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

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 

I. Zdrowie 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

1. Czystym 
być 
 

Wysłuchanie tekstu Pawła Berę-
sewicza Superbohater.  
Rozmowa na temat higieny 
osobistej.  
Rozwiązywanie krzyżówki.  
Uzupełnienie sylabami luk 
w wyrazach.  
Ćwiczenie grafomotoryczne. 
Układanie hasła z rozsypanki 
wyrazowej i nauka go na pa-
mięć. 
Czytam sam! 

Abecadło 

muzyczne− 
poznanie 
budowy 
utworu mu-
zycznego:  
ABA.  
Przypomnie-
nie piosenki 
Tropiciele 
z drugiej 
klasy.  
Uzupełnianie 
testu doty-
czącego bu-
dowy piosen-
ki.  
Ilustrowanie 
każdej części 
utworu.  

 ● społeczna 
Respektowanie 
normy i reguły 
postępowania 
w różnych gru-
pach społecznych. 

● funkcje życiowe 
człowieka 
Dbałość o higienę 
i estetykę własną 
i otoczenia. 

Odczytywanie, zapi-
sywanie i porówny-
wanie liczb dwucy-
frowych w zakre-
sie 30. 
Dodawanie z przekro-
czeniem progu dzie-
siątkowego w zakre-
sie 30. 
Zapisywanie liczb 
dwucyfrowych 
za pomocą wyrazów. 
Czytanie ze zrozumie-
niem tekstu matema-
tycznego. 
Uzupełnianie brakują-
cych liczb na podsta-
wie podanego warun-
ku. 
Zadania dodatkowe. 
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Recytacja 
przysłowia 
o listopadzie.  
Fonogestyka 
w ćwicze-
niach. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 3 
K. s. 3, 4, 5, 104 

CD 
P. s. 94 
K. s. 92 

  K. s. 3, 4, 5 P. 114 
KM. s. 3, 4, 5, 70 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

 III. 1.1) IV. 2. 4)  II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2), 
4.1) 2) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha tekstu Pawła Beręsewicza Superbohater • Wypowiada się na temat higieny osobistej • Rozwiązuje krzyżówkę • Uzupełnia sylabami luki w wyrazach • Wy-
konuje ćwiczenia grafomotoryczne • Układa hasło z rozsypanki wyrazowej i uczy się go na pamięć • Poznaje budowę utworu muzycznego – ABA • Przypomina sobie piosenkę 
Tropiciele z drugiej klasy • Uzupełnia tekst dotyczący budowy piosenki • Ilustruje każdą część utworu • Recytuje przysłowie o listopadzie • Wykonuje ćwiczenia − fonogestyka 
• Respektuje normy i reguły postępowania w różnych grupach społecznych • Dba o higienę i estetykę własną i otoczenia • Odczytuje, zapisuje i porównuje liczby dwucyfrowe 
w zakresie 30 • Dodaje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 30 • Zapisuje liczby dwucyfrowe za pomocą wyrazów • Czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny 
• Uzupełnia brakujące liczby na podstawie podanego warunku • 

2. Zdrowym 
być 

Rozmowa na temat zdrowia 
i jego roli w życiu człowieka. 
Czytanie ze zrozumieniem – 
łączenie początku zdania z od-
powiednim zakończeniem.  
Tworzenie liczby pojedynczej 
i mnogiej rzeczownika. 
Wyszukiwanie w tekście wska-

 Wykonanie 
plakatu pro-
mującego 
zdrowy tryb 
życia. 

 ● funkcje życiowe 
człowieka 

− Promowanie 
zdrowego trybu 
życia – wymienia-
nie wartości od-
żywczych produk-
tów żywnościo-

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Dodawanie jednako-
wych składników jako 
przygotowanie 
do mnożenia.  
Ćwiczenia praktyczne 
– wielokrotności liczb 
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zanych fragmentów.  
Piszemy poprawnie − ćwiczenia 
w pisaniu wyrazów z u.  
Rozmowa na temat przysłów 
związanych ze zdrowiem.  
Poczytanka Syrop. 
 

wych. 

