, 

środowiskowa 

1. Rozmowa o 

różnicach między 

dziećmi na podstawie 

testu Ireny 

Mężyńskiej Moja 

klasa  

i doświadczenia 

dzieci.  

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie i zapisywanie zdań o wybranej 

osoby. – – Poznanie budowy i funkcji układu 

nerwowego. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 5.  

– Dyktando 2. 

matematyczna 2. Dodawanie typu:  

30 + 4 = i 4 + 34 =. 

– Wskazywanie cyfry dziesiątek i cyfry 

jedności w liczbach dwucyfrowych. 

– Dodawanie do siebie liczb dwucyfrowych i 

jednocyfrowych bez przekroczenia progu 

dziesiątkowego. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 
3. Skoki przez niskie 

przeszkody. 

– Rozwijanie skoczności. 

– Wzmacnianie mięśni nóg. 
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(182) – Ćwiczenia rozciągające. 

– Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo własne i osoby 

współćwiczącej. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 26. 

Uczeń: 

– słucha ze zrozumieniem informacji w wersji popularno-naukowej 

– czyta ze zrozumieniem 

– dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w historyjce obrazkowej 

– układa i pisze samodzielnie kilka zdań na podany temat 

– pisze zgodnie z poznanymi zasadami ortograficznymi 

– pisze zgodnie z poznanymi zasadami kaligraficznymi 

– nazywa części ciała człowieka 

– wymienia funkcje układów: oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, nerwowego 

mięśniowego i szkieletowego 

– wie, że dzieci nie mogą same przyjmować lekarstw 

– wymienia zagrożenia związane z substancjami żrącymi 

– wymienia nazwy głównych grup produktów żywnościowych 

– wymienia domowe sposoby zapobiegania przeziębianiu się 

– taktuje na trzy 

– śpiewa piosenkę Dzień na sportowo 

– wykonał kompozycję plastyczną  

– połączył karty albumu w wymyślony przez siebie sposób 

– liczy w zakresie 60 według podanego warunku 

– w liczbie dwucyfrowej potrafi wskazać dziesiątki i jedności 

– porównuje liczby w zakresie 60 z użyciem znaków nierówności 

– dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 60 

– dodaje do siebie liczby dwucyfrowe i jednocyfrowe 

– rozwiązuje i układa zadania na dodawanie i odejmowanie 

– wie, że godzina ma 60 minut 

– zna skróty wyrazów: godzina – godz., minuta – min 

– skacze przez niskie przeszkody 

–dba o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osoby współćwiczącej. 

 

Blok 27. KIEDY PRZYJDZIE WIOSNA? (17 godz.) 

 

Dzień 1. Jakie są zwiastuny wiosny? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa  

o zwiastunach wiosny 

inspirowana 

obserwacjami dzieci  

i wierszem Aty Bartol 

Zima już się kończy. 

Pisownia rz po 

spółgłosce t. 

– Rozmowa o zwiastunach wiosny na 

podstawie obserwacji dzieci, informacji 

nauczyciela i przeczytanego wiersza. 

– Samodzielne układanie i zapisywanie zdań na 

temat zwiastunów wiosny. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 

muzyczna (66) 2. Nauka piosenki – Nauka piosenki. 
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Wiosenne roztopy. – Nauka układu tanecznego do piosenki. 

– Wyklaskiwanie rytmów w takcie na trzy.  

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

32 + 4 =. 

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego i pozycyjnego. 

– Dodawanie do siebie liczb dwucyfrowych i 

jednocyfrowych bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Kształcenie sprawności w liczeniu w pamięci.  

wychowanie 

fizyczne 

(183) 

4. Zabawy i ćwiczenia 

ze skakankami. 

– Ćwiczenia mięśni brzucha. 

– Skakanie na skakance w przód i w tył, obunóż 

i jednonóż.  

– Próby skakania parami na skakance. 

 

Dzień 2. Dlaczego wiosną ptaki wracają do kraju? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

środowiskowa 
1. Szukanie odpowiedzi 

na pytanie: Dlaczego 

ptaki wracają na 

wiosnę do kraju? 

Pisownia rz po 

spółgłosce k. 

– Słuchanie ze zrozumieniem informacji 

nauczyciela. 

– Czytanie wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny 

Wiosna idzie. 

– Poznanie ptaków, które jako pierwsze wracają 

do kraju po zimie. 

– Ocenianie prawdziwości informacji. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

plastyczna (66) 2. Malowanie obrazu 

Wiosenna, kolorowa 

mżawka. 

– Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

– Poznanie nowych możliwości malowanie. 

– Oglądanie impresjonistycznych obrazów. 

matematyczna 3.Odejmowanie typu:  

36 – 2 =. 

– Odejmowanie liczby jednocyfrowej od 

dwucyfrowej bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(183 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Tańczenie układu do piosenki Wiosenne 

roztopy. 

– Zabawy naśladowcze dotyczące poznawanych 

gatunków ptaków. 

 

Dzień 3. Dlaczego bociany mają długie nogi i długie dzioby? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

 
1. Słuchanie legendy O 

królowej Bonie i 

bocianach. Pisownia 

rz po spółgłosce g. 

– Czytanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej 

Powrót bocianów. 

– Śpiewanie piosenki z tekstem wiersza. 

– Słuchanie legendy o bocianach. 

– Inscenizowanie treści legendy. 

– Oglądanie obrazów polskich malarzy, 

przedstawiających bociany. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3. 

środowiskowa 2. Poznanie zwyczajów 

bocianów na 

– Czytanie tekstu o bocianach. 

– Wyjaśnianie, dlaczego bociany mają długie 
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podstawie tekstu Mój 

kalendarz pobytu w 

Polsce. 

nogi i długie dzioby. 

 

matematyczna 3. Odejmowanie typu:  

36 – 2 =. 

– Odejmowanie liczby jednocyfrowej od 

dwucyfrowej bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(183 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe ilustrujące tekst piosenki 

Powrót bocianów. 

– Zabawy ruchowe związane tematycznie z 

bocianami. 

 

Dzień 4. Opisuję bociana 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

środowiskowa 
1. Opisywanie bociana 

według planu. 

– Ustne opisywanie bociana według planu. 

– Samodzielne pisanie opisu bociana według 

planu i zgromadzonych informacji. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie ruchomej 

zabawki – 

Powracające bociany. 

– Wycinanie elementów po liniach krzywych. 

– Sklejanie elementów zabawki. 

– Wykończenie pracy według instrukcji. 

muzyczna (64) 3. Rozwiązywanie 

zadań z dwoma 

działaniami. 

– Dodawanie i odejmowanie liczb 

jednocyfrowych i dwucyfrowych bez 

przekraczania progu dziesiątkowego. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych. 

– Porównywanie liczb dwucyfrowych w 

zakresie 60. 

wychowanie 

fizyczne 

(184) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe ilustrujące tekst piosenki 

Powrót bocianów. 

– Zabawy ruchowe związane tematycznie z 

bocianami. 

 

Dzień 5. W czym pączki na drzewach są podobne do dzieci? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna  
1. Czytanie wiersza 

Małgorzaty 

Strzałkowskiej 

Listek. Pisownia rz po 

spółgłosce j. 

– Dyktando 3. 

– Oglądanie i opisywanie gałązki z pąkami i 

listkami. 

– Czytanie wiersza z perspektywy listka i z 

perspektywy człowieka. 

– Sprawdzenie wiadomości o wiośnie. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

matematyczna 2. Dodawanie i 

odejmowanie typu: 

46+4, 50 – 4. 

– Kształcenie rozumienia systemu 

dziesiątkowego.  

– Dodawanie do pełnych dziesiątek. 

– Odejmowanie do pełnych dziesiątek. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 
3. Gry i zabawy z 

piłkami. 

– Rzucanie, chwytanie i toczenie piłki. 

– Nauka kozłowania piłki. 
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(185) – Kształcenie umiejętności współdziałania i 

rywalizacji w zabawach zespołowych. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 27. 

Uczeń: 

– wymienia zwiastuny wiosny 

– wymienia nazwy trzech ptaków, które wracają na wiosnę do kraju 

– wyjaśnia przyczyny jesiennych odlotów ptaków i ich wiosennych powrotów 

– opowiada o zwyczajach bocianów 

– opisuje bociana według planu 

– wymienia nazwiska polskich malarzy i tytuły ich obrazów, których tematem są bociany 

–układa i zapisuje zdania na podany temat 

– pisze wyrazy z rz po spółgłoskach: t, k, g, j 

– pisze zgodnie z zasadami kaligrafii 

– pisze zdania z pamięci i ze słuchu 

– dodaje i odejmuje liczby: dwucyfrową i jednocyfrową bez przekraczania progu 

dziesiątkowego 

– rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe 

– śpiewa piosenki Wiosenne roztopy, Powrót bocianów 

– tańczy układy do tych piosenek 

– wyklaskuje rytmy na dwa i na trzy 

– zna nową technikę malowania 

– wykonuje zabawkę z papieru według podanej instrukcji 

– bawi się w zabawy naśladowcze 

– skakał na skakance w przód i w tył, obunóż i jednonóż. 

 

Blok 28. ODKRYWAM ŚWIAT BAŚNI (17 godz.) 

 

Dzień 1. Jaki jest związek zdrowia z czystością? 

Edukacja Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza 

1. Rozmowa o 

związku zdrowia z 

czystością. 

– Rozmowa o codziennej higienie osobistej i 

zachowaniu czystości w najbliższym 

otoczeniu. 

– Czytanie etykiet środków czystości. 

– Układanie zdań na temat higieny osobistej. 

muzyczna (67) 2. Nauka piosenki 

Tak czy nie? 

 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki. 

– Nauka układu tanecznego do piosenki. 

matematyczna 3. Powtórzenie 

mnożenia i 

dzielenia w zakresie 

25. 

– Mnożenie w zakresie 25. 

– Dzielenie w zakresie 25. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

mnożenie i dzielenie. 

wychowanie 

fizyczne 

(186) 

4. Nauka podań i 

kozłowania. 

 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Rzucanie, chwytanie i kozłowanie piłki. 

– Kształcenie umiejętności współdziałania i 

rywalizacji w zabawach zespołowych. 
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Dzień 2. Pożegnanie zimy – powitanie wiosny.  

Wycieczka w poszukiwaniu zwiastunów wiosny 

Edukacje  

Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 

Główne zadania zajęć 

społeczna, 

plastyczna (67.), 

przyrodnicza, 

wychowanie 

fizyczne (186 

1/3) 

1.–4. Poznanie 

zwyczaju 

pożegnania zimy i 

powitania wiosny. 

 

– Poznanie zwyczaju pożegnania zimy i 

powitania wiosny. 

– Zbiorowe robienie marzanny. 

– Nauka wiersza tematycznie związanego z 

tym wydarzeniem. 

– Przypomnienie zwiastunów wiosny. 

– Poszukiwanie zwiastunów wiosny w 

otoczeniu szkoły. 

 

Dzień 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 3 (po 7. części podręcznika) 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 3 – 

część polonistyczna. 

– Sprawdzenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Sprawdzenie umiejętności zapisywania 

nazw miesięcy. 

– Sprawdzenie umiejętności układania zdań z 

podanych wyrazów i ich zapisywania. 

– Sprawdzenie umiejętności wyszukiwania w 

zdaniach wyrazów z rz wymiennym i 

wyjaśniania ich pisowni. 

przyrodnicza 2. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 3 – 

część społeczno-

przyrodnicza. 

– Sprawdzenie wiadomości na temat pór roku. 

– Sprawdzenie wiadomości na temat 

kolejności miesięcy i ich przynależności do 

pór roku. 

– Sprawdzenie wiadomości na temat 

zwiastunów wiosny. 

– Sprawdzenie wiadomości na temat 

stosowania zwrotów grzecznościowych. 

matematyczna 3. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 3 – 

część matematyczna. 

– Sprawdzenie umiejętności mnożenia w 

zakresie 25. 

– Sprawdzenie umiejętności dzielenia w 

zakresie 25. 

– Sprawdzenie umiejętności rozwiązania 

zadania na mnożenie. 

– Sprawdzenie umiejętności rozwiązania 

zadania na dzielenie. 

wychowanie 

fizyczne 

(186 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – 

wplecione w przebieg 

zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosenkach: Dzień na 

sportowo, Tak, czy nie? Wiosenne roztopy, 

Przyleciały bociany. 

 
Dzień 4. Praca z lekturą: 

Charles Perrault Śpiąca królewna 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 
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(wpisy do dziennika) 
polonistyczna 1. -2. Słuchanie baśni 

Charlesa Perraulta 
Śpiąca królewna. 
Poznanie 
charakterystycznych 
elementów baśni. 

– Przedstawienie postaci autora lektury. 

– Wprowadzenie pojęcia baśń. 

– Uzupełnianie zdań wyrazami. 

– Układanie i zapisywanie zaklęć. 

