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Zintegrowany rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 2. Część 1. 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 

I. Wspomnienia wakacyjnych chwil 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

1. Rozstania 
i powitania  

Tworzenie wielozdaniowych 
wypowiedzi na temat uroczysto-
ści rozpoczęcia roku szkolnego.  
Zapoznanie z tekstem piosenki 
Małgorzaty Strzałkowskiej Tropi-
ciele z drugiej klasy.  
Uważne słuchanie wypowiedzi 
kolegów na temat rozpoczęcia 
roku szkolnego.  
Poszerzanie słownictwa czynne-
go U. słowami z cząstką foto.  
Uzupełnianie zdań wyrazami.  
Wielka litera w imionach i na-
zwiskach.  
Opis ilustracji w podręczniku  
przez dzieci.  
Układanie wyrazów i zdań 
z podanych sylab.  
Autoprezentacja U. w klasie.  
Ćwiczenia w kształtnym pisaniu 
tekstu. 

Nauka pio-
senki Tropi-
ciele z drugiej 
klasy. 
Recytacja 
wierszyka 
z uwzględnie
niem tempa 
i dynamiki. 
Abecadło 
muzyczne – 
wartości 
rytmiczne. 

Rysowanie 
autoportretu 
kredkami. 

● społeczna 
– Respektowanie 
prawa innych 
do pracy, wypo-
czynku. 
– Uczestniczenie 
w szkolnych wyda-
rzeniach.  
– Współdziałanie 
w grupie rówie-
śników. 
 

 Kierunki główne 
i pośrednie.  
Rysowanie według 
podanego kodu. 

 Przestrze-
ganie zasad 
obowiązu-
jących we 
wspólno-
cie, której 
jest człon-
kiem.  
Poszano-
wanie god-
ności in-
nych. 

Odniesienie P. s. 4, 5 CD K. s. 4   P. s. 116   
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do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

K. s. 4, 5, 6 
 

P. s. 4, 5, 94 
K. s. 98 

KM. s. 4, 5 

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 3) 4),  
3. 1) 2) 3), 4. 1) 8) 

VIII. 2. 2) 4), 
3. 1) 2) 3) 

V. 1. 1) d),  
2. 1), 3. 2) 

III. 1. 1) 2) 3) 4)  II. 1. 1) 3)  XIII. 1. 1) 
3), 2. 1) 2) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na podany temat • Słucha wypowiedzi innych • Poznaje nowe słownictwo • Ćwiczy kształtne pisanie • Określa kierunki głów-
ne i pośrednie • Rysuje według podanego kodu • Rysuje autoportret • Uczestniczy w szkolnych wydarzeniach • Współdziała w grupie rówieśników • Dba o bezpieczeństwo wła-
sne i innych podczas zabaw i pracy • Poprawnie śpiewa piosenkę • Recytuje wierszyk z uwzględnieniem tempa i dynamiki • Zna wartości rytmiczne • 
Ponadpodstawowe • Dokonuje autoprezentacji • 

2. Wakacyjne 
skarby  

Wielozdaniowe wypowiedzi U. 
na temat ilustracji i tekstu doty-
czące wakacyjnych skarbów.  
Poszerzanie czynnego słownic-
twa U. wyrazami związanymi 
z tematem wakacji. 
Uważne słuchanie wypowiedzi 
dotyczących miejsca i sposobu 
spędzania wakacji oraz osób, 
z którymi je spędzamy.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Dzielenie wyrazów na sylaby, 
przeliczanie sylab w wyrazie.  
Dekodowanie wyrazów.  
Układanie właściwych zakoń-
czeń zdań.  
Ćwiczenia w układaniu i kształt-
nym pisaniu zdań.  
Czytam ze zrozumieniem. 
Poczytanka Kajaki. 

 Kolorowanie 
rysunków 
przedstawia-
jących waka-
cyjne skarby. 

● społeczna 
– Spędzanie wol-
nego czasu z ro-
dziną.  
–Wyróżnianie 
sytuacji bezpiecz-
nych i niebez-
piecznych w czasie 
wakacji.  

● funkcje życiowe 
człowieka 

Wyróżnianie sytu-
acji bezpiecznych 
i niebezpiecznych 
w czasie wakacji. 

Cechy wielkościowe. 
Grupowanie i przeli-
czanie przedmiotów. 
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Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 6, 7, 98, 99 
K. s. 7, 8, 107, 112, 113 

 K. s. 7 P. s. 6, 7  P. s. 117 
KM. s. 6, 7 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 3) 4) 5),  
3. 1) 2), 4. 1), 5. 1) 

 V. 1.1) a) c), 
2.1) 

III. 1. 1) 3) 4) IV. 2. 5) 9) 10) 11) II. 1. 2), 2. 1)   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat wakacyjnych skarbów • Uważnie słucha wypowiedzi innych • Poszerza zakres słownictwa czynnego wyrazami związanymi z tematem 
wakacji • Dzieli wyraz na sylaby, przelicza sylaby w wyrazie • Układa właściwe zakończenia zdań • Dekoduje wyrazy • Wyróżnia cechy wielkościowe • Grupuje i przelicza przed-
mioty • Koloruje ilustracje przedstawiające wakacyjne skarby • Wyróżnia sytuacje bezpieczne i niebezpieczne w czasie wakacji • Wie, że należy szanować miejsca, w których 
wypoczywamy • 
Ponadpodstawowe • Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody • 

3. Nad mo-
rzem 

Swobodne wypowiedzi U. 
na podstawie własnych do-
świadczeń i ilustracji w podręcz-
niku. 
Poszerzanie słownictwa o tema-
tyce morskiej.  
Posługiwanie się ze zrozumie-
niem pojęciami: głoska, samo-
głoska, spółgłoska, sylaba 
i wyraz.  
Wielka litera w nazwach miej-
scowości nadmorskich.  
Ćwiczenia w układaniu i kształt-
nym pisaniu wyrazów.  
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozu-
mieniem.  
Ćwiczenie grafomotoryczne. 
Zabawa słowno-ruchowa „Zgad-
nij, kto pracuje nad morzem?”. 

Utrwalenie 
piosenki 
Tropiciele 
z drugiej 
klasy. 
Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem. 
Wysłuchanie 
fragmentu 
utworu 
Edwarda 
Griega I Suita 
Peer Gynt, 
Poranek. 
Abecadło 
muzyczne – 
wartości 
rytmiczne,  

Rysowanie 
kredkami 
zamku z wy-
korzystaniem 
konturu. 
Kolorowanie 
obrazka 
zgodnie 
z opisem. 

 
 

● przyrodnicza 
– Rozróżnianie, 
nazywanie i okre-
ślanie przeznacze-
nia różnych stat-
ków.  
– Nazywanie ele-
mentów typowych 
dla krajobrazu 
nadmorskiego. 
● funkcje życiowe 
człowieka 
– Rozumienie 
znaczenia pracy 
w życiu człowieka.  
– Rozumienie, że 
pieniądze otrzy-
muje się za pracę.  
– Podawanie nazw 

Cechy wielkościowe.  
Grupowanie i przeli-
czanie przedmiotów. 
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fonogestyka. 
Recytacja 
przysłowia. 

zawodów. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 8, 9 
K. s. 9, 10, 11,  

CD 
P. s. 4, 5, 94, 
97 
K. s. 98, 99 

K. s. 9, 11  P. 8, 9 P. s. 117 
K. s. 8, 9, 78 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 7),  
3. 1) 2), 4. 1) 8), 5. 1), 6. 2) 3) 

VIII. 1. 1) 2) 6) 
7), 2. 2) 4),  
3. 1) 2) 3) 

V. 1. 1) a) c), 
2. 1) 

 IV. 1. 2), 2. 1) II. 1. 2), 2. 1), 3. 1)   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji w podręczniku • Poszerza zakres słownictwa o tematyce morskiej • Posługuje się ze zro-
zumieniem pojęciami: głoska, samogłoska, spółgłoska, sylaba i wyraz • Układa i kształtnie zapisuje wyrazy • Zapisuje nazwy miejscowości wielką literą • Doskonali technikę czytania 
ze zrozumieniem • Wyróżnia cechy wielkościowe • Grupuje i przelicza przedmioty • Śpiewa piosenkę solo i w grupie • Utrwala poznane wartości rytmiczne • Posługuje się fonoge-
styką• Recytuje przysłowie • Rysuje kredkami • Rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka • Podaje nazwy zawodów i określa czynności ludzi, których praca związana jest z morzem 
• Podaje nazwy charakterystycznych elementów, typowych dla krajobrazu nadmorskiego • 
Ponadpodstawowe • Rozróżnia, podaje nazwy i określa przeznaczenie różnych statków • 

4. Morskie  
tajemnice 

Tropiciele wiedzy. Słuchanie 
ze zrozumieniem tekstu Latarnie 
morskie.  
Swobodne wypowiedzi o roli 
latarni i pracy latarnika.  
Zabawa ruchowa „Latarnik”. 
Udzielanie odpowiedzi na pyta-
nia N. dotyczące tekstu w pod-
ręczniku.  
Znaki interpunkcyjne na końcach 
zdań.  
Rodzaje zdań. 
Dzielenie wyrazów na sylaby, 

   ● przyrodnicza 
– Wymienianie 
nazw elementów 
typowych dla 
krajobrazu nad-
morskiego. 
– Wyciąganie 
wniosku na pod-
stawie obserwacji. 
● funkcje życiowe 

człowieka 
– Rozumienie 
znaczenia pracy 

Przeliczanie i porów-
nywanie elementów 
w zbiorach.  
Porównywanie liczb 
w zakresie 10. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
akwarium 
w słoiku. 
Utrzymanie 
ładu i po-
rządku 
w miejscu 
pracy.  
Właściwe 
używanie 
narzędzi. 
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głoski, litery.  
Tworzenie wyrazów z sylab, 
czytanie i ich zapisywanie. 
Czytam sam! 

w życiu człowieka. 
Rozumienie, że 
pieniądze otrzy-
muje się za pracę.  
– Podawanie nazw 
zawodów i okre-
ślanie czynności 
ludzi, których 
praca jest związa-
na z morzem. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 10, 11 
K. s. 12, 13, 110 

    P. s. 118 
KM. s. 10, 11 

K. s. 14  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 4), 2. 1) 2) 3),  
3. 1), 4. 1) 5) 8), 5. 1) 2), 6. 2) 

   IV. 1. 2) 4) 6), 2. 1) II. 2. 1) 4), 3. 1) 2) VI. 1. 1) 2),  
2. 1) 2) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem tekstu Latarnie morskie • Swobodnie wypowiada się na temat roli latarni i pracy latarnika • Udziela odpowiedzi na pytania N. dotyczące 
tekstu w podręczniku • Wpisuje na końcach zdań odpowiednie znaki interpunkcyjne • Rozróżnia rodzaje zdań • Dzieli wyrazy na sylaby, głoski, litery •Tworzy wyrazy z sylab, 
czyta je i zapisuje • Przelicza i porównuje elementy w zbiorach • Porównuje liczby w zakresie 10 •  
Ponadpodstawowe • Poznaje linię brzegową Morza Bałtyckiego • Wskazuje na mapie miejscowości, w których znajdują się latarnie morskie • 

5. Znowu  
razem 

Wysłuchanie opowiadania Zno-
wu razem z cyklu „Listy od Hani 
i Henia”.  
Rozmowa z U. na temat przygo-
towań do nowego roku szkolne-
go – na podstawie doświadczeń, 
przeżyć U. oraz tekstu. 

  ● społeczna 
– Przypomnienie 
zasad bycia dobrą 
koleżanką / do-
brym kolegą.  
– Stosowanie form 
grzecznościowych 

 Dzień bez matematy-
ki. 