− Świadomość 
znaczenia odpo-
wiedniej diety dla 
utrzymania zdro-
wia. 

− Znajomość zasad 
przygotowania 
zdrowych posił-
ków. 

2, 3.  
Zadania dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 4, 5, 98, 99, 112 
K. s. 6, 7 

   P. s. 4, 5 
 

P. s. 115 
KM. s. 6, 7, 8, 9, 71 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Bierze udział w rozmowie na temat zdrowia i jego roli w życiu człowieka • Czyta ze zrozumieniem – łączy początek zdania z odpowiednim zakończeniem • Tworzy 
liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika • Wyszukuje w tekście wskazane fragmenty • Doskonali pisanie wyrazów z u • Rozmawia na temat przysłów związanych ze zdrowiem 
• Uczestniczy w grupowym wykonaniu plakatu promującego zdrowy tryb życia • Zna zasady przygotowania zdrowych posiłków • Dodaje jednakowe składniki, przygotowując się 
do mnożenia • Wykonuje ćwiczenia praktyczne, podaje wielokrotności liczb 2, 3.• 
Ponadpodstawowe • Promuje zdrowy tryb życia – wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych • Ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania 
zdrowia • 

3. Katar Wysłuchanie wiersza Jana Brze-
chwy Katar.  
Wyszukiwanie i czytanie rymują-
cych się par wyrazów.  

   ● funkcje życiowe 
człowieka 
Dbałość o higienę. 
Odpowiednie 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na mno-

 Branie 
odpowie-
dzialności 
za swoje 
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Odczytywanie wyrazów z pląta-
ninek literowych.  
Pisownia wielkiej litery na po-
czątku zdania.  
Czytanie ze zrozumieniem nazw 
artykułów z apteki.  
Utrwalenie wiadomości o rze-
czowniku. 
Gra Katar. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

zachowanie 
w sytuacji zagro-
żenia zdrowia.  
 

żenie.  
Proste obliczenia 
pieniężne. 

wybory. 
Odkrywa-
nie, że 
każdy wy-
bór rodzi 
konse-
kwencje. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 6, 7 
K. s. 8, 9, 98 
W. k. 23, 24 

    P. s. 116 
KM. s. 6, 7, 10, 11 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

 XIII. 1. 4) 5) 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe • Słucha wiersza J. Brzechwy Katar • Wyszukuje i czyta rymujące się pary wyrazów • Odczytuje wyrazy z plątaninek literowych • Pisze wielką literę na początku zdania 
• Czyta ze zrozumieniem nazwy artykułów z apteki • Utrwala wiadomości o rzeczowniku • Dba o higienę • Zachowuje się odpowiednio w sytuacji zagrożenia zdrowia • Rozwiązuje 
zadania tekstowe na mnożenie • Wykonuje proste obliczenia pieniężne • Odkrywa, że każdy wybór rodzi konsekwencje • 
Ponadpodstawowe • Bierze odpowiedzialność za swoje wybory • 

4. Moje ciało Wypowiedzi na temat budowy 
ciała na podstawie przeczytane-
go tekstu i wiadomości U.  
Układanie i zapisywanie wyra-
zów z rozsypanki literowej.  
Czytanie ze zrozumieniem zdań 

  ● społeczna 

− Wypowiedzi 
na temat właści-
wego zachowania 
się na basenie.  
– Respektowanie 

● funkcje życiowe 
człowieka 

− Przedstawianie 
charakterystyki  
i obowiązków 
ratownika pracu-

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Mnożenie w zakre-
sie 30.  
Ćwiczenia doskonalą-
ce zamianę dodawa-
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opisujących części ciała.  
Rozmowa na temat oznaczeń 
znajdujących się w toaletach 
publicznych.  
Wypowiedzi na temat właściwe-
go zachowania się na basenie. 
Czytam ze zrozumieniem. 

norm i reguł po-
stępowania 
w różnych gru-
pach społecznych. 

jącego na pływal-
ni.  

