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Rozkład materiału 

do cyklu Odkrywam siebie i świat 

klasa trzecia, semestr pierwszy (18 godzin tygodniowo) 

 

Rozkład zajęć, według którego ułożony jest poradnik metodyczny: 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

edukacja 

społeczna i 

etyka 

edukacja 

polonistyczna 

edukacja 

polonistyczna 

edukacja 

polonistyczna 

edukacja 

polonistyczna 

edukacja 

muzyczna 

edukacja 

plastyczna 

edukacja 

przyrodnicza 

zajęcia 

techniczne 

zajęcia 

komputerowe 

edukacja 

matematyczna 

edukacja 

matematyczna 

edukacja 

matematyczna 

edukacja 

matematyczna 

edukacja 

matematyczna 

wychowanie 

fizyczne  

 wychowanie 

fizyczne 

 wychowanie 

fizyczne 

 

edukacja polonistyczna – 4 

edukacja matematyczna – 5 

edukacja przyrodnicza – 1 

edukacja społeczna i etyka – 1 

edukacja plastyczna – 1 

edukacja muzyczna – 1 

zajęcia techniczne – 1 

wychowanie fizyczne – 3 

zajęcia komputerowe – 1 

 

WRZESIEŃ 

 

Blok 1. Lato, zaczekaj chwilę 

 

Dzień 1. Karta z historii Polski 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

społeczna 1. Słuchanie 

opowiadania 

nauczyciela o II 

wojnie światowej. 

Porównywanie 

sytuacji dzieci  

   w czasie wojny  

   i obecnie. 

– Rozbudzanie uczuć patriotycznych i rozwijanie 

zainteresowania historią Polski. 

– Wzbudzanie autorefleksji dotyczących dziecka jako 

człowieka i ucznia. 

– Rozwijanie umiejętności czytania. 

– Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na podany 

temat. 

muzyczna 

(77) 
2. Słuchanie piosenek 

o tematyce 

wojennej. 

– Analiza tekstów piosenek o tematyce wojennej 

    i omówienie ich znaczenia dla walczących. 

– Określanie nastroju piosenek o tematyce wojennej. 

– Czytanie słów piosenki. 

społeczna 3. Poznanie miejsca 

pamięci narodowej. 

– Wyjaśnienie znaczenia terminu: miejsce pamięci 

narodowej.  

– Poznanie najbliższego miejsca pamięci narodowej. 

– Kształtowanie umiejętności zachowania się  

   w miejscach pamięci narodowej. 
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Dzień 2. List od września 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

muzyczna 

(78) 
1. Nauka piosenki Znowu 

do szkoły. Przypomnienie 

poznanych nut i pauz. 

– Czytanie tekstu piosenki. 

– Nauka piosenki. 

– Wskazywanie elementów piosenki (słowa, 

melodia, tempo). 

– Wykonanie przypominajki nutowej. 

– Pisanie nut i pauz poznanych w klasie 

drugiej. 

– Granie podanych rytmów na instrumentach 

perkusyjnych. 

polonistyczna 2. Czytanie wiersza 

Tadeusza Ferenca  

   List od Września. 

– Czytanie listu z odpowiednią intonacją, 

interpretacją i w odpowiednim tempie. 

– Wskazywanie na ilustracji fragmentów 

pasujących do odpowiednich zwrotek 

wiersza. 

– Wyszukiwanie i pisanie wyrazów  

   z trudnościami ortograficznymi. 

plastyczna 

(80) 
3. Wykonanie obrazka: 

Moja wakacyjna 

przygoda. 

– Opowiadanie o wakacyjnych przygodach. 

– Zaprezentowanie sylwetki ludzkiej w ruchu. 

– Wyrażenie poprzez pracę plastyczną emocji 

związanych z minionymi wakacjami. 

 

Dzień 3. Wakacje w Polsce 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Opowiadanie 

wakacyjnych przygód  

i ich opisywanie. 

– Stosowanie różnych form wypowiedzi 

dotyczących wakacyjnych przygód – 

opowiadanie, opis. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Czytanie na głos napisanych prac. 

przyrodnicza 2. Określanie głównych 

kierunków 

geograficznych  

za pomocą kompasu  

i na mapie. 

– Wskazywanie na mapie Polski gór, wyżyn, 

nizin, morza. 

– Wyznaczanie za pomocą kompasu kierunku 

północnego i południowego.  

– Wskazywanie wschodu i zachodu. 

– Określanie, co znajduje się na północ, na 

południe, na wschód i na zachód od 

dziecka. 

– Określanie głównych kierunków 

geograficznych na mapie. 

– Orientowanie mapy za pomocą kompasu. 

matematyczna  3. Poznanie drogi 

ewakuacyjnej w szkole. 

 

– Przejście drogi ewakuacyjnej w szkole. 

– Określanie kierunków w przestrzeni i na 

płaszczyźnie. 

– Poznanie celu opracowania drogi 

ewakuacyjnej w szkole. 

– Rysowanie planu drogi ewakuacyjnej. 

 

Dzień 4. Co jest za granicami Polski? 
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Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Czytanie z podziałem  

na role opowiadania  

S. Grabowskiego  

i M. Nejmana Podróż  

po mapie. 

– Czytanie tekstu z podziałem na role. 

– Określanie położenia państw sąsiadujących 

z Polską za pomocą głównych kierunków 

geograficznych. 

– Przypomnienie kolejności liter w alfabecie. 

– Pisanie wielką literą nazw państw, miast  

 i narodowości.  

– Poznanie powitania w językach krajów, 

które z nami sąsiadują. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie z tworzywa 

sztucznego wskaźnika do 

mapy.  

– Rysowanie kształtu grotu z wykorzystaniem 

osi symetrii. 

– Cięcie tworzywa sztucznego po liniach 

prostych. 

– Mocowanie grota do patyka za pomocą 

owijania kolorową włóczką.  

matematyczna 3. Wakacyjna 

matematyka. 

– Pisanie dat. 

– Przypomnienie nazw miesięcy i ich 

kolejności. 

– Przypomnienie cyfr rzymskich. 

– Rozwiązywanie zadań z poznanymi 

jednostkami miar: °C, zł, godz. 

 

Dzień 5. Co oznaczają kolory i znaki na mapie? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Czytanie z podziałem  

na role dalszego ciągu 

opowiadania  

S. Grabowskiego  

i M. Nejmana Podróż 

po mapie. 

– Czytanie tekstu z podziałem na role. 

– Określanie na mapie głównych kierunków 

geograficznych. 

– Poznanie symboli stosowanych na mapach. 

– Pisanie wielką literą nazw gór, rzek i miast. 

przyrodnicza 2. Praktyczne 

posługiwanie się mapą 

Polski. 

– Wskazywanie na mapie Polski gór, wyżyn, 

nizin, morza, granic. 

– Wymienianie nazw sąsiadujących z Polską 

krajów i ich stolic. 

– Wyszukiwanie na mapie Polski rzek, miast, 

gór. 

– Zabawa puzzlami Mapa Polski. 

matematyczna 3. Zastosowanie 

matematyki podczas 

budowania latawca. 

– Rozwiązywanie zadań na dodawanie, 

odejmowanie, mnożenie i dzielenie. 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem  

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Temat zajęć Główne zadania zajęć 

1. 

(223) 
1. Ćwiczenia przypominające 

zasady zachowania się w ruchu 

drogowym. 

– Przechodzenie przez jezdnię zgodnie  

    z poznanymi zasadami. 

– Chodzenie prawą stroną chodnika. 

– Chodzenie drogą bez chodnika. 

2. 2. Zabawy i gry orientacyjno- – Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 



 4 

 (224)    -porządkowe. – Ustawianie się w szeregu, w rzędzie, w kole. 

– Kształcenie szybkiego reagowania  

    na ustalone sygnały. 

– Przypomnienie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących podczas zajęć sportowych. 

3. 

(225) 
3. Biegi ze startu wysokiego i 

niskiego. 

– Ćwiczenia kształtujące prawidłową 

sylwetkę. 

– Biegi ze startu wysokiego.  

– Biegi ze startu niskiego.  

– Pomiar czasu biegu na dystansie 30–50 m. 

 

Blok 2. Jakie bogactwa naturalne występują w Polsce? 

 

Dzień 1. Jakie bogactwa kryje ziemia? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznawanie bogactw 

naturalnych 

występujących w Polsce. 

– Oglądanie okazów naturalnych: węgla 

kamiennego, brunatnego, rud, soli 

kamiennej. 

– Wskazywanie na mapie ich występowania. 

– Pisanie nazw bogactw naturalnych 

występujących w Polsce. 

muzyczna 

(79) 
2. Nauka piosenki  

Hej, w kopalni. 

Wprowadzenie 

pięciolinii. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Poznanie pojęć: linia pięciolinii, pole 

pięciolinii. 

matematyczna  3. Liczby w zakresie 60. 

Układ dziesiątkowy. 

– Liczenie w zakresie 60 według podanego 

warunku. 

– Kształtowanie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Rozróżnianie pojęć: liczba, cyfra. 

 

Dzień 2. Torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny  

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna  
1. Czytanie tekstu Ireny 

Mężyńskiej Skąd się 

wziął w ziemi węgiel? 

– Badanie właściwości węgla. 

– Poznanie pochodzenia węgla i sposobów 

jego pozyskiwania. 

– Odszukiwanie na mapie Polski miejsc 

występowania węgla. 

– Opowiadanie przeczytanego tekstu.  

– Pisanie wielką literą nazw miast. 

plastyczna 

(81) 
2. Rysowanie kopalni 

węglem drzewnym. 

– Posługiwanie się kreską i plamą w pracy 

plastycznej.  

matematyczna  3. Liczby w zakresie 60. 

Układ pozycyjny. 

– Wyróżnianie w liczbach cyfry jedności  

i cyfry dziesiątek.  

– Kształcenie rozumienia systemu 

pozycyjnego. 

– Porównywanie liczb w zakresie 60  

– o takiej samej liczbie cyfr, o różnej 

liczbie cyfr. 
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– Porządkowanie liczb w zakresie 60 według 

podanego warunku. 

 

Dzień 3. Do czego potrzebny jest węgiel i kto go wydobywa 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie zastosowania 

węgla.  

– Czytanie tekstu o zastosowaniu węgla  

i sposobach jego wydobywania. 

polonistyczna 2. Słuchanie tekstu 

Zbigniewa Przyrowskiego 

Skąd się bierze węgiel? 

Opisywanie wyglądu 

górników. 

– Słuchanie tekstu ze zrozumieniem. 

– Wypowiedzi na temat tekstu. 

– Opisywanie wyglądu górników na 

podstawie zdjęć i zgromadzonego 

słownictwa. 

matematyczna  3. Dodawanie liczb 

jednocyfrowych  

do dwucyfrowych  

bez przekraczania progu 

dziesiątkowego,  

w zakresie 60. 

– Poznanie nazw liczb w dodawaniu. 

– Ćwiczenie się w liczeniu. 

– Liczba 0 w dodawaniu. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

prostych i nietypowych. 

 

Dzień 4. Jaki wpływ na środowisko ma wydobywanie i przetwarzanie węgla? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Rozmowa  

o zagrożeniach dla 

środowiska naturalnego 

związanych  

z eksploatacją  

i użytkowaniem węgla.  

Powtórzenie wiadomości  

o głoskach, literach, 

dwuznakach, 

samogłoskach  

i spółgłoskach. 

– Wskazywanie, które elementy środowiska 

naturalnego i w jaki sposób są zagrożone  

z powodu eksploatacji i użytkowania węgla 

i w jaki sposób. 

– Wyodrębnianie w słowach głosek  

w nagłosie, wygłosie i śródgłosie. 

– Analiza i synteza słuchowa słów. 

– Czytanie i pisanie liter i dwuznaków. 

– Wyróżnianie w wyrazach spółgłosek  

i samogłosek. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie sylwety 

Skarbnika ze świecącymi 

oczami i lampą. 

– Wycinanie sylwety skarbnika. 

– Montowanie przesuwnego elementu. 

matematyczna  3. Odejmowanie liczb 

jednocyfrowych od 

dwucyfrowych bez 

przekraczania progu 

dziesiątkowego,  

   w zakresie 60. 

– Poznanie nazw liczb w odejmowaniu. 

– Ćwiczenia w odejmowaniu. 

– Liczba 0 w odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych prostych  

i złożonych. 

 

Dzień 5. Podanie o Skarbniku 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie podania 

Jadwigi Chrząszczewskiej 

i Jadwigi Warnkówny 

Legenda o Skarbniku. 

Powtórzenie wiadomości  

o wyrazach i sylabach. 

– Przypomnienie znaczenia terminu podanie. 

– Czytanie podania. 

– Odpowiadanie na pytania dotyczące 

podania. 

– Powtórzenie wiadomości o wyrazach  

i sylabach. 
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– Ćwiczenia kaligraficzne. 

matematyczna  2. Dodawanie  

i odejmowanie liczb 

jednocyfrowych  

do i od dwucyfrowych  

bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Posługiwanie się nazwami liczb  

w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych prostych  

i złożonych. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Temat zajęć Główne zadania zajęć 

4. 

(226) 
1. Rozwijanie zwinności  

i szybkości 

– Zabawy i gry łączące różne formy ruchu. 

– Rozwijanie koordynacji ruchowej, 

zwinności i skoczności. 

5. 

(227) 
2. Ćwiczenia i zabawy kształtujące 

prawidłową sylwetkę. 

– Rozwijanie koordynacji ruchowej, 

zwinności i zwrotności. 

– Wykonywanie ćwiczeń kształtujących 

prawidłową sylwetkę. 

– Rozmowa o związku prawidłowej sylwetki 

ze zdrowiem człowieka. 

6. 

(228) 
3. Skoki w dal z miejsca 

i z rozbiegu. 

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

– Przypomnienie techniki skoku w dal 

z miejsca.  

– Przypomnienie techniki skoku w dal  

z rozbiegu. 

– Pomiar skoków w dal z miejsca 

i z rozbiegu. 

 

 

Blok 3. Jakie bogactwa naturalne występują w Polsce? (cd.) 

 

Dzień 1. Co było wianem królowej Kingi? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie pierwszej 

części legendy 

opracowanej przez  

W.L. Anczyca  

Wiano świętej Kingi. 

Pisownia wyrazów ze 

spółgłoskami miękkimi. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Odszukiwanie w tekście informacji.  

– Wzbogacanie zasobu słownikowego dzieci. 

– Pisanie wyrazów ze spółgłoskami 

miękkimi.  

muzyczna 

(80) 
2. Poznanie życia 

i twórczości Jana 

Sebastiana Bacha. 

Pisanie klucza 

wiolinowego. 

– Czytanie informacji o życiu Jana Sebastiana 

Bacha. 

– Słuchanie utworu Jana Sebastiana Bacha. 

– Ilustracja plastyczna wysłuchanego utworu. 

– Nauka pisania klucza wiolinowego. 

matematyczna  3. Dodawanie liczb 

jednocyfrowych  

do dwucyfrowych  

z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu. 

– Czynne posługiwanie się nazwami liczb  

w dodawaniu. 

– Rozwiązywanie zadań prostych na 

porównywanie różnicowe i typu 

logicznego. 
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Dzień 2. Co było wianem królowej Kingi? (cd.) 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie dalszego ciągu 

legendy opracowanej 

przez W.L. Anczyca 

Wiano świętej Kingi. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Odszukiwanie w tekście informacji.  

– Wzbogacanie zasobu słownikowego dzieci. 

– Opowiadanie legendy. 

– Objaśnianie znaczenia powiedzeń o soli. 

plastyczna 

(82) 
2. Lepienie postaci  

z legendy Wiano świętej 

Kingi z solnej plasteliny. 

– Przygotowanie solnej plasteliny.  

– Lepienie postaci. 

– Malowanie postaci farbami.  

matematyczna  3. Dodawanie liczb 

jednocyfrowych  

do dwucyfrowych  

z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu. 

– Czynne posługiwanie się nazwami liczb  

w dodawaniu. 

– Rozwiązywanie zadań prostych na 

porównywanie różnicowe i typu 

logicznego. 

 

Dzień 3. Legenda O górniku Hilarym Mali i posągu świętej Barbary 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie pierwszej 

części legendy 

opracowanej przez 

Jerzego Stankiewicza  

O górniku Hilarym Mali  

i posągu świętej Barbary. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Odszukiwanie informacji w tekście.  

– Opowiadanie legendy. 

– Wymyślenie zakończenia legendy. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Czytanie i pisanie różnych rodzajów zdań.  

przyrodnicza 2. Poznanie rodzajów rud 

metali wydobywanych  

w Polsce. 

– Oglądanie okazów rud metali i określanie 

ich cech.  

– Poznanie zastosowania rud metali w 

przemyśle. 

– Śledzenie przebiegu wytopu rudy żelaza. 

matematyczna  3. Odejmowanie liczb 

jednocyfrowych  

od dwucyfrowych  

z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w odejmowaniu. 

– Czynne posługiwanie się nazwami liczb  

w odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań prostych na 

porównywanie różnicowe i typu 

logicznego. 

 

Dzień 4. Ciąg dalszy legendy O górniku Hilarym Mali i posągu świętej Barbary 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie dalszej części 

legendy opracowanej 

przez J. Stankiewicza  

   O górniku Hilarym Mali  

  i posągu świętej Barbary. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Sprawdzenie rozumienia czytanego tekstu. 

– Układanie i pisanie pytań do podanych 

zdań.  

– Opowiadanie legendy. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie ruchomej 

sylwety Hilarego Mali. 

– Wycięcie elementów sylwety. 

– Ruchome połączenie elementów sylwety. 
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matematyczna  3. Odejmowanie liczb 

jednocyfrowych  

   od dwucyfrowych  

   z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w odejmowaniu. 

– Czynne posługiwanie się nazwami liczb  

w odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań prostych na 

porównywanie różnicowe i typu 

logicznego. 

 

Dzień 5. Powtórzenie wiadomości o bogactwach naturalnych Polski 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Powtórzenie wiadomości 

o bogactwach 

naturalnych Polski. 

– Rozwiązanie krzyżówki tematycznej. 

– Układanie i pisanie zdań oznajmujących, 

pytających, rozkazujących, 

wykrzyknikowych. 

matematyczna  2. Dodawanie  

i odejmowanie liczb 

jednocyfrowych  

do i od dwucyfrowych  

z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenie się w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych na 

porównywanie różnicowe i typu 

logicznego. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

7. 

(229) 
1. Zabawy bieżne  

   ze startem z różnych pozycji. 

– Rozwijanie umiejętności startu do biegu  

    z różnych pozycji. 

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw  

    ze współzawodnictwem. 

– Rozwijanie szybkości i zwinności. 

8. 

(230) 
2. Tor przeszkód – rozwijanie 

zwinności  

   i mocy. 

– Rozwijanie mocy i zwinności. 

– Sprawne pokonywanie torów przeszkód. 

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw  

    ze współzawodnictwem. 

9. 

(231) 
3. Zabawy łączące bieg  

   z rzutem. 

– Rzucanie do celu z miejsca i w biegu. 

– Rzucanie do celu nieruchomego i będącego 

w ruchu. 

 

Blok (nieobowiązkowy, można go zastąpić własnymi propozycjami) 

 

Dzień 1. Wycieczka do lasu 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

muzyczna 

(81), 

matematyczna 

1.–3. Wycieczka do lasu. – Obserwowanie roślin i zwierząt żyjących  

w różnych warstwach lasu.  

– Rozpoznawanie roślin i zwierząt poznanych 

w klasach pierwszej i drugiej. 

– Dostrzeganie różnic w nasłonecznieniu, 

wilgotności i temperaturze w różnych 

warstwach lasu. 

– Śpiewanie poznanych piosenek. 

 

Dzień 2. Opracowanie lektury: 

Krystyna Drzewiecka Piątka z Zakątka 
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Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o dziecięcych 

organizacjach 

formalnych  

   i nieformalnych 

inspirowana lekturą 

Piątka z Zakątka.  

– Poznanie informacji o autorce lektury 

– Oglądanie Lekturnika. 

– Poznanie pojęć: pamiętnik, narrator. 

– Sprawdzenie znajomości treści lektury. 

– Układanie i zapisywanie odpowiedzi na 

pytania. 

– Opowiadanie wybranej przygody bohaterów 

opowiadań. 

– Rozmowa o sposobach spędzania czasu 

wolnego przez dzieci. 

– Szukanie wartości łączących przyjaciół. 

plastyczna 

(83) 
2. Wykonanie obrazka na 

temat: Ja, koleżanki  

i koledzy, z którymi lubię 

się bawić po szkole. 

– Ukazanie sylwetek ludzkich w ruchu. 

– Wyrażenie w pracy plastycznej emocji 

związanych z zabawą z koleżankami  

i kolegami. 

matematyczna  3. Układanie zadań na 

dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 

60. 

– Układanie zadań do podanych warunków. 

– Rozwiązywanie zadań w grupie.  

– Wspólne ustalanie rozwiązania zadania. 

 

Dzień 3. Opracowanie lektury: 

Krystyna Drzewiecka Piątka z Zakątka 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie rozdziałów 

książki Krystyny 

Drzewieckiej Piątka  

z Zakątka dotyczących 

drugiej wojny światowej. 

– Kształcenie umiejętności wyszukiwania 

informacji w przeczytanym tekście. 

– Poznanie terminu: recenzja. 

– Pisanie recenzji przeczytanej lektury.  

przyrodnicza 2. Opowiadanie 

nauczyciele o Powstaniu 

Warszawskim w 1944 

roku. 

– Słuchanie opowiadania nauczyciela  

o powstaniu warszawskim w 1944 roku. 

– Spotkanie z osobą, która przeżyła drugą 

wojnę światową. 

– Wyszukiwanie w Internecie materiałów 

zdjęciowych na temat wojny. 

– Czytanie fragmentów lektury dotyczących 

wojny. 

matematyczna  3. Układanie zadań na 

dodawanie 

 i odejmowanie. 

– Układanie zadań do podanych warunków. 

– Rozwiązywanie zadań w grupie. Wspólne 

ustalanie rozwiązania zadania. 

 

Dzień 4. Podróże po krajach Unii Europejskiej – Wielka Brytania 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 
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polonistyczna, 

zajęcia 

techniczne, 

matematyczna  

1. Balonem nad Wielką 

Brytanią 

– Kształcenie umiejętności pracy w zespole. 

– Rozwijanie ekspresji plastycznej  

i werbalnej. 

– Korzystanie z informacji o Polsce 

zdobytych w czasie zajęć. 

– Wzbogacanie wiedzy o regionie 

zamieszkania. 

– Wprowadzenie pojęć: agroturystyka, baza 

hotelowa, informacja turystyczna, pamiątki 

regionalne. 

– Rozwijanie przedsiębiorczości. 

 

Dzień 5. Powtórzenie wiadomości i umiejętności opanowanych we wrześniu 

 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Sprawdzian miesięczny 

nr 1. 

– Pisanie z pamięci. 

– Wyróżnianie w tekście liter 

odpowiadających samogłoskom  

i spółgłoskom. 

– Pisanie wyrazów ze zmiękczeniami. 

matematyczna  2. Sprawdzian miesięczny 

nr 1. 

– Dodawanie w zakresie 60. 

– Odejmowanie w zakresie 60. 

– Rozwiązywanie zadań na dodawanie 

i odejmowanie w zakresie 60. 

– Układanie zadań na dodawanie  

i odejmowanie w zakresie 60. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

10. 

(232) 
1. Zabawy bieżne ze startem z 

różnych pozycji. 

– Rozwijanie umiejętności startu do biegu 

z różnych pozycji. 

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw ze 

współzawodnictwem. 

– Rozwijanie szybkości i zwinności. 

11. 

(233) 
2. Tor przeszkód – rozwijanie 

zwinności  

i mocy. 

– Rozwijanie mocy i zwinności. 

– Sprawne pokonywanie torów przeszkód. 

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw ze 

współzawodnictwem. 

12. 

(234) 
3. Zabawy łączące bieg  

z rzutem. 

– Rzucanie do celu z miejsca i w biegu. 

– Rzucanie do celu nieruchomego i będącego 

w ruchu. 

 

PAŹDZIERNIK 

 

Blok 1. Pamiętaj – nie jesteś sam! 

 

Dzień 1. Początek złego… 

 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

społeczna 1. Rozmowa o agresji  – Wyjaśnianie na przykładach terminów: 
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i przemocy wśród dzieci 

i dorosłych inspirowana 

opowiadaniem  

C. De Pino Złe zielone 

oczy. 

przemoc, agresja. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wypowiadanie się na podany temat  

z uwzględnieniem własnych doświadczeń.  