– Wskazywanie elementów 

charakterystycznych dla gatunku 

literackiego, jakim jest baśń 

– Wykonanie czarodziejskiej różdżki. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowane  
w zakresie 60 bez 

przekraczania progu 
dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w 

zakresie 60 bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Układanie zadań na dodawanie i 

odejmowanie do podanych formuł. 

wychowanie 

fizyczne 

(187) 

4. Zajęcia ruchowe 
(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Śpiewanie piosenki Był sobie król. 

– Zabawy: Czaruję!, W czarodziejskim lesie, 

Raz, dwa, trzy czarownica patrzy! 
 

Dzień 5. Praca z lekturą: 

Charles Perrault Wróżki, Kot w butach 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpis do dziennika) 
Zadania 

polonistyczna 1. Wypowiedzi dzieci 

na temat Co zostaje 

nagrodzone w 

baśniach? na 

podstawie baśni 

Wróżki i Kot w 

butach. 

– Czytanie ze zrozumieniem fragmentów 

tekstu.  

– Zapisywanie cech charakteru pasierbicy i 

Frani. 

– Wskazywanie elementów 

charakterystycznych dla gatunku 

literackiego, jakim jest baśń. 

– Rozwiązywanie zagadek. 

– Wypowiadanie się na temat przeczytanych 

baśni. 

matematyczna 2. Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 60 

bez przekraczania progu dziesiątkowego. 

– Układanie zadań na dodawanie i 

odejmowanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(188) 

3. Nauka kroków 

walca wiedeńskiego. 

– Nauka kroku podstawowego walca 

wiedeńskiego. 

– Tańczenie walca. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 28. 

Uczeń: 

– czyta teksty użytkowe i literackie 

– pisze zdania na podany temat 

– wymienia tytuły trzech baśni Charles’a Perraulta 

– opowiada wybraną baśń 

– wymienia trzy cechy baśni (fantastyczne postacie i zdarzenia, szczęśliwe zakończenie, 

zwycięstwo dobra nad złem) 

– opowiada o najważniejszej dla siebie nauce płynącej z baśni Charles’a Perraulta 
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– przestrzega higieny osobistej 

– dba o czystość otoczenia 

– uprawia sport 

– zna zwyczaj pożegnania zimy i powitania wiosny  

– szukał zwiastunów wiosny 

– wykonał z innymi dziećmi kukłę marzanny 

– wykonał czarodziejską różdżkę 

– śpiewa piosenkę Tak czy nie? 

– tańczy układ do piosenki 

– sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 25 

– rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie 

–dodaje i odejmuje w zakresie 60 bez przekroczenia progu dziesiątkowego 

– układa zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie do podanej formuły 

– aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych 

– kozłuje piłkę  

– sprawnie rzuca i chwyta piłkę 

– w sportowy sposób współdziała i rywalizuje w zabawach zespołowych 

– tańczy krok podstawowy walca wiedeńskiego. 

 

 

KWIECIEŃ 

 

Blok 29. CO TO SA RZECZOWNIKI? (17 godz.) 

 

Dzień 1. Witaj, kwietniu! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Rozmowa o zmianach 

zachodzących w kwietniu 

w przyrodzie na 

podstawie obserwacji 

dzieci i wiersza Tadeusza 

Śliwiaka Powitanie 

kwietnia. Rzeczowniki 

jako nazwy rzeczy. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wyszukiwanie w tekście potrzebnych 

informacji. 

– Samodzielne układanie i pisanie zdań na 

temat zmian w przyrodzie w kwietniu. 

– Kształtowanie rozumienia pojęcia 

rzeczowników jako nazw rzeczy. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

1. 

muzyczna (68) 2. Nauka piosenki Prima 

aprilis.  

Wprowadzenie taktu na 

cztery. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie tekstu piosenki. 

– Szukanie synonimów wyrazu żart. 

– Wyjaśnienie znaczenia powiedzeń: 

Prima aprilis! Uważaj, bo się pomylisz! 

Z żartami jak z solą, nie przesadź, bo 

bolą. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Układanie do piosenki akompaniamentu 

na instrumentach perkusyjnych. 

– Rozpoznawanie taktów na dwa i na trzy. 

– Wprowadzenie taktu na cztery. 

matematyczna 3. Dodawanie typu: – Dodawanie z wykorzystaniem 
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29 + n =, gdy 1 < n < 10. liczmanów. 

– Obliczanie sum metodą dopełniania do 

dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

wychowanie 

fizyczne 

(189) 

4. Podania, chwyty i 

kozłowanie piłki. 

– Kształtowanie umiejętności chwytania i 

rzucania piłki różnymi sposobami. 

– Kształtowanie umiejętności kozłowania 

piłki w różnych pozycjach. 

 

Dzień 2. Siejemy i sadzimy rośliny 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza. 

polonistyczna  
1. Rozmowa na temat 

czynników potrzebnych 

roślinom do wzrostu 

inspirowana 

wiadomościami dzieci i 

tekstem Barbary 

Lewandowskiej Mądre 

nasiona.  

Rzeczowniki jako nazwy 

roślin. 

– Przypomnienie rodzajów roślin i 

czynników niezbędnych roślinom do 

życia. 

– Wymiana doświadczeń między dziećmi 

związanych z wiosennymi pracami w 

ogródkach. 

– Nazywanie narzędzi potrzebnych do 

uprawy roślin. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wyszukiwanie w tekście potrzebnych 

informacji. 

– Kształtowanie rozumienia pojęcia 

rzeczowników jako nazw roślin. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

2.  

plastyczna (68) 

środowiskowa 
2. Sianie i sadzenie roślin. 

Wykonanie plakatu 

informacyjnego o 

zasianych i zasadzonych 

roślinach. 

– Wykorzystanie w praktyce wiadomości 

na temat potrzeb roślin. 

– Czytanie instrukcji na opakowaniach 

roślin. 

– Ułożenie planu siania roślin i jego 

wykonanie.  

– Eksperymentalne sprawdzanie, czy 

rośliny mogą rozwijać się bez nasion. 

– Kształtowanie umiejętności 

długoterminowego zajmowania się 

danym tematem. 

– Przekazanie w formie plastycznej 

informacji na temat potrzeb zasianych 

roślin. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

28 + n =, gdy 2 < n < 10. 

– Dodawanie z wykorzystaniem 

liczmanów. 

– Obliczanie sum metodą dopełniania do 

dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(189 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Zabawy ułatwiające zapamiętanie 

charakterystycznych cech roślin i 

zwierząt. 
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– Ruch przy piosence Czarodziejskie 

nasiona. 

– Turlanie piłki. 

 

Dzień 3. Z czego ptaki budują gniazda? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Układanie pytań do 

opowiadania Marii 

Kownackiej Gorąca pora 

lęgowa. 

Rzeczowniki jako nazwy 

zwierząt. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie pytań do wskazanych 

fragmentów tekstu. 

– Opowiadanie tekstu. 

– Kształtowanie rozumienia pojęcia 

rzeczownika jako nazwy zwierząt. 

środowiskowa 2. Zastanawianie się, 

dlaczego ptaki pokryte są 

piórami i jakie musi być 

ptasie gniazdo. 

– Oglądanie ptasich gniazd. 

– Zbieranie informacji na temat ptasich 

gniazd.  

– Badanie budowy ptasich piór. 

– Badanie budowy jaja. 

– Poznanie etapów rozwoju ptaka. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

27 + n =, 3 < n < 10. 

– Dodawanie z wykorzystaniem liczydła. 

– Obliczanie sum metodą dopełniania do 

dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

– Rozwiązanie zadania na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(189 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Ruch przy piosence Powrót bocianów. 

– Zabawy Lekkie jak piórko, Kukułka. 

– Zabawa rozwijająca precyzję ruchów. 

– Kształcenie szybkiej reakcji na 

umówione sygnały. 

– Kształtowanie umiejętności 

koncentracji. 

 

Dzień 4. Kto robi wiosenne porządki na polach i w ogrodach? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Wyróżnianie wątków 

realistycznych i 

fantastycznych w 

opowiadaniu Grażyny 

Lech Niech żyje wiosna! 

Rzeczowniki jako nazwy 

ludzi. 

– Rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem. 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Kształtowanie rozumienia pojęcia 

rzeczowników jako nazw osób. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

3. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie gry 

dydaktycznej Jakich liter 

brakuje: rz czy ż? i 

opakowania na grę. 

– Wycinanie po liniach prostych. 

– Projektowanie i wykonanie opakowania 

na grę.  

– Utrwalanie znajomości pisowni 

wyrazów z rz i ż. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  – Dodawanie z wykorzystaniem liczydeł. 
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26 + n =, 4 < n < 10. – Obliczanie sum metodą dopełniania do 

dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(190) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosenkach. 

– Kształcenie umiejętności szybkiego 

reagowania na komendy. 

 

Dzień 5. Jak pytamy o rzeczowniki? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Rzeczowniki jako nazwy 

ludzi, zwierząt, roślin i 

rzeczy.  

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

4. 

– Rozpoznawanie w otoczeniu i 

nazywanie reprezentantów kategorii: 

osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy. 

– Porządkowanie słów i wyrazów według 

podanych kategorii. 

– Pytanie o rzeczowniki: kto? co? 

– Rozpoznawanie rzeczowników w 

zdaniach. 

– Dyktando 1. 

matematyczna 2. Dodawanie typu:  

25 + n =, 5 < n < 10. 

– Dodawanie z wykorzystaniem liczydeł. 

– Obliczanie sum metodą dopełniania do 

dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(191) 

3. Gry i zabawy ze 

skakankami. 

– Rozwijanie zwinności i skoczności 

poprzez ćwiczenia ze skakankami. 

– Kształtowanie pozytywnego stosunku 

do aktywności ruchowej. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 29. 

Uczeń: 

– słucha i czyta ze zrozumieniem 

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 

– układa pytania do wskazanych fragmentów tekstu 

– pisze samodzielnie zdania na podany temat 

– wie, że rzeczowniki to nazwy osób, rzeczy, roślin i zwierząt 

– stosuje zasadę pisowni rz po spółgłoskach: b, p, d, t, k, g, ch, j w 

– zna wyjątki od tej zasady 

– pisze z pamięci i ze słuchu 

– pisze zgodnie z zasadami kaligrafii 

– wymienia rodzaje roślin i czynniki niezbędne roślinom do życia 

– sieje i sadzi rośliny 

– bada budowę jaja i ptasiego pióra 

– wie, z czego i gdzie ptaki budują gniazda 

– wyjaśnia, dlaczego ptaki wyprowadzają lęgi wiosną i latem 

– prowadzi długoterminowe obserwacje 

– prezentuje w formie graficznej przebieg swojej pracy 

– projektuje i wykonuje opakowanie do gry dydaktycznej 
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– śpiewa piosenki Prima aprilis, Czarodziejskie nasionko 

–zna metrum na cztery 

– układa na instrumentach perkusyjnych akompaniament do piosenek 

– dodaje do siebie liczby jednocyfrową i dwucyfrową z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

– rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe 

 – rzuca i chwyta piłkę różnymi sposobami 

– kozłuje i turla piłkę w różnych pozycjach 

– sprawnie skacze przez skakankę 

– szybko reaguje na komendy sportowe 

– ma pozytywny stosunek do aktywności fizycznej. 

 

Blok 30. JAKIE ZWIERZĘTA SĄ HODOWANE W POLSCE? (17 godz.) 

 

Dzień 1. Zwierzęta hodowlane – owce 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Czytanie fragmentu 

opowiadania Astrid 

Lindgren Dostałam 

jagniątko z książki  

Dzieci z Bullerbyn . 

Zbieranie informacji  

o owcach. 

– Przybliżenie dzieciom sylwetki i 

twórczości Astrid Lindgren. 

– Czytanie ze zrozumieniem tekstu 

Dostałam jagniątko.  

– Rozmowa o odczuciach bohaterki 

opowiadania.  

– Poznanie budowy i rozwoju owcy. 

– Słuchanie wywiadu z owcami – 

zapamiętywanie informacji. 

– Poznanie terminów: zwierzęta 

żyworodne, roślinożerne. 

– Zwrócenie uwagi na korzyści z hodowli 

owiec i potrzeby zwierząt 

hodowlanych. 

– Sprawdzenie, co dzieci zapamiętały o 

owcach. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

1 – pisownia rz po spółgłoskach. 

muzyczna (69) 2. Nauka piosenki Wełniany 

baranek. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka układu tanecznego do piosenki. 

– Taktowanie na cztery. 

– Uzupełnianie taktów odpowiednimi 

wartościami nut. 

matematyczna 3. Odejmowanie liczb typu:  

31 – 2 =.  

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Odejmowanie z wykorzystaniem 

liczydeł. 

– Obliczanie różnic metodą dopełniania 

do dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

wychowanie 

fizyczne 

(192) 

4. Skoki obunóż i jednonóż, 

z miejsca i z rozbiegu. 

– Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg. 

– Mierzenie długości skoków. 

– Kształcenie poczucia odpowiedzialności 
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za wynik pracy zespołowej. 

 

Dzień 2. Zwierzęta hodowlane – krowy i kozy 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 

polonistyczna 
1. Czytanie drugiego 

fragmentu opowiadania 

Astrid Lindgren 

Dostałam jagniątko z 

książki  

Dzieci z Bullerbyn . 

Gromadzenie informacji  

o krowach i kozach. 

– Czytanie ze zrozumieniem dalszego 

ciągu tekstu Dostałam jagniątko.  

– Rozmowa o odczuciach bohaterki 

opowiadania.  

– Samodzielne opisywanie zdjęcia 

towarzyszącego opowiadaniu. 

– Słuchanie informacji o krowach i 

kozach. 

– Samodzielne zapisanie wniosków. 

plastyczna (69) 2. Wykonanie papierowych 

sylwet zwierząt – 

Zwierzęta hodowlane. 

– Wycięcie sylwet. 

– Ozdabianie sylwet różnymi materiałami. 

– Wykonanie podstawki. 

matematyczna 3. Odejmowanie liczb typu:  

31 – 3 =.  

– Odejmowanie z wykorzystaniem 

liczydeł. 

– Obliczanie różnic metodą dopełniania 

do dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

wychowanie 

fizyczne 

(192 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Tańczenie układu do piosenki Wełniany 

baranek 

– Zabawy naśladowcze. 

 

Dzień 3. Jakie cechy powinien mieć opiekun zwierząt zwierząt? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Czytanie trzeciego 

fragmentu opowiadania 

Astrid Lindgren 

Dostałam jagniątko z 

książki  

Dzieci z Bullerbyn . 

– Czytanie ze zrozumieniem dalszego 

ciągu tekstu Dostałam jagniątko.  

– Rozmowa o zadaniach opiekunów 

zwierząt  

– Samodzielne pisanie zdań na podany 

temat. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

2. 

przyrodnicza 2. Gromadzenie informacji  

o świniach i koniach.  

– Przypomnienie wiadomości o owcach, 

krowach i kozach. 

– Wnioskowanie na podstawie zdjęć o 

cechach koni i świń. 

– Odpowiadanie na pytanie: Po co ludzie 

hodują świnie i konie. 

– Wykonanie sylwet świni i konia. 

matematyczna 3. Odejmowanie liczb typu: 

31 – 4 =. 

– Odejmowanie z wykorzystaniem 

liczydeł. 

– Obliczanie różnic metodą dopełniania 

do dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

wychowanie 

fizyczne 

(192 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Tańczenie układu do piosenki Wełniany 

baranek 

– Zabawy naśladowcze. 
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Dzień 4. Ptaki hodowlane (drób) – kury i indyki 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

zajęcia 

techniczne 
1. Wykonanie zagród dla 

zwierząt hodowlanych. 

– Omówienie, jak powinna wyglądać 

zagroda dla zwierząt i w co powinna 

być wyposażona. 

– Konstruowanie z różnych materiałów, 

według pomysłów dzieci, zagród dla 

zwierząt hodowlanych. 

– Kształtowanie umiejętności współpracy 

w grupie. 

– Kształcenie umiejętności planowania i 

podziału pracy. 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
2. Czytanie opowiadania 

Astrid Lindgren  

O kurczaku Bossego 

z książki Dzieci  

z Bullerbyn. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Czytanie informacji o kurach i 

indykach. 

– Czytanie wierszy o kurach i indykach. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

3. 

matematyczna 3. Odejmowanie liczb typu: 

31 – 5 =. 

– Odejmowanie z wykorzystaniem 

liczydeł. 

– Obliczanie różnic metodą dopełniania 

do dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

– Rozwiązanie zadania tekstowego. 

wychowanie 

fizyczne 

(193) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Taniec przy piosence Wełniany baranek. 

– Improwizacja ruchowa przy utworze 

Modesta Musorgskiego Taniec kurcząt 

w skorupkach. 

– Zabawy ruchowe związane z 

omawianymi zwierzętami. 

 

Dzień 5. Ptaki hodowlane (drób) – kaczki i gęsi 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna  
1. Czytanie drugiej części 

opowiadania Astrid 

Lindgren  

O kurczaku Bossego 

z powieści Dzieci  

z Bullerbyn. 

– Dyktando 2. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Czytanie informacji o kaczkach i 

gęsiach. 

– Rozmowa o pracy weterynarza. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

4. 

matematyczna 2. Odejmowanie liczb typu:  

31 – 6 =. 

– Odejmowanie z wykorzystaniem 

liczydeł. 

– Obliczanie różnic metodą dopełniania 

do dziesięciu i metodą bezpośrednią. 

– Rozwiązanie zadania tekstowego. 

wychowanie 3. Rzuty do celu z miejsca i – Rozwijanie umiejętności rzucania i 
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fizyczne 

(194) 
w ruchu.  

 

chwytania. 

– Rozwijanie umiejętności celowania do 

celu nieruchomego i będącego w ruchu. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Kształcenie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo swoje i 

współćwiczącego. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 30. 

Uczeń: 

– wymienia trzy tytuły książek napisanych przez Astrid Lindgren 

– samodzielnie układa i pisze zdania na podany temat 

– układa pytania do tekstu 

– wymienia nazwy pięciu ssaków hodowlanych i ich najważniejsze cechy 

– wymienia korzyści płynące z hodowli ssaków hodowlanych 

– wymienia nazwy czterech ptaków hodowlanych i ich najważniejsze cechy 

– wymienia korzyści płynące z hodowli drobiu 

– zna obowiązki hodowców, weterynarzy i opiekunów zwierząt 

– pisze poprawnie z pamięci 

– pisze zgodnie z zasadami kaligrafii 

– śpiewa piosenki Wełniany baranek i Kurczątka 

– ilustruje ruchem utwór muzyczny, wypowiada się o jego nastroju 

– taktuje na cztery 

– odejmuje od liczby dwucyfrowej liczbę jednocyfrową, z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

– rozwiązuje zadania tekstowe  

– zaplanował z kolegami i wykonał z różnych materiałów nowoczesną zagrodę dla zwierząt, 

uwzględniającą ich potrzeby 

– wzmocnił mięśnie nóg poprzez ćwiczenia skoczne 

– rozwinął umiejętność rzucania, chwytania, celowania do celu nieruchomego i będącego w 

ruchu 

– rozwinął swoje poczucia odpowiedzialności za wynik pracy zespołowej i za bezpieczeństwo 

swoje i współćwiczącego. 

 

Blok 31. JAK CHRONIĆ ZIEMIĘ ?(17 godz.) 

 

Dzień 1. Jak chronić powietrze? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Rozmowa na temat:  

Jaki mogę mieć wpływ na 

zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

powietrza, kiedy jestem 

mały i kiedy będę dorosły? 

inspirowana wierszem 

Jolanty Kasperkowiak 

Kwaśny deszcz. 

Liczba pojedyncza i 

– Budzenie poczucia odpowiedzialności 

za stan środowiska przyrodniczego. 

– Zdobywanie umiejętności prowadzenia 

doświadczeń i obserwacji.  

– Zachęcanie do aktywności w ochronie 

własnego środowiska. 

– Poznanie przyczyn zanieczyszczenia 

powietrza. 

– Poznanie znaczenia terminu: kwaśne 

deszcze. 
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mnoga rzeczowników. – Poznanie sposobów ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniami. 

– Samodzielne pisanie zdań na podany 

temat. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

1. 

muzyczna (70) 2. Nauka piosenki Ziemia – 

zielona wyspa. 

 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Granie akompaniamentu do piosenki. 

– Utrwalenie znajomości wartości 

poznanych nut. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie liczb 

dwucyfrowych i 

jednocyfrowych z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego.  

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Obliczanie sum i różnic. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(195 ) 

4. Nauka rzucania i 

chwytania kółka ringo. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Nauka rzucania i chwytania kółka ringo. 

– Rozwijanie zręczności i szybkiej 

reakcji. 

 

Dzień 2. Jak chronić wodę? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna  
1. Rozmowa na temat:  

Jaki mogę mieć wpływ na 

zmniejszenie 

zanieczyszczenia rzek, 

kiedy jestem mały i kiedy 

będę dorosły? 

inspirowana wierszem 

Jolanty Kasperkowiak 

Skargi Wisły. 

Liczba pojedyncza i 

mnoga rzeczowników. 

– Budzenie poczucia odpowiedzialności 

za stan środowiska przyrodniczego. 

– Zdobywanie umiejętności prowadzenia 

doświadczeń i obserwacji.  

– Zachęcanie do aktywności w ochronie 

własnego środowiska. 

– Poznanie poprzez doświadczenia 

właściwości wody. 

– Poznanie przyczyn zanieczyszczenia 

wody 

– Poznanie sposobów ochrony wody 

przed zanieczyszczeniami. 

– Samodzielne pisanie zdań na podany 

temat. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

2., 3. 

plastyczna (70) 2. Wykonanie ilustracji na 

temat: Jak 

powinnam/powinienem 

dbać o czystość powietrza i 

wody. 

– Rysowanie lub malowanie dowolną 

techniką. 

– Zaprezentowanie w formie plastycznej 

sposobu rozwiązania problemu 

zanieczyszczania rzek. 

– Budzenie odpowiedzialności za stan 

środowiska naturalnego. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie liczb 

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 
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dwucyfrowych i 

jednocyfrowych z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego.  

– Obliczanie sum i różnic. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(195 1/3 ) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– sTańczenie układu do piosenki 

Wełniany baranek 

– Zabawy naśladowcze. 

 

Dzień 3. Jak chronić rośliny? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna  
1. Rozmowa na temat:  

Jaki mogę mieć wpływ na 

zmniejszenie niszczenia 

lasów, kiedy jestem mały i 

kiedy będę dorosły?  

inspirowana 

opowiadaniem Barbary 

Lewandowskiej  

O królu Lesławie i o 

skarbach. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Czytanie opowiadania z podziałem na 

role. 

– Ocenianie postępowania bohaterów 

opowiadania. 

– Budzenie poczucia odpowiedzialności 

za stan środowiska przyrodniczego. 

– Zachęcanie do aktywności w ochronie 

własnego środowiska. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

4. 

środowiskowa 2. Jakie jest znaczenie 

lasów dla środowiska 

przyrodniczego? 

– Poznanie znaczenia lasu dla ludzi, 

zwierząt i roślin. 

– Rozmowa na temat regionalnych 

problemów związanych z ochroną lasu. 

– Poznanie kilku roślin, które są pod 

ochroną. 

– Zdobywanie umiejętności prowadzenia 

doświadczeń i obserwacji.  

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu 

liczb dwucyfrowych i jednocyfrowych 

z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

wychowanie 

fizyczne 

(195 2/3 ) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Ruch odprężający przy piosence Ziemia 

– zielona wyspa.  

– Zabawy rozwijające umiejętność 

chwytania. 

– Zabawy rozwijające szybką reakcję na 

sygnał. 

 

Dzień 4. Jak chronić zwierzęta? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna  
1. Rozmowa na temat: Jaki 

mogę mieć wpływ na 

zmniejszenie zagrożenia 

wyginięcia zwierząt, kiedy 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Poznanie przedstawicieli płazów i ich 

zwyczajów.  
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jestem mały i kiedy będę 

dorosły? inspirowana 

tekstem Ciężkie życie 

płazów. 

– Budzenie poczucia odpowiedzialności 

za stan środowiska przyrodniczego. 

– Zachęcanie do aktywności w ochronie 

własnego środowiska. 

– Nauka na pamięć fragmentu wiersza. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 

5. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie ropuchy 

techniką origamii.  

– Kształcenie umiejętności czytania 

instrukcji obrazkowej i wykonywania 

pracy zgodnie z nią. 

– Zaprezentowanie informacji o sztuce 

origamii. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu 

liczb dwucyfrowych i jednocyfrowych 

z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

wychowanie 

fizyczne 

(196) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawa ruchowa ułatwiające 

zapamiętanie nazw zwierząt 

zagrożonych wyginięciem. 

– Zabawa ruchowa ułatwiająca 

zapamiętanie treści wiersza. 

 

Dzień 5. Jak możesz chronić Ziemię? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

spoóeczna, 

polonistyczna  
1 Rozmowa o tym, jak 

dzieci i dorośli mogą 

chronić przyrodę. 

– Rozmowa na temat indywidualnych 

działań dzieci i dorosłych na rzecz 

ochrony przyrody. 

–Wyjaśnienie pojęcia ekologia. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Dyktando 3. 

matematyczna 2. Dodawanie i 

odejmowanie z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu 

liczb dwucyfrowych 

i jednocyfrowych z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych o 

treści przyrodniczej. 

wychowanie 

fizyczne 

(197) 

3. Ćwiczenia z 

wykorzystaniem kółka 

ringo.  