 Czerpanie 
szczęścia 
 z relacji  
z innymi 
osobami. 
Wchodze-
nie w rela-



 

 
 

Nowi Tropiciele| Klasa 2              Szkoła podstawowa 1–3 
 

 

 AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne) 
 

 
6 

Odgrywanie scenek dramowych 
przedstawiających powrót 
do szkoły, powitanie z kolegami 
i koleżankami oraz pracownika-
mi szkoły.  
Wysłuchanie wiersza Ewy Skar-
żyńskiej Wszyscy mnie lubią. 
Dekodowanie wyrazów i ich 
zapisywanie. 
Czytam sam! 

w kontaktach 
z dorosłymi i ró-
wieśnikami. 
 

cje z innymi 
osobami  
z poszano-
waniem ich 
wartości. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 12, 13 
K. s. 15, 103, 110 

       

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4), 2. 1) 2) 3) 4) 7) 
8), 3. 1) 2), 4. 1) 

  III. 1. 1) 3) 4)    XIII. 1. 6), 
2. 2) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha opowiadania Znowu razem z cyklu „Listy od Hani i Henia” • Uczestniczy w rozmowie na temat przygotowań do nowego roku szkolnego • Odgrywa scenki 
dramowe przedstawiające powrót do szkoły, powitanie z kolegami i koleżankami oraz pracownikami szkoły • Dekoduje i zapisuje wyrazy • Słucha wiersza Ewy Skarżyńskiej Wszy-
scy mnie lubią • Czerpie szczęście z relacji z innymi osobami • Wchodzi w relacje z innymi osobami z poszanowaniem ich wartości • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  

 

II. Czas wracać do klas 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

6. Poznajemy 
alfabet 

Ulica Ciekawych Wyrazów. 
Utrwalenie znajomości i kolej-
ności występowania liter 
w alfabecie, ćwiczenia 
w kształtnym pisaniu.  
Wskazywanie przydatności alfa-
betu w życiu codziennym czło-
wieka.  
Wyjaśnienie znaczenia określe-
nia katalog w bibliotece.  
Porządkowanie wyrazów 
w kolejności alfabetycznej.  
Czytanie pytań i udzielanie pi-
semnych odpowiedzi.  
Ćwiczenia w pisaniu z pamięci.  
Czytam sam! 

Nauka pio-
senki Jarzębi-
na. 
Recytacja 
przysłowia z 
powtórze-
niem.   
Abecadło 
muzyczne – 
muzyczny 
znak powtó-
rzenia i siły 
dźwięku. 

Kolorowanie 
ilustracji 
kredkami 
zgodnie 
z powstałym 
konturem. 

● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Ruchomy alfa-
bet”. 
 

 Liczby jednocyfrowe. 
Przeliczanie i wymie-
nianie cyfr. 

Wykonanie 
dwustron-
nego alfabe-
tu. 

 

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 14, 15, 16, 17 
K. s. 16, 17, 104, 111 

CD 
P. s. 95 
K. s. 116 

K. s. 16   P. s. 119 
KM. s. 12, 13, 78, 79 

W. k. 1, 2  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 5), 2. 1) 2), 3. 1),  
4. 1) 4) 6), 6. 1) 2) 

VIII. 2. 2) 4), 
3.1) 2) 3) 

V. 1. 1) a) b) 
c) d), 2. 1) 

III. 1. 1)  II. 2. 1), 3. 1) 2) VI. 1.1) 2), 
2. 1) 2) b) 4) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Utrwala znajomość kolejności liter w alfabecie • Ćwiczy kształtne pisanie • Wskazuje przydatność alfabetu w życiu codziennym człowieka • Porządkuje wyrazy 
w kolejności alfabetycznej • Czyta pytania i udziela pisemnych odpowiedzi • Wyjaśnia znaczenie określenia katalog w bibliotece • Ćwiczy pisanie z pamięci • Koloruje ilustrację 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

kredkami • Wykonuje alfabet zgodnie z instrukcją • Zna liczby jednocyfrowe • Przelicza i wymienia cyfry • Poprawnie śpiewa piosenkę • Recytuje przysłowia z powtórzeniem 
• Poznaje muzyczny znak powtórzenia i siły dźwięku • 

7. Bezpiecznie 
do szkoły 

Rozwiązywanie zagadek.  
Wysłuchanie wiersza Wandy 
Chotomskiej Gdy zamierzasz 
przejść ulicę.  
Rozmowa z U. na temat wysłu-
chanego wiersza.  
Nauka na pamięć i recytacja 
wiersza Wandy Chotomskiej Gdy 
zamierzasz przejść ulicę oraz 
rymowanki.  
Rozmowa na temat bezpieczeń-
stwa na drodze.  
Ocenianie sytuacji na drodze 
i zachowania się pieszych – 
na podstawie rysunku i do-
świadczeń U.  
Czytanie tekstu ze zrozumie-
niem.  
Doskonalenie techniki staranne-
go pisania.  
Porządkowanie zdań według 
kolejności zdarzeń. 

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Uliczne sygnały”. 

● funkcje życiowe 
człowieka 

– Ocenianie sytu-
acji na drodze 
i zachowania się 
pieszych oraz 
ustalenie zasad 
poruszania się po 
chodniku, na po-
boczu i przejściu 
dla pieszych. 
– Podawanie przy-
kładów drogo-
wych niebezpie-
czeństw i zagro-
żeń.  
– Stosowanie 
zasad bezpieczeń-
stwa na drodze.  
– Nazwy znaków 
drogowych. 

Pojęcia: składnik, 
suma.  
Zapisywanie i oblicza-
nie sum liczb. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
Odznaki 
Wzorowego 
Pieszego. 
Wykonanie 
znaków 
drogowych 
i makiety 
ulicy. 

Odkrywa-
nie, że 
wybór 
rodzi kon-
sekwencje 
dotyczące 
osoby, 
która tego 
wyboru 
dokonała. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 

P. s. 18, 19 
K. s. 18 

   P. s. 18, 19 P. s. 120 
KM. s. 14, 15 

K. s. 19 
W. k. 3, 5, 7 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

uczniowskich 

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4), 2. 1) 2) 3) 6) 7) 
8), 3. 1) 2) 3), 4. 1) 6) 

  III. 1. 1) IV. 2. 5) 9) 10) II. 2. 1), 3. 1) 2),  
4. 1) 2) 

VI. 1. 1) 2) 
3), 2. 1) 2) a) 
c) 4) 

XIII. 1. 4) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha wiersza Wandy Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść ulicę • Rozmawia na temat wysłuchanego wiersza • Recytuje wiersz Wandy Chotomskiej Gdy zamie-
rzasz przejść ulicę oraz rymowankę • Rozmawia na temat bezpieczeństwa i ocenia sytuację na drodze i zachowanie pieszych – na podstawie rysunku oraz własnych doświadczeń 
• Czyta tekst ze zrozumieniem • Doskonali technikę starannego pisania • Porządkuje zdania według kolejności zdarzeń • Poznaje pojęcia: składnik i suma • Zapisuje i oblicza 
sumy liczb • Wykonuje Odznakę Wzorowego Pieszego według instrukcji • Wykonuje znaki drogowe oraz makietę ulicy zgodnie z podaną instrukcją • 
Ponadpodstawowe • Buduje dłuższą, kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat • Recytuje wiersz z odpowiednią intonacją, zwraca uwagę na znaki przestankowe • Przewiduje 
skutki niebezpiecznych zachowań na drodze • 

8. Bezpieczne 
zabawy 

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat bezpiecznych zabaw – 
na podstawie ilustracji w pod-
ręczniku i własnych doświad-
czeń U.  
Tropimy gramatykę – rzeczow-
nik.  
Czytanie wyrazów z ó niewy-
miennym. 
Piszemy poprawnie. Pisownia 
wyrazów z ó niewymiennym. 
Ustne redagowanie kilkuzda-
niowej logicznej wypowiedzi 
z podanymi wyrazami z ó.  

  ● społeczna 
Zabawa „Zabawki- 
-ortografki”. 

● funkcje życiowe 
człowieka 

– Ocenianie sytu-
acji podczas za-
baw w szkole 
i poza nią.  
– Podawanie przy-
kładów unikania 
niebezpiecznych 
kontaktów z oso-
bami nieznanymi. 
– Podawanie przy-
kładów bezpiecz-
nych miejsc za-

Przemienność doda-
wania.  
Rozkład liczby 10 
na dwa składniki.  
Szyfrowanie i oblicza-
nie działań według 
podanego wzoru. 

 Naślado-
wanie i 
przyjmo-
wanie 
za własne 
dobrych 
zachowań 
na podsta-
wie do-
świadczeń 
ze świata 
realnego 
i innych 
źródeł. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Pisanie wyrazów z ó.  
Wyszukiwanie, odczytywanie 
i zapisywanie wyrazów z ó.  
Poczytanka Dwie szkoły. 

baw. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 20, 21, 22, 23, 100, 101, 
114 
K. s. 20, 21 

   P. s. 20, 21 P. s. 121, 122 
KM. s. 16, 17 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3), 2. 1) 2) 4) 5),  
3. 1) 2), 4. 1) 4), 5. 4), 6. 1) 

  III. 1. 1) IV. 2. 3) 5) 10) II. 2. 1), 3. 1),  
4. 1) 2) 

 XIII. 2. 5) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat bezpiecznych zabaw – na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń • Czyta wyrazy z trudnością ortograficzną • Zapisu-
je wyrazy z ó • Wyszukuje i odczytuje wyrazy z ó • Redaguje ustną wypowiedź z podanymi wyrazami z ó • Rozpoznaje rzeczowniki i pytania, na które odpowiadają • Stosuje 
przemienność dodawania • Rozkłada liczbę 10 na dwa składniki • Szyfruje i oblicza działania według podanego kodu • Podaje przykłady bezpiecznych miejsc zabaw • Naśladuje 
i przyjmuje jako własne dobre zachowania na podstawie doświadczeń ze świata realnego i innych źródeł • 
Ponadpodstawowe • Układa kilkuzdaniowe wypowiedzi z podanymi wyrazami z ó • Przewiduje skutki nierozważnych i niebezpiecznych zachowań w zabawie i w kontaktach 
z nieznajomymi • Zna ciekawe i bezpieczne zabawy • 

9. Jak rano 
zdążyć 
na czas? 

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat punktualności – 
na podstawie tekstu i własnych 
doświadczeń U.  
Doskonalenie techniki czytania – 
Gimnastyka oka i języka. Czyta-
nie samogłosek i sylab.  

Utrwalenie 
piosenki 
Tropiciele 
z drugiej 
klasy i po-
znanych 
wcześniej 

Przedstawie-
nie scen real-
nych za po-
mocą rysun-
ku Mój dzień.  
Kolorowanie 
ilustracji 

● społeczna 
– Przestrzeganie 
reguł obowiązują-
cych w społeczno-
ści dziecięcej 
i szkolnej – punk-
tualność. 

● funkcje życiowe 
człowieka 

Zachowanie zdro-
wego rytmu życia 
– układanie planu 
dnia. 

Pojęcia: odjemna, 
odjemnik, różnica. 
Obliczanie różnic. 

 Przestrze-
ganie zasad 
obowiązu-
jących we 
wspólno-
cie. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Pisownia imion i nazwisk wielką 
literą.  
Doskonalenie umiejętności 
układania wyrazów w kolejności 
alfabetycznej.  
Ćwiczenie kształtnego pisania. 

przysłów oraz 
wierszyka. 
Abecadło 
muzyczne – 
poznanie 
znaków dy-
namicznych. 

zgodnie 
z kodem. 