– Rozmowa na temat, dlaczego dzieci nie 

chcą mówić innym o doznanej przemocy. 

– Pisanie odpowiedzi na pytania. 

– Opowiadanie przeczytanego fragmentu 

opowiadania. 

muzyczna 

(82) 
2. Nauka piosenki  

Kiedy jesteśmy razem.  

Poznanie instrumentu 

melodycznego* i gamy. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie tekstu piosenki. 

– Rozmowa na temat treści piosenki. 

– Śpiewanie piosenki. 

– Poznanie instrumentu melodycznego – 

dzwonków. 

– Granie gamy. 

matematyczna  3. Dodawanie liczb 

dwucyfrowych  

   do pełnych dziesiątek  

   bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Odczytywanie danych zadania z obrazka. 

– Rozwiązywanie zadań prostych na 

dodawanie. 

– Rozwiązywanie zadania nietypowego 

metodą prób i błędów. 

* Wprowadzamy dzwonki jako instrument melodyczny, wychodząc z założenia, że jest on najłatwiej 

dostępny i sprawia dzieciom najmniej problemów. Nauczyciel może jednak sam zadecydować, jaki 

to będzie instrument.  
 

Dzień 2. Jest coraz gorzej... 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

plastyczna 

(84) 
1. Rysunek na temat: 

Rozmawiam z zaufaną 

osobą o swoich 

problemach. 

– Wyrażenie swoich emocji poprzez pracę 

plastyczną. 

– Rysowanie postaci ludzkich. 

– Wyrażenie emocji poprzez dobór kolorów. 

– Nazywanie emocji wyrażonych w pracach 

plastycznych. 

polonistyczna, 

społeczna 
2. Rozmowa o tym, 

dlaczego warto 

rozmawiać z dorosłymi  

o swoich problemach 

inspirowana dalszym 

ciągiem opowiadania 

C. De Pino Jestem 

martwy. 

– Rozmowa o obawach dzieci związanych z 

powiedzeniem dorosłym o swoich 

problemach. 

– Odgrywanie scenek dramowych. 

– Pisanie według podanego planu zdań na 

temat narysowanego obrazu. 

– Opowiadanie przeczytanego fragmentu 

opowiadania. 

matematyczna  3. Dodawanie liczb 

dwucyfrowych  

   bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Rozwiązywanie zadań prostych i złożonych. 

– Zapisywanie danych zadania złożonego w 

postaci krótkiego zapisu. 

– Rozwiązywanie zadania nietypowego. 

 

Dzień 3. Jak przeciwstawiać się przemocy 
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Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza 
1.–2.Rozmowa na temat 

radzenia sobie z 

dręczycielami na 

podstawie doświadczenia 

dzieci i dalszego ciągu 

opowiadania C. De Pino 

Plan. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wypowiadanie się na podany temat z 

uwzględnieniem własnego doświadczenia.  

– Rozmowa na temat sposobów 

samodzielnego radzenia sobie z przemocą. 

– Przepisywanie z pamięci do zeszytu planu 

postępowania wobec dręczycieli. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Opowiadanie przeczytanego fragmentu 

opowiadania. 

matematyczna  3. Dodawanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekraczaniem progu  

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

– Rozwiązywanie zadania nietypowego. 

 

Dzień 4. Jak działa plan? 

 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisanie zakończenia 

opowiadania C. De Pino 

Sprawdzian. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wypowiadanie się na podany temat z 

uwzględnieniem własnych doświadczeń.  

– Inscenizowanie fragmentów opowiadania 

ilustrujących stosowanie planu. 

– Pisanie zakończenia opowiadania. 

– Opowiadanie przeczytanego fragmentu 

opowiadania. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie plakatu 

przedstawiającego plan 

przeciwstawiania się 

przemocy i agresji. 

– Grupowe wykonywanie plakatu dowolną 

techniką. 

– Rozwieszenie plakatów w kilku miejscach 

w szkole. 

matematyczna  3. Dodawanie liczb 

dwucyfrowych  z 

przekraczaniem progu  

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Posługiwanie się ze zrozumieniem 

terminami matematycznymi. 

– Odczytywanie informacji z wykresu. 

– Rozwiązywanie zadania nietypowego. 

 

Dzień 5. Koniec z bezradnością 

 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Uzgodnienie i zapisanie 

postulatów dotyczących 

przeciwstawianiu się 

przemocy na podstawie 

opowiadania Ireny 

Mężyńskiej Trzeba o tym 

mówić. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Wypowiadanie się na podany temat z 

uwzględnieniem własnych doświadczeń.  

– Pisanie postulatów dotyczących 

przeciwstawianiu się agresji w szkole. 

– Opowiadanie przeczytanego fragmentu 

opowiadania. 
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matematyczna  2. Dodawanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekraczaniem progu  

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Posługiwanie się ze zrozumieniem 

terminami matematycznymi. 

– Układanie zadania do podanych danych.  

– Rozwiązywanie zadania nietypowego. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

1. 

(235) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Nauka 

przewrotu w przód 

– Rozwój kondycji fizycznej. 

– Rozwój sprawności ogólnej: zmiany 

kierunku i tempa ruchu. 

– Nauka przewrotu w przód. 

2. 

(236) 

Siłacze: Czołganie w różnych 

kierunkach i rozwój umiejętności 

przewrotu w przód 

– Rozwój siły fizycznej rąk i tułowia. 

– Rozwijanie umiejętności przewrotu w 

przód. 

 

3. 

(237) 

Sprinterzy: Starty z różnych 

pozycji, rozwój umiejętności 

przewrotu w przód 

– Rozwój szybkości. 

– Rozwijanie umiejętności przewrotu w 

przód.  

 

 

Blok 2. O tym, co trzeba wiedzieć o lesie 

 

Dzień 1. Co to znaczy, że las ma warstwy? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 

 
1. Poznanie warstwowej 

budowy lasu. 

– Charakterystyka warunków panujących w 

poszczególnych warstwach lasu. 

– Poznanie roślin występujących w 

poszczególnych warstwach lasu. 

– Poznanie zwierząt żyjących w 

poszczególnych warstwach lasu. 

muzyczna 

(83) 
2. Nauka piosenki  

W lesie.  

Poznanie dźwięku sol (g). 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie tekstu piosenki. 

– Rozmowa na temat treści piosenki. 

– Śpiewanie piosenki. 

– Granie na dzwonkach dźwięku sol (g). 

– Pisanie na pięciolinii nuty sol (g). 

matematyczna  3. Odejmowanie liczb 

dwucyfrowych bez 

przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w odejmowaniu. 

– Sprawdzanie odejmowania za pomocą 

dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań wymagających 

rozumienia struktury liczb dwucyfrowych. 

– Porównywanie liczb dwucyfrowych. 

 

Dzień 2. Wśród leśnego runa  

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza 
1. Opowiadanie według 

planu tekstu Marii 

Kownackiej O grzybach 

na jednej nodze i żabie 

– Czytanie opowiadania. 

– Porządkowanie kolejności zdarzeń. 

– Opowiadanie tekstu według planu. 

– Rozwijanie czujności ortograficznej. 
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kolczastej srodze. – Utrwalenie wiadomości o leśnym runie. 

plastyczna 

(85) 
2. Wykonanie modelu lasu 

– warstwa runa. 

– Wycinanie sylwet roślin i zwierząt, które 

można spotkać w warstwie leśnego runa. 

– Przyklejanie wyciętych sylwet do podstawy. 

matematyczna  3. Odejmowanie liczb 

dwucyfrowych bez 

przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Układanie pytań do zadania. 

– Rozwiązywanie zadania złożonego. 

– Rozwiązywanie zadania nietypowego. 

 

Dzień 3. Opisz grzyb 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Poznanie budowy 

grzyba.  

– Oglądanie okazów grzybów. 

– Czytanie informacji o grzybach. 

– Poznanie grzybów jadalnych i niejadalnych. 

– Rozmowa o konsekwencjach zjedzenia 

trujących grzybów. 

polonistyczna 2. Pisanie według 

podanego planu opisu 

wybranego grzyba. 

– Czytanie planu opisu grzyba. 

– Gromadzenie słownictwa przydatnego do 

opisu. 

– Ustne układanie opisu. 

– Samodzielne zapisywanie opisu w zeszycie. 

matematyczna  3. Odejmowanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekraczaniem progu  

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

– Rozwiązywanie zadania nietypowego. 

 

Dzień 4. Wśród podszytu 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

zajęcia 

techniczne 
1. Wykonanie makiety lasu 

– warstwa podszytu. 

– Wycinanie sylwet roślin i zwierząt, które 

można spotkać w warstwie podszytu. 

– Przyklejanie wyciętych sylwet do makiety. 

przyrodnicza 2. Poznanie zależności 

pokarmowych w świecie 

przyrody – łańcuch 

pokarmowy 

– Utrwalenie wiadomości o podszycie. 

– Poznanie przykładów łańcuchów 

pokarmowych w lesie. 

matematyczna  3. Odejmowanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekraczaniem progu  

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Rozwiązywanie zadań wymagających 

posługiwania się ze zrozumieniem 

terminami matematycznymi. 

– Zapisywanie danych i szukanych zadania. 

– Rozwiązywanie zadania złożonego. 

– Rozwiązywanie zadania nietypowego. 

 

Dzień 5. Skąd się wzięły na ziemi wrzosy? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie legendy Bianki 

Marii Legenda o wrzosie.  

Opisywanie według 

planu obrazu Tomasza 

Winta Wrzosy.  

– Czytanie legendy. 

– Czytanie planu opisu krajobrazu. 

– Gromadzenie słownictwa przydatnego do 

opisu. 

– Ustne układanie opisu. 
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– Samodzielne zapisywanie opisu w zeszycie. 

– Rozwijanie czujności ortograficznej. 

matematyczna  2. Dodawanie i 

odejmowanie liczb 

dwucyfrowych z 

przekraczaniem progu  

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Posługiwanie się ze zrozumieniem 

terminami matematycznymi. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

– Rozwiązywanie zadania nietypowego. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

4. 

(238) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Ćwiczenia 

skoczne i równoważne, rozwój 

umiejętności przewrotu w przód. 

– Rozwój kondycji fizycznej i ogólnej 

sprawności, zmiany kierunku i tempa 

ruchu. 

– Rozwój umiejętności utrzymywania 

równowagi. 

– Rozwój umiejętności przewrotu w przód. 

5. 

(239) 

Jesteśmy drużyną: Rzucanie i 

chwytanie piłki. 

– Rozwój umiejętności współpracy w 

drużynie. 

– Rozwój umiejętności rzucania i chwytu 

piłki. 

6. 

(240) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Ćwiczenia 

gibkościowe i równoważne. 

– Rozwój gibkości. 

– Rozwój poczucia równowagi. 

 

Blok 3. Opowieści z różnych warstw lasu 
 

Dzień 1. Opisz jarząb 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisanie planu opisu 

jarzębiny. 

– Oglądanie naturalnych okazów i zdjęć 

przedstawiających jarzębinę. 

– Układanie planu opisu jarzębiny. 

– Gromadzenie słownictwa przydatnego  

    do opisu jarzębiny z podziałem na części 

mowy. 

– Ustne opisywanie jarzębiny według 

ułożonego planu.  

muzyczna 

(84) 
2. Nauka piosenki  

Jarzębina.  

Poznanie twórczości  

W.A. Mozarta. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie tekstu piosenki. 

– Rozmowa na temat treści piosenki. 

– Śpiewanie piosenki. 

– Czytanie informacji o W.A. Mozarcie. 

– Słuchanie utworu W.A. Mozarta Eine kleine 

Nachtmusik. 

matematyczna  3. Rozszerzenie numeracji 

do 70. 

– Przeliczanie 70 elementów. 

– Liczenie dziesiątkami do 70. 

– Porządkowanie liczb w zakresie 70. 

– Porównywanie liczb w zakresie 70. 

– Numeracyjne przypadki dodawania  

    i odejmowania w zakresie 70. 
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Dzień 2. Wśród leśnych drzew 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie z podziałem  

    na role opowiadania  

    Cz. Janczarskiego 

Najpiękniejszy pałac. 

Rozpoznawanie 

rzeczowników, 

czasowników  

i przymiotników. 

– Kształcenie umiejętności czytania  

    z podziałem na role. 

– Zwrócenie uwagi na piękno przyrody. 

– Utrwalenie wiadomości o warstwowej 

budowie lasu. 

– Rozpoznawanie poznanych części mowy  

    i określanie ich liczby. 

– Kształcenie czujności ortograficznej. 

plastyczna 

(86) 
2. Wykonanie makiety lasu 

– warstwa drzew. 

– Wycinanie sylwet roślin i zwierząt, które 

można spotkać w warstwie drzew. 

– Przyklejanie wyciętych sylwet do podstawy. 

matematyczna  3. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb 

jednocyfrowych  

   do i od dwucyfrowych  

   w zakresie 70  

   bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

– Czytanie ze zrozumieniem tekstów 

matematycznych. 

 

Dzień 3. Jakie są rodzaje lasów 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie rodzajów 

lasów w Polsce  

    i ich charakterystyka. 

– Poznanie warunków klimatycznych  

    i wodnych panujących w różnych rodzajach 

lasów, w różnych porach roku. 

– Poznanie gatunków drzew rosnących  

     w różnych rodzajach lasów. 

– Ukazanie zależności między rodzajem lasu 

a jego podszytem i runem. 

społeczna 2. Poznanie zawodów 

    i dziedzin nauki 

związanych z lasem. 

– Wyszukiwanie informacji na podany temat.  

– Robienie notatek na podstawie zebranych 

informacji. 

– Kształtowanie poczucia odpowiedzialności 

za środowisko przyrodnicze. 

matematyczna  3. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb 

dwucyfrowych  

    w zakresie 70  

   bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych na 

porównywanie różnicowe. 

– Czytanie ze zrozumieniem tekstów 

matematycznych. 

 

Dzień 4. Sprawdź, co wiesz o lesie 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie wiersza  

   Hanny Zdzitowieckiej  

    Co się w lesie czerwieni. 

Opisywanie wybranej 

rośliny. 

– Czytanie wiersza. 

– Czytanie pytań i odpowiadanie na nie. 

– Opisywanie wybranej rośliny. 

– Ćwiczenia kaligraficzne – przepisywanie 

wiersza do zeszytu. 

– Odszukiwanie w wierszu poznanych części 
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mowy. 

przyrodnicza 2. Powtórzenie wiadomości 

o lesie. 

– Pisanie nazw zwierząt żyjących w różnych 

warstwach lasu. 

– Pisanie nazw roślin występujących  

   w różnych warstwach lasu. 

– Przypomnienie warunków atmosferycznych 

i wodnych panujących w lesie w zależności 

od warstwy i pory roku. 

– Wskazywanie zależności pokarmowych 

między roślinami i zwierzętami. 

– Wymienianie nazw roślin i zwierząt 

leśnych, które są w Polsce pod ochroną. 

matematyczna  3. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb 

jednocyfrowych 

   do i od dwucyfrowych  

   w zakresie 70 

   z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Zapisywanie danych i szukanych zadania. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

– Rozwiązanie zadania z konfliktem 

poznawczym. 

– Kształcenie umiejętności argumentowania. 

 

Dzień 5. Wspomnienia o zmarłych 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o dniu 

Wszystkich Świętych 

inspirowana 

opowiadaniem  

   Ewy Barskiej Muszelka. 

– Rozmowa o potrzebie zachowywania 

pamięci o zmarłych. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Nazywanie emocji i uczuć związanych  

    ze śmiercią bliskich. 

matematyczna  2. Dodawanie 

    i odejmowanie liczb 

dwucyfrowych  

   w zakresie 70  

   z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań wymagających 

rozumienia terminów matematycznych. 

– Układanie zadania do podanych warunków  

    i jego rozwiązywanie. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

7. 

(241) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Ćwiczenia zręcznościowe, 

wspinanie się i rozwój umiejętności 

przewrotu w przód 

– Rozwój sprawności ogólnej (szybkie 

reagowanie na warunki zewnętrzne). 

– Rozwój umiejętności związanych ze 

wspinaniem (zwinności, siły, gibkości). 

– Rozwój umiejętności przewrotu w przód. 

 

8. 

(242) 

Siłacze: Ćwiczenia siłowo / 

kondycyjne i mocowanie się w 

parach w pozycji „parteru” 

– Rozwój kondycji; 

– Rozwój siły i zwinności; 

– Rozwój pewności siebie w bezpośredniej 

konfrontacji. 

 

9. 

(243) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Czworakowanie i przewroty w przód 

z piłką 

– Rozwój sprawności ogólnej. 
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Blok (nieobowiązkowy) 

 

Dzień 1. Wycieczka do lasu lub na cmentarz 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

muzyczna 

(85), 

matematyczna 

1.–3. Wycieczka do lasu. – Skonfrontowanie zdobytych wiadomości  

    o lesie z rzeczywistością. 

– Rozpoznawanie roślin i ich nazywanie.  

– Wskazywanie warstw lasu. 

– Rozpoznawanie i nazywanie gatunków 

drzew liściastych i iglastych. 

– Dostrzeganie zmian, jakie zaszły w lesie  

    w ciągu miesiąca pod wpływem obniżenia 

się temperatury powietrza. 

lub 1.–3. Wycieczka  

      na cmentarz wojskowy.  

– Wyjaśnienie dzieciom, kto spoczywa 

    na cmentarzach wojskowych. 

– Ustalenie zasad zachowania się na 

cmentarzu. 

 

Dzień 2. Opracowanie lektury: 

Elżbieta Zubrzycka Słup soli 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

etyka 
1. Rozmowa o zjawisku 

agresji wśród dzieci 

inspirowana książką 

Elżbiety Zubrzyckiej  

   Słup soli. 

– Poznanie informacji o autorce lektury. 

– Poznanie pojęć: powieść, bohater, fabuła. 

– Sprawdzenie znajomości treści lektury. 

– Formułowanie problemu poruszonego  

    w lekturze.  

– Dostrzeganie przyczyn i skutków agresji 

wśród dzieci. 

plastyczna 

(87) 
2. Wykonanie pracy 

zbiorowej pod tytułem 

Kim jesteśmy? 

– Ukazanie w pracy plastycznej własnych 

charakterystycznych cech i upodobań. 

– Rozwijanie autorefleksji. 

– Dostrzeganie w pracach plastycznych 

koleżanek i kolegów elementów 

świadczących o wspólnych cechach  

   i upodobaniach. 

matematyczna  3. Układanie zadań  

    na dodawanie  

    i odejmowanie. 

– Układanie zadań do podanych warunków. 

– Rozwiązywanie zadań w grupie. Wspólne 

ustalanie rozwiązania zadania. 

 

Dzień 3. Opracowanie lektury: 

Elżbieta Zubrzycka Słup soli 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza, 

etyka 

 

1.–2. Szukanie sposobów 

przeciwstawiania się 

agresji ze strony 

rówieśników 

inspirowane książką 

Elżbiety Zubrzyckiej 

– Kształtowanie przekonania, że w każdej 

sytuacji istnieje jakieś rozwiązanie, trzeba 

się tylko postarać je znaleźć. 

– Szukanie sposobów przeciwstawiania się 

agresji ze strony rówieśników. 

– Odróżnianie skarżenia od poszukiwania 
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Słup soli. pomocy w rozwiązaniu problemu. 

– Rozwijanie umiejętności dyskutowania. 

– Pisanie recenzji przeczytanej lektury.  

matematyczna  3. Liczenie w pamięci  

  w zakresie 70. 

– Rozwijanie biegłości w dodawaniu  

    i odejmowaniu w zakresie 70. 

 

Dzień 4. Podróże po krajach Unii Europejskiej 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.–3. Odwiedzamy 

niektóre państwa 

należące do Unii 

Europejskiej. 

– Kształtowanie umiejętności współdziałania 

i komunikowania się w grupie. 

– Zdobywanie wiadomości o państwach Unii 

Europejskiej. 

– Pobudzanie aktywności i kreatywności. 

– Rozwijanie zainteresowań. 

– Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 70. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań. 

zajęcia 

techniczne 

matematyczna  

 

Dzień 5. Powtórzenie wiadomości i umiejętności opanowanych w październiku 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Sprawdzian miesięczny 

nr 2. 

– Samodzielne wykonanie ćwiczeń To umiem. 

– Pisanie ze słuchu. 

– Określanie, jaką częścią mowy są podane 

wyrazy. 

– Pisanie wyrazów należących  

     do wskazanych części mowy. 

– Określanie liczby podanych wyrazów. 

– Pisanie wyrazów we wskazanej liczbie. 

matematyczna  2. Sprawdzian miesięczny 

nr 2. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 70. 

– Porównywanie i porządkowanie liczb  

    w zakresie 70. 

– Sprawdzenie rozumienia pojęć 

matematycznych. 

– Rozwiązywanie i układanie zadań na 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 70. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

10. 

(244) 
1. Tor przeszkód – rozwijanie 

zwinności  

   i mocy. 

– Rozwijanie mocy i zwinności. 

– Wykorzystanie podczas wykonywania 

ćwiczeń umiejętności przewrotu w przód  

    i w tył. 

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw 

    ze współzawodnictwem. 

11. 

(245) 
2. Zabawy ruchowe  

   z elementami rywalizacji.  

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw  

   ze współzawodnictwem. 

– Zabawy ruchowe rozwijające zwinność, 

zwrotność i szybkość reakcji na sygnał. 

12. 

(246) 
3. Zabawy ruchowe z 

elementami rywalizacji.  

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw 

    ze współzawodnictwem. 

– Zabawy ruchowe rozwijające zwinność, 

zwrotność i szybkość reakcji na sygnał. 
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LISTOPAD 

 

Blok 1. Polacy, którzy rozsławili Polskę – 

Józef Piłsudski, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin 

 

Dzień 1. Narodowe Święto Niepodległości 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o znaczeniu 

wolności osobistej  

   i narodowej w życiu 

człowieka inspirowana 

Narodowym Świętem 

Niepodległości. 

– Czytanie informacji o utracie niepodległości 

przez Polskę i próbach jej odzyskania. 

– Poznanie pojęcia niepodległości  

    i jej znaczenia dla życia narodu. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

muzyczna 

(86) 
2. Nauka hymnu Polski. 

Poznanie historii hymnu 

Polski. Wprowadzenie 

nuty mi (e). 

– Słuchanie hymnu. 

– Czytanie tekstu hymnu. 

– Rozmowa na temat tekstu hymnu. 

– Przypomnienie zasad zachowania podczas 

słuchania i śpiewania hymnów 

państwowych. 

– Śpiewanie hymnu. 

– Czytanie informacji o hymnie. 

– Pisanie nuty mi (e) na pięciolinii. 

– Wskazywanie nuty mi (e) na dzwonkach  

    i klawiaturze fortepianu. 

– Granie na dzwonkach poznanych dźwięków 

gamy. 

matematyczna  3. Rozszerzenie numeracji 

do 80. 

– Przeliczanie 80 elementów. 

– Liczenie dziesiątkami do 80. 

– Pisanie liczb od 70 do 80 cyframi i słownie. 

– Określanie liczby dziesiątek i jedności  

    w liczbach od 70 do 80. 

– Porządkowanie liczb w zakresie od 70 do 

80 według podanego warunku. 

– Porównywanie liczb w zakresie 80. 

 

Dzień 2. Józef Piłsudski 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie informacji  

   o Józefie Piłsudskim. 

Wprowadzenie czasu 

przeszłego czasownika. 

– Kształcenie umiejętności czytania  

    ze zrozumieniem. 

– Oglądanie zdjęć historycznych. 

– Rozmowa na temat patriotyzmu. 

– Wyszukiwanie w zdaniach czasowników  

    w czasie przeszłym. 

– Pisanie zdań z czasownikami w czasie 

przeszłym.  

– Kształcenie czujności ortograficznej. 

plastyczna 

(88) 
2. Wykonanie kotyliona  

   w biało-czerwonych 

barwach. 

– Czytanie ze zrozumieniem instrukcji 

wykonania pracy. 

– Poznanie własności bibuły. 
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– Formowanie kotyliona według instrukcji. 

– Sklejanie elementów kotyliona. 

matematyczna  3. Dodawanie  

   w zakresie 80  

bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. 

– Zapisywanie danych i szukanych zadania. 

– Czytanie ze zrozumieniem tekstów 

matematycznych. 

– Rozwiązanie zadania nietypowego. 

