
Rozkład materiału nauczania  

klasa 3 semestr 1 

 

 

Temat 

 

Zintegrowane treści kształcenia  

oraz działania uczniów 
 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia,  

odniesienia do podstawy programowej 

 

Proponowane środki 

dydaktyczne 

 

 
WRZESIEŃ 

tydzień 1 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 1.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

1. Pierwszego 

września 

edukacja polonistyczna Słuchanie wiersza N. Usenko 

„Pierwszego września”. Rozmowa o osobach 

wspomnianych w wierszu; odpowiedzi na pytania do 

tekstu; skojarzenia dotyczące daty 1 września, ilustracja 

a tekst wiersza. Układanie kolejnych zwrotek wiersza i 

ich zapisywanie. Wypowiedzi na temat nauki w trzeciej 

klasie. Analiza spisu treści podręcznika, wyszukiwanie 

wskazanych tytułów. Odczytywanie i zapisywanie 

wybranych skrótów.  

edukacja społeczna Przypomnienie daty wybuchu  

II wojny światowej. Sposoby wyrażania szacunku  

dla osób walczących o wolność naszego kraju.  

edukacja przyrodnicza Plony zbierane z pól, sadów  

i lasów we wrześniu, przykłady.  

edukacja matematyczna Kalendarz i zegar w życiu 

codziennym, znaczenie punktualności. Odczytywanie  

w kalendarzu, zaznaczanie i zapisywanie dat. Obliczenia 

kalendarzowe i zegarowe (godziny i minuty). Zadawanie 

pytań na podstawie podanych informacji. Przypomnienie 

zapisu znaków rzymskich od I do XII.  

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Czyta wiersze, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Dobiera odpowiednie formy komunikowania się w 

różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Wypowiada się na temat ilustracji i tekstu. (1.3c)  

- Udziela odpowiedzi na pytania. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna najważniejsze wydarzenia historyczne. (5.8) 

- Orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni  

dla Polski. (5.8)  

- Nazywa rośliny zbierane z pól we wrześniu. (6.4) 

- Zna wpływ przyrody na cykliczność życia  

na Ziemi. (6.7a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 1A s. 4–5 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 1 s. 4–5 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” kl. 3 cz. 1  

s. 4–5 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” kl. 3 cz. 1 s. 4 

 
Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3 s. 4–5 

 CD1 kl. 3  nr 1, 33 



edukacja muzyczna Nauka piosenki „Czas do szkoły”. 

Gama C-dur: śpiewanie solmizacją i nazwami 

literowymi, granie na dzwonkach. Wprowadzenie 

pojęcia akompaniament. Gra na instrumentach 

perkusyjnych. 

edukacja plastyczna Mój pierwszy września – 

ilustracja wykonana dowolną techniką, organizacja 

wystawy prac.  

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia  

i miesięcy.  (7.15) 

- Wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach 

życiowych. (7.15) 

- Odczytuje wskazania zegarów w systemach:  

12- i 24- godzinnym, wyświetlających cyfry i ze 

wskazówkami. (7.15) 

- Posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, 

minuta. (7.15) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Śpiewa piosenkę „Czas do szkoły”. (3.1a) 

- Gra na instrumentach perkusyjnych i realizuje 

gestodźwiękami akompaniament do refrenu  

piosenki. (3.1a) 

- Odczytuje tataizacją schematy rytmiczne. (3.2a) 

- Wykorzystuje kształt i barwę, tworząc ilustrację  

do własnych przeżyć. (4.2a,b) 

2. Pod starym 

dębem 
edukacja polonistyczna Opowiadanie P. Beręsewicza 

„Pod starym dębem”: czas akcji, główni bohaterowie, 

wątek łączący dwie części opowiadania, przeżycia 

małego chłopca; dzielenie się wrażeniami po lekturze. 

Prezentacja książki J. Papuzińskiej „Asiunia”. Notatka o 

dniu 1 września 1939 r.: czytanie, uzupełnianie zdań na 

podstawie informacji z podręcznika. Przymiotnikowe 

określenia rzeczownika – liczba pojedyncza i mnoga. 

Czytanie informacji o rodzajach wojsk i dobieranie ich 

nazw. Utrwalenie pisowni wybranych wyrazów z ż. 

edukacja społeczna Znaczenie żołnierzy dla obronności 

kraju.  

edukacja przyrodnicza Wyszukanie informacji  

o dębach w dostępnych źródłach.  

edukacja matematyczna Przypomnienie nazw 

kolejnych miesięcy w roku. Chronologiczne 

porządkowanie dat. Zapisywanie dat różnymi sposobami 

i kolejnych miesięcy znakami rzymskimi. Obliczenia 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Dobiera odpowiednie formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego 

tekstu. (1.3c)  

- Uzupełnia zdania. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, na czym polega praca żołnierza. (5.9) 

- Nazywa rośliny typowe dla wybranych regionów 

Polski. (6.4) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 6–7 

„Nasze ćwiczenia” s. 6–7 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 6–7 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 5 



kalendarzowe. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 

Tworzenie par, czwórek i ósemek – zabawy ruchowe. 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim 

od I do XII. (7.14) 

- Podaje i zapisuje daty; zna kolejne dni tygodnia  

i miesiące.  (7.15) 

- Wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach 

życiowych. (7.15) 

- Porządkuje chronologicznie daty. (7.15) 

- Uczestniczy w zabawach, respektując ich  

zasady. (10.3c) 

3. Wspominamy 

wakacje 

edukacja polonistyczna Dzielenie się wrażeniami  

z wakacji. Tekst informacyjny, sposoby przekazywania 

różnych informacji (na podstawie tekstu i własnych 

doświadczeń). Zwroty grzecznościowe w 

korespondencji. Dziennik podróży – cechy. 

Opracowanie w grupach projektu edukacyjnego: opis 

wybranego miejsca w Polsce, korzystanie z różnych 

źródeł informacji. Ćwiczenia językowe: liczenie liter  

i głosek w wyrazach, przymiotnikowe określenia 

rzeczowników, zdania proste i złożone, tworzenie 

związków wyrazowych (orzeczenie i dopełnienie)  

i uzupełnianie nimi zdania. Opowiadanie o wakacyjnej 

pamiątce (pytania  pomocnicze i podane słownictwo). 

Porządkowanie zdań zgodnie z chronologią wydarzeń, 

układanie i zapisywanie pytań. 

edukacja społeczna Zagrożenia związane z brakiem 

kontroli nad informacjami o nas (np. na forach 

społecznościowych). Wskazywanie na mapie miejsc 

wspomnianych w tekście oraz miejsc odwiedzanych  

w czasie wakacji. Zasady współpracy podczas 

wykonywania projektu edukacyjnego. 

edukacja matematyczna Chronologiczne 

porządkowanie dat. Wskazywanie i zapisywanie dat  

w kalendarzu, nazywanie dni tygodnia. Odczytywanie  

i zapisywanie dat różnymi sposobami. Obliczenia 

kalendarzowe. Obliczanie sum i różnic. 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty informacyjne i wyciąga 

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście informacje, korzysta  

z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Zna formę użytkową: dziennik. (1.1d) 

- Opowiada o minionych wakacjach. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowie o tekście. (1.3c)  

- Uzupełnia zdania. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, głoska. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Współpracuje z innymi, wykonując wspólnie 

zadania edukacyjne. (5.4) 

- Wskazuje wybrane miejscowości na mapie. (5.8) 

- Zna zagrożenia ze strony ludzi związane  

z korzystaniem z Internetu. (5.9) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim 

od I do XII. (7.14) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 8–9 

„Nasze ćwiczenia” s. 8–9 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 8–9 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 6 



zajęcia techniczne Totem – wykonanie formy 

przestrzennej z plasteliny i materiału przyrodniczego, 

reklamującej prezentowany regionu Polski. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Chwyty, 

podania i rzuty piłki – zabawy z piłką na boisku 

szkolnym.  

- Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i 

miesięcy.  (7.15) 

- Wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach 

życiowych. (7.15) 

- Porządkuje chronologicznie daty. (7.15) 

- Wykonuje totem z różnych materiałów. (9.2a) 

- Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. (9.3a) 

- Posługuje się piłką: rzuca, chwyta i podaje 

partnerowi. (10.3a) 

4. Zaułek słówek – 

wyrazy z ó 

edukacja polonistyczna Odkrywanie zasady 

grupowania wyrazów z ó, przypominanie i wyjaśnianie 

zasad pisowni. Utrwalanie pisowni wyrazów z ó: 

układanie zagadek, porządkowanie wyrazów w 

kolejności alfabetycznej, ó wymienne i niewymienne, 

końcówki -ów, -ówka, -ówna, pisanie wyrazów z ó, 

uzupełnianie zdań i zapisywanie własnych zdań, rebusy. 

edukacja matematyczna Wskazywanie zegarów 

pokazujących ten sam czas, spełniających podane 

warunki, ćwiczenia praktyczne; godziny 

przedpołudniowe i popołudniowe. Rozwiązywanie 

zadań – obliczenia zegarowe. Zapisywanie godzin 

znakami arabskimi i rzymskimi. 

edukacja plastyczna Tworzenie ortogramów  

do wybranych wyrazów z ó. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Biegi  

w terenie na krótkim dystansie, pokonywanie przeszkód 

naturalnych i sztucznych w terenie – zabawy zespołowe, 

wyścigi rzędów. 

- Czyta teksty poleceń. (1.1.b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Porządkuje alfabetycznie wyrazy. (1.1b) 

- Korzysta ze słowników ortograficznych. (1.1c) 

- Uzupełnia zdania. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa i struktur  

składniowych. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim 

od I do XII. (7.14) 

- Odczytuje wskazania zegarów w systemach  

12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry  

i ze wskazówkami. (7.15) 

- Posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, 

minuta. (7.15) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Wykonuje ortogramy, wykorzystując kształt  

i barwę. (4.2a,b) 

- Pokonuje naturalne i sztuczne przeszkody  

w terenie. (10.1c) 

 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 10–11 

„Nasze ćwiczenia” s. 10–11 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 10–11 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 7 



5. To jest moja 

szkoła 

edukacja polonistyczna Opowiadanie  

R. Jędrzejewskiej-Wróbel „To jest moja szkoła”: 

czytanie, ustalenie miejsca akcji, głównych bohaterów, 

omówienie wydarzenia, prezentowanie własnego zdania 

na temat pomysłów dzieci. Pisownia wybranych 

wyrazów z ó. Zapisywanie zasad zachowania się  

w szkole – wykorzystanie podanych wyrażeń, tworzenie 

kodeksu prawidłowych zachowań w formie 

pozytywnych określeń. 

edukacja społeczna Zorganizowanie klasowego 

zebrania: wprowadzenie zmian w sali lekcyjnej, 

ustalenie zasad korzystania z Ważnej Skrzynki. Zgodna 

rywalizacja – wypowiedzi na podstawie ilustracji  

i własnych doświadczeń. Prawa i obowiązki ucznia. 

edukacja matematyczna Wiersz N. Usenko  

„Na peronie”, informacje niezbędne na dworcu, 

odczytywanie rozkładów jazdy pociągów i wskazań 

zegara. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

odejmowanie, porównywanie różnicowe, obliczenia 

zegarowe. Obliczanie odległości (w kilometrach). 

zajęcia techniczne Zaprojektowanie i wykonanie  

klasowej Ważnej Skrzynki.  

 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie tekst opowiadania, wyciąga 

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Prezentuje własne pomysły. (1.3a) 

- Dobiera odpowiednie formy komunikowania się w 

różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowie na temat tekstu. (1.3c)  

- Uzupełnia zdania. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, sylaba, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Współpracuje z innymi, wykonując wspólnie 

zadania edukacyjne. (5.4) 

- Respektuje prawo innych do pracy  

i wypoczynku. (5.4) 

- Zna prawa i obowiązki ucznia. (5.6) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje zadania tekstowe,  

m.in. na porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia związane z mierzeniem 

odległości. (7.10) 

- Odczytuje wskazania zegarów w systemach  

12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze 

wskazówkami. (7.15) 

- Posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, 

minuta. (7.15) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Tnie tekturę. (9.2c) 

- Montuje skrzynkę z wykorzystaniem pudełka 

kartonowego. (9.2c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 12–13 

„Nasze ćwiczenia” s. 12–13 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 12–13 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 8–9 

WRZESIEŃ 



tydzień 2 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 2.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

6. Władze 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny  

o konstytucji, prezydencie, sejmie, senacie i rządzie; 

sposób wybierania najważniejszych osób w państwie  

i uprawnienia osób głosujących w wyborach; minitest. 

Wyszukanie informacji o włodarzach miejscowości,  

w której mieszkają dzieci. Zorganizowanie klasowych 

wyborów do rady samorządu, omówienie cech osoby 

reprezentującej klasę. Przeglądanie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polski i czytanie jej fragmentów, 

wypowiedzi na temat dokumentu. Pisanie wyrazów  

z końcówkami –cja, -zja w różnych formach. 

edukacja społeczna Poznanie nazwisk urzędującego 

prezydenta i premier oraz omówienie najważniejszych 

zadań tych osób. Przypomnienie symboli narodowych. 

edukacja matematyczna Odczytywanie wskazań 

zegarów. Przypomnienie pojęcia kwadrans. 

Rozwiązywanie zadań – ćwiczenia w obliczaniu 

kwadransów. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
Pokonywanie niskich przeszkód jednonóż i obunóż 

(skakanka, lina, ławeczka). 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Dobiera odpowiednie formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowie na temat tekstu. (1.3c)  

- Uzupełnia wyrazy wg wzoru. (1.3c) 

- Udziela odpowiedzi na pytania minitestu. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, litera, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

-Wie, że mieszka w Polsce. (5.8) 

- Zna symbole narodowe. (5.8) 

- Zna najważniejsze osoby w państwie i orientuje się, 

czym się zajmują. (5.9) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje zadania tekstowe. (7.8) 

- Odczytuje wskazania zegarów w systemach  

12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry  

i ze wskazówkami. (7.15) 

- Posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, 

kwadrans, minuta. (7.15) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Biega na krótkich dystansach. (10.1a) 

- Uczestniczy w zabawach, respektując  

reguły. (10.3c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 14–15 

„Nasze ćwiczenia” s. 14 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 14–15 

7. „Gazeta 

Przyjazna” –  

Czy każdy… 

edukacja polonistyczna Omówienie rozkładówki 

„Gazety Przyjaznej”, odpowiedzi na pytania z Klubu 

Pytalskich, czytanie wywiadu, przypomnienie sposobów 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b)  
- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 16–17 

„Nasze ćwiczenia” s. 15 



uczenia się i zapamiętywania informacji. Przysłowia 

dotyczące uczenia się. Przypomnienie zasad pisowni 

wyrazów z ó. Układanie humorystycznych rymowanek  

z wyrazami z ó niewymiennym. 

edukacja społeczna Poznanie lub przypomnienie 

historii polskiego hymnu. Zachowanie podczas 

słuchania i śpiewania hymnu narodowego. 

edukacja przyrodnicza Zmysły człowieka i ich rola  

w uczeniu się. 

edukacja matematyczna Wyszukanie w kalendarzu dni 

wskazanych w „Gazecie Przyjaznej”. Zapisywanie 

miesięcy znakami rzymskimi. Obliczenia kalendarzowe. 

Odczytywanie cenników – obliczenia pieniężne. 

Odczytywanie wskazań zegarów ze wskazówkami. 

Obliczenia zegarowe. 

edukacja muzyczna Nauka „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Granie na dzwonkach fragmentu „Ody do radości”. 

edukacja plastyczna Ilustrowanie rymowanki 

ortograficznej.  

- Wypowiada się na temat własnych doświadczeń  

i wysłuchanego tekstu. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach o sposobach uczenia się 

i zapamiętywania. (1.3c) 

- Odpowiada na pytania testowe. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna historię polskiego hymnu narodowego. (5.8) 

- Wie, jak zachować się podczas śpiewania  

i słuchania hymnu Polski i innych narodów. (5.8) 

- Nazywa zmysły człowieka. (6.8) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Odczytuje wskazania zegarów. (7.15) 

- Zna pojęcia godzina, pół godziny, kwadrans, 

minuta. (7.15) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Posługuje się kalendarzem. (7.15) 

- Śpiewa hymn państwowy. (3.1a) 

- Gra na dzwonkach fragment „Ody  

do radości”. (3.1a) 

- Tworzy ilustrację inspirowaną rymowanka, 

posługując się kształtem i barwą. (4.2a,b) 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 10 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 4–5 

 CD2 kl. 3  nr 1–3 

 

 

 

 

8. Maciuś filozof edukacja polonistyczna Wyjaśnienie znaczenia słowa 

biografia. Czytanie notatki  biograficznej o J. Korczaku, 

prezentacja jego książek. Tekst J. Korczaka „Maciuś 

filozof”: czytanie, próba uzasadnienia braku odpowiedzi 

na niektóre pytania Maćka, uzasadnienie tytułu. 

Kompozycja opowiadania. Samodzielne pisanie 

opowiadania Maciuś marzyciel. Wyjaśnienie znaczenia 

wyrazu filozof. Zachęcenie do samodzielnego 

przeczytania książki I. Chmielewskiej „Pamiętnik 

Blumki”. Czasowniki w czasie teraźniejszym  

i przeszłym.  

edukacja społeczna Poznanie postaci Janusza Korczaka 

- Czyta tekst informacyjny i opowiadanie. (1.1b)  

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Tworzy opowiadanie w formie pisemnej. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat własnych doświadczeń  

i wysłuchanego tekstu. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach o opowiadaniu  

i notatce biograficznej. (1.3c) 

- Udziela odpowiedzi na pytania. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia sylaba, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 18–19 

„Nasze ćwiczenia” s. 16–17 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 16–17 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 11–12 



– autora książek dla dzieci. 

edukacja matematyczna Analiza map pogody, 

odczytywanie i zapisywanie temperatur, porównywanie 

ich, obliczanie różnic. Rozwiązywanie zadań – 

obliczanie temperatury. Czytanie danych z diagramu, 

zaznaczanie wskazanych temperatur. 

edukacja plastyczna Płaskorzeźba – zaprojektowanie  

i wykonanie medalu. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Gry  

i zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw. 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna postać J. Korczaka  i jego zasługi. (5.8) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Odczytuje temperaturę. (7.13) 

- Wykonuje płaskorzeźbę, posługując się barwą, 

kształtem i fakturą. (4.2b)  

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w czasie zajęć ruchowych. (10.4e) 

9. Ja edukacja polonistyczna Wiersz J. Papuzińskiej „Ja”: 

czytanie, wyobrażenia na temat osoby mówiącej  

w wierszu; myśli zapisane w wierszu – wskazanie, 

numerowanie, wyjaśnianie, przymiotnikowe określenia, 

prezentacja wybranych myśli w scenkach 

pantomimicznych. Wyjaśnianie związków 

frazeologicznych. 

edukacja społeczna Sposoby radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach – rozmowa. 

edukacja matematyczna Przystanek zadanek – 

rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem rysunków 

pomocniczych, liczby parzyste i nieparzyste. Czytanie 

tablic informacyjnych – obliczenia zegarowe, pieniężne. 

Czytanie wskazań termometrów i obliczanie temperatur. 

Mierzenie linijką. 

zajęcia techniczne Założenie notatnika własnych myśli 

(z dostępnych materiałów) i wymyślenie jego nazwy. 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Czyta wiersz, zwracając uwagę na interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Wypowiada się na temat własnych przeżyć  

i wiersza. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych 

wierszem i własnymi obserwacjami. (1.3c)  

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Uczestniczy w zabawach pantomimicznych. (1.4a) 

- Odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach  

z rówieśnikami i dorosłymi. (5.1) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10)  
- Odczytuje temperaturę. (7.13) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Rozumie potrzebę organizowania działania 

technicznego: pracy indywidualnej. (9.2b) 

- Odmierza potrzebną ilość materiału, tnie papier  

i tekturę. (9.2c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 20–21 

„Nasze ćwiczenia” s. 18 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 18–19 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 13–14 

10. Dlaczego mózg edukacja polonistyczna Tekst informacyjny: - Czyta teksty informacyjne. (1.1b)  „Nasza szkoła. Podręcznik” 



jest ważny? odpowiedź na pytanie Dlaczego mózg jest ważny?, 

czynniki wpływające na dobrą pracę mózgu, sposoby 

usprawniania pamięci. Zapisywanie wskazówek 

dotyczących dbania o zdrowie. 

edukacja przyrodnicza Obserwacja modelu mózgu 

człowieka. Nazywanie części ciała i organów 

wewnętrznych człowieka. Określanie funkcji różnych 

części ciała oraz krwi. Znaczenie snu dla zdrowia. 

edukacja matematyczna Czytanie planów. 

Pozyskiwanie danych z ilustracji – obliczanie  

i porównywanie odległości. Mierzenie i porównywanie 

wyników pomiarów. Rozwiązywanie zadań – obliczanie 

odległości (kilometry, metry), porównywanie różnicowe.  

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Rzuty  

do celu różnymi przyborami (kółkiem ringo, piłką, 

woreczkiem), wyścigi rzędów.  

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Tworzy wypowiedź pisemną. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat własnych doświadczeń, 

wysłuchanego tekstu. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach o zdrowiu. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje wskazany tekst. (1.3g) 

- Nazywa podstawowe części ciała i organów 

wewnętrznych człowieka. (6.8) 

- Dba o swoje zdrowie. (6.10) 

- Porównuje dowolne dwie liczby  

w zakresie 1000. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  1000. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Wykonuje łatwe obliczenia odległości, posługując 

się jednostkami metr, kilometr. (7.10) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując reguły. (10.4c) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

s. 22–23 

„Nasze ćwiczenia” s. 19–20 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 20–21 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 15 

WRZESIEŃ 

tydzień 3 

Przewidywana liczba godzin  na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 3.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

11. Zaułek słówek 

– rodzaje zdań 

edukacja polonistyczna Czytanie dialogu z podziałem 

na role. Zdania (podsumowanie): oznajmujące, pytające, 

rozkazujące, wykrzyknikowe (określanie funkcji, 

rozpoznawanie, układanie, zapisywanie); znaki 

przestankowe na końcu zdań; układanie pytań do zdań.  

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – odczytywanie danych z mapki  

lub  rysunku schematycznego, obliczanie odległości, 

- Czyta teksty poleceń. (1.1b)  

- Wyszukuje w tekście i na ilustracji potrzebne 

informacje. (1.1c) 

- Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu  

i własnych doświadczeń. (1.3c) 

- Zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 

własne zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 24–25 

„Nasze ćwiczenia” s. 21–22 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 22–23 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 16 



wysokości, porównywanie ich, dodawanie  

i odejmowanie w zakresie 100. 

zajęcia techniczne Przygotowanie tabliczek z nakazami 

i zakazami – odmierzanie i cięcie tektury. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe i gry zespołowe z piłką. 

oznajmującym, pytającym i rozkazującym. (1.3d) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje wskazane zdania. (1.3g) 

- Porównuje dowolne liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  1000. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Wykonuje łatwe obliczenia odległości, posługując 

się jednostkami centymetr, metr, kilometr. (7.10) 

- Odmierza potrzebną ilość materiału, tnie papier  

i tekturę. (9.2c) 

- Montuje tabliczki informacyjne. (9.2c) 

- Posługuje się piłką w grach zespołowych. (10.3a) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach i grach 

zespołowych. (10.3c) 

12. Legenda  

o chlebie 

edukacja polonistyczna „Legenda o chlebie”  

A. Frączek: kolejność wydarzeń, wyrażanie opinii  

o zachowaniu bohatera, opowiadanie legendy, pisanie 

innego zakończenia. Pisownia wyrazów z ż, kolejność 

alfabetyczna. Wyjaśnianie znaczenia związków 

frazeologicznych o chlebie. Przymiotnikowe i 

imiesłowowe określenia rzeczownika chleb, układanie 

zdań o chlebie.  

edukacja społeczna Rozmowa o niesieniu pomocy 

potrzebującym, przykłady udziału dzieci w tych 

zadaniach. 

edukacja matematyczna Powtórki przez pagórki: 

odczytywanie dat w kalendarzu i temperatury z map 

pogody, czytanie rozkładów jazdy pociągów, obliczenia 

zegarowe (pojęcie kwadransa), obliczanie odległości 

(kilometry). Zapisywanie dat, obliczenia kalendarzowe  

i pieniężne. Obliczanie długości trasy. 

edukacja muzyczna Nauka „Naszej piosenki”. Granie 

- Czyta tekst legendy. (1.1b)  

- Zna kolejność alfabetyczną liter. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście i na ilustracji potrzebne 

informacje. (1.1c) 

- Tworzy opowiadanie na podstawie legendy. (1.3a) 

- Układa inne zakończenie legendy. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu  

i własnych doświadczeń. (1.3c) 

- Zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 

własne zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Pomaga słabszym i potrzebującym. (5.2) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  1000. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia odległości . (7.10) 

- Odczytuje temperaturę. (7.13) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 26–27 

„Nasze ćwiczenia” s. 23 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 24–25 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 17–18 

 
Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3 s. 9–11 

 CD1 kl. 3  nr 2, 33 

 CD2 kl. 3 nr 4–6 



akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych. 

Poznanie budowy i brzmienia klarnetu. 

- Podaje i zapisuje daty. (7.15) 

- Wykonuje obliczenia zegarowe  

i kalendarzowe. (7.15) 

- Śpiewa „Naszą piosenkę”. (3.1a) 

- Realizuje partyturę rytmiczną. (3.1b) 

- Rozpoznaje brzmienie klarnetu i zna jego  

budowę. (3.1c) 

13. Jakie rośliny 

uprawia się  

w polu? 

edukacja polonistyczna Teksty informacyjne „Jakie 

rośliny uprawia się na polu?” i szukanie informacji  

w różnych źródłach o roślinach zbożowych, okopowych, 

oleistych i włóknistych oraz sposobach pozyskiwania  

z nich produktów spożywczych i przemysłowych 

używanych na co dzień. Ćwiczenia językowe: 

wyszukiwanie i pisanie nazw roślin zbożowych, 

uzupełnianie notatki o roślinach zbożowych, oleistych  

i włóknistych oraz uzyskiwanych produktach. Rodziny 

wyrazów. Rodzaj rzeczownika. 

edukacja społeczna Poznanie pracy rolnika. 

edukacja przyrodnicza Rozpoznawanie i nazywanie 

różnych gatunków zbóż, roślin okopowych, włóknistych 

i oleistych. Przeprowadzenie doświadczeń: 

pozyskiwanie skrobi ziemniaczanej i oleju. Produkty 

wytwarzane z różnych roślin. 

edukacja matematyczna Zapis cyfrowy i słowny liczb. 

Wyszukiwanie zakresów liczbowych spełniających 

podane warunki. Wskazywanie cyfry jedności  

i dziesiątek, układanie liczb dwucyfrowych. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie  

i odejmowanie w zakresie 100. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

korygujące postawę ciała. Próba siły mięśni brzucha 

oraz gibkości dolnego odcinka kręgosłupa. 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b)  

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Wypowiada się na temat własnych  

doświadczeń. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach o roślinach zbożowych, 

okopowych, oleistych i włóknistych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, czym zajmuje się rolnik. (5.9) 

- Prowadzi proste doświadczenia, analizuje je i wiąże 

przyczynę ze skutkiem. (6.1) 

- Nazywa rośliny zbożowe, okopowe, oleiste  

i włókniste. (6.4) 

- Zapisuje cyframi i odczytuje liczby  

w zakresie 100. (7.3) 

- Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny. (7.3) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Uczestniczy w próbie siły mięśni brzucha oraz 

gibkości dolnego odcinka kręgosłupa. (10.1b) 

- Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność 

fizyczna. (10.4b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 28–29 

„Nasze ćwiczenia” s. 24–26 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 27–29 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 19–20 

14. Jak powstaje 

chleb? 

edukacja polonistyczna Rozmowa: preferowane 

pieczywo; określanie smaku, zapachu pieczywa itp. 