– Zabawa ruchowa 
„Zegar”. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 24, 25 
K. s. 22, 23 

CD 
P. s. 4, 5, 95 
K. s. 99 

K. s. 23 P. s. 24  P. s. 123 
KM. s. 18, 19, 79 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 4), 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2), 4. 1) 6) 8) 

VIII. 2. 2) 4), 
3. 1) 2) 3) 

V. 2. 1) 8) III. 1. 1) 2) 3) IV. 2. 4) 6) 7) 8) II. 2. 1), 3. 1) 2),  
4. 1) 2) 

 XIII. 2. 6) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Buduje wielozdaniowe wypowiedzi na temat punktualności – na podstawie tekstu i własnych doświadczeń • Doskonali technikę czytania • Zapisuje imiona i na-
zwiska wielką literą • Układa wyrazy w kolejności alfabetycznej • Ćwiczy kształtne pisanie • Posługuje się pojęciami: odjemna, odjemnik, różnica • Oblicza różnice liczb • Śpiewa 
solo i w grupie poznaną piosenkę • Rytmicznie wypowiada poznane przysłowia • Poznaje znaki dynamiczne • Przedstawia sceny realne za pomocą rysunku Mój dzień • Wie, jak 
ważna w życiu człowieka jest punktualność • Zachowuje zdrowy styl życia • Układa plan dnia • 

10. Podpisu-
jemy klasowy 
kontrakt 
 

Omawianie ilustracji w podręcz-
niku Klasowy kontrakt.  
Tworzenie klasowego kontraktu. 
Dekodowanie informacji.  
Doskonalenie kształtnego pisa-
nia i prawidłowego łączenia 

 Kolorowanie 
ilustracji 
zgodnie 
z kodem. 
 

● społeczna 
Zgodne uczestnic-
two w pracy gru-
powej. 

 Dzień bez matematy-
ki. 

 Przestrze-
ganie reguł 
obowiązu-
jących w 
społeczno-
ści szkolnej. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

liter.  
Ćwiczymy z Noni. Uzupełnianie 
zdań znakami przestankowymi: 

„.”, „?”, „!”.  

Rodzaje zdań.  
Rozwiązywanie rebusu.  
Tworzenie wypowiedzi w formie 
ustnej i pisemnej.  
Ćwiczenia doskonalące motory-
kę małą.  
Ćwiczenia utrwalające pojęcia: 
głoska, litera, sylaba, alfabet, 
zdanie.  
Utrwalenie nazw rzeczy, osób i 
pisowni imion, nazwisk wielką 
literą.  

Rozumie-
nie, że nie 
wolno 
zabierać 
cudzej 
własności 
bez pozwo-
lenia.  
Pamiętanie 
o oddawa-
niu cudzych 
rzeczy i ich 
szanowa-
niu. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 26, 27 
K. s. 24, 25, 26, 27, 102 

 K. s. 25     P. s. 26, 27 

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3),  
3. 1) 2), 4. 1) 4) 6) 8), 5. 1) 2) 4) 

 V. 2. 1) 8) III. 1. 1) 2) 3) 4)    XIII. 1. 7) 9) 
11), 2. 6) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Omawia ilustrację do tekstu Klasowy kontrakt • Dekoduje informacje • Doskonali kształtne pisanie i poprawne łączenie liter • Uzupełnia zdania znakami prze-

stankowymi: „.”; „?”, „!”• Określa rodzaje zdań • Rozwiązuje rebus •Tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej • Współtworzy klasowy kontrakt • Dekoduje informacje 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

• W ćwiczeniach utrwala pojęcia: głoska, litera, sylaba, alfabet, zdanie • Utrwala nazwy rzeczy, ludzi i pisownię imion i nazwisk wielką literą • Koloruje ilustrację zgodnie z ko-
dem • Zgodnie uczestniczy w pracy grupowej • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności szkolnej • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  

 

III. Sposób na wolny czas 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

11. Godzina – 
dużo czy ma-
ło? 
 

Podawanie przykładów czynno-
ści, które można wykonać 
w ciągu godziny – na podstawie 
ilustracji w podręczniku i wła-
snych doświadczeń U.  
Ćwiczenie doskonalące spostrze-
gawczość.  
Ćwiczenia w czytaniu.  
Próba odpowiedzi na pytanie 
postawione w czytanym tekście. 
Wyjaśnienie pojęć i przysłów 
związanych z czasem. 
Planowanie dnia.  
Stosowanie poprawnych form 

 Co mogę 
zrobić 
w ciągu go-
dziny? – ilu-
strowanie 
sytuacji 
z życia co-
dziennego. 

● społeczna 
Kształtowanie 
umiejętności pla-
nowania czasu. 
Zabawa ruchowa 
„Ja – ty”. 
 

 Matematyka w dzia-
łaniu.  
Liczby dwucyfrowe 
w zakresie 20. 

Wykonanie 
zegara de-
monstracyj-
nego z „Wy-
cinanki”. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

czasownika. 
Lekcje programowania. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 28, 29 
K. s. 28, 29, 30, 31 

 K. s. 29 P. s. 28, 29  P. s. 124 
KM. s. 20, 21, 22, 23 

W. k. 21  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4), 2. 1) 2) 3) 4) 8),  
3. 1) 2), 4. 1), 5. 4) 

 V. 2. 1) 8) III. 1. 1) 2)  II. 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2) 4), 4. 1) 2) 

VI. 1. 1) 2), 
2. 1) 2) b) 4) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wymienia czynności, które można wykonać w ciągu godziny – na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń • Ćwiczy spostrzegawczość 
• Umie zaplanować dzień • Stosuje poprawne formy czasownika • Doskonali technikę czytania • Udziela odpowiedzi na pytanie • Posługuje się liczbami dwucyfrowymi w zakre-
sie 20 • Ilustruje sytuację z życia codziennego – Co mogę zrobić w ciągu godziny? • 
Ponadpodstawowe • Podaje propozycje ciekawego spędzania czasu wolnego • 

12. Planowa-
nie czasu 

Słuchanie ze zrozumieniem 
wiersza Danuty Wawiłow Szyb-
ko! 
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat codziennego pośpie-
chu – na podstawie wiersza, 
ilustracji i doświadczeń U. 
Piszemy poprawnie. Doskona-
lenie pisowni wyrazów z ę i ą.  
Doskonalenie techniki czytania 
w różnym tempie.  

  ● społeczna 
Doskonalenie 
umiejętności pla-
nowania czasu 
wolnego. 

● funkcje życiowe 
człowieka 

Bezpieczne spę-
dzanie czasu wol-
nego. 

Obliczenia zegarowe. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych z zasto-
sowaniem obliczeń 
zegarowych. 

 Przestrze-
ganie reguł 
obowiązu-
jących w 
społeczno-
ści dziecię-
cej oraz w 
świecie 
dorosłych – 
punktual-
ność. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Nazwy czynności. Wyrazy blisko-
znaczne. 
Wyszukiwanie w tekście po-
trzebnych informacji i uzupeł-
nianie nimi zdań.  
Przepisywanie tekstu wiersza. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 30, 31, 114 
K. s. 32, 33 
W. k. 16 

    P. s. 125 
KM. s. 24, 25, 80 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4), 2. 1) 3) 4) 8),  
3. 1) 2), 4. 1) 8), 5. 5) 

  III. 1. 2) IV. 2. 5) 10) II. 2. 1), 6. 4) 9)  XIII. 1. 7) 
11), 2. 6) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem wiersza Danuty Wawiłow Szybko! • Buduje wypowiedzi na temat codziennego pośpiechu – na podstawie wiersza, ilustracji i własnych 
doświadczeń • Doskonali pisownię wyrazów z ę i ą • Doskonali technikę czytania w różnym tempie • Poznaje wyrazy nazywające czynności • Wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje i uzupełnia nimi zdania • Przepisuje tekst wiersza • Wykonuje obliczenia zegarowe • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń zegarowych • Wie, jak 
bezpiecznie i efektywnie spędzić czas wolny • 

13. Odpoczy-
wać można  
w różny spo-
sób 

Rozmowa na temat różnych 
sposobów odpoczywania – 
na podstawie tekstu Odpoczy-
wanie z cyklu „Listy od Hani 
i Henia”, ilustracji i doświadczeń 
U.  
Układanie i zapisywanie zdań 
z rozsypanki sylabowej.  

 Jak odpoczy-
wam? – ilu-
strowanie 
sytuacji 
z życia co-
dziennego. 

  Dodawanie i odej-
mowanie liczb typu 
15 + 2, 17 – 3. Zapi-
sywanie dowolnym 
sposobem podanych 
sum i różnic. 

 Swobodny 
wybór 
ulubionej 
formy wy-
poczynku. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozu-
mieniem.  
Próba odpowiedzi na pytanie: 
Co oznacza wypoczywać aktyw-
nie? 
Dzielenie wyrazów na sylaby.  
Liczba pojedyncza i mnoga rze-
czownika.  
Poczytanka Nicnierobienie. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 32, 33, 102, 103 
K. s. 34, 35 

    P. s. 126 
KM. s. 26, 27, 81 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4) 
8), 3. 1) 2) 3) 4) 5), 4. 1), 5. 1) 4) 

 V. 2. 1) 8)   II. 2. 1) 2) 3), 3. 1) 2) 
4), 4. 1) 2) 

 XIII. 1. 2) 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na temat różnych sposobów odpoczywania – na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń • Układa i zapisuje zdania z rozsy-
panki sylabowej • Dzieli wyrazy na sylaby • Posługuje się liczbą pojedynczą i mnogą rzeczowników • Czyta ze zrozumieniem • Udziela odpowiedzi na postawione pytanie • Wy-
konuje dodawanie i odejmowanie liczb typu: 15+2, 17–3 • Zapisuje dowolnym sposobem podane sumy i różnice • Przedstawia sytuację z życia codziennego w formie pracy pla-
stycznej Jak odpoczywam? • 
Ponadpodstawowe • Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji • 

14. Moje 
zmysły 
 

Omawianie sytuacji pokazanych 
na zdjęciach.  
Podawanie nazw zmysłów.  

   ● przyrodnicza 
Podawanie nazw 
części ciała czło-

Dodawanie i odej-
mowanie jako działa-
nia wzajemnie od-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Czytanie informacji w podręcz-
niku. 
Układanie i zapisywanie zdania 
z rozsypanki wyrazowej.  
Łączenie zmysłów z częściami 
ludzkiego ciała.  
Dopisywanie rzeczowników 
do podanych przymiotników.  
Podawanie przykładów produk-
tów o wskazanym smaku. 

wieka i jego zmy-
słów. 

wrotne.  
Wykonywanie działań 
z użyciem grafów. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 34, 35 
K. s. 36, 37 

   P. s. 34, 35 P. s. 127 
KM. s. 28, 29 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 5), 2. 1) 2) 4) 5),  
3. 1) 2), 4. 1), 5. 1) 4), 6. 2) 3) 

   IV. 1. 4) II. 2. 1) 2) 3), 3. 1) 2) 
4), 4. 1) 2) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Omawia zdjęcia w podręczniku • Podaje nazwy zmysłów • Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej • Czyta ze zrozumieniem informacje w podręczniku 
• Wykonuje dodawanie i odejmowanie jako działania wzajemnie odwrotne • Posługuje się grafami w obliczaniu działań • Łączy nazwy zmysłów z nazwami części ludzkiego ciała 
• Podaje przykłady produktów o wskazanym smaku • 
Ponadpodstawowe • Podaje nazwy części ciała człowieka i jego zmysłów • 

15. Dotykamy 
dźwięku 

Poznawanie sposobów wykorzy-
stania zmysłów do porozumie-

Układanie 
kompozycji 

  ● przyrodnicza 
Sprawdzanie 

Dzień bez matematy-
ki. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

wania się w świecie zwierząt 
i ludzi.  
Tropiciele wiedzy. Zmysły. Roz-
mowa na temat wysłuchanego 
tekstu.  
Uzupełnianie zdań wyrazami 
z ramki. Zamiana rzeczownika 
na formę rozkazującą czasowni-
ka.  
Doskonalenie techniki czytania. 

rytmicznej z 
wykorzysta-
niem głosów 
zwierząt. 
Rytmizowa-
nie i opraco-
wanie mu-
zyczne frag-
mentu wier-
sza Danuty 
Wawiłow 
Szybko!. 