 

Dzień 3. Mikołaj Kopernik 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o życiu 

Mikołaja Kopernika  

    na podstawie tekstu  

   A. Brandenburskiego 

Wstrzymał Słońce, ruszył 

Ziemię… 

– Kształcenie umiejętności czytania  

    ze zrozumieniem. 

– Wyszukiwanie w tekście potrzebnych 

informacji. 

– Wskazywanie cech niezbędnych  

    do osiągnięcia sukcesu w pracy naukowej. 

– Kształcenie czujności ortograficznej.  

przyrodnicza 2. Przypomnienie 

wiadomości o krążeniu 

Ziemi wokół Słońca  

   i wokół własnej osi. 

– Przypomnienie wiadomości z klasy drugiej 

na temat ruchu obiegowego i wirowego 

Ziemi. 

– Wyszukiwanie na ilustracji informacji  

    na temat przyczyn powstawania na Ziemi 

pór roku, dnia i nocy. 

– Robienie notatek na podstawie zebranych 

informacji. 

matematyczna  3. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb 

dwucyfrowych  

   w zakresie 80  

   bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczeniaw dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych  

    na porównywanie różnicowe. 

– Czytanie ze zrozumieniem tekstów 

matematycznych. 

 

Dzień 4. Dzieło Mikołaja Kopernika 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o znaczeniu 

odkrycia 

kopernikańskiego  

   dla współczesności  

    na podstawie wiersza 

Wiery Badalskiej 

Mikołaj Kopernik. 

Wprowadzenie czasu 

teraźniejszego 

czasownika. 

– Rozmowa o wpływie odkryć naukowych  

    i technicznych na życie ludzi.  

– Czytanie wiersza. 

– Uświadamianie dzieciom potencjału 

twórczego tkwiącego w każdym z nich. 

– Pisanie zdań z czasownikami w czasie 

teraźniejszym i przeszłym. 

 

technika 2. Modelowanie w masie 

solnej – toruńskie 

pierniki. 

– Czytanie informacji o historii toruńskich 

pierników. 

– Poznanie przepisu na masę solną. 

– Wykonanie z masy solnej ozdobnego 



 22 

piernika. 

matematyczna  3. Dodawanie  

    i odejmowanie liczb 

jednocyfrowych  

   do i od dwucyfrowych  

   w zakresie 80  

   z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Zapisywanie rozwiązania zadania 

złożonego w kilku formułach i w jednej 

formule. 

– Układanie pytania do warunków zadania. 

– Rozwiązanie zadania nietypowego. 

 

Dzień 5. Fryderyk Chopin 

 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie tekstu 

prezentującego biografię 

Fryderyka Chopina. 

– Poznanie życiorysu Fryderyka Chopina. 

– Dostrzeganie wspólnych cech między 

Bachem, Mozartem i Chopinem. 

– Wskazywanie cech charakteru niezbędnych 

muzykowi. 

– Słuchanie utworów Fryderyka Chopina. 

– Wskazywanie cech niezbędnych do 

osiągnięcia sukcesów muzycznych. 

– Rozwijanie czujności ortograficznej. 

matematyczna  2. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb 

dwucyfrowych  

   w zakresie 80  

   z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Kształcenie umiejętności wykorzystywania 

zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach. 

– Rozwiązywanie zadań prostych i złożonych. 

 – Określanie położenia obiektu na planie. 

– Odszukiwanie obiektu na planie, gdy 

podane są jego współrzędne. 

– Rozwiązanie zadania nietypowego. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

1. 

(247) 

Sprinterzy i skoczkowie: Sprinty, 

skoki w górę i skok w dal 

(mierzony). 

– Rozwój szybkośc. 

– Rozwój dynamiki i skoczności. 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

2. 

(248) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Szybkie reagowanie na sygnały 

dawane przez nauczyciela, Wilk i 

owce, turlanie i przewrót w przód. 

– Rozwój kondycji ogólnej. 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

– Rozwój szybkości reakcji. 

– Adekwatne reagowanie na zmienne 

sygnały. 

 – Rozwój koncentracji uwagi. 

3. 

(249) 

Siłacze: Mocowanie się w pozycji 

„parter”, zabawa „Plastelinki” i 

ćwiczenia stabilizacyjne. 

– Rozwój siły ogólnej. 

– Rozwój sprawności ogólne. 

– Stabilizacja postawy ciała. 

 

Blok 2. Polacy, którzy rozsławili Polskę – 

    Jan Matejko, laureaci Nagrody Nobla 

 

Dzień 1. Muzyka Fryderyka Chopina 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie wiersza  – Ćwiczenie się w czytaniu. 
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    Hanny Łochockiej  

   Pod pomnikiem Chopina.  

Wprowadzenie czasu 

przyszłego czasownika. 

– Wypowiadanie się na temat treści wiersza 

– Czytanie informacji o pomniku Chopina 

    w Łazienkach. 

– Odszukiwanie w wierszu czasowników  

    w czasie przyszłym. 

– Pisanie czasowników w poznanych czasach. 

– Rozwijanie czujności ortograficznej. 

muzyczna 

(87) 
2. Nauka poloneza. – Słuchanie poloneza. 

– Czytanie informacji na temat tego tańca. 

– Nauka kroku podstawowego i figur 

poloneza. 

matematyczna  3. Rozszerzenie numeracji 

do 90. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Przeliczanie 90 elementów. 

– Liczenie dziesiątkami do 90. 

– Pisanie liczb od 80 do 90 cyframi i słownie. 

– Określanie liczby dziesiątek i jedności  

   w liczbach od 80 do 90. 

– Porządkowanie liczb w zakresie od 80  

    do 90 według podanego warunku. 

– Porównywanie liczb w zakresie 90. 

– Numeracyjne przypadki dodawania 

    i odejmowania w zakresie 90. 

 

Dzień 2. Malarstwo Jana Matejki 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie wiersza 

Tadeusza Szymy  

Jan Matejko. 

Ustne opisywanie obrazu 

o tematyce historycznej 

autorstwa Jana Matejki. 

– Kształcenie umiejętności czytania wierszy. 

– Oglądanie obrazów Jana Matejki 

dotyczących dziejów Polski. 

– Dostrzeżenie roli sztuki w kształtowaniu 

patriotyzmu narodu. 

– Ustne opisywanie wybranego obrazu. 

– Wskazywanie cech charakteru niezbędnych 

do osiągnięcia sukcesu w sztukach 

plastycznych. 

– Wyszukiwanie w zdaniach czasowników  

    w różnych czasach. 

– Pisanie zdań z czasownikami w różnych 

czasach. 

– Kształcenie czujności ortograficznej. 

plastyczna 

(89) 
2. Malowanie kopii obrazu 

Jana Matejki Portret 

syna Jerzego na koniu. 

– Wprowadzenie pojęć: malarstwo 

historyczne, oryginał, kopia. 

 

matematyczna  3. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb 

dwucyfrowych  

    i jednocyfrowych  

   w zakresie 90  

   bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań algebraicznych  

    na dodawanie i odejmowanie. 

– Czytanie ze zrozumieniem tekstów 

matematycznych. 
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Dzień 3. Opis obrazu Jana Matejki 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.–2. List do 

koleżanki/kolegi  

   z opisem obrazu Jana 

Matejki Portret trojga 

dzieci artysty. 

– Czytanie informacji na temat obrazu. 

– Ustne opisywanie obrazu według planu. 

– Przypomnienie zasad pisania listu. 

– Samodzielne pisanie opisu obrazu według 

planu – w formie listu. 

matematyczna  3. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb 

dwucyfrowych  

   w zakresie 90  

   bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu  

    w zakresie 90. 

– Rozwiązywanie zadania na porównywanie 

różnicowe. 

– Rozwiązywanie zadania wymagającego 

znajomości terminów matematycznych. 

 

Dzień 4. Polscy laureaci Nagrody Nobla 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Poznanie dokonań 

polskich laureatów 

Nagrody Nobla. 

Czytanie fragmentu 

powieści Henryka 

Sienkiewicza  

W pustyni i w puszczy. 

– Czytanie tekstu na temat genezy  

     Nagrody Nobla. 

– Poznanie wybranych fragmentów biografii 

Henryka Sienkiewicza. 

– Kształcenie techniki czytania. 

– Układanie i zapisywanie pytań do 

przeczytanego tekstu. 

– Opowiadanie przeczytanego fragmentu 

tekstu. 

– Rozwijanie czujności ortograficznej. 

zajęcia 

techniczne 
2. Szycie maskotki  

    z tkaniny – słonia. 

– Zbieranie informacji o słoniach. 

– Poznanie ściegu – na okrętkę. 

– Wykonywanie pracy według podanego 

planu. 

– Przyszywanie guzików. 

– Poznanie skutków nieprawidłowego 

posługiwania się igłą. 

matematyczna  3. Dodawanie  

    i odejmowanie liczb 

jednocyfrowych  

   do dwucyfrowych 

   w zakresie 90 

   z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu  

    w zakresie 90. 

 

 

Dzień 5. Henryk Sienkiewicz 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie dalszej części 

fragmentu powieści 

Henryka Sienkiewicza  

W pustyni i w puszczy. 

– Czytanie opowiadania ze zrozumieniem. 

– Układanie i zapisywanie pytań 

    do przeczytanego tekstu. 

– Opowiadanie przeczytanego fragmentu 

tekstu. 

– Wskazywanie cech charakteru niezbędnych 

do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie 
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literatury. 

– Rozwijanie czujności ortograficznej. 

matematyczna  2. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb 

dwucyfrowych  

   w zakresie 90  

   z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań nietypowych. 

– Rozwijanie umiejętności objaśniania  

   i uzasadniania przyjętych rozwiązań zadań. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

4. 

(250) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Turlanie 

i czworakowanie, rzut i chwyt piłki 

(małej, tenisowej), rzuty na celność. 

- Rozwój sprawności ogólnej. 

- Rozwój chwytu dłoni. 

- Rozwój celności rzutu. 

5. 

(251) 

Jesteśmy drużyną: Piłka nożna. - Rozwój koordynacji ruchowej. 

- Rozwój umiejętności kopania piłki różnymi 

częściami stopy. 

6. 

(252) 

Sprinterzy: Tor przeszkód. - Rozwój dynamiki i szybkości. 

- Doskonalenie umiejętności przewrotu w 

przód. 

 

Blok 3. Polacy, którzy rozsławili Polskę –  

         Jan Paweł II, medaliści igrzysk olimpijskich 

 

Dzień 1. Karol Wojtyła 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i analiza treści 

opowiadania Joanny 

Krzyżanek  

O tym, jak bramkarz 

strzelił gola.  

– Czytanie opowiadania o dziecięcych latach 

Karola Wojtyły. 

– Wyszukiwanie w tekście informacji  

    na podany temat. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

muzyczna 

(88) 
2. Nauka pieśni Pójdź za 

mną. Wprowadzenie 

nuty la (a). 

– Słuchanie pieśni. 

– Rozmowa o słowach pieśni. 

– Śpiewanie pieśni. 

– Pisanie nuty mi (e) na pięciolinii. 

– Wskazywanie nuty mi (e) na dzwonkach  

   i klawiaturze fortepianu. 

– Granie na dzwonkach poznanych dźwięków 

gamy. 

matematyczna  3. Rozszerzenie numeracji 

do 100. 

– Przeliczanie 100 elementów. 

– Poznanie struktury liczby trzycyfrowej. 

– Liczenie dziesiątkami do 100. 

– Pisanie liczb od 90 do 100 cyframi  

    i słownie. 

– Określanie liczby dziesiątek i jedności  

    w liczbach od 90 do 100. 

– Porządkowanie liczb w zakresie od 90  

    do 100 według podanego warunku. 

– Porównywanie liczb w zakresie 100. 
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Dzień 2. Jan Paweł II 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i analiza tekstu 

Anny Horodeckiej 

   O Karolu Wojtyle. 

– Czytanie o dokonaniach Karola Wojtyły. 

– Wyszukiwanie w tekście informacji na 

podany temat. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Wskazywanie cech charakteru niezbędnych 

w działalności związanej z pomaganiem 

ludziom. 

– Pisanie z pamięci. 

plastyczna 

(90) 
2. Wyklejanka płasko-

przestrzenna na temat: 

Uprawiam ulubiony sport.  

– Wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych 

sportów. 

– Wycinanie elementów z kolorowego 

papieru i tworzenie kompozycji płasko-

przestrzennej. 

matematyczna  3. Liczenie monet 

   i banknotów  

   w zakresie 100 

– Przypomnienie pojęć: monety, banknoty. 

– Przypomnienie jednostek płatniczych 

    w Polsce: złoty, grosz i poznanie związku 

między nimi. 

– Odliczanie wskazanej kwoty pieniędzy 

według podanego warunku. 

 

Dzień 3. Polscy – medaliści igrzysk olimpijskich 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o warunkach, 

jakie trzeba spełnić,  

   by zostać wybitnym 

sportowcem.  

 

– Poznanie letnich i zimowych dyscyplin 

olimpijskich. 

– Poznanie polskich medalistów igrzysk 

olimpijskich.  

społeczna 2. Poznanie 10 zasad 

treningu dla dzieci 

uprawiających sport 

sformułowanych przez 

Jana Blecharza. 

– Rozmowa o cechach charakteru 

niezbędnych dla osiągnięcia mistrzostwa  

   w sporcie. 

– Czytanie tekstów o znanych sportowcach.  

matematyczna  3. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb  

   w zakresie 100  

   bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

– Rozwiązywanie zadań złożonych  

    na porównywanie różnicowe. 

– Czytanie ze zrozumieniem tekstów 

matematycznych. 

 

Dzień 4. Co wiesz o wielkich Polakach? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Szukanie cech łączących 

wybitnych Polaków. 

Osoby czasownika  

w liczbie pojedynczej. 

– Przypomnienie sylwetek poznanych 

wielkich Polaków. 

– Szukanie cech, które są niezbędne,  

    by osiągnąć sukces w danej dziedzinie. 

– Pisanie zdań z czasownikami w różnych 

osobach liczby pojedynczej. 

technika 2. Wykonanie gry 

zręcznościowej.  

– Czytanie ze zrozumieniem instrukcji 

wykonania pracy. 
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– Wykonanie pracy zgodnie z instrukcją. 

– Rozegranie zawodów klasowych  

    z wykorzystaniem wykonanej zabawki. 

matematyczna  3. Dodawanie 

   i odejmowanie liczb 

jednocyfrowych  

   do i od dwucyfrowych  

   w zakresie 100  

   z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Obliczanie niewiadomej liczby  

    w przykładach na dodawanie  

    i odejmowanie w zakresie 100. 

– Poznanie sposobu obliczania przykładów 

typu: 89 + 5 =, 94 – 9 =. 

 

Dzień 5. Kim będziesz, kiedy dorośniesz? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Nauka na pamięć 

wiersza  

    E. Szelburg-Zarembiny 

Przed pomnikiem 

wielkiego człowieka. 

Osoby czasownika  

w liczbie mnogiej. 

– Czytanie wiersza. 

– Rozmowa na temat treści wiersza. 

– Nauka wiersza fragmentami na pamięć. 

– Rozmowa o planach zawodowych dzieci. 

– Pisanie odpowiedzi na pytania. 

– Pisanie zdań z czasownikami w różnych 

osobach liczby mnogiej. 

matematyczna  2. Dodawanie  

   i odejmowanie liczb 

dwucyfrowych  

   w zakresie 100  

   z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 100. 

– Rozwiązywanie zadań wymagających 

rozumienia terminów matematycznych. 

– Przypomnienie jednostek miary: centymetr, 

metr i poznanie związku między nimi. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

7. 

(253) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Utrwalenie ćwiczeń 

rozgrzewkowych, przekazanie przez 

nauczyciela wiedzy na temat roli 

rozgrzewki. 

– „Przegląd” ćwiczeń rozgrzewkowych. 

– Przekazanie wiedzy na temat tego, po co się 

rozgrzewamy przed ćwiczeniami. 

 

8. 

(254) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Ćwiczenia proponowane przez 

dzieci. 

 

– Rozwój umiejętności prowadzenia 

rozgrzewki. 

– Rozwój pewności siebie. 

– Rozwój zdolności przywódczych. 

9. 

(255) 

Jesteśmy drużyną: Piłka ręczna. – Rozwój siły ogólnej. 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

– Rozwój umiejętności chwytu i rzutu piłką, 

celności. 

– Rozwój umiejętności gry zespołowej. 

 

 

Blok (nieobowiązkowy) 

 

Dzień 1. Wycieczka…* 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 1.–3. Wycieczka do – Poznanie sylwetki postaci ważnej  
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muzyczna 

(89), 

matematyczna 

najbliższego miejsca 

związanego z postacią 

ważną dla regionu 

zamieszkania dzieci. 

   dla danego regionu. 

– Poznanie sposobów honorowania 

wybitnych postaci. 

lub  1.–3. Wycieczka  

 do muzeum regionalnego  

 w celu obejrzenia  

tradycyjnych ozdób 

choinkowych. 

– Poznanie tradycji zdobienia choinki. 

– Oglądanie regionalnych ozdób 

choinkowych. 

lub  1.–3. Wyjście do 

schroniska dla zwierząt. 

– Poznanie problemów bezdomnych zwierząt. 

– Rozmowa o przyczynach bezdomności 

zwierząt. 

– Zastanawianie się nad sposobami pomocy 

bezdomnym zwierzętom. 
* Wszystkie propozycje wycieczek są skorelowane z tematyką zajęć w listopadzie i grudniu. 

 

Dzień 2. Opracowanie lektury: 

Leo Buscaglia Jesień liścia Jasia 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

etyka 
1. Rozmowa o sensie życia 

inspirowana książką  

   Leo Buscaglii Jesień 

liścia Jasia. 

 

– Poznanie informacji o autorze lektury. 

– Poznanie pojęć: opowieść, dialog, wątek. 

– Dostrzeganie związku między porami roku 

a etapami życia człowieka. 

– Odszukiwanie w lekturze informacji  

    na temat znaczenia dla człowieka każdego 

etapu jego życia. 

– Rozmowa o sensie życia. 

plastyczna 

(91) 
2. Praca plastyczna:   

   „W poszukiwaniu 

odpowiedzi na pytanie 

Dlaczego każdy liść na 

jesiennym drzewie jest 

inny?” inspirowana 

opowieścią Leo Buscaglii 

Jesień liścia Jasia. 

– Rozwijanie refleksji pozwalającej dostrzec 

różnorodność otaczającego nas świata. 

– Wybór techniki plastycznej umożliwiającej 

ukazanie różnorodności jesiennych liści. 

matematyczna  3. Układanie zadań  

   na dodawanie  

   i odejmowanie  

   w zakresie 100. 

– Układanie zadań do podanych warunków. 

– Rozwiązywanie zadań w grupie. Wspólne 

ustalanie sposobu rozwiązania zadania. 

 

Dzień 3. Opracowanie lektury: 

Leo Buscaglia Jesień liścia Jasia 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza, 

etyka 

 

1. Pisanie dialogu 

odbywającego się  

   między ludźmi 

odpoczywającymi  

   w cieniu drzewa, 

inspirowanego 

opowieścią Leo Buscaglii 

– Kształcenie umiejętności pisania dialogu  

    na podany temat. 

– Budzenie autorefleksji dotyczącej sensu 

życia. 

– Pisanie recenzji przeczytanej lektury.  
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Jesień liścia Jasia. 

matematyczna  2. Liczenie w pamięci  

   w zakresie 100. 

– Rozwijanie biegłości w dodawaniu  

   i odejmowaniu w zakresie 100. 

 

Dzień 4. Podróże po krajach Unii Europejskiej 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

zajęcia 

techniczne, 

matematyczna  

1.–3. Pociągiem TGV  

     po Francji – wizyta  

     w Paryżu. 

– Kształtowanie umiejętności planowania, 

współdziałania i komunikowania się  

    w grupie. 

– Zdobywanie wiadomości o państwach  

     Unii Europejskiej – Francja. 

– Pobudzanie aktywności i kreatywności. 

– Wyszukiwanie informacji w różnych 

źródłach. 

– Ćwiczenie się w liczeniu w zakresie 100. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań. 

 

Dzień 5. Powtórzenie wiadomości i umiejętności opanowanych w listopadzie 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Sprawdzian miesięczny 

nr 3. 

– Samodzielne wykonanie ćwiczeń To umiem. 

– Pisanie ze słuchu. 

– Określanie czasu podanych czasowników. 

– Pisanie czasowników we wskazanych 

czasach. 

– Określanie osoby podanych czasowników. 

– Pisanie wyrazów we wskazanej osobie. 

matematyczna  2. Sprawdzian miesięczny 

nr 3. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 

– Porównywanie i porządkowanie liczb  

    w zakresie 100. 

– Sprawdzenie rozumienia pojęć 

matematycznych. 

– Rozwiązywanie i układanie zadań prostych 

na dodawanie i odejmowanie w zakresie 

100. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

10. 

(256) 
1. Zabawy ruchowe – Rozwijanie mocy i zwinności. 

– Wykorzystanie podczas wykonywania 

ćwiczeń umiejętności przewrotu w przód 

     i w tył. 

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw  

    ze współzawodnictwem. 

11. 

(257) 
2. Zabawy ruchowe.  – Przestrzeganie reguł podczas zabaw. 

– Zabawy relaksacyjne. 

– Zabawy na współpracę. 

12. 

(258) 
3. Zabawy ruchowe. – Przestrzeganie reguł podczas zabaw. 

– Zabawy ruchowe rozwijające zwinność, 

zwrotność i szybkość reakcji na sygnał. 
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GRUDZIEŃ 

 

Blok 1. Ważne pytania  
 

Dzień 1. Skąd się wzięłam/wziąłem ma świecie? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o ważnych 

pytaniach, które dzieci 

zadają lub chcą zadać 

rodzicom, inspirowana 

tekstem Ireny 

Mężyńskiej  

Z pamiętnika Agatki 

– 1 grudnia. 

– Kształcenie umiejętności czytania  

    ze zrozumieniem. 

– Ustne opisywanie ilustracji z użyciem 

słownictwa dotyczącego relacji między 

dziećmi i rodzicami. 

– Zadawanie ważnych pytań i ich 

zapisywanie. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

muzyczna 

(90) 
2. Nauka piosenki  

Kiedy byłam maleńka… 

Wprowadzenie nuty  

re (d). 

– Nauka piosenki. 

– Przypomnienie nazw i brzmienia poznanych 

nut. 

– Granie na dzwonkach i pisanie nuty re (d). 

matematyczna  3. Powtórzenie mnożenia  

   w zakresie pierwszej 

ćwiartki tabliczki 

mnożenia. 

– Mnożenie w zakresie 25. 

– Wprowadzenie nazw liczb w mnożeniu. 

– Odkrywanie przemienności dodawania  

    i mnożenia. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Ćwiczenia utrwalające 

wiadomości  

    o czasowniku. 

– Rozpoznawanie czasowników w zdaniach. 

– Rozpoznawanie liczby czasowników. 

– Rozpoznawanie czasu czasowników. 

– Rozpoznawanie osoby czasowników. 

– Pisanie zdań z czasownikami według 

podanych warunków. 

– Ćwiczenie się w czytaniu i opowiadaniu. 

plastyczna 

(92) 
2. Wykonanie dowolną 

techniką ilustracji pt. 

Moje urodziny. 

– Wybór techniki wykonania pracy 

plastycznej.  

– Określanie kształtów i proporcji ciała 

dorosłych i dzieci. 

– Wykonanie pracy ze zwróceniem uwagi na 

emocje postaci prezentowanych na obrazie. 

– Zwrócenie uwagi na kompozycję obrazu. 

matematyczna  3. Powtórzenie dzielenia  

  w zakresie pierwszej 

ćwiartki tabliczki 

mnożenia. 

– Dzielenie w zakresie 25. 

– Wprowadzenie nazw liczb w dzieleniu. 

– Liczba 0 i 1 w mnożeniu i dzieleniu.  

 

Dzień 3. Jak rozwija się dziecko? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o zmianach, 

które zaszły w dzieciach 

od ich narodzin do chwili 

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem. 

– Prezentowanie zdjęć przedstawiających 

dzieci w różnym wieku. 
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obecnej na podstawie 

własnych obserwacji 

   i tekstu Ireny Mężyńskiej 

Z pamiętnika Agatki  

    – 3 grudnia.  

– Charakteryzowanie osiągnięć różnych 

etapów rozwojowych dziecka. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

społeczna, 

etyczna 
2. Rozmowa o dzieciach, 

których rozwój został 

zaburzony przez chorobę 

– zespół Downa.  

– Rozmowa o dzieciach różniących się od 

innych pod względem wyglądu, sprawności 

umysłowej czy fizycznej. 