− Dbałość o higie-
nę.  

− Odpowiednie 
zachowanie się 
w sytuacji zagro-
żenia zdrowia.  

− Stosowanie 
zasad bezpiecznej 
zabawy w różnych 
warunkach. 

nia tych samych 
składników na mno-
żenie. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 8, 9, 10, 11 
K. s. 10, 11, 12, 13, 106, 107 

    P. s. 116 
KM. s. 6, 7, 12, 13 

  

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 1) 2) 6) IV. 2. 1) 4) 5) 10) II. 2. 1), 3. 1) 2) 3),  
4. 1) 2) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat budowy ciała na podstawie przeczytanego tekstu i swoich wiadomości • Układa i zapisuje wyrazy z rozsypanki literowej • Czyta ze zro-
zumieniem zdania opisujące części ciała • Rozmawia na temat oznaczeń znajdujących się w toaletach publicznych • Wypowiada się na temat właściwego zachowania się na ba-
senie • Respektuje normy i reguły postępowania w różnych grupach społecznych • Przedstawia charakterystykę i obowiązki ratownika pracującego na pływalni • Dba o higienę 
• Stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach • Mnoży w zakresie 30 • Doskonali zamianę dodawania tych samych składników na mnożenie • Rozwiązuje zadania 
tekstowe •  
Ponadpodstawowe • Zachowuje się odpowiednio w sytuacji zagrożenia zdrowia • 

5. Detektyw Rozmowa na temat wysłucha-  Wykonanie ● społeczna ● funkcje życiowe Dzień bez matematy-   
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Pozytywka nego fragmentu lektury Detek-
tyw Pozytywka Grzegorza 
Kasdepkego – Zagadka dziewią-
ta, czyli uwaga na owoce!. 
Uzupełnianie metryczki książki. 
Uzupełnianie tekstu z lukami 
wyrazami określającymi detek-
tywa. 
Odczytywanie zakodowanej 
informacji.  
Podział rzeczowników na nazwy 
owoców i warzyw. 

plakatu pro-
mującego 
higieniczne 
spożywanie 
owoców 
i warzyw. 
 

− Praca w gru-
pach – wykonanie 
plakatu promują-
cego higieniczne 
spożywanie owo-
ców i warzyw.  

− Respektowanie 
norm i reguł po-
stępowania 
w różnych gru-
pach społecznych. 
 

człowieka 

− Promowanie 
zdrowego trybu 
życia – wymienia-
nie wartości od-
żywczych produk-
tów żywnościo-
wych. 

− Świadomość 
znaczenia odpo-
wiedniej diety 
dla utrzymania 
zdrowia. 

− Znajomość zasad 
przygotowania 
zdrowych posił-
ków. 

ki. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 12, 13 
K. s. 14, 15 

       

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4), 3. 1) 
2) 3) 4), 4. 1) 2) 4) 5) 8), 5.4) 

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

III. 1. 1) 3) IV. 2. 6) 7)    

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozmawia na temat wysłuchanego fragmentu lektury Detektyw Pozytywka Grzegorza Kasdepkego – Zagadka dziewiąta, czyli uwaga na owoce! • Uzupełnia me-
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tryczkę książki • Uzupełnia tekst z lukami wyrazami określającymi detektywa • Odczytuje zakodowaną informację • Dzieli rzeczowniki na nazwy owoców i warzyw •Pracuje 
w grupie, aby wykonać plakat promujący higieniczne spożywanie owoców i warzyw • Respektuje normy i reguły postępowania w różnych grupach społecznych • Zna zasady 
przygotowania zdrowych posiłków • 
Ponadpodstawowe • Promuje zdrowy tryb życia – wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych • Ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania 
zdrowia • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

II. Ale historia! 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

6. Biskupin Rozwiązywanie krzyżówki.  
Prezentowanie informacji 
o Biskupinie zdobytych z róż-
nych źródeł wiedzy.  
Uzupełnianie zdań wyrazami 
we właściwej formie.  
Czytanie wyrazów, dzielenie ich 
na sylaby, głoski i litery.  
Układanie i zapisywanie zdań 
z rozsypanki wyrazowej. 