Ciekawostki o chlebie. Rodzaje mąki i wypieków. 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 30–31 

„Nasze ćwiczenia” s. 27–29 



Przepis na chleb. Powstawanie chleba: nazwy etapów, 

opisywanie czynności. Nazwy zawodów, pisownia rz. 

Układanie i zapisywanie zdań z wyrazami z ż, rz. 

edukacja społeczna Poznanie pracy piekarza. 

Wyszukanie i przeglądanie strony internetowej muzeum 

chleba. 

edukacja przyrodnicza Opisywanie drogi od ziarna  

do bochenka (produkcji chleba) na postawie  ilustracji.   

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

wymagających kilku działań – obliczenia pieniężne, 

układanie pytań do zadania; porównywanie różnicowe. 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 na osi 

liczbowej, uzupełnianie grafów. Wyszukiwanie 

wskazanych liczb w podanym zbiorze. 

zajęcia techniczne Przygotowanie zakwasu na żurek  

zgodnie z przepisem.  

informacji. (1.1b) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b)  

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Opowiada na podstawie  ilustracji. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat własnych  

doświadczeń. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach na temat pieczywa  

i pracy przedstawicieli poznanych zawodów. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, czym zajmują się rolnik, młynarz, 

piekarz. (5.9) 

- Prowadzi proste doświadczenia, analizuje je i wiąże 

przyczynę ze skutkiem. (6.1) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe,  

m.in. na porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Przygotowuje zakwas na żurek zgodnie  

z instrukcją. (9.2c) 

- Utrzymuje porządek w miejscu pracy. (9.3a) 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 30–31 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 21 

15. Zaułek słówek 

– rzeczownik 

edukacja polonistyczna Wiersz A. Frączek „Dożynki”: 

nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy. Opowiadanie  

na podstawie ilustracji. Zapis w tabeli: nazwy roślin, 

zwierząt, roślin i rzeczy, rzeczowniki w l. poj. i mn.,  

w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim. Sprecyzowanie 

pojęcia rzeczownik. Wyjaśnienie pisowni wyrazów z ó. 

Rzeczowniki – ćwiczenia: pisanie zdań o ilustracji, 

podkreślanie rzeczowników; zamiana form l. poj.  

na l. mn.; rzeczowniki, które nie mają form l. poj.  

(przykłady); wyszukiwanie i pisanie rzeczowników 

rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. 

edukacja społeczna Rozmowa o tradycjach ludowych 

związanych z dożynkami.  

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta wiersz, zwracając uwagę na interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Wypowiada się na temat ilustracji i wiersza. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych ilustracją 

i wierszem. (1.3c)  

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c)  

- Rozumie pojęcia: wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Jest tolerancyjny wobec tradycji ludowych. (5.5) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 32–33 

„Nasze ćwiczenia” s. 30–31 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 32–33 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 22–23 



edukacja matematyczna Zamiana banknotów  

na banknoty i monety o różnych nominałach. Obliczenia 

pieniężne, reszta. Dopełnianie do kwoty 100 zł. Etapowe 

rozwiązywanie zadań wymagających kilku działań. 

Zapis liczb sąsiadujących z podaną liczbą. Dodawanie  

i odejmowanie liczb w zakresie 100. Ustalanie cen  

w podanym zakresie.  

edukacja plastyczna Dożynkowy kosz – rysowanie 

plonów jesiennych, wykorzystanie różnych materiałów. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe i zręcznościowe – rzuty do celu 

różnymi przyborami. 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Zna będące w obiegu monety i banknoty. (7.9) 

- Wykonuje ilustrację na płaszczyźnie posługując się 

barwą, kształtem i fakturą. (4.2b)  

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w czasie zajęć ruchowych. (10.4e) 

- Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich 

przeznaczeniem. (10.4e) 

 

WRZESIEŃ 

tydzień 4 

Przewidywana liczba godzin  na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 4.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

16. Leśna galeria edukacja polonistyczna Sposoby obserwowania 

przyrody – wypowiedzi. Tekst „Leśna galeria”, 

omówienie możliwości stworzenia galerii w naturze  

i z natury, szukanie odpowiedzi na pytania. 

Wyszukiwanie rzeczowników – wykreślanka. 

Uzupełnianie notatki o lesie nazwami odgłosów. 

Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności oraz wyrazów 

z rz – wyjaśnienie, utrwalenie.  

edukacja przyrodnicza Zasady zachowania się w lesie. 

Podstawowe kierunki świata. Rozmowa o konieczności  

zachowania porządku w lesie. Znaczenie lasu  

dla człowieka. 

edukacja matematyczna Dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 100 – liczenie na liczydłach, działania  

z okienkami. Różne sposoby odejmowania – analiza 

ilustracji, analogiczne ćwiczenia. Kwadraty magiczne. 

Układanie liczb dwucyfrowych z podanych cyfr. 

Rozwiązywanie zadań – uzupełnianie treści zadania, 

porównywanie różnicowe, czytanie danych z diagramu.  

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Skarby jesieni”. 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta teksty dla dzieci. (1.1b) 

- Wypowiada się na temat ilustracji, obserwacji  

i tekstu. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c)  

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Prowadzi proste obserwacje przyrodnicze. (6.1) 

- Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje 

człowiek. (6.6) 

- Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, 

zachowuje ciszę. (6.6) 

- Zapisuje cyframi i odczytuje liczby  

w zakresie 100. (7.3) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe  

z niewiadomą w postaci okienka. (7.7) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 34–35 

„Nasze ćwiczenia” s. 32–33 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 34–35 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 24–25 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 12–14 

 CD1 kl. 3  nr 3, 34 

 CD2 kl. 3 nr 7–8 



Wykonanie instrumentów perkusyjnych z darów jesieni. 

Rysowanie portretu jesiennej piosenki zgodnie z opisem. 

Improwizacja rytmiczna.  Realizacja schematu 

rytmicznego. 

edukacja plastyczna Propozycje wykonania ozdób  

z okazów przyrodniczych. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 

Pokonywanie naturalnych przeszkód w terenie.  

- Rozwiązuje zadania tekstowe,  

m.in. na porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Śpiewa piosenkę „Skarby jesieni”. (3.1a) 

- Realizuje rytm, improwizując i wykonując podany 

schemat. (3.1b) 

- Wykonuje instrumenty perkusyjne z darów  

jesieni. (3.1c) 

- Ilustruje muzykę środkami plastycznymi. (3.1c) 

- Realizuje proste projekty w zakresie form 

użytkowych. (4.2c) 

- Pokonuje naturalne i sztuczne przeszkody  

w terenie. (10.1c) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

17. Nasze drzewo edukacja polonistyczna Wiersz N. Usenko „Nasze 

drzewo”: utwór poetycki a dzieło malarskie (obraz  

K. Sichulskiego „Jesień”) – porównanie; skojarzenia 

związane z każdą porą roku; próba modyfikacji wiersza 

(przedstawienie innej pory roku) z wykorzystaniem 

podanych wyrazów. Dobieranie nazwy drzewa  

na podstawie opisu – rz niewymienne, samogłoski  

i spółgłoski, kolejność alfabetyczna nazw drzew. Opis 

liścia klonu z wykorzystaniem podanych określeń.  

Skojarzenia związane ze wskazanymi datami. 

Uzupełnianie notatki o jesieni przymiotnikami w stopniu 

wyższym. 

edukacja przyrodnicza Typowe cechy wczesnej  

jesieni. 

edukacja matematyczna Znaki rzymskie, nazywanie 

kolejnych miesięcy jesieni. Rozwiązywanie zadań – 

obliczenia pieniężne, reszta, etapowe rozwiązywanie 

zadania złożonego. Dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 100, działania z okienkami, dobieranie liczb 

zgodnie z podaną zasadą. Zagadki matematyczne. 

edukacja plastyczna Barwy na obrazie K. Sichulskiego 

„Jesień”. Barwy czterech pór roku.  

- Uważnie słucha i korzysta z informacji. (1.1a) 

- Zna litery alfabetu i porządkuje wyrazy zgodnie  

z kolejnością alfabetyczną. (1.1b) 

- Czyta wiersz, zwracając uwagę na interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Tworzy opis w formie pisemnej. (1.3a) 

- Wypowiada się o ilustracji i wierszu. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych 

obserwacją, ilustracją i wierszem. (1.3c)  

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c)  

- Dba o kulturę wypowiadania się. (1.3d) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór  

roku. (6.5) 

- Zapisuje cyframi i odczytuje liczby  

w zakresie 100. (7.3) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą  

w postaci okienka. (7.7) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 36–37 

„Nasze ćwiczenia” s. 34–35 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 36–37 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 26–27 



- Rozwiązuje zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim 

od I do XII. (7.14) 

- Zna kolejność miesięcy w roku. (7.15) 

- Posługuje się barwą na płaszczyźnie. (4.2b)  

- Rozpoznaje wybrane dzieła sztuk  

plastycznych. (4.3b) 

18. Co wiemy  

o drzewach  

i krzewach? 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny  

„Co wiemy o drzewach i krzewach?”, próba 

usystematyzowania informacji o drzewach i krzewach, 

wskazywanie różnic. Uzupełnianie notatki o roślinach 

zielnych. 

edukacja przyrodnicza Cykl rozwoju drzewa  

(od nasionka) – na podstawie ilustracji. Budowa drzewa 

i krzewu. Obserwacja i rozpoznawanie drzew i krzewów 

w najbliższym otoczeniu. Wiek różnych drzew. 

Rozpoznawanie i nazywanie drzew, krzewów i roślin 

zielnych na zdjęciach. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań – 

obliczenia pieniężne, reszta, czytanie danych z cennika. 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 

zajęcia techniczne Opracowanie klasowego zielnika 

drzew. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe w parku.  

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta teksty informacyjne dla dzieci. (1.1b) 

- Formułuje kilkuzdaniową wypowiedź  

pisemną. (1.3a)  

- Wypowiada się na temat ilustracji, obserwacji  

i tekstu. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c)  

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju drzew 

i krzewów. (6.2) 

- Wyróżnia i nazywa gatunki wybranych roślin: 

krzewów i roślin zielnych. (6.4) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Wykonuje strony do zielnika. (9.2c) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych w terenie. (10.4e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 38–39 

„Nasze ćwiczenia” s. 36 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 28 

 

19. Martwe żywe 

drzewa 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny  

A. Wajraka „Martwe żywe drzewa”: układanie  

i zapisywanie pytań do tekstu (praca w parach), 

wyciąganie wniosków na podstawie informacji  

o martwych drzewach. Rzeczowniki w l. poj. i mn. 

Zmiana form czasowników (osoby) w tekście pisanym. 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź. (1.3a)  

- Wypowiada się na temat ilustracji, obserwacji  

i tekstu. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c)  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 40–41 

„Nasze ćwiczenia” s. 37–38 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 38–39 



Pisanie nazw zwierząt. 

edukacja przyrodnicza Zwierzęta, rośliny i grzyby 

żyjące na martwych drzewach. Zagrożenia ze strony 

zwierząt i roślin leśnych. Przygotowanie folderu lub 

prezentacji przyrodniczej  z wykorzystaniem internetu. 

Rozpoznawanie zwierząt na zdjęciach i pisanie ich 

nazw. Przygotowania zwierząt do zimy. Wyszukiwanie 

w atlasie ptaków odlatujących z Polski i przylatujących 

na zimę. 

edukacja matematyczna Mierzenie i obliczanie 

długości przedmiotów. Dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 100. 

edukacja plastyczna Plastelinowe zwierzątko – 

modelowanie zwierzęcia żyjącego na obumarłym 

drzewie, wykonanie makiety na korze z drzewa. 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju drzew 

i krzewów. (6.2) 

- Nazywa i wyróżnia gatunki wybranych roślin, 

krzewów i grzybów leśnych. (6.4) 

- Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin  

i zwierząt leśnych. (6.10) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Posługuje się jednostką centymetr.(7.10) 

- Wykonuje łatwe obliczenia dotyczące miar 

długości. (7.10) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

kształtem, barwą i fakturą. (4.2b) 

20. Akademia 

dociekliwych. 

Grzyby 

edukacja polonistyczna Czytanie informacji o grzybach 

leśnych, pleśniowych i drożdżach. Omówienie 

sposobów wykorzystania grzybów w kuchni. Czytanie 

informacji atlasów i przewodników grzybów. 

Analizowanie opisu prowadzenia doświadczeń 

przyrodniczych. 

edukacja społeczna Właściwe zachowanie się w lesie – 

rozmowa na podstawie ilustracji. 

edukacja przyrodnicza Rozpoznawanie i nazywanie 

grzybów jadalnych i trujących. Budowa grzybów –  

na podstawie rysunku. Drożdże i grzyby pleśniowe –  

ich wpływ na zdrowie; przeprowadzenie doświadczeń. 

edukacja matematyczna Dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 100 – monety i banknoty, obliczenia 

pieniężne. Ułatwianie liczenia – dopełnianie lub 

ujmowanie do pełnej dziesiątki. Rozwiązywanie zadań 

związanych z ważeniem. 

edukacja plastyczna Namalowanie kosza grzybów 

farbami plakatowymi. 

- Czyta i rozumie teksty informacyjne, wyciąga 

wnioski. (1.1b) 

- Tworzy podpisy z wyklejanki. (1.3a)  

- Wypowiada się na temat ilustracji, obserwacji  

i tekstu. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c)  

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej i w świecie dorosłych. (5.4) 

- Nazywa i wyróżnia wybrane rośliny, krzewy  

i grzyby leśne. (6.4) 

- Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje 

człowiek. (6.6) 

- Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin  

i zwierząt leśnych. (6.10) 

- Porównuje wyniki działań. (7.4) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 42–43 

„Nasze ćwiczenia” s. 39–40 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 40–41 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 29–30 



wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe w parach. Gry zespołowe z piłką. 

- Dodaje i odejmuje w zakresie  100. (7.5) 

- Rozwiązuje zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Zna monety i banknoty, które są w obiegu. (7.9) 

- Waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, 

lżejsze. (7.11) 

- Używa określenia kilogram. (7.11) 

- Posługuje się barwą na płaszczyźnie. (4.2b) 

- Bierze udział w zabawach, respektuje reguły  

i podporządkowuje się decyzjom sędziego. (10.3c) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w czasie zajęć ruchowych. (10.4e) 

PAŹDZIERNIK 

tydzień 5 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 1.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

21. Dziewczynka 

w złotych 

kolczykach 

edukacja polonistyczna Opowiadanie  

A. Onichimowskiej „Dziewczynka w złotych 

kolczykach”: przygotowanie do pasowania na ucznia – 

wypowiedzi; opisywanie głównych bohaterów; 

odpowiedź pisemna na pytanie Kim  

są Romowie?. Wypowiedzi wyrażające szacunek  

dla odmienności innych osób. Ćwiczenia językowe: 

synonimy, zapisywanie w kolejności alfabetycznej, 

wyrazy przeciwstawne. Ćwiczenia orograficzne: wyrazy 

z h, rz, ó niewymiennym. 

edukacja społeczna Tolerancja wobec osób innej 

narodowości, równe prawa do nauki – dyskusja.  

Sposoby niesienia pomocy młodszym koleżankom  

i kolegom. 

edukacja matematyczna Przypomnienie istoty 

mnożenia (ćwiczenia czynnościowe), analiza ilustracji  

i zapisu działania. Dzielenie po równo – ćwiczenia 

czynnościowe. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

mnożenie i dzielenie, obliczenia pieniężne. Dobieranie 

działań do rysunków, zapisywanie działań do ilustracji. 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Porządkuje wyrazy zgodnie z kolejnością 

alfabetyczną. (1.1b) 

- Opisuje bohaterów opowiadania. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat tekstu i własnych 

doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje teksty. (1.3g) 

- Pomaga słabszym i potrzebującym. (5.2) 

- Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, 

tradycji kulturowej. (5.5) 

- Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. (5.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 1A s. 44–45 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 1 s. 41–42 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” kl. 3 cz. 1  

s. 42–43 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” kl. 3 cz. 1  

s. 31–32 

 

 



edukacja plastyczna Projektowanie i wykonywanie 

upominków dla uczennic i uczniów z okazji ślubowania. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ruchowe kształtujące zwinność, siłę ramion i nóg. 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Wykonuje proste projekty (formy użytkowe), 

służące upowszechnianiu kultury w środowisku 

szkolnym. (4.2c) 

- Wykonuje próbę siły mięśni i zwinności. (10.1b) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w czasie zajęć ruchowych. (10.4e) 

22. Paweł i Gaweł edukacja polonistyczna Wiersz A. Fredry „Paweł  

i Gaweł”: humor w wierszu; wyjaśnienie archaizmów; 

wyrażanie opinii o postępowaniu bohaterów, udzielanie 

im rad, określanie ich cech, zapisywanie kilku zdań  

o nich (porównanie postaci); wyjaśnienie pojęcia morał. 

Samodzielne pisanie opowiadania lub wiersza na temat 

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Cechy 

dobrego sąsiada. Zamiana zdań oznajmujących  

na rozkazujące. Czasowniki w l. poj. i mn. 

edukacja społeczna Dzielenie się spostrzeżeniami  

na temat wartości dobrych stosunków 

międzysąsiedzkich. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie 

zadań tekstowych – mnożenie i dzielenie, obliczenia 

pieniężne i kalendarzowe, wykorzystanie ilustracji. 

Czytanie tabliczki mnożenia w układzie kolumnowo- 

-szeregowym. Zapisywanie iloczynów spełniających 

podane warunki. Sprawdzanie dzielenia za pomocą 

mnożenia. Obliczanie odległości. 

edukacja plastyczna Zilustrowanie twórczego 

opowiadania – technika dowolna. 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Tworzy wypowiedź pisemną w formie opisu 

porównawczego. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat ilustracji, wiersza  

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji  

z sąsiadami w miejscu zamieszkania. (5.4) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Sprawdza wynik dzielenia za pomocą  

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Wykonuje łatwe obliczenia związane z obliczaniem 

odległości. (7.10) 

-Wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach 

życiowych. (7.15) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

barwą. (4.2b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 46–47 

„Nasze ćwiczenia” s. 43–44 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 44–45 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 33–34 

 

23. Bo to  było 

tak… 

edukacja polonistyczna Opowiadanie R. Jędrzejewskiej 

– Wróbel „Bo to było tak…”: czas i miejsce akcji; 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 48–49 



 wyszukiwanie fragmentów; opisanie trudnej sytuacji 

bohaterów; wizyta Hoana u Emila – scenki dramowe  

w parach; pisanie rad dla chłopców. Rodzina wyrazu 

przyjaciel. Atrybuty dobrego przyjaciela – tworzenie 

związków wyrazowych. Wyrazy przeciwstawne, 

kończenie i pisanie zdań. 

edukacja społeczna Emocje pojawiające się w chwilach 

odrzucenia przez rówieśników, wypowiedzi na temat 

znaczenia empatii w relacjach z rówieśnikami. 

edukacja matematyczna Odszukanie zasady układania 

figur. Obliczanie iloczynów i ilorazów – ćwiczenia 

czynnościowe. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

mnożenie i dzielenie w zakresie 100, obliczenia 

pieniężne, zegarowe.  

zajęcia techniczne Wykonanie papierowego samolotu 

zgodnie z instrukcją obrazkową. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

gimnastyczne z przyrządem (ringo, hula-hoop, piłki). 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci  

i wyciąga wnioski. (1.1b) 

- W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych 

bohaterów. (1.2b) 

- Wypowiada się na temat tekstu i własnych 

doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje teksty. (1.3g) 

- Ilustruje słowem, gestem i ruchem zachowania 

bohatera literackiego. (1.4a) 

- Odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach  

z rówieśnikami. (5.1) 

- Odróżnia dobro od zła; nie krzywdzi innych. (5.2) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

-Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Odmierza potrzebną ilość materiału, tnie papier  

i tekturę. (9. 2c) 

- Montuje papierowy samolot, korzystając  

z instrukcji obrazkowej. (9.2c) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując zasady. (10.3c) 

- Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie  

z ich przeznaczeniem. (10.4e) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

 

 

„Nasze ćwiczenia” s. 45–46 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 46–47 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 35–36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Cztery żywioły edukacja polonistyczna Tekst inscenizacji A. Frączek 

„Cztery żywioły”: wskazanie osób, znaczenie 

- Uważnie słucha wypowiedzi. (1.1a) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s.50–51 



didaskaliów, czytanie z podziałem na role. Utrwalenie 

pisowni wyrazów z ż. Zapisywanie skojarzeń 

związanych z żywiołami. Rodziny wyrazów ogień, 

woda, ziemia, wiatr. 

edukacja przyrodnicza Poznanie czterech żywiołów  

i związanych z nimi zagrożeń. Zasady bezpiecznego 

zachowania się, gdy żywioły nam zagrażają. 

Prezentowanie w scenkach zachowania żywiołów  

(na podstawie inscenizacji). 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczenia pieniężne i wagowe, szukanie 

danych na ilustracji. Mnożenie i dzielenie w zakresie 

100 – działania z okienkami, porównywanie wyników 

działań. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Co robi 

powietrze”. Ćwiczenia przygotowujące do gry na flecie 

podłużnym. Wprowadzenie chwytów fletowych h
1
, 

a
1
.Wymyślanie melodii do ostatnich wersów tekstu 

inscenizacji. 

edukacja plastyczna Malowanie jednego z żywiołów 

na podstawie własnych wyobrażeń. 

zajęcia techniczne Zaprojektowanie i wykonanie 

elementów scenografii i rekwizytów do inscenizacji.  

 

informacji. (1.1b) 

- Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu  

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Ilustruje słowem, gestem i ruchem zachowania 

bohatera literackiego. (1.4a) 

- Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie się  

nim posłużyć w scence. (1.4b) 

- Zna zagrożenia, których źródłem mogą być 

żywioły. (6.10) 

- Wie, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia 

ze strony żywiołu (burza, huragan, powódź,  

pożar). (6.10) 

- Porównuje dwie liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia wagowe. (7.11) 

- Śpiewa piosenkę „Co robi powietrze”. (3.1a) 

- Wykonuje ćwiczenia przygotowujące do gry  

na flecie. (3.1a) 

- Potrafi odczytać graficzny zapis chwytów 

fletowych  i zagrać dźwięki h
1
, a

1 
. (3.1b) 

- Tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów. (3.2b) 

- Podejmuje działalność twórczą inspirowaną 

wyobraźnią, wykorzystuje barwę. (4.2ab) 

- Planuje czynności, dobiera materiały i narzędzia, 

projektując i wykonując elementy scenografii. (9.2a) 

„Nasze ćwiczenia” s. 47 

 „Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 37–38 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 15–17 

 CD1 kl. 3  nr 4, 34 

 CD2 kl. 3 nr 9 

 

25. Zaułek słówek 

– czasownik 

 

edukacja polonistyczna Wiersz A. Frączek „Cóż… 

taka praca!”: wyrażanie treści gestem i ruchem; 

określanie czynności pani Jesieni; wyszukiwanie  

i zapisywanie czasowników. Odmiana czasowników: 

osobowe formy czasownika w l. poj. i mn. 

Wprowadzenie pojęcia czasownik. Zapisywanie nazw 

jesiennych miesięcy. Uzupełnianie notatki  

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci, i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Czyta wiersze, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 52–53 

„Nasze ćwiczenia” s. 48–50 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 48–49 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 39–40 



o jesieni. 

edukacja przyrodnicza Zmiany w przyrodzie jesienią. 

edukacja matematyczna Zagadki matematyczne 

detektywa Mata: dodawanie, odejmowanie, mnożenie  

i dzielenie w zakresie 100, działania z okienkami, 

działania złożone, mnożenie przez O i 1. 

Rozwiązywanie zadań – mnożenie i dzielenie, obliczenia 

pieniężne, porównywanie różnicowe. 

edukacja plastyczna Ilustrowanie swoich wyobrażeń  

o pani Jesieni dowolną techniką.  

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

zręcznościowe – sztafeta, rzuty do celu różnymi 

przyborami. 

składniowych. (1.3c) 

- Wypowiada się na temat tekstu i własnych 

doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór  

roku. (6.5) 

- Porównuje dwie liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe  

z niewidomą w postaci okienka. (7.7) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Podejmuje działalność twórczą inspirowaną 

wyobraźnią, wykorzystując barwę. (4.2a,b) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

- Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie  

z ich przeznaczeniem. (10.4e) 

 

PAŹDZIERNIK 

tydzień 6 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 2.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

26. Ziemia edukacja polonistyczna Wiersz N. Usenko „Ziemia”: 

odpowiedzi na pytania z wiersza, wyszukiwanie 

informacji o Ziemi, pisownia wyrazów ziemia, Ziemia. 

Odmiana czasowników umiem, rozumiem (formy 

osobowe). Wyjaśnianie związków frazeologicznych  

(z wyrazem ziemia) Przypomnienie nazw planet i ich 

pisowni. 

edukacja przyrodnicza Planety krążące wokół Słońca.  

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczanie różnicy liczb, wykorzystanie 

rysunków schematycznych, obliczenia pieniężne, reszta, 

mnożenie w zakresie 100, etapowe rozwiązywanie 

zadania złożonego. Działania z okienkami, 

- Uważnie słucha wypowiedzi. (1.1a) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Czyta wiersze, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Udziela odpowiedzi na pytania. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Wypowiada się na temat tekstu i własnych 

doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 54–55 

„Nasze ćwiczenia” s. 51–52 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 50–51 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 41–42 

 
Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 18–19 



porównywanie różnicowe, uzupełnianie piramid 

liczbowych. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Owieczki Kasi”.  

Wprowadzenie chwytu g
1
.  Granie melodii piosenki  

na fletach. 

edukacja plastyczna Malowanie własnych ilustracji  

do wiersza, nadanie im tytułów, przygotowanie wystawy 

prac. 

zajęcia techniczne Sposoby utrzymywania porządku  

w czasie przygotowywania prac plastycznych  

i organizowania wystawy. 

 

 

- Porównuje dwie liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe,  

m.in. na porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Śpiewa piosenkę „Owieczki Kasi” z tekstem  

i solmizacją z fonogestyką. (3.1a)  

- Gra na flecie melodię piosenki. (3.1a) 

- Podejmuje działalność twórczą inspirowaną 

wyobraźnią, wykorzystując kształt i barwę. (4.2a, b) 

- Utrzymuje porządek wokół siebie, pomaga w 

utrzymaniu porządku. (9.3a) 

 CD1 kl. 3  nr 5, 34 

 CD2 kl. 3 nr 10–11 

27. Kontynenty 

 

edukacja polonistyczna Wyjaśnienie pojęcia kontynent. 

Czytanie nazw kontynentów i oceanów na mapie świata 

i globusie. Teksty informacyjne o kontynentach. 