– Choroby dzieci i wynikające z nich 

ograniczenia w funkcjonowaniu dzieci  

     w społeczeństwie. 

– Kształtowanie koleżeńskiego  

    i opiekuńczego stosunku zdrowych dzieci 

do chorych rówieśników.  

matematyczna  3. Mnożenie i dzielenie  

   w zakresie pierwszej 

ćwiartki tabliczki 

mnożenia. 

– Doskonalenie umiejętności mnożenia  

    i dzielenia w zakresie 25. 

– Wprowadzenie pojęć: ilość towaru (liczba 

towarów), cena towaru, wartość zakupów. 

– Układanie zadań tekstowych związanych 

     z tymi pojęciami. 

 

Dzień 4. Ortografia, co do głowy trafia! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisownia czasowników  

z ą i ę. 

– Pisanie czasowników w czasie 

teraźniejszym 1. os. lp. i  3. os. lm. 

– Ćwiczenie się w czytaniu i opowiadaniu. 

zajęcia 

techniczne 
2. Prezent dla młodszego 

rodzeństwa – fruwająca 

kulka.  

– Czytanie ze zrozumieniem instrukcji 

wykonania pracy. 

– Łączenie w pracy technicznej różnych 

materiałów. 

– Demonstrowanie zjawiska fizycznego – 

sprężania i rozprężania się powietrza. 

– Kształtowanie więzi między rodzeństwem. 

matematyczna  3. Mnożenie i dzielenie  

   w zakresie pierwszej 

ćwiartki tabliczki 

mnożenia. 

– Doskonalenie umiejętności mnożenia  

    i dzielenia w zakresie 25. 

– Utrwalenie znajomości nazw liczb  

    w mnożeniu i dzieleniu. 

– Układanie pytań do zadań tekstowych 

związanych z ceną, wartością i ilością 

towaru.  

– Rozwiązywanie zadań prostych na 

mnożenie i dzielenie. 

 

Dzień 5. Co to jest płeć? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o różnicach  

   i podobieństwach między 

dziewczynkami  

   i chłopcami na podstawie 

własnych doświadczeń  

– Autoprezentacja chłopców i dziewczynek. 

– Wskazywanie różnic między płciami 

     i wynikających z nich konsekwencji  

     w zachowaniu i zainteresowaniach. 

– Wskazywanie podobieństw między płciami 
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   i obserwacji. i obszarów zainteresowań łączących 

obydwie płcie. 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych złożonych. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejność 

wykonywania działań: mnożenie  

    i dodawanie, mnożenie i odejmowanie. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

złożonych. 

 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

1. 

(259) 

Sprinterzy i skoczkowie: Zabawy 

na szybkość reakcji, zabawy 

skocznościowe. 

– Rozwój szybkości i dynamiki. 

– Rozwój koncentracji uwagi i szybkości 

reakcji. 

2. 

(261) 

Siłacze: Ćwiczenia na drabinkach, 

próby wspinania się po linie. 

– Rozwój siły mięśni rąk i obręczy barkowej. 

– Rozwój siły mięśni brzucha. 

3. 

(261) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Bieg z 

przeszkodami. 

– Rozwój zwinności i zręczności. 

– Rozwój gibkości. 

 

Blok 2. cd. Ważne pytania  

 

Dzień 1. Czym dla dziecka jest rodzina? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o tym, czym 

dla dziecka jest rodzina 

inspirowana tekstem 

Ireny Mężyńskiej  

Z pamiętnika Agatki  

– 5 grudnia. 

– Kształcenie umiejętności czytania  

    ze zrozumieniem. 

– Odpowiadanie na pytania do tekstu. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Pisanie wyrazów z ó i u. 

– Układanie zdań z wyrazami z ó i u. 

muzyczna 

(91) 
2. Nauka piosenki  

Mały szkrab. 

Poznanie rodzajów 

ludzkich głosów. 

– Nauka piosenki. 

– Przypomnienie poznanych nut. 

– Poznanie brzmienia i nazw ludzkich 

głosów. 

– Poznanie nazwisk polskich artystów 

śpiewających danymi głosami. 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych złożonych. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań: dzielenie  

    i dodawanie, dzielenie i odejmowanie. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

złożonych. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wprowadzenie 

rodzajów czasownika  

   w czasie przeszłym 

liczby pojedynczej. 

– Rozpoznawanie czasowników w zdaniach. 

– Czytanie zdań z czasownikami w czasie 

przeszłym, liczbie pojedynczej, rodzaju 

męskim, żeńskim i nijakim. 

– Układanie zdań do obrazków według 

podanych warunków.  

plastyczna 2. Wykonanie techniką – Poznanie techniki malowania polegającej na 
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(93) natryskową ilustracji 

pod tytułem Tup, tup, 

tup. 

pryskaniu na papier farbami. 

matematyczna  3. Wprowadzenie 

nawiasów do obliczeń 

matematycznych. 

– Mnożenie i dzielenie w zakresie 25. 

– Poznanie znaczenia nawiasów w 

obliczeniach matematycznych. 

– Poznanie kolejności wykonywania działań 

w wyrażeniach z nawiasami.  

 

Dzień 3. W rodzinie bywa różnie, ale… 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o blaskach 

   i cieniach życia 

inspirowana tekstem  

   Ireny Mężyńskiej  

   Z pamiętnika Agatki 

   – 7 grudnia.  

– Rozmowa o różnych modelach rodziny  

    we współczesnym świecie.  

– Rozmowa o tym, że życie składa się 

zarówno z dobrych, jak i złych chwil  

     i trzeba nauczyć się z tym żyć. 

– Pisanie zdań z pamięci. 

społeczna 

etyczna 
2. Rozmowa o dzieciach, 

których rozwój został 

zaburzony przez chorobę 

– autyzm. 

– Rozmowa o dzieciach różniących się od 

innych pod względem wyglądu, sprawności 

umysłowej czy fizycznej. 

– Choroby dzieci i wynikające z nich 

ograniczenia w funkcjonowaniu dzieci  

    w społeczeństwie. 

– Kształtowanie koleżeńskiego  

    i opiekuńczego stosunku zdrowych dzieci 

do chorych rówieśników. 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań 

złożonych. 

– Doskonalenie umiejętności mnożenia  

   i dzielenia w zakresie 25. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie i układanie zadań. 

 

Dzień 4. Ortografia, co do głowy trafia! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisownia przeczenia nie 

z czasownikami. 

– Pisanie czasowników z nie. 

– Ćwiczenia w czytaniu i opowiadaniu. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie srebrnych 

ozdób na choinkę. 

– Poznanie własności folii aluminiowej. 

– Wykonywanie pracy według podanej 

instrukcji. 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań 

złożonych. 

– Doskonalenie umiejętności mnożenia 

   i dzielenia w zakresie 25. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie i układanie zadań. 

 

Dzień 5. Mikołajkowe niespodzianki 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o tym, jaki 

najwspanialszy dar 

mogą otrzymać  

– Rozmowa na temat zwyczaju 

obdarowywania dzieci przez św. Mikołaja. 

– Kształcenie umiejętności czytania  
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   od ludzi człowiek  

   i zwierzę inspirowana 

opowiadaniem  

   Ireny Mężyńskiej  

   I ty możesz zostać 

Mikołajem. 

    ze zrozumieniem. 

– Rozmowa na temat, jaki najwspanialszy dar 

mogą otrzymać od ludzi człowiek  

    i zwierzę. 

– Organizowanie akcji zbierania prezentów 

dla schroniska dla zwierząt. 

– Pisanie zdań na temat historyjki 

obrazkowej. 

matematyczna  2. Powtórzenie wiadomości 

dotyczących: pór roku, 

miesięcy i dni tygodnia.  

– Stosowanie w praktyce wiadomości 

dotyczących pór roku, miesięcy i dni 

tygodnia. 

– Pisanie dat różnymi sposobami. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

4. 

(263) 

 

Siłacze: Przepychanie i przeciąganie 

partnera. 

– Rozwój siły mięśni nóg. 

– Rozwój cech mentalnych związanych z 

rywalizacją. 

5. 

(264) 

Sprinterzy / saneczkarze: Jazda na 

sankach. 

 – Jazda na sankach po prostej, hamowanie. 

6. 

(265) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Przyjmowanie pozycji niskich, 

poruszanie się w różnych pozycjach.  

 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

 

Blok 3. W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia 

 

Dzień 1. Jaka będzie zima tego roku? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i analiza 

wiersza Hanny 

Łochockiej Zima. 

Opis zimowego 

krajobrazu. 

– Kształcenie umiejętności czytania wierszy. 

– Odpowiadanie na pytania do tekstu. 

– Pisanie opisu zimowego krajobrazu. 

muzyczna 

(92) 
2. Nauka piosenki  

Dzień jeden w roku. 

Poznanie nuty fa (f). 

– Rozmowa na temat treści piosenki.  

– Nauka piosenki. 

– Przypomnienie poznanych nut. 

– Poznanie nuty fa (f).  

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych złożonych. 

– Stosowanie kolejności wykonywania 

działań: mnożenie i dodawanie  

   w przykładach z nawiasami i bez nawiasów. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

złożonych. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wprowadzenie 

rodzajów rzeczowników. 

– Przypomnienie wiadomości  

    o rzeczownikach. 

– Pisanie rzeczowników w rodzaju męskim, 

żeńskim i nijakim. 
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– Układanie zdań do obrazka według 

podanych warunków.  

plastyczna 

(94) 
2. Wykonanie techniką 

mieszaną pracy 

plastycznej pt. 

Powiększam obrazek.  

– Oglądanie kart związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia. 

– Szukanie sposobów powiększenia karty.  

– Pocięcie karty na części i ich przyklejenie 

tak, aby uzyskać poprzedni, ale 

powiększony kształt. 

– Rysowanie flamastrem ciekawych połączeń 

między rozsuniętymi elementami karty. 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych złożonych. 

– Stosowanie kolejności wykonywania 

działań: mnożenie i odejmowanie  

    w przykładach z nawiasami i bez 

nawiasów. 

– Układanie pytań do zadań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

złożonych. 

 

Dzień 3. Wszystko, co powinnaś/powinieneś wiedzieć o świętach Bożego Narodzenia 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

społeczna 1. Rozmowa o zwyczajach 

związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia.  

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem. 

– Rozmowa o zwyczajach świątecznych 

kultywowanych w domach dzieci. 

polonistyczna 2. Czytanie i analiza 

wiersza Cypriana 

Norwida Opłatek.  

Opisywanie obrazka  

o tematyce związanej  

z Wigilią. 

– Rozmowa o zwyczaju dzielenia się 

opłatkiem podczas kolacji wigilijnej.  

– Opisywanie obrazka z wykorzystaniem 

wiadomości na temat zwyczajów świąt 

Bożego Narodzenia. 

matematyczna  3. Układanie 

   i rozwiązywanie zadań 

złożonych. 

– Doskonalenie umiejętności mnożenia  

    i dzielenia w zakresie 25. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

 

Dzień 4. Ortografia, co do głowy trafia! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisownia nie  

   z czasownikami  

   i rzeczownikami. 

– Pisanie czasowników i rzeczowników 

przeczeniem nie. 

– Poprawne użycie w zdaniach czasowników 

włożył, ubrał. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie  

   choinki-karty na 

świąteczne życzenia. 

– Czytanie ze zrozumieniem instrukcji 

wykonania pracy. 

– Wykonanie pracy według instrukcji. 

– Cięcie papieru po liniach prostych  

   i krzywych. 

– Zaginanie papieru. 

– Łączenie papieru za pomocą klejenia. 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań – Rozwiązywanie zadań z konfliktem 
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nietypowych. poznawczym. 

– Kształtowanie wytrwałości w pokonywaniu 

trudności typu poznawczego. 

 

Dzień 5. Piszę życzenia 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie z podziałem  

   na role opowiadania  

   Ireny Landau 

Noworoczne życzenia. 

– Kształcenie techniki czytania. 

– Rozwijanie umiejętności czytania  

   ze zrozumieniem. 

– Kształcenie umiejętności opowiadania 

przeczytanego tekstu. 

– Pisanie świątecznych i noworocznych 

życzeń.  

matematyczna  2. Ćwiczenia w liczeniu. – Doskonalenie umiejętności mnożenia  

    i dzielenia w zakresie 25. 

– Doskonalenie umiejętności dodawania  

    i odejmowania w zakresie 100. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań nietypowych. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

7. 

(265) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Zabawy 

sportowe: Berki. 

– Rozwój sprawności ogólnej, szybkości i 

zwinności. 

8. 

(266) 

Jesteśmy drużyną: Gra 5 podań i 

piłka ręczna. 

 

– Rozwój koordynacji ruchowej. 

– Rozwój współpracy w drużynie. 

– Rozwój umiejętności chwytania i rzucania 

piłki. 

9. 

(267) 

Sprinterzy: Tor przeszkód  (12 m). 

 

– Rozwój szybkości biegu. 

– Rozwój szybkości i sprawności 

wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. 

 

 

Blok (nieobowiązkowy) 

 

Dzień 1. Wyjście do kina lub teatru 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

muzyczna 

(93), 

matematyczna 

1.–3. Poznaje placówki 

kultury – kino (teatr). 

 

 

Dzień 2. Opracowanie lektury: 

Monika Krajewska Mój młodszy brat 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

etyka 
1. Rozmowa na temat:  

   Czy chore dzieci są gorsze 

od zdrowych? 

inspirowana książką 

– Poznanie wiadomości o autorce lektury. 

– Przypomnienie pojęć: powieść, narrator. 

– Sprawdzenie znajomości tekstu lektury. 

– Ćwiczenia dramowe, pomagające wczuć się 
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Moniki Krajewskiej  

   Mój młodszy brat. 

w sytuację dzieci chorych i ich 

najbliższych.  

– Pisanie recenzji przeczytanej lektury. 

plastyczna 

(95) 
2. Praca plastyczna – 

Wspólna zabawa dzieci 

niepełnosprawnych 

   i zdrowych. 

– Kształtowanie tolerancji na różnorodność 

ludzi. 

– Wybór techniki plastycznej umożliwiającej 

ukazanie emocji twórcy pracy. 

matematyczna  3. Układanie zadań  

    na dodawanie  

    i odejmowanie  

   w zakresie 100 

   oraz mnożenie i dzielenie 

w zakresie 25. 

– Układanie zadań do podanych warunków. 

– Rozwiązywanie zadań w grupie. Wspólne 

ustalanie sposobu rozwiązania zadania. 

 

 

Dzień 3. Podróże po krajach Unii Europejskiej. 

Promem do Szwecji 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza, 

matematyczna  

1.–3. Promem do Szwecji. – Kształtowanie umiejętności planowania, 

współdziałania i komunikowania się  

    w grupie. 

– Zdobywanie wiadomości o państwach  

   Unii Europejskiej – Szwecja. 

– Pobudzanie aktywności i kreatywności. 

– Wyszukiwanie informacji w różnych 

źródłach. 

– Kształcenie umiejętności prezentowania 

swoich pomysłów. 

– Ćwiczenie się w liczeniu w zakresie 100. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań. 

 

Dzień 4. Powtórzenie wiadomości i umiejętności opanowanych w grudniu 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Sprawdzian miesięczny 

nr 4. 

– Samodzielne wykonanie ćwiczeń To umiem. 

– Pisanie ze słuchu. 

– Pisanie przeczenia nie z czasownikami  

     i rzeczownikami. 

– Określanie rodzaju rzeczowników. 

zajęcia 

techniczne 
2. Przygotowania do 

szkolnych jasełek. 

– Wykonanie kostiumów i dekoracji  

   do szkolnych jasełek. 

matematyczna  2. Sprawdzian miesięczny 

nr 4. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 

– Mnożenie i dzielenie w zakresie 25. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie i układanie prostych zadań 

tekstowych. 

 

Dzień 5. Udział w klasowych (szkolnych) jasełkach 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 
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 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

10. 

(268) 
1. Zabawy ruchowe – Rozwijanie mocy i zwinności. 

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw  

    ze współzawodnictwem. 

11. 

(269) 
2. Zabawy ruchowe.  – Przestrzeganie reguł podczas zabaw  

    ze współzawodnictwem. 

– Zabawy ruchowe rozwijające zwinność, 

zwrotność i szybkość reakcji na sygnał. 

12. 

(270) 
3. Zabawy ruchowe. – Przestrzeganie reguł podczas zabaw  

    ze współzawodnictwem. 

– Zabawy ruchowe rozwijające zwinność, 

zwrotność i szybkość reakcji na sygnał. 

 

STYCZEŃ 

 

Blok 1. Jaki będzie nowy rok?  

 

Dzień 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o celu 

i przebiegu  

corocznej akcji  

Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

– Kształcenie umiejętności czytania  

    ze zrozumieniem. 

– Odpowiadanie na pytania do tekstu. 

– Układanie hasła promującego WOŚP. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

muzyczna 

(94) 
2. Słuchanie walca 

Johanna Straussa II  

Nad pięknym modrym 

Dunajem.  

 

– Przypomnienie poznanych utworów:  

    Bacha, Mozarta, Chopina. 

– Poznanie fragmentów biografii Johanna 

Straussa II. 

– Rozmowa o tradycyjnym wiedeńskim 

koncercie noworocznym. 

– Słuchanie walca Johanna Straussa.  

matematyczna  3. Mnożenie razy 6  

   w zakresie drugiej  

   i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia 

– Ćwiczeniaw mnożeniu razy 6.  

– Zastosowanie przemienności mnożenia. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Ćwiczenia utrwalające 

wiadomości o czasach, 

osobach i liczbach 

czasownika na podstawie 

wiersza Romana 

Pisarskiego Śpioch. 

– Rozpoznawanie czasowników w zdaniach. 

– Rozpoznawanie liczby czasownika. 

– Rozpoznawanie czasu czasownika. 

– Rozpoznawanie osoby czasownika. 

– Pisanie zdań z czasownikami według 

podanych warunków. 

plastyczna 

(96) 
2. Wykonanie techniką 

mokre w mokrym 

ilustracji do muzyki 

Johanna Straussa  

   Nad pięknym, modrym 

Dunajem. 

– Opis techniki wykonania pracy plastycznej.  

– Wykonanie pracy ze zwróceniem uwagi 

     na emocje związane z słuchanym 

utworem. 
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matematyczna  3. Dzielenie przez 6  

   w zakresie drugiej  

   i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

– Dzielenie przez 6 w zakresie drugiej 

     i trzeciej ćwiartki tabliczki mnożenia. 

 

Dzień 3. Przygoda Pana Hipopopo 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.–2. Opowiadanie 

historyjki obrazkowej 

Przygoda Pana 

Hipopopo. 

Przygotowanie  

   do pisania opowiadania. 

– Opisywanie wybranych obrazków 

historyjki. 

– Opowiadanie historyjki na podstawie 

obrazków. 

– Dostrzeganie różnic między opisem 

    a opowiadaniem. 

– Wyróżnianie w opowiadaniu przyczyny 

     i skutku. 

matematyczna  3. Mnożenie razy 6  

    i dzielenie przez 6  

    w zakresie drugiej 

    i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

Rozwiązywanie zadań 

algebraicznych. 

– Odczytywanie i ustawianie godzin i minut 

na zegarze – ćwiczenia praktyczne. 

– Ćwiczenie się w mnożeniu razy 6 

    i dzieleniu przez 6. 

– Przypomnienie jednostek czasu: godziny, 

minuty, sekundy. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

algebraicznych. 

 

Dzień 4. Ortografia, co do głowy trafia! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisownia czasowników  

    i rzeczowników 

    z przeczeniem nie. 

Ukazanie błędu 

językowego na podstawie 

wiersza A. Frączek 

Masło maślane. 

– Pisanie rzeczowników i czasowników  

    z przeczeniem nie. 

– Układanie zdań z czasownikami typu 

nienawidzę. 

– Poprawne stosowanie czasownika cofać się.  

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie sylwety 

Pana Hipopopo  

    z ruchomymi nogami. 

– Przeczytanie ze zrozumieniem instrukcji 

pracy. 

– Wycinanie sylwety Pana Hipopopo  

    i jej ozdabianie. 

– Wycięcie nóg i ruchome połączenie  

    z tułowiem. 

matematyczna  3. Mnożenie razy 7  

   w zakresie drugiej  

    i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 7.  

– Zastosowanie przemienności mnożenia..  

 

Dzień 5. Co chciałabym/chciałbym osiągnąć w tym roku? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa  

   o noworocznych 

postanowieniach 

inspirowana wierszem 

– Kształcenie umiejętności czytania wierszy. 

– Budzenie refleksji: Jaki jestem, jaki 

chciałbym być. 

– Zachęcanie dzieci do stawiania sobie 
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Hanny Zielińskiej 

  Jaki będę w nowym roku. 

bliższych i dalszych celów.  

– Pisanie zdań na podany temat. 

matematyczna  2. Dzielenie przez 7 

   w zakresie drugiej i 

trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 7 

    i dzieleniu przez 7 w zakresie 35. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

1. 

(271) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Zabawy 

bieżne, ćwiczenia przeciw 

płaskostopiu, zmiana tempa biegu – 

różne typy biegu: szybki marsz, 

trucht, sprint. 

– Rozwój koordynacji ruchowej. 

– Zapobieganie płaskostopiu; rozwój 

zakresów ruchomości i sprawności stopy. 

–  Rozwój umiejętności biegowych. 

2. 

(272) 

Siłacze: Ćwiczenia z piłką lekarską, 

wspinanie się i wciąganie. 

–  Rozwój siły mięśni obręczy barkowej oraz 

mięśni nóg. 

3. 

(273) 

Sprinterzy: Starty z różnych 

pozycji, zabawa Berek siadany. 

 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

– Rozwój zwinności. 

– Rozwój dynamiki i szybkości. 

 

Blok 2. Zima w poezji i prozie 
 

Dzień 1. O bałwankach w poezji 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i analiza treści 

wiersza J. Papuzińskiej 

Gdy miasteczko spało.  

– Kształcenie umiejętności czytania  

    ze zrozumieniem. 

– Odpowiadanie na pytania do tekstu. 

– Opisywanie ilustracji do wiersza. 

muzyczna 

(95) 
2. Nauka piosenki  

Po co jest zima? 

Wprowadzenie  

nuty si (h). 

– Nauka piosenki. 

– Przypomnienie poznanych nut. 

– Pisanie i granie nuty si (h).   

matematyczna  3. Mnożenie razy 7 

   i dzielenie przez 7  

   w zakresie drugiej 

   i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

Rozwiązywanie zadań 

algebraicznych. 

– Praktyczne pomiary długości. 

– Przypomnienie jednostek długości, ich 

skrótów i zależności między nimi: 

    metr (m), centymetr (cm), milimetr (mm), 

kilometr (km) 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 7 i dzieleniu 

przez 7. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

algebraicznych. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wprowadzenie 

przymiotników na 

podstawie wiersza 

Romana Pisarskiego 

Białe pole i czarny kot. 

– Rozpoznawanie przymiotników w zdaniach. 

– Określanie liczby przymiotników. 

– Układanie do obrazków zdań  

    z przymiotnikami i ich zapisywanie. 

plastyczna 2. Przedstawienie – Wykonanie kompozycji płaskiej  
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(97) środkami plastycznymi 

tematu Taniec 

bałwanków  

inspirowanego wierszem  

J. Papuzińskiej  

Gdy miasteczko spało. 

    i przestrzennej za pomocą kół z białego  

    i kolorowego papieru umieszczanych  

    na niebieskim tle. 

 

matematyczna  3. Mnożenie razy 8  

   w zakresie drugiej  

   i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 8.  

– Zastosowanie przemienności mnożenia. 

 

Dzień 3. Przygoda Bobika 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.–2. Poznanie budowy 

opowiadania. 

– Wyodrębnianie w opowiadaniu części: 

wstępu, rozwinięcia, zakończenia. 

– Wprowadzenie terminu akapit. 

– Wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy, 

których można użyć we wstępie, 

rozwinięciu i zakończeniu. 

– Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie 

z podaną budową opowiadania. 

matematyczna  3. Dzielenie przez 8 w 

zakresie drugiej i 

trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 6, 7 

     i dzieleniu przez 6, 7. 

– Mnożenie razy 8 i dzielenie przez 8  

     w zakresie 40. 

 

Dzień 4. Ortografia, co do głowy trafia! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wprowadzenie 

pisowni przeczenia nie 

z przymiotnikami na 

podstawie wiersza 

Romana Pisarskiego 

Nietoperz i sroka. 

– Przypomnienie pisowni przeczenia nie  

     z czasownikami i rzeczownikami. 