Abecadło 
muzyczne − 
polski taniec 
narodowy – 
krakowiak.  
Granie melo-
dii z nut 
na wybranym 
instrumencie. 
Recytacja 
przysłowia  

 ● społeczna 

− Zabawa rucho-
wa „Pracowite 
pszczoły”. 

− Respektowanie 
norm i reguł po-
stępowania 
w różnych gru-
pach społecznych. 
● historyczna 
Rozpoznawanie 

 Matematyka w dzia-
łaniu. 
Doskonalenie poda-
wania wyników mno-
żenia w zakresie 30.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
i ozdobienie 
naczyń 
z Biskupina 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją 
i (lub) wyko-
nanie makie-
ty Biskupina 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

o listopadzie. 
Poznanie 
grupy ryt-
micznej − 
synkopy. 
Ćwiczenia 
muzyczno-
ruchowe 
z synkopą. 

wybranych stro-
jów ludowych. 

z wykorzy-
staniem kart 
z „Wycinan-
ki”. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 14, 15 
K. s. 16, 17, 18 

P. s. 95 
K. s. 93 

   P. s. 117 
KM. s. 6, 7, 14, 15, 71 
W. k. 36 

W. k. 25, 27, 
28 

 

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4) 8), 
3. 1) 2), 4. 1) 3) 4) 5) 8), 5.1) 5), 
6.2) 3) 

VIII. 1.2) 3) 
6), 2. 1) 3), 
3. 2) 5) 7), 
4. 2) 7) 

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

VI. 1.1) 2) 3) 
4), 2.1) 2) a) 
3) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozwiązuje krzyżówkę • Prezentuje informacje o Biskupinie zdobyte z różnych źródeł wiedzy • Uzupełnia zdania wyrazami we właściwej formie • Czyta wyrazy, 
dzieli je na sylaby, głoski i litery • Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej • Recytuje przysłowie o listopadzie • Poznaje polski taniec narodowy – krakowiak oraz grupę 
rytmiczną − synkopę • Wykonuje ćwiczenie muzyczno-ruchowe z synkopą • Gra melodię z nut na wybranym instrumencie • Bierze udział w zabawie ruchowej „Pracowite pszczo-
ły” • Respektuje normy i reguły postępowania w różnych grupach społecznych • Rozpoznaje wybrane stroje ludowe • Doskonali podawanie wyników mnożenia w zakresie 30 • 
Rozwiązuje zadania tekstowe • Wykonuje i ozdabia naczynia z Biskupina i (lub) wykonuje makietę Biskupina zgodnie z podaną instrukcją • 



 

 
 

Nowi Tropiciele| Klasa 2              Szkoła podstawowa 1–3 
 

 

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

            

 
9 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

7. Początki 
państwa pol-
skiego 

Bawimy się z Noni − wypowie-
dzi na temat wysłuchanej legen-
dy Marty Berowskiej O Lechu, 
Czechu i Rusie oraz historyjki 
obrazkowej. 
Ulica Ciekawych Wyrazów − 
wyjaśnienie znaczenia słowa 
legenda. 
Opowiadanie legendy.  
Warto ich znać! Zapoznanie 
z postacią pierwszego władcy 
Polski księcia Mieszka I.  
Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 
Gimnastyka oka i języka.  
Mapa jako ważne źródło infor-
macji.  
Czytanie i uzupełnianie zdań 
wyrazami.  
Utrwalanie pisowni wielką literą 
nazw państw, miast i rzek. 
Czytam sam! 
Poczytanka Lekcja historii. 