za pomocą do-
świadczenia funk-
cji zmysłów 
w życiu człowieka. 

zabawki 
do gry 
w zośkę 
zgodnie 
z instrukcją. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 36, 37 
K. s. 38 

P. s. 30 
K. s. 100 

    K. s. 39  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 5), 2. 1) 2), 3. 1) 2),  
4. 1), 5. 1) 4), 6. 2) 3) 

VIII. 1. 1) 3) 
4), 3. 1) 2) 3) 

  IV. 1. 6)  VI. 1. 1) 2) 3) 
4), 2. 1) 2) b) 
4) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Zna sposoby wykorzystania zmysłów do porozumiewania się w świecie zwierząt i ludzi • Wskazuje rolę zmysłów w życiu człowieka – na podstawie własnych do-
świadczeń i treści wysłuchanego tekstu • Uzupełnia zdania wyrazami z ramki • Doskonali technikę czytania i kształtnego pisania • Zamienia rzeczowniki na czasowniki w formie 
rozkazującej • Układa kompozycję rytmiczną z wykorzystaniem głosów zwierząt • Potrafi rytmicznie wykonać fragment wiersza Danuty Wawiłow Szybko! • Potrafi zgodnie 
z instrukcją wykonać zabawkę do gry w zośkę • 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  

 

IV. W zgodzie z przyrodą 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

16. Sprzątanie 
świata 
 

Rozmowa na temat konieczności 
segregacji i sposobów wykorzy-
stania odpadów – na podstawie 
ilustracji, tekstu i doświad-
czeń U.  
Układanie i zapisywanie zdania 
z rozsypanki sylabowej.  
Odczytywanie zaszyfrowanego 
hasła.  
Stosowanie poprawnej formy 
gramatycznej w nazwach czyn-
ności.  
Doskonalenie techniki czytania.  
Piszemy poprawnie. Utrwalenie 
pisowni wyrazów z u. 
Układanie opowiadania z wyra-

   ● przyrodnicza 
– Wskazywanie 
zagrożeń wynika-
jących z zaśmieca-
nia naszej planety. 
– Rozumienie 
potrzeby segrega-
cji odpadów. 
– Podawanie przy-
kładów działania 
na rzecz ochrony 
przyrody w swoim 
środowisku.  
– Gra ekologiczna 
z „Wycinanki”. 

0 i 1 w dodawaniu 
i odejmowaniu liczb.  

Wykonanie 
„Śmieciowe-
go potwora” 
z surowców 
wtórnych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

zami z u. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 38, 39, 114 
K. s. 40, 41 
W. k. 16 

   K. s. 40 
W. k. 6 

P. s. 128 
KM. s. 30, 31 

P. s. 38  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 3), 2. 1) 2) 5), 3. 1) 2) 5), 
4. 1), 5. 1) 

   IV. 1. 8) II. 2. 1) 2) 3), 3. 1) 2) 
4), 4. 1) 2), 6. 3) 9) 

VI. 1. 1) 2) 3) 
4), 2. 1) 2) a) 
b) 4) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na temat konieczności segregacji i sposobów wykorzystania odpadów – na podstawie ilustracji, tekstu i własnych doświadczeń • Układa 
i zapisuje zdania z rozsypanki sylabowej • Odczytuje zaszyfrowane hasło • Stosuje poprawne formy gramatyczne w nazwach czynności • Doskonali technikę czytania • Utrwala 
pisownię wyrazów z u • Posługuje się liczbami 0 i 1 w dodawaniu i odejmowaniu liczb • Wskazuje zagrożenia wynikające z zaśmiecania naszej planety • Rozumie potrzebę segre-
gacji odpadów • Podaje przykłady działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku • 
Ponadpodstawowe • Świadomie segreguje odpady • Montuje modele z papieru i tworzyw sztucznych na podstawie prostych instrukcji i schematów rysunkowych • 

17. Przedmio-
ty z odzysku 

Rozmowa na temat wysłucha-
nego wiersza Danuty Wawiłow 
O Fabianie.  
Wyszukiwanie w tekście po-
trzebnych informacji oraz wska-
zywanie rymów.  
Wykorzystanie odpadów 
do produkcji artykułów wtór-
nych. 
Tropimy gramatykę. Rzeczownik 
w liczbie pojedynczej i mnogiej.  
Rozwiązywanie rebusu.  

 Rysowanie 
rzeczy wyko-
nanej z su-
rowców 
wtórnych – 
na podstawie 
tekstu zreda-
gowanego 
przez U. 

 ● przyrodnicza 
– Zasady ochrony 
przyrody i ko-
nieczność nieza-
śmiecania środo-
wiska.  
– Rozumienie 
znaczenia selekcji 
odpadów i pozy-
skiwania surow-
ców wtórnych. 

Liczby parzyste i nie-
parzyste. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Ulica Ciekawych Wyrazów. 
Wyjaśnienie terminu surowce 
wtórne. 
Zabawa „Jedno – więcej”. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 40, 41, 42, 43 
K. s. 42, 43 

 P. s. 41   P. s. 129 
KM. s. 32, 33, 81 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 5), 2. 1) 2) 3), 3. 1) 2), 
4. 1), 5. 4) 

 V. 1. 1) a) b) 
c), 2. 1) 

 IV. 1. 8) II. 2. 1) 2), 3. 1) 2) 4), 
4. 1) 2), 6. 9) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozmawia na temat wysłuchanego wiersza Danuty Wawiłow O Fabianie • Wyszukuje w tekście potrzebne informacje • Wskazuje rymy w wierszu • Wie, że można 
wykorzystać odpady do produkcji artykułów wtórnych • Określa liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników • Rozwiązuje rebusy • Rozumie termin surowce wtórne • Wskazuje 
liczby parzyste i nieparzyste • Stosuje zasady ochrony przyrody i nie zaśmieca środowiska • Rozumie znaczenie selekcji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych 
Ponadpodstawowe • Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji • W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty • 

18. Baśń 
o kaczątku 

Uważne wysłuchanie fragmentu 
lektury Hansa Christiana Ander-
sena Brzydkie kaczątko.  
Formułowanie wypowiedzi ust-
nej na temat dalszych przygód 
kaczątka. Tworzenie własnego 
zakończenia baśni.  
Uzupełnianie metryczki lektury. 
Pisownia nazwisk, imion, tytu-
łów wielką literą.  
Wskazanie emocji, jakie towa-

  ● społeczna 
– Umiejętność 
rozróżniania 
w kontaktach 
z rówieśnikami, co 
jest dobre, a co 
złe.  
– Dostrzeganie 
potrzeby pomaga-
nia słabszym. 

 Tydzień.  
Praktyczne posługi-
wanie się nazwami 
dni tygodnia. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
origami 
Brzydkie 
Kaczątko 
według in-
strukcji. 

Odróżnia-
nie dobra 
i zła w 
otaczają-
cym świe-
cie i w 
świecie 
poznawa-
nych tek-
stów.  
Poszano-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

rzyszyły kaczątku na różnych 
etapach jego życia.  
Układanie i zapisywanie zdań 
z rozsypanki wyrazowej.  
Poczytanka Pająk. 

wanie god-
ności in-
nych. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 44, 45, 104, 105 
K. s. 44, 45 

    P. s. 130 
KM. s. 34, 35, 81 

K. s. 46  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4), 2. 1) 2) 3) 4) 5),  
3. 1) 2) 3) 4) 5) 7), 4. 1) 8) 9) 

  III. 1. 2) 3) 4)   II. 2. 1) 2), 3. 1), 4. 1) 
2), 6. 4) 9) 

VI. 1. 1) 2) 3) 
4), 2. 1) 2) a) 
4) 

XIII. 1. 9), 
2. 1) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha fragmentu lektury Hansa Christiana Andersena Brzydkie kaczątko • Formułuje wypowiedź ustną na temat dalszych przygód kaczątka • Tworzy własne 
zakończenie baśni • Uzupełnia metryczkę lektury • Zapisuje wielką literą nazwiska, imiona i tytuły • Wskazuje emocje, jakie towarzyszyły kaczątku na różnych etapach jego życia 
• Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej • Pragnie poznawać literaturę i sztukę dla dzieci • Zna nazwy dni tygodnia i kolejność ich występowania • Praktycznie posługu-
je się nazwami dni tygodnia • Potrafi rozróżniać w kontaktach z rówieśnikami, co jest dobre, a co złe • Dostrzega potrzebę pomagania słabszym • Wykonuje origami Brzydkie 
Kaczątko według instrukcji • Rozumie, że ludzie mają równe prawa • 
Ponadpodstawowe • W tekście literackim określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów • Ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci • Odróżnia dobro 
od zła • Pomaga słabszym • Dostrzega różnice między ludźmi i je szanuje • 

19. Przyroda 
jesienią 

Rozmowa na temat zmian za-
chodzących w przyrodzie z na-
dejściem jesieni – na podstawie 
wiersza Małgorzaty Strzałkow-
skiej Drzewa oraz obserwacji U.  
Doskonalenie techniki czytania – 

 Wykonanie 
kompozycji 
z liści. 

 ● przyrodnicza 
Rozpoznawanie 
liści i podawanie 
nazw drzew 
na podstawie ich 
kształtu i ilustracji.  

Gra matematyczna 
Leśny wyścig. 
Ćwiczymy z Noni. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Gimnastyka oka i języka. 
Ćwiczenie grafomotoryczne. 
Zaznaczanie w kalendarzu daty 
pierwszego dnia jesieni.  
Ćwiczenia w rozwijaniu zdań. 
Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. 
Utrwalanie pisowni wielkiej 
litery w imionach.  
Ćwiczenia utrwalające formy 
gramatyczne czasownika, liczbę 
pojedynczą i mnogą rzeczowni-
ków, pisownię wyrazów z ą i ę. 
Łączenie rzeczowników z cza-
sownikami w odpowiedniej 
formie.  
Układanie wyrazów z rozsypanki 
literowej. 
Ćwiczymy z Noni. 

 
 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 46, 47 
K. s. 47, 48, 50, 51 

 K. s. 49  K. s. 47 KM. s. 36, 37, 38, 39   

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2), 4. 1) 4), 5. 1) 4) 

 V. 2. 3) 4)  IV. 1) 4) II. 2. 1) 2) 3) 4), 3. 1) 
2) 4), 4. 1) 2), 6. 4) 6) 
8) 9) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na temat zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni – na podstawie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Drzewa i wła-
snych obserwacji • Doskonali technikę czytania – Gimnastyka oka i języka • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne • Zaznacza w kalendarzu datę pierwszego dnia jesieni • Rozwi-
ja zdania • Utrwala pisownię wielkiej litery w imionach oraz pisownię wyrazów z ą i ę • Łączy rzeczowniki z odpowiednią formą czasowników • Układa wyrazy z rozsypanki lite-
rowej • Gra w grę matematyczną • Rozpoznaje liście i podaje nazwy drzew na podstawie ich kształtu i ilustracji • 
Ponadpodstawowe • Wyjaśnia zależności świata przyrody od pór roku • 

20. Wycieczka 
(dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela) 

Wypowiedzi na temat planowa-
nej wycieczki.  
Omówienie celów i przypo-
mnienie zasad właściwego za-
chowania w czasie wycieczki.  
Układanie z rozsypanki zdań 
na temat piękna jesiennego 
krajobrazu.  
Opisywanie jesiennych drzew. 

 Praca pla-
styczna Je-
sienne drze-
wo z natural-
nych materia-
łów przyrod-
niczych 
zgromadzo-
nych podczas 
wycieczki. 

● społeczna 
Umiejętność 
współpracy 
w grupie. 