–  Poznanie pisowni przeczenia nie  

      z przymiotnikami. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie zabawki  

   z papieru – skaczący 

bałwanek. 

– Przeczytanie ze zrozumieniem instrukcji 

pracy. 

– Wycinanie kół. 

– Nacinanie kół zgodnie z instrukcją. 

– Wycinanie elementów z kolorowego papieru. 

– Łączenie elementów za pomocą klejenia. 

– Demonstrowanie, jak skaczą wykonane 

bałwanki.  

matematyczna  3. Mnożenie razy 8 

    i dzielenie przez 8  

   w zakresie drugiej  

   i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

Rozwiązywanie zadań 

algebraicznych. 

– Praktyczne pomiary masy. 

– Przypomnienie jednostek masy i ich skrótów: 

kg (kg), dekagram (dag), gram (g). 

– Ćwiczenia  w mnożeniu razy 8 i dzieleniu 

przez 8. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

algebraicznych. 
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Dzień 5. Jak sobie radzić z trudnościami? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o sposobach 

przezwyciężania 

trudności przez dzieci 

inspirowana 

opowiadaniem Miry 

Jaworczakowej  

   Tak jak ja i nie tak. 

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem. 

– Sprawdzenie zrozumienia przeczytanego 

tekstu. 

– Wyróżnianie w opowiadaniu wstępu, 

rozwinięcia i zakończenia. 

– Rozmowa o tym, jak zareagowała  

    na trudności dziewczynka, a jak 

zareagował chłopiec. 

– Opowiadanie tekstu. 

– Rozmowa o zachowaniu bezpieczeństwa  

   na lodowisku. 

matematyczna  2. Mnożenie razy 9  

   w zakresie drugiej  

   i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 9.  

– Zastosowanie przemienności mnożenia. 

– Rozwiązywanie zadań wymagających 

znajomości terminów matematycznych. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

4. 

(274) 
Lekkoatleci i gimnastycy / 

saneczkarze: Jazda na sankach ze 

zmianą kierunku ruchu. 

– Rozwój umiejętności zmiany kierunku 

jazdy na sankach. 

 

5. 

(275) 

Sprinterzy i skoczkowie: 

Ćwiczenia skoczne: wieloskoki, 

skok w dal, wyścigi rzędów. 

– Rozwój dynamiki i szybkości. 

 

 

6. 

(276) 

Siłacze: Ćwiczenia siłowe 

obejmujące mięśnie rąk, brzucha i 

nóg, gra w piłkę chińską, próby 

wspinania po linie. 

– Wzmocnienie mięśni rąk, nóg i brzucha. 

 

 

 

Blok 3 Mądrości babci i dziadka    

 

Dzień 1. Mądrości babci 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

etyka 1. Czytanie i analiza 

opowiadania  

   Paulo Coelho  

  Historia pewnego ołówka. 

– Kształcenie umiejętności czytania  

    ze zrozumieniem. 

– Odpowiadanie na pytania do tekstu. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

muzyczna 

(96) 
2. Nauka piosenki  

Polka dla babci i dziadka. 

Wprowadzenie  

 nut do (c). 

– Nauka piosenki. 

– Przypomnienie poznanych nut. 

– Pisanie i granie nut do¹ (c¹) i do² (c²). 
– Nauka gry na dzwonkach melodii piosenki 

Dla babci.  

matematyczna  3. Dzielenie przez 9  

    w zakresie drugiej 

    i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 6, 7, 8 

     i dzieleniu przez 6, 7, 8. 

– Mnożenie razy 9 i dzielenie przez 9  

      w zakresie 45. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka! 



 43 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wprowadzenie 

rodzajów przymiotnika 

w liczbie pojedynczej. 

– Przypomnienie wiadomości  

    o rzeczownikach. 

– Pisanie rzeczowników w rodzaju męskim, 

żeńskim i nijakim. 

– Układanie zdań do obrazków według 

podanych warunków.  

plastyczna 

(98) 
2. Wykonanie prezentu  

    dla babci – Pływający 

kwiatek. 

– Czytanie ze zrozumieniem instrukcji 

wykonania pracy. 

– Wykonanie pracy zgodnie z instrukcją. 

– Obserwowanie, co się dzieje z papierem, 

gdy nasiąka on wodą. 

– Zastanawianie się, od czego zależy 

szybkość otwierania się kwiatu. 

matematyczna  3. Mnożenie razy 9 

   i dzielenie przez 9  

   w zakresie drugiej  

    i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia.  

– Przypomnienie polskich jednostek 

monetarnych i ich skrótów: złoty (zł),  

     grosz (gr). 

– Rozwiązywanie i układanie zadań 

algebraicznych. 

 

Dzień 3. Nowa przygoda Pana Hipopopo 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1.–2. Pisanie opowiadania 

na podstawie historyjki 

obrazkowej Nowa 

przygoda Pana Hipopopo. 

– Czytanie wstępu opowiadania. 

– Wymyślenie rozwinięcia opowiadania  

    i jego narysowanie. 

– Ustne opowiadanie rozwinięcia  

     i zakończenia opowiadania. 

– Samodzielne zapisywanie opowiadania. 

matematyczna  3. Mnożenie i dzielenie 

przez 10 w zakresie 

drugiej i trzeciej 

ćwiartki tabliczki 

mnożenia.  

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 6, 7, 8, 9  

     i dzieleniu przez 6, 7, 8, 9. 

– Mnożenie razy 10 i dzielenie przez 10  

     w zakresie 50. 

 

Dzień 4. Gramatyka z ortografią, co do głowy trafią! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wprowadzenie 

stopniowania 

przymiotników  

   na podstawie wiersza 

Romana Pisarskiego 

Chudzikowie. Pisownia 

przymiotników  

   w stopniu wyższym  

   i najwyższym. 

– Stopniowanie przymiotników – regularne. 

– Stopniowanie przymiotników – opisowe. 

– Pisanie przymiotników w stopniu wyższym 

i najwyższym. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie prezentu  

   dla dziadka – Pływający 

stworek. 

– Konstruowanie prac z papieru według 

podanych opisów. 

– Obserwowanie zjawisk fizycznych: 

zachowanie się papieru różnej grubości  

    podczas nasiąkania wodą; napięcie 
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powierzchniowe. 

matematyczna  3. Mnożenie i dzielenie  

   w zakresie drugiej 

   i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

– Ćwiczenia w liczeniu w pamięci. 

– Samodzielne wykonywanie zadań  

     na mnożenie i dzielenie. 

 

 

Dzień 5. Mądrości dziadka 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

etyka 1. Rozmowa o poczuciu 

własnej wartości 

inspirowana 

opowiadaniem  

Paulo Coelho Kto chce 

ten banknot? 

– Kształcenie techniki czytania. 

– Kształcenie umiejętności opowiadania 

przeczytanego tekstu. 

– Rozmowa o tym, jak dzieci rozumieją 

mądrość, którą dziadek chciał przekazać 

wnukom. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

matematyczna  2. Mnożenie i dzielenie  

   w zakresie drugiej  

   i trzeciej ćwiartki 

tabliczki mnożenia. 

– Obliczanie iloczynów 3 czynników. 

– Kolejność wykonywania działań  

    w wyrażeniach z mnożeniem i dzieleniem, 

z nawiasami i bez nich. 

– Rozwiązywanie zadań. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

7. 

(277) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Ćwiczenia równoważne. 

– Rozwój poczucia równowagi. 

8. 

(278) 

Jesteśmy drużyną: Piłka ręczna. –  Rozwój umiejętności rzutu i chwytania 

piłki. 

– Rozwój umiejętności współpracy w zespole. 

9. 

(279) 

Sprinterzy: Sztafeta 4 x 10 m. – Rozwój szybkości biegu. 

– Rozwój umiejętności przekazywania i 

chwytania przedmiotu. 

 

Blok (nieobowiązkowy) 

 

Dzień 1. Wyjście do domu opieki społecznej 

z przedstawieniem z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 

 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

muzyczna 

(97), 

matematyczna 

1.–3. Przedstawienie  

  dla seniorów  

  z najbliższego  

  domu opieki. 

– Przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia 

Babci i Dnia Dziadka. 

– Zaprezentowanie przedstawienia seniorom. 

 

 

Dzień 2. Opracowanie lektury: 

Alan Aleksander Milne Kubuś Puchatek 

 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

etyka 
1. Moja ulubiona postać z 

lektury Kubuś Puchatek 

Alana Aleksandra Milne. 

– Poznanie informacji o autorze lektury. 

– Przypomnienie pojęć: świat wyobrażony, 

postacie prawdopodobne, postacie 
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 nieprawdopodobne, narrator. 

– Charakterystyka postaci i miejsca akcji. 

– Wyszukiwanie fragmentów ilustrujących 

charakterystyczne cechy języka głównych 

postaci. 

– Opowiadanie ulubionej przygody z lektury. 

plastyczna 

(99) 
2. Wykonanie kukiełki 

wybranej postaci  

   z książki A.A. Milne 

Kubuś Puchatek. 

– Wycinanie sylwety ulubionej postaci. 

– Ozdabianie sylwety zgodnie z opisem  

    w lekturze. 

– Mocowanie kukiełki na kiju. 

matematyczna  3. Układanie zadań  

   na dodawanie  

   i odejmowanie  

   w zakresie 100 

  oraz mnożenie i dzielenie 

w zakresie 50. 

– Układanie zadań do podanych warunków. 

– Rozwiązywanie zadań w grupie.  

– Wspólne ustalanie sposobu rozwiązania 

zadania. 

 

Dzień 3. Opracowanie lektury: 

Alan Aleksander Milne Kubuś Puchatek 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

muzyczna 

(98) 
1. Nauka piosenki 

Marzenia Misia 

Puchatka. 

– Nauka piosenki metodą ze słuchu. 

– Taniec przy melodii piosenki. 

– Granie na instrumentach perkusyjnych 

dźwięków, które kojarzą się dzieciom  

    z postaciami z książki A.A. Milne  

     Kubuś Puchatek. 

polonistyczna 2. Rozmowa o wartościach, 

ważnych dla bohaterów 

książki A. A. Milne 

Kubuś Puchatek. 

– Określanie wartości ważnych  

    dla bohaterów lektury. 

– Układanie rymowanek inspirowane 

mruczanką Kubusia Puchatka. 

– Pisanie recenzji przeczytanej lektury. 

matematyczna 3. Układanie zadań na 

dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 

100 i mnożenie i 

dzielenie w zakresie 50. 

– Układanie zadań do podanych warunków. 

– Rozwiązywanie zadań w grupie.  

– Wspólne ustalanie sposobu rozwiązania 

zadania. 

 

Dzień 4. Podróże po krajach Unii Europejskiej: 

Samochodem po Niemczech 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 
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polonistyczna, 

zajęcia 

techniczne, 

matematyczna  

1.–3. Samochodem  

      po Niemczech. 

– Kształtowanie umiejętności planowania, 

współdziałania i komunikowania się  

     w grupie. 

– Zdobywanie wiadomości o państwach  

     Unii Europejskiej – Niemcy. 

– Pobudzanie aktywności i kreatywności. 

– Kształtowanie zainteresowań, pobudzanie 

inicjatywy i samodzielności. 

– Rozwijanie wyobraźni i myślenia 

przyczynowo-skutkowego. 

– Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 100. 

– Układanie i rozwiązywanie zadań. 

 

Dzień 5. Powtórzenie wiadomości i umiejętności opanowanych w styczniu 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Sprawdzian miesięczny 

nr 5. 

– Samodzielne wykonanie ćwiczeń To umiem. 

– Pisanie ze słuchu. 

matematyczna  2. Sprawdzian miesięczny 

nr 5. 

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 

– Mnożenie i dzielenie w zakresie drugiej 

    i trzeciej ćwiartki tabliczki mnożenia. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie i układanie prostych zadań 

tekstowych. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

Edukacje Temat zajęć Główne zadania zajęć 

10. 

(280) 
1. Zabawy ruchowe. – Rozwijanie mocy i zwinności. 

– Przestrzeganie reguł podczas zabaw. 

11. 

(281) 
2. Zabawy ruchowe.  – Przestrzeganie reguł podczas zabaw.  

– Zabawy ruchowe rozwijające zwinność, 

zwrotność i szybkość reakcji na sygnał. 

12. 

(282) 
3. Zabawy ruchowe. – Przestrzeganie reguł podczas zabaw. 

– Zabawy ruchowe rozwijające zwinność, 

zwrotność i szybkość reakcji na sygnał. 
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Rozkład materiału do cyklu Odkrywam siebie i świat 

Klasa 3, semestr 2 

 

LUTY 

 

Blok 1. W krainie baśni Hansa Chrisiana Andersena 
 

Dzień 1. Jak znaleźć prawdziwą księżniczkę 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i analiza baśni 

Hansa Christiana 

Andersena Księżniczka 

na ziarnku grochu. 

– Poznanie biografii Hansa Christiana 

Andersena. 

– Przypomnienie postaci poznanych 

baśniopisarzy. 

– Przypomnienie pojęcia baśń. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Odpowiadanie na pytania do tekstu. 

– Samodzielne pisanie zdań na podany temat. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

muzyczna 

(99) 
2. Nauka piosenki Baśnie 

pana Andersena. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Rozmowa na temat treści piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Granie na dzwonkach gamy. 

matematyczna 3. Łączność dodawania i 

łączność mnożenia. 

– Stosowanie w obliczeniach łączności 

dodawania i łączności mnożenia. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Stopniowanie 

przymiotników: 

regularne, nieregularne, 

opisowe. 

– Kształcenie umiejętności opowiadania baśni 

według planu. 

– Ćwiczenia związane ze stopniowaniem 

przymiotników. 

– Wzbogacanie słownictwa dzieci. 

plastyczna 

(100) 
2. Wykonanie kompozycji 

z grochu. 

– Przyklejanie grochu do podłoża z kolorowej  

plasteliny. 

– Kolorowanie otrzymanej kompozycji.  

matematyczna 3. Ćwiczenia w liczeniu z 

wykorzystaniem 

łączności dodawania i 

mnożenia.  

– Praktyczne stosowanie własności łączności 

dodawania i łączności mnożenia. 

– Rozwiązywanie zadań prostych i złożonych. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem tekstów matematycznych. 

– Rozwiązanie zadania nietypowego  

 

Dzień 3. Bieda w baśni i w życiu 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i analiza treści 

baśni Hansa Christiana 

Andersena Dziewczynka 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Odpowiadanie na pytania do tekstu. 
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z zapałkami. – Opisywanie ilustracji do baśni. 

– Pisanie wyrazów z ó i u. 

– Kształcenie umiejętności opowiadania 

przeczytanego tekstu. 

społeczna 2. Rozmowa o biedzie 

inspirowana tekstem 

Ireny Mężyńskiej Bieda 

dawniej i dzisiaj. 

– Poznanie pojęcia bieda. 

– Poznanie przyczyn biedy i jej skutków dla 

dzieci. 

– Wskazywanie sposobów unikania biedy. 

– Wskazywanie organizacji pomagających 

dzieciom w trudnej sytuacji materialnej. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie zadań. – Ćwiczenia w liczeniu – utrwalenie czterech 

działań i kolejności ich wykonywania. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

– Kształcenie odporności na napotykane 

trudności poznawcze. 

 

Dzień 4. Ortografia, co do głowy trafią! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Układanie zdań do 

obrazka z wyrazami z 

trudnościami 

ortograficznymi. 

– Uzupełnianie wyrazów z trudnościami 

ortograficznymi. 

– Sprawdzanie poprawności wykonania 

ćwiczenia. 

– Układanie i pisanie zdań o ilustracji z 

wykorzystaniem uzupełnionych wyrazów. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie prezentu na 

Walentynki. 

– Wycinanie papierowych elementów po 

liniach prostych i krzywych. 

– Montowanie figury przestrzennej za 

pomocą nacięć. 

– Ozdabianie wykonanej pracy. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie zadań. – Kształcenie umiejętności dostrzegania 

prawidłowości i wnioskowania. 

– Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu 

liczb w zakresie 100.  

– Układanie zadań do podanej struktury i 

danych. 

 

Dzień 5. Czego uczą baśnie 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

etyka 1. Czytanie i analiza baśni 

Hansa Christiana 

Andersena To pewna 

wiadomość. 

– Kształcenie techniki czytania. 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Kształcenie umiejętności opowiadania 

przeczytanego tekstu. 

– Rozmowa o skutkach rozpowszechniania 

plotek. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Sformułowanie cech baśni.  

matematyczna 2. Ćwiczenia w liczeniu. – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 

– Mnożenie i dzielenie w zakresie 30. 
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Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Temat zajęć Główne zadania zajęć 

1. 

(283) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Bieg 

slalomowy, bieg z przeszkodami. 

 

– Rozwój umiejętności sprawnego 

pokonywania przeszkód zarówno przez 

przechodzenie pod jaki i nad przeszkodą. 

2. 

(284) 

Sprinterzy: Koperta - sprint ze 

zmianą kierunku, Zbijak. 

 

– Rozwój koordynacji i sprawności ogólnej. 

– Rozwój umiejętności zmiany kierunku 

biegu w sprincie. 

3. 

(285) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Gry i 

zabawy sprawnościowe: berki, 

Murarz, Zbijak, Wilk i owce. 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

– Rozwój umiejętności zabawy w grupie, 

przestrzegania zasad. 

 

 

Blok 2. Bajki i baśnie z różnych kontynentów 

 

Dzień 1. O prawdziwej przyjaźni 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i analiza baśni 

Paulo Coelho Dżyngis-

chan i sokół. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Odpowiadanie na pytania do tekstu. 

– Rozmowa o znaczeniu napisów wyrytych 

na podobiźnie sokoła.  

– Pisanie zdań na temat uczuć związanych z 

wydarzeniami w baśni. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

muzyczna 

(100) 
2. Słuchanie fragmentu 

utworu Piotra 

Czajkowskiego Jezioro 

łabędzie. 

Nauka piosenki Co mówi 

wiatr. 

– Poznanie życia i twórczości Piotra 

Czajkowskiego. 

– Słuchanie fragmentu utworu z baletu 

Jezioro łabędzie. 

– Oglądanie baletu Jezioro łabędzie. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Rozmowa na temat treści piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

matematyczna 3. Przypomnienie cech 

trójkątów. 

– Badanie własności trójkątów: 

równobocznych, równoramiennych 

różnobocznych. 

– Układanie modeli z liczb w kolorach 

i z zapałek. 

 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1.Ćwiczenia ukazujące 

zgodność rodzajów 

rzeczownika i 

przymiotnika. Ćwiczenia 

w poprawnym 

mówieniu.  

– Rozpoznawanie w tekście rzeczowników i 

przymiotników. 

– Określanie rodzaju rzeczowników i 

przymiotników. 

– Układanie zdań z rzeczownikami i 

przymiotnikami. 

– Dostrzeżenie związku między rodzajem 
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rzeczownika i określającego go 

przymiotnika. 

– Poprawne używanie sformułowania: jest 

napisane. 

plastyczna 

(101) 
2. Wykonanie postaci 

baletnicy. 

– Oglądanie zdjęcia rzeźby Edgara Degas 

Tancerka. 

– Przypomnienie wiadomości o dziedzinie 

sztuki, jaką jest rzeźba. 

– Wycinanie postaci baletnicy. 

– Kolorowanie i przystrajanie postaci. 

– Wykonanie podstawki do postaci baletnicy. 

matematyczna 3. Obliczanie obwodu 

trójkąta  

– Odkrywanie sposobów obliczania obwodów 

trójkątów równobocznych, 

równoramiennych, różnobocznych.  

 

Dzień 3. Bajka o wdzięczności 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i analiza bajki 

O tym, jak mały dar 

okazał się wielkim. 

– Czytanie tekstu z podziałem na role. 

– Wskazywanie bohaterów opowiadania i 

miejsca akcji. 

– Rozmowa o tym, czym jest wdzięczność. 

– Opowiadanie przeczytanego tekstu. 

– Pisanie zdań z wyrazami z h i ch. 

przyrodnicza 2. Poznanie kontynentów 

na Ziemi. 

– Czytanie informacji o kontynentach. 

– Wskazywanie kontynentów na mapie 

świata. 

matematyczna 3. Obliczanie obwodu 

trójkąta. 

– Obliczanie obwodów trójkątów 

równobocznych, równoramiennych i 

różnobocznych. 

– Obliczanie długości boku trójkąta, gdy dany 

jest obwód i długości pozostałych boków. 

 

Dzień 4. Ortografia, co do głowy trafia! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisownia różnych części 

mowy z przeczeniem nie. 

Pisownia wyrazów z h. 

– Pisanie przymiotników, czasowników i 

rzeczowników z przeczeniem nie. 

– Układanie i pisanie zdań o ilustracji z 

wykorzystaniem wyrazów z h, H. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie map 

kontynentów. 

– Wycięcie map i ich podpisanie i 

kolorowanie. 

– Przyklejenie zdjęć zwierząt, 

charakterystycznych dla danego 

kontynentu. 

matematyczna 3. Przypomnienie cech 

prostokątów. 

– Badanie własności prostokątów. 

– Układanie modeli z liczb w kolorach 

i z zapałek. 

 

Dzień 5. Moja baśń 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

etyka 1. Czytanie i analiza – Rozmowa o myśli przewodniej wiersza. 
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wiersza Wandy 

Chotomskiej Dzień dobry 

panie Andersenie. 

Pisanie baśni. 

– Wypowiedzi dzieci na temat swojej 

przyszłości. 

– Przypomnienie cech baśni. 

– Pisanie baśni na podstawie historyjki 

obrazkowej lub samodzielnie wymyślonej . 

matematyczna 2. Obliczanie obwodu 

kwadratu. 

– Obliczanie obwodu kwadratu różnymi 

sposobami. 

– Obliczanie długości boku kwadratu, gdy 

dany jest obwód i długości pozostałych 

boków. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

   

4. 

(287) 

Siłacze i skoczkowie: Skoki w górę 

obunóż i jednonóż, wskakiwanie na 

ławeczkę, przeskakiwanie przez 

przeszkody, obunóż i jednonóż. 

– Rozwój siły i dynamiki mięśni nóg. 

– Rozwój skoczności. 

 

5. 

(288) 

Sprinterzy: Doganianie i wymijanie 

się zgodnie z zasadami ruchu 

drogowego – z lewej strony. 

– Rozwój wiedzy z zakresu zasad ruchu 

drogowego. 

– Rozwój szybkości. 

6. 

(289) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Przejścia 

po ławeczce różnymi sposobami z 

przyborami i bez. 

– Rozwój poczucia równowagi. 

 

 

Blok 3. Dzieci i filozofia – Co to jest szczęście? 

 

Dzień 1. Każdy ma swoje szczęście 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

etyka 1. Rozmowa o szczęściu 

inspirowana pierwszym 

fragmentem książki 

Oskara Brenifier i Iris 

de Moüy Szczęście 

według Niny.   

– Czytanie z podziałem na role dialogu ojca z 

córką. 

– Przybliżenie dzieciom pojęcia filozofia. 

– Filozofowanie z dziećmi na temat: Czym 

jest szczęście? 

– Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na 

podany temat. 

muzyczna 

(101) 
2. Nauka piosenki Ważne 

pytanie. Nauka gry na 

dzwonkach piosenki 

Bałwan. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Rozmowa na temat treści piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Nauka gry na dzwonkach piosenki Bałwan. 

matematyczna 3. Obliczanie obwodu 

prostokąta.  

– Obliczanie obwodu prostokąta różnymi 

sposobami. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Poznanie nowej części 

mowy – przysłówka. 

– Wyróżnianie w zdaniach czasowników i 

określających je wyrazów – przysłówków. 

– Tworzenie przysłówków od przymiotników. 
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– Określanie czasowników za pomocą 

przysłówków. 

– Układanie i zapisywanie zdań z 

przysłówkami. 

plastyczna 

(102) 
2. Lustrzane odbicia. – Wykonanie środkami plastycznymi 

symetrycznego obrazka. 

matematyczna 3. Obliczanie obwodu 

prostokąta.  

– Obliczanie obwodu prostokąta różnymi 

sposobami. 

 

Dzień 3. Szczęśliwy z wyboru 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o tym, czy 

można mieć wpływ na 

poczucie szczęścia 

inspirowana drugim 

fragmentem książki 

Oskara Brenifier i Iris 

de Moüy Szczęście 

według Niny.   

– Czytanie z podziałem na role dialogu ojca z 

córką. 

– Filozofowanie z dziećmi na temat: Czy nasz 

nastrój zależy od nas? 

– Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na 

podany temat. 

etyka Filozofowanie z dziećmi na 

temat: Czym różni się 

szczęście od 

przyjemności? 

inspirowane trzecim 

fragmentem książki 

Oskara Brenifier i Iris 

de Moüy Szczęście 

według Niny.   

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem. 

– Odpowiadanie na postawione pytanie. 

– Kształcenie umiejętności uważnego 

słuchania wypowiedzi kolegów. 

matematyczna 3. Obliczanie obwodów 

prostokątów i trójkątów.  

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

związanych z obliczaniem obwodów 

prostokątów i trójkątów. 

 

Dzień 4. Ortografia, co do głowy trafia! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisownia przymiotników 

i przysłówków 

odprzymiotnikowych z 

przeczeniem nie. 

 

– Tworzenie przysłówków od podanych 

przymiotników. 

– Tworzenie przymiotników od podanych 

przysłówków. 

– Pisanie przymiotników i przysłówków z 

przeczeniem nie.  

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie zabawki 

Tajemnice akwarium. 

– Ilustrowanie własności pracy mózgu. 

matematyczna 3. Obliczanie obwodów 

prostokątów i trójkątów.  

– Rozwiązywanie zadań tekstowych 

związanych z obliczaniem obwodów 

prostokątów i trójkątów. 

 

Dzień 5. Skomplikowane szczęście 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

etyka 1. Rozmowa o tym, co 

może dać szczęście 

– Rozwijanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 
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inspirowana czwartym 

fragmentem książki 

Oskara Brenifier i Iris 

de Moüy Szczęście 

według Niny.   

– Wskazywanie w tekście najważniejszych 

myśli. 

– Objaśnianie sposobu rozumienia myśli 

zawartych w tekście. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

matematyczna 2. Rysowanie figur w 

pomniejszeniu i 

powiększeniu. 

– Praktyczne stosowanie porównywania 

ilorazowego. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

7. 

(290) 

Jesteśmy drużyną: Piłka nożna. – Rozwój umiejętności kontrolowania piłki 

stopą, celnego podania i strzału. 

8. 

(291) 

Sprinterzy / saneczkarze: Nauka 

jazdy slalomem. 

– Nauka jazdy slalomem na sankach. 

9. 

(292) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Ćwiczenia 

przygotowawcze i rzut piłeczką 

palantową z miejsca. 

– Rozwój koordynacji i dynamiki. 

 

 

MARZEC 

 

Blok 1. O sławnych Polkach 

 

Dzień 1. Jadwiga – król Polski 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 

 

1. Czytanie i analiza tekstu 

Ireny Mężyńskiej– 

Jadwiga – król Polski.  

– Czytanie informacji o królu Polski – 

Jadwidze. 

– Oglądanie obrazów o treści historycznej. 

– Wskazywanie związku między cechami 

charakteru królowej Jadwigi, a jej 

osiągnięciami. 

– Kształcenie umiejętności opowiadania 

przeczytanego tekstu.  

– Pisanie zdań na podany temat. 

muzyczna 

(103) 
2. Słuchanie utworu 

Grażyny Bacewicz 

Oberek. 

– Czytanie informacji o Grażynie Bacewicz. 

– Słuchanie utworu na skrzypce i fortepian. 

– Czytanie informacji o oberku.  

– Tańczenie kroku podstawowego oberka. 

matematyczna 3. Mnożenie w czwartej 

ćwiartce – iloczyny:  

6 * 6, 7 * 6. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

mnożenia względem dodawania. 

 

Dzień 2. Olga Boznańska – malarka 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Czytanie i analiza tekstu 

Ireny Mężyńskiej Olga 

Boznańska – malarka. 

– Czytanie informacji o Oldze Boznańskiej. 

– Opisywanie wybranego obrazu. 

– Wskazywanie związku między cechami 

charakteru malarki, a jej osiągnięciami. 

– Pisanie zdań na podany temat. 
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– Kształcenie umiejętności opowiadania 

przeczytanego tekstu.  

plastyczna 

(104) 
2. Malowanie farbami 

plakatowymi bukietu 

kwiatów – kopiowanie. 

– Oglądanie obrazów Olgi Boznańskiej i 

wypowiadanie się na ich temat. 

– Przypomnienie pojęcia kopia. 

– Poznanie właściwości farb plakatowych. 

– Kopiowanie wybranego obrazu Olgi 

Boznańskiej. 

– Rozmowa o prawach autorskich. 

matematyczna 3. Mnożenie w czwartej 

ćwiartce – iloczyny:  

8 * 6, 9 * 6 i 10 * 6. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

mnożenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 3. Maria Skłodowska-Curie – uczona 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Czytanie i analiza tekstu 

Ireny Mężyńskiej Maria 

Skłodowska-Curie – 

uczona. 

– Czytanie informacji o Marii Skłodowskiej-

Curie.  

– Wskazywanie związku między cechami 

charakteru uczonej, a jej osiągnięciami. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Kształcenie umiejętności opowiadania 

przeczytanego tekstu.  

przyrodnicza 2. Poznanie zjawiska 

promieniotwórczości. 

– Poznanie źródeł promieniotwórczości 

– Poznanie cech promieniowania. 

– Poznanie zastosowania promieniowania. 

– Omówienie niebezpieczeństw związanych z 

promieniowaniem. 

matematyczna 3. Dzielenie w czwartej 

ćwiartce – ilorazy:  

36 : 6, 42 : 6. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 6. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

dzielenia względem dodawania. 

 

Dzień 4. Wisława Szymborska – poetka 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Czytanie i analiza tekstu 

Ireny Mężyńskiej 

Wisława Szymborska – 

poetka. 

– Czytanie informacji o Wisławie 

Szymborskiej.  

– Przypomnienie Polskich laureatów Nagrody 

Nobla. 

– Pisanie lepiejów. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie pojemnik na 

przybory do pisania. 

– Wykonanie pracy według samodzielnie 

przeczytanej instrukcji. 

matematyczna 3. Dzielenie w czwartej 

ćwiartce – ilorazy:  

48 : 6, 54 : 6, 60 :6. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 6. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

dzielenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań typu logicznego. 

 

Dzień 5. Sławne Polki i sławni Polacy 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Powtórzenie 

wiadomości o poznanych 

Polkach i Polakach. 

– Przypomnienie informacji o sławnych 

Polkach i Polakach oraz dziedzin, w 

których się wsławili. 



 55 

– Wypowiedzi na temat cech charakteru, 

które wpłynęły na osiąganie sukcesów 

przez wybitnych Polaków. 

– Wskazywanie przez dzieci dziedzin, 

którymi się interesują. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

matematyczna 2. Mnożenie razy 6 i 

dzielenie przez 6. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi 

sposobami. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

1. 

(293) 

Siłacze: Pchanie i przeciąganie 

partnera z pary, wspinanie się i 

przechodzenie po drabinkach. 

– Rozwój siły nóg i rąk. 

– Rozwój koordynacji ruchowej i sprawności 

ruchowej. 

2. 

(294) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Marszobieg 4 x 2 min truchtu z 1 

minutowym marszem pomiędzy 

seriami 

– Rozwój kondycji. 

3. 

(295) 

Sprinterzy: Wyścigi rzędów – Rozwój szybkości 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

 

Blok 2. O zwykłych kobietach 

 

Dzień 1. Babcie, mamy, żony i siostry 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

społeczna 

polonistyczna 
1. Rozmowa na temat roli 

kobiety w rodzinie 

inspirowana 

doświadczeniem dzieci  

i opowiadaniem Ireny 

Mężyńskiej O mojej 

rodzinie.  

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Rozmowa na temat treści opowiadania. 

– Przypomnienie nazw więzi pokrewieństwa 

w rodzinie. 

– Prezentowanie na wykresie związków 

pokrewieństwa między kobietami w 

rodzinie. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

muzyczna 

(104) 
2. Nauka piosenki Bo ty się 

boisz myszy. 

Nauka gry na 

dzwonkach piosenki 

Bukiet. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Czytanie słów i nut piosenki Bukiet. 

– Granie piosenki na dzwonkach i śpiewanie. 

matematyczna 3. Mnożenie w czwartej 

ćwiartce – iloczyny:  

6 * 7, 7 * 7. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

mnożenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Ćwiczenia w 

praktycznym 

– Rozpoznawanie przysłówków w zdaniach. 

– Tworzenie przysłówków 
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posługiwaniu się 

przysłówkami.  

odprzymiotnikowych. 

– Stopniowanie przysłówków – regularne i 

nieregularne. 

– Pisanie przysłówków z przeczeniem nie. 

plastyczna 

(105) 
2. Rysowanie kota tuszem 

na kolorowym tle.  

– Wprowadzenie pojęcia grafika. 

– Oglądanie prac plastycznych wykonanych 

technika grafiki. 

– Rysowanie kota tuszem na kolorowym tle. 

– Nadawanie postaci kota ładunku 

emocjonalnego. 

matematyczna 3. Mnożenie w czwartej 

ćwiartce – iloczyny:  

8 * 7, 9 *7 i 10 * 7. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

mnożenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 3. Kobieta i praca 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa na temat 

zawodów wykonywanych 

przez kobiety 

inspirowana 

doświadczeniem dzieci  

i opowiadaniem Ireny 

Mężyńskiej O pracy. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Rozmowa na temat treści opowiadania. 

– Wprowadzenie pojęcia bezrobocie. 

– Pisanie wyrazów z ó i u. 

przyrodnicza 2. Rozmowa o bezrobociu i 

jej skutkach dla rodziny. 

– Czytanie tekstu o bezrobociu. 

– Wskazywanie przyczyn bezrobocia. 

– Wskazywanie sposobów uniknięcia 

długotrwałego bezrobocia. 

matematyczna 3. Dzielenie w czwartej 

ćwiartce – ilorazy:  

42 : 7, 49 : 7. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 7. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

dzielenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań typu logicznego. 

 

Dzień 4. Kobiety i ich zainteresowania 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa na temat 

zaintersowań mam 

inspirowana 

doświadczeniem dzieci  

i opowiadaniem Ireny 

Mężyńskiej Kobiety i ich 

zainteresowania. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Rozmowa na temat zainteresowań kobiet i 

możliwości ich realizacji dawniej i 

współcześnie. 

– Pisanie wyrazów z ę i en. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie łańcuszka 

na szydełku – kolorowa 

bransoletka. 

– Nauka robienia łańcuszka na szydełku. 

– Wykonanie kolorowej bransoletki. 

matematyczna 3. Dzielenie w czwartej 

ćwiartce – ilorazy:  

56 : 7, 63 : 7, 70 :7. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 7. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

dzielenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań typu logicznego. 

 

Dzień 5. Pan Hipopopo i kobiety. 
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Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisanie opowiadania na 

podstawie historyjki 

obrazkowej Pan 

Hipopopo i kobiety. 

– Opowiadanie historyjki obrazkowej. 

– Przewidywanie przebiegu zdarzeń. 

– Układanie dialogu między panem Hipopopo 

a panią Słoniową. 

– Gromadzenie słownictwa przydatnego 

podczas pisania opowiadania. 

– Pisanie opowiadania z wykorzystaniem 

ułożonego dialogu. 

matematyczna 2. Mnożenie razy 7 i 

dzielenie przez 7. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych.  

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

4. 

(296) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Poruszanie się w różnych pozycjach, 

wchodzenie na ławeczkę ustawioną 

pod kątem, przewrót w przód. 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

– Rozwój zwinności i zręczności. 

5. 

(297) 

Jesteśmy drużyną: Koszykówka. – Rozwój koordynacji ruchowej. 

– Rozwój umiejętności rzutu piłką. 

– Rozwój umiejętności współpracy w 

zespole. 

6. 

(298) 

Lekkoatleci i gimnastycy: gry i 

zabawy rozwijające sprawność ogólną 

ze szczególnym uwzględnieniem 

przyjmowania prze dzieci pozycji 

niskich. 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

 

Blok 3. Co trzeba wiedzieć o wiośnie? 

 

Dzień 1. Szukamy wiosny w parku 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

etyka 1. Rozmowa z dziećmi na 

temat zwiastunów 

wiosny inspirowana 

obserwacjami dzieci i 

tekstem H. 

Zdzitowieckiej Szukamy 

wiosny.  

– Rozwijanie umiejętności obserwowania 

przyrody. 

– Rozpoznawanie wybranych gatunków 

ptaków i roślin. 

– Czytanie tekstu z podziałem na role. 

– Rozmowa na temat przeczytanego tekstu. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

muzyczna 

(105) 
2. Nauka piosenki  

W marcu bywa tak. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Przypomnienie znaczenia terminów 

muzycznych: dynamika, tempo, nastrój 

utworu.  

matematyczna 3. Mnożenie w czwartej 

ćwiartce – iloczyny:  

6 * 8, 7 * 8. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

mnożenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
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Dzień 2. Ptaki i ich gniazda 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza 
1. Rozmowa z dziećmi o 

tym, od czego zależy, 

gdzie ptaki budują 

gniazda inspirowana 

tekstem H. 

Zdzitowieckiej Gdzie 

budować gniazdo? 

– Czytanie tekstu z podziałem na role. 

– Kształcenie umiejętności opowiadania 

przeczytanego tekstu.  

– Czytanie pytań i odpowiadanie na nie. 

– Zadawanie pytań przez dzieci do sytuacji 

przedstawionych na zdjęciach 

przedstawiających ptaki i ich pisklęta. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

plastyczna 

(106) 
2. Kolaż na temat ptaki w 

gnieździe. 

– Wielozmysłowe badanie cech różnych 

materiałów – opisywanie wrażeń. 

– Wycinanie elementów kompozycji i ich 

przyklejanie na całej powierzchni kartki. 

– Doklejanie piórek, wełny, nici, futerka itp. 

matematyczna 3. Mnożenie w czwartej 

ćwiartce – iloczyny:  

6 * 8, 6 *9 i 6 * 10. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

mnożenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 3. Zwierzęta i pola uprawne 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza 
1. Rozmowa z dziećmi o 

wiosennych pracach 

polowych inspirowana 

tekstem H. 

Zdzitowieckiej Czego 

gawrony na polu szukały? 

– Poznanie rodzajów prac polowych. 

– Poznanie zwierząt żyjących na polach. 

– Wyszukiwanie w tekście opisów zwierząt. 

przyrodnicza 2. Poznanie zwierząt 

żyjących na polach i 

łąkach.  

– Wskazywanie zależności między 

zwierzętami zamieszkującymi dany 

ekosystem.  

matematyczna 3. Dzielenie w czwartej 

ćwiartce – ilorazy:  

48 : 8, 56 : 8. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 8. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

dzielenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań typu logicznego. 

 

Dzień 4. Co się dzieje wiosna na polach? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 

 
1. Poznanie roślin 

zbożowych uprawianych 

w Polsce. 

– Wprowadzenie pojęć: rośliny zbożowe, 

zboża ozime, zboża jare. 

– Wielozmysłowe poznanie okazów zbóż 

uprawianych w Polsce. 

– Poznanie budowy rośliny zbożowej. 

– Poznanie sposobów wykorzystania zbóż 

przez ludzi. 

– Prezentowanie etykiet z produktów 

zbożowych, odczytywanie ich wartości 

odżywczych. 

– Rozmowa o znaczeniu zbóż w żywieniu 

ludzi na całym świecie. 
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– Poznanie okazów chwastów zbóż. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

zajęcia 

techniczne 
2. Cięcie i ozdabianie 

tkaniny – haft 

krzyżykowy. 

– Poznanie właściwości i sposobu splotu 

płóciennej tkaniny. 

– Czytanie rysunków poglądowych. 

– Nauka wyszywania haftem krzyżykowym. 

matematyczna  3. Dzielenie w czwartej 

ćwiartce – ilorazy:  

64 : 8, 72 : 8, 80 : 8. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 8. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

dzielenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań typu logicznego. 

 

Dzień 5. Co jeszcze uprawia się w Polsce 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie roślin 

okopowych, oleistych i 

włóknistych 

uprawianych w Polsce. 

– Wprowadzenie pojęć: rośliny okopowe, 

rośliny oleiste, rośliny włókniste. 

– Wielozmysłowe poznanie okazów tych 

roślin. 

– Poznanie sposobów wykorzystania tych 

roślin przez ludzi. 

matematyczna 2. Mnożenie razy 8  

i dzielenie przez 8. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych.  

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

7. 

(299) 

Sprinterzy: Szybkość reakcji i starty 

z różnych pozycji. 

– Rozwój szybkości i dynamiki. 

– Rozwój zwinności i sprawności ogólnej. 

8. 

(300) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Prezentacja olimpijskich konkurencji 

lekkoatletycznych. 

 

– Zapoznanie dzieci z historią Igrzysk 

Olimpijskich (różnica miedzy olimpiadą, a 

Igrzyskami). 

– Rozwój umiejętności naśladowania ruchów 

zaobserwowanych u innych osób. 

9. 

(301) 

Sprinterzy: Mierzony bieg 4 x 10 m. – Sprawdzian. 

 

WIELKANOC 

 

Dzień 1. W kręgu tradycji wielkanocnych 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

społeczna, 

polonistyczna 
1. Rozmowa o zwyczajach  

wielkanocnych 

inspirowana 

doświadczeniem dzieci i 

tekstem z podręczniku. 

– Uzupełnianie zdań na temat zwyczajów 

związanych ze świętami wielkanocnymi.  

– Przypomnienie znaczenia wyrazów: 

zwyczaj, tradycja, obrzęd. 

– Rozmowa na podany temat. 

– Opisywanie palmy wielkanocnej. 

 

muzyczna 

(106) 
2. Nauka piosenki 

Wielkanocna piosenka. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 
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– Przypomnienie taktów na dwa, trzy i cztery. 

– Układanie na instrumentach perkusyjnych 

akompaniamentu do wiersza.  

matematyczna 3. Ćwiczenia w liczeniu w 

pamięci. 

– Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i 

dzielenie w pamięci w poznanych 

zakresach. 

– Rozwiązywanie w pamięci zadań 

tekstowych. 

 

Dzień 2. Nietypowe pisanki 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1 -2. Czytanie tekstu M. 

W. Kozłowskiego Pisanki 

w gniazdach.  Układanie 

opowiadania i dialogów 

na podstawie historyjki 

obrazkowej Co robi nasz 

Bobik? 

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem. 

– Oglądanie zdjęć jaj zwierząt żyjących w 

Polsce. 

– Odpowiadanie na pytania do tekstu. 

– Pisownia wyrazów z rz. 

–Porządkowanie wyrazów w kolejności 

alfabetycznej. 

– Układanie opowiadania i dialogów na 

podstawie historyjki obrazkowej Co robi 

nasz Bobik? 

plastyczna 

(107) 
3. Ozdoby na wielkanocny 

stół. 

– Wycinanie elementów po liniach prostych i 

krzywych. 

– Wykonywanie pracy zgodnie z instrukcją. 

 

Dzień 3. Lany poniedziałek 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

muzyczna 1. Nauka piosenki Lany 

poniedziałek. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

polonistyczna 2. Rozwiązywanie 

świątecznych zgadywanek. 

Pisanie świątecznych 

życzeń. 

– Poznanie polskich przysłów i objaśnianie 

ich znaczenia. 

– Pisanie świątecznych życzeń. 

matematyczna 3. Gry i zabawy 

matematyczne. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Rozwiązywanie zadań typu logicznego. 

 

Wychowanie fizyczne (1 godz.) 

 Temat zajęć Główne zadania zajęć 

 Sprinterzy: Szybkość reakcji i 

starty z różnych pozycji. 

– Rozwój szybkości i dynamiki. 

– Rozwój zwinności i sprawności ogólnej. 

 

KWIECIEŃ 

 

Blok 1. Śmiejemy się i żartujemy z zającem 

 

Dzień 1. Zając i prima aprilis 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa o znaczeniu 

poczucia humoru w 

– Czytanie tekstu z podziałem na role. 

– Opisywanie ilustracji do tekstu. 



 61 

 codziennym życiu 

inspirowana tekstem 

Doroty Gellner Zając i 

prima aprilis. 

– Wypowiedzi dzieci o tym, co je śmieszy. 

– Objaśnianie znaczenia powiedzeń.  

– Rozmowa o tym, że żarty nie powinny 

nikomu sprawiać przykrości. 

– Pisanie zgodnie z zasadami kaligrafii w 

szerokiej liniaturze. 

– Pisanie wyrazów z u i ó. 

– Ćwiczenia utrwalające wiadomości o 

przymiotnikach i przysłówkach. 

muzyczna 

(107) 
2. Nauka piosenki 

Skaczące nutki. 

Poznanie głosów 

zwierząt.  

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Czytanie informacji o tym, w jaki sposób i 

w jakim celu zwierzęta wydają dźwięki.  

matematyczna 3. Mnożenie w czwartej 

ćwiartce – iloczyny:  

6 * 9, 7 * 9. 

– Stosowanie w obliczeniach mnemotechniki 

liczenia na palcach i rozdzielności 

mnożenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadania typu logicznego. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

 
1. Wprowadzenie 

liczebnika na podstawie 

wiersza K. Śliwy 

Kwiaciarka. 

– Czytanie wiersza. 

– Wyróżnianie w wierszu liczebników. 

– Układanie i zapisywanie zdań z 

liczebnikami. 

plastyczna 

(108) 
2. Wykonanie 

fantazyjnych malowanek 

– dmuchanek. 

– Malowanie fantazyjnych stworków techniką 

rozdmuchiwania farby. 

– Objaśnianie, co się dzieje z powietrzem, 

kiedy dmuchamy w rurkę. 

matematyczna 3. Mnożenie w czwartej 

ćwiartce – iloczyny:  

8 * 9, 9 * 9 i 10 * 9. 

– Stosowanie w obliczeniach mnemotechniki 

liczenia na palcach i rozdzielności 

mnożenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadania typu logicznego. 

 

Dzień 3.Zając w kinie 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozwijanie poczucia 

humoru inspirowane 

tekstem Doroty Gellner 

Zając w kinie. 

– Czytanie tekstu z podziałem na role. 

– Opisywanie ilustracji do tekstu. 

– Objaśnianie znaczenia powiedzeń.  

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

– Układanie zdań z podanymi wyrazami. 

przyrodnicza 2. Czytanie ciekawostek 

przyrodniczych.  

– Poznanie pojęcia gigantyzm. 

– Rozpatrywanie, od czego zależą kształty 

roślin. 

– Omówienie zjawiska matki zastępczej. 

matematyczna 3. Dzielenie w czwartej 

ćwiartce – ilorazy:  

54 : 9, 63 : 9. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 9. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

dzielenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadania typu logicznego. 
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Dzień 4. Ortografia, co do głowy trafia! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Wprowadzenie 

liczebników głównych  

i porządkowych. 

Ćwiczenia w poprawnym 

mówieniu inspirowane 

wierszem A. Frączek 

Proszę panią. 

– Pisanie liczebników głównych. 

– Pisanie liczebników porządkowych. 

– Czytanie wiersza. 

– Poznanie zastosowania sformułowań: 

proszę pani, proszę panią. 

zajęcia 

techniczne 
2. Kompozycja 

przestrzenna – Zając w 

lesie. 

– Konstruowanie trójwymiarowego obrazu. 

– Wyróżnienie tła, środkowego planu i 

pierwszego planu.  

– Wykonanie pracy według samodzielnie 

przeczytanej instrukcji. 

matematyczna 3. Dzielenie w czwartej 

ćwiartce – ilorazy:  

72 : 9, 81 : 9, 90 : 9. 

– Ćwiczenia w mnożeniu razy 9. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

dzielenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań typu logicznego. 

 

Dzień 5. Zabawne opowiadanie o Gapiszonie i zającu 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Pisanie opowiadania na 

podstawie historyjki 

obrazkowej Gapiszon i 

zając. 

– Opowiadanie historyjki obrazkowej. 

– Wymyślanie i rysowanie jej zakończenia. 

– Wskazywanie w historyjce elementów 

humorystycznych. 

– Pisanie opowiadania. 

matematyczna 2. Mnożenie razy 9 i 

dzielenie przez 9. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych.  

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

1. 

(302) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Gry i 

zabawy biegowe, tor przeszkód z 

elementami wspinania się, wciągania i 

przechodzenia po wąskich 

przyrządach, jak np. ławeczka.  

– Rozwój sprawności ogólnej i zwinności. 

– Rozwój kondycji. 

 

2. 

(303) 

Jesteśmy drużyną: Dwa ognie. – Nauka zasad gry w Dwa ognie. 

– Wybór drużyn przy zastosowaniu zabaw i 

gier organizacyjno-porządkowych. 

– Rozwój zwinności. 