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Nauka rzucania i chwytania kółka ringo. 

– Rozwijanie zręczności i szybkiej 

reakcji. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 31. 

Uczeń: 

– wyraża własne opinie o postępowaniu bohaterach czytanych opowiadań 

– przeprowadza proste doświadczenia  

– wymienia przyczyny zanieczyszczeń powietrza i wody  

– opowiada o skutkach zanieczyszczenia powietrza i wody dla ludzi, zwierząt i przyrody 

– wyjaśnia konieczność ochrony przyrody 
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– opowiada, jakie jest znaczenie lasu dla środowiska naturalnego 

– wymienia nazwy kilku roślin, które są pod ochroną 

– wymienia nazwy kilku zwierząt, które są pod ochroną 

– dostrzega swój osobisty wpływ na ochronę przyrody w swojej okolicy 

– opowiada, jak postępuje ekolog 

– wyjaśnia znaczenie terminu: kwaśne deszcze 

– samodzielnie układa i pisze zdania na podany temat 

– śpiewa piosnkę Ziemia – zielona wyspa. 

– gra na instrumentach perkusyjnych akompaniament do piosenki 

– dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe i jednocyfrowe z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego  

–rozwiązuje i układa zadania tekstowe  

– wyraża w formie plastycznej swój stosunek do przyrody 

– wykonuje pracę techniką orgiami na podstawie instrukcji 

– rzuca i chwyta kółko ringo. 

 

 

Blok 32. ZIEMIA JEST DANA WSZYSTKIM NAM (17 GODZ.) 

 

Dzień 1. Wycieczka całodniowa: 

Obserwujemy zwierzęta hodowlane. 

 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

społeczna, 

polonistyczna 

wychowanie 

fizyczne (198) 

1.–4. Wycieczka 

całodniowa: 

Obserwujemy zwierzęta 

hodowlane. 

– Utrwalenie wiadomości dotyczących 

zwierząt hodowlanych. 

– Obserwowanie zwierząt hodowlanych. 

– Rozmowa z hodowcami na temat ich 

pracy. 

 
Dzień 2. Pamiętajmy o ochronie przyrody. 

Zajęcia rozwijające różne rodzaje aktywności ucznia  

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 

1. Rozmowa na temat: Czy 

zwierzęta czują tak jak 

ludzie? inspirowana 

fragmentem wiersza 

Jolanty Kasperkowiak 

Wspólna ziemia. 

– Przypomnienie roli zmysłów w 

poznawania świata. 

– Wypowiedzi dzieci na temat zagrożeń 

dla środowiska przyrodniczego.  

– Poszerzanie słownictwa dzieci o 

wyrazy związane z ochroną 

środowiska. 

– Rozwijanie koncentracji uwagi, 

refleksu i aktywności. 

plastyczna (71) 2. Wykonanie plakatu: 

Co by powiedziały 

ludziom zwierzęta i 

rośliny, gdyby umiały 

mówić? 

 

– Wykorzystanie własnych pomysłów w 

tworzeniu pracy plastycznej. 

– Rozwijanie wyobraźni i fantazji. 

– Rozwijanie empatii poznawczej. 

matematyczna 3. Układanie treści zadań z – Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowej i 
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wykorzystaniem 

wykonanych plakatów. 

jednocyfrowej z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego, w zakresie 60. 

– Układanie treści zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(198 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosenkach: 

Nasze uszy słyszą świat, Ziemia – 

zielona wyspa, Czarodziejskie 

nasionko, Ekoludki. 

– Zabawy ruchowe: Pokaż ruchy, Wczuj 

się w rolę. 

 
Dzień 3. Praca z lekturą 

Anna Mikita Bajki w zielonych sukienkach 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza,  

polonistyczna 

1. Zastanawianie się, czy 

woda jest cenniejsza od 

złota inspirowana bajką 

Anny Mikity Dzień w 

Krainie Bez Wody. 

– Przedstawienie postaci autora. 

– Rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem. 

– Wypowiedzi dzieci na temat zagrożeń 

dla środowiska. 

– Poznanie znaczenia pojęcia środowisko 

przyrodnicze. 

– Zapisywanie odpowiedzi na pytania. 

– Badanie wody różnymi zmysłami. 

– Formułowanie wniosków na podstawie 

zebranych doświadczeń. 

przyrodnicza,  

polonistyczna 

2. Zastanawianie się, jak 

człowiek może pomagać 

dzikim zwierzętom 

inspirowana bajką Anny 

Mikity Przyjęcie 

urodzinowe po dwóch 

stronach asfaltowej drogi. 

– Rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem. 

– Kształtowanie odpowiedzialności za 

środowisko przyrodnicze. 

– Poszukiwanie sposobów godzenia 

rozwoju cywilizacji i środowiska 

przyrodniczego. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie  

w zakresie 60 z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu 

w pamięci. 

– Układanie zadań do podanych formuł na 

dodawanie i odejmowanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(198 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe i 

dźwiękonaśladowcze: Woda – ląd! 

 Hop, do kałuży. Pada deszcz. 

 
Dzień 4. Praca z lekturą 

Anna Mikita Bajki w zielonych sukienkach 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna, 

społeczna 

1. Rozmowa o przyczynach 

segregowania odpadów 

inspirowana bajką Anny 

Mikity Bajka o trzech 

pojemnikach. 

– Rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem. 

– Wyjaśnienie pojęć: śmieci, odpady, surowce 

wtórne, recykling. 

– Wykonanie ćwiczenia Segregowanie odpadów. 
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zajęcia 

techniczne 
2. Wykorzystanie 

surowców wtórnych do 

zrobienia zabawki. 

 

– Słuchanie opowiadania Kłopoty w 

Mieście Niepotrzebnych Opakowań. 

–Wykorzystanie surowców wtórnych do 

wykonania zabawki.  

przyrodnicza, 

polonistyczna, 

 

3. Rozmowa o tym, z 

jakimi śmieciami radzi 

sobie środowisko, a z 

jakimi nie i dlaczego 

inspirowana bajką Anny 

Mikity Awantura w 

mrowisku. 

– Rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem.  

– Zbieranie informacji jak długo 

rozkładają się odpady naturalne i 

sztuczne. 

– Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za środowisko 

przyrodnicze. 

wychowanie 

fizyczne 

(199) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć 199). 

– Zabawy muzyczno-ruchowe. 

 
Dzień 5. Od słów do czynów – sprzątamy świat! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

społeczna, 

wychowanie 

fizyczne (200) 

1 – 3.Udział w akcji 

Sprzątamy świat! 

 

– Budzenie poczucia odpowiedzialności 

za stan środowiska przyrodniczego. 

– Zachęcanie do aktywności w ochronie 

własnego środowiska. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 32. 

Uczeń: 

– skonfrontował z rzeczywistością swoją wiedzę na temat zwierząt hodowlanych  

– obserwował zwierzęta 

– rozmawiał z opiekunami zwierząt 

– wymienia nazwy zmysłów człowieka 

– rozumie wzajemne zależności między elementami środowiska przyrodniczego 

– przeczytał książkę Anny Mikity Bajki w zielonych sukienkach 

– wyjaśnia cel segregowania odpadów 

– układa zdania na podany temat 

– wczuwa się w sytuację zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt 

– bierze czynny udział w ochronie środowiska 

– pracuje w grupie 

– dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe i jednocyfrowe z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego, w zakresie 60 

– wykonała zabawkę z surowców wtórnych 

– układa treści zadań do podanych formuł matematycznych 

– bawi się w grupie zgodnie i aktywnie.  

Blok WIELKANOC (12 godz.) 

(propozycje metodyczne znajdują się w części 8 poradnika, s. 156–176) 

 

Dzień 1. Co wiesz o świętach wielkanocnych? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Rozmowa na temat – Kształcenie umiejętności czytania ze 
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świąt wielkanocnych. zrozumieniem. 

– Kształcenie umiejętności wypowiadania się 

na podany temat. 

– Przypomnienie ważnych dat. 

– Zebranie wiadomości dzieci na temat świąt 

wielkanocnych. 

– Ćwiczenia kaligraficzne. 

muzyczna (71) 2. Nauka piosenki 

Wielkanocny stroik. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Ilustrowanie ruchem słów piosenki. 

– Tworzenie akompaniamentu do piosenki na 

instrumentach perkusyjnych. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych o tematyce 

wielkanocnej, 

– Wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem 

czterech działań. 

– Przypomnienie kolejności wykonywanie 

działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(201) 

4. Poznanie zasad gry w 

ringo.  

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Nauka rzucania i chwytania kółka ringo. 

– Rozwijanie zręczności i szybkiej reakcji. 

– Poznanie zasad gry w ringo. 

 

Dzień 2. Która ozdoba wielkanocna najbardziej ci się podoba? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Czytanie wiersza Ewy 

Bonackiej Kłótnia. 

Opisywanie wybranej 

ozdoby wielkanocnego 

stołu. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wypowiadanie własnego zdania na temat 

wielkanocnych ozdób. 

– Wyszukiwanie w Internecie informacji na 

temat symboliki ozdób wielkanocnych. 

– Opisywanie własnoręcznie zrobionej 

ozdoby.  

plastyczna (72) 2. Wykonanie ozdób na 

wielkanocny stół. 

– Czytanie instrukcji wykonania wybranej ozdoby. 

– Łącznie ze sobą różnych materiałów. 

– Rozwijanie pomysłowości plastycznej. 

matematyczna 3. Rozróżnianie i 

nazywanie figur 

płaskich. 

– Przypomnienie kształtów, nazw i cech poznanych 

figur geometrycznych. 

– Mierzenie i obliczanie łącznej długości boków figur 

geometrycznych. 

wychowanie 

fizyczne 

(201 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Ruch przy piosence Wielkanocny stroik.  

– Zabawy bieżne. 
– Zabawy związane z szybką reakcją na komendy. 

 

Dzień 3. Jak się bawić w śmigus-dyngus? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

środowiskowa  1. Rozmowa o ludowych 

zwyczajach: śmigusie i 

dyngusie. 

– Opowiadanie przez dzieci własnych 

doświadczeń związanych z śmigusem-

dyngusem. 

– Kształcenie umiejętności czytanie ze 
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zrozumieniem. 

– Opisywanie zdjęć 

– Układanie pytań do tekstu. 

– Pisanie z pamięci nazw świat. 

polonistyczna 2. Układanie 

świątecznych życzeń. 

– Gromadzenie słownictwa potrzebnego do ułożenia 

życzeń. 

– Układanie życzeń z okazji świąt wielkanocnych. 

– Przypomnienie zasad adresowania listów. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie zadań 

nietypowych. 

– Rozwijanie spostrzegawczości i uwagi. 

– Kształtowanie dociekliwości.  

– Kształcenie odporności na trudności typu 

poznawczego. 

wychowanie 

fizyczne 

(201 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Zabawy bieżne. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku Wielkanoc. 

Uczeń: 

– zna ogólnopolskie i regionalne zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi 

– opisuje samodzielnie własnoręcznie zrobioną ozdobę wielkanocną 

– wyszukuje pod kierunkiem nauczyciela w Internecie informacje potrzebne do zajęć 

– układa życzenia z okazji świąt wielkanocnych 

– śpiewa piosenkę Wielkanocny stroik  

– układa akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych 

– wykonuje obliczenia, wykorzystując cztery działania  

– rozwiązuje proste zadania tekstowe 
– rozpoznaje, nazw i podaje własności poznanych figur geometrycznych 

– mierzy długości boków figur i oblicza ich łączną długość 
– ćwiczy swoją spostrzegawczość, uwagę, dociekliwość, odporność na trudności typu poznawczego 

– wykonał według instrukcji ozdobę wielkanocnego stołu 

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych  

– rozwinął umiejętność rzucania i chwytania kółka ringo. 

 

MAJ 

 

Blok 33. TAJEMNICZY ŚWIAT ROŚLIN (17 godz.) 

 

Dzień 1. Skąd się biorą rośliny? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Poznanie tajemnicy 

rozwoju roślin na 

podstawie tekstu Anny 

Ekner Fasolka.  

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie i zapisywanie pytań do 

przeczytanego tekstu. 

– Opisywanie etapów rozwoju fasoli. 

– Przypomnienie, jakie czynniki są 

niezbędne roślinom do życia. 

– Zdobywanie umiejętności prowadzenia 

doświadczeń i obserwacji – hodowla 

fasolek. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 
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Pisownia rzeczowników z literą ą. 

muzyczna (72) 2. Nauka piosenki 

Zielona piosenka. 

(edukacja muzyczna 72) 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Ćwiczenia z taktami na dwa, na trzy, na 

cztery. 

matematyczna 3. Łączenie działań w 

jednym zapisie: 

mnożenie i dodawanie. 

– Powtórzenie mnożenia w zakresie 

pierwszej ćwiartki. 

– Rozwiązywanie zadań na mnożenie. 

– Rozbudowanie zadania na mnożenie o 

jedną daną. 