Uzupełnianie notatki o nich. Pisownia nazw 

kontynentów i oceanów wielką literą.  

edukacja przyrodnicza Nazywanie i wskazywanie 

kontynentów i oceanów na mapie świata. Kierunki 

świata na róży wiatrów. Rozpoznawanie i nazywanie 

zwierząt żyjących na różnych kontynentów. 

edukacja matematyczna Przydatność pomiarów  

w życiu codziennym – na podstawie ilustracji i własnych 

doświadczeń. Zasady mierzenia linijką, rysowanie 

odcinków, obliczanie sumy długości kilku odcinków, 

porównywanie ich długości. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

gimnastyczne kształtujące szybkość, moc i siłę. 

- Uważnie słucha wypowiedzi. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji 

na mapie. (1.1b) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Poszerza zakres słownictwa. (1.3c) 

- Wypowiada się na temat tekstu i własnych 

doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Rozpoznaje zwierzęta żyjące w Europie.  (6.4) 

- Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta 

egzotyczne. (6.4) 

- Porównuje dwie liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów długości; 

posługuje się określeniem centymetr. (7.10) 

- Wykonuje ćwiczenia ruchowe. (10.3c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s.56–57 

„Nasze ćwiczenia” s. 53–54 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 52–53 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 43 

 

28. Podróże  

z Obieżyświatem – 

Europa 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny „Europa”  

z cyklu „Podróże z Obieżyświatem”: omówienie 

przygotowań do projektu edukacyjnego, zagadnień  

- Uważnie słucha wypowiedzi. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 58–59 

„Nasze ćwiczenia” s. 55–56 



 dla grup; informacje o państwach europejskich. Pisanie 

pytań do zdań o Unii Europejskiej oraz haseł  

do krzyżówki. Przypomnienie wybranych flag 

europejskich i książek autorów z tych krajów. 

edukacja społeczna Wybrane informacje o Unii 

Europejskiej i krajach, które do niej należą, flaga  

i hymn UE.  

edukacja przyrodnicza Przyroda Polski i przyroda  

w wybranych rejonach Europy. 

edukacja matematyczna Mierzenie przedmiotów  

(w milimetrach) – wprowadzenie pojęcia milimetr. 

Mierzenie odcinków, wskazywanie mniejszych  

niż 1 centymetr, podawanie długości przedmiotów  

w milimetrach, porównywanie długości. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe. Gry zespołowe z piłką (np. „Dwa 

ognie”). 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji 

na mapie. (1.1b) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Poszerza zakres słownictwa. (1.3c) 

- Wypowiada się na temat tekstu i własnych 

doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się  

w Europie. (5.8) 

- Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. (5.8) 

- Nazywa i rozpoznaje zwierzęta i rośliny, które 

występują w Polsce. (6.3) 

- Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta 

egzotyczne. (6.3) 

- Porównuje dwie liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów długości; 

stosuje określenia centymetr, milimetr. (7.10) 

- Posługuje się piłką, rzuca ją i chwyta. (10.3a) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując zasady. (10.3c) 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 54–55 

29. Zaułek słówek 

– wielka litera 

 

edukacja polonistyczna Wielka litera na początku 

zdania, w pisowni imion i nazwisk, narodowości, nazw 

geograficznych, tytułów – podsumowanie i utrwalenie 

wiadomości. Zadawanie pytań na podstawie  ilustracji. 

Przepisanie uzupełnionego tekstu. Układanie zdań 

zgodnie z podaną zasadą. Pisanie nazw państw  

i ich mieszkańców, tworzenie od nich przymiotników. 

edukacja społeczna Znaczenie tolerancji wobec osób 

innej narodowości, dla ich tradycji i kultury.  

edukacja przyrodnicza Ćwiczenia z mapą – 

wyszukiwanie państw i rzek. 

edukacja matematyczna Mierzenie przedmiotów  

i obliczanie ich długości – podawanie wymiarów  

- Uważnie słucha wypowiedzi. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji 

na mapie. (1.1b) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Poszerza zakres słownictwa. (1.3c) 

- Wypowiada się na temat tekstu, ilustracji   

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, 

tradycji, kultury. (5.5) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 60–61, 64 

„Nasze ćwiczenia” s. 57 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 44–45 



w milimetrach, centymetrach, metrach. Rysowanie 

wskazanych odcinków oraz dłuższych i krótszych  

od nich. Rozwiązywanie zadania tekstowego. 

- Porównuje dwie liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów długości; 

używa określeń metr, centymetr, milimetr. (7.10) 

30. Nasza strona 

WWW 

 

edukacja polonistyczna Znaczenie komputerów  

w życiu dzieci. Teksty informacyjne ze strony 

internetowej, test sprawdzający rozumienie. 

Wyszukiwanie i poznawanie strony internetowej własnej 

szkoły, zapisywanie jej adresu. Tworzenie związków 

wyrazowych (czasownik i rzeczownik), pisanie kilku 

zdań o pracy nauczyciela. Rozpoznawanie rodzaju 

rzeczowników (zaimki osobowe). Układanie i pisanie 

życzeń. 

edukacja społeczna Opisywanie pracy nauczyciela. 

Sposoby okazywania wdzięczności i szacunku osobom 

pracującym w szkole. 

edukacja matematyczna Rysowanie prostokątów  

na sieci kwadratowej.  Wskazywanie kwadratów  

w zbiorze prostokątów. Obliczanie i porównywanie 

długości linii łamanych. Rozpoznawanie i nazywanie 

figur geometrycznych, mierzenie długości boków 

linijką. Wskazywanie różnic między figurami, 

określanie własności prostokąta, trójkąta, kwadratu.   

edukacja plastyczna Wykonanie laurki dla nauczyciela. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Biegi  

na krótkim dystansie, pokonywanie przeszkód –  

wyścigi rzędów. 

- Uważnie słucha wypowiedzi. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Pisze życzenia. (1.1d) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Uczestniczy w rozmowach na wskazany  

temat. (1.3c) 

- Zadaje pytania, udziela odpowiedzi. (1.3c) 

- Wypowiada się na temat tekstu, ilustracji  

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, jak należy zachować się w stosunku  

do dorosłych (formy grzecznościowe). (5.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów długości; 

stosuje określenie centymetr. (7.10) 

- Rozpoznaje i nazywa prostokąty (w tym kwadraty)  

i trójkąty (położone w różny sposób i gdy figury 

zachodzą na siebie). (7.16) 

- Podejmuje działalność twórczą, wykorzystując 

kształt i barwę. (4.2b) 

- Wykonuje krótki marszobieg. (10.1a) 

- Pokonuje sztuczne przeszkody. (10.1c) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 62–63 

„Nasze ćwiczenia” s. 58–59 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 56–57 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 46 

 



PAŹDZIERNIK 

tydzień 7 

Przewidywana liczba godzin  na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 3.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

31. Co już wiemy? 

Co już potrafimy? 

edukacja polonistyczna Czytanie ze zrozumieniem: 

odpowiedzi na pytania do tekstu, rozpoznawanie postaci. 

Układanie zdania, rodzaje zdań (oznajmujące, pytające  

i rozkazujące), znaki interpunkcyjne na końcu zdania. 

Rozpoznawanie rodzaju rzeczownika. Rzeczowniki  

i przymiotniki w l. poj. i mn. 

edukacja społeczna Znaczenie przyjaźni w życiu – 

rozmowa. Cechy przyjaciela. 

edukacja przyrodnicza Zwierzęta w domach dzieci, 

obowiązki związane z posiadaniem zwierząt, zasady 

opiekowania się nimi. 

edukacja matematyczna Liczenie kwadratów 

jednostkowych w różnych prostokątach, porównywanie 

ich liczby, analiza zapisu matematycznego. Rysowanie 

prostokątów spełniających podane warunki. 

Przypomnienie własności figur geometrycznych. 

edukacja plastyczna Ulubione zwierzątko – 

modelowanie z plasteliny. Rysowanie portretu 

przyjaciela. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe ze śpiewem (np. „Mało nas”, „Po szerokim 

stawie”, „Ojciec Wirgiliusz”…).  

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Zadaje pytania, udziela odpowiedzi. (1.3c) 

- Stosuje odpowiednie znaki na końcu zdania 

oznajmującego, pytającego i rozkazującego. (1.3d) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Rzetelnie wypełnia obowiązki domowe. (5.3) 

- Rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe. (6.4) 

- Porównuje dwie liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozpoznaje i nazywa prostokąty (w tym kwadraty)  

i trójkąty (również położone w różny sposób oraz  

w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie). (7.16) 

- Podejmuje działalność twórczą, wykorzystując 

kształt, fakturę i barwę. (4.2b) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

 „Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

1 s. 60–61 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 58–59 

 

 

32. Zbójcy 

 

edukacja polonistyczna Opowiadanie I. Klebańskiej 

„Zbójcy”: miejsce i czas akcji, główni bohaterowie;  

sposób Fryderyka na niesfornych chłopców. 

Zarekomendowanie książki E. Piotrowskiej „Fryderyk 

Chopin i jego świat”. Pisanie notatki: dobieranie części 

zdań, analizowanie informacji. Zdobywanie informacji  

o F. Chopinie: wykreślanka – rodzaje utworów 

muzycznych Chopina, krzyżówka, wypowiedź 

nauczyciela, album. Tworzenie wyrazów 

dźwiękonaśladowczych, układanie  i zapisywanie 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych 

bohaterów. (1.2b) 

- Zadaje pytania, udziela odpowiedzi. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 1B s. 4–5  

„Nasze ćwiczenia” s. 62–63 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 47 

 



zdania. 

edukacja społeczna Wysłuchanie krótkiej  informacji   

o F. Chopinie. 

edukacja matematyczna Rysowanie figur na sieci 

kwadratowej wg podanego kodu. Rysowanie 

prostokątów różnej wielkości, w różnym położeniu. 

edukacja muzyczna Wysłuchanie kilku utworów 

skomponowanych przez F. Chopina. 

edukacja plastyczna Malowanie obrazów 

inspirowanych muzyką F. Chopina. 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje teksty. (1.3g) 

- Wie, kim jest Fryderyk Chopin. (5.8) 

- Rozpoznaje i nazywa prostokąty (w tym kwadraty)  

i trójkąty (również położone w różny sposób i gdy 

figury zachodzą na siebie). (7.16) 

- Świadomie i aktywnie słucha muzyki. (3.1c) 

- Podejmuje działalność twórczą inspirowaną 

muzyką, wykorzystując kształt i barwę. (4.2a,b) 

33. Muzyk 

 

edukacja polonistyczna Wiersz N. Usenko „Muzyk”: 

wyszukiwanie ciekawych poetyckich wyrażeń, język 

poetycki a mowa potoczna, wyjaśnienie słów 

związanych z muzyką, pisemna wypowiedź na temat 

wykorzystania zwykłych przedmiotów do tworzenia 

muzyki. Pisanie wyrazów dźwiękonaśladowczych.  

Notki biograficzne polskich kompozytorów, 

uzupełnianie notatki o jednym z nich. 

edukacja społeczna Predyspozycje do wykonywania 

zawodu muzyka – rozmowa. Poznanie znanych polskich 

kompozytorów. 

edukacja matematyczna Tekst „Figury wokół nas”, 

wskazywanie na ilustracji i nazywanie figur. 

Wyjaśnienie pojęcia rozeta, szukanie jej  

na ilustracji. Wyszukiwanie  figur w najbliższym 

otoczeniu. Przeliczanie elementów na ilustracji. 

edukacja muzyczna Słuchanie wybranych utworów 

znanych polskich kompozytorów.  

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
Improwizacje ruchowe przy muzyce, ćwiczenia 

rozciągające. Zabawy z piłką i szarfą. 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Układa kilkuzdaniową wypowiedź pisemną. (1.3a) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna wybranych polskich kompozytorów. (5.8) 

- Wie, czym zajmuje się muzyk. (5.9) 

- Liczy w przód od danej liczby po 1  

w zakresie 100. (7.2) 

- Rozpoznaje i nazywa prostokąty (w tym kwadraty)  

i trójkąty (również położone w różny sposób oraz 

gdy figury zachodzą na siebie). (7.16) 

- Świadomie i aktywnie słucha muzyki. (3.1c) 

- Posługuje się piłką, rzuca ją i chwyta. (10.3a) 

- Uczestniczy w zabawach ruchowych. (10.3c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 6–7 

„Nasze ćwiczenia” s. 64 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 60–61 

 

34. Na koncercie edukacja polonistyczna Tekst informacyjny, 

wyjaśnienie pojęć związanych z filharmonią. Dzielenie 

się wrażeniami po wysłuchaniu koncertu 

symfonicznego. Rozpoznawanie na ilustracjach, 

nazywanie, pisanie nazw instrumentów. Rodziny 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 8–9 

„Nasze ćwiczenia” s. 65 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 48 



wyrazów muzyka, trąba. Pisownia wyrazów 

kompozytor, orkiestra, dyrygent, fortepian. Tworzenie 

przymiotników od rzeczowników. 

edukacja społeczna Zasady kulturalnego zachowania 

się podczas koncertów na żywo, odpowiedni ubiór  

w filharmonii. 

edukacja matematyczna Rysowanie rozet  

z wykorzystaniem figur geometrycznych. Rysowanie  

na sieci kwadratowej figur geometrycznych 

spełniających podane warunki, powiększonych  

i pomniejszonych, mierzenie boków i porównywanie  

ich długości. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Jesienna 

poleczka". Realizacja partytury utworu „Jesienny las”. 

Wprowadzenie chwytu c
2
. Granie na fletach melodii 

„Siała baba mak”. Słuchanie dowolnego koncertu 

symfonicznego. Rozpoznawanie instrumentu  

po usłyszeniu jego brzmienia.  

 

 

- Wypowiada się, formułując kilka zdań. (1.3a) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, jak zachować się w miejscach odbioru  

sztuki. (5.4) 

- Porównuje dwie dowolne liczby. (7.4) 

- Mierzy długość boków. (7.10) 

- Rozpoznaje i nazywa prostokąty (w tym kwadraty)  

i trójkąty (również położone w różny sposób i gdy 

figury zachodzą na siebie). (7.16) 

- Rysuje figury w powiększeniu. (7.19) 

- Śpiewa piosenkę „Jesienna poleczka”. (3.1a)   

- Gra na instrumentach perkusyjnych utwór „Jesienny 

las”. (3.1a)  

- Gra melodię „Siała baba mak”. (3.1a) 

- Świadomie i aktywnie słucha muzyki. (3.1c) 

- Rozpoznaje utwory śpiewane chóralnie. (3.1c) 

- Odczytuje zapis graficzny chwytu c
2
  

i prawidłowo wykonuje odpowiadający mu  

dźwięk. (3.2a) 

 
Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 20–21 

 CD1 kl. 3  nr 6, 35 

 CD2 kl. 3 nr 12–14 

35. Bawimy się 

dźwiękami 

 

edukacja polonistyczna Czytanie instrukcji wykonania 

instrumentów muzycznych. Odszyfrowywanie 

zakodowanych wyrazów i układanie z nimi zdań. 

Uzupełnianie zaproszenia na koncert. 

edukacja przyrodnicza Natura dźwięku – 

wykonywanie doświadczeń zgodnie z instrukcją. 

edukacja matematyczna Symetria – oglądanie figur  

z użyciem lusterka, wyjaśnienie pojęcia symetryczność. 

Rysowanie wzorów symetrycznych. 

zajęcia techniczne Wykonanie prostego instrumentu 

muzycznego z dostępnych materiałów. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Sztafeta – 

pokonywanie sztucznych przeszkód, bieg do celu. 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Zna formę użytkową: zaproszenie. (1.1d) 

- Formułuje kilkuzdaniowe wypowiedzi na podany 

temat. (1.3a) 

- Poszerza zakres słownictwa. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Prowadzi obserwacje i proste doświadczenia. (6.1) 

- Dostrzega symetrię, rysuje drugą połowę figury 

symetrycznej. (7.18) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 10–11 

„Nasze ćwiczenia” s. 66 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 62– 63 



- Przedstawia pomysły wykonania instrumentu 

muzycznego, planuje kolejne czynności, dobiera 

odpowiednie materiały. (9.2a) 

- Wykonuje krótki marszobieg. (10.1a) 

- Pokonuje sztuczne przeszkody. (10.1c) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich reguły. (10.3c) 
PAŹDZIERNIK 

tydzień 8 

Przewidywana liczba godzin  na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 4.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

36. Zaułek słówek 

– wyrazy z ż 

 

edukacja polonistyczna Tekst piosenki A. Frączek 

„Wróbel z papużką”, Przypomnienie zasad pisowni 

wyrazów z ż: układanie wyrazów w kolejności 

alfabetycznej, układanie z nimi zdań i ich ilustrowanie 

(ortogramy), odmiana czasownika móc (osoby), 

wyszukiwanie i wyjaśnianie pisowni wyrazów z ż, 

rozwiązywanie rebusów. 

edukacja społeczna Ćwiczenia dramowe: wyrażanie 

podziwu dla osób występujących przed publicznością. 

edukacja matematyczna Składanie papieru  

i wycinanie różnych wzorów symetrycznych. 

Rozpoznawanie symetrycznych wzorów. Kolorowanie 

kratek na sieci kwadratowej zgodnie z podanym kodem, 

rysowanie drugiej połowy rysunku. 

edukacja plastyczna Rysowanie ortogramów. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ruchowe przy muzyce z elementami tańca. Zabawy  

z piłką. 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta i rozumie komiksy, wyciąga wnioski. (1.1b) 

- Układa wyrazy w kolejności alfabetycznej. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Formułuje kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat 

ilustracji i tekstów piosenek. (1.3a) 

- Poszerza zakres słownictwa. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, litera, głoska. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje teksty. (1.3g) 

- Uczestniczy w zabawie teatralnej. (1.4a) 

- Wie, jak należy zachować się w stosunku  

do rówieśników. (5.4) 

- Rysuje drugą połowę figury symetrycznej. (7.18) 

- Podejmuje działalność twórczą inspirowaną 

tekstem, wykorzystując kształt i barwę. (4.2a,b) 

- Posługuje się piłką, rzuca ją i chwyta. (10.3a) 

- Uczestniczy w zabawach ruchowych. (10.3c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 12–13 

„Nasze ćwiczenia” s. 67 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 64–65 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 49 

 

37. Kto nam 

opowie? 

edukacja polonistyczna Opowiadanie P. Beręsewicza 

„Kto nam opowie?”: czas akcji, główni bohaterowie, 

porządkowanie wydarzeń; odszukanie fragmentów 

opisujących polskich ziemie za czasów Mieszka I,  

rola kronikarzy. Wyszukiwanie informacji o Mieszku I 

- Czyta i rozumie opowiadanie, i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Zna formę użytkową: kronikę. (1.1d) 

- Ustala czas akcji i wskazuje głównych  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s.14–15 

„Nasze ćwiczenia” s. 68 

 

Materiały uzupełniające: 



w dostępnych źródłach, uzupełnianie notatki  

o pierwszym władcy. Układanie zdań z wyrazami z ż 

(ćwiczenie mnemotechniczne). Rodzina wyrazu kronika. 

edukacja społeczna Ważne fakty historyczne z czasów 

panowania Mieszka I – rozmowa. 

edukacja matematyczna Symetryczna budowa 

instrumentów muzycznych.  

edukacja muzyczna Nauka piosenki „W deszczowym 

rytmie”. Poznanie budowy i brzmienia altówki  

i wiolonczeli. Wprowadzenie chwytów e
1
, f

1
. Granie  

na fletach melodii „Grozik”. 

edukacja plastyczna Oglądanie portretów władców 

Polski w albumach. 

bohaterów. (1.2b) 

- Formułuje kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Porządkuje wydarzenia zgodnie  

z chronologią. (1.3a) 

- Udziela odpowiedzi na pytania. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna najważniejsze wydarzenia z historii  

Polski. (5.8) 

- Dostrzega symetrię w przedmiotach. (7.18) 

- Śpiewa piosenkę „W deszczowym rytmie”. (3.1a) 

- Wykonuje rytm uzupełniający w refrenie piosenki 

na trójkącie lub gestodźwiękami. (3.1a) 

- Gra na flecie melodię „Grozik”. (3.1a) 

- Rozpoznaje brzmienie altówki i wiolonczeli i zna 

ich budowę. (3.1c) 

- Rozpoznaje wybrane dzieła sztuk plastycznych 

należące do polskiego dziedzictwa kultury. (4.3b) 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 22–25 

 CD1 kl. 3  nr 7, 35 

 CD2 kl. 3 nr 15–19 

38. Na zamku 

 

edukacja polonistyczna Wypowiedzi na temat dawnych 

budowli na podstawie ilustracji, czytanie tekstów 

informacyjnych. Oglądanie albumów, zdjęć 

przedstawiających polskie zamki, czytanie informacji  

o nich, wskazywanie charakterystycznych elementów 

tych budowli. Rzeczowniki w rodzaju męskim, żeńskim 

i nijakim. Homonimy. Rozwijanie zdań. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

logicznych – figury geometryczne. 

zajęcia techniczne Budowanie makiety zamku  

z pudełek. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe ze współzawodnictwem – pokonywanie 

przeszkód, bieg do wyznaczonego celu. 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Formułuje kilkuzdaniowe wypowiedzi na podany 

temat. (1.3a) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przelicza boki w figurach. (7.2) 

- Rozpoznaje i nazywa prostokąty (w tym kwadraty)  

i trójkąty (również położone w różny sposób i gdy 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 16–17 

„Nasze ćwiczenia” s. 69–70 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 66–67 



figury zachodzą na siebie). (7.16) 

- Odmierza potrzebną ilość materiału, tnie  

tekturę. (9.2c) 

- Buduje makietę zamku. (9.2c) 

- Wykonuje krótki marszobieg. (10.1a) 

- Pokonuje sztuczne przeszkody. (10.1c) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich reguły. (10.3c) 

39. O Kazimierzu 

Wielkim 

 

edukacja polonistyczna Tekst „O Kazimierzu 

Wielkim” na podstawie legendy C. Niewiadomskiej: 

czas i miejsce akcji, główni bohaterowi; kolejność 

wydarzeń; odszukiwanie fragmentów wyjaśniających 

motywy postępowania króla; inscenizowanie scen  

z opowiadania. Zamiana równoważników na zdania i ich 

zapisywanie. Określanie cech postaci (króla Kazimierza) 

i pisemne uzasadnianie opinii o niej (zdania). Pisownia 

wyrazów z końcówkami -mierz, -mistrz. 

edukacja społeczna Notka biograficzna Kazimierza 

Wielkiego. Zadania osób pracujących  

przy produkcji filmów.  

edukacja matematyczna Przystanek zadanek: 

rozwiązywanie zadania z wykorzystaniem rysunku 

pomocniczego; szacowanie liczby trójkątów; rysowanie 

figury na sieci kwadratowej wg kodu; zapisywanie 

zakodowanych działań; ocena prawdziwości zdań; 

kolorowanie figur zgodnie z podanymi zasadami.   

edukacja plastyczna Projektowanie plakatu do filmu 

historycznego. 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych 

bohaterów. (1.2b) 

- Formułuje kilkuzdaniową wypowiedź na temat 

fragmentu legendy. (1.3a) 

-Udziela odpowiedzi na pytania do tekstu. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, że są ludzie szczególnie zasłużeni  

dla Polski. (5.8) 

- Zna wybrane wydarzenia z historii Polski. (5.8) 

- Wie, jakie osoby pracują przy produkcji filmu. (5.9) 

-  Przelicza trójkąty. (7.2) 

- Rozpoznaje i nazywa prostokąty (w tym kwadraty)  

i trójkąty. (7.16) 

- Podejmuje działalność twórczą inspirowaną 

tekstem, wykorzystując kształt i barwę. (4.2a,b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s.18–19 

„Nasze ćwiczenia” s. 71 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 50–51 

 

40. Zaułek słówek 

– przymiotnik 

 

edukacja polonistyczna Opowiadanie o sytuacji 

przedstawionej na ilustracji, zadawanie pytań  

do ilustracji zgodnie z podaną zasad. Doskonalenie 

opisu. Przymiotniki w l. poj. i mn. Tworzenie 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci i wyciąga  

wnioski. (1.1b) 

- Formułuje kilkuzdaniową wypowiedź na temat 

ilustracji i opis w formie pisemnej. (1.3a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 20–21 

„Nasze ćwiczenia” s. 72 

„Nasza szkoła. 



przymiotników od rzeczowników. Wprowadzenie 

pojęcia przymiotnik. Wyszukiwanie w tekście 

przymiotników i zamiana ich na inne. Wyrazy 

przeciwstawne. Pisownia nie z przymiotnikami. 

edukacja przyrodnicza Porównywanie życia na wsi 

dawniej i dziś. 

edukacja matematyczna Powtórki przez pagórki: 

obliczanie długości odcinków i boków w prostokątach, 

wskazywanie kwadratów, rysowanie prostokątów  

i kwadratów na sieci kwadratowej, rysowanie odcinków 

(w milimetrach), rozpoznawanie rozety i wzorów 

symetrycznych, kolorowanie figur symetrycznych, 

odwzorowanie figury zgodnie z odkrytą zasadą.  

edukacja plastyczna Zilustrowanie zmodyfikowanego 

tekstu. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Rzuty  

do celu różnymi przyborami (woreczkiem, piłką). 

- Układa pytania do ilustracji. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Opisuje życie na wsi dawniej i dziś. (6.2) 

- Przelicza trójkąty. (7.2) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Posługuje się jednostkami miary centymetr, 

milimetr. (7.10) 

- Rozpoznaje i nazywa prostokąty (w tym kwadraty)  

i trójkąty. (7.16) 

- Dostrzega symetrię. (7.18) 

- Rysuje drugą połowę figury symetrycznej. (7.18) 

- Podejmuje działalność twórczą, wykorzystując 

kształt i barwę. (4.2a,b) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując reguły. (10.3c) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

Matematyka” s. 68–69 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 52 

 

LISTOPAD 

tydzień 9 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 1.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

41. Gra edukacja polonistyczna Czytanie zasad gry planszowej. 

Zapisywanie części mowy w tabeli zgodnie z podanym 

kryterium, układanie z nimi zdań. Utrwalanie wiedzy  

i umiejętności – gra planszowa. 

edukacja społeczna Zasady zgodnej współpracy 

podczas gier stolikowych. 

edukacja matematyczna Znaczenie uważnego 

zapisywania liczb – na podstawie historyjki obrazkowej 

i własnych doświadczeń. Dobieranie liczb spełniających 

podane warunki – dodawanie i odejmowanie liczb  

w zakresie 100. Dodawanie różnymi sposobami. 

- Czyta tekst informacyjny. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b)  

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, litera, głoska, sylaba, 

zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Współpracuje z innymi w zabawie i w nauce. (5.4) 

- Liczy w przód i w tył po 1od danej liczby  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 1B s. 22–23 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” kl. 3 cz. 1  

s. 70–72 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” kl. 3 cz. 1  

s. 53 

 

 

 



edukacja plastyczna Projektowanie i wykonywanie  

w grupach gry planszowej wg własnego pomysłu, 

sporządzenie do niej tabeli i opracowanie zasad. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Rzuty  

do celu różnymi przyborami. Gry i zabawy podwórkowe 

naszych dziadków. 

i dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100. (7.2) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Podejmuje działalność twórczą – wykonuje grę 

planszową, wykorzystując kształt i barwę. (4.2a,b) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując reguły. (10.3c) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

42. „Gazeta 

Przyjazna” – 

Listopadowe 

święta 

 

edukacja polonistyczna Rozkładówka „Gazety 

Przyjaznej”: zawartość, ilustracje; tekst informacyjny o 

Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie – nazwiska 

pochowanych tu znanych Polaków; wiersz W. 