 Układanie 
z nalepek 
godła Polski. 

● społeczna 

− Zabawa rucho-
wa „Kurki i gołę-
bie”. 

− Respektowanie 
norm i reguł po-
stępowania 
w różnych gru-
pach społecznych. 
 – Opowiadanie 
ciekawostek histo-
rycznych dotyczą-
cych kraju. 
Wskazywanie 
postaci fikcyjnych 
i realnych. 
● historyczna 

− Zapoznanie się − 
z postacią pierw-
szego władcy 
Polski księcia 
Mieszka I – pre-
zentowanie in-
formacji o wielkich 
Polakach. 

− Opowiadanie 

● geograficzna 

− Mapa jako waż-
ne źródło infor-
macji. 

− Wskazywanie 
na mapie głów-
nych miast i rzek. 

− Wymienianie 
nazwy stolicy 
Polski. 

Praktyczne zastoso-
wanie przemienności 
mnożenia.  
Doskonalenie mnoże-
nia różnymi sposo-
bami.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na mno-
żenie. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

legendy o po-
wstaniu państwa 
polskiego, wyja-
śnianie związku 
legendy z powsta-
niem godła i barw 
narodowych. 

− Rozpoznawanie 
godła i barw naro-
dowych.  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 16, 17, 18, 19, 100, 101 
K. s. 19, 20, 104 

 K. s. 20 P. s. 16, 17, 18 K. s. 19, 20 P. s. 118 
KM. s. 16, 17 

  

Odniesienia 
do PP 

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

 V. 2 3) III.1.1) 3) 7), 
2. 1) 2) 7) 

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat wysłuchanej legendy Marty Berowskiej O Lechu, Czechu i Rusie oraz historyjki obrazkowej • Opowiada legendę • Poznaje postać pierw-
szego władcy Polski – księcia Mieszka I • Wykonuje ćwiczenia w głośnym czytaniu • Wie, że mapa jest ważnym źródłem informacji • Czyta i uzupełnia zdania wyrazami • Utrwala 
pisownię wielkiej litery w nazwach państw, miast i rzek • Układa z nalepek godło Polski • Bierze udział w zabawie ruchowej „Kurki i gołębie” • Respektuje normy i reguły postę-
powania w różnych grupach społecznych • Opowiada legendę powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek legendy z powstaniem godła i barw narodowych • Rozpoznaje 
godło i barwy narodowe • Wskazuje na mapie główne miasta i rzeki • Wymienia nazwę stolicy Polski • Praktycznie stosuje przemienność mnożenia • Doskonali umiejętność 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

mnożenia różnymi sposobami • Rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie • 
Ponadpodstawowe • Opowiada ciekawostki historyczne dotyczące kraju i wskazuje postacie fikcyjne i realne • 

8. Narodowe 
Święto Nie-
podległości 

Odczytanie i nauka na pamięć 
hymnu państwowego – Mazurka 
Dąbrowskiego.  
Wskazywanie w kalendarzu 
miesiąca i dnia obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości.  
Układanie i zapisywanie pytań 
do podanych odpowiedzi – wy-
wiad z Józefem Wybickim. 
Pisownia nazw świąt.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Piszemy poprawnie − pisownia 
wyrazów z h niewymiennym. 
Tworzenie i zapisywanie rodziny 
wyrazów: historia i herb. 

Utrwalenie 
przysłowia  
o listopadzie. 
Nauka 
i utrwalenie 
hymnu pań-

stwowego − 
Mazurka 
Dąbrowskie-
go. 
Piórkiem 
dźwiękiem 
i pędzelkiem 

− Edward 
Grieg I Suita 
Peer Gynt 
op. 46, część 
Taniec Anitry. 