– Stosowanie kolejności wykonywania 

działań w wyrażeniach bez nawiasów – z 

mnożeniem i dodawaniem. 

wychowanie 

fizyczne 

(202) 

4. Gry i zabawy ruchowe 

na powietrzu. 

– Rozwijanie zwinności. 

– Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał. 

– Gra w ringo. 

 

Dzień 2. Co wyrosło na grządce Gapiszona? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Układanie zdań na 

podstawie żartu 

rysunkowego Bohdana 

Butenko Gapiszonowe 

co nieco i 

zgromadzonego 

słownictwa. 

Wprowadzenie 

czasowników. 

– Wykonywanie różnorodnych czynności i 

nazywanie ich. 

– Kształtowanie poczucia humoru. 

– Zgromadzenie rzeczowników i 

czasowników do każdego rysunku 

historyjki. 

– Układanie pytań do każdego rysunku 

historyjki. 

– Opowiadanie treści historyjki obrazkowej 

z wykorzystaniem zgromadzonego 

słownictwa i pytań 

– Samodzielne pisanie odpowiedzi na 

pytania do rysunków historyjki. 

– Wprowadzenie pojęcia: czasownik. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

– czasowniki w liczbie pojedynczej i 

mnogiej. 

plastyczna (73) 2. Malowanie obrazu 

inspirowanego treścią 

Zielonej piosenki. 

– Przypomnienie barw podstawowych i 

pochodnych. 

– Malowanie ilustracji do piosenki z 

wykorzystaniem jak największej liczby 

odcieni zieleni. 

matematyczna 3. Łączenie działań w 

jednym zapisie: 

dodawanie i mnożenie. 

– Utrwalenie mnożenia w zakresie 

pierwszej ćwiartki i dodawania w 

zakresie 60. 

– Rozwiązywanie zadań na mnożenie i 

dodawanie dwoma sposobami. 

– Stosowanie kolejności wykonywania 

działań w wyrażeniach bez nawiasów – z 

dodawaniem i mnożeniem. 
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wychowanie 

fizyczne 

(202 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Ilustracja ruchowa treści piosenki Zielona 

piosenka. 

– Zabawy ruchowe integrujące zespół 

uczniowski. 

 

Dzień 3. Jak zbudowane są kwiaty? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie z podziałem 

na role opowiadania 

Marii Różyckiej O 

żółtym tulipanie w 

opracowaniu Henryka 

Urbanka. 

– Kształcenie techniki czytania. 

– Określanie miejsca, czasu i postaci 

występujących w opowiadaniu. 

– Układanie pytań do wyróżnionych 

fragmentów opowiadania. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3. 

– czasowniki w liczbie mnogiej. 

przyrodnicza 

 
2. Poznanie budowy 

kwiatu.  

– Oglądanie naturalnego okazu kwiatu i 

nazywanie jego części. 

– Poznawanie charakterystycznych cech 

roślin owadopylnych i wiatropylnych. 

matematyczna 3. Łączenie działań w 

jednym zapisie: 

mnożenie i 

odejmowanie. 

– Utrwalenie mnożenia w zakresie 

pierwszej ćwiartki. 

– Rozwiązywanie zadań na mnożenie i 

odejmowanie dwoma sposobami. 

– Stosowanie kolejności wykonywania 

działań w wyrażeniach bez nawiasów – z 

mnożeniem i odejmowaniem. 

wychowanie 

fizyczne 

(202 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Ilustrowanie ruchem treści piosenek. 

– Zabawy bieżne. 

 

Dzień 4. Co się dzieje, kiedy kwiaty przekwitają? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Poznanie cyklu 

rozwojowego rośliny 

na podstawie 

opowiadania Laury 

Łącz Udany spacer.  

– Kształcenie techniki czytania. 

– Poznanie cyklu rozwojowego mniszka 

lekarskiego. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i 

mnogiej. 

zajęcia techniczne 2. Wykonanie modelu 

kwiatu. 

– Czytanie instrukcji wykonania kwiatu. 

– Formowanie elementów kwiatu z bibuły 

przez skręcanie, zgniatanie, zwijanie i 

klejenie. 

matematyczna 3. Łączenie działań w 

jednym zapisie: 

odejmowanie i 

mnożenie. 

– Utrwalenie mnożenia w zakresie 

pierwszej ćwiartki. 

– Rozwiązywanie zadań na mnożenie i 

odejmowanie dwoma sposobami. 

– Stosowanie kolejności wykonywania 

działań w wyrażeniach bez nawiasów – z 

odejmowaniem i mnożeniem.  
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wychowanie 

fizyczne 

(203) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Taniec przy piosence Kapelusze pełne 

płatków. 

– Zabawa odprężająca. 

– Zabawa integrująca zespół uczniowski. 

 

Dzień 5. W czym są podobne do siebie rośliny i dzieci? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Rozmowa o tym, dla 

kogo sadzi się lasy, 

inspirowana 

opowiadaniem Jana E. 

Kucharskiego Dla nich. 

– Dyktando 1. 

– Rozwijanie umiejętności czytania. 

– Rozmowa o tym, jak sadzi się lasy. 

– Wskazywanie podobieństw między pracą 

leśników i pracą nauczycieli.  

– Pisanie czasowników i rzeczowników 

zakończonych na: ą, ę om. 

 – Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

matematyczna 2. Łączenie działań w 

jednym zapisie: 

dzielenie i dodawanie. 

– Powtórzenie dzielenia w zakresie 

pierwszej ćwiartki. 

– Rozwiązywanie zadań na dzielenie i 

dodawanie dwoma sposobami. 

– Stosowanie kolejności wykonywania 

działań w wyrażeniach bez nawiasów – 

dzielenie i dodawanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(204) 

3. Pokonywanie toru 

przeszkód. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Kształtowanie szybkości, zwinności i 

zręczności. 

– Kształtowanie umiejętności 

rywalizowania i współpracy podczas 

zajęć sportowych. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 33. 

Uczeń: 

– czyta ze zrozumieniem i poprawnie pod względem technicznym (tempo, intonacja, 

płynność) 

– układa pytania do tekstu i odpowiada na pytania 

– określa główne postacie opowiadania, miejsce i czas akcji 

– wie, co to są rzeczowniki i czasowniki 

– pisze poprawnie czasowniki i rzeczowniki z literami ą, ę, om 

– wymienia czynniki niezbędne roślinom do życia 

– hoduje i obserwuje rośliny 

– wymienia części budowy kwiatu, objaśnia funkcje tych części w życiu rośliny 

– opisuje cykl rozwojowy mniszka lekarskiego 

– szukał różnic między ekosystemami: lasu, łąki, pola 

– śpiewa piosenki Zielona piosenka, Kapelusze pełne płatków 

– wymienia nazwy barw podstawowych i pochodnych 

– wykonuje według instrukcji model kwiatka 

– rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie zadania złożone 

– stosuje zasady dotyczące kolejności wykonywania działań 

– sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 25 i dodaje w zakresie 60 
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– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych 

– gra w ringo 

–współpracuje z kolegami podczas zajęć sportowych. 

 

Blok 34. JAK PRACUJĄ ZWIERZĘTA? (17 godz.) 

 

Dzień 1. Kto jest sprzymierzeńcem roślin? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Czytanie z podziałem 

na role opowiadania 

Petyra Bolewa Trzej 

lekarze. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wskazywanie głównych postaci w 

opowiadaniu. 

– Czytanie opowiadania z podziałem na 

role. 

– Odpowiadanie na pytanie – Kto jest 

sprzymierzeńcem roślin? 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 

– pisownia czasowników z literą ę na 

końcu wyrazów –. 

muzyczna (73) 2. Słuchanie odgłosów 

ptaków. Granie na 

instrumentach 

perkusyjnych.  

– Granie na instrumentach perkusyjnych 

podanych rytmów. 

– Układanie rytmu do podanego tekstu. 

matematyczna 3. Łączenie działań w 

jednym zapisie: 

dodawanie i dzielenie. 

– Powtórzenie mnożenia i dzielenia w 

zakresie pierwszej ćwiartki. 

– Rozwiązywanie zadań na dodawanie i 

dzielenie dwoma sposobami. 

– Stosowanie kolejności wykonywania 

działań w wyrażeniach bez nawiasów, z 

dodawaniem i dzieleniem. 

wychowanie 

fizyczne 

(205) 

4. Gra zespołowa w dwa 

ognie. 

 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Kształcenie umiejętności rzucania i 

chwytania piłki. 

– Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania zasad w grach 

zespołowych. 

 

Dzień 2. Przygoda Gapiszona 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 
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polonistyczna 1. Pisanie opowiadania na 

podstawie żartu 

rysunkowego Bohdana 

Butenki Przygoda 

Gapiszona i podanego 

planu. 

– Opowiadanie historyjki rysunkowej. 

– Podkreślenie humoru zawartego w 

historyjce. 

– Zwrócenie uwagi na wieloznaczność 

niektórych wyrazów. 

– Samodzielne pisanie odpowiedzi na 

pytania.  

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

– pisownia wyrazów z rz po 

spółgłoskach. 

plastyczna (74) 2. Ilustrowanie znaczeń 

wyrazów 

wieloznacznych. 

– Objaśnianie znaczenia wyrazów 

wieloznacznych. 

– Ilustrowanie znaczeń wyrazów 

wieloznacznych różnymi technikami 

plastycznymi. 

– Wystawa wykonanych prac.  

matematyczna 3. Łączenie działań w 

jednym zapisie: 

dzielenie i 

odejmowanie. 

Odczytywanie i 

zaznaczanie godzin na 

zegarze. 

– Powtórzenie dzielenia w zakresie 

pierwszej ćwiartki. 

– Rozwiązywanie zadań na dzielenie i 

odejmowanie dwoma sposobami. 

– Stosowanie kolejności wykonywania 

działań w wyrażeniach bez nawiasów, z 

dzieleniem i odejmowaniem. 

– Przypomnienie zasady oznaczania godzin 

przedpołudniowych i popołudniowych. 

– Układanie pytań do zadań związanych 

obliczeniami na zegarze i ich 

rozwiązywanie. 

wychowanie 

fizyczne 

(205 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Ilustrowanie ruchem, różnymi sposobami, 

melodii utworu Mikołaja Rimskiego-

Korsakowa Lot trzmiela. 

 

Dzień 3. Dlaczego niektóre owady żądlą? 

 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa na temat 

zachowania się w 

sytuacji zagrożenia 

użądleniem przez 

owada inspirowana 

doświadczeniem dzieci  

i opowiadaniem 

Jadwigi Jasny-

Mazurek Historia 

mrożąca krew w żyłach. 

– Śledzenie wzrokiem tekstu czytanego 

przez nauczyciela. 

– Odszukiwanie w tekście fragmentu na 

wskazany temat. 

– Układanie kilkuzadaniowej wypowiedzi 

na temat zachowania się wobec owadów, 

które mogą użądlić. 

– Kształtowanie pojęcia przymiotników 

jako wyrazów określających wygląd i 

cechy zwierząt. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3.  

przyrodnicza 2. Poznanie budowy 

owadów i ich znaczenia 

– Porównywanie budowy pszczoły, osy, 

szerszenia i trzmiela – wskazywanie 
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w przyrodzie. podobieństw i różnic. 

– Poznanie znaczenia owadów w 

przyrodzie. 

– Wyjaśnienie, na czym polega użądlenie i 

jakie są jego skutki dla pszczoły i 

człowieka. 

– Przekazanie dzieciom informacji o tym, 

co należy robić, kiedy już doszło do 

użądlenia. 

matematyczna 3. Odczytywanie i 

zaznaczanie godzin  

i minut na zegarze. 

– Odczytywanie godzin i minut na zegarze. 

– Zaznaczanie godzin i minut na zegarze. 

– Rozwiązywanie prostych zadań 

związanych z obliczeniami na zegarze 

(godziny i minuty). 

wychowanie 

fizyczne 

(205 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy ilustrując lot trzmiela. 

– Zabawy związane z zachowaniami 

owadów. 

 

Dzień 4. Co warto wiedzieć o żabach? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

etyka 

 

1. Rozmowa o 

dotrzymywaniu słowa 

inspirowana baśnią 

braci Grimm Żabi król 

albo żelazny Henryk. 

– Słuchanie ze zrozumieniem baśni braci 

Grimm Żabi król albo żelazny Henryk. 

– Rozmowa na temat dotrzymywania słowa 

i okazywania wdzięczności za okazaną 

pomoc. 

– Rozmowa o tym, czy wygląd człowieka 

powinien decydować o naszej opinii o 

nim. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

przyrodnicza, 

zajęcia 

techniczne 

2. Poznanie gatunków żab 

żyjących w Polsce. 

Wykonanie żaby z 

papieru.  

– Czytanie tekstu popularnonaukowego. 

– Poznanie budowy, trybu życia i cyklu 

rozwojowego żaby. 