● przyrodnicza 
Obserwowanie 
zmian zachodzą-
cych w przyrodzie 
jesienią ze szcze-
gólnym zwróce-
niem uwagi 
na drzewa. 
● funkcje życiowe 

człowieka 
Właściwe zacho-
wanie w czasie 
wycieczki. 

Dzień bez matematy-
ki. 

 Kulturalne 
zachowanie 
w trakcie 
wycieczek. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

Dzień bez podręcznika.        

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 5), 2. 1) 2) 3) 7) 8),  
5. 1), 6. 3) 

 V. 1. 1) a) b) 
c) 2), 2. 1) 2) 
3) 4) 

III. 1. 1) 2) 3) 4) IV. 1. 1) 4) 6),  
2. 5) 8) 9) 10) 11) 

  XIII. 1. 11), 
2. 6) 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat planowanej wycieczki • Układa z rozsypanki zdania na temat piękna jesiennego krajobrazu • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i współ-
pracy w grupie • Wykonuje pracę plastyczną Jesienne drzewo z liści, gałązek i kory drzew • 
Ponadpodstawowe • Opisuje jesienne drzewa • Gromadzi materiał przyrodniczy • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  

V. Kuchenne tajemnice 

21. Czy wiesz, 
co jesz? 

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat prawidłowego odży-
wiania się na podstawie tekstów 
czytanych przez N.  
Zabawa „Czy wiesz, co jesz?”. 
Uzupełnianie zdań wyrazami. 
Rozwiązanie rebusu, zapisanie 
hasła.  
Czytanie ze zrozumieniem, koń-
czenie rysunku zgodnie z podaną 
instrukcją.  
Układanie propozycji jadłospisu 
na cały dzień zgodnie z zasadami 
zdrowego żywienia. 

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Sałatka owoco-
wa”. 

● przyrodnicza 
Układanie propo-
zycji jadłospisu 
na cały dzień 
zgodnie  
z zasadami zdro-
wego żywienia. 
 

Dodawanie  
i odejmowanie liczb 
w zakresie 20.  
Porównywanie liczb. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Tekst matematyczny. 

 Przestrze-
ganie norm 
i zasad 
obowiązu-
jących 
w grupie.  
Wchodze-
nie w rela-
cje  
z innymi 
osobami. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 

P. s. 48, 49 
K. s. 52, 53 

   P. s. 48, 49 
K. s. 53 

P. s. 126 
KM. s. 40, 41 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

uczniowskich 

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 3),  
3. 1) 2) 3), 4. 1) 3) 

  III. 1. 1) IV. 2. 6) 7) II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2), 
4. 1) 

 XIII. 1. 11), 
2. 4) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat prawidłowego odżywiania się na podstawie tekstów czytanych przez N. • Uczestniczy w zabawie „Czy wiesz, co jesz?”• Uzupełnia zdania 
wyrazami • Rozwiązuje rebus, zapisuje hasło • Czyta ze zrozumieniem, kończy rysunek zgodnie z podaną instrukcją • Układa propozycję jadłospisu na cały dzień zgodnie z zasa-
dami zdrowego żywienia • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Sałatka owocowa” • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 • Porównuje liczby • Rozwiązuje zadania tekstowe 
• Przestrzega norm i zasad obowiązujących w grupie • Wchodzi w relacje z innym osobami • 

22. Skąd się 
wzięło śnia-
danie 

Próba odpowiedzi na pytanie, 
skąd się wzięło śniadanie i dla-
czego jest najważniejszym posił-
kiem dnia.  
Wyszukanie, wskazanie i odczy-
tanie w tekście zdania będącego 
odpowiedzią na postawione 
pytanie.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów 
na różnych poziomach.  
Doskonalenie umiejętności for-
mułowania zdań w liczbie poje-
dynczej i mnogiej.  
Wskazywanie produktów mlecz-
nych i owoców.  
Dopisywanie do rzeczowników 
przymiotników w odpowiedniej 
formie.  

    Odejmowanie i do-
dawanie liczb w za-
kresie 20.  
Rozwiązywanie zada-
nia tekstowego.  
Stosowanie działania 
odwrotnego.  
Wskazywanie liczb 
parzystych i nieparzy-
stych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Zabawa słowna „Wiem, że 
zdrowo jem”. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 50, 51  
K. s. 54, 55 

    P. s. 131  
KM. 42, 43 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 3), 3. 1) 2), 
4. 1) 3), 5. 1) 

    II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2), 
4. 1) 2) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Odpowiada na pytanie, skąd się wzięło śniadanie i dlaczego jest najważniejszym posiłkiem dnia • Wyszukuje, wskazuje i odczytuje w tekście zdanie będące odpo-
wiedzią na postawione pytanie • Czyta teksty na różnych poziomach • Doskonali umiejętność formułowania zdań w liczbie pojedynczej i mnogiej • Wskazuje produkty mleczne 
i owoce • Dopisuje do rzeczowników przymiotniki w odpowiedniej formie • Uczestniczy w zabawie słownej „Wiem, że zdrowo jem” • Odejmuje i dodaje liczby w zakresie 20 
• Rozwiązuje zadanie tekstowe • Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste • 
Ponadpodstawowe • Stosuje działanie odwrotne • 

23. Zabawa 
w gotowanie 

Wypowiedzi na temat wysłu-
chanego opowiadania Barbary 
Gawryluk Szkoła gotowania.  
Wyszukanie, wskazanie w tek-
ście i odczytanie przez U. nazw 
wszystkich produktów żywno-
ściowych. 
Ulica Ciekawych Wyrazów − 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
karczoch.  
Układanie i zapisywanie odpo-
wiedzi na postawione pytania 

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Popcorn”.  

 Doskonalenie umie-
jętności dopełniania 
do pełnej dziesiątki.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

 Przestrze-
ganie norm 
i zasad 
obowiązu-
jących 
w grupie.  
Wchodze-
nie w rela-
cje z innym 
osobami. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

dotyczące tekstu.  
Piszemy poprawnie. Ćwiczenia 
w pisaniu wyrazów z ch wy-
miennym. 
Poczytanka Tajemnica szefa 
kuchni. 
Czytam sam! 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 52, 53, 106, 107, 111, 115 
K. s. 56, 57 

    P. s. 132  
KM. s. 44, 45  
 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 3), 3. 1) 2) 4), 
4. 1) 3) 4), 6. 1) 2) 

  III. 1. 1)  II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2), 
4. 1), 6. 3) 

 XIII. 1. 11), 
2. 4) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania Barbary Gawryluk Szkoła gotowania • Wyszukuje, wskazuje w tekście i odczytuje nazwy wszystkich produktów 
żywnościowych • Korzysta ze źródeł, poznaje nazwę warzywa – karczoch • Układa i zapisuje odpowiedź na postawione pytanie dotyczące tekstu • Ćwiczy pisownię wyrazów z ch 
• Uczestniczy w zabawie ruchowej „Popcorn” • Doskonali umiejętność dopełniania do pełnej dziesiątki • Rozwiązuje zadania tekstowe • Przestrzega norm i zasad obowiązujących 
w grupie • Wchodzi w relacje z innym osobami • 

24. Ciekawe 
portrety 

Wysłuchanie ze zrozumieniem 
tekstu Ciekawe portrety.  
Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach.  
Warto ich znać! Królowa Bona.  
Podawanie nazw warzyw i ukła-
danie ich według kolejności 
alfabetycznej.  

 Zrób to sam! 
Wykonanie 
warzywnego 
portretu 
według 
podanego 
wzoru lub 
własnego 

● historyczna 
Zapoznanie  
z postacią królo-
wej Bony. 

 Doskonalenie umie-
jętności odejmowania 
z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego 
z wykorzystaniem 
drzewek i grafów. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Zaznaczanie kolorem informacji 
prawdziwej i nieprawdziwej. 

pomysłu.  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 54, 55  
K. s. 58 

 K. s. 59 P. s. 55  P. s. 132  
KM. s. 46, 47 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 3),  
3. 1) 2) 3), 4. 4) 6), 6. 1) 2) 

 V. 1) a) b) 2),  
2. 4) 

III. 2. 7  II. 2. 1) 3) 4),  
3. 1) 2) 4), 4. 1) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wysłuchuje ze zrozumieniem tekst Ciekawe portrety • Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach • Podaje nazwy warzyw i układa wyrazy we-
dług kolejności alfabetycznej • Zaznacza kolorem informacje prawdziwe i nieprawdziwe • Wykonuje warzywny portret według podanego wzoru lub własnego pomysłu • Dosko-
nali umiejętność odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego z wykorzystaniem drzewek i grafów • Rozwiązuje zadania tekstowe •  
Ponadpodstawowe • Korzysta z różnych źródeł przekazu, poznaje postać Królowej Bony • 

25. Smakołyki 
dla naszej 
Pani 

Rozmowa na temat obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej.  
Zabawa ruchowa „Podaj dalej”.  
Zapoznanie z formą zaproszenia.  
Gimnastyka oka i języka – do-
skonalenie techniki czytania.  
Uzupełnianie treści zaproszenia.  
Czytam ze zrozumieniem. 
Tworzenie wyrazów z cząstką 
ucz.  
Czytanie ze zrozumieniem.  

Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem. 
Edward 
Grieg, I suita 
Peer Gynt. 
Śmierć Azy.  
Nauka pio-
senki Zatań-
czyły witami-
ny. 

Ozdabianie 
zaproszenia 
nalepkami. 

● społeczna 
Wskazywanie 
właściwych za-
chowań i miejsc 
podczas spożywa-
nia posiłków. 

 Dzień bez matematy-
ki. 

Rondelko-
landia - 
przygotowa-
nie koloro-
wych smako-
łyków. 

Czerpanie 
szczęścia 
 z relacji  
z innymi 
osobami. 
Wchodze-
nie w rela-
cje z innymi 
osobami  
z poszano-
waniem ich 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Ćwiczenia na spostrzegawczość. 
Poczytanka Tajemnica szefa 
kuchni. 
Lekcje programowania. 

Recytacja 
przysłowia 
o budowie 
dwuczęścio-
wej AB. 

wartości. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 56, 57, 58, 59, 106, 107  
K. s. 114, 115, 60, 61 

P. s. 97 
CD 

K. s. 60    P. s. 58  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 3), 3. 1) 2),  
4. 1) 3) 4), 5. 7), 6. 1) 2) 

VIII. 1. 1) 2) 5) 
6), 2. 1) 3) 4), 
3. 2) 

V. 2. 7) III. 1. 3) 4)   VI. 1. 1) 2) 
3), 2. 2) c) 

XIII. 2. 6) 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozmawia na temat obchodów Dnia Edukacji Narodowej • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Podaj dalej” • Zapoznaje się z formą zaproszenia • Doskonali techni-
kę czytania • Uzupełnia treść zaproszenia • Ozdabia zaproszenie nalepkami • Tworzy wyrazy z cząstką ucz • Czyta ze zrozumieniem • Ćwiczy spostrzegawczość • Poznaje utwór 
Edwarda Griega, I suita Peer Gynt. Śmierć Azy • Uczy się śpiewać piosenkę Zatańczyły witaminy • Recytuje przysłowie o budowie dwuczęściowej AB • Wskazuje właściwe zacho-
wania i miejsca podczas spożywania posiłków • Przygotowuje kolorowe smakołyki • Przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, których jest członkiem • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  

VI. W lesie 
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26. Co słychać 
w lesie nocą? 

Wypowiedzi na temat ilustracji 
i tekstów dotyczących zwierząt 
i ich nocnych zachowań. 
Stosowanie znaków interpunk-
cyjnych podczas wymieniania 
przykładów zwierząt aktywnych 
nocą i w dzień.  
Łączenie rzeczownika z jego 
zdrobnieniem. 

 Rytmiczna 
recytacja 
przysłowia 
o jesieni. 
Abecadło 
muzyczne – 
poznawanie 
głosów ludz-
kich. 

 ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Zwierzęta lasu”. 