 
 

 ● historyczna 

− Rozpoznawanie 
hymnu narodo-
wego. 
– Zachowanie 
godne i z szacun-
kiem podczas 
słuchania i śpie-
wania hymnu 
narodowego.  
– Prezentowanie 
informacji o wiel-
kich Polakach – 
o autorze słów 
hymnu Józefie 
Wybickim. 
 

 Matematyka w dzia-
łaniu. 
Doskonalenie mnoże-
nia w zakresie 30. 
Mnożenie przez 0, 1. 
Zadania dodatkowe. 

 Odkrywa-
nie, że 
współtwo-
rzy różne 
wspólnoty 
osób – 
państwo. 
Świado-
mość, że 
szacunkiem 
należy 
obdarzać 
naród 
i ojczyznę, 
a także ich 
symbole. 
Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
swojego 
narodu 
i jego sym-
boli w sy-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

tuacjach 
codzien-
nych i uro-
czystych.  
Przestrze-
ganie zasad 
obowiązu-
jących we 
wspólnocie 
osób, któ-
rych jest 
członkiem. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 20, 21, 112 
K. s. 21, 22, 23, 24 

P. s. 97    P. s. 119 
KM. s. 6, 7, 18, 19, 70 

  

Odniesienia 
do PP 

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

VIII. 2. 3) 5)  III. 2.2) 3) 7)  II. 2. 1), 3. 1) 2) 3),  
4. 1) 2) 

 XIII. 1. 7) 
8), 2. 3) 6) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Odczytuje hymn państwowy − Mazurek Dąbrowskiego i uczy się go na pamięć •Wskazuje w kalendarzu miesiąc i dzień obchodów Narodowego Święta Niepodle-
głości • Układa i zapisuje pytania do podanych odpowiedzi • Doskonali pisownię nazw świąt • Czyta ze zrozumieniem • Tworzy i zapisuje rodziny wyrazów: historia i herb 
• Utrwala przysłowie o listopadzie • Uczy się śpiewać hymn państwowy − Mazurek Dąbrowskiego • Rozpoznaje hymn narodowy • Zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

słuchania i śpiewania hymnu narodowego • Doskonali mnożenie w zakresie 30 • Mnoży przez 0, 1 • Odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób – państwo • Ma świado-
mość, że szacunkiem należy obdarzać naród i ojczyznę, a także ich symbole • Wyraża szacunek wobec swojego narodu i jego symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych 
• Przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, których jest członkiem • 
Ponadpodstawowe • Prezentuje informacje o wielkich Polakach, o autorze słów hymnu Józefie Wybickim • 

9. Narodowe 
Święto Nie-
podległości 

Wysłuchanie tekstu Mój kawa-
łek ojczyzny z cyklu „Listy 
od Hani i Henia” i rozmowa 
na jego temat.  
Układanie i zapisywanie zdania 
z rozsypanki wyrazowej.  
Układanie i zapisywanie odpo-
wiedzi na pytanie.  
Ćwiczymy z Noni − rozpozna-
wanie i podawanie nazw pol-
skich symboli narodowych. 
Wskazywanie nazw ludzi, zwie-
rząt i rzeczy.  
Ćwiczenie utrwalające pisownię 
wyrazów wielką literą. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

  ● społeczna 

− Zabawa rytmicz-
no-ruchowa „Fru-
wające kokardy”. 

− Respektowanie 
norm i reguł po-
stępowania 
w różnych gru-
pach społecznych. 
● historyczna 

− Uczestniczenie 
w świętach naro-
dowych. 

− Wykonanie 
kokardy narodo-
wej.  

− Zachowanie 
godne i z szacun-
kiem podczas 
słuchania i śpie-
wania hymnu 

● przyrodnicza 
Zapoznanie z bu-
dową grzyba. 