– Słuchanie odgłosów wydawanych przez 

żaby. 

– Kształtowanie zainteresowania przyrodą. 

– Obrysowywanie elementów od szablonu. 

– Cięcie papieru po liniach krzywych. 

– Formowanie papieru przez zgniatanie. 

– Wykorzystanie w praktyce informacji na 

temat żab – nadawanie swojej pracy cech 

charakterystycznych dla wyglądu żaby. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie zadań 

związanych  

z obliczeniami na 

zegarze. 

– Rozwiązywanie prostych zadań 

związanych obliczeniami na zegarze 

(godziny i minuty). 

– Wprowadzenie pojęcia: kwadrans. 

– Poznanie różnych sposobów określania 

czasu. 

wychowanie 

fizyczne 
4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

– Zabawa rozwijająca umiejętność 

wczuwania się w uczucia innych. 
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(206) w przebieg zajęć). – Zabawy bieżne i skoczne. 

 

Dzień 5. Czy żaby i ropuch to to samo? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Poznanie gatunków żab 

i ropuch żyjących w 

Polsce. 

– Dyktando 2. 

– Odszukiwanie w tekście informacji na 

wskazany temat. 

– Kształtowanie zainteresowania przyrodą. 

– Wskazywanie różnic i podobieństw 

między ropuchami i żabami. 

– Rozmowa o znaczeniu równowagi w 

przyrodzie. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 5. 

matematyczna 2. Rozwiązywanie zadań 

związanych  

z obliczeniami na 

zegarze. 

– Stosowanie różnych sposobów określania 

czasu. 

– Rozwiązywanie prostych zadań 

związanych obliczeniami na zegarze 

(godziny i minuty). 

– Odczytywanie informacji z rozkładu jazdy 

autobusu. 

wychowanie 

fizyczne 

(208) 

3. Gra zespołowa w dwa 

ognie. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Kształcenie umiejętności rzucania i 

chwytania piłki. 

– Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania zasad w grach 

zespołowych. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 34. 

Uczeń: 

– słucha uważnie i ze zrozumieniem dłuższych tekstów 

– wyszukuje w czytanych tekstach informacje na wskazany temat 

– czyta teksty z podziałem na role 

– wskazuje w czytanych tekstach bohaterów, miejsce i czas akcji  

– wymieniał poglądy na temat dotrzymywania słowa i okazywania wdzięczności za okazaną 

pomoc 

– wie, że wygląd człowieka powinien decydować o opinii o nim 

– opowiada historyjkę obrazkową 

– podaje przykłady wyrazów wieloznacznych, umie podać ich znaczenia i je zilustrować 

– pisze odpowiedzi na pytania 

– pisze poprawnie zdania z pamięci i ze słuchu 

– wskazuje na przykładach zależności między roślinami i zwierzętami 

– opisuje znacznie owadów w przyrodzie 

– wie, jak się zachować, żeby nie zostać użądlonym i w przypadku użądlenia 

– opisuje znaczenie żab i ropuch w przyrodzie 

– gra na instrumentach perkusyjnych podane rytmy 

– biegle mnoży i dzieli w zakresie pierwszej ćwiartki 

– rozwiązuje zadania złożone 

– stosuje w obliczeniach kolejność wykonywania działań 
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– odczytuje na zegarze czas wskazany w minutach i godzinach 

– zna pojęcie kwadrans i umie się n im posłużyć przy odczytywaniu wskazań zegara 

– rozwiązuje zadania związane z obliczeniami zegarowymi. 

– ilustruje ruchem utwór Mikołaja Rimskiego-Korsakowa Lot trzmiela 

– wykonuje pracę z papieru według instrukcji i uzupełnia ją korzystając ze zdobytych 

wiadomości  

– naśladuje ruchami zachowania poznawanych owadów  

– sprawnie rzuca i chwyta piłkę 

– przestrzega zasad w grach zespołowych. 

 

Blok 35. MAMA I JA (17 godz.) 

 

Dzień 1. Ja i mama 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Rozmowa o tym, co 

dzieci lubią 

najbardziej, 

inspirowana wierszem 

Hanny Zielińskiej Co 

lubię? Pisanie wyrazów 

z utratą dźwięczności 

na końcu wyrazów. 

– Rozmowa z dziećmi na temat ich 

ulubionych zajęć i upodobań. 

– Pisanie zdań na temat tego, co dzieci lubią 

najbardziej. 

– Pisanie przymiotników, bez 

wprowadzenia nazwy. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 1. 

muzyczna (74) 2. Nauka piosenki Niech 

mama się rozchmurzy. 

– Słuchanie piosenki. 

– Określanie nastroju piosenki. 

– Nauka układu ruchowego do piosenki. 

matematyczna 3. Dodawanie liczb 

dwucyfrowych typu:  

23 + 20 =, 20 + 23=. 

– Kształtowanie rozumienia systemu 

pozycyjnego. 

– Dodawanie liczb dwucyfrowych, z 

których jedna to pełne dziesiątki, z 

wykorzystaniem liczmanów. 

wychowanie 

fizyczne 

(208) 

4. Biegi ze startu 

wysokiego. 

– Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał. 

– Rozwijanie prędkości. 

– Nauka startu wysokiego. 

– Kształtowanie sportowej rywalizacji. 

 

Dzień 2. Co lubi mama lub najbliższa osoba, która ci ją zastępuje? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 

 

1. Rozmowa o mamach 

inspirowana wierszem 

Co lubi mama? – 

Pisanie wyrazów z 

utratą dźwięczności na 

końcu wyrazów. 

– Rozmowa o cechach mam. 

– Układanie pytań do wywiadu z mamą – 

bank pomysłów. 

– Kształtowanie pojęcia przymiotników 

jako wyrazów określających wygląd i 

cechy ludzi.  

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 2. 

plastyczna (75) 2. Wykonanie portretu 

mamy ukazującego jej 

charakterystyczne 

cechy, upodobania i 

– Prezentowanie portretów ludzi w różnych 

stylach malarskich. 

– Malowanie palcami i pędzlem. 

– Wykonanie portretu ukazującego 
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zainteresowania. charakterystyczne cechy danej postaci. 

matematyczna 3. Odejmowanie liczb 

dwucyfrowych typu:  

23 – 20 =. 

– Odejmowanie liczb dwucyfrowych bez 

przekroczenia progu dziesiątkowego z 

wykorzystaniem liczmanów. 

– Układanie pytań do zadań. 

– Rozwiązywanie zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(208 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Tańczenie układu do piosenki Niech 

mama się rozchmurzy. 

– Zabawa rozwijające szybką reakcję na 

sygnały. 

 

Dzień 3. Jaką jesteś córką? Jakim jesteś synem? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

etyczna 

1. Rozmowa o 

obowiązkach dzieci 

względem rodziców. 

Wprowadzenie pojęcia 

przymiotnika. 

– Uświadomienie dzieciom współzależności 

praw i obowiązków rodziców i dzieci. 

– Odgrywanie scenek dramowych, 

pozwalających dzieciom wczuć się w 

sytuacje przedstawione na obrazkach.  

– Porównywanie odczuć osób grających 

rolę mamy i rolę dzieci.  

– Wprowadzenie terminu: przymiotnik i 

pytań przymiotnika. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 3. 

przyrodnicza 2. Słuchanie ciekawostek 

o rodzicach i dzieciach 

w świecie zwierząt. 

– Kształcenie umiejętności słuchania 

tekstów popularnonaukowych. 

– Kształcenie umiejętności zadawania pytań 

do wysłuchanego tekstu. 

– Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i 

empatycznego stosunku do zwierząt. 

matematyczna 3. Dodawanie liczb 

dwucyfrowych typu:  

23 + 22 =. 

– Dodawanie liczb dwucyfrowych bez 

przekraczania progu dziesiątkowego, z 

wykorzystaniem liczmanów. 

– Rozwiązywanie zadań.  

wychowanie 

fizyczne 

(208 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Naśladowanie ruchów i zwyczajów 

omawianych zwierząt. 

– Wykonywanie układu tanecznego do 

piosenki Niech mama się rozchmurzy. 

 

Dzień 4. Jakie są mamy? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

etyczna, 

społeczna 

1. Rozmowa o tym, czym 

zajmują się mamy 

inspirowana 

opowiadaniem Danuty 

Wawiłow Laurka. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Układanie zdań w kolejności zgodnej z 

wydarzeniami w opowiadaniu. 

– Układanie i zapisywanie pytań do 

uporządkowanych zdań. 

– Ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne 4. 

zajęcia 2. Wykonanie prezentu – Cięcie tkaniny. 
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techniczne dla mamy – 

Poduszeczka na igły.  

– Nauka nawlekania igły i zawiązywania 

supełka na końcu nici. 

– Poznanie narzędzi pomocniczych – 

nawlekacz, naparstek. 

– Nauka szycia fastrygą.  

– Wykonywanie pracy zgodnie z instrukcją. 

– Opisywanie wyglądu wykonanych 

poduszeczek na igły. 

– Kształtowanie pojęcia przymiotników 

jako wyrazów określających wygląd i 

cechy rzeczy. 

matematyczna 3. Odejmowanie liczb 

dwucyfrowych typu:  

23 – 22 =. 

– Odejmowanie liczb dwucyfrowych bez 

przekraczania progu dziesiątkowego z 

wykorzystaniem liczmanów. 

– Rozwiązywanie zadań prostych i 

złożonych.. 

wychowanie 

fizyczne 

(210) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Wykonywanie układu tanecznego do 

piosenki Niech mama się rozchmurzy. 

– Skoki obunóż i jednonóż według 

podanego wzoru. 

 

Dzień 5. Życzenia dla mamy 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Nauka na pamięć 

wiersza o mamie. 

Pisanie życzeń dla 

mamy. 

– Dyktando 3. 

– Prezentowanie przez dzieci 

przyniesionych wierszy o mamie. 

– Rozmowa o prawach autorskich. 

– Nauka wybranego wiersza na pamięć. 

– Czytanie przykładów życzeń dla mamy. 

– Samodzielne pisanie życzeń dla mamy. 

– Powtórzenie wiadomości o 

rzeczownikach, czasownikach i 

przymiotnikach. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie liczb 

dwucyfrowych bez 

przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Dodawanie i odejmowanie liczb 

dwucyfrowych bez przekraczania progu 

dziesiątkowego z wykorzystaniem 

konkretów i rysunków. 

– Rozwiązywanie zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(210) 

4. Biegi ze startu 

wysokiego. 

– Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał. 

– Rozwijanie prędkości. 

– Nauka startu niskiego. 

– Kształtowanie umiejętności sportowego 

rywalizowania. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 35. 

Uczeń: 

– odkrywa siebie dla siebie i innych 

– pisze zdania o sobie 
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– opisuje swoją mamę 

– układa pytania do wywiadu z mamą 

– zna na pamięć wiersz o mamie 

– układa i pisze życzenia dla mamy 

– wie, że rodzice i dzieci mają obowiązki względem siebie 

– stara się wczuć w emocje innych ludzi i zrozumieć je 

– rozróżnia rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki 

– pisze zdania z pamięci i ze słuchu 

– sprawdza pisownię wyrazów z utratą dźwięczności na końcu poprzez ich odmienianie 

– rozwinął empatyczny stosunek do zwierząt 

–śpiewa piosenkę Niech mama się rozchmurzy 

– tańczy układ do piosenki Niech mama się rozchmurzy 

– stara się ukazać w portrecie mamy jej charakterystyczne cechy 

– nawleka igłę i zawiązuje supełek na końcu nitki 

– szyje fastrygą 

– dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe bez przekraczania progu dziesiątkowego 

– rozwiązuje zadania proste i złożone 

– umie rozpocząć bieg ze startu wysokiego i niskiego 

– rywalizuje w sportowy sposób. 

 

Blok 36. OBIEŻYŚWIATY (17 godz.) 

 

Dzień 1. Wycieczka do lasu 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

społeczna, 

muzyczna (75), 

wychowanie 

fizyczne (211) 

1.–4. Weryfikowanie w 

praktyce wiadomości 

przyrodniczych 

zdobytych na zajęciach. 

– Obserwowanie roślin i zwierząt w lesie. 

– Zadawanie pytań opiekunom lasu. 

– Śpiewanie poznanych piosenek 

– Ćwiczenia w terenie. 

– Pokonywanie naturalnych przeszkód. 

 

Dzień 2. Podglądamy motyle 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytania ze 

zrozumieniem 

opowiadania Wiery 

Badalskiej Cztery 

motylki. 

– Czytanie po cichu. 

– Sprawdzenie rozumienia czytanego 

tekstu. 

– Samodzielne wykonanie ćwiczeń To 

Umiem! 

plastyczna (76) 2. Wykonanie 

przestrzennego motyla 

z wykorzystaniem 

symetrii osiowej. 

– Wycinanie skrzydeł. 

– Konstruowanie tułowia, odnóży i czułek. 