● przyrodnicza 
Podanie przykła-
dów zwierząt ak-
tywnych nocą 
i w dzień. 

Doskonalenie umie-
jętności dodawania 
liczb z przekrocze-
niem progu dziesiąt-
kowego.  
Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 60, 61  
K. s. 64, 65, 111 

P. s. 96  
K. s. 100 

  P. s. 60, 61  
K. s. 64 

P. s. 133  
KM. s. 48, 49, 50, 51 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 3), 3. 1) 2),  
4. 1) 3) 5) 

VIII. 1. 2) 4) 
7), 2. 1), 3. 2), 
4. 1) 3) 

 III. 1. 1) IV. 1. 1) 2) 3) II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2) 
4), 4. 1) 

  

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat ilustracji i tekstu dotyczącego zwierząt i ich nocnych zachowań • Stosuje znaki interpunkcyjne podczas wymieniania przykładów zwierząt 
aktywnych nocą i w dzień • Łączy rzeczownik z jego zdrobnieniem • Rytmicznie recytuje przysłowie o jesieni • Poznaje głosy ludzkie • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Zwierzę-
ta lasu” • Podaje przykłady zwierząt aktywnych nocą i w dzień • Doskonali umiejętność dodawania liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego • Rozwiązuje zadania tekstowe • 

27. Co nam 
dają drzewa? 

Rozmowa na temat, co nam dają 
drzewa – na podstawie wysłu-
chanego tekstu i doświadczeń U. 
Tropiciele wiedzy – drzewa. 
Doskonalenie techniki czytania 
różnymi sposobami.  
Czytanie ze zrozumieniem – 
podawanie nazw zwierząt i ro-

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Odgłosy lasu”. 
 

● przyrodnicza 
Podawanie nazw 
zwierząt i roślin 
występujących  
w lesie. 
 

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na doda-
wanie liczb z przekro-
czeniem progu dzie-
siątkowego.  
Matematyka w dzia-
łaniu. 
Przedstawianie dzia-

Wykonanie 
makiety lasu. 
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ślin występujących w lesie.  
Wstawianie odpowiedniego 
znaku interpunkcyjnego kończą-
cego zdanie.  
Staranne zapisywanie zdań.  
Odszukiwanie w zdaniach ukry-
tych nazw zwierząt. 

łania (sumy) na osi 
liczbowej. 
 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 62, 63, 64  
K. s. 66, 67 

   K. s. 66 P. s. 133  
KM. s. 48, 49, 52, 53, 
83 

W. k. 11, 12  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3), 3. 1) 
2), 4. 1) 3) 5), 5. 4) 

  III. 1. 1) IV. 1. 1) 2) 3) II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2) 
4), 4. 1) 

VI. 1. 1), 2. 1) 
2) a) 4) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozmawia na temat, co nam dają drzewa – na podstawie wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń • Doskonali technikę czytania różnymi sposobami • Czyta 
ze zrozumieniem – podaje nazwy zwierząt i roślin występujących w lesie • Wstawia odpowiedni znak interpunkcyjny kończący zdanie • Starannie zapisuje zdania • Odszukuje 
w zdaniach ukryte nazwy zwierząt • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Odgłosy lasu” • Wykonuje makietę lasu • Rozwiązuje zadania tekstowe na dodawanie liczb z przekrocze-
niem progu dziesiątkowego • Przedstawia działanie (sumę) na osi liczbowej • 
Ponadpodstawowe • Poszerza swoją wiedzę na temat drzew egzotycznych na podstawie wiadomości z różnych źródeł wiedzy • 

28. Z mapą 
na wycieczkę  

Rozmowa na temat wyprawy 
w góry.  
Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach.  
Czytanie mapy i tekstu ze zro-
zumieniem.  
Odszukiwanie miejsc na mapie 
zgodnie z tekstem. 
Poczytanka Żurawiny. 

Nauka pio-
senki Desz-
czowa muzy-
ka.  
Utrwalenie 
rytmicznej 
recytacji 
przysłowia 
o jesieni.  

 ● społeczna 
Zabawa w grupach 
„Pakujemy ple-
cak”. 
 

●geograficzna 
Odszukiwanie 
miejsc na mapie 
zgodnie z tekstem. 
● funkcje życiowe 

człowieka 
– Reagowanie 
stosownym za-
chowaniem 

Ćwiczenia wprowa-
dzające do odejmo-
wania liczb z przekro-
czeniem progu dzie-
siątkowego.  
Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zada-
nia tekstowego 

 Świado-
mość, że 
własny 
wybór 
rodzi kon-
sekwencje, 
które doty-
czą jego 
samego. 
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Głosy ludzkie 
w ćwicze-
niach. 
 

w sytuacji zagro-
żenia bezpieczeń-
stwa i zdrowia. 
– Ubieranie się 
odpowiednio 
do stanu pogody, 
poszukiwanie 
informacji na 
temat pogody.  
– Świadomość 
istnienia zagrożeń 
ze strony środowi-
ska naturalnego 
(nagła zmiana 
pogody, burza). 
– Stosowanie 
zasady bezpie-
czeństwa podczas 
korzystania 
z urządzeń cyfro-
wych – GPS. 
– Świadomość 
pozytywnego 
znaczenia techno-
logii w życiu czło-
wieka. 

na odejmowanie. Dostrzega-
nie, że 
każdy po-
winien brać 
odpowie-
dzialność 
za swoje 
wybory. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 65, 108, 109 
K. s. 68, 69, 106 

P. s. 96  
K. s. 100, 118 

  P. s. 65  
K. s. 68 

P. s. 134  
KM. s. 54, 55, 56, 57, 
82 

  

Odniesienia I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4) 5),  VIII. 1. 2) 4)  III. 1. 1) IV. 2. 5) 8) 11) 13) II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2)  XIII. 1. 4) 5) 



 

 
 

Nowi Tropiciele| Klasa 2              Szkoła podstawowa 1–3 
 

 

 AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne) 
 

 
34 

do PP 3. 1) 2), 6. 2) 7), 2. 1) 3) 4), 
3. 2), 4. 1) 3) 

15), 3. 3) 4), 4. 1) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na temat wyprawy w góry • Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach • Czyta mapę i tekst ze zrozumieniem • Odszu-
kuje zgodnie z tekstem miejsca na mapie • Uczy się śpiewać piosenkę Deszczowa muzyka • Utrwala rytmiczną recytację przysłowia o jesieni • Rozpoznaje głosy ludzkie w ćwicze-
niach • Uczestniczy w zabawie grupowej „Pakujemy plecak” • Reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia • Ubiera się odpowiednio 
do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody • Ma świadomość istnienia zagrożeń ze strony środowiska naturalnego (nagła zmiana pogody, burza) • Ma świadomość 
pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka • Wykonuje ćwiczenia wprowadzające do odejmowania liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego • Rozwiązuje zadania 
tekstowe na odejmowanie • Ma świadomość, że własny wybór rodzi konsekwencje, które dotyczą jego samego • 
Ponadpodstawowe • Stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych – GPS • Dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory • 

29. Zachowa-
nie w lesie 

Nauka „Leśnego pląsu na dzień 
dobry”.  
Tworzenie kilkuzdaniowych 
wypowiedzi ustnych na temat 
zachowania w lesie na podsta-
wie tekstu, ilustracji w podręcz-
niku i doświadczeń U.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów 
na różnych poziomach.  
Piszemy poprawnie. Utrwalenie 
pisowni wyrazów z rz po spół-
głoskach.  
Układanie i pisanie wyrazów 
z rozsypanki literowej. 

  ● społeczna 
– Zabawa ruchowa 
„Spacer w wy-
obraźni”.  
– Nauka „Leśnego 
pląsu na dzień 
dobry”. 

● przyrodnicza 
Zapoznanie się 
z budową grzyba. 

Doskonalenie umie-
jętności odejmowania  
liczb z przekrocze-
niem progu dziesiąt-
kowego.  
Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych.  
Wykonanie ćwiczenia 
zgodnie z podaną 
instrukcją. 
 

 Naślado-
wanie 
i przyjmo-
wanie jako 
własne 
właściwego 
zachowania 
na podsta-
wie tekstu 
literackiego  
i własnych 
przeżyć. 
Przestrze-
ganie zasad 
obowiązu-
jących we 
wspólno-
cie, której 
jest człon-
kiem. 
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Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 66, 67, 115 
K. s. 70, 71 

   K. s. 68 P. s. 134  
KM. s. 54, 55, 58, 59 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 5), 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2), 4. 4), 6. 2) 

  III. 1. 1) IV. 1. 1) II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2) 
4), 4. 1), 6. 8) 

 XIII. 2. 5) 6) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Poznaje „Leśny pląs na dzień dobry” • Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną na temat zachowania w lesie na podstawie tekstu, ilustracji w podręczniku i wła-
snych doświadczeń • Czyta teksty na różnych poziomach • Utrwala pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach • Układa i pisze wyrazy z rozsypanki literowej • Poznaje budowę grzy-
ba • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Spacer w wyobraźni” • Doskonali umiejętność odejmowania liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego • Rozwiązuje zadania tekstowe 
• Wykonuje ćwiczenia zgodnie z podaną instrukcją • Przyjmuje jako własne właściwe zachowania na podstawie tekstu literackiego i własnych przeżyć • Przestrzega zasad obo-
wiązujących we wspólnocie, której jest członkiem • 

30. Drzewa 
w Puszczy 
Białowieskiej 
 

Przewodnik prawdziwych tropi-
cieli. Jesień – wysłuchanie frag-
mentu tekstu Tam, gdzie rosną 
rekordziści AdamaWajraka czy-
tanego przez N. 
Redagowanie pisemnej wypo-
wiedzi o wyprawie do lasu i 
uzasadnienie jej.  
Ćwiczymy z Noni – utrwalenie 
pisowni wyrazów z ch, zdrob-
nień, formy zaproszenia, klasyfi-
kowania wyrazów – nazw ludzi, 
zwierząt, roślin i rzeczy. 
Czytam sam! 
 

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Chodzimy 
po tropach”. 

● przyrodnicza 
Fauna i flora Bia-
łowieskiego Parku 
Narodowego. 
● geograficzna 
Wskazywanie na 
mapie obszaru 
Puszczy Białowie-
skiej. 
 

Dzień bez matematy-
ki. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
pracy „Las” 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją. 
 

 

Odniesienie P. s. 68, 69      K. s. 73  
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do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

K. s. 72, 74, 75, 111  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2), 4. 3) 4), 5. 4), 6. 2) 

  III. 1. 1) IV. 1. 1 ) 2), 3. 2)  VI. 1. 1) 2) 3) 
4), 2. 1) 2) a) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Poznaje różne źródła wiedzy – słucha fragmentu tekstu Tam, gdzie rosną rekordziści AdamaWajraka czytanego przez N. • Redaguje pisemną wypowiedź o wy-
prawie do lasu i uzasadnia ją • Utrwala pisownię wyrazów z ch, podaje zdrobnienia • Stosuje formę zaproszenia • Klasyfikuje wyrazy – nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy 
• Uczestniczy w zabawie ruchowej „Chodzimy po tropach” • Poznaje faunę i florę Białowieskiego Parku Narodowego • Wykonuje pracę „Las” zgodnie z podaną instrukcją • 
Ponadpodstawowe • Wskazuje na mapie obszar Puszczy Białowieskiej • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  

 

VII. Przyjaźń 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

31. Przyjaciele 
 

Wysłuchanie czytanego przez N. 
fragmentu wiersza W. Chotom-
skiej Najlepiej razem.  
Omówienie treści utworu.  
Wypowiedzi U. na temat przy-
jaźni, zaufania i dochowywania 
tajemnicy na podstawie wysłu-
chanego tekstu Przyjaciel. Kto to 

 Rysowanie 
portretu 
swojego 
przyjaciela. 

● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Przyjaciel”. 
Ocenianie postę-
powania innych 
osób 
w odniesieniu 
do poznanych 

 Dodawanie z przekro-
czeniem progu dzie-
siątkowego.  
Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
 

 Uświada-
mianie 
sobie, że 
każdy 
człowiek 
posiada 
swoją god-
ność.  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

taki? z cyklu „Listy od Hani 
i Henia”.  
Czytanie ze zrozumieniem tekstu 
Andrzeja Marka Grabowskiego 
Kózka Marysia.  
Bawimy się z Noni – dokończe-
nie rozpoczętej historii o kózce 
Marysi (tworzenie opowiadania). 
Uzupełnianie luk w zdaniach 
podanymi wyrazami.  
Układanie i pisanie powiedzeń 
o przyjaźni na podstawie rozsy-
panki sylabowej.  
Piszemy poprawnie. Zapisywa-
nie wyrazów z rozsypanek lite-
rowych – utrwalenie pisowni 
wyrazów z ó wymiennym. 
Poczytanka Parasol. 
Metoda projektu – mapa myśli 
„Kto to jest przyjaciel?” 

wartości na pod-
stawie wysłucha-
nego tekstu Przy-
jaciel. Kto to taki? 
z cyklu „Listy 
od Hani i Henia”. 
 

Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
innych; 
przejawia-
nie właści-
wego za-
chowania. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 70, 71, 72, 73, 110, 111, 
115 
K. s. 76, 77 
W. k. 18 

 K. s. 76   P. s. 135  
KM. s. 48, 49, 60, 61, 
84 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4), 
3. 1) 2) 3) 5), 4. 1) 3) 4), 5. 4) 

 V. 1. 1) d),  
2. 1), 3.2) 

III. 1. 1) 4)  II. 2. 1) 3) 4),  
3. 1) 2) 4), 4. 1) 

 XIII. 1. 1) 
3), 2. 3) 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wysłuchuje czytany przez N. fragment wiersza Wandy Chotomskiej Najlepiej razem • Omawia treść utworu • Wypowiada się na temat przyjaźni, zaufania i do-
chowywania tajemnicy na podstawie wysłuchanego tekstu Przyjaciel. Kto to taki? z cyklu „Listy od Hani i Henia” • Czyta ze zrozumieniem tekst Kózka Marysia • Tworzy opowia-
danie • Uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami • Układa i pisze powiedzenia o przyjaźni na podstawie rozsypanki sylabowej • Zapisuje wyrazy z rozsypanek literowych – 
utrwala pisownię wyrazów z ó wymiennym • Rysuje portret swojego przyjaciela • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Przyjaciel” • Dodaje liczby z przekroczeniem progu dziesiąt-
kowego • Rozwiązuje zadania tekstowe • Uświadamia sobie, że każdy człowiek posiada swoją godność • Wyraża szacunek wobec innych; przejawia właściwe zachowanie • 
Ponadpodstawowe • Pracuje metodą projektu • Ocenia postępowania innych osób w odniesieniu do poznanych wartości • 

32. Kubuś 
Puchatek 

Wysłuchanie ze zrozumieniem 
fragmentu lektury A. A. Milne’a 
Kubuś Puchatek.  
Uzupełnianie metryczki książki –
zwrócenie uwagi na zapis wiel-
kiej litery w tytułach, imionach 
i nazwiskach.  
Uzupełnianie zdań pytających 
odpowiednimi wyrazami. 
Tworzenie zdrobnień do poda-
nych rzeczowników.  
Kończenie rozpoczętych zdań. 
Metoda projektu – dobranie 
właściwych przysłów do frag-
mentu lektury. 

 Zilustrowanie 
wybranego 
bohatera 
lektury.  
Rysowanie 
oburącz. 

● społeczna 
Zabawa „Pląsy 
zwierząt”. 
 

 Doskonalenie doda-
wania i odejmowania 
z przekroczeniem 
progu dziesiątkowe-
go.  
Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych.  
Tekst matematyczny. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
parasola 
zgodnie 
z instrukcją. 

Uświada-
mianie 
sobie, że 
każdy 
człowiek 
posiada 
swoją god-
ność.  
Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
innych; 
przejawia-
nie właści-
wych za-
chowań. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 74-77  
K. s. 78, 79, 80 

    P. s. 136  
KM. s. 54, 55, 62, 63, 
83, 84 

K. s. 81  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2) 3) 4) 5), 4. 1) 3) 4), 5. 2) 

  III. 1. 1)  II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2) 
4), 4. 1) 

VI. 1. 1) 2) 3) 
4), 2. 1) 2) a) 

XIII. 1. 1) 
3), 2. 3) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem fragmentu lektury Kubuś Puchatek • Uzupełnia metryczkę książki • Stosuje wielką literę w tytułach, imionach i nazwiskach • Uzupełnia 
zdania pytające odpowiednimi wyrazami • Tworzy zdrobnienia do podanych rzeczowników • Kończy rozpoczęte zdania • Ilustruje wybranego bohatera lektury • Rysuje oburącz 
• Uczestniczy w zabawie „Pląsy zwierząt” • Doskonali dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego • Rozwiązuje zadania tekstowe • Wykonuje parasol 
zgodnie z instrukcją • Uświadamia sobie, że każdy człowiek posiada swoją godność • Wyraża szacunek wobec innych; przejawia właściwe zachowanie • 
Ponadpodstawowe • Pracuje metodą projektu • 

33. Przyjazne 
przedstawie-
nie 

Wysłuchanie inscenizacji Pawła 
Beręsewicza Na niezgodę życia 
szkoda. 
Przygotowanie klasowej insceni-
zacji. 
Zapisywanie wyrazów określają-
cych przyjaciela, przyjaciółkę. 
Czytanie ze zrozumieniem.  
Podział rzeczowników na nazwy 
osób i rzeczy.  
Poszerzenie słownictwa o te-
atrze.  
Kolorowanie obrazka zgodnie 
z instrukcją.  
Ćwiczenia w układaniu i zapisy-
waniu zdań z wybranymi wyra-
zami o teatrze. 
Czytam sam! 

  ● społeczna 
Stosowanie pojęć: 
nieporozumienie, 
zgoda.  
Ocenianie swoje-
go postępowania 
i innych osób w 
odniesieniu do 
poznanych warto-
ści. 

 Doskonalenie doda-
wania w zakresie 20 
z przekroczeniem 
progu dziesiątkowe-
go.  
Ilustrowanie dodawa-
nia z przekroczeniem 
progu.  
Odszyfrowywanie 
kodu, odczytanie  
i zapisanie hasła. 
Matematyka w dzia-
łaniu. 

 Wchodze-
nie w rela-
cję z innymi 
osobami, z 
poszano-
waniem 
tego, co 
jest dla 
nich warto-
ścią i nazy-
waniem 
tego, co 
jest warto-
ścią dla 
niego. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 78, 79  
K. s. 82, 83, 108, 111 

    P. s. 135  
KM. s. 48, 49, 64, 65, 
82, 83 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4), 
3. 1) 2) 3) 4) 5), 4. 1) 3) 4),  
5. 4) 

  III. 1. 1) 4) 8)  II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2) 
4), 4. 1), 6. 8) 

 XIII. 2. 4) 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Podstawowe • Wysłuchuje inscenizację Pawła Beręsewicza Na niezgodę życia szkoda • Przygotowuje klasową inscenizację • Zapisuje wyrazy określające przyjaciela i przyjaciół-
kę • Czyta ze zrozumieniem • Dzieli rzeczowniki na nazwy osób i rzeczy • Poszerza słownictwo związane z teatrem • Koloruje obrazek zgodnie z instrukcją • Wykonuje ćwiczenia 
w układaniu i zapisywaniu zdań z wybranymi wyrazami o teatrze • Ocenia swoje postępowanie i innych osób w odniesieniu do poznanych wartości • Doskonali dodawanie 
w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego • Ilustruje dodawanie z przekroczeniem progu • Odszyfrowuje kod, odczytuje i zapisuje hasło • Wchodzi w relacje z innymi 
osobami z poszanowaniem tego, co jest dla nich wartością i nazwaniem tego, co jest wartością dla niego • 
Ponadpodstawowe • Stosuje pojęcia: nieporozumienie, zgoda • 

34. Wrażenia 
po przedsta-
wieniu 
 

Rozmowa na temat wysłucha-
nego wiersza Ewy Skarżyńskiej 
Teatr.  
Czytanie ze zrozumieniem in-
formacji zawartej w kronice 
klasowej.  
Praca w grupach.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Rozwijanie spostrzegawczości. 
Ustalenie kolejności zdarzeń. 
Poprawne kończenie i zapisanie 

   ● przyrodnicza 
Poznanie właści-
wości magnesu 
na podstawie 
tekstu i przepro-
wadzonych do-
świadczeń. 
 

Doskonalenie umie-
jętności odejmowania 
z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego 
różnymi sposobami. 
Matematyka w dzia-
łaniu. 
Uzupełnianie grafów 
na dodawanie z prze-
kroczeniem progu. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

utworzonego zdania w zeszycie. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 80, 81  
K. s. 84, 85, 109 

   K. s. 85 P. s. 137  
KM. s. 54, 55, 66, 67, 
83 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2), 4. 1) 3) 4) 9), 5. 7), 6. 2) 

   IV. 1. 6) II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2) 
4), 4. 1) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego wiersza Ewy Skarżyńskiej Teatr • Czyta ze zrozumieniem informacje zawarte w kronice klasowej • Pracuje 
w grupach • Czyta ze zrozumieniem • Rozwija spostrzegawczość • Ustala kolejność zdarzeń • Poprawnie kończy i zapisuje utworzone zdanie w zeszycie • Poznaje właściwości 
magnesu na podstawie tekstu i przeprowadzonych doświadczeń • Doskonali umiejętność odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego różnymi sposobami • Uzupełnia 
grafy na dodawanie z przekroczeniem progu • 

35. Dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela 

Czytanie ze zrozumieniem.  
Rozwiązanie krzyżówki i odczy-
tanie hasła.  
Wypełnienie ankiety i podsu-
mowanie jej wyników. 
Kończenie rozpoczętych zdań. 
Próba odpowiedzi na pytanie 
kluczowe Kto to jest przyjaciel?. 

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Siała baba mak”. 
 

 Dzień bez matematy-
ki. 

 Wchodze-
nie w rela-
cję z innymi 
osobami z 
poszano-
waniem 
tego, co 
jest dla 
nich warto-
ścią i nazy-
waniem 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

tego, co 
jest warto-
ścią dla 
niego. 
Przestrze-
ganie zasad 
obowiązu-
jących we 
wspólnocie 
osób, któ-
rej jest 
członkiem. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

Dzień bez podręcznika.        

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 5), 2. 1) 3), 3. 2),  
4. 1) 4) 

  III. 1. 1)    XIII. 2. 4) 6) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem • Rozwiązuje krzyżówkę i odczytuje hasło • Wypełnia ankietę i ją analizuje • Kończy rozpoczęte zdania • Wypowiada się zgodnie z posta-
wionym pytaniem kluczowym Kto to jest przyjaciel? • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Siała baba mak” • Wchodzi w relacje z innymi osobami z poszanowaniem tego, co jest dla 
nich wartością i nazywaniem tego, co jest wartością dla niego • Przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem • 

Tygodniowe 
rozliczenie 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

czasu 

 

VIII. Jesienne krajobrazy 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

36. Pory roku 
 

Rozmowa na temat charaktery-
stycznych cech poszczególnych 
pór roku, rozpoznawanie ich 
na ilustracjach.  
Układanie i zapisywanie zdań 
pytających do podanego zdania. 
Rozwiązanie rebusu.  
Kończenie i zapisywanie zdań 
na temat czterech pór roku. 

 Przedstawie-
nie techniką 
malarską 
ulubionej 
pory roku. 

● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Pory roku”. 
 