Broniewskiego „Zaduszki”. Pisanie notatki o dniu 

Wszystkich Świętych: stałe zwroty wyrazowe; wielka 

litera w nazwach świąt. Rodzina wyrazu pamiętać, 

pisownia wyrazów z wymianą ę – ą. 

edukacja społeczna Zasady zachowania się  

na cmentarzu – rozmowa. 

edukacja matematyczna Ćwiczenia w odejmowaniu 

liczb dwucyfrowych – obliczenia w zakresie 100. Różne 

sposoby odejmowania. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

zajęcia techniczne Wykonanie stroika z materiału 

przyrodniczego. 

- Czyta tekst informacyjny. (1.1b) 

- Czyta wiersz, zwracając uwagę na interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Pisze kilkuzdaniową wypowiedź. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa i struktur  

składniowych. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w miejscach 

publicznych. (5.4) 

- Liczy w przód i w tył po 1od danej liczby  

i dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100. (7.2) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Planuje kolejne czynności, wykonując stroik, 

dobiera odpowiednie materiały. (9.2a) 

- Odmierza potrzebną ilość materiału. (9.2c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 24–25 

„Nasze ćwiczenia” s. 73 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 73 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 54 

 

43. O rycerzu, 

który się nie 

spieszył 

edukacja polonistyczna Wiersz M. Brykczyńskiego  

„O rycerzu, który się nie spieszył”: czytanie  

z odpowiednią intonacją; opowiadanie o przygodach 

rycerza; cechy rycerza – przymiotniki, wyjaśnienie słów 

wyżej cenił rozum od miecza i morału utworu; 

przypomnienie innych wierszy o rycerzach. Zaproszenie 

– kompozycja, elementy zaproszenia, najważniejsze 

informacje, pisemne odpowiedzi na pytania. Klasowy 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta tekst informacyjny. (1.1.b) 

- Zna formę użytkową: zaproszenie. (1.1d) 

- Czyta wiersz, zwracając uwagę na interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Opowiada o przygodach rycerza (kilka zdań). (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa i struktur  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 26–27 

„Nasze ćwiczenia” s. 74–76 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 74–75 

 

 

 



Turniej Rycerski – opracowanie programu i zaproszenia. 

Słownictwo związane z życiem rycerzy – odszyfrowanie 

zakodowanych wyrazów; związki frazeologiczne, 

rozpoznawanie imion rycerzy – zabawa logiczna, 

pisownia wyrazów z h. 

edukacja społeczna Znaczenie punktualności w życiu 

codziennym i wywiązywania się z powierzonych zadań. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, 

zadawanie pytań na podstawie ilustracji, porównywanie 

wyników, analiza  rysunków schematycznych. Sposoby 

obliczania sum i różnic. 

edukacja plastyczna Projektowanie i wykonanie 

zaproszenia oraz swojego herbu. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

korekcyjne i motoryczne kształtujące szybkość, moc  

i siłę. 

składniowych. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Udziela pisemnej odpowiedzi na pytania. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej i w świecie dorosłych. (5.4) 

- Porównuje dowolne liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Podejmuje działalność twórczą, wykorzystując 

kształt i barwę – rysuje herb. (4.2a,b) 

- Realizuje proste projekty (zaproszenie) w formie 

wielkoformatowej. (4.2c) 

- Wykonuje ćwiczenia ruchowe. (10.3c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Zaułek słówek 

– wyrazy z rz 

edukacja polonistyczna Notatka do kroniki – jej cechy; 

wyszukiwanie wyrazów z rz. Przypomnienie zasad 

pisowni wyrazów z rz, ćwiczenia językowe (układanie 

zdań z podanymi wyrazami, rebusy, rozsypanka 

literowa, wymiana rz – r, pisanie wyrazów ukrytych  

w zapisie kolumnowo-szeregowym). 

edukacja przyrodnicza Wyszukiwanie ciekawostek  

o łanach pszenicy i rojach pszczół. 

edukacja matematyczna Dodawanie różnymi 

sposobami w zakresie 100. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Czerwone 

jabłuszko”. Wprowadzenie metrum 3/4. Poznanie 

kujawiaka i nauka jego figur. Wprowadzenie chwytu 

fletowego d
1.
. Granie na fletach melodii zwrotki 

piosenki „Czerwone jabłuszko”. 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta tekst informacyjny. (1.1.b) 

- Zna formę użytkową: notatkę do kroniki. (1.1d) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, litera, zdanie. (1.3e) 

- Oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Nazywa i wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe  

dla wybranych regionów Polski. (6.4) 

- Dodaje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Śpiewa piosenkę „Czerwone jabłuszko”. (3.1a)  

- Realizuje schematy rytmiczne w metrum ¾. (3.1a)  

- Zna podstawowy krok i figury kujawiaka. (3.1a) 

- Gra melodię „Czerwone jabłuszko”. (3.1a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 28–29 

„Nasze ćwiczenia” s. 77 

 „Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 55 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 26–28 

 CD1 kl. 3  nr 8, 35 

 CD2 kl. 3 nr 20–21 



45. Wczoraj, dziś, 

jutro 

 

edukacja polonistyczna Opowiadanie B. Ostrowickiej 

„Wczoraj dziś, jutro”: temat rozmowy bohaterów, 

wyszukiwanie fragmentów opisujących fakty  

i przypuszczenia.  Opowiadanie o swoich 

wyobrażeniach miejscowości i szkoły w przyszłości. 

Nazwy dawnych zawodów – końcówka -arz. Nazwy 

używanych dawniej przedmiotów i urządzeń. 

edukacja społeczna Dawne zawody i przedmioty 

codziennego użytku. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczenia pieniężne, m.in. porównywanie 

różnicowe. Układanie pytań do zadań. Obliczanie sum  

i różnic w zakresie 100. 

edukacja plastyczna Przygotowanie prezentacji własnej 

miejscowości dawniej, dziś i w przyszłości. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Spacer  

w okolicy szkolnego budynku, fotografowanie 

ciekawych miejsc. 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta tekst opowiadania. (1.1.b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, litera, zdanie. (1.3e) 

- Tworzy wyrazy z sylab i zdania z wyrazów. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna najbliższą okolicę. (5.7) 

- Wie, jakie były dawne zawody i czym się 

zajmowali ich przedstawiciele. (5.9)  

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe  

(m.in. porównywanie różnicowe). (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Realizuje proste projekty służące upowszechnianiu 

kultury w środowisku szkolnym. (4.2c)  

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie  

spaceru. (10.4e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 30–31 

„Nasze ćwiczenia” s. 78–79 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 76–77 

 

LISTOPAD 

tydzień 10 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 2.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

46. Drzewo 

genealogiczne 

 

edukacja polonistyczna Tekst „Drzewo 

genealogiczne”: wyjaśnienie pojęcia; nazwy członków 

rodziny, stopnie pokrewieństwa; źródła informacji  

o przeszłości rodziny. Wskazywanie fragmentów tekstu, 

które są odpowiedziami na pytania. Układanie zdań. 

Zdrobnienia. Bezokolicznik i sobowe formy czasownika. 

Tworzenie rodziny wyrazu drzewo. 

edukacja społeczna Rozmowa o członkach rodzin 

uczniów, nazywanie stopni pokrewieństwa. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań – 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta tekst opowiadania. (1.1.b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Odpowiada na pytania do tekstu. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Tworzy zdania z wyrazów. (1.3e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 32–33 

„Nasze ćwiczenia” s. 80–81 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 56–57 

 



obliczenia pieniężne i zegarowe, porównywanie 

różnicowe, etapowe rozwiązywanie zadania złożonego. 

Dodawanie liczb dwucyfrowych dowolnym sposobem  

w zakresie 100. 

edukacja plastyczna Projektowanie drzew 

genealogicznych. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe i równoważne z przyborem  

i na przyrządzie. 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna podstawowe relacje między najbliższymi. (5.3) 

- Wie, jakie zawody wykonywali i czym się 

zajmowali przodkowie w rodzinie. (5.9)  

- Liczy do tyłu dziesiątkami w zakresie 100. (7.2) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe  

(m.in. porównywanie różnicowe). (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Realizuje proste projekty służące kształtowaniu 

własnego wizerunku. (4.2c)  

- Wykonuje ćwiczenia równoważne z przyborem  

i na przyrządzie. (10.2c) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując zasady. (10.3c) 

47. Strofy  

o Ojczyźnie 

edukacja polonistyczna Wyjaśnienie pojęcia strofa. 

Wiersze o ojczyźnie: wyjaśnienie pojęcia ojczyzna  

i odpowiedź na pytanie Co znaczą słowa ojczyste?, 

wskazywanie fragmentów wierszy. Symbole narodowe  

i wiedza ogólna o państwie polskim – krzyżówka; 

notatka o Polsce. Wyjaśnienie słowa patriota. Związek 

rzeczownika i przymiotnika – wyrażenia w l. poj. i mn. 

edukacja społeczna Rozumienie patriotyzmu i 

wyrażanie go na co dzień. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczanie odległości i zegarowe. Czytanie 

cenników, obliczenia pieniężne i kalendarzowe, 

porównywanie wyników – obliczenia w zakresie 100.  

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Na moście  

w Avignon”. Poznanie dawnych tańców dworskich. 

Nauka  kroków gawota. Wprowadzenie chwytu 

fletowego c
1
. Granie na fletach gamy C-dur i melodii 

„Mam chusteczkę haftowaną”. 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Czyta wiersze, zwracając uwagę na interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Odpowiada na pytania do tekstu. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Tworzy zdania z wyrazów. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, jakiej jest narodowości. (5.8) 

- Wie, że mieszka w Polsce. (5.8) 

- Zna symbole narodowe. (5.8) 

- Porównuje dowolne liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 34–35 

„Nasze ćwiczenia” s. 82–83 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 78–79 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 29–31 

 CD1 kl. 3  nr 9, 36 

 CD2 kl. 3 nr 22 



- Oblicza odległości w kilometrach. (7.10) 

- Wykonuje obliczenia kalendarzowe. (7.15) 

- Wykonuje obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Śpiewa piosenkę „Na moście w Avignon”. (3.1a) 

- Tańczy kroki gawota. (3.1a) 

- Gra na flecie gamę C-dur oraz melodię „Mam 

chusteczkę haftowaną”. (3.1a) 

48. Podróż  

do Wietnamu 

 

edukacja polonistyczna Tekst R. Jędrzejewskiej- 

-Wróbel „Podróż do Wietnamu”: miejsce akcji, główny 

bohater, wydarzenia; opowiadanie o Wietnamie  

na podstawie tekstu, podobieństwa i różnice miedzy 

Warszawą a Hanoi, wyszukanie odpowiednich 

fragmentów; formułowanie pytań do Hoana; test 

sprawdzający rozumienie tekstu; sprawdzenie wiedzy  

o Wietnamie. Pisownia nazw państw i miast wielką 

literą i wyrazów z rz. Układanie i pisanie pytań do zdań. 

Związek przymiotnika z rzeczownikiem, układanie zdań. 

edukacja społeczna Tolerancja wobec ludzi innych 

narodowości. 

edukacja przyrodnicza Wskazywanie na mapie trasy 

lotu do Wietnamu. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, 

wykorzystanie rysunków schematycznych. Pokaz 

sposobu pisemnego odejmowania z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. Porównywanie liczb. Działania  

z okienkami. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe kształtujące orientację i zręczność. 

- Czyta tekst opowiadania. (1.1.b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Tworzy pytania i odpowiada na pytania  

do tekstu. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia głoska, litera, wyraz, zdanie.(1.3e) 

- Układa i zapisuje zdania. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Jest tolerancyjny w stosunku do osób innej 

narodowości. (5.5) 

- Porównuje dowolne liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe  

z niewiadomą (okienko). (7.7) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Uczestniczy w zabawach ruchowych, respektując 

ustalone zasady. (10.3c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 36–37 

„Nasze ćwiczenia” s. 84 

 „Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 58–59 

 

49. Podróż  

z Obieżyświatem – 

Azja 

 

edukacja polonistyczna Teksty z podróży Obieżyświata 

do Azji: analiza zadań zespołów i ocena ich realizacji; 

ciekawostki o wybranych miejscach; podsumowanie 

wiadomości o Azji. Pisemny opis pandy na podstawie 

zapisków z podróży Obieżyświata, zgodnie ze wzorem. 

edukacja społeczna Poszanowanie kultury innych 

narodów. 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 38–39 

„Nasze ćwiczenia” s. 85 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 80–81 



edukacja przyrodnicza Zwierzęta i roślinność Azji. 

edukacja matematyczna Mnożenie i dzielenie – 

ćwiczenia (matematyka czynnościowa). Rozwiązywanie 

zadań tekstowych – obliczenia wagowe i pieniężne, 

mnożenie i dzielenie. 

zajęcia techniczne Azjatycka czapka – cięcie  

i składanie papieru.  

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Jest tolerancyjny wobec tradycji kulturowej innych 

narodów. (5.5) 

- Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta 

egzotyczne. (6.4) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Wykonuje łatwe obliczenia wagowe. (7.11) 

- Używa określenia dekagram. (7.11) 

- Odmierza i tnie potrzebną ilość papieru. (9.2c) 

50. Nad nami tylko 

niebo 

 

edukacja polonistyczna Wywiad z himalaistką  

K. Baranowską – czytanie z podziałem na role, 

wyjaśnienie pojęcia ośmiotysięcznik, uzasadnienie 

tytułu, formułowanie pytań. Poznanie stroju himalaisty – 

na podstawie ilustracji. Notatka o wyprawach 

wysokogórskich – uzupełnianie zdań. Cechy  

i umiejętności himalaistów – wybór wyrażeń  

i uzasadnianie. 

edukacja społeczna Omówienie przygotowań  

do wspinaczki. 

edukacja przyrodnicza Wskazywanie gór na mapie 

fizycznej świata i czytanie ich nazw. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – mnożenie i dzielenie w zakresie 100, 

obliczenia pieniężne. Układanie zadania do podanych 

działań. Dzielenie liczb, sprawdzanie wyników  

za pomocą mnożenia. 

edukacja plastyczna Malowanie gór – wykorzystanie 

pasty lub białej plasteliny. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Biegi  

z pokonywaniem sztucznych przeszkód – wyścigi 

rzędów. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk i nóg. 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Zadaje pytania i udziela odpowiedzi. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, czym zajmuje się himalaista. (5.9) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą  

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Ilustruje sceny inspirowane tekstem  

i wyobraźnią. (4.2a) 

- Podejmuje działalność twórczą, wykorzystując 

kształt i barwę. (4.2b) 

- Wykonuje krótki marszobieg. (10.1a) 

- Pokonuje sztuczne przeszkody. (10.1c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 40–41 

„Nasze ćwiczenia” s. 86 

 „Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 60–61 

 



- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

LISTOPAD 

tydzień 11 
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51. Zaułek słówek 

– stopniowanie 

przymiotnika 

 

edukacja polonistyczna Stopniowanie przymiotników: 

wskazywanie na ilustracji przedmiotów wg wyróżnionej 

cechy; opisywanie obrazka z wykorzystaniem 

przymiotników, uzupełnianie brakujących form 

przymiotników (w tabeli). Układanie książek zgodnie  

z podaną zasadą. Przykłady przymiotników 

niestopniowalnych. Uzupełnianie zdań przymiotnikami 

w różnych stopniach i układanie analogicznych zdań. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – mnożenie i dzielenie w zakresie 100, 

wykorzystanie rysunków schematycznych. 

edukacja plastyczna Wykonanie dowolnego kolażu. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

rozciągające przy muzyce. Zabawy z piłką. 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na temat 

ilustracji, opisuje własną ilustrację. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia sylaba, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą  

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Ilustruje sceny inspirowane wyobraźnią. (4.2a) 

- Podejmuje działalność twórczą, wykorzystując 

kształt, fakturę i barwę. (4.2b) 

- Posługuje się piłką, rzuca ją i chwyta. (10.3a) 

- Uczestniczy w zabawach ruchowych. (10.3c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 42–43 

„Nasze ćwiczenia” s. 87 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 82–83 

52. Poszukiwacze 

skarbów 

edukacja polonistyczna Wiersz A. Frączek 

„Poszukiwacze skarbów”: próba wyjaśnienia pojęcia 

skarby (homonimy); nazywanie skarbów Ziemi, 

wyszukiwanie informacji o innych skarbach, układanie 

zagadek, krzyżówka. Nazwy bogactw naturalnych, 

sposoby ich wykorzystania, pisemna notatka na ten 

temat. 

edukacja społeczna Poznanie zawodów związanych  

z pracą pod ziemią. 

edukacja przyrodnicza Dbanie o zasoby ziemi  

i odpowiednie ich pozyskiwanie – znaczenie takiej 

postawy dla środowiska. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań – 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, na czym polega praca ludzi pod ziemią. (5.9) 

- Podejmuje działania na rzecz ochrony  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 44–45 

„Nasze ćwiczenia” s. 88–89 

 „Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 62–63 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 32–33 

 CD1 kl. 3  nr 10, 36 

 CD2 kl. 3 nr 23–25 



mnożenie i dzielenie, obliczenia pieniężne w zakresie 

100, wykorzystanie ilustracji. Mierzenie objętości 

płynów różnymi miarkami – pojęcie litr. Dodawanie, 

odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100, 

zapisywanie działań, stosowanie znaków 

matematycznych. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Jak rozmawiać 

trzeba z psem”. Wykonanie akompaniamentu 

rytmicznego gestodźwiękami. Realizacja partytury 

rytmicznej odgłosami. Granie na fletach melodii „Siedzi 

sobie zając pod miedzą”. 

przyrody. (6.6) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Odmierza płyny różnymi miarkami. (7.12) 

- Używa określenia litr. (7.12) 

- Śpiewa piosenkę „Jak rozmawiać trzeba  

z psem”. (3.1a) 

- Wykonuje gestodźwięki. (3.1a) 

- Gra na flecie melodię „Siedzi sobie zając  

pod miedzą”. (3.1a) 

53. Tajemnice 

wnętrza Ziemi 

 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny  

A. Boczarowskiego „Tajemnice wnętrza Ziemi”: 

czytanie, pisemne odpowiedzi na pytania, nazwy 

obiektów badanych przez paleontologa. Pisanie zdań  

o dinozaurach. 

edukacja społeczna Poznanie postaci naukowca 

A. Boczarowskiego – paleontologa, geologa, grafika  

i informatyka programisty. Wyjaśnienie zadań 

paleontologii jako nauki.  

edukacja przyrodnicza Omówienie schematu budowy 

Ziemi. Wymarłe gatunki zwierząt (dinozaury). 

Obserwacja i porównanie piasku i ziemi, notowanie 

spostrzeżeń w tabeli. 

edukacja matematyczna Wiersz N. Usenko „Ciotki  

i kotki” – rysunki schematyczne, zapisywanie działań. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – wykorzystanie 

rysunków schematycznych, zapis działań do schematu; 

etapowe rozwiązywanie zadań złożonych (mnożenie  

w zakresie 100). 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Gry  

i zabawy doskonalące koordynację ruchową. Rzuty  

do celu, kozłowanie, odbijanie i prowadzenie piłki.  

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Zadaje pytania i udziela odpowiedzi. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna postać naukowca Andrzeja  

Boczarowskiego. (5.8) 

- Wie, na czym polega praca paleontologa. (5.9) 

- Obserwuje przyrodę, analizuje i wyciąga wnioski  

z obserwacji. (6.1) 

- Rozpoznaje i nazywa wybrane wymarłe  

zwierzęta. (6.4) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Rzuca i chwyta piłkę. (10.3a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 46–47 

„Nasze ćwiczenia” s. 90–91 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 84–85 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 64 

 



- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w trakcie zajęć ruchowych. (10. 4e) 

54. Akademia 

Dociekliwych. 

Skały 

 

edukacja polonistyczna Teksty informacyjne „Skąd się 

wzięły skały?”. Bogactwa naturalne ziemi, produkty 

codziennego użytku produkowane z piasku. Pisemna 

notatka o wykorzystaniu soli. Instrukcja wykonania 

doświadczenia (krystalizacja soli) – czytanie tekstu  

i analizowanie ilustracji. 

edukacja przyrodnicza Prowadzenie obserwacji  

i doświadczeń: rozpoznawanie skał wapiennych, 

krystalizacja soli, porównywanie ziarenek piasku. 

edukacja matematyczna Przystanek zadanek – 

rozwiązywanie zadań wymagających logicznego 

myślenia, wykonywanie rysunków pomocniczych, 

obliczenia zegarowe, porównywanie różnicowe.  

edukacja plastyczna Rysowanie przedmiotów 

wykonanych z piasku.  

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia 

przyrodnicze, analizuje i wyciąga wnioski. (6.1) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, 

kwadrans, minuta. (7.15) 

- Podejmuje działalność twórczą, wykorzystując 

kształt i barwę. (4.2b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 48–49 

„Nasze ćwiczenia” s. 92–93 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 86–87 

55. Na górniczym 

Śląsku 

 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny  

„Na górniczym Śląsku”: dzielenie się informacjami  

o Górnym Śląsku, wyszukiwanie wiadomości  

w różnych źródłach. Omówienie stroju górnika  

na podstawie ilustracji, symbolika kolorów pióropusza  

na górniczej czapce. Wybrane wyrazy z gwary śląskiej. 

Legenda o skarbniku – opiekuńczym duchu kopalni. 

Pisanie kilku zdań o węglu. Pisemny opis górniczej 

czapki.  

edukacja społeczna Barbórka – święto górników. 

Ciekawe miejsca w Katowicach.  

edukacja przyrodnicza Wskazywanie Śląska  

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Opisuje czapkę górniczą. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych  

tekstem. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 50–51 

„Nasze ćwiczenia” s. 94–95 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 65 

 



i większych jego miast na mapie Polski. 

edukacja matematyczna Mnożenie i dzielenie  

w zakresie 100: kwiz matematyczny, wykorzystanie 

ilustracji do rozwiązywania zadań. 

zajęcia techniczne Wykonanie czapki górniczej  

na podstawie ilustracji. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe. Gry zespołowe „Dwa ognie”, 

„Kwadrant”. 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, czym zajmuje się górnik i kiedy obchodzi 

swoje święto. (5.9) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Odmierza i tnie potrzebną ilość tektury. (9.2c) 

- Aktywnie uczestniczy w grach  

zespołowych. (10.3c) 

LISTOPAD 

tydzień 12 

Przewidywana liczba godzin  na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 4.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

56. W pracowni 

garncarskiej 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny „Lepimy  

z gliny”. Ciekawostki o odkryciach archeologicznych. 

Opisywanie naczyń glinianych na podstawie ilustracji  

i z wykorzystaniem pytań pomocniczych; wyrażanie 

opinii na temat prac. Przymiotniki – wyrazy 

przeciwstawne; przymiotnikowe określenia 

rzeczownika. Pisemny opis wybranego naczynia z gliny. 

edukacja społeczna Poznanie pracy archeologa.  

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – dodawanie i odejmowanie pełnych setek  

w zakresie 1000, obliczenia pieniężne, porównywanie 

sum. Układanie pytań do zadania. Uzupełnianie 

piramidy liczbowej i tabelki. 

edukacja plastyczna Lepienie glinianego wazonika  

i ozdabianie go wzorami. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe kształtujące siłę i moc. 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Tworzy opis w formie ustnej i pisemnej. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia sylaba, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, czym zajmuje się archeolog. (5.9) 

- Liczy setkami od danej liczby w zakresie 100. (7.2) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Realizuje proste projekty w zakresie form 

użytkowych. (4.2c) 

- Wykonuje próbę siły mięśni. (10.1b) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w trakcie zajęć ruchowych. (10.4e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 52–53 

„Nasze ćwiczenia” s. 96 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 88–89 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 66 

 

 

57. Zaułek słówek 

– wyrazy z ą, ę 

 

edukacja polonistyczna Odczytywanie tytułów 

popularnych książek. Pisownia -ę, -ą w rzeczownikach 

w l. poj. i mn. (np. ząb – zęby), w zaimkach  

i rzeczownikach w bierniku (np. tę książkę),  

w czasownikach rodzaju męskiego i żeńskiego w czasie 

- Czyta teksty poleceń. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Tworzy opowiadanie w formie pisemnej. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia głoska, litera. (1.3e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 54–55 

„Nasze ćwiczenia” s. 97 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 90–91 



przeszłym (np. zaczął, zaczęła). Tworzenie zdań z tymi 

wyrazami wg wzoru. Pisanie zakończenia opowiadania. 

Podział wyrazów na głoski i litery. Układanie wyrazów 

w kolejności alfabetycznej. 

edukacja społeczna Sposoby wyrażania negatywnych 

emocji. Potrafimy ze sobą rozmawiać – zabawy 

dramowe. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – z nadmiarem danych lub celowo źle 

skonstruowanych, analiza zadań; obliczenia pieniężne, 

zegarowe, wysokości. Układanie zadań do danych  

z tabeli. 

edukacja plastyczna Rysowanie postaci w ruchu - 

ortogramy (czasowniki z końcówkami -ął , -ęła). 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje teksty. (1.3g) 

- Uczestniczy w zabawach dramowych. (1.4a) 

- Odróżnia, co jest dobre i złe w kontaktach  

z rówieśnikami. (5.1, 5.2) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Wykonuje łatwe obliczenia wysokości. (7.10) 

- Wykonuje łatwe obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Podejmuje działalność twórczą, wykorzystując 

kształt i barwę. (4.2b) 

58. Złote rybki edukacja polonistyczna Opowiadanie  

M. Jaworczakowej „Złote rybki”: sprawdzenie 

rozumienia tekstu; miejsce akcji, główni bohaterowie, 

kolejność wydarzeń; ustny i pisemny opis postępowania 

Kasi; porównanie sytuacji z dawnych czasów  

do współczesnych; pisanie zdań uzasadniających sposób 

sprawowania opieki nad rybkami. Zareklamowanie 

książki M. Jaworczakowej „Oto jest Kasia”  

do samodzielnego przeczytania. 

edukacja społeczna Cechy niepożądane w kontaktach  

z rówieśnikami. Konieczność wywiązywania się  

z powierzonych obowiązków w czasie opieki  

nad zwierzętami – rozmowa.  

edukacja matematyczna Dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 100. Rozwiązywanie zadania otwartego. 

Wskazywanie monet i banknotów spełniających podane 

warunki. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Andrzejkowe 

wróżby”. Realizacja partytury rytmicznej  

z akompaniamentem do piosenki. Zwyczaje związane  

z andrzejkami. Granie na flecie melodii „Mało nas”. 

edukacja plastyczna Kolorowanie ilustracji  

- Czyta tekst opowiadania. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

określa miejsce akcji, wskazuje bohaterów. (1.2b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Tworzy opis postaci w formie ustnej  

i pisemnej. (1.3a) 

- Poszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje teksty. (1.3g) 

- Rozróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach  

z rówieśnikami. (5.1) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej i w świecie dorosłych. (5.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Zna monety i banknoty, które są w obiegu. (7.9) 

- Śpiewa piosenkę „Andrzejkowe wróżby”. (3.1a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 56–59 

„Nasze ćwiczenia” s. 98–99 

 „Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 67 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 34–35 

 CD1 kl. 3  nr 11, 36 

 CD2 kl. 3 nr 26 



wg własnego pomysłu. 

zajęcia techniczne Wykonanie rybek zgodnie  

z instrukcją obrazkową oraz przestrzennego akwarium – 

odmierzanie i cięcie kartonu. 