– Ozdabianie skrzydeł. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie liczb 

dwucyfrowych bez 

przekroczenia progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu 

liczb dwucyfrowych bez przekroczenia 

progu dziesiątkowego. 

wychowanie 

fizyczne 
4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

– Zabawa matematyczna. 

– Zabawa związana z naśladowaniem cyklu 
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(211 1/3) przebieg zajęć). rozwojowego motyla. 

 

Dzień 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 4 (po 9. Części podręcznika) 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

 

polonistyczna 
1. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 4. – część 

polonistyczna. 

Sprawdzenie umiejętności: 

– czytania ze zrozumieniem 

– dzielenia wyrazów na sylaby 

– samodzielnego układania i pisania zdań na 

podany temat 

– rozpoznawania rodzajów zdań 

– rozpoznawania czasowników, 

rzeczowników, przymiotników i ich 

liczby. 

przyrodnicza 2. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 4. – część 

społeczno-

przyrodnicza. 

Sprawdzenie wiadomości na temat: 

– zwierząt hodowlanych 

– zagrożeń dla środowiska przyrodniczego 

ze strony człowieka 

– zwierząt żyjących w sadach i w ogrodach. 

– Sprawdzenie umiejętności korzystania ze 

zdobytych wiadomości w nowych 

sytuacjach. 

matematyczna 3. Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności 4. – część 

matematyczna. 

Sprawdzenie umiejętności i wiadomości: 

– zapisywania liczby cyframi w zakresie do 

60 

– wskazywania w liczbach dwucyfrowych 

dziesiątek i jedności 

– dodawania i odejmowania liczb w 

zakresie 60 bez przekroczenia i z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego 

– wykonywania obliczeń zgodnie z 

kolejnością wykonywania działań 

– czytania ze zrozumieniem tekstów 

matematycznych 

– wykonywania łatwych obliczeń 

pieniężnych 

– odczytywania wskazań zegara 

– układania pytań do zadań 

– rozwiązywania prostych zadań 

tekstowych 

– rozwiązywania zadań złożonych na 

porównywanie różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(211 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy muzyczno-ruchowe przy 

poznanych piosenkach. 

 
Dzień 4. Praca z lekturą: 

Grzegorz Kasdepke Z piaskownicy w świat 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 
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polonistyczna, 

przyrodnicza 

matematyczna 

1.-3. Poznawanie krajów 

świata na podstawie 

książki Grzegorza 

Kasdepke  

Z piskownicy w świat. 

– Wypowiedzi dzieci na temat przeczytanej 

lektury. 

– Wyjaśnienie znaczenia słowa obieżyświat. 

– Wymienianie charakterystycznych cech 

krajów. 

– Wskazywanie na mapie świata poznanych 

krajów.  

wychowanie 

fizyczne 

(212) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Ruch przy piosence Ziemia – zielona 

wyspa. 

– Zabawa Prezenty. 

 
Dzień 5. Zajęcia rozwijające różne rodzaje aktywności ucznia: 

Pomalujmy, co się da… 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.-2. Rozmowa o tym, 

komu i do czego 

potrzebna jest 

wyobraźnia. 

Układanie i 

zapisywanie zdań na 

temat: Co zobaczył 

Albert? 

– Ćwiczenie pamięci.  

– Rozwijanie zdolności spontanicznego 

wyrażania myśli. 

– Pobudzanie wyobraźni i twórczego 

myślenia. 

– Ilustrowanie utworu muzycznego. 

– Rozwijanie koncentracji, uwagi i 

spostrzegawczości. 

– Wzbogacanie środków ekspresji. 

– Układanie i zapisywanie zdań. 

matematyczna 3. Układanie i 

rozwiązywanie zadań. 

– Mnożenie i dzielenie w zakresie pierwszej 

ćwiartki. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(213) 

4. Zabawy ruchowe 

 

 

– Rozwijanie sprawności ruchowej i wyobraźni w 

zabawach. 

– Zabawy: Zielone butki, Gdybym był 

balonikiem. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 36. 

Uczeń: 

– obserwuje rośliny i zwierzęta w lesie 

– zadaje pytania leśnikowi 

– czyta ze zrozumieniem 

– samodzielnie wykonuje ćwiczenia 

– zbiera informacje o krajach świata, korzystając z różnych źródeł 

– rozwija koncentrację, spostrzegawczość, uwagę i wyobraźnię 

– dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego 

– konstruuje przedmioty, wykorzystując wiedzę o osi symetrii 

– ilustruje ruchem treść opowiadania 

– sprawnie pokonuje naturalne przeszkody w terenie. 

 

CZERWIEC 

 

Blok 37. JAK TO JEST: BYĆ DZIECKIEM? (17 godz.) 
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Dzień 1. Jak to jest: być dzieckiem? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa o świecie 

widzianym oczami 

dzieci inspirowana 

wierszem Tadeusza 

Kubiaka My dzieci. 

– Dostrzeganie zalet i wad bycia dzieckiem. 

– Formułowanie skierowanych do dorosłych 

próśb, postulatów i wniosków dzieci. 

– Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi. 

muzyczna (76) 2. Nauka piosenki Bo co 

może mały człowiek. 

Wprowadzenie pojęcia 

dynamika w muzyce. 

– Słuchanie piosenki. 

– Określenie budowy, tempa i nastroju 

piosenki. 

– Czytanie słów piosenki i rozmowa na ich 

temat. 

– Śpiewanie piosenki z różną dynamiką. 

– Poznanie pojęć: piano, forte. 

– Układanie na instrumentach perkusyjnych 

akompaniamentu do piosenki.  

matematyczna 3. Dodawanie typu:  

34 + 16 =. 

– Kształcenie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Kształcenie rozumienia struktury liczby 

dwucyfrowej. 

– Dodawanie liczb dwucyfrowych danego 

typu. 

– Rozwiązywanie zadań prostych i 

złożonych na porównywanie różnicowe. 

– Układanie pytań do zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(214) 

4. Zabawy dzieci z 

różnych stron świata. 

 

– Rozwijanie szybkości, skoczności i 

równowagi. 

– Kształtowanie umiejętności wspólnej 

zabawy. 

 

Dzień 2. Jaka/jaki będę za 20 lat? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa o tym, kim 

dzieci chciałyby być, 

kiedy dorosną 

inspirowana wierszem 

Stanisława 

Grabowskiego Będę 

dorosły.  

Powtórzenie 

wiadomości o 

czasownikach. 

– Wyobrażenie sobie swoich rodziców jako 

dzieci. 

– Wyobrażanie sobie siebie, jako dorosłego. 

– Kształcenie umiejętności rozumienia 

innych ludzi. 

– Czytanie i interpretowanie treści wiersza. 

– Samodzielne pisanie zdań na podany 

temat. 

– Powtórzenie wiadomości o czasownikach. 

plastyczna (77) 2. Wykonanie dowolną 

techniką pracy 

plastycznej na temat: Ja 

za 20 lat.  

– Przedstawienie środkami plastycznymi 

postaci ludzkiej. 

– Wyrażanie własnych emocji i wyobrażeń 

w formie plastycznej. 

matematyczna 3. Dodawanie typu:  – Dodawanie liczb dwucyfrowych danego 
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34 + 16 =. typu. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(214 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć) 

– Zabawa naśladowcza. 

– Zabawa sprawnościowa. 

– Kształcenie umiejętności wspólnej 

zabawy. 

 

Dzień 3. Co to jest dorastanie? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

społeczna 
1. Rozmowa o dorastaniu 

i związanymi z tym 

konsekwencjami 

inspirowana fragmentem 

wiersza Barbary 

Lewandowskiej Przed 

snem. 

– Dostrzeganie zmianach zachodzących w 

człowieku wraz z wiekiem. 

– Czytanie i interpretowanie wiersza. 

polonistyczna 2. Powtórzenie 

wiadomości o 

rzeczownikach. 

– Ćwiczenia utrwalające wiadomości o 

czasownikach. 

i o rzeczownikach. 

matematyczna 3. Odejmowanie typu:  

40 – 16 =. 

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Odejmowanie liczb dwucyfrowych 

danego typu. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe o ile więcej/mniej? 

wychowanie 

fizyczne 

(214 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawa naśladowcza. 

– Zabawa sprawnościowa. 

– Kształcenie umiejętności wspólnej 

zabawy. 

 

Dzień 4. Dla kogo jest Order Uśmiechu? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa o tym, za co 

dzieci nadają dorosłym 

Order Uśmiechu. 

Powtórzenie 

wiadomości o 

przymiotnikach. 

– Poznanie historii Orderu Uśmiechu.  

– Opisywanie Orderu Uśmiechu. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Ćwiczenia utrwalające wiadomości o 

przymiotnikach. 

zajęcia 

techniczne 

2. Wykonanie książki 

zawierającej 

wypowiedzi dzieci, za co 

nadałyby dorosłym 

Order Uśmiechu. 

– Projektowanie kształtu książki. 

– Wykonanie kart książki i okładki. 

– Zaprojektowanie sposobu połączenie kart. 

– Czytanie książki. 

matematyczna 3. Odejmowanie typu:  

40 – 16 =. 

– Odejmowanie liczb dwucyfrowych 

danego typu. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 
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wychowanie 

fizyczne 

(215) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy integrujące zespół uczniowski. 

 

Dzień 5. Dlaczego rodzice boją się o dzieci? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

 

1. Rozmowa o 

zachowaniu ostrożności 

w kontaktach z obcymi 

dorosłymi inspirowana 

opowiadaniem Doroty 

Niewoli Zaproszenie. 

Nauka zachowania się w 

kontaktach z obcymi 

dorosłymi. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Czytanie z podziałem na role. 

– Rozmowa o zachowaniu się bohaterów 

opowiadania. 

– Wzbudzenie refleksji o zagrożeniach, na 

jakie mogą być narażone dzieci. 

– Pisanie obietnicy dotyczącej zachowania 

wobec obcej osoby. 

– Prezentowanie sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu dziecka.  

– Sprawdzenie, czy dzieci wiedzą jak 

postąpić w sytuacji zagrożenia. 

– Ćwiczenia ukazujące związki między 

czasownikami, rzeczownikami i 

przymiotnikami. 

matematycznas 2. Dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 60. 

– Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 60. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(216) 

3. Zabawy na powietrzu. – Zabawy odprężające. 

– Zabawa rozwijająca szybką reakcję na 

sygnał. 

– Zabawy rozwijające szybkość i zwinność. 

– Kształcenie umiejętności 

podporządkowywania się regułom 

zabaw.  

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 37. 

Uczeń: 

– wymienia ograniczenia i przywileje bycia dzieckiem 

– opowiada o Orderze Uśmiechu i potrafi go opisać 

– wymienia sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dziecka i wyjaśnia, jak się w nich zachować 

– interpretuje czytane wiersze 

– pisze samodzielnie zdania na podany temat 

– podaje przykłady rzeczowników, czasowników i przymiotników w liczbie pojedynczej i 

mnogiej 

– zna pytania: rzeczowników, czasowników i przymiotników 

– śpiewa piosenkę Bo co może mały człowiek 

– układa na instrumentach perkusyjnych akompaniament do piosenki  

– dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

– rozwiązuje samodzielnie zadania tekstowe 

– przedstawia środkami plastycznymi postać ludzką 
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– wyraża swoje emocje i wyobrażenia w formie plastycznej 

– projektuje kształt nietypowej książki i ją wykonuje 

– przestrzega reguł w czasie zabaw. 

 

Blok 38. JAK TO SIE DZIEJE? (17 godz.) 

 

Dzień 1. Jak wyciągnąć piłeczkę z rurki? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Rozmowa o 

wykorzystywaniu w 

praktycznych sytuacjach 

różnych wiadomości 

inspirowana wierszem 

Agaty Orłoś i Jerzego 

Wolnego Piłeczka.  

– Stawianie hipotez, które przedmioty toną 

w wodzie, a które pływają, i ich 

praktyczna weryfikacja. 

– Nazywanie materiałów, które: toną, 

pływają, utrzymują się między dnem a 

powierzchnią wody. 

– Pokazanie zależności między siłą wyporu 

i siłą ciężkości a pływaniem i tonięciem 

ciał. 

– Kształcenie umiejętności czytania. 

muzyczna (77) 2. Nauka piosenki Piłka 

Oli. 

Wprowadzenie pojęcia: 

tempo. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Śpiewanie piosenki. 

– Zabawy ruchowe przy piosence. 

matematyczna 3. Dodawanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 60. 

– Poznanie sposobu obliczania sumy typu: 

28 + 23 =,  

27 + 24 =. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(217) 

4. Gry i zabawy 

rozwijające 

umiejętności rzucania i 

chwytania piłeczki 

tenisowej 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Kształcenie umiejętności ćwiczenia w 

parach. 

– Rzucanie piłeczki tenisowej na odległość. 

– Pomiar odległości krokami.  