– Rozwój umiejętności chwytu piłki i rzutu 

do ruchomego celu. 

3. 

(304) 

Sprinterzy: Gry i zabawy 

szybkościowe, berki. 

– Rozwój dynamiki i szybkości. 

– Rozwój zwinności. 

 

Blok 2. Rozmawiamy o poważnych sprawach 

 

Dzień 1. Ściąganie? Nie – to nie dla mnie! 
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Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

etyka, 

polonistyczna 
1. Rozmowa na temat 

etycznych aspektów 

ściągania inspirowana 

doświadczeniem dzieci  

i opowiadaniem R. 

Gościnnego i J. Sempe 

Klasówka z matematyki.  

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Prezentowanie poglądów dzieci na temat 

ściągania. 

– Wskazywanie negatywnych stron ściągania. 

– Ocenianie postępowania bohaterów 

opowiadania. 

– Pisanie wyrazów z ó i u. 

– Pisanie synonimów, antonimów, wyrazów 

wieloznacznych. 

muzyczna 

(108) 
2. Poznanie biografii i 

twórczości Ludwiga van 

Bethovena. Słuchanie 

utworu Dla Elizy. 

– Przypomnienie utworów poznanych 

kompozytorów. 

– Słuchanie utworu Ludwiga van Bethovena 

Dla Elizy. 

– Czytanie biografii Ludwiga van Bethovena. 

matematyczna 3. Mnożenie i dzielenie w 

czwartej ćwiartce. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

mnożenia względem dodawania. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

– Obliczanie iloczynów, w których jeden z 

czynników wynosi 1 lub 0. 

– Stosowanie w obliczeniach przemienności 

mnożenia. 

 

Dzień 2. Wagary? Nie – to nie dla mnie! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

etyczna 
1. Dyskusja na temat 

wagarów inspirowana 

opowiadaniem A. 

Onichimowskiej Wagary. 

Formułowanie i 

zapisywanie wniosków z 

dyskusji. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Zaprezentowanie zasad dyskutowania. 

– Prezentowanie w formie dyskusji poglądów 

dzieci na temat wagarowania. 

– Odszukiwanie fragmentów opowiadania w 

celu uzasadnienie swoich wypowiedzi. 

– Wskazywanie negatywnych stron 

wagarowania. 

– Formułowanie i zapisanie wniosków z 

dyskusji. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

– Wyróżnianie w tekście liczebników. 

plastyczna 

(109) 
2. Malarstwo abstrakcyjne 

– Piłkarz.  

– Oglądanie abstrakcyjnych obrazów Pabla 

Picasso. 

– Wprowadzenie pojęcia malarstwo 

abstrakcyjne. 

– Konstruowanie abstrakcyjnego obrazu 

według podanej instrukcji. 

matematyczna 3. Mnożenie i dzielenie w 

czwartej ćwiartce. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w 

zakresie 100. 

– Przypomnienie pojęć liczby parzyste, liczby 

nieparzyste. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 



 64 

– Obliczanie ilorazów, w których są 1 lub 0. 

– Stosowanie w obliczeniach łączności 

mnożenia. 

 

Dzień 3. Papierosy? Nie – to nie dla mnie! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa na temat 

zagrożeń dla zdrowia 

związanych z paleniem 

papierosów inspirowana 

opowiadaniem R. 

Gościnnego i J. Sempe 

Palę cygaro. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Prezentowanie poglądów dzieci na temat 

palenia papierosów. 

– Wskazywanie negatywnych stron palenia 

papierosów. 

– Wprowadzenie pojęcia bierny palacz. 

– Pisanie odmownej odpowiedzi na 

propozycję zapalenia papierosa. 

– Słuchanie piosenki Tato rzuć palenie. 

zajęcia 

techniczne 
2. Bibułkowy witraż.  – Poznawanie własności różnych papierów. 

– Poznanie efektu nakładania na siebie 

papierów półprzezroczystych. 

matematyczna 3. Mnożenie i dzielenie w 

czwartej ćwiartce. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w 

zakresie 100. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

– Rozwiązanie zadania o treści 

geometrycznej. 

 

Dzień 4. Alkohol? Nie – to nie dla mnie! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Czytanie i analiza tekstu 

W. Próchniewicza Inny. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Rozmowa na temat sytuacji chłopca w 

rodzinie i w szkole. 

– Wygłaszanie przez dzieci kilkuzdaniowych 

wypowiedzi na temat opowiadania. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

przyrodnicza 2. Czytanie tekstu Co 

powinieneś wiedzieć o 

alkoholizmie 

opracowanego na 

podstawie książki E. 

Zubrzyckiej Alkohol i 

jego tajemnice. 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Formułowanie odpowiedzi na pytania do 

tekstu. 

– Wypowiedzi i pytania dzieci na temat 

alkoholizmu. 

matematyczna 3. Mnożenie i dzielenie w 

czwartej ćwiartce. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w 

zakresie 100. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 5. Narkotyki? Nie – to nie dla mnie! 
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Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

etyka 1. Prezentowanie zagrożeń 

związanych z 

zażywaniem narkotyków 

na podstawie 

wypowiedzi nauczyciela i 

opowiadania K. 

Drzewieckiej Uwaga, 

narkotyki! 

– Kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

– Odszukiwanie w tekście fragmentów 

dotyczących zagrożeń związanych z 

narkotykami. 

– Rozmowa na temat przeczytanego tekstu. 

– Prezentowanie zagrożeń wynikających z 

zażywania narkotyków. 

– Ćwiczenia w poprawnym mówieniu. 

– Pisanie wyrazów z ó i u. 

matematyczna 2. Mnożenie i dzielenie w 

czwartej ćwiartce. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w 

zakresie 100. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

4. 

(305) 

Siłacze: Nauka bezpiecznego 

dźwigania i podnoszenia 

przedmiotów. 

– Nauka bezpiecznego dźwigania i 

podnoszenia przedmiotów. 

5. 

(306) 

Jesteśmy drużyną: Piłka nożna. – Rozwój koordynacji ruchowej. 

– Rozwój umiejętności panowania nad piłką 

za pomocą nóg. 

– Rozwój umiejętności podania nogą. 

– Rozwój umiejętności strzału na bramkę. 

– Rozwój umiejętności współpracy w 

drużynie. 

6. 

(307) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Ćwiczenia 

z wykorzystaniem przewrotu w przód, 

ćwiczenia równoważne. 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

– Doskonalenie przewrotu w przód. 

– Rozwój poczucia równowagi. 

 

Blok 3. Co się składa na pogodę? 

 

Dzień 1. Od czego zależy temperatura powietrza? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Rozmowa o znaczeniu 

Słońca dla życia na 

Ziemi inspirowana 

tekstem 

popularnonaukowym 

i wierszem Jana 

Brzechwy Jasne jak 

słońce. 

 

– Przypomnienie wiadomości o porach roku. 

– Dostrzeganie związku między porą roku, a 

stosunkiem długości dnia do długości nocy. 

– Dostrzeganie zależności między porą roku a 

temperaturą powietrza. 

– Obserwowanie położenia Słońca nad 

Ziemią w każdej porze roku. 

– Przypomnienie nazw kierunków 

geograficznych.  

– Pisanie pytań na podany temat. 

– Czytanie wiersza. 

– Kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci na temat 

Słońca. 
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– Wyjaśnianie powiedzenia: jasne jak słońce. 

muzyczna 

(109) 
2. Nauka piosenki 

Słoneczko. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Przypomnienie nazw i rozpoznawanie 

brzmienia instrumentów perkusyjnych i 

strunowych.  

matematyczna 3. Odczytywanie 

informacji na wykresie 

liniowym. 

– Odczytywanie na wykresie temperatury i 

czasu.  

– Wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem 

porównywania różnicowego. 

 

Dzień 2. Jak powstają chmury i jakie są ich rodzaje 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

przyrodnicza 
1. Rozmowa z dziećmi o 

tym, na co mogą mieć 

wpływ w swoim życiu, a 

na co nie inspirowana 

tekstem Heinza Janischa 

Król i chmury. 

Czytanie tekstu Jak 

powstają chmury?  

– Czytanie tekstu. 

– Opowiadania przeczytanego tekstu.  

– Czytanie pytań i odpowiadanie na nie. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Wprowadzenie pojęcia: krążenie wody w 

przyrodzie. 

– Poznanie różnych rodzajów chmur. 

plastyczna 

(110) 
2. Technika mieszana – 

Zachód słońca lub Taniec 

chmurek. 

– Prezentowanie obrazu malarskiego 

przedstawiającego chmury. 

– Tworzenie wypukłej faktury na powierzchni 

kartki. 

– Malowanie farbami zachodu słońca na 

fakturowanej powierzchni. 

– Naklejanie na tle bibułkowych chmurek. 

matematyczna 3. Mnożenie i dzielenie w 

zakresie 100. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w 

zakresie 100. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 3. Jak powstają opady atmosferyczne i jakie są ich rodzaje 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Określanie nastroju w 

wierszu Danuty 

Wawiłow Człowiek ze 

złotym parasolem. 

– Czytanie wiersza. 

– Określanie nastroju wiersza. 

– Odczytywanie fragmentów wiersza na 

poparcie swoich wypowiedzi. 

– Układanie i wygłaszanie dialogu człowieka 

i parasola w języku człowieka i w języku 

parasola. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

przyrodnicza 2. Jak powstają opady 

atmosferyczne i jakie są 

ich rodzaje. 

– Przypomnienie składników pogody. 

– Przypomnienie rodzajów opadów 

atmosferycznych. 

– Ukazanie związku między rodzajem chmur,  

a rodzajem opadów. 
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matematyczna 3. Mnożenie i dzielenie w 

zakresie 100. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w 

zakresie 100. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 4. Jak powstaje wiatr? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
1. Poznanie czynników 

powodujących 

powstawanie wiatru. 

Ukazanie poetyckiego 

obrazu wiatru w 

wierszu Danuty 

Wawiłow Jak wygląda 

wiatr? 

– Wprowadzenie pojęć: ciśnienie 

atmosferyczne, niż, wyż, różnica ciśnień. 

– Określanie kierunku wiania wiatrów. 

– Prezentacja Skali Beauforta. 

– Poznanie urządzeń do pomiaru ciśnienia 

powietrza oraz kierunku i siły wiatru. 

– Czytanie wiersza. 

– Wypowiedzi dzieci jak wyobrażają sobie 

wiatr. 

– Porównanie poetyckiego opisu wiatru z jego 

naukowym opisem.  

– Pisanie zdań na podany temat. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie 

wiatromierza – 

Latająca rybka. 

– Opowiadanie nauczyciela o wykorzystaniu 

siły wiatru przez człowieka. 

– Opisywanie przez dzieci zasady działania 

urządzenia. 

– Sklejanie materiałów papierowych. 

matematyczna 3. Mnożenie i dzielenie w 

zakresie 100. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w 

zakresie 100. 

– Stosowanie w obliczeniach kolejności 

wykonywania działań. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 5. Czym zajmują się meteorolodzy? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Rozmowa o tym, czym 

zajmują się 

meteorolodzy i jakie 

znaczenie ma ich praca. 

– Wprowadzenie pojęć: klęski żywiołowe. 

– Czytanie tekstu o groźnych zjawiskach 

pogodowych i ich skutkach. 

– Pisanie komunikatu o pogodzie. 

– Czytanie informacji o rekordach 

klimatycznych w Polsce. 

matematyczna  2. Mnożenie i dzielenie w 

zakresie 100. 

– Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu w 

zakresie 100. 

– Stosowanie w obliczeniach rozdzielności 

mnożenia względem dodawanie i 

rozdzielności dzielenia względem 

dodawania. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

7. 

(308) 

Sprinterzy: Biegi sprinterskie z 

różnych pozycji, biegi sprinterskie na 

– Rozwój szybkości biegu. 

– Rozwój szybkości reakcji i zwinności. 
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różnych dystansach ( 5 m, 10 m i 4 x 

10 metrów). 

8. 

(309) 

Jesteśmy drużyną: Piłka siatkowa. – Nauka umiejętności podbijania piłki 

sposobem dolnym i górnym. 

– Nauka umiejętności podawania piłki do 

partnera sposobem górnym i dolnym. 

9. 

(310) 

Sprinterzy: Jak najszybsze zmiany 

pozycji na sygnał, np.: z leżenia na 

plecach do leżenia na brzuchu i 

odwrotnie, wykonywanie ćwiczeń 

gimnastycznych na czas.  

– Rozwój sprawności i zwinności ogólnej. 

– Krótka praca (6 s) i długi odpoczynek 

pomiędzy ćwiczeniami (30 s). 

 

 

 

MAJ 

 

Blok 1. Piękna nasza Polska cała, piękna żyzna i niemała 

 

Dzień 1. Krainy geograficzne w Polsce 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

środowiskowa 1. Poznanie krain 

geograficznych 

występujących w Polsce. 

 

– Czytanie tekstu o krainach geograficznych 

Polski. 

– Wskazywanie tych krain na mapie Polski. 

– Określanie położenia krain geograficznych 

w Polsce. 

– Czytanie informacji o rekordach 

geograficznych Polski. 

– Charakteryzowanie krainy geograficznej, w 

której mieszkają uczniowie. 

– Zapisywanie zdań na temat regionu 

zamieszkałego przez uczniów. 

muzyczna 

(110) 
2. Słuchanie muzyki 

ludowej: Uciekła mi 

przepióreczka,  

W murowanej piwnicy, 

Grozik. 

– Czytanie tekstu charakteryzującego sztukę 

ludową. 

– Słuchanie utworów muzyki ludowej z 

różnych regionów Polski. 

– Przypomnienie poznanych tańców 

ludowych. 

– Podawanie przykładów melodii, piosenek i 

tańców z regionu, w którym mieszkają 

uczniowie. 

matematyczna 3. Poznanie struktury 

liczby trzycyfrowej w 

zakresie 200. 

– Pogłębianie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Wskazywanie w liczbie cyfry setek, cyfry 

dziesiątek i cyfry jedności 

– Czytanie i pisanie liczb dwucyfrowych – 

cyframi i słownie. 

 

Dzień 2. Morze Bałtyckie 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Porównanie naukowej i 

literackiej wersji 

– Czytanie i analiza treści notatki o Morzu 

Bałtyckim. 
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objaśniających, dlaczego 

woda w morzu jest słona.   

– Poznanie pojęcia widnokrąg (horyzont). 

– Czytanie legendy o tym, dlaczego Morze 

Bałtyckie jest słone. 

– Porównywanie obydwu tekstów pod 

względem poznawczym i literackim. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

plastyczna 

(111) 
2. Wycinanie, formowanie 

i klejenie papieru – 

Model latarni morskiej. 

– Prezentowanie rozmieszczenia latarni 

morskich w Polsce. 

– Omówienie znaczenia latarni morskich dla 

bezpiecznej żeglugi. 

– Wykonywanie pracy według podanej 

instrukcji. 

matematyczna 3. Porównywanie liczb 

trzycyfrowych w 

zakresie 200. 

– Wskazywanie w liczbie: cyfry setek, 

dziesiątek i jedności 

– Porównywanie liczb trzycyfrowych. 

 

Dzień 3. Pobrzeża Bałtyku 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie 

charakterystycznych cech 

Wybrzeża Bałtyku. 

– Poznanie charakterystycznych cech 

ukształtowania terenu i klimatu pobrzeża 

Bałtyku.  

– Wprowadzenie pojęć: wysoki brzeg (klif), 

niski brzeg. 

– Poznanie nazw największych miast i rzek 

tej krainy geograficznej. 

– Poznanie roślin i zwierząt 

charakterystycznych dla pobrzeża 

Bałtyku.  

– Poznanie nazw parków narodowych tego 

regionu. 

– Poznanie gałęzi przemysłu i rolnictwa 

oraz zajęć ludzi charakterystycznych dla 

pobrzeża Bałtyku.  

przyrodnicza 2. Rybołówstwo morskie w 

Polsce.  

– Czytanie tekstu o portach rybackich w 

Polsce, wskazywanie ich na mapie. 

– Rozmowa o połowach morskich i 

przetwórstwie rybnym.  

– Rozmowa o specyfice pracy rybaka 

morskiego. 

– Poznanie budowy ryby i jej wartości 

odżywczych. 

– Poznanie nazw ryb morskich. 

matematyczna 3. Porządkowanie liczb 

trzycyfrowych w zakresie 

200. 

– Wskazywanie w liczbie: cyfry setek, 

dziesiątek i jedności 

– Porządkowanie liczb trzycyfrowych 

według podanego warunku. 

 

Dzień 4. Co wymyślił pomysłowy Robotek? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisanie opowiadania na – Opowiadanie historyjki. 
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 podstawie historyjki 

obrazkowej Pomysłowy 

Robotek. 

– Wskazywanie związków przyczynowo-

skutkowych w prezentowanej historyjce.  

– Zapisywanie monologu wewnętrznego 

Robotka. 

– Pisanie opowiadania z wykorzystaniem 

monologu. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wycinanie, formowanie 

i klejenie papieru – 

Model kutra rybackiego. 

– Rozmowa o zwyczajach morskich rybaków, 

sposobach porozumiewania się ludzi na 

morzu, urządzeniach na kutrze itp. 

– Wykonywanie pracy według podanej 

instrukcji. 

matematyczna 3. Rozszerzenie numeracji 

do 1000. 

– Liczenie setkami do 1000. 

– Poznanie struktury liczby czterocyfrowej. 

 

Dzień 5. Pojezierza – Pomorskie i Mazurskie 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie 

charakterystycznych 

cech polskich pojezierzy. 

– Poznanie charakterystycznych cech 

ukształtowania terenu i klimatu pojezierzy. 

– Poznanie nazw największych miast i rzek 

tej krainy geograficznej. 

– Poznanie roślin i zwierząt 

charakterystycznych dla pojezierzy. 

– Poznanie nazw parków narodowych tego 

regionu. 

– Poznanie nazw ryb słodkowodnych. 

– Poznanie gałęzi przemysłu i rolnictwa oraz 

zajęć ludzi charakterystycznych dla 

pojezierzy.  

matematyczna 2. Pisanie i czytanie liczb 

trzycyfrowych 

– Układanie modeli liczb z klocków liczby w 

kolorach. 

– Pisanie liczb cyframi i słownie. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

1. 

(311) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Rzut ringo 

i freesbie. 

 

– Rozwój umiejętności rzucania. 

– Rozwój celności rzutu.  

– Rozwój umiejętności chwytania przedmiotu 

w locie. 

2. 

(312) 

Jesteśmy drużyną: Piłka nożna. – Rozwój koordynacji ruchowej. 

– Rozwój umiejętności prowadzenia piłki 

nogą. 

– Rozwój umiejętności podania różnymi 

częściami stopy. 

– Rozwój umiejętności strzału. 

– Rozwój umiejętności współpracy w 

zespole. 

3. 

(313) 

Siłacze: Sprawdzian siły mięśni 

brzucha (liczba brzuszków w ciągu  

30 s). 

– Sprawdzenie siły mięśni brzucha. 
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Blok 2.Wiele krain, wiele ludów, wiele stolic, wiele cudów… 

 

Dzień 1. Niziny 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie nizinnego 

krajobrazu Polski. 

– Poznanie charakterystycznych cech 

ukształtowania terenu i klimatu nizin. 

– Poznanie nazw największych miast i rzek 

tej krainy geograficznej. 

– Poznanie roślin i zwierząt 

charakterystycznych dla nizin. 

– Poznanie nazw parków narodowych tego 

regionu. 

– Poznanie gałęzi przemysłu i rolnictwa oraz 

zajęć ludzi charakterystycznych dla nizin.  

muzyczna 

(111) 
2. Nauka piosenki ludowej 

z Mazowsza Uciekła mi 

przepióreczka. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Czytanie informacji o orkiestrach dętych. 

– Poznanie instrumentów dętych. 

matematyczna 3. Poznanie struktury 

liczby trzycyfrowej w 

zakresie 1000. 

– Pogłębianie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Wskazywanie w liczbie: cyfry setek, 

dziesiątek i jedności 

– Czytanie i pisanie liczb dwucyfrowych – 

cyframi i słownie. 

– Porządkowanie i porównywanie liczb w 

zakresie 1000 według podanego warunku. 

– Wprowadzenie pojęcia tona. 

 

Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozwijanie zdań 

inspirowane wierszem 

Romana Pisarskiego 

Przyjemna lekcja. 

– Czytanie wiersza. 

– Wprowadzenie pojęć: zdanie proste, zdanie 

złożone. 

– Pisanie zdań prostych i złożonych. 

plastyczna 

(112) 
2. Wycinanka ludowa. 

 

– Wprowadzenie pojęcia sztuka ludowa. 

– Oglądanie wyrobów sztuki ludowej. 

– Wykonanie wycinanki. 

matematyczna 3. Cechy systemu liczenia: 

dziesiątkowy, pozycyjny. 

– Pogłębianie rozumienia systemu 

dziesiątkowego. 

– Wskazywanie w liczbie: cyfry setek, 

dziesiątek i jedności. 

– Pogłębianie rozumienia systemu 

pozycyjnego. 

– Porządkowanie i porównywanie liczb w 

zakresie 1000 według podanego warunku. 

 

Dzień 3. Wyżyny 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie wyżynnego – Poznanie charakterystycznych cech 
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krajobrazu Polski. ukształtowania terenu i klimatu wyżyn. 

– Poznanie nazw największych miast i rzek 

tej krainy geograficznej. 

– Poznanie roślin i zwierząt 

charakterystycznych dla wyżyn. 

– Poznanie nazw parków narodowych tego 

regionu. 

– Poznanie gałęzi przemysłu i rolnictwa 

oraz zajęć ludzi charakterystycznych dla 

wyżyn.  

przyrodnicza 2. Miasta wojewódzkie w 

Polsce i ich znaczenie. 

– Przypomnienie podziału terytorialnego 

Polski na województwa. 

– Wskazywanie miast wojewódzkich na 

mapie Polski. 

– Rozmowa o roli miasta wojewódzkiego. 

– Pisanie nazw miast wojewódzkich w 

kolejności alfabetycznej. 

– Czytanie legendy związanej z miastem 

które jest stolicą województwa, w którym 

mieszkają dzieci. 

matematyczna 3. Porządkowanie i 

porównywanie liczb. 

– Porównywanie liczb. 

– Porządkowanie liczb według podanego 

warunku. 

 

Dzień 4. Pomysłowa kąpiel Gapiszona 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Pisanie opowiadania na 

podstawie historyjki 

obrazkowej Pomysłowa 

kąpiel Gapiszona. 

– Opowiadanie historyjki. 

– Wskazywanie związków przyczynowo-

skutkowych w prezentowanej historyjce.  

– Zapisywanie monologu wewnętrznego 

Gapiszona. 

– Pisanie opowiadania z wykorzystaniem 

monologu. 

– Pisanie opowiadania z wykorzystaniem 

zdań złożonych. 

zajęcia 

techniczne 
2. Garncarstwo. Lepienie z 

gliny. 

 

– Oglądanie wyrobów sztuki ludowej z gliny. 

– Poznanie właściwości gliny. 

– Poznanie procesu produkcji naczyń z gliny. 

– Wykonanie rzeźby lub naczynia z gliny. 

matematyczna 3. Dodawania i 

odejmowanie pełnych 

setek w zakresie 1000. 

– Dodawanie i odejmowanie pełnych setek 

różnymi sposobami. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 5.Góry 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie górskiego 

krajobrazu Polski. 

– Poznanie charakterystycznych cech 

ukształtowania terenu i klimatu gór. 

– Poznanie nazw największych miast i rzek 

tej krainy geograficznej. 

– Poznanie roślin i zwierząt 
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charakterystycznych dla gór. 

– Poznanie nazw parków narodowych tego 

regionu. 

– Poznanie gałęzi przemysłu i rolnictwa oraz 

zajęć ludzi charakterystycznych dla gór. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

matematyczna  2. Dodawania i 

odejmowanie pełnych 

setek w zakresie 1000. 

– Dodawanie i odejmowanie pełnych setek 

różnymi sposobami. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

– Wprowadzenie pojęcia kilometr. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

4. 

(314) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Bieg na  

60 m. 

– Sprawdzian kondycji fizycznej. 

5. 

(315) 

Jesteśmy drużyną: Piłka ręczna. – Rozwój koordynacji ruchowej. 

– Rozwój umiejętności chwytu i rzutu piłką. 

– Rozwój umiejętności współpracy w 

zespole. 

6. 

(316) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Zwis na 

drążku / drabinkach, ugięcia ramion w 

zwisie. Pomiar siły mięśni rąk. 

 

– Pomiar siły mięśni rąk. 

 

Blok 3. Podróże po lądach, wodach i w przestworzach 

 

Dzień 1. Jak zorganizowany jest transport 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie rodzajów 

środków transportu. 

Poznanie środków 

transportu 

samochodowego.  

– Czytanie tekstu na temat roli i znaczenia 

transportu w gospodarce Polski. 

– Rozmowa na temat organizacji transportu. 

–Zaprezentowanie historii wynalezienia koła. 

– Poznanie środków transportu 

samochodowego i ich zastosowania. 

– Poznanie infrastruktury drogowej. 

– Rozmowa o pracy kierowcy. 

– Pisanie zdań o bezpieczeństwie na drogach. 

– Przypomnienie podstawowych zasad 

zachowania bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

– Poznanie zalet i wad transportu drogowego. 

muzyczna 

(112) 
2. Nauka piosenki Podróże. – Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Nauka gry na dzwonkach piosenki ludowej. 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań 

algebraicznych na 

dodawanie i 

odejmowanie. 

– Dodawanie i odejmowanie pełnych setek w 

zakresie 1000. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych za 

pomocą równań. 

 

Dzień 2. Transport kolejowy 



 74 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie środków 

transportu kolejowego. 

– Poznanie historii kolejnictwa. 

– Poznanie środków towarowego transportu 

kolejowego. 

– Poznanie środków pasażerskiego transportu 

kolejowego. 

– Poznanie znaków informacyjnych 

związanych ze środkami transportu. 

– Poznanie zalet i wad transportu kolejowego. 

– Rozmowa o pracy kolejarzy. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

plastyczna 

(113) 
2. Rysowanie cienkopisem, 

flamastrem i kredkami – 

Fantastyczny świat 

pojazdów na kołach. 

– Rysowanie czarnym cienkopisem na całej 

powierzchni kartki kół różnej wielkości. 

– Łączenie kół czarnym flamastrem tak, aby 

należały do fantastycznych pojazdów, które 

wzajemnie na siebie zachodzą 

– Kolorowanie pojazdów tak, aby kolory się 

na siebie nakładały. 

matematyczna  3. Dodawania i 

odejmowanie liczb typu: 

600 + 20, 610 + 30, 310 + 

90, 620 – 20, 640 – 20 w 

zakresie 1000. 

– Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 

1000 bez przekraczania progów. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 3. Transport wodny 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 1. Poznanie środków 

transportu wodnego – 

morskiego i śródlądowego. 

– Poznanie nazw oceanów występujących 

na świecie. 

– Poznanie pasażerskich i towarowych 

środków transportu morskiego. 

– Poznanie pasażerskich i towarowych 

środków transportu wodnego 

śródlądowego. 

– Poznanie systemu kanałów łączących 

rzeki i jeziora w Polsce. 

– Poznanie zalet i wad transportu wodnego 

– morskiego i śródlądowego. 

przyrodnicza 2. Przystosowanie zwierząt i 

roślin do życia w wodzie.  

– Poznanie nazw zwierząt żyjących w 

wodzie i w jej pobliżu. 

– Omówienie przystosowania zwierząt do 

życia w wodzie. 

– Wskazywanie łańcuchów pokarmowych 

wśród zwierzą żyjących w wodzie i w jej 

pobliżu. 

– Poznanie nazw rośli wodnych i sposobów 

przystosowania się ich do życia w 

wodzie.  

matematyczna  3. Dodawania i odejmowanie 

liczb typu: 600 + 2, 610 + 

3, 307 – 7, 622 – 2, 640 – 2 

– Dodawanie i odejmowanie liczb w 

zakresie 1000 bez przekraczania progów. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
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w zakresie 1000. 

 

Dzień 4. Transport powietrzny 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

przyrodnicza 

 
1. Poznanie środków 

transportu powietrznego. 

– Czytanie tekstu o rozwoju lotnictwa. 

– Poznanie rodzajów pasażerskich i 

towarowych środków transportu 

powietrznego. 

– Rozmowa o lotach kosmicznych. 

– Poznanie zalet i wad transportu 

powietrznego. 

– Poznanie budowy samolotu pasażerskiego 

i organizacji lotów pasażerskich. 

– Rozmowa o pracy pilotów. 

– Układanie pytań do podanego zdania. 

zajęcia 

techniczne 
2. Wykonanie rakiety 

kosmicznej z tworzyw 

sztucznych. 

– Omówienie własności tworzyw 

sztucznych. 

– Wykonywanie rakiety według podanej 

instrukcji. 

matematyczna 3. Dodawania i odejmowanie 

liczb w zakresie 1000 bez 

przekraczania progów. 

– Dodawanie i odejmowanie liczb w 

zakresie 1000 bez przekraczania progów. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 5.Przygoda Bobika 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisanie opowiadania na 

podstawie historyjki 

obrazkowej Przygoda 

Bobika. 

– Układanie historyjki z wyciętych 

obrazków. 

– Wskazywanie związków przyczynowo-

skutkowych w prezentowanej historyjce.  

– Układanie tytułów obrazków.  

– Układanie monologów wewnętrznych 

Bobika i orła.  

– Pisanie opowiadania z wykorzystaniem 

monologów. 

matematyczna 2. Dodawania i 

odejmowanie liczb w 

zakresie 1000 bez 

przekraczania progów. 

– Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 

1000 bez przekraczania progów. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

7. 

(317) 

Sprinterzy: Bieg 4 x 10 m –

sprawdzian. 

– Pomiar szybkości ze zmianą kierunku 

biegu. 

8. 

(318) 

Jesteśmy drużyną: Piłka koszykowa. 

 

– Nauka umiejętności rzutu do kosza. 

– Nauka umiejętności kozłowania piłki.  

– Rozwój umiejętności rzutu i chwytu piłki. 

9. 

(319) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Skłony 

ciała – pomiar. 

– Sprawdzian gibkości. 
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CZERWIEC 

 

Blok 1. Jasne i ciemne strony bycia dzieckiem 

 

Dzień 1. Kim jestem? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć  

polonistyczna, 

społeczna 
1. Budzenie 

samoświadomości dzieci 

inspirowane wierszem 

Wolfa Erlbrucha Wielkie 

pytanie. 

– Czytanie wiersza z podziałem na role. 

– Odpowiadanie na pytania umieszczone pod 

wierszem. 

– Wyjaśnianie przez dzieci, jak rozumieją 

sens wiersza. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

muzyczna 

(113) 
2. Nauka piosenki Życzenia 

dla dzieci. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Nauka gry piosenki na dzwonkach. 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań 

typu logicznego.  

– Ćwiczenia w liczeniu w pamięci. 

– Zwrócenie uwagi na konieczność 

wnikliwego analizowania treści zadania i 

związków między danymi zadania. 

– Doskonalenie umiejętności czytanie ze 

zrozumieniem tekstów matematycznych. 

 

Dzień 2. Myślę nie tylko o sobie 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Wygłaszanie 

kilkuzdaniowej 

wypowiedzi oceniającej 

postępowanie bohatera 

opowiadania Wandy 

Osuchowskiej-

Orłowskiej Dzień 

Dziecka. 

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem. 

– Rozmowa z dziećmi o decyzji bohatera 

opowiadania. 

– Samodzielne przygotowanie wypowiedzi na 

podany temat i jej wygłoszenie przed 

zespołem uczniowskim. 

– Powtórzenie wiadomości o częściach 

mowy. 

– Uzasadnianie pisowni wyrazów z ó 

wymiennym. 

plastyczna 

(114) 
2. Malowanie farbami i 

czarnym cienkopisem – 

Mogę być kim chcę.  

– Wyjaśnienie pojęcia linie papilarne. 

– Odciskanie w farbie, a potem na kartce 

opuszków wszystkich palców. 

– Dorysowywanie do plam cienkopisem 

takich elementów, by powstały ludziki 

wykonujące czynności, które chciałyby 

wykonywać dzieci. 

matematyczna  3. Układanie zadań do 

podanych schematów.  

– Analizowanie danych, które można 

wykorzystać w zdaniach. 

– Układanie zadań prostych i złożonych do 

podanych schematów. 

– Rozwiązywanie ułożonych zadań. 

 

Dzień 3. Cały czas uczę się tolerancji 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 
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polonistyczna, 

społeczna, 

etyczna 

1. Rozmowa o tym, czego 

można się nauczyć od 

przedstawicieli innych ras, 

narodów, religii 

inspirowana 

opowiadaniem G. Lech Co 

ty na to? 

– Czytanie opowiadania ze zrozumieniem. 

– Zbiorowe definiowanie pojęcia 

tolerancja.  

– Rozmowa na temat tolerancji. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Pisanie wyrazów z i i j. 

społeczna 2. Czytanie i analizowanie 

Konwencji o prawach 

dziecka. 

– Czytanie tekstu. 

– Komentowanie przez dzieci czytanych 

praw dziecka. 

– Wskazywanie przykładów łamania praw 

dziecka. 

– Zbiorowe ustalanie obowiązków dziecka. 

matematyczna  3. Samodzielne 

rozwiązywanie zadań 

tekstowych.  

– Czytanie ze zrozumieniem treści zdań 

matematycznych. 

– Samodzielne rozwiązywanie zadań. 

– Objaśnianie innym dzieciom sposobu 

rozwiązania zadania.  

– Powtórzenie wiadomości o Orderze 

Uśmiechu. 

 

Dzień 4. Nie jestem rasistą 

 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna, 

 

1. Rozmowa o tym, czym 

jest rasizm inspirowana 

opowiadaniem Danuty 

Wawiłow Dawid. 

– Czytanie opowiadania ze zrozumieniem. 

– Poznanie pojęcia rasizm.  

– Rozmowa na temat skutków rasizmu w 

historii ludzkości. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Pisanie wyrazów z ó i u. 

zajęcia 

techniczne 
2. Szycie ściegiem 

okrętkowym – Zośka. 

– Pokaz szycia ściegiem okrętkowym. 

– Przypomnienie zasad zachowania 

bezpieczeństwa podczas posługiwania się 

igłą i nożyczkami. 

– Wykonywanie pracy zgodnie z 

samodzielnie przeczytaną instrukcją. 

matematyczna  3. Powtórzenie – 

rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

– Samodzielne rozwiązywanie zadań z 

podanymi odpowiedziami do wyboru. 

– Przyzwyczajanie do liczenia w pamięci. 

– Objaśnianie innym dzieciom sposobu 

rozwiązania zadania.  

 

Dzień 5. Nie jestem bezbronna/bezbronny 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna, 

społeczna 
1. Rozmowa o tym, czy 

łatwo być dzieckiem 

inspirowana wierszem 

M. Przewoźnika Krzyknij 

NIE.  

– Czytanie wiersza. 

– Wskazywanie prze dzieci zalet i wad bycia 

dzieckiem. 

– Wskazywanie trudnych sytuacji, w których 

dziecko powinno poradzić sobie samo i 

takich, w których powinno zwrócić się o 
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pomoc do dorosłych. 

matematyczna 2. Powtórzenie – 

rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

– Samodzielne rozwiązywanie zadań z 

podanymi odpowiedziami do wyboru. 

– Przyzwyczajanie do liczenia w pamięci. 

– Objaśnianie innym dzieciom sposobu 

rozwiązania zadania.  

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

1. 

(320) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Pokonywanie przeszkód w terenie, 

wspinanie się i schodzenie z różnych 

przeszkód, przeskakiwanie nad i 

przechodzenie pod przeszkodami 

(najlepiej poustawianymi na trawie). 

– Rozwój sprawności i zwinności ogólnej. 

1. 

(321) 

Jesteśmy drużyną: Piłka siatkowa. 

 

– Rozwój umiejętności odbicia piłka 

sposobem górnym i sposobem dolnym. 

– Rozwój umiejętności podania do partnera 

sposobem górnym i sposobem dolnym. 

3. 

(323) 

Lekkoatleci i gimnastycy: 

Obserwacja własnego organizmu, 

nauka pomiaru tętna, biegi wolne i 

szybkie, gry i zabawy biegowo 

sprawnościowe z pomiarem tętna po 

wysiłku. 

– Rozwój kondycji i sprawności ogólnej. 

– Nauka obserwacji własnego organizmu 

poprzez pomiar tętna. 

 

 

Blok 2. Jak żyć w świecie mediów? 

 

Dzień 1. Oglądanie telewizji – głosy za i przeciw 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć  

polonistyczna 1. Rozmowa o wpływie 

telewizji na codzienne 

życie rodziny 

inspirowana 

opowiadaniem Laury 

Łącz Tajemnicza 

skrzynka. 

– Czytanie opowiadania i wypowiadanie się 

na jego temat. 

– Zbieranie i zapisywanie argumentów za 

oglądaniem telewizji i przeciw.  

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

– Powtórzenie wiadomości o liczebnikach. 

muzyczna 

(114) 
2. Nauka piosenki 

Piosenka komputera. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Powtórzenie wiadomości o nazwach 

solmizacyjnych i literowych nut. 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań 

niestandardowych.  

– Ćwiczenia w liczeniu w pamięci. 

– Zwrócenie uwagi na potrzebę wytrwałości i 

cierpliwości w pokonywaniu trudności typu 

poznawczego.  

– Rozwijanie niestandardowego podejścia do 

problemów typu logicznego. 

– Doskonalenie umiejętności czytanie ze 
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zrozumieniem tekstów matematycznych. 

 

Dzień 2. O telewizji i sztuce wyboru 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna  1. Rozmowa o tym, co 

oglądają dzieci w 

telewizji i ile czasu na to 

przeznaczają 

inspirowana wierszem 

M. Bartkowicza Mietek i 

telewizja. 

– Czytanie wiersza z podziałem na role. 

– Wygłaszanie kilkuzdaniowych wypowiedzi 

na temat, czym się kierują dzieci 

wybierając programy telewizyjne i ile 

czasu na to przeznaczają. 

– Rozmowa o sztuce wybierania audycji 

telewizyjnych.  

– Samodzielne przygotowanie wypowiedzi na 

podany temat i jej wygłoszenie przed 

zespołem uczniowskim. 

plastyczna 

(115) 
2. Przygotowanie techniką 

kolażu plakatu – Oglądaj 

telewizję z głową!  

– Grupowe wytwarzanie pomysłu na plakat. 

– Grupowa realizacja pomysłu. 

– Podział pracy w grupie. 

matematyczna  3. Powtórzenie – 

rozwiązywanie i 

układanie zadań 

tekstowych. 

–Rozwiązywanie zadania otwartego i 

dyskusja wyników. 

– Układanie zadania do podanych warunków. 

 

Dzień 3. Reklama telewizyjna 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o reklamach 

telewizyjnych inspirowana 

opowiadaniem Anny 

Onichimowskiej Reklama. 

– Czytanie opowiadania ze zrozumieniem. 

– Odpowiadanie na postawione pytania. 

– Pisanie wyrazów z ż i rz. 

– Przypomnienie pojęcia substancje żrące. 

– Poznanie znaków ostrzegających przed 

substancjami żrącymi. 

przyrodnicza 2. Rozmowa o tym Jak 

dziecko powinno traktować 

reklamę? inspirowana 

tekstem Reklama i dzieci. 

– Krytyczne czytanie tekstu. 

– Odpowiadanie na postawione pytania. 

– Przygotowanie rzetelnej reklamy. 

matematyczna 3. Rozwiązywanie zadań 

związanych z obliczaniem 

kaloryczności pożywienia. 

– Czytanie informacji o wartości odżywczej 

pokarmów.  

– Poznanie pojęć: kaloria, kilokaloria, dżul, 

kilodżul. 

– Przypomnienie zasad racjonalnego 

odżywiania się. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Dzień 4. Ty i internet 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 

 
1. Rozmowa o korzyściach 

i zagrożeniach związanych 

z korzystania z internetu 

inspirowana 

opowiadaniem Krystyny 

Drzewieckiej Wróg czyha w 

– Czytanie opowiadania ze zrozumieniem 

– Wypowiadanie się na temat korzyści 

wynikających z korzystania z internetu. 

– Wskazywanie zagrożeń wynikających z 

korzystania z internetu. 

– Wskazywanie fragmentów opowiadania na 
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sieci. poparcie swoich argumentów. 

– Kształtowanie postawy świadomego 

korzystania z komputera i internetu. 

– Pisanie wyrazów z trudnościami 

ortograficznymi. 

zajęcia 

techniczne 
2. Prezent dla taty – 

Zwinna jaszczurka. 

– Wykonywanie pracy według podanej 

instukcji. 

matematyczna 3. Powtórzenie – 

rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

– Rozwiązywanie zadań z liczbami 

mianowanymi.  

– Układanie pytania do zadania.  

 

Dzień 5.Pisanie opowiadania Gapiszon i telewizja 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisanie opowiadania o 

wycieczce Gapiszona i 

jego psa Korniszona. 

– Opowiadanie treści obrazka.  

– Domyślanie się przyczyn zachowania się 

Korniszona.  

– Czytanie zgromadzonego słownictwa. 

– Pisanie opowiadania na podstawie ilustracji 

i zgromadzonego słownictwa. 

matematyczna  2. Powtórzenie – 

rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

– Rozwiązywanie zadań z liczbami 

mianowanymi.  

– Rozwiązywanie zadań logicznych.  

 

Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć  

4. 

(324) 

Siłacze: Ćwiczenia siłowe w terenie 

(wykorzystanie najbliższego placu 

zabaw z drabinkami, drążkiem, 

siatkami do wspinania) z 

wykorzystaniem ciężaru własnego 

ciała. 

– Rozwój sprawności ogólnej. 

– Rozwój siły mięśni rąk, nóg i brzucha. 

 

5. 

(325) 

Jesteśmy drużyną: Piłka nożna. 

 

– Rozwój koordynacji ruchowej. 

– Rozwój umiejętności prowadzenia piłki 

nogą. 

– Rozwój umiejętności podania różnymi 

częściami stopy 

– Rozwój umiejętności strzału do bramki. 

– Rozwój umiejętności współpracy w 

zespole. 

6. 

(326) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Rola 

odżywiania w sporcie – podstawowe 

składniki pokarmowe i ich rola, 

prawidłowe proporcje w pożywieniu 

sportowca. 

– Nauka prawidłowego odżywiania się 

sportowców. 

 

 

Blok 3. Lato, lato, lato czeka… 

 

Dzień 1. Czy czekasz na lato? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć  
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polonistyczna 1. Rozmowa z dziećmi o 

wakacyjnych planach 

inspirowana wierszem  

Z. Beszczyńskiej Żeby już 

przyszło lato!  

– Czytanie wiersza. 

– Rozmowa na temat wakacyjnych planów 

dzieci – tych realnych i tych wymarzonych. 

– Zebranie wiadomości o znakach 

interpunkcyjnych.  

– Ćwiczenia z wykorzystaniem znaków 

interpunkcyjnych. 

muzyczna 

(115) 
2. Nauka piosenki 

Wakacyjna piosenka. 

– Słuchanie piosenki. 

– Czytanie słów piosenki. 

– Nauka piosenki na pamięć. 

– Powtórzenie poznanych terminów 

muzycznych. 

matematyczna 3. Powtórzenie wiadomości 

o jednostkach masy. 

Wprowadzenie pojęć: 

brutto, netto, tara. 

– Przypomnienie poznanych jednostek masy i 

ich skrótów. 

– Objaśnienie znaczenia pojęć: brutto, netto, 

tara. 

– Wykonywanie obliczeń dotyczących wagi 

brutto i netto towaru oraz wagi (tara) jego 

opakowania. 

 

Dzień 2. Uważaj na wodę!  

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Pisanie opowiadania o 

tym, co spotkało 

Agnieszkę na podstawie 

ilustrowanego tekstu A. 

Niedźwiedzia Najlepsza 

pływaczka! 

– Czytanie tekstu i oglądanie ilustracji. 

– Opowiadanie, co spotkało Agnieszkę. 

– Samodzielne pisanie opowiadania. 

– Uzupełnianie zdań w tekście Jak 

bezpiecznie odpoczywać nad wodą. 

plastyczna 

(116) 
2. Trójwymiarowy obraz – 

dzieci na plaży nad 

brzegiem morza. 

– Malowanie tła – nadmorskiej plaży. 

– Rysowanie postaci dzieci w kostiumach 

kąpielowych. 

– Przyklejanie postaci do tła za pomocą 

pasków z tektury.  

matematyczna 3. Powtórzenie wiadomości 

o jednostkach długości. 

 

– Przypomnienie poznanych jednostek 

długości i ich skrótów. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych.  

 

Dzień 3. Uważaj na siebie na podwórku! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa o językach 

oficjalnym i 

młodzieżowym i obszarach 

ich stosowania 

inspirowana 

opowiadaniem E. 

Kaniewskiej Na podwórku. 

– Czytanie tekstu ze zrozumieniem. 

– Poznanie znaczenia słowa przydomek. 

– Rozmowa o tym, jakie cechy powinny 

mieć przydomki. 

– Objaśnianie znaczenia młodzieżowych 

zwrotów zastosowanych w tekście. 

– Wskazywanie sytuacji, w których wypada 

i w których nie wypada posługiwać się 

młodzieżowym językiem. 

– Powtórzenie wiadomości o poznanych 

częściach mowy. 
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– Pisanie przeczenia nie z przymiotnikami i 

przysłówkami. 

– Samodzielne opisywanie miejsca zabaw 

na powietrzu. 

społeczna 2. Rozmowa o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas 

przebywania na 

podwórku. 

– Rozwiązanie testu i przeczytanie wyniku. 

– Rozmowa o rodzajach niebezpieczeństw 

na które narażone są dzieci na podwórku 

i sposobach zabezpieczania się przed 

nimi. 

matematyczna  3. Powtórzenie wiadomości o 

jednostkach czasu. 

 

– Przypomnienie poznanych jednostek 

czasu i ich skrótów. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych.  

 

Dzień 4. Uprawiaj sport! 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

społeczna, 

 
1. Publiczne 

prezentowanie 

kilkuzdaniowej 

wypowiedzi na temat 

swoich zainteresowań 

inspirowana 

opowiadaniem I. Landau 

Koszulka. 

– Ukazanie kolejnej sytuacji pozwalającej 

głębiej rozumieć pojęcie tolerancji. 

– Rozbudzanie samoświadomości uczniów. 

– Rozwijanie umiejętności oratorskich. 

– Oswajanie z sytuacją wystąpień 

publicznych.  

– Rozwiązanie testu dotyczącego sportowej 

postawy i przeczytanie wyniku. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Pisanie wyrazów z trudnościami 

ortograficznymi. 

zajęcia 

techniczne 
2. Autoportret na 

papierowym talerzu – 

Tak wyglądam pod koniec 

trzeciej klasy. 

– Rysowanie farbami autoportretu. 

– Wykonanie wieszaczka z tyłu talerza. 

– Wystawa prac.  

matematyczna 3. Powtórzenie – 

obliczanie obwodów 

prostokątów. 

– Przypomnienie nazw poznanych figur 

geometrycznych. 

– Rozwiązywanie zadań tekstowych o treści 

geometrycznej. 

– Mierzenie i porównywanie długości 

odcinków. 

 

Dzień 5. Co będzie po wakacjach? 

Edukacje Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

polonistyczna 1. Rozmowa na temat 

nadziei i obaw 

związanych z klasą 

czwartą inspirowana 

opowiadaniem I. 

Mężyńskiej Jak będzie w 

czwartej klasie? 

– Czytanie opowiadania ze zrozumieniem 

– Czytanie fragmentów tekstu, w których 

dzieci prezentują swoje obawy i fragmentu, 

w którym pani je rozwiewa. 

– Rozmowa o nadziejach i obawach dzieci 

związanych z klasą czwartą. 

– Pisanie zdań na podany temat. 

– Pisanie wyrazów z ó i u. 

matematyczna 2. Powtórzenie – 

rozwiązywanie zadań 

typu logicznego. 

– Ćwiczenia w liczeniu. 

– Samodzielne rozwiązywanie zadań. 
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Wychowanie fizyczne (3 godz.) 

 Tematy zajęć Główne zadania zajęć 

7. 

(327) 

Sprinterzy: Bieg na 50 m. – Sprawdzian szybkości biegu. 

8. 

(328) 

Jesteśmy drużyną: Piłka ręczna. – Rozwój koordynacji ruchowej. 

– Rozwój umiejętności chwytu i rzutu piłką. 

– Rozwój umiejętności współpracy w 

zespole. 

9. 

(329) 

Lekkoatleci i gimnastycy: Gry i 

zabawy wybrane przez dzieci. 

– Zachęcanie do uprawiania sportu w czasie 

wakacji. 

 

 

 

 