● przyrodnicza 
Dostrzeganie 
zmian zachodzą-
cych w przyrodzie 
wynikających 
z następstwa pór 
roku. 
 

Nauka odczytywania 
wskazań termometru. 
Stosowanie określeń: 
poniżej zera, powyżej 
zera.  
Obliczanie różnic 
temperatur.  
Gra w karty „Piotruś 
i pory roku”. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 82, 83  
K. s. 86, 87, 102 

   K. s. 86 P. s. 138  
KM. s. 68, 69, 85 
W. k. 13, 14, 15, 22 

  

Odniesienia I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4), 3. 1)   III. 1. 1) IV. 1. 6) II. 2. 4), 3. 1), 4. 1),   
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

do PP 2), 4. 1) 3) 4) 5), 6. 2) 6. 5) 8) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat cech charakterystycznych poszczególnych pór roku, rozpoznaje je na ilustracjach • Układa i zapisuje zdania pytające do podanego zdania 
• Rozwiązuje rebus • Kończy i zapisuje zdania na temat czterech pór roku • Przedstawia techniką malarską ulubioną porę roku • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Pory roku” 
• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wynikające z następstwa pór roku • Odczytuje wskazania termometru • Oblicza różnice temperatur • Rozwiązuje zadania teksto-
we • 
Ponadpodstawowe • Stosuje określenia: poniżej zera, powyżej zera • 

37. Rodzina 
deszczów 

Rozwiązywanie rebusu.  
Rozmowa na temat deszczu 
na podstawie wiersza Ewy Sta-
dtmüller Rodzina deszczów.  
Doskonalenie umiejętności 
układania wyrazów według 
kolejności alfabetycznej.  
Wyszukiwanie czasowników 
dotyczących postaci z wiersza. 
Zamiana czasowników z czasu 
teraźniejszego na czas przeszły. 
Kolorowanie rytmu według 
podanego kodu. 

Utrwalenie 
poznanych 
piosenek. 
Rytmiczne 
recytowanie 
przysłowia. 
 

Projektowa-
nie stroju 
na deszczową 
pogodę. 

 ● przyrodnicza 
Rozmowa na te-
mat właściwego 
stroju w deszczo-
wy dzień i troski 
o swoje zdrowie. 
 
 

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych związa-
nych z mierzeniem 
objętości płynów. 
Zadania szachowe. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 84, 85  
K. s. 88, 89, 107 

K. s. 101 
CD 

   P. s. 139  
KM. s. 70, 71, 85, 86 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2) 3), 4. 1) 2) 3) 4) 5) 6),  

VIII. 1. 2) 7), 
2. 1) 3) 4),  

  IV. 2. 8) 11) II. 2. 1) 2), 3. 2), 4. 1), 
6. 7) 8) 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

5. 4) 3. 2) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozwiązuje rebus • Rozmawia na temat deszczu na podstawie wiersza Ewy Stadtmüller Rodzina dreszczów • Doskonali umiejętność układania wyrazów według 
kolejności alfabetycznej • Wyszukuje czasowniki dotyczące postaci z wiersza • Zamienia czasowniki z czasu teraźniejszego na czas przeszły • Koloruje rytm według podanego 
kodu • Utrwala poznane piosenki • Rytmicznie recytuje przysłowie • Projektuje strój na deszczową pogodę • Rozmawia na temat właściwego stroju w deszczowy dzień i troski 
o swoje zdrowie • Rozwiązuje zadania tekstowe związane z mierzeniem objętości płynów • Wykonuje zadania szachowe • 

38. Jesienna 
prognoza 
pogody 

Rozmowa na temat stacji mete-
orologicznej i przyrządów po-
trzebnych do obserwacji pogody 
na podstawie tekstu D. Grodz-
kiej Stacja meteorologiczna, 
ilustracji i wiadomości U. 
Ulica Ciekawych Wyrazów – 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
synoptyk.  
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozu-
mieniem.  
Opisywanie jesiennej pogody. 
Ćwiczenia w rozwijaniu zdań. 
Zapisywanie nazw barw ciepłych 
i zimnych. 
Poczytanka Jesienny krajobraz. 

Utrwalenie 
poznanych 
piosenek. 
Rytmiczna 
recytacja 
przysłowia 
o jesieni. 
Ćwiczenie 
muzyczne. 
Gra na in-
strumencie 

Kolorowanie 
jesiennego 
obrazka bar-
wami ciepły-
mi. 

● społeczna 
Zabawa „Prezen-
ter pogody”. 
 

● przyrodnicza 
– Wykonanie 
kalendarza pogo-
dy.  
– Obserwowanie 
pogody i notowa-
nie spostrzeżeń 
w kalendarzu 
pogody.  
– Podawanie nazw 
przyrządów po-
trzebnych 
do badania pogo-
dy.  
 
● funkcje życiowe 

człowieka 
– Poszukiwanie 
informacji 
na temat pogody.  
– Stosowanie 

Utrwalenie kształtów 
poznanych figur geo-
metrycznych – ćwi-
czenia praktyczne. 

 Odkrywa-
nie, że 
własny 
wybór 
rodzi kon-
sekwencje. 
Dostrzega-
nie, że 
każdy po-
winien brać 
odpowie-
dzialność 
za własne 
wybory. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

zasady bezpiecz-
nej zabawy 
w różnych warun-
kach i porach 
roku. 
– Świadomość 
istnienia zagrożeń 
ze środowiska 
naturalnego. 
 
● geograficzna 
Określanie warun-
ków naturalnych 
w swojej miejsco-
wości i okolicy. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 86, 87, 88, 112, 113  
K. s. 90, 91, 105 

K. s. 101 
CD 

K. s. 91  P. s. 88 
 

P. 140  
KM. s. 72, 73 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2), 4. 1) 2) 3) 4) 5) 

VIII. 1. 2) 7), 
2. 1) 3) 4),  
3. 2), 4. 1) 6) 
7), 5. 3) 

 III. 1. 1)  IV. 1. 6), 2. 8) 10) 
11), 3. 1) 

II. 5. 1) 4)   XIII. 1. 4) 5) 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozmawia na temat stacji meteorologicznej i przyrządów potrzebnych do obserwacji pogody na podstawie tekstu D. Grodzkiej Stacja meteorologiczna, ilustracji 
i własnych wiadomości • Poszerza słownictwo (wyraz synoptyk) • Ćwiczy czytanie ze zrozumieniem • Opisuje jesienną pogodę • Wykonuje ćwiczenia w rozwijaniu zdań • Zapisu-
je nazwy barw ciepłych i zimnych • Utrwala poznane piosenki • Rytmicznie recytuje przysłowie o jesieni • Wykonuje ćwiczenia muzyczne • Koloruje jesienny obrazek barwami 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

ciepłymi • Wykonuje kalendarz pogody • Obserwuje pogodę i notuje spostrzeżenia w kalendarzu pogody • Podaje nazwy przyrządów potrzebnych do badania pogody • Poszuku-
je informacji na temat pogody • Stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku • Ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego 
• Uczestniczy w zabawie „Prezenter pogody” • Utrwala kształt poznanych figur geometrycznych – wykonuje ćwiczenia praktyczne • Odkrywa, że własny wybór rodzi konsekwen-
cje • Dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za własne wybory • 
Ponadpodstawowe • Gra na instrumencie • Określa warunki naturalne w swojej miejscowości i okolicy • 

39. Jesienny 
wiatr 

Rozmowa na temat wiersza 
D. Gellner Wiatr.  
Tropimy gramatykę – rodzaje 
zdań.  
Tropiciele wiedzy – wiatr.  
Układanie wyrazów z rozsypanki 
literowej.  
Dobieranie wyrazów określają-
cych wiatr. 
Łączenie w pary wyrazów, które 
się rymują.  
Rozwiązywanie rebusu. 

   ● przyrodnicza 
Rozmowa na te-
mat roli wiatru 
w życiu człowieka 
i zagrożeń ze stro-
ny silnego wiatru. 
 
● funkcje życiowe 

człowieka 
Świadomość ist-
nienia zagrożeń 
ze strony środowi-
ska naturalnego – 
huragan. 

Na tropie zadań kon-
kursowych – rozwią-
zywanie zadań o róż-
nym stopniu trudno-
ści.  
Gra matematyczna 
Jesienny wiatr. 
Ćwiczymy z Noni. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 89, 90, 91  
K. s. 92, 93 

   P. s. 91 P. s. 141  
KM. s. 74, 75, 76, 77 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2) 3), 4. 1) 4) 5), 5. 2) 4) 7) 

   IV. 1. 1) 6), 2. 11) II. 1. 1), 2. 1) 4), 3. 2), 
4. 1), 5. 1), 6. 5) 8)  

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na temat wiersza D. Gellner Wiatr • Utrwala rodzaje zdań • Rozmawia na temat roli wiatru w życiu człowieka i zagrożeń ze strony silnego 
wiatru • Układa wyrazy z rozsypanki literowej • Dobiera wyrazy określające wiatr • Łączy w pary rymujące się wyrazy • Rozwiązuje rebus • Rozmawia na temat roli wiatru 
w życiu człowieka i zagrożeń ze strony silnego wiatru • Ma świadomość istnienia zagrożeń ze strony środowiska naturalnego – huragan • 
Ponadpodstawowe • Rozwiązuje zadania konkursowe o różnym stopniu trudności • 

40. Dziew-
czynka z par-
ku 

Zapoznanie U. z informacją 
dotyczącą Dnia Wszystkich Świę-
tych i Zaduszek.  
Rozmowa na temat wysłucha-
nego fragmentu lektury B. Ko-
smowskiej Dziewczynka z parku.  
Uzupełnianie metryczki książki. 
Odczytanie zdania z plątaninki 
sylabowej i próba jego wyja-
śnienia.  
Zapisanie odpowiedzi na pyta-
nie.  
Wpisywanie do tabeli wyrazów 
pasujących do słów: radość, 
smutek.  
Uzupełnianie luk w zdaniach 
wyrazami związanymi z Dniem 
Wszystkich Świętych.  
Piszemy poprawnie – przypo-
mnienie zasad pisowni wyrazów 
z ó wymiennym. 
Czytam sam! 
Ćwiczymy z Noni – utrwalenie. 
Ćwiczenia doskonalące umiejęt-

  ● historyczna 
Wyjaśnianie zna-
czenia wybranych 
zwyczajów i trady-
cji polskich. 

 Dzień bez matematy-
ki. 

 Dostrzega-
nie, że 
lepiej po-
znaje sie-
bie, bar-
dziej się 
rozwija 
i czerpie 
szczęście 
w relacji 
z innymi 
osobami 
niż w sa-
motności. 
Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
osób, 
wspólnot 
osób oraz 
ich symboli 
w sytu-
acjach 
codzien-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

ność kodowania. nych i uro-
czystych 
poprzez 
właściwe 
zachowa-
nie. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 92  
K. s. 94, 95, 96, 97 

  K. s. 95     

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4) 
7), 3. 1) 2) 3) 4) 6) 7), 4. 1) 4) 5), 
5. 2) 4) 7) 

  III. 2. 5)    XIII. 1. 6), 
2. 3) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Zapoznaje się z informacją dotyczącą Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek • Rozmawia na temat wysłuchanego fragmentu książki B. Kosmowskiej Dziewczynka 
z parku • Uzupełnia metryczkę książki • Odczytuje zdanie z plątaninki sylabowej i próbuje je wyjaśnić • Zapisuje odpowiedź na pytanie • Wpisuje do tabeli wyrazy pasujące 
do słów: radość, smutek • Uzupełnia luki w zdaniach wyrazami związanymi z Dniem Wszystkich Świętych • Wykonuje ćwiczenia doskonalące umiejętność kodowania • Dostrze-
ga, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności • Wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli 
w sytuacjach codziennych i uroczystych poprzez właściwe zachowanie • 
Ponadpodstawowe • Wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  
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