- Wykonuje akompaniament do piosenki. (3.1a) 

- Gra na flecie melodię „Mało nas”. (3.1a) 

- Koloruje ilustrację wg własnego pomysłu. (4.2b) 

- Planuje kolejne czynności, wykonując akwarium 

 z kartonu. (9.2a) 

- Odmierza i tnie potrzebną ilość tektury. (9.2c) 

59. Nasza strona 

WWW 

 

 

edukacja polonistyczna Omówienie zaprezentowanej  

w podręczniku strony WWW. Wyjaśnienie pojęcia 

recenzja – na podstawie recenzji książki  

M. Jaworczakowej „Oto jest Kasia”. Czytanie  

ze zrozumieniem – indywidualne rozwiązywanie testu, 

wspólne sprawdzanie odpowiedzi. Negatywne  

i pozytywne cechy Kasi, przykłady. Wiem, jak postąpić 

– scenki dramowe. Znaki interpunkcyjne na końcu zdań. 

Rozwijanie zdań. 

edukacja społeczna Dyskusja: zalety komputera, 

wskazywanie zagrożeń. 

edukacja matematyczna Odszukiwanie liczb 

spełniających warunki zadania – dodawanie, 

odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100, 

pozycyjny układ  liczb. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. Obliczenia pieniężne. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Skoki 

obunóż i jednonóż przez skakankę i gumę. 

- Czyta tekst opowiadania. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

określa miejsce akcji, wskazuje głównych  

bohaterów. (1.2b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany 

temat. (1.3a) 

- Dba o kulturę wypowiadania się. (1.3d) 

- Stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu 

oznajmującym, pytającym i rozkazującym. (1.3d) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna zagrożenia związane z komunikacją za pomocą 

internetu. (5.11) 

- Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny. (7.3) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki 

jednonóż i obunóż nad niskimi  

przeszkodami. (10.2b) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w trakcie zajęć ruchowych. (10.4e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 60–61 

„Nasze ćwiczenia” s. 100 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” s. 92–93 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 68 

 

60. Co już wiemy? 

Co potrafimy? 

edukacja polonistyczna Przypomnienie alfabetu  

i poznanych reguł ortograficznych, przykłady  

ze słowniczka; wymienność ch – sz. Odpowiedzi  

na pytania na podstawie tekstu; zdania rozkazujące, 

pytające i oznajmujące. Czasowniki w czasie przeszłym, 

- Czyta tekst ze zrozumieniem. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta ze słowników dla dzieci. (1.1c) 

- Wypowiada się na podany temat. (1.3a) 

- Dba o kulturę wypowiadania się. (1.3d) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

s. 62–63 

„Nasze ćwiczenia”  

s. 101–103 

„Nasza szkoła. 



teraźniejszym i przyszłym. Wyrazy przeciwstawne 

(przymiotniki). Wyszukiwanie wyrazów związanych  

ze światem zwierząt i roślin. 

edukacja przyrodnicza Określanie naturalnego 

środowiska wybranych zwierząt i roślin. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – dodawanie, odejmowanie, mnożenie  

i dzielenie liczb w zakresie 100, obliczenia pieniężne, 

porównywanie liczb, dodawanie pełnych setek. Szukanie 

liczb spełniających podane warunki. Uzupełnianie 

łańcuszka liczbowego. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Sztafeta 

ortograficzna – wyścigi szeregów.  

- Stosuje znaki w zdaniu oznajmującym, pytającym  

i rozkazującym. (1.3d) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna środowisko naturalne wybranych zwierząt  

i roślin. (6.2) 

- Rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny. (6.4) 

- Liczy setkami od danej liczby w zakresie 1000.(7.2) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe,  

m.in. porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Aktywnie uczestniczy w grach zespołowych.(10.3c) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w trakcie zajęć ruchowych. (10.4e) 

Matematyka” s. 94–95 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” s. 69 

 

GRUDZIEŃ 

tydzień 13 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 1.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

61. Awantura 

 
edukacja polonistyczna Opowiadanie  

R. Jędrzejewskiej-Wróbel „Awantura”; miejsce akcji, 

bohaterowie, sytuacje konfliktowe, propozycje ich 

rozwiązania, zasady zapobiegania konfliktom. Rady 

dotyczące zachowania dobrej atmosfery w klasie – list. 

Zabawa pantomimiczna: żywe rzeźby, nadawanie im 

tytułów. Pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach, 

wyrazu rzucić i czasowników z nie. Kolejność wydarzeń 

w opowiadaniu, pisanie opowiadania na podstawie 

ilustracji, wykorzystanie w nim podanego słownictwa. 

edukacja społeczna Sposoby rozwiązywania 

konfliktów – negocjacje; emocje w sytuacjach 

konfliktowych i ich konsekwencje. Czynności  

i zachowania niepożądane podczas wspólnych zabaw  

w klasie. 

- Czyta tekst opowiadania. (1.1b)  

- Zna formę użytkową: list. (1.1d) 

- W tekście literackim określa czas, miejsce akcji  

i wskazuje głównych bohaterów. (1.2b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź w formie ustnej 

i pisemnej. (1.3a) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Uczestniczy w zabawie pantomimicznej. (1.4a) 

- Odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach  

z rówieśnikami. (5.1) 

- Odróżnia dobro od zła; nie krzywdzi innych. (5.2) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 4–7 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 4–5 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 4–5 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 4–5 

 

 



edukacja matematyczna Tabliczka mnożenia w życiu 

codziennym – na podstawie własnych doświadczeń  

i ilustracji. Przypomnienie istoty mnożenia, zapisywanie 

działań, wysnuwanie wniosków. Liczby w mnożeniu: 

czynniki, iloczyn. Rozwiązywanie zadań – mnożenie  

w zakresie 100, działania z okienkami. Liczby parzyste  

i nieparzyste. Liczenie w układzie tabelarycznym 

(mnożenie). Czytanie układów kolumnowo- 

-szeregowych – obliczenia pieniężne. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

zespołowe z piłką z elementami współpracy  

i współzawodnictwa. 

- Współpracuje z innymi w zabawie i nauce. (5.4) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej. (5.4) 

- Mnoży liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe  

z niewiadomą (okienko). (7.7) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe. (7.15) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując reguły. (10.3c) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

62. Dobra 

koleżanka, dobry 

kolega 

 

edukacja polonistyczna Omówienie zachowań dzieci  

w różnych sytuacjach życiowych – na podstawie 

ilustracji; nazywanie emocji. Scenki dramowe. Cechy 

dobrego kolegi. Przecinek w zdaniu podrzędnie 

złożonym. Pisanie dialogu. Wyrazy  

o podobnym znaczeniu. 

edukacja społeczna Uczucia w sytuacjach osamotnienia 

i odrzucenia. Propozycje pomocy kolegom w trudnych 

sytuacjach.  

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań – 

mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Różne sposoby 

obliczania iloczynów. 

edukacja plastyczna Emotikony – ilustrowanie emocji. 

 

- Czyta różne teksty. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b)  

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź w formie ustnej 

i pisemnej. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym i tekstem; prezentuje własne zdanie  

i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Uczestniczy w zabawie dramowej. (1.4a) 

- Odróżnia dobro od zła; nie krzywdzi innych. (5.2) 

- Współpracuje z innymi w zabawie i nauce. (5.4) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej. (5.4) 

- Mnoży liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Podejmuje działalność twórczą (emotikony), 

posługując się kształtem i barwą. (4.2a,b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 8–9 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 6–7 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 6–7 

63. Zaułek słówek 

– przysłówek 

edukacja polonistyczna Uzupełnianie zdań wyrazami 

na podstawie ilustracji. Przypomnienie zasad pisowni – 

- Czyta teksty poleceń. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 10–11 



 zapisywanie wyrazów w tabeli. Wprowadzenie pojęcia 

przysłówek. Ogłoszenie – zasady pisania ogłoszeń, 

wskazanie głównych elementów. Czytanie instrukcji. 

Wyszukiwanie przysłówków w ogłoszeniu i w wierszu 

A. Frączek „Jak…?”. Wyrazy przeciwstawne, układanie 

i zapisywanie zdań z przysłówkami.  

edukacja społeczna Znaczenie zwrotów 

grzecznościowych w ogłoszeniach. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczanie iloczynów w zakresie 100. 

Porównywanie ilorazowe – obliczenia pieniężne. 

Zapisywanie działań do ilustracji. Mnożenie w zakresie 

100. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

korygujące postawę ciała, kształtujące szybkość  

i zwinność. 

informacji. (1.1b)  

- Zna formę użytkową: ogłoszenie. (1.1d) 

- Czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną  

i pisemną. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym i tekstem; prezentuje własne zdanie  

i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Stosuje formy grzecznościowe. (1.3d) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje teksty. (1.3g) 

- Odróżnia dobro od zła; nie krzywdzi innych. (5.2) 

- Współpracuje z innymi w zabawie i nauce. (5.4) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej. (5.4) 

- Mnoży liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe  

z niewiadomą (okienko). (7.7) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Wykonuje ćwiczenia ruchowe. (10.3c) 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 8 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 6–7 

64. Sami robimy 

zabawki 

edukacja polonistyczna Rozmowa o zabawkach, które 

można zrobić samodzielnie. Instrukcja wykonania 

latawca – porządkowanie czynności, uzupełnianie zdań 

przysłówkami i ich zapisywanie. Wyszukiwanie 

wyrazów ukrytych w zdaniach. Zapisywanie rad 

dotyczących dobrej zabawy. Opisywanie ulubionej 

zabawki na podstawie  pytań pomocniczych.  

edukacja społeczna Zasady zgodnej zabawy latawcem, 

znaczenie uporządkowania miejsca zabawy po jej 

zakończeniu – rozmowa. 

edukacja matematyczna Sposób mnożenia tej samej 

- Czyta teksty instrukcji. (1.1.b) 

- Zna formę użytkową: ogłoszenie. (1.1d) 

- Tworzy opis w formie ustnej i pisemnej. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym i tekstem. (1.3c) 

- Udziela odpowiedzi na pytania. (1.3c) 

- Oddziela wyrazy w zdaniu i tworzy zdania  

z rozsypanki wyrazowej. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 12–13 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 9–10 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 8–9 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 8–9 

 
Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 



liczby przez wskazaną liczbę – analiza ilustracji. 

Dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia – 

obliczanie ilorazów i sprawdzanie za pomocą mnożenia. 

Szukanie liczb spełniających warunki iloczynów. 

Rozwiązywanie problemów matematycznych opisanych 

w wierszu N. Usenko „Bombonierka”. Etapowe 

rozwiązywanie zadania złożonego – obliczanie 

iloczynów. Podzielniki liczby 8. Układanie treści zadań 

do ilustracji – obliczenia pieniężne. 

edukacja muzyczna Nauka kanonu „Panie Janie”. 

Wprowadzenie pojęcia kanon. Wykonywanie kanonów: 

wokalnego, instrumentalnego, ruchowego. Granie  

na flecie gamy w kanonie. 

zajęcia techniczne Wskazanie materiałów potrzebnych 

do wykonania latawca. Kalejdoskop – wykonanie 

zabawki zgodnie z instrukcją słowno-obrazkową.  

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje poprawiony tekst. (1.3g) 

- Współpracuje z innymi w zabawie i nauce. (5.4) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej oraz w świecie dorosłych. (5.4) 

- Mnoży liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą  

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Śpiewa kanon „Panie Janie”. (3.1a) 

- Zna formę kanonu. (3.1a) 

- Wykonuje różne rodzaje kanonów: wokalny, 

instrumentalny, ruchowy. (3.1a)  

- Gra na flecie lub na dzwonkach gamę C-dur razem 

z innymi uczniami w kanonie. (3.1a) 

- Orientuje się w sposobach wytwarzania 

przedmiotów. (9.1) 

- Przedstawia pomysły wykonania latawca. (9.2a) 

- Odmierza potrzebną ilość materiału, wykonując 

kalejdoskop. (9.2c) 

XXI wieku” kl. 3 s. 36–

37 

 CD1 kl. 3  nr 37 

 CD2 kl. 3 nr 27–29 

65. Lew i zwierzęta 

 

edukacja polonistyczna Wiersz M. Brykczyńskiego 

„Lew i zwierzęta”: bajka  jako utwór literacki, znaczenie 

morału, nazwy cech wyglądu i charakteru, interpretacja 

sądu lwa, wyszukiwanie fragmentów w tekście. 

Zarekomendowanie bajek I. Krasickiego  

do samodzielnego przeczytania. Wyjaśnianie  

i zapisywanie związków frazeologicznych, zapisywanie 

zdań. Zdrobnienia, określanie cech za pomocą 

porównań. 

edukacja społeczna Rola skromności w kontaktach  

z innymi osobami. 

edukacja przyrodnicza Naturalne środowisko życia 

zwierząt – bohaterów bajki. Omówienie warunków życia 

zależnych od położenia geograficznego.  

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

- Czyta teksty przeznaczone dla dzieci. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b)  

- Czyta tekst bajki, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną  

i pisemną. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym i tekstem; prezentuje własne zdanie  

i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 14–15 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 11–12 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 10–11 



tekstowych – mnożenie i dzielenie w zakresie 100, 

rozwiązywanie zadania otwartego. Sprawdzanie 

dzielenia za pomocą mnożenia. Nazywanie liczb  

w dzieleniu, używanie określeń iloraz, iloczyn, dzielna, 

dzielnik – obliczanie działań. 

edukacja plastyczna Zwierzęta z cechami ludzi – 

wykonanie ilustracji do wybranego związku 

frazeologicznego. Kolorowanie ilustracji zgodnie  

z podanym kodem. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

naśladowcze i równoważne z przyborem  

i na przyrządzie. 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej. (5.4) 

- Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. (5.5) 

- Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta  

egzotyczne. (6.4) 

- Mnoży liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą  

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Ilustruje sceny inspirowane powiedzeniami i bajką, 

posługując się kształtem i barwą. (4.2a,b) 

- Wykonuje ćwiczenia równoważne z przyborem  

i na przyrządzie. (10.2c) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując zasady. (10.3c) 
GRUDZIEŃ 

tydzień 14 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 2.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 
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66. Jak się bawią 

zwierzęta? 

 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny  

A. Wajraka „Jak się bawią zwierzęta?”: opowiadanie  

o zabawach zwierząt na podstawie tekstu, przyczyny 

zabaw zwierząt, odszukiwanie fragmentów w tekście, 

porównywanie zabaw zwierząt i ludzi, układanie pytań 

do tekstu, uzupełnianie notatki na podstawie tekstu. 

Indywidualne pisanie opowiadania o zabawach zwierząt. 

Rozwijanie zdań – używanie przysłówków. Kompozycja 

opowiadania, opowiadanie na podstawie ilustracji, 

podkreślanie w zdaniach przysłówków. 

edukacja społeczna Zasady zachowania się w lesie, 

konieczność zachowania ostrożności.  

edukacja przyrodnicza Nazwy i naturalne środowisko 

zwierząt wymienionych w tekście informacyjnym. 

edukacja matematyczna Obliczanie długości odcinków 

z wykorzystaniem rysunków (figury jako miara 

- Czyta teksty przyrodnicze dla dzieci. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Tworzy opowiadanie w formie pisemnej. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych  

tekstem. (1.3c) 

- Rozwija zdania. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, gdzie można bezpiecznie organizować 

zabawy, a gdzie nie można i dlaczego tak jest. (5.10) 

- Rozpoznaje i nazywa zwierzęta typowe  

dla wybranych regionów Polski i niektóre zwierzęta  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 16–17 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 13–14 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 10–11 



jednostkowych odcinków) – mnożenie i dzielenie  

w zakresie 100. Rysowanie wzorów na sieci 

kwadratowej zgodnie z podanymi warunkami. 

edukacja plastyczna Zabawy zwierząt – wykonanie 

dowolną techniką ilustracji inspirowanej tekstem 

informacyjnym. 

egzotyczne. (6.4) 

- Mnoży liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą  

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów długości. (7.10) 

- Ilustruje sceny inspirowane tekstem przyrodniczym, 

posługując się kształtem i barwą. (4.2a,b) 

67. Dziewczynka  

z zapałkami 

 

edukacja polonistyczna Baśń H. Ch. Andersena 

„Dziewczynka z zapałkami”: dzielenie się wrażeniami; 

czas i miejsce akcji, bohaterowie; próba zmiany 

zakończenia na szczęśliwe; opisywanie kolejnych wizji 

dziewczynki i pomysłów udzielania jej pomocy; pisanie 

listu do niej – przypomnienie kompozycji i niezbędnych 

elementów listu; cechy baśni. Przymiotnikowe 

określenia rzeczowników. Tworzenie zdań złożonych – 

wykorzystanie spójników, podkreślanie czasowników. 

edukacja społeczna Uwrażliwienie na konieczność 

niesienia pomocy ludziom znajdującym się w trudnej 

sytuacji i w potrzebie. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – wykorzystanie ilustracji, obliczenia 

pieniężne. Ćwiczenia w dzieleniu, sprawdzanie 

wyników dzielenia za pomocą mnożenia – obliczenia  

w zakresie 100. 

edukacja plastyczna Widzę to – wykonanie ilustracji 

do wybranej sytuacji z baśni (wizji dziewczynki  

z zapałkami). 

- Czyta teksty baśni. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Ma potrzebę kontaktu z literaturą. (1.2d) 

- Zna formę użytkową: list. (1.1d) 

- Pisze list. (1.3a) 

- Wypowiada się w formie kilku powiązanych  

ze sobą zdań. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych baśnią  

i życiem codziennym. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Pomaga słabszym i potrzebującym. (5.2) 

- Mnoży liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą  

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Ilustruje sceny inspirowane baśnią, posługując się 

kształtem i barwą. (4.2a,b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 18–20 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 15–16 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 12–13 

68. List  

od Andersena 

edukacja polonistyczna Twórczość H. Ch. Andersena – 

przypomnienie baśni i ich bohaterów, zapisywanie tytułu 

ulubionej baśni; baśnie, w których występują wskazane 

zwierzęta. Wiersz J. Kulmowej „List do Andersena”: 

rozpoznawanie baśni wspomnianych w utworze, 

przypomnienie, czym jest baśń. Moja baśń – próby 

- Zna formę użytkową: list. (1.1d) 

- Wskazuje głównych bohaterów w tekście 

literackim. (1.2b) 

- Czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 21 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 17–18 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 12–13 



pisarskie. Opisywanie postaci – wykorzystanie pytań 

pomocniczych i własnego rysunku, opowiadanie 

przygody tego bohatera. Pisanie opowiadania – 

przypomnienie kompozycji. 

edukacja matematyczna Obliczanie długości – 

centymetry i metry. Rozwiązywanie zadań – mnożenie 

w zakresie 100, wykorzystywanie rysunku, 

wnioskowanie, układanie treści zadania, obliczenia 

wagowe, pieniężne i związane z mierzeniem objętości 

płynów. Ustalanie prawdziwości zdań – tabliczka 

mnożenia. Ćwiczenia w obliczaniu iloczynów  

i ilorazów. 

edukacja muzyczna Muzyczna powitanka „Idzie zima”. 

Nauka piosenki „Kolędowy czas”. 

edukacja plastyczna Zilustrowanie samodzielnie 

napisanej baśni. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

gimnastyczne z przyborem kształtujące zwinność, siłę 

ramion i nóg. 

i pisemną. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym i wierszem; prezentuje własne zdanie  

i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Stosuje formy grzecznościowe w liście. (1.3d) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje teksty. (1.3g) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą  

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Waży i zapisuje wyniki pomiarów  

w kilogramach. (7.11) 

- Odmierza płyny różnymi miarkami. (7.12) 

- Śpiewa piosenkę „Kolędowy czas”. (3.1a) 

- Ilustruje sceny inspirowane wyobraźnią, posługując 

się kształtem i barwą. (4.2a,b) 

- Wykonuje próbę siły mięśni i zwinności. (10.1b) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w czasie zajęć ruchowych. (10.4e) 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 14–15 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3 s. 38–

39 

 CD1 kl. 3  nr 12, 37 

 CD2 kl. 3 nr 31 

69. Zaułek słówek 

– bawimy się 

słowami 

 

edukacja polonistyczna Komiks: omawianie go  

i czytanie dialogów; rozpoznawanie zilustrowanych 

fragmentów baśni. Ćwiczenia językowe i zabawy 

słowami: wyrazy bliskoznaczne, wieloznaczne  

i przeciwstawne, słowa „raki”, zdrobnienia, które mają 

inne desygnaty niż wyrazy podstawowe, układanie  

i modyfikowanie zdań, pisanie ciągów wyrazów 

różniących się jedną literą, tworzenie czasowników  

od rzeczowników i wyjaśnianie ich znaczeń. 

edukacja społeczna Znaczenie poprawnego 

wysławiania się i dbałości o kulturę wypowiedzi. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

- Czyta teksty poleceń. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b)  

- Czyta dialogi, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych 

komiksem. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, głoska, litera, zdanie.(1.3e) 

- Dostrzega różnicę między literą a głoską. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 22–23 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 19–21 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 14–15 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 16 



tekstowych – analiza ilustracji, obliczenia pieniężne, 

porównywanie cen. Porównywanie różnicowe – 

obliczanie wysokości przedmiotów, cen produktów, 

porównywanie temperatur. Analiza danych 

tabelarycznych, obliczanie sum i różnic. Powiększanie 

lub pomniejszanie liczb o 10. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe z sankami (na boisku). 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, jak należy zachować się w stosunku  

do dorosłych i rówieśników. (5.4) 

- Liczy w przód i w tył dziesiątkami od danej liczby 

w zakresie 100. (7.2) 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Odczytuje temperaturę. (7.13) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując reguły. (10.3c) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

70. Wigilia… 

 

edukacja polonistyczna Wiersz N. Usenko 

„Wigilia…”: sposób opisania atmosfery świąt Bożego 

Narodzenia, symbolika dzielenia się opłatkiem  

przy wigilijnym stole. Życzenia: przykład życzeń 

sprawiających radość; pisanie świątecznych życzeń  

dla koleżanek i kolegów. Uzupełnianie notatki  

o przygotowaniach do wigilijnej kolacji. 

Przymiotnikowe określenia rzeczowników, układanie  

i zapisywanie zdań. Pisownia wyrazów z wymianą  

ch–sz, tworzenie zdrobnień, pisanie zdań. Opis choinki 

przedstawionej na ilustracji z wykorzystaniem pytań 

pomocniczych i podanego słownictwa. 

edukacja społeczna Wskazywanie sposobów dbania o 

prawidłowe relacje rówieśnicze. Znaczenie tolerancji dla 

odmienności kulturowej. 

edukacja przyrodnicza Świerk – drzewo iglaste, jego 

pozyskiwanie na święta.  

edukacja matematyczna Obliczanie długości boków 

prostokąta. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

porównywanie długości, obliczenia pieniężne, 

wykorzystanie cennika, porównywanie sum i różnic. 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Zna formę użytkową: życzenia. (1.1d) 

- Czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Tworzy opis w formie pisemnej. (1.3a) 

- Pisze życzenia. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym i tekstem; prezentuje swoje zdanie.(1.3c) 

- Stosuje formy grzecznościowe. (1.3d) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce 

szkolnej i w sytuacjach życiowych. (5.4) 

- Jest tolerancyjny wobec osób innej tradycji 

kulturowej. (5.5) 

- Rozpoznaje świerki wśród drzew iglastych. (6.2) 

- Zna bezpieczne sposoby pozyskiwania  

choinek. (6.6) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 24 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 22–23 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 16–17 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 17 



Analiza danych zadania – określanie prawdziwości zdań, 

obliczenia kalendarzowe. Dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 100 – wyciąganie wniosków z obliczeń. 

Zajęcia techniczne Wykonywanie ozdób choinkowych 

– cięcie i łączenie papieru i innych materiałów. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

gimnastyczne z przyrządem (woreczki, piłki lekarskie). 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Wykonuje łatwe obliczenia kalendarzowe. (7.15) 

- Tnie papier i montuje elementy, wykonując 

zabawkę na choinkę. (9.2c) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując zasady. (10.3c) 

- Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie  

z ich przeznaczeniem. (10.4e) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

GRUDZIEŃ 

tydzień 15 

Przewidywana liczba godzin  na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 3.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

71. Malujemy  

na szkle 

 

edukacja polonistyczna Regionalne zwyczaje i tradycje 

związane z Bożym Narodzeniem – rozmowa. 

Omówienie malowidła na szkle: temat, technika 

wykonania, kolorystyka. Czytanie instrukcji wykonania 

obrazka na szkle. 

edukacja społeczna Sposoby zacieśniania więzi 

rodzinnych w okresie świątecznym. 

edukacja przyrodnicza Obserwowanie zjawiska 

zamarzania wody na szkle (obrazy na szybie 

„malowane” przez mróz). Prowadzenie obserwacji 

zmian długości dnia i nocy zimą. 

edukacja matematyczna Zagadki detektywa Mata – 

mnożenie i dzielenie w zakresie 100, obliczanie sum  

i różnic, kodowanie i dekodowanie działań 

matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia  

i wnioskowania. Zabawa logiczna – eliminowanie 

danych, zapisywanie danych w tabeli. 

edukacja plastyczna Obrazy malarki na szkle Rozalii 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta ze zrozumieniem instrukcję. (1.1b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym i obrazem. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej  

tradycjami. (5.3) 

- Obserwuje zmiany długości dnia i nocy zimą. (6.7a) 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Ilustruje sceny inspirowane życiem codziennym, 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 25 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 18–19 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 18 



Szypuły. Wkrótce święta – malowanie na szkle  

wg własnego pomysłu lub na podstawie wzoru (od 

szablonu). 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

zręcznościowe – sztafeta, pokonywanie sztucznych 

przeszkód. 

posługując się kształtem i barwą. (4.2a,b) 

- Identyfikuje malarstwo na szkle jako dziedzinę 

działalności twórczej człowieka. (4.3a) 

- Pokonuje sztuczne przeszkody. (10.1c) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

- Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie  

z ich przeznaczeniem. (10.4e) 

72. Boże 

Narodzenie 

 

edukacja polonistyczna Zwyczaje i tradycje 

bożonarodzeniowe – na podstawie tekstu 

informacyjnego, ilustracji i własnych doświadczeń; 

notowanie w zeszycie polskich zwyczajów i tradycji 

(wyrażenia z rzeczownikami odsłownymi). Rymowany 

przepis na pierniczki – formy trybu rozkazującego 

czasowników, lista składników. Opisywanie 

zilustrowanych zwyczajów świątecznych (zdania). 

Wyjaśnianie przysłowia związanego z Wigilią. 

Tworzenie przymiotników od rzeczowników – pisownia 

nazw świąt. Szyfrowane zdania (rebusy). 

edukacja społeczna Zadania dzieci w czasie 

przygotowań do świąt. Znaczenie tolerancji  

dla odmiennych tradycji. 

edukacja matematyczna Matematyczne zagadki  

i zabawy logiczne – utrwalanie dodawania, 

odejmowania, mnożenia, dzielenia w zakresie 100, 

stosowanie znaków matematycznych, układ pozycyjny 

liczb, rozwiązywanie zakodowanego zadania w układzie 

tabelarycznym.  

zajęcia techniczne Wykonanie stroika świątecznego  

z gałązek świerkowych, bombek i innych ozdób.  