 

Dzień 2. Dlaczego termos utrzymuje stałą temperaturę? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna, 

 

1. Odkrywanie zasady 

działania termosu 

zainspirowane 

wierszem Grażyny Lech 

Na wycieczce. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Odkrywanie przez dzieci zasady działania 

termosu. 

plastyczna (78) 2. Ilustrowanie zasady 

działania urządzenia. 

– Rozwijanie wyobraźni plastycznej 

twórczego myślenia. 

– Rysowanie schematu rzeczywistego lub 

wymyślonego urządzenia. 

– Objaśnianie zasady działania 

narysowanego urządzenia. 
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matematyczna 3. Dodawanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 60. 

– Poznanie sposobu obliczania sumy typu:  

26 + 25 =. 

– Rozwiązywanie i układanie zadań 

tekstowych. 

wychowanie 

fizyczne 

(217 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawa ruchowa ilustrująca działanie 

termosu. 

– Zabawa rozwijająca umiejętność 

współpracy w grupie. 

– Ilustrowanie ruchem słów piosenki Piłka 

Oli. 

 

 

Dzień 3. Dlaczego szpilka słuchała Szymka? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1.–2. Rozmowa o 

zjawisku magnetyzmu 

inspirowana wierszem 

Agaty Orłoś i Jerzego 

Wolnego Sztuczka.  

– Wykonywanie doświadczeń z 

wykorzystaniem magnesu. 

– Stawianie hipotez, jakie przedmioty są 

przyciągane przez magnes, i ich 

weryfikowanie. 

– Wskazanie praktycznego zastosowania 

zjawiska magnetyzmu. 

– Poznanie kompasu. 

– Kształcenie umiejętności czytania. 

matematyczna 3. Odejmowanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 60. 

– Poznanie sposobu obliczania różnic typu:  

41 –27 =.  

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(217 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Ilustracja ruchowa piosenki Piłka Oli. 

– Ukazanie w zabawie wzajemnego 

oddziaływania magnesów na siebie. 

 

Dzień 4. Co to jest grawitacja? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza 
1. Rozmowa o zjawisku 

grawitacji inspirowana 

opowiadaniem Hanny 

Doskocilovej Jabłko 

Newtona i wierszem 

Agaty Orłoś i Jerzego 

Wolnego Siła. 

– Kształcenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem i zadawania pytań do 

tekstu. 

– Poznanie postaci Izaaka Newtona. 

– Wykonywanie doświadczeń ilustrujących 

zjawisko grawitacji. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie latającego 

talerza. 

– Wycinanie elementów po liniach prostych 

i krzywych. 

– Łączenie elementów przez sklejanie. 
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– Zabawa wykonanymi zabawkami. 

matematyczna 3. Odejmowanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu i 

odejmowaniu w zakresie 60. 

– Poznanie sposobu obliczania różnic typu: 

41 – 27 =.  

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

wychowanie 

fizyczne 

(218) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Ilustracja ruchowa o piosenki Piłka Oli. 

– Zabawy z podrzucaniem i chwytaniem 

przedmiotów. 

 

Dzień 5. Jak zachować się w czasie burzy? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza 
1. Rozmowa o 

zachowaniu w czasie 

burzy inspirowana 

wierszem Agaty Orłoś i 

Jerzego Wolnego Burza. 

– Wykonywanie doświadczenia z 

elektrycznością statyczną. 

–– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Pisanie zasad zachowania się podczas 

burzy na otwartej przestrzeni. 

matematyczna 2. Dodawanie i 

odejmowanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

– Rozwiązywanie zadań na dodawanie i 

odejmowanie. 

– Rozwiązywanie zadań typu logicznego. 

wychowanie 

fizyczne 

(219) 

3. Gra w dwa ognie. 

(wych. fizyczne 219) 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Ćwiczenia z mocowaniem. 

– Kształcenie umiejętności grania w dwa 

ognie. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 38. 

Uczeń: 

– czerpie informacje z podanych tekstów 

– potrafi powiedzieć, kto to był Izaak Newton i co odkrył 

– stawia hipotezy i doświadczalnie je weryfikuje 

– podaje przykłady materiałów, które toną, które pływają, które utrzymują się między dnem a 

powierzchnią 

– podaje przykłady materiałów, które są przyciągane przez magnes 

– opisuje, jak działa termos 

– pisze zdania o tym, jak należy zachować się podczas burzy, żeby być bezpiecznym 

– wykonuje doświadczenia  

– śpiewa piosenkę Piłka Oli 

– dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 

60, z wykorzystaniem liczmanów lub w pamięci 

– rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe 

– poszukuje rozwiązań zadań typu logicznego 

– ilustruje i objaśnia zasadę działania wybranego lub wymyślonego urządzenia 

– zrobił latający talerz i wie, dlaczego zabawka spada na ziemię 

– rzuca i chwyta piłeczkę tenisową  
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– rzuca piłeczkę tenisową na odległość, z miejsca i z rozbiegu 

– mierzy odległość rzutu piłeczką tenisową za pomocą kroków 

– umie współpracować w grupie. 

 

Blok 39. RADY NA WAKACJE! (17 godz.) 

 

Dzień 1. O tym musisz pamiętać zawsze! 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa o zasadach 

zachowania 

bezpieczeństwa w 

czasie wakacji 

inspirowana wierszem 

Marcina Przewoźniaka 

Głupawki. 

– Rozmowa o zasadach bezpieczeństwa 

podczas letniego wypoczynku. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Pisanie zdań na podstawie ilustracji. 

muzyczna (78) 2. Nauka Piosenki do 

walizek i plecaków. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Rozmowa o treści piosenki. 

– Przypomnienie utworów poznanych w 

klasie drugiej.  

– Utrwalenie wiadomości o nutach. 

matematyczna 3. Liczby parzyste  

i nieparzyste. 

– Sprawdzanie, czy liczba jest, czy nie jest 

parzysta, z wykorzystaniem konkretów i 

obrazków. 

– Rozpoznawanie liczb parzystych i 

nieparzystych w zbiorze liczb 

jednocyfrowych i dwucyfrowych. 

– Zero jako liczba parzysta. 

– Stosowanie w praktyce terminów: cyfra, 

liczba. 

wychowanie 

fizyczne 

(220) 

4. Zabawy i gry z 

przypomnieniem zasad 

ruchu drogowego. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Rozwijanie szybkości, zwinności, 

spostrzegawczości i orientacji 

przestrzennej. 

– Kształtowanie nawyków prawidłowego 

zachowania się w ruchu drogowym. 

 

Dzień 2. Szkoła na wakacjach 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa na temat, jak 

wygląda szkoła na 

wakacjach inspirowana 

opowiadaniem 

Małgorzaty Szyszko 

Nasza szkoła.  

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wskazywanie w tekście opisu. 

– Układanie zdań opisujących uzupełnioną 

ilustrację. 

plastyczna (79) 2. Ilustrowanie opisu z 

opowiadania 

Małgorzaty Szyszko 

– Rysowanie ilustracji zgodnej z 

przeczytanym opisem. 

– Porównywanie ilustracji wykonanych 
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Nasza szkoła. przez dzieci. Wskazywanie obrazków 

najbardziej wiernych literackiemu 

opisowi. 

– Uzupełnianie obrazka o nowe elementy. 

matematyczna 3. Badanie, od czego 

zależy parzystość lub 

nieparzystość sumy 

liczb. 

– Ćwiczenia w dodawaniu w zakresie 60. 

– Wyciąganie wniosków na podstawie 

dostrzeżonych prawidłowości. 

wychowanie 

fizyczne 

(220 1/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Ilustracja ruchowa utworów muzycznych. 

 

Dzień 3. Jak chcielibyście spędzić wakacje? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa o tym, od 

czego zależą udane 

wakacje, inspirowana 

opowiadaniem Anny 

Onichimowskiej 

Wakacje.  

– Rozmowa na temat wakacyjnych planów 

dzieci. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Czytanie z podziałem na role. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

przyrodnicza 2. Nauka udzielania 

pierwszej pomocy w 

nagłych wypadkach. 

– Poznanie zasad pierwszej pomocy 

dotyczących drobnych otarć i zranień. 

– Poznanie zasad pierwszej pomocy 

dotyczących krwotoku z nosa. 

– Poznanie zasad pierwszej pomocy 

dotyczących oparzeń. 

– Przypomnienie numeru pogotowia i zasad 

wzywania pomocy lekarskiej. 

matematyczna 3. Badanie, od czego 

zależy parzystość lub 

nieparzystość różnicy 

liczb. 

– Ćwiczenia w odejmowaniu w zakresie 60. 

– Wyciąganie wniosków na podstawie 

dostrzeżonych prawidłowości. 

wychowanie 

fizyczne 

(220 2/3) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Ilustracja ruchowa słów śpiewanych 

piosenek. 

 

Dzień 4. Co to jest tęsknota? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Wyjaśnianie, co to jest 

tęsknota na podstawie 

historyjki obrazkowej. 

Pisanie zdań do 

obrazków historyjki. 

– Rozmowa z dziećmi o tym, co to jest 

tęsknota, skąd się bierze i czy można ją 

zmniejszyć. 

– Układanie historyjki obrazkowej. 

– Pisanie zdań do obrazków historyjki. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie notesika na 

adresy. 

– Zaginanie, składanie i cięcie papieru. 

– Łączenie papieru przez sklejanie. 

– Zapisywanie w notesiku adresów 

koleżanek i kolegów. 

matematyczna 3. Mnożenie w zakresie – Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu. 
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25. – Badanie, od czego zależy, czy iloczyn jest 

parzysty, czy nieparzysty. 

wychowanie 

fizyczne 

(221) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione w 

przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Ilustracja ruchowa słów śpiewanych 

piosenek. 

 

Dzień 5. Co warto przywieźć z wakacji? 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i 

interpretowanie 

wiersza Barbary 

Lewandowskiej 

Pamiątki z wakacji. 

– Czytanie wiersza. 

– Rozmowa na temat wiersza. 

– Rozwijanie wyobraźni.  

– Opisywanie narysowanej przez siebie 

pamiątki z wakacji. 

matematyczna 2. Układanie i 

rozwiązywanie zadań. 

– Odczytywanie informacji z obrazków. 

– Układanie zadań tekstowych do podanych 

pytań. 

– Rozwiązywanie zadań. 

wychowanie 

fizyczne 

(222) 

3. Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe na 

torze przeszkód. 

– Ćwiczenia rozwijające umiejętność 

rzucania, chwytania i turlania piłki. 

– Ćwiczenia rozwijające skoczność. 

– Kształtowanie umiejętności samokontroli. 

 

Dzień specjalny – Dzień Ojca 

Edukacje Tematy zajęć 

(wpisy do dziennika) 
Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Czytanie wiersza 

Elwiry Drzał Tata. 

Autosprawdzian To 

umiem! 

– Rozmowa z dziećmi o ich ojcach. 

– Opisywanie wyglądu taty. 

– Powtórzenie wiadomości o 

rzeczownikach, czasownikach i 

przymiotnikach 

zajęcia techniczne 2. Wykonanie prezentu 

dla taty. 

– Cięcie papieru po liniach prostych i 

krzywych. 

– Łączenie elementów przez sklejanie. 

– Układanie życzeń dla taty. 

matematyczna 3. Dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 60.  

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

wychowanie 

fizyczne 

(223) 

4. Zajęcia ruchowe 

(1/3 godz. – wplecione 

w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Ilustracja ruchowa słów śpiewanych 

piosenek. 

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań  

dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 39. 

Uczeń: 

– czyta ze zrozumieniem wiersze, opowiadania, teksty popularno-naukowe 

– rozmawia z koleżankami, kolegami i nauczycielem na temat swoich wakacyjnych planów, 

dzieli się swoimi emocjami  

– pisze zdania na podany temat 

– opatruje symulowane otarcie na ciele 
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– przyjmuje właściwą pozycję podczas symulowanego krwotoku z nosa 

– schładza wodą symulowane oparzenie 

– podaje numer pogotowia ratunkowego i numeru alarmowego 

– wymienia informacje, jakie trzeba przekazać dyspozytorowi pogotowia 

– zapisuje poprawnie swój adres 

– śpiewa piosenki poznane w klasie drugiej 

– rozpoznaje utwory muzyczne poznane w klasie drugiej i potrafi powiedzieć na ich temat 

kilka zdań 

– nazywa i pisze poznane nuty i pauzy  

– podaje przykłady liczb parzystych i nieparzystych w zakresie 60 

– dodaje i odejmuje liczby w zakresie 60 z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

– mnoży liczby w zakresie pierwszej ćwiartki tabliczki mnożenia 

– wyciąga wnioski na podstawie dostrzeżonych prawidłowości 

– układa i rozwiązuje zadania tekstowe, odszukując potrzebne dane na obrazku 

– rysuje obrazek zgodny z przeczytanym opisem 

– wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe 

–szybko i zwinnie pokonuje tory przeszkód. 

 

 