Dostrzeganie i wska-
zywanie osi symetrii 
w figurach i otocze-
niu.  
Praktyczne stosowa-
nie osi symetrii 
w rysunkach. 
Zadania dodatkowe. 

Wykonanie 
kokard na-
rodowych. 

Odkrywa-
nie, że 
współtwo-
rzy różne 
wspólnoty 
osób – 
państwo. 
Świado-
mość, że 
szacunkiem 
należy 
obdarzać 
naród 
i ojczyznę, 
a także ich 
symbole. 
Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
swojego 
narodu 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

narodowego. i jego sym-
boli w sy-
tuacjach 
codzien-
nych i uro-
czystych.  
Przestrze-
ganie zasad 
obowiązu-
jących we 
wspólnocie 
osób, któ-
rych jest 
członkiem. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 22, 23 
K. s. 25, 26, 27, 99 

    P. s. 120 
KM. s. 20, 21, 71 

  

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 • Słucha tekstu Mój kawałek ojczyzny z cyklu „Listy od Hani i Henia” i wypowiada się na jego temat • Układa i zapisuje zdanie z rozsypanki wyrazowej oraz odpo-
wiedź na pytanie • Rozpoznaje polskie symbole narodowe i podaje ich nazwy • Wskazuje nazwy ludzi, zwierząt i rzeczy • Wykonuje ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów 



 

 
 

Nowi Tropiciele| Klasa 2              Szkoła podstawowa 1–3 
 

 

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

            

 
15 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

wielką literą • Bierze udział w zabawie rytmiczno-ruchowej „Fruwające kokardy” • Respektuje normy i reguły postępowania w różnych grupach społecznych • Uczestniczy 
w świętach narodowych • Wykonuje kokardę narodową • Zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego • Odkrywa, że współtworzy 
różne wspólnoty osób – państwo • Ma świadomość, że szacunkiem należy obdarzać naród i ojczyznę, a także ich symbole • Wyraża szacunek wobec swojego narodu i jego sym-
boli w sytuacjach codziennych i uroczystych • Przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, których jest członkiem • Dostrzega i wskazuje oś symetrii w figurach • 
Ponadpodstawowe • Praktycznie stosuje oś symetrii w rysunkach • 

10. Wycieczka 
do miejsc 
pamięci naro-
dowej (dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela)  

Wysłuchanie czytanych przez N. 
fragmentów wiersza Ludwika 
Wiszniewskiego 11 listopada.  
Konkurs wiedzy na temat Naro-
dowego Święta Niepodległości.  
Rozstrzygnięcie konkursu.  
Wręczenie nagród.  
Wspólna recytacja wiersza 
W. Bełzy Katechizm polskiego 
dziecka. 
 

  ● społeczna 
Wykorzystanie 
pracy zespołowej 
w procesie ucze-
nia.  
Przyjmowanie roli 
lidera zespołu. 
● historyczna 

− Odwiedzanie 
miejsc pamięci 
narodowej, zapa-
lenie znicza, zło-
żenie kwiatów. 
– Rozpoznawanie 
elementów stroju 
wojskowego.  

− Zachowanie 
z szacunkiem 
w miejscach pa-
mięci.  

 Dzień bez matematy-
ki. 

Wykonanie 
konturu orła. 

Odkrywa-
nie, że 
współtwo-
rzy różne 
wspólnoty 
osób – 
państwo.  
Świado-
mość, że 
szacunkiem 
należy 
obdarzać 
naród 
i ojczyznę, 
a także ich 
symbole.  
Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
swojego 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

− Prezentowanie 
informacji o wiel-
kich Polakach – 
Józefie Piłsudskim.  

− Rozpoznawanie 
godła, barw naro-
dowych i hymnu. 

narodu 
i jego sym-
boli w sy-
tuacjach 
codzien-
nych i uro-
czystych.  
Przestrze-
ganie zasad 
obowiązu-
jących we 
wspólnocie 
osób, któ-
rych jest 
członkiem