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta ze zrozumieniem opis i teksty  

informacyjne. (1.1b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym, tekstem i ilustracjami. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej  

tradycjami. (5.3) 

- Rzetelnie wypełnia obowiązki domowe. (5.3) 

- Jest tolerancyjny wobec odmienności  

kulturowej. (5.5) 

- Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny. (7.3) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Planuje kolejne czynności, dobiera materiały  

i narzędzia, wykonując stroik świąteczny. (9.2a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 26 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 24–26 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 20–21 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 19 

73. O kolędzie 

„Cicha noc” 

 

edukacja polonistyczna Opowiadanie I. Klebańskiej  

„O kolędzie ››Cicha noc‹‹”: pisanie odpowiedzi  

na pytania do tekstu. Krzyżówka z hasłami o tematyce 

świątecznej. Wyjaśnienie pojęć kolęda, pastorałka. 

Opracowanie klasowego śpiewnika ulubionych kolęd  

- Czyta ze zrozumieniem tekst opowiadania. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź w formie ustnej 

i pisemnej. (1.3a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 27 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 27 

„Nasza szkoła. 



i pastorałek. Układanie zdań z wybranymi wyrazami z ó. 

edukacja społeczna Różnimy się  pod względem 

tradycji kulturowych – zabawy dramowe. 

edukacja matematyczna  Etapowe rozwiązywanie 

zadań złożonych – wykorzystanie rysunków 

schematycznych, obliczenia pieniężne, wagowe  

i związane z pomiarem wysokości. Szukanie liczb 

spełniających podane warunki (przedziały liczbowe, 

podzielniki liczb). Obliczanie iloczynów i ilorazów – 

działania odwrotne, poprawianie błędnych iloczynów  

i ilorazów. 

edukacja muzyczna Słuchanie tradycyjnych  

i współczesnych kolęd. Wypowiadanie się na temat 

swoich wrażeń po wysłuchaniu kolęd. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

zręcznościowe – wyścigi szeregów, rzuty do celu 

różnymi przyborami, biegi na krótkim dystansie. 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym i tekstem. (1.3c) 

- Udziela odpowiedzi na pytania do tekstu. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Uczestniczy w zabawach dramowych. (1.4a) 

- Jest tolerancyjny wobec odmienności  

kulturowej. (5.5) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Waży przedmioty. (7.11) 

- Świadomie i aktywnie słucha muzyki. (3.1c) 

- Realizuje marszobieg. (10.1a) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

- Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie  

z ich przeznaczeniem. (10.4e) 

Matematyka” cz.2 s. 22–23 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 20 

74. Kolędy edukacja polonistyczna Czytanie  teksów popularnych 

kolęd i pastorałek, wypowiedzi na ich temat. Ilustracja  

w podręczniku a wydarzenia wspominane w kolędach – 

skojarzenia. Nazwy wigilijnych potraw – wykreślanka. 

Sprawdzenie znajomości tekstów popularnych kolęd 

(dobieranie fragmentów). 

edukacja społeczna Sposoby wyrażania czci  

ze względu na zajmowaną pozycję społeczną lub wiarę. 

Kultura spożywania posiłków, zachowanie się  

przy stole. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta ze zrozumieniem teksty kolęd. (1.1b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym, tekstem i ilustracją. (1.3c) 

- Zna pojęcia litera, sylaba, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 28–29 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 28 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz.2 s. 24–25 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3 s. 38–

41 



tekstowych – mnożenie i dzielenie w zakresie 100, 

dostrzeganie rytmów we wzorach; etapowe 

rozwiązywanie zadania tekstowego – porównywanie 

różnicowe. Obliczanie jednostkowej długości boku 

kwadratu. Dobieranie znaków zgodnie z warunkami 

działań. 

edukacja muzyczna Rozpoznawanie metrum i rytmów 

kolęd. Śpiewanie kolędy „Pójdźmy wszyscy  

do stajenki”. Granie kolędy „Lulajże, Jezuniu”. 
edukacja plastyczna Wykonanie ilustracji do dowolnie 

wybranej kolędy (kolaż).  

- Wie, jak należy zachować się w stosunku  

do dorosłych i rówieśników. (5.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe,  

m.in. na porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Śpiewa kolędę „Pójdźmy wszyscy  

do stajenki”. (3.1a) 

- Gra kolędę „Lulajże, Jezuniu” na flecie lub  

na dzwonkach. (3.1a) 

- Rozpoznaje metrum i rytmy popularnych  

kolęd. (3.1b) 

- Ilustruje sceny inspirowane tekstem kolęd. (4.2a,b) 

 CD1 kl. 3  nr 12, 37 

 CD2 kl. 3 nr 30–32 

75. Dzień Prawdy edukacja polonistyczna Opowiadanie P. Beręsewicza 

„Dzień Prawdy”: test sprawdzający rozumienie tekstu , 

wskazanie postanowień i zobowiązań bohaterów, 

dzielenie się wrażeniami i opiniami o ich realizacji; 

pisanie wypowiedzi na temat postanowienia Bartka. 

Nowy Rok – przysłowia, zapisywanie skojarzeń. 

Czasowniki w czasie przyszłym – pisanie własnych 

noworocznych postanowień. 

edukacja społeczna Bezpieczne zachowanie podczas 

witania Nowego Roku, zagrożenia związane  

z używaniem materiałów pirotechnicznych. 

edukacja matematyczna Wyszukanie w kalendarzu dat 

końca starego roku i początku nowego. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych – obliczenia kalendarzowe, wagowe  

i pieniężne, zadanie z kilkoma poprawnymi wynikami. 

Mnożenie i dzielenie, dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 100. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe. Gry zespołowe z piłką. 

- Czyta ze zrozumieniem tekst opowiadania. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź w formie ustnej 

i pisemnej. (1.3a) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem 

codziennym i tekstem literackim. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, gdzie można bezpiecznie organizować 

zabawy, a gdzie nie można i dlaczego tak jest. (5.10) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

-Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe. (7.15) 

- Posługuje się piłką, rzuca ją i chwyta. (10.3a) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując zasady. (10.3c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 30–31 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3 cz. 

2 s. 29–30 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 21–23 



STYCZEŃ 

tydzień 16 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 1.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

76. Akademia 

Dociekliwych. 

Mija czas… 

 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny „Mija 

czas…”: wypowiedzi na temat obserwacji związanych  

z przemijaniem czasu; ciekawostki o teleskopie  

i zaćmieniach; zapisywanie zdań podsumowujących 

wiedzę o ruchu Ziemi i Księżyca. Wyjaśnianie słów 

związanych z przestrzenią kosmiczną – korzystanie  

z encyklopedii.  Wyrazy przeciwstawne. 

Przymiotnikowe (tworzone od nazw miesięcy) 

określenia rzeczowników, układanie i zapisywanie zdań. 

edukacja przyrodnicza Doświadczenie wyjaśniające 

zjawisko zaćmienia i ruchu Ziemi. Omówienie 

cykliczności życia na Ziemi na podstawie tekstu  

i ilustracji; zjawisko dnia i nocy; fazy Księżyca. 

Założenie karty obserwacji Księżyca. 

edukacja matematyczna Historyjka obrazkowa – 

obliczanie wieku osób na podstawie ich dialogu. Praca  

z kalendarzem: wyszukiwanie wskazanych dat 

odczytywanie dat, obliczenia kalendarzowe. 

Odczytywanie i zapisywanie miesięcy znakami 

rzymskimi, liczba dni w kolejnych miesiącach. Kwartał 

– zapisywanie nazw miesięcy w czterech kwartałach, 

zaznaczanie danych na diagramie. 

edukacja plastyczna Dzień i noc – malowanie 

krajobrazu widzianego o różnych porach w ciągu doby. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

korekcyjne przy drabinkach i z przyrządem. 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty informacyjne przeznaczone 

dla dzieci i wyciąga z nich wnioski. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Tworzy wypowiedź pisemną. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat obserwacji, wysłuchanego 

tekstu i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia, 

analizuje je i wiąże przyczynę ze sutkiem. (6.1) 

- Zna wpływ światła słonecznego na cykliczność 

życia na Ziemi. (6.7a) 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Odczytuje i zapisuje liczby w systemie  

rzymskim. (7.14) 

- Podaje i zapisuje daty. (7.15) 

-Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe. (7.15) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

barwą. (4.2b) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując zasady. (10.3c) 

- Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie  

z ich przeznaczeniem. (10.4e) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 32–33 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 31–32 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 26–27 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 24 

 

 

77. Ruch obiegowy 

Ziemi 

 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny o ruchu 

obiegowym Ziemi, sprawdzenie rozumienia cykliczności 

pór roku. Uzupełnianie notatki wyjaśniającej zjawisko 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty informacyjne przeznaczone 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 34–35 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  



pór roku. Opis doświadczenia związanego  

z oświetleniem dowolnego punktu na Ziemi. Nazwy 

planet Układu Słonecznego. Informacje o M. Koperniku 

i jego odkryciu. Pisownia nazw planet – uzupełnianie 

zdań. Kompozycja opowiadania – pisanie tekstu  

na podstawie ilustracji.  

edukacja społeczna Poznanie sylwetki znanego 

polskiego uczonego Mikołaja Kopernika. 

edukacja przyrodnicza Cykliczne zmiany w przyrodzie 

w zależności od pór roku; długość dnia i nocy oraz 

zmiany temperatur w różnych porach roku. Wyjaśnienie 

ruchu Słońca po sklepieniu niebieskim (na podstawie 

ilustracji). 

edukacja matematyczna Pojęcia związane z upływem 

czasu doba, kwartał, rok, wiek. Czytanie danych z tabeli 

i obliczanie długości dnia. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczenia kalendarzowe, dotyczące 

upływu czasu od wskazanej daty. Praca z kalendarzem – 

odszukiwanie, czytanie i zapisywanie dat, liczba dni  

w różnych miesiącach, obliczanie, ile dni upłynęło. 

Odkrycie zasady zapisu liczb dwucyfrowych znakami 

rzymskimi i uzupełnienie zapisu kolejnych liczb.  

zajęcia techniczne Wykonanie makiety Układu 

Słonecznego z kul różnej wielkości.  

dla dzieci i wyciąga z nich wnioski. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Tworzy wypowiedź pisemną w formie 

opowiadania. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat obserwacji i wysłuchanego 

tekstu. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, kim był Mikołaj Kopernik. (5.8) 

- Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia, 

analizuje je i wiąże przyczynę ze sutkiem. (6.1) 

- Wie, jakie jest wpływ światła słonecznego  

na cykliczność życia na Ziemi. (6.7a) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Odczytuje i zapisuje liczby w systemie  

rzymskim. (7.14) 

- Podaje i zapisuje daty. (7.15) 

-Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe. (7.15) 

- Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: 

planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie 

materiały i narzędzia. (9.2a) 

- Wykonuje makietę Układu Słonecznego, 

korzystając ze schematu rysunkowego. (9.2c) 

- Utrzymuje porządek w miejscu pracy. (9.3a) 

cz. 2 s. 33–35 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 28–29 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 25 

 

78. Zapusty edukacja polonistyczna Tekst informacyjny  

o zapustach, określanie znaczenia postaci, wyjaśnianie 

nowych wyrazów. Szukanie ciekawostek o zwyczajach 

karnawałowych ze swojego miejsca zamieszkania, 

innych regionów Polski i wybranych krajów na różnych 

kontynentach. Inscenizacja pochodu przebierańców. 

Zwyczaje związane z tłustym czwartkiem. Pisownia 

wyrazów z ę i ze spółgłoskami miękkimi (szukanie  

w tekście, wypełnianie diagramu). Pisanie opowiadania 

na podstawie ilustracji. 

edukacja społeczna Znaczenie pomocy koleżeńskiej, 

bezpieczne sposoby niesienia pomocy chorym 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty informacyjne przeznaczone 

dla dzieci i wyciąga z nich wnioski. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Tworzy wypowiedź pisemną. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat tekstu. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Uczestniczy w zabawie teatralnej. (1.4a) 

- Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 36–37 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 36–37 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 30–31 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 26–27 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  



rówieśnikom. 

edukacja matematyczna Data zakończenia karnawału. 

Ile czasu minęło? – obliczenia zegarowe. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – utrwalanie pojęcia 

kwadrans, pół godziny. Odczytywanie wskazań różnego 

typu zegarów, obliczanie czasu co kwadrans  

od podanego, dopełnianie do najbliższej pełnej godziny. 

Czytanie programu telewizyjnego, ustalanie czasu 

trwania wybranych programów. Układanie pytań  

do treści zadania i udzielanie odpowiedzi. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Wybieramy się 

na bale”. Wykonanie muzycznej maski karnawałowej. 

Wykonanie tańca w karnawałowych maskach. 

Realizacja partytury rytmicznej. 
zajęcia techniczne Zaprojektowanie kostiumów  

dla zapustników. 

posłużyć się nim w scence. (1.4b) 

- Pomaga słabszym i potrzebującym. (5.2) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Podaje wskazane daty. (7.15) 

- Odczytuje wskazania zegarów wyświetlających 

cyfry i ze wskazówkami. (7.15) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, 

kwadrans, minuta. (7.15) 

- Śpiewa piosenkę „Wybieramy się na bale”. (3.1a) 

- Tańczy taniec karnawałowy. (3.2b) 

- Gra na instrumentach perkusyjnych, realizując 

partyturę rytmiczną. (3.1a) 

- Projektuje stroje i rekwizyty teatralne. (9.2a) 

-  Wykonuje muzyczną maskę karnawałową. (9.2b) 

s. 42–43 

 CD1 kl. 3  nr 13, 37 

 CD2 kl. 3 nr 33–34 

79. Zaułek słówek 

– spółgłoski 

miękkie 

 

edukacja polonistyczna Przypomnienie spółgłosek  

i samogłosek, zasad zapisywania głosek miękkich. 

Głoska i jako znak zmiękczenia, rozróżnienie zapisu 

spółgłoski miękkiej przed inną spółgłoską i przed 

samogłoską. Podział wyrazów na sylaby, liczenie głosek 

i liter w wyrazach. Układanie wyrazów z sylab i zdań  

z wyrazów. Zapisywanie liczb słowami oraz ułożonych 

zdań z wybranymi liczebnikami i rzeczownikami. 

edukacja matematyczna Obliczenia wagowe, czytanie 

wskazań odważników – wprowadzenie pojęcia gram. 

Ustalenie masy odważników, rozkład wskazanej liczby  

z wykorzystaniem odważników. Ćwiczenia praktyczne  

z wagą i ważeniem, używanie określeń gram, dekagram, 

kilogram. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

obliczenia wagowe. Zamiana gramów na dekagramy  

i dekagramów na gramy. Wskazywanie produktów 

mierzonych w gramach. 

edukacja plastyczna Wykonanie ortogramów 

ułatwiających zapamiętywanie pisowni wyrazów  

ze zmiękczeniami. 

- Czyta i rozumie teksty poleceń, wyciąga z nich 

wnioski. (1.1b) 

- Zna wszystkie litery alfabetu. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Wypowiada się na temat tekstu. (1.3c)  

- Rozumie pojęcia wyraz, głoska, litera, sylaba, 

zdanie. (1.3e) 

- Dostrzega różnicę między literą a głoską. (1.3e) 

- Układa wyrazy z sylab, zdania z wyrazów. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Podaje wagę przedmiotów. (7.11) 

- Używa określeń kilogram, pół kilograma, 

dekagram, gram. (7.11) 

- Używa miary wag.(7.11) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 38–39 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 38–39 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 32–33 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 28 

 



wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Wyścigi 

szeregów – rzuty do celu różnymi przyborami. 

kształtem i barwą. (4.2b) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

- Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie  

z ich przeznaczeniem. (10.4e) 

80. Ogień edukacja polonistyczna Wiersz N. Usenko „Ogień”: 

rozmowa sprawdzająca rozumienie tekstu; dobieranie 

ilustracji do fragmentów utworu. Pisanie opowiadania 

lub wiersza: wymyślonej opowieści płomienia świecy. 

Tworzenie mapy skojarzeń do hasła ogień. 

Przymiotnikowe określenia rzeczownika ogień. Kiedy 

ogień jest pożyteczny, a kiedy niszczycielski? – 

zapisywanie  przykładów. Rozwijanie zdania. 

edukacja społeczna Poznanie pracy strażaka. 

Przypomnienie numerów alarmowych.  

edukacja matematyczna Analiza wskazań wagi, 

ustalanie wagi umieszczonych na niej przedmiotów. 

Dodawanie i odejmowanie pełnych setek w zakresie 

1000. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

wykorzystanie ilustracji, wyrażenia dwumianowane, 

porównywanie różnicowe. Pół kilograma – dodawanie 

wagi kilku produktów. Odkrywanie zasady zapisu ciągu 

liczbowego. 

edukacja plastyczna Wykonanie ilustracji do wyrażeń 

tańczący mały płomyk, śpiące wulkany, wulkany plujące 

płomienną lawą – technika dowolna.  

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy  

z piłką (np. „Piłka parzy”) oraz gra „Dwa ognie”.  

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt  

z dziełami literackimi. (1.2a) 

- Czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Wypowiada się na temat wiersza. (1.3c)  

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych 

wierszem. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych.(1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, czym zajmuje się strażak. (5.9) 

- Zna numer alarmowy i do straży pożarnej. (5.11) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe,  

m.in. na porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Podaje wagę przedmiotów. (7.11) 

- Używa określeń kilogram, pół kilograma, 

dekagram, gram. (7.11) 

- Podejmuje działalność twórczą inspirowaną 

wierszem i wyobraźnią, posługując się kształtem  

i barwą. (4.2a, b) 

- Posługuje się piłką. (10.3a) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 40–41 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 40 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 34–35 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 29 

 

STYCZEŃ 

tydzień 17 

 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 2.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 



81. Miś Ratownik 

 

edukacja polonistyczna Opowiadanie B. Gawryluk 

„Miś Ratownik”: ustne streszczenie; propozycje zmiany 

tytułu; rozmowa o zachowaniu bohaterki w trudnej 

sytuacji; ocena zachowania bohaterki – przysłówki, 

pisanie zdań; porządkowanie wydarzeń. Pisanie listu  

do Patrycji – kompozycja listu, wykorzystanie podanego 

słownictwa. Zarekomendowanie książki B. Gawryluk 

„Mali bohaterowie” do samodzielnego przeczytania. 

Pisownia wyrazów z h, ch, rzeczowniki w liczbie 

mnogiej. 

edukacja społeczna Przypomnienie zasad postępowania 

w niebezpiecznych sytuacjach i numerów alarmowych 

(m.in. do straży pożarnej); omówienie sytuacji,  

w których można z nich korzystać. Numer alarmowy –

scenki dramowe. 

edukacja matematyczna Rozszerzenie zakresu 

liczbowego do 1000 – cyfry setek, dziesiątek i jedności. 

Czytanie danych na ilustracji – uzupełnianie zapisu liczb 

trzycyfrowych, porównywanie tych liczb. Szukanie liczb 

spełniających podane warunki. Układanie i zapisywanie 

liczb trzycyfrowych wg wzoru. Zapisywanie cyframi 

liczb podanych słowami. Uzupełnianie ciągu liczb, 

stosowanie znaków ˃, ˂. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

gimnastyczne z przyrządem kształtujące szybkość, moc  

i siłę. 

- Czyta i rozumie tekst opowiadania, wyciąga 

wnioski. (1.1b) 

- Zna formę użytkową: list. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Określa miejsce akcji, wskazuje głównych 

bohaterów. (1.2b) 

- Tworzy wypowiedź pisemną. (1.3a) 

- Pisze list do bohaterki opowiadania. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu  

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Odgrywa scenki dramowe. (1.4a) 

- Zna numer alarmowy i do straży pożarnej. (5.11) 

- Liczy w przód i w tył po 1od wskazanej liczby  

w zakresie 1000. (7.2) 

- Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 

1000. (7.3) 

- Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny. (7.3) 

- Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 

(słownie i z użyciem znaków  <, >, =). (7.4) 

- Dodaje liczby w zakresie 1000. (7.5) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

- Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie  

z ich przeznaczeniem. (10.4e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 42–43 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 41–42 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 36–37 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 30–31 

 

82. Straż pożarna edukacja polonistyczna Tekst informacyjny „Straż 

pożarna”: główne zadania straży pożarnej; cechy 

strażaka – wyszukiwanie fragmentów; pisanie 

odpowiedzi na pytania do tekstu. Omówienie 

wyposażenia wozu strażackiego (na podstawie ilustracji)  

i stroju strażaka przygotowanego do akcji (czytanie 

schematu). Krótka historia straży pożarnej. Układanie 

pytań do tekstu o pracy strażaka i pisanie odpowiedzi. 

Rozwijanie zdań. 

- Czyta tekst informacyjny. (1.1 b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Wypowiada się na temat tekstu, ilustracji  

i schematu rysunkowego. (1.3c)  

- Uczestniczy w rozmowach inspirowanych tekstem  

i własnymi doświadczeniami. (1.3c) 

- Udziela odpowiedzi na pytania do tekstu. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 44–45 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 43–44 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 38–39 

 
Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 



edukacja społeczna Przypomnienie podstawowych 

zadań strażaka i straży pożarnej. Wskazanie osób,  

do których należy się zwrócić w różnych trudnych 

sytuacjach. 

edukacja matematyczna Odczytywanie wskazań 

termometrów zaokiennych i na innych termometrach. 

Temperatury poniżej zera. Porównywanie temperatur. 

Zapisywanie dat. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

obliczanie temperatur. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Słońce jest  

w puzonie”. Omówienie budowy i brzmienia puzonu. 

Określanie nastroju słuchanej muzyki. 

edukacja plastyczna Strażak w akcji – malowanie 

farbami i wydrapywanka (w plastelinie). 

zajęcia techniczne Skonstruowanie minipuzonu zgodnie 

z instrukcją z zeszytu muzycznego. 
 

 

składniowych.(1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, czym zajmuje się strażak. (5.9) 

- Zna numer alarmowy i do straży pożarnej. (5.11) 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Odczytuje temperaturę. (7.13) 

- Śpiewa piosenkę „Słońce jest w puzonie”. (3.1a) 

- Zna budowę puzonu i rozpoznaje jego  

brzmienie. (3.1c) 

- Określa nastrój słuchanej muzyki. (3.1c) 

- Podejmuje działalność twórczą inspirowaną tekstem 

i wyobraźnią, posługując się kształtem, barwą  

i fakturą. (4.2a, b) 

- Konstruuje minipuzon i poznaje zależność 

wysokości dźwięku od długości słupa  

powietrza. (9.1a) 

XXI wieku” kl. 3  

s. 44–47 

 CD1 kl. 3  nr 14, 38 

 CD2 kl. 3 nr 35–39 

83. Czym gasi się 

ogień? 

 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny „Czym 

gasi się ogień?”: wyłonienie ważnych, ciekawych 

informacji i zanotowanie ich np. na mapie myśli. 

Czytanie instrukcji wykonania doświadczeń. 

Uzupełnianie zdań czasownikiem włączyć  

w odpowiedniej formie. Nazywanie przedmiotów 

przedstawionych na ilustracjach, zaznaczanie ich 

zgodnie z podanymi warunkami. Pisanie nazw sprzętu 

elektrycznego w kolejności alfabetycznej. 

edukacja społeczna Zasady bezpieczeństwa podczas 

wykonywania doświadczeń, w których jest 

wykorzystywany ogień. 

edukacja przyrodnicza Warunki podtrzymywania 

palenia lub gaszenia ognia – przeprowadzenie 

doświadczeń zgodnie z instrukcją, wyciąganie 

wniosków. 

edukacja matematyczna Odczytywanie wskazań 

- Czyta i rozumie teksty informacyjne przeznaczone 

dla dzieci i wyciąga z nich wnioski. (1.1b) 

- Zna wszystkie litery alfabetu. (1.1b) 

- Tworzy wypowiedź ustną i pisemną. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu  

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Współpracuje z innymi w nauce, przestrzegając 

ustalonych reguł. (5.4) 

- Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia 

przyrodnicze, analizuje je, wiąże przyczynę  

ze skutkiem. (6.1) 

- Porównuje dowolne dwie liczby  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 46–47 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 45 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 32–33 

 



termometrów zaokiennych; temperatury poniżej zera; 

porównywanie temperatur. Odczytywanie temperatury 

na mapach pogody i ich zaznaczanie na termometrach. 

Obliczanie różnicy między najniższą a najwyższą 

temperaturą. Odczytywanie temperatur z diagramu. 

zajęcia techniczne Urządzenia domowe  

z wmontowanymi termometrami. Zasady 

bezpieczeństwa podczas obsługi urządzeń 

elektrycznych, w kuchni i łazience (grzewczych  

i gospodarstwa domowego).  

w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Odczytuje temperaturę. (7.13) 

- Orientuje się, jakie są rodzaje urządzeń 

elektrycznych i wie, jak bezpiecznie z nich  

korzystać. (9.1b) 

84. Wpadł jak  

po ogień 

 

edukacja polonistyczna Opowiadanie A. Frączek 

„Wpadł jak po ogień”: ustalanie czasu i miejsca akcji, 

wskazanie bohaterów; opowieści cioci o Jaśku – scenki; 

wyszukiwanie w tekście zwrotów związanych z ogniem, 

pisanie ich i wyjaśnianie znaczenia. Wyjaśnianie 

związków frazeologicznych z wyrazem ogień. Podział 

wyrazów na sylaby, pisownia wybranych wyrazów – 

zmiękczenia; klasyfikowanie wyrazów z ż, rz zgodnie  

z zasadami ich pisowni i zapisywanie ich w kolejności 

alfabetycznej. Opis stroju zimowego – wykorzystanie 

podanego słownictwa. Uzupełnianie zdań opisujących 

zimę i zabawy na śniegu. 

edukacja przyrodnicza Odpowiednie zachowanie  

i ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych – 

rozmowa. Rola elementów odblaskowych w stroju. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczenia zegarowe i wagowe, mnożenie  

i dzielenie, obliczanie i porównywanie długości, 

grubości i wysokości. 

edukacja plastyczna Ilustrowanie wybranych 

związków frazeologicznych z wyrazem ogień. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Dyskusja 

na temat zabaw ruchowych podczas śnieżnych  

i mroźnych dni. Pogadanka na temat wpływu 

aktywności fizycznej na zdrowie. Zabawy na boisku 

szkolnym.  

- Czyta tekst opowiadania. (1.1b) 

- Zna wszystkie litery alfabetu. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- W tekście literackim zaznacza fragmenty, określa 

czas i miejsce akcji, wskazuje bohaterów. (1.2b) 

- Tworzy wypowiedź ustną i pisemną. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat tekstu i własnych 

doświadczeń. (1.3c)  

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia sylaba, wyraz, zdanie. (1. 3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, jak zachować się odpowiednio do warunków 

atmosferycznych. (6.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia dotyczące pomiaru 

grubości, długości, wysokości i posługuje się 

jednostkami tych miar. (7.10) 

- Używa określenia gram. (7.11) 

- Wykonuje obliczenia wagowe.(7.11) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe i używa 

określeń godzina, pół godziny, kwadrans. (7.15) 

- Podejmuje działalność twórczą inspirowaną 

tekstem, posługując się kształtem i barwą. (4.2a, b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 48–49 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 46–47 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 40–41 



- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

- Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność 

fizyczna. (10.4b) 

- Potrafi wybrać bezpieczne miejsce zabaw. (10.4f) 

85. Zaułek słówek 

– zdania 

pojedyncze  

i złożone 

 

edukacja polonistyczna Zaznaczanie i liczenie 

czasowników w zdaniach pojedynczych i złożonych. 

Uzupełnianie zdań złożonych odpowiednimi spójnikami. 

Zamiana zdań pojedynczych na złożone i złożonych  

na pojedyncze. Pisanie kilku zdań na dowolny temat, 

wskazywanie w nich zdań pojedynczych i złożonych. 

Podsumowanie wiadomości o zdaniach. Pisownia 

rozłączna nie z czasownikami, układanie i zapisywanie 

zdań. 

edukacja społeczna Znaczenie pomocy koleżeńskiej – 

rozmowa, zapisanie notatki na ten temat. 

edukacja matematyczna Przystanek zadanek – 

odczytywanie i porównywanie temperatur, obliczenia 

zegarowe. Rozwiązywanie zadań – obliczanie 

odległości, odejmowanie. Czytanie danych z rozkładu, 

obliczanie czasu i zapisywanie danych w tabeli, 

porównywanie wyników. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe ze śpiewem. 

- Czyta teksty poleceń i zdania. (1.1b) 

- Tworzy wypowiedź ustną i pisemną. (1.3a) 

- Wypowiada się w formie ustnej i pisemnej. (1.3c)  

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1. 3e) 

- Oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Udziela pomocy rówieśnikom, którzy jej 

potrzebują. (5.2) 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Odejmuje w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe,  

m.in. na porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Wykonuje obliczenia dotyczące pomiaru odległości, 

posługuje się odpowiednimi jednostkami miar. (7.10) 

- Odczytuje temperaturę. (7.13) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 50–51 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 48 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 34–35 

STYCZEŃ 

tydzień 18 

Przewidywana liczba godzin  na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 3.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

86. Trzeci wiek 

 

edukacja polonistyczna Opowiadanie  

R. Jędrzejewskiej-Wróbel „Trzeci wiek”: wypowiedzi 

na temat zainteresowań bohaterów; wyjaśnienie pojęć 

wolontariat, uniwersytet trzeciego wieku; propozycje 

zmiany tytułu. Dzielenie się wiedzą o ciekawych 

zajęciach własnych babć i dziadków. Pisownia nazw 

- Czyta tekst opowiadania. (1.1b) 

- Korzysta ze słowników ortograficznych. (1.1c) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Zna formę użytkową: życzenia. (1.1d) 

- W tekście literackim zaznacza fragmenty, określa 

czas i miejsce akcji, wskazuje bohaterów. (1.2b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 52–53 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 49–50 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 42–43 



świąt wielką literą. Życzenia – zwroty grzecznościowe, 

pisanie życzeń dla babci, dziadka. Określanie cech 

babci. Pisanie kilku zdań o dziadku – pytania 

pomocnicze. Pisownia wyrazów z h, ch, korzystanie  

ze słowników ortograficznych. 

edukacja społeczna Sposoby okazywania szacunku  

i zrozumienia babciom i dziadkom oraz osobom  

w podeszłym wieku. 

edukacja przyrodnicza Ciekawostki z życia nietoperzy. 

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – porównywanie różnicowe, obliczenia 

kalendarzowe, zapisywanie dat, odczytywanie wskazań 

zegara, obliczenia zegarowe (pojęcie kwadrans), 

odczytywanie temperatur i obliczanie ich różnicy, 

obliczenia wagowe w gramach, różnicowanie wagi 

przedmiotów. Działania na liczbach w zakresie 1000. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe kształtujące zwinność, szybkość  

i moc. 

- Tworzy wypowiedź ustną i pisemną. (1.3a) 

- Pisze życzenia. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu  

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna podstawowe relacje między najbliższymi. (5.3) 

- Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami. (5.3) 

- Nazywa zwierzęta typowe dla wybranych regionów 

Polski. (6.4) 

- Porównuje liczby w zakresie 1000. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe,  

m.in. na porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia wagowe, używając 

określenia gram, pół kilograma, kilogram. (7.11) 

- Odczytuje temperaturę. (7.13) 

- Podaje i zapisuje daty. (7.15) 

- Wykonuje obliczenia kalendarzowe. (7.15) 

- Odczytuje wskazania zegarów. (7.15) 

- Posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, 

kwadrans, minuta. (7.15) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz próbę 

gibkości dolnego odcinka kręgosłupa. (10.1b) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w czasie zajęć ruchowych. (10.4e) 

87. Jak zwierzęta 

spędzają zimę? 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny „Jak 

zwierzęta spędzają zimę?”: czytanie i wyszukiwanie 

informacji o zwierzętach w różnych źródłach, 

opowiadanie o przygotowaniach zwierząt do zimy. 

Nazwy zwierząt zapadających w sen zimowy, 

aktywnych zimą i żyjących w pobliżu domów ludzi. 

Czasowniki w czasie przeszłym, teraźniejszym  

- Czyta tekst informacyjny. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną i pisemną 

w formie opowiadania. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat poznanych informacji  

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 54–55 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 51–53 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 36–37 

 



i przeszłym – zamiana, zapisywanie w tabeli. 

edukacja przyrodnicza Sposoby zwierząt  

na przetrwanie zimy w różnych ekosystemach. Potrzeby 

zwierząt w czasie zimy w swoim regionie, sposoby 

udzielania pomocy zwierzętom leśnym – rozmowa  

z leśnikiem lub nauczycielem przyrody. Życie owadów 

w czasie zimy. Zwierzęta aktywne zimą i zapadające  

w sen. 

edukacja matematyczna Odkrywanie zasady układu 

rytmicznego (ustawienie zwierząt w szeregu). 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie 

różnicowe, obliczenia zegarowe (pojęcie kwadrans)  

i dotyczące temperatur. Odczytywanie wskazań zegara. 

Czytanie i obliczanie różnicy temperatur. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Rap o rodzinie”. 

Wprowadzenie formy ABA. Granie na fletach melodii 

„Wyszły w pole kurki trzy”. 

edukacja plastyczna Rysowanie płatków śniegu 

zgodnie z ustaloną zasadą.  

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie. (1. 3e) 

- Oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Opisuje życie zimą w wybranych  

ekosystemach. (6.2) 

- Wyróżnia i nazywa wybrane zwierzęta typowe  

dla wybranych regionów Polski. (6.4) 

- Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody  

w swoim środowisku. (6.6) 

- Dostrzega regularności. (7.1) 

- Dodaje i odejmuje w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe,  

m.in. na porównywanie różnicowe. (7.8) 

- Odczytuje temperaturę. (7.13) 

- Odczytuje wskazania zegarów. (7.15) 

- Posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, 

kwadrans, minuta. (7.15) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Śpiewa piosenkę „Rap o rodzinie”. (3.1a) 

- Gra na flecie „Wyszły w pole kurki trzy”. (3.1a) 

- Zna formę ABA i przedstawia ją graficznie. (3.1c) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

kształtem i barwą. (4.2b) 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 48–50 

 CD1 kl. 3  nr 15, 38 

 CD2 kl. 3 nr 40–42 

88. Plany i ferie 

 

edukacja polonistyczna Opowiadanie B. Ostrowickiej 

„Plany i ferie”: odpowiedzi na pytania do tekstu; 

odszukiwanie fragmentu opisującego niezrealizowany 

plan Leny na ferie; lista zajęć na ferie – na podstawie 

tekstu i własnych doświadczeń. Plan – w tabeli  

i w formie opisowej, uzupełnianie tekstu; opisywanie 

własnych planów na ferie, wykorzystywanie pytań 

pomocniczych, sprawdzanie poprawności zapisu – 

słownik ortograficzny, wskazywanie zdań pojedynczych 

i złożonych. Tworzenie zdań złożonych za pomocą 

spójników i, ponieważ, więc, ale; podkreślanie 

- Czyta tekst opowiadania. (1.1b) 

- Korzysta ze słowników ortograficznych. (1.1c) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych 

bohaterów. (1.2b) 

- Tworzy wypowiedź ustną i pisemną. (1.3a) 

- Udziela odpowiedzi na pytania do tekstu. (1.3c) 

- Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu  

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 56–57 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 54–55  

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 44–45 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 38 

 



czasowników. 

edukacja społeczna Znaczenie wyboru bezpiecznego 

miejsca do zabaw zimowych, konieczność 

przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy – rozmowa.  

edukacja przyrodnicza Sytuacje, w których jest 

konieczna wizyta lekarska. Przypomnienie sposobu 

wzywania pomocy. 

edukacja matematyczna Ćwiczenia przygotowujące  

do wprowadzenia pojęcia obwód – omówienie historyjki 

obrazkowej, analiza danych matematycznych  

i udzielanie odpowiedzi na pytania. Obliczanie  

i porównywanie długości linii łamanej na sieci 

kwadratowej. Mierzenie długości linii, obliczanie sum. 

Rysowanie linii łamanych. Obliczanie łącznej długości 

boków figur. Rozwiązywanie zadania – obliczanie 

długości.  

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe na śniegu.  

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, gdzie można bezpieczne organizować zabawy, 

a gdzie nie można tego robić i dlaczego. (5.10) 

- Rozumie konieczność kontrolowania stanu  

zdrowia. (6.9) 

- Stosuje się do zaleceń lekarza. (6.9) 

- Wie, jak należy się zachować w wypadku 

zagrożenia (śnieżyca, lawina itp.). (6.10) 

- Dodaje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Posługuje się jednostkami miar milimetr,  

centymetr. (7.10) 

- Rysuje odcinki o podanej długości. (7.16) 

- Oblicza obwody różnych figur. (7.16) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w czasie zajęć ruchowych. (10.4e) 

89. Szkielet 

człowieka 

 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny „Szkielet 

człowieka: funkcje poszczególnych części szkieletu, 

schemat układu kostnego, zasady dbania o kręgosłup  

(na podstawie tekstu i własnych przemyśleń), 

zapisywanie odpowiedzi na pytania. Wyposażenie 

tornistra, zwrócenie uwagi na aspekt zdrowotny – 

rozmowa. Zapisywanie zasad prawidłowego siedzenia 

podczas pracy. Sposoby wypoczywania służące 

utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej – uzasadnianie 

wyboru. Nazywanie części ciała.   

edukacja przyrodnicza Znaczenie właściwego 

odżywiania dla prawidłowego rozwoju kośćca. 

edukacja matematyczna Ważenie plecaków, określanie 

ich dozwolonej wagi dla dzieci w wieku szkolnym. 

Układanie figur zgodnie z podanymi warunkami. 

Obliczanie długości boków na sieci kwadratowej  

z wykorzystaniem jednostkowych kwadratów. 

Obliczanie obwodów wskazanych figur i ich 

- Czyta tekst informacyjny. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1b) 

- Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną  

i pisemną. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat zdobywanych informacji  

i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Nazywa podstawowe części ciała człowieka. (6.8) 

- Zna podstawowe zasady racjonalnego  

odżywiania. (6.9) 

- Dodaje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Posługuje się jednostkami miar milimetr,  

centymetr. (7.10) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 58–59 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 56–57 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 46–47 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 39 

 



porównywanie. Wprowadzenie pojęcia obwód. 

Rysowanie dowolnych figur, obliczanie ich obwodów. 

edukacja plastyczna Rysowanie sylwetki osoby, która 

przyjmuje prawidłową postawę podczas siedzenia. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Jak dbać  

o kręgosłup? – pogadanka i ćwiczenia praktyczne. 

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców.   

- Rysuje odcinki o podanej długości. (7.16) 

- Oblicza obwody różnych figur. (7.16) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

kształtem i barwą. (4.2b) 

- Bierze udział w zajęciach sportowych, respektując 

ustalone zasady. (10.3c) 

- Dba o prawidłową postawę , np. siedząc  

w ławce. (10.4d)  

90. Opowieść 

zimowa 

 

edukacja polonistyczna Wiersz N. Usenko „Opowieść 

zimowa”: nadawanie tytułów częściom utworu; Co 

można namalować, a co sfilmować? – uzasadnianie 

wyboru fragmentów; wyszukiwanie i wyjaśnianie 

metafor. Własne propozycje metafor opisujących 

zimowy krajobraz, wykorzystanie ich do pisania wierszy 

o zimie. Zabawa słowami: zamiana wyrazów na inne 

zgodnie z odkrytą zasadą – pisownia rz, ż, ó.  

Doskonalenie spostrzegawczości – szukanie i 

zapamiętywanie elementów rysunków; wyszukiwanie 

liter, którymi różnią się wyrazy. 

edukacja matematyczna Obliczanie obwodu trójkąta, 

kwadratu i figur o bokach równej długości, obliczanie 

długości jednego boku w figurach o bokach jednakowej 

długości. Obliczanie obwodów różnych figur. 

edukacja plastyczna Ilustrowanie  treści i nastroju 

wiersza – malowanie za pomocą plam, linii i kropek. 

zajęcia techniczne W zimowej szacie – wykonanie 

makiety (w grupach). 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci  

i wyciąga z nich wnioski. (1.1b) 

- Czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję  

i intonację. (1.2c) 

- Dobiera właściwe formy komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych. (1.3b) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Wypowiada się na temat ilustracji, wysłuchanego 

wiersza i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Zna pojęcia sylaba, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Dodaje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia. (7.6) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Oblicza obwody różnych figur. (7.16) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

barwą. (4.2b) 

- Planuje kolejne czynności, wykonując makietę; 

dobiera odpowiednie materiały i narzędzia. (9.2a) 

- Rozumie potrzebę organizowania działania 

technicznego w pracy zespołowej. (9.2b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 60–61 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 58–59 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 48–49 

STYCZEŃ 

tydzień 19 



Przewidywana liczba godzin  na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 4.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

91. Beskidy 

 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny „Beskidy”: 

walory turystyczne i zdrowotne regionu, wskazywanie 

odpowiednich fragmentów; uzupełnienie notatki  

o Beskidach. Szukanie informacji o pochodzeniu nazw 

miejscowości i pasm górskich – wielka litera w nazwach 

geograficznych. Tłumaczenie na język literacki zdania 

wypowiedzianego gwarą. Opis stroju górala i góralki  

z Żywca – na podstawie ilustracji. Ćwiczenia językowe: 

wykreślanie wyrazów niepasujących do pozostałych; 

dobieranie przymiotników do rzeczowników oraz 

odkodowywanie wyrazów, układanie z nimi  

i zapisywanie zdań. 

edukacja społeczna Znaczenie znajomości  

i kultywowania tradycji ludowych. Wskazywanie 

Beskidów i ich pasm górskich na mapie Polski, 

określanie ich położenia względem miejsca 

zamieszkania. 

edukacja przyrodnicza Typowa roślinność i zwierzęta 

Beskidów.  

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczanie obwodów trójkątów, podawanie 

wyników w centymetrach, metrach, milimetrach; 

porównywanie długości obwodów; mierzenie długości 

boków trójkątów i obliczanie ich obwodów; obliczanie 

długości boków trójkąta równobocznego, gdy jest znany 

obwód; etapowe rozwiązywanie zadania złożonego. 

Mierzenie długości boków trójkąta i zapisywanie 

wyników pomiarów. Czytanie danych w układzie 

tabelarycznym. 

edukacja plastyczna Muzea etnograficzne – poznanie 

wybranych beskidzkich wytworów sztuki ludowej. 

Wykonanie ozdób z bibuły, przygotowanie wystawy 

prac. 

 

- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  

z przekazywanych informacji. (1.1a) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Czyta i rozumie teksty informacyjne przeznaczone 

dla dzieci. (1.1b) 

- Opisuje żywiecki strój górala i góralki. (1.3a) 

- Układa i zapisuje zdania. (1.3a) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Wypowiada się na temat ilustracji, wysłuchanego 

tekstu i własnych doświadczeń. (1.3c)  

- Rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Jest tolerancyjny wobec odmiennej tradycji 

kulturowej. (5.5) 

- Wie, w jakim regionie mieszka. (5.7) 

- Rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny typowe  

dla wybranych regionów Polski. (6.4) 

- Porównuje dowolne liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki 

mnożenia. (7.6) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Posługuje się jednostkami miar milimetr, centymetr, 

metr. (7.10) 

- Oblicza obwody różnych figur. (7.16) 

- Rozróżnia rzemiosło artystyczne i sztukę  

ludową. (4.3a) 

- Wykonuje ozdoby przestrzenne z bibuły. (4.2b) 

 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 62–63 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 60–61 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 50–51 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 40–41 

 



92. Zaułek słówek 

– wyrazy z ch 

 

edukacja polonistyczna Omówienie ilustracji góralskiej 

chaty na podstawie opisu, zadawanie pytań do niej; 

nazywanie elementów jej wyposażenia. Utrwalanie 

pisowni wyrazów z ch: wyszukiwanie wyrazów  

w tekstach; klasyfikowanie ich, formułowanie  

i wyjaśnianie zasad pisowni; zapisywanie wyrazów  

w tabeli (z podziałem na części mowy); układanie 

zgodnie z kolejnością alfabetyczną; dobieranie 

czasowników i rzeczowników; układanie, zapisywanie, 

rozwijanie zdań; układanie śmiesznej historyjki  

z wyrazami z ch; tworzenie ilustracji do wybranych 

słów. 

edukacja społeczna Wskazywanie różnic i podobieństw 

między chatą góralską a typowymi domami w swoim 

miejscu zamieszkania. 

edukacja matematyczna Różne sposoby obliczania 

obwodów kwadratów. Porównywanie długości ich 

obwodów. Rysowanie kwadratów zgodnie  

z określonymi warunkami, obliczanie ich obwodów. 

Obliczanie długości boków kwadratu, którego obwód 

jest znany. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

obliczanie boków i obwodów kwadratów (milimetr, 

centymetr). 

edukacja plastyczna Ortogramy – ilustrowanie 

wybranych wyrazów z ch. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

korekcyjne i równoważne z przyborami, zabawy bieżne. 

- Czyta teksty poleceń i zdania. (1.1b) 

- Czyta tekst informacyjny. (1.1b) 

- Tworzy wypowiedź ustną. (1.3a) 

- Układa i zapisuje zdania. (1.3a) 

- Wypowiada się na podany temat. (1.3c)  

- Zadaje pytania i udziela odpowiedzi. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1. 3e) 

- Oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna najbliższą okolicę. (5.7)  

- Potrafi określić status administracyjny swojej 

miejscowości. (5.7) 

- Porównuje dowolne liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki 

mnożenia. (7.6) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Posługuje się jednostkami miar milimetr, centymetr, 

metr. (7.10) 

- Oblicza obwody różnych figur. (7.16) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

kształtem i barwą. (4.2b) 

- Uczestniczy w zabawach ruchowych. (10.3.c) 

- Wykonuje ćwiczenia równoważne z przyborami  

i bez przyboru. (10.2c) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 64–65 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 62 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 52–53 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 42–43 

 

93. Pod baobabem edukacja polonistyczna Opowiadanie 

A. Onichimowskiej „Pod baobabem”: miejsce akcji, 

główni bohaterowie; codzienne zajęcia Sify; problemy  

mieszkańców wioski; wyjaśnienie znaczenia nowych 

wyrazów; pisanie odpowiedzi na pytania do tekstu. 

Planowanie odwiedzin u Sify w Afryce, opisanie 

przygotowań do wyprawy. Zaproponowanie baśni 

afrykańskiej do samodzielnego przeczytania. Wielka 

- Czyta opowiadani i tekst informacyjny. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Określa miejsce akcji opowiadania i wskazuje 

głównych bohaterów. (1.2b) 

- Czyta wskazane przez nauczyciela książki. (1.2d) 

- Tworzy wypowiedź ustną i pisemną. (1.3a) 

- Opisuje życie bohaterki opowiadania. (1.3a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 66–67 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 63–64 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 54–55 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 44–45 



litera w pisowni nazw państw i ich mieszkańców. 

Pisanie pytań do tekstu o baobabie, podkreślanie  

w tekście zdań, które są odpowiedziami. 

edukacja społeczna Wskazywanie na mapie Afryki, 

określanie jej położenia względem Polski. Znaczenie 

tolerancji dla mieszkańców różnych kontynentów. 

edukacja przyrodnicza Czytanie tekstu informacyjnego 

o baobabie. Szukanie informacji o skorpionach. 

edukacja matematyczna Mierzenie odcinków i boków 

prostokąta oraz obliczanie ich obwodów dowolnie 

wybranym sposobem. Rysowanie i szukanie 

prostokątów spełniających podane warunki. Obliczanie 

wskazanego boku prostokąta oraz obwodu. Sprawdzenie 

znajomości pojęć matematycznych – krzyżówka. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie boków  

i obwodów prostokątów (milimetr, centymetr). 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Poskacz ze mną”. 

Utrwalenie formy ABA. Wprowadzenie określeń 

artykulacyjnych: staccato, legato. Realizacja partytury 

rytmicznej. 
zajęcia techniczne Afrykańskie ozdoby – łączenie 

różnych materiałów. 

- Wypowiada się na podany temat. (1.3c)  

- Zadaje pytania i udziela odpowiedzi. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1. 3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Jest tolerancyjny dla osób innej narodowości. (5.5) 

- Rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny 

egzotyczne. (6.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki 

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Posługuje się jednostkami miar milimetr, centymetr, 

metr. (7.10) 

- Oblicza obwody różnych figur. (7.16) 

- Śpiewa piosenkę „Poskacz ze mną”. (3.1a) 

- Rozpoznaje formę ABA w słuchanym  

utworze. (3.1c) 

- Zna znaczenie i symbole graficzne artykulacji 

staccato i legato. (3.1b) 

- Wykonuje naszyjnik, łącząc różne materiały. (9.2c) 

- Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. (9.3a 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 51–53 

 CD1 kl. 3  nr 16, 38 

 CD2 kl. 3 nr 26, 43, 44 

94. Podróże  

z Obieżyświatem – 

Afryka 

 

edukacja polonistyczna Zapiski Obieżyświata  

z podróży do Afryki – analiza zadań trzech grup  

i wypowiedzi na temat ich prezentacji; wypowiedzi  

na temat życia mieszkańców Afryki i ich tradycji; 

szukanie w różnych źródłach odpowiedzi na pytania. 

Trzy typy afrykańskich krajobrazów – czytanie zdań, 

wskazywanie cech charakterystycznych tych 

krajobrazów; wyszukiwanie nazw afrykańskich zwierząt 

i roślin. Pisownia nazw geograficznych wielką literą. 

Zapisanie notatki o Saharze – tworzenie zdań złożonych. 

edukacja społeczna Znaczenie tolerancji dla tradycji  

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Wypowiada się na podany temat kilkoma  

zdaniami. (1.3a) 

- Rozszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 68–69 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 65 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 56–57  

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 46–47 

 



i sposobu życia mieszkańców różnych kontynentów.  

edukacja przyrodnicza Typy krajobrazów w Afryce. 

Charakterystyczne rośliny i zwierzęta tego kontynentu.  

edukacja matematyczna Ćwiczenia w obliczaniu 

obwodów figur, boków kwadratu, którego obwód jest 

znany – wykorzystanie rysunków pomocniczych. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie 

obwodów figur i długości tras, analiza rysunków; 

porównywanie różnicowe; etapowe rozwiązywanie 

zadania złożonego. Zapisywanie danych w tabeli.  

Rysowanie trójkąta i kwadratu zgodnie z podanymi 

warunkami. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
Improwizacje taneczne do muzyki z różnych 

kontynentów. 

- Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości  

i tradycji kulturowej innych narodów. (5.5) 

- Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta i rośliny 

egzotyczne. (6.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe  

z niewiadomą (okienko). (7.7) 

- Rozwiązuje zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Posługuje się jednostkami miar milimetr, centymetr, 

metr. (7.10) 

- Oblicza obwody różnych figur. (7.16) 

- Uczestniczy w zabawach ruchowych. (10.3.c) 

95. Jakie zwierzęta 

żyją w Afryce? 

 

edukacja polonistyczna Teksty informacyjne na temat 

zwierząt pustynnych i żyjących w tropikalnym lesie: 

czytanie i wskazywanie ważnych i ciekawych 

informacji; szukanie w różnych źródłach odpowiedzi  

na pytanie Dlaczego niektóre zwierzęta afrykańskie  

są zagrożone wyginięciem?; wypowiedzi dotyczące 

wyobrażeń o wizycie w Afryce. Nazwy afrykańskich 

zwierząt. Poprawianie i przepisywanie tekstu  

o hipopotamie. 

edukacja społeczna Omawianie zasad  współpracy  

w grupach w czasie tworzenia albumu zwierząt. 

edukacja przyrodnicza Rozpoznawanie na zdjęciach  

i nazywanie zwierząt żyjących w Afryce.  

Określanie środowiska życia wybranych zwierząt 

afrykańskich. Przystosowanie budowy ich ciała do trybu 

życia. 

edukacja matematyczna Powtórzenie wiadomości  

i utrwalenie umiejętności: rozpoznawanie i rysowanie 

podobnych figur; obliczanie obwodów figur na sieci 

kwadratowej; rysowanie figur o podanym obwodzie; 

mierzenie boków trójkątów, kwadratów i prostokątów – 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Wyszukuje  w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Wypowiada się na podany temat kilkoma  

zdaniami. (1.3a) 

- Rozszerza zasób słownictwa. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje teksty. (1.3g) 

- Współpracuje z innymi w nauce, przestrzegając 

obowiązujących zasad. (5.4) 

- Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta 

egzotyczne. (6.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki 

mnożenia. (7.6) 

- Rozwiązuje zadania tekstowe. (7.8) 

- Mierzy i zapisuje wyniki pomiarów. (7.10) 

- Posługuje się jednostkami miar milimetr, centymetr, 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 70–71 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 66–67 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 58–59 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 48–49 

 



obliczanie ich obwodów; rozwiązywanie zadań 

tekstowych. Rysowanie drugiej połowy figur 

symetrycznych na sieci kwadratowej. Rysowanie 

odcinka krótszego i dłuższego od wskazanego. 

Obliczanie boków trójkąta spełniających podane 

warunki. 

zajęcia techniczne Zaplanowanie pracy zespołowej 

podczas tworzenia klasowego albumu zwierząt 

afrykańskich.  

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Biegi  

z pokonywaniem sztucznych przeszkód – wyścigi 

rzędów. 

metr. (7.10) 

- Oblicza obwody różnych figur. (7.16) 

- Rysuje drugą połowę figury symetrycznej. (7.18) 

- Planuje kolejne czynności, wykonując album  

o zwierzętach; dobiera odpowiednie materiały. (9.2a) 

- Rozumie potrzebę organizowania działania 

technicznego w pracy zespołowej. (9.2b) 

- Wykonuje krótki marszobieg. (10.1a) 

- Pokonuje sztuczne przeszkody. (10.1c) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

LUTY 

tydzień XX 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 1.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

96. Zaułek słówek 

– wyrazy z h 

 

edukacja polonistyczna Ilustracja jako inspiracja  

do ćwiczeń językowych: opowiadanie o przedstawionej 

na niej sytuacji; wyszukiwanie elementów, w których 

nazwach jest litera h. Wyszukiwanie w tekstach 

wyrazów z literą h, zapisywanie pytań do tekstów  

i ilustracji oraz odpowiedzi na nie. Układanie zdań 

oznajmujących, pytających, rozkazujących  

i wykrzyknikowych z wybranymi wyrazami z h. 

Tworzenie przymiotników od rzeczowników. 

Wyszukiwanie wyrazów ukrytych w innych wyrazach. 

Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z h.  

edukacja społeczna Ostrożne zachowanie w miejscach 

życia różnych zwierząt, np. zoo, safari. 

edukacja przyrodnicza Nazywanie zwierząt i roślin 

przedstawionych na ilustracji. 

edukacja matematyczna Obliczenia pieniężne – 

wyjaśnienie pojęć promocja, opłacalność zakupów. 

Obliczanie wartości zakupów i ceny jednostkowej 

przedmiotów. Obliczanie kwoty, o którą przeceniono 

artykuły, obliczanie wartości produktów kilkakrotnie 

- Czyta teksty poleceń i zdania. (1.1b)  

- Opisuje ilustrację. (1.3a) 

- Układa i zapisuje zdania. (1.3a) 

- Zadaje pytania, udziela odpowiedzi. (1.3c) 

- Rozszerza zasób słownictwa. (1.3c)  

- Wypowiada się na temat ilustracji. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia litery, wyrazu i zdania, oddziela 

wyrazy w zdaniu. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przestrzega reguł obowiązujących w świecie 

dorosłych . (5.4) 

- Wie, że należy dostosować swoje oczekiwania  

do sytuacji ekonomicznej rodziny. (5.3) 

- Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta 

egzotyczne. (6.4) 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 72–73 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 68 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 60–61 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 50 

 



przecenianych.  Etapowe rozwiązywanie zadania 

złożonego – obliczenia pieniężne. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

gimnastyczne z przyrządem . Ćwiczenia przygotowujące 

do przewrotu w przód.  

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, 

wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających takich umiejętności. (7.9) 

- Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia  

do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód. (10.2a) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

97. Dziennik  

z Madagaskaru 

 

edukacja polonistyczna „Dziennik z Madagaskaru”  

E. Drygas: znaczenie słowa dziennik; cechy dziennika 

jako sprawozdania z podróży; ćwiczenia sprawdzające 

rozumienie tekstu; dzielenie się informacjami  

o Madagaskarze na podstawie tekstu, omówienie 

sposobu życia i nauki dzieci malgaskich oraz różnic 

między szkołami malgaską a polską; przygotowanie 

pytań do podróżniczki. Wymyślanie nazwisk na wzór 

malgaskich – pisownia wielką literą. Pisanie notatki  

do dziennika o spotkaniu z chłopcem z Madagaskaru. 

edukacja społeczna Wskazywanie na mapie 

Madagaskaru, określanie jego położenia względem 

Polski. Wyjaśnienie pojęcia wolontariat, dzielenie się 

wiedzą na temat doświadczeń związanych  

z wolontariatem. Określanie warunków, które trzeba 

spełnić, by zostać wolontariuszem. 

edukacja przyrodnicza Zwierzęta żyjące  

na Madagaskarze.  

edukacja matematyczna Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczenia pieniężne; cena jednostkowa, 

porównywanie cen; wskazywanie najtańszych 

produktów; obliczanie ilości i wartości produktów; 

porównywanie różnicowe. Czytanie danych w układzie 

tabelarycznym, układanie działań i ich obliczanie.  

edukacja plastyczna Kometa – wykonanie motyla 

(wykorzystanie plasteliny).  

- Czyta teksty zapisków w dzienniku, poleceń i 

zdania. (1.1b)  

- Zna formę użytkową: notatkę do kroniki i potrafi  

z niej korzystać. (1.1d) 

- Układa i zapisuje notatkę do dziennika. (1.3a) 

- Zadaje pytania, udziela odpowiedzi. (1.3c) 

- Rozszerza zasób słownictwa. (1.3c)  

- Wypowiada się na temat tekstu. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 

kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 

ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Pomaga słabszym i potrzebującym. (5.2) 

- Wie, że mieszka w Polsce i jakiej jest  

narodowości. (5.8) 

- Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta 

egzotyczne. (6.4) 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, 

wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających takich umiejętności. (7.9) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

fakturą, kształtem i barwą. (4.2b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 74–75 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 69–70 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 62–63 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 51 

 

98. Order 

Uśmiechu 

edukacja polonistyczna Tekst piosenki  

M. Brykczyńskiego „Order Uśmiechu: wyjaśnienie, 

- Słucha wypowiedzi i korzysta z informacji. (1.1a) 

- Czyta wiersz, zwracając uwagę na interpunkcję  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 76–77 



 czym jest Order Uśmiechu; opisanie przebiegu 

ceremonii jego przyznawania; wypowiedzi na temat 

ilustracji; pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu. 

Pisanie skojarzeń do słowa słońce. Wyjaśnienie 

znaczenia wyrażeń pogodna twarz, ciepły uścisk, 

promienny uśmiech, światły człowiek. Poznanie 

znaczenia słowa order, uzupełnianie notatki. 

edukacja społeczna Zachowania wyrażające szacunek 

do osoby nagradzanej – wskazywanie osób na ilustracji. 

Odpowiedź na pytanie Kto może być  autorytetem?, 

wskazywanie przykładów.  

edukacja matematyczna Przystanek zadanek – 

obliczanie długości trasy (kilometry); porównywanie 

odległości; obliczanie temperatur; działania na liczbach; 

obliczenia wagowe i zegarowe. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Zimowa 

wyliczanka”. Wprowadzenie szesnastki. Realizacja 

schematów rytmicznych gestodźwiękami i partytury 

utworu „Sopelkowa muzyka”. Słuchanie muzyki 

wykonywanej na szklanej harfie. Granie na fletach 

refrenu piosenki. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe, przewrót w przód. 

i intonację. (1.2c) 

- Udziela odpowiedzi na pytania do tekstu. (1.3a) 

- Rozszerza zasób słownictwa. (1.3c)  

- Wypowiada się na temat wiersza i ilustracji. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie, oddziela 

wyrazy w zdaniu. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Wie, jak zachować się w stosunku  

do dorosłych. (5.4) 

- Porównuje dwie liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia związane z pomiarem 

długości. (7.10) 

- Wykonuje łatwe obliczenia wagowe. (7.11) 

- Oblicza różnicę między temperaturami. (7.13) 

- Wykonuje łatwe obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Śpiewa piosenkę „Zimowa wyliczanka”. (3.1a) 

- Realizuje rytmy szesnastkowe. (3.1a) 

- Gra na instrumentach perkusyjnych. (3.1a) 

- Określa charakter słuchanej muzyki. (3.1c) 

- Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia  

do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód. (10.2a) 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

ruchowych. (10.4e) 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 71 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 64–65 

 

Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 54–56 

 CD1 kl. 3  nr 17, 39 

 CD2 kl. 3 nr 45, 46 

99. „Gazeta 

Przyjazna” – Order 

Uśmiechu 

 

edukacja polonistyczna Rozkładówka „Gazety 

Przyjaznej”: zawartość – tematyka, artykuły, ilustracje; 

tekst informacyjny o historii Orderu Uśmiechu; 

ciekawostka o szkołach noszących imię kawalerów 

Orderu Uśmiechu – wyszukanie ich w internecie; 

przysłowia o uśmiechu – wyszukiwanie w dostępnych 

źródłach; warunki i etapy przyznawania Orderu 

- Słucha wypowiedzi i korzysta z informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie teksty dla dzieci. (1.1b) 

- Korzysta z różnych źródeł informacji. (1.1c) 

- Opisuje Order Uśmiechu. (1.3a) 

- Pisze kilkuzdaniową wypowiedź (dialog). (1.3a) 

- Udziela odpowiedzi na pytania do tekstu. (1.3a) 

- Rozszerza zasób słownictwa. (1.3c)  

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 78–79 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 72–73 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 52–53 



Uśmiechu. Opisywanie orderu na podstawie zdjęcia. 

Szukanie informacji o kawalerach Orderu Uśmiechu. 

Pisanie dialogu papieża Jana Pawła II z afrykańskim 

chłopcem. 

edukacja społeczna Kartki z kalendarza – Dzień Babci  

i Dzień Dziadka. Poznanie wybranych osób, które 

otrzymały Order Uśmiechu. 

edukacja matematyczna Przystanek zadanek – 

rozpoznawanie takich samych figur; dawne miary (kopa, 

mendel, tuzin) – obliczenia; obliczenia wagowe – 

szacowanie wagi przedmiotów; obliczanie sum 

spełniających podane warunki; obliczanie długości  

z wykorzystaniem rysunku. 

edukacja plastyczna Wykonanie własnego Orderu 

Uśmiechu z masy solnej lub modeliny i elementów 

biżuteryjnych. 

zajęcia techniczne Projektowanie orderu, dobieranie  

i łączenie różnych materiałów. 

- Wypowiada się na temat tekstu i ilustracji. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Zna podstawowe relacje między najbliższymi. (5.3) 

- Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami. (5.3) 

- Orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni  

dla Polski i świata. (5.8) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia wagowe. (7.11) 

- Wykonuje łatwe obliczenia związane z pomiarem 

długości. (7.10) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

kształtem, barwą i fakturą. (4.2b) 

- Realizuje proste projekty w zakresie form 

użytkowych. (4.2c) 

- Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych 

(order): planuje czynności, dobiera materiały. (9.2a) 

100. Uśmiech 

może zmienić 

świat 

 

edukacja polonistyczna Wywiad z A. Dymną 

„Uśmiech może zmienić świat”: czytanie z podziałem  

na role; przeżycia A. Dymnej podczas przyjmowania 

Orderu Uśmiechu, jej działania na rzecz osób  

z niepełnosprawnością intelektualną i marzenia – 

wypowiedzi, szukanie odpowiednich fragmentów. Jesteś 

ważny, jesteś ważna – scenki wręczania orderu. 

Zapisywanie cech wolontariusza i kończenie zdań. 

Rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki – uzupełnianie 

tabeli. Pisanie ogłoszenia o zbiórce zabawek dla chorych 

dzieci. Wyjaśnianie związków frazeologicznych  

z wyrazem serce. Nadawanie tytułów historyjce 

obrazkowej i pisanie opowiadania na jej podstawie.  

edukacja społeczna Zadania fundacji na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Poznanie zawodu aktora i aktorki. 

- Słucha wypowiedzi i korzysta z informacji. (1.1a) 

- Czyta i rozumie tekst wywiadu. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Opisuje historyjkę obrazkową. (1.3a) 

- Pisze opowiadanie. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat tekstu i ilustracji. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Pomaga słabszym i potrzebującym. (5.2) 

- Orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni  

dla Polski. (5.8) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 80–81 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 74–76 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 66–67 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 54 



Powinności człowieka wobec osób poszkodowanych 

przez los. 

edukacja matematyczna Wiersz A. Frączek „Gdy się 

pożyczy…” – precyzowanie pojęć dług, kredyt, rata. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia 

pieniężne; ustalenie, czym jest pożyczka; etapowe 

rozwiązywanie zadań złożonych – obliczanie kwoty 

kredytu, długu, rat, oszczędności. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

zręcznościowe – pokonywanie toru przeszkód, rzuty  

do celu różnymi przyborami. 

- Wie, czym zajmują się aktor i aktorka. (5.9) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne i radzi sobie 

w sytuacjach codziennych wymagających takich 

umiejętności. (7.9) 

- Zna wartość nabywczą pieniędzy. (7.9) 

- Rozumie, czym jest dług. (7.9) 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

respektując ich zasady. (10.3c) 

- Wie, jak należy zachować się w sytuacjach 

zwycięstwa, i radzi sobie z porażkami. (10.3d) 
LUTY 

tydzień XXI 

 

Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w tygodniu 2.: edukacja polonistyczna 5, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, 

edukacja matematyczna 4, edukacja muzyczna 1, edukacja plastyczna 1, zajęcia techniczne 1, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 3 

101. Kosmiczna 

przyjaźń 

 

edukacja polonistyczna Opowiadanie I. Klebańskiej 

„Kosmiczna przyjaźń”: miejsce akcji, bohaterowie, 

wypowiedzi na temat Łukasza, omawianie właściwych 

zachowań wobec osób niepełnosprawnych, pisemna 

wypowiedź na ten temat; czytanie z podziałem na role; 

uzupełnianie planu wydarzeń; uzasadnienie tytułu, 

wyjaśnianie związków frazeologicznych. Ulubieni 

bohaterowie bajek – rozmowa, uzasadnianie wyboru. 

Formy liczebników – rodzaj.  

edukacja społeczna Tolerancja i szacunek wobec osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, właściwe 

zachowania wobec nich. Przypomnienie praw każdej 

osoby do godnego życia. 

edukacja matematyczna Monety i banknoty – 

obliczanie łącznej kwoty. Wskazywanie artykułów 

najdroższych, ustalanie zawartości zakupów  

za określoną kwotę. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

obliczenia pieniężne, doskonalenie umiejętności 

- Słucha wypowiedzi i korzysta z informacji. (1.1a) 

- Czyta tekst opowiadania. (1.1b) 

- Zna zaproszenie, jako formę użytkową. (1.1d) 

- Określa miejsce akcji i wskazuje bohaterów. (1.2b) 

- Opisuje głównego bohatera opowiadania. (1.3a) 

- Pisze kilkuzdaniową wypowiedź, uzupełniając plan 

wydarzeń. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat tekstu. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Tworzy zdania z rozsypanki wyrazowej. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Pomaga słabszym i potrzebującym. (5.2) 

- Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. (5.5) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 82–83 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 77–78 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 68–69 



orientowania się w wartości nabywczej pieniędzy, 

pojęcie długu. Etapowe rozwiązanie zadań złożonych.  

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe kształtujące orientację, rozegranie gry 

„Kwadrant”.  

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne i radzi sobie  

z nimi w sytuacjach codziennych. (7.9) 

- Zna wartość nabywczą pieniędzy. (7.9) 

- Rozumie, czym jest dług. (7.9) 

- Posługuje się piłką: rzuca ją i chwyta. (10.3a) 

- Bierze udział w zabawach, respektując ustalone 

zasady gier. ( 10.3c) 

102. Urodziny 

Karola 

edukacja polonistyczna Opowiadanie A. Frączek 

„Urodziny Karola”: miejsce akcji, bohaterowie, 

wydarzenia; sprawdzenie rozumienia tekstu – pytania. 

Pisanie zaproszenia zgodnie z podanymi zasadami. 

Układanie w grupach tematycznego menu urodzinowego 

do samodzielnego przygotowania. Życzenia urodzinowe 

– scenki dramowe. Ćwiczenia językowe: liczebniki 

główne, zbiorowe, wielowyrazowe; związki 

przymiotnika urodzinowy z rzeczownikami, układanie 

zdań; formy męskie i żeńskie imion, kolejność 

alfabetyczna, pisownia wielką literą. 

edukacja społeczna Obchodzimy urodziny – 

dostosowanie swoich oczekiwań do możliwości 

ekonomicznych rodziny (rozmowa). 

edukacja matematyczna Pisanie dat. Poznawanie 

sposobu rachowania na liczydłach koralikowych – 

analiza tekstu; odczytywanie liczb trzycyfrowych  

z liczydła; dodawanie wskazanych liczb; przedstawianie 

liczb na liczydłach. Obliczanie sum i różnic – działania 

w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadania tekstowego – 

obliczenia pieniężne. 

edukacja muzyczna Nauka piosenki „Turniej słów”. 

Rytmizacja zwrotów grzecznościowych. Nauka tańca 

dworskiego. Realizacja partytury z akompaniamentem 

perkusyjnym. Granie utworu „Na balu u króla”  

na dzwonkach lub na flecie. 

- Czyta tekst opowiadania. (1.1b) 

- Zna wszystkie litery alfabetu. (1.1b) 

- Zna formy użytkowe: zaproszenie i życzenia. (1.1d) 

- Określa miejsce akcji i wskazuje głównych 

bohaterów. (1.2b) 

- Opisuje główne wydarzenia. (1.3a) 

- Pisze zdania. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat tekstu i własnych 

doświadczeń. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Uczestniczy w zabawie teatralnej. (1.4a) 

- Zna podstawowe relacje między najbliższymi. (5.3) 

- Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami. (5.3) 

- Rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny,  

i dostosowuje do niej swoje oczekiwania. (5.3)  

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000. (7.5) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne i 

wykorzystuje je w sytuacjach codziennych. (7.9) 

- Poprawnie zapisuje daty. (7.15) 

- Śpiewa piosenkę „Turniej słów”. (3.1a) 

- Rytmizuje zwroty grzecznościowe. (3.1b) 

- Tańczy dawny taniec dworski. (3.1a)  

- Gra na instrumentach perkusyjnych akompaniament 

do słuchanej muzyki. (3.1a) 

 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 84–87 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 79–80 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 70–71 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 55 

 
Materiały uzupełniające: 

 „Muzyka. Elementarz 

XXI wieku” kl. 3  

s. 57–59 

 CD1 kl. 3  nr 18, 39 

 CD2 kl. 3 nr 22, 47–49 



103. Co nadaje 

smak potrawom? 

 

edukacja polonistyczna Tekst informacyjny „Co nadaje 

smak potrawom?”: nazwy, pochodzenie i zastosowanie 

egzotycznych przypraw, dzielenie się wiedzą o nich. 

Rozpoznawanie przypraw, opisywanie ich zapachu, 

smaku i wyglądu. Opracowanie w grupach przepisu  

na deser owocowy lub warzywny z wykorzystaniem 

przypraw. Etapy powstawania kakao i czekolady –  

na podstawie ilustracji i tekstu informacyjnego. Pisanie 

przepisu na sałatkę owocową. Zagadki i zabawy 

logiczne oraz ćwiczenia ortograficzne. 

edukacja społeczna Uczestniczenie dzieci w pracach 

kuchennych w domu.  

edukacja przyrodnicza Wskazywanie na mapie świata 

miejsc pozyskiwania różnych przypraw. Zasady 

racjonalnego odżywiania się.  

edukacja matematyczna Działania na liczbach – 

mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Odczytywanie 

diagramów liniowych, obliczenia kalendarzowe, 

porównywanie liczb. Obliczanie różnicy długości –

kilometr, działania na liczbach. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczenia zegarowe; układanie pytań. 

Obliczanie sum i różnic w zakresie 1000. Rozkład liczby 

1000 na składniki. Działania z okienkami – dopełnianie 

do 1 kilometra. 

zajęcia techniczne Przygotowanie surówki owocowo- 

-warzywnej. 

- Czyta teksty informacyjne. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Wypowiada się na podany temat. (1.3a) 

- Pisze zdania. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat tekstu i własnych 

doświadczeń. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne 

zdanie i formułuje wnioski. (1.3c) 

- Udziela odpowiedzi na pytania do tekstu. (1.3c) 

- Poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych. (1.3c) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Przepisuje zdania. (1.3g) 

- Rzetelnie wypełnia obowiązki domowe. (5.3) 

- Zna zasady racjonalnego odżywiania. (6.9) 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000. (7.5) 

- Rozwiązuje równania jednodziałaniowe  

z niewidomą (okienka). (7.7) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia związane z pomiarem 

długości. (7.10) 

- Wykonuje obliczenia kalendarzowe. (7.15) 

- Wykonuje proste obliczenia zegarowe. (7.15) 

- Rozumie potrzebę pracy zespołowej. (9.2b) 

- Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy podczas 

wykonywania potrawy. (9.3a) 

- Właściwie używa narzędzi w czasie prac 

kuchennych. (9.3b) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 88–89 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 81–82 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2 s. 72–73 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 56–57 
 

104. Zaułek słówek 

– zabawy 

ortograficzne 

edukacja polonistyczna Czytanie tekstów dyktand  

i ustalanie, jakie reguły one utrwalają; założenie 

książeczki klasowych dyktand. Zabawy i ćwiczenia 

ortograficzne zgodnie z propozycjami z podręcznika  

i zeszytu ćwiczeń, korzystanie ze słownika 

- Czyta teksty poleceń. (1.1b) 

- Rozumie sens kodowania i dekodowania 

informacji. (1.1b) 

- Korzysta ze słowników ortograficznych. (1.1c) 

- Wypowiada się na podany temat. (1.3a) 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 90–91, 94–95 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 83 

„Nasza szkoła. 



ortograficznego. Przypomnienie alfabetu. Wyjaśnianie 

zasad pisowni wybranych wyrazów. Układanie  

i zapisywanie zdań. 

edukacja społeczna Ustalanie zasad zgodnej gry.  

edukacja matematyczna Odkrywanie zasad 

kolorowania wzorów – wykorzystanie umiejętności 

rachunkowych. Rozwiązywanie zadania tekstowego –

ciąg liczbowy. Wiersz N. Usenko „Zaczytana królewna” 

– ustalanie liczby stron książki królewny (dodawanie  

i odejmowanie). Zagadki matematyczne detektywa Mata 

– działania na liczbach. Dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 100, działania z okienkami. Kodowanie  

i dekodowanie  w układzie tabelarycznym. Etapowe 

rozwiązywanie zadania złożonego. 

edukacja plastyczna Wykonywanie karty tytułowej  

do książeczki klasowych dyktand i jej ozdabianie 

materiałami tekstylnymi. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Ćwiczenia 

ruchowe kształtujące siłę ramion i nóg. Przewrót  

w przód. 

- Układa i pisze zdania. (1.3a) 

- Wypowiada się na temat poleceń. (1.3c) 

- Uczestniczy w rozmowach, formułuje  

wnioski. (1.3c) 

- Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela. (1.3c) 

- Rozumie pojęcia litera, głoska, sylaba, wyraz, 

zdanie. (1.3e) 

- Dostrzega różnicę między literą a głoską. (1.3e) 

- Dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy  

w zdaniu. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Współpracuje z innymi w zabawie i w nauce. (5.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje równania jednodziałaniowe  

z niewidomą (okienka). (7.7) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Podejmuje działalność twórczą, posługując się 

kształtem, barwą i fakturą. (4.2b) 

- Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia  

do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód. (10.2a) 

- Wykonuje próbę siły mięśni. (10.1b) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w czasie zajęć ruchowych. (10.4e) 

Matematyka” cz. 2 s. 74–77 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 58 
 

105. Nasza strona 

WWW 

 

edukacja polonistyczna Strona WWW klasy 3a: 

zawartość, pasek narzędzi – przewidywane informacje  

w kolejnych zakładkach; czytanie tekstów skierowanych 

do członków Klubu Pytalskich i sprawdzanie ich 

rozumienia (indywidualne rozwiązywanie testu). 

Analiza instrukcji prowadzenia doświadczenia  

i wykonywanie zgodnie z nią Pieniącego się potwora. 

Sprawdzanie wiedzy polonistycznej i przyrodniczej – 

wypełnianie testu, ustalanie punktacji i samokontrola 

wyników. Ćwiczenia utrwalające Co już wiemy? Co już 

potrafimy? – czytanie ze zrozumieniem; zdania 

- Czyta instrukcje i test. (1.1b) 

- Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. (1.1c) 

- Zna formę użytkową: zaproszenie. (1.1d) 

- W tekście zaznacza wybrane fragmenty, określa 

miejsce akcji. (1.2b) 

- Wypowiada się na podany temat kilkoma  

zdaniami. (1.3a) 

- Udziela odpowiedzi na pytania. (1.3c) 

- Dba o kulturę wypowiadania się. (1.3d) 

- Rozumie pojęcia wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

„Nasza szkoła. Podręcznik” 

kl. 3 cz. 2 s. 92–93 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 84–88 

„Nasza szkoła. 

Matematyka” cz. 2  

s. 78–79, 81 

„Nasze ćwiczenia. 

Matematyka” cz. 2 s. 59 
 



pojedyncze i złożone; rozwijanie zdań; przekształcanie 

zdań – zamiana przymiotników na przysłówki.  

edukacja społeczna Przypomnienie reguł zgodnej 

współpracy podczas wykonywania doświadczenia. 

edukacja przyrodnicza Wykonywanie doświadczenia 

Pieniące się potwory zgodnie z instrukcją słowno- 

-obrazkową. 

edukacja matematyczna Powtórzenie materiału: 

rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne 

w zakresie 100; czytanie cen i ich porównywanie, 

obliczanie wartości zakupów; utrwalanie pojęcia długu  

i pożyczki; obliczanie długości i wagi przedmiotów; 

zapisywanie pytań do zadania.  

zajęcia techniczne Konstruowanie Pieniącego się 

potwora – odmierzanie, cięcie i łączenie różnych 

materiałów. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Sztafeta 

edukacyjna ze stacjami zadaniowymi – wyścigi 

szeregów. 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Współpracuje z innymi w nauce. (5.4) 

- Prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, 

analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem. (6.1) 

- Porównuje liczby w zakresie 100. (7.4) 

- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. (7.5) 

- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100. (7.6) 

- Rozwiązuje proste zadania tekstowe. (7.8) 

- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. (7.9) 

- Wykonuje łatwe obliczenia wagowe. (7.11) 

- Odmierza potrzebną ilość materiału i tnie go,  

montuje modele z tworzyw sztucznych, korzystając  

z instrukcji i schematów rysunkowych. (9.2c) 

- Aktywnie uczestniczy w grach  

zespołowych. (10.3c) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w trakcie zajęć ruchowych. (10.4e)  

temat 

uzupełniający  

Nasze lektury 

„Królowa Śniegu” 

edukacja polonistyczna Dzielenie się wrażeniami  

po przeczytaniu baśni H. C. Andersena „Królowa 

Śniegu”, opowiadanie o najbardziej wzruszających 

wydarzeniach. Ustalanie kolejności wydarzeń. 

Sporządzanie metryczki lektury. Bohaterowie baśni, 

opinie o ich postępowaniu, określanie cech 

charakterystycznych – zapisywanie wyrazów i zdań. 

Opisywanie głównej bohaterki baśni z wykorzystaniem 

podanego słownictwa (charakterystyka postaci). 

Określanie cech dobrego rodzeństwa. 

edukacja społeczna  Pielęgnowanie dobrych relacji 

między rodzeństwem – rozmowa. Znaczenie niesienia 

pomocy w trudnych sytuacjach. 

edukacja przyrodnicza Wyszukiwanie na globusie 

krainy wiecznego lodu i śniegu. 

edukacja plastyczna W krainie lodu i śniegu – 

wykonanie pracy przestrzennej, wykorzystanie 

- Przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób 

słownictwa poprzez kontakt z dziełami  

literackimi. (1.2a) 

- W tekście zaznacza wybrane fragmenty, określa 

miejsce akcji i wskazuje głównych bohaterów. (1.2b) 

- Czyta wskazane przez nauczyciela książki  

i wypowiada się na ich temat. (1.2d) 

- Wypowiada się na podany temat. (1.3a) 

- Opisuje główną bohaterkę baśni. (1.3a) 

- Udziela odpowiedzi na pytania. (1.3c) 

- Dba o kulturę wypowiadania się. (1.3d) 

- Rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie. (1.3e) 

- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. (1.3f) 

- Odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach  

z rówieśnikami i dorosłymi. (5.1) 

- Pomaga słabszym i potrzebującym. (5.2) 

„Nasze ćwiczenia” kl. 3  

cz. 2 s. 89–91 

 

 



materiałów tekstylnych 

zajęcia techniczne Konstruowanie pracy przestrzennej  

z materiałów tekstylnych i kartonu (odmierzanie, cięcie  

i składanie), planowanie działań. 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zabawy 

ruchowe ze śpiewem (np. „Figurki, zmieńcie się”, 

„Gąski, do domu”).  

- Zna podstawowe relacje między najbliższymi. (5.3) 

Identyfikuje się ze swoją rodziną. (5.3) 

- Odmierza potrzebną ilości materiału (tkaninę i 

karton), tnie i składa. (9.2c) 

- Dba o utrzymanie porządku w miejscu pracy. (9.3a) 

- Aktywnie uczestniczy w grach zespołowych.(10.3c) 

- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się  

w trakcie zajęć ruchowych. (10.4e)  

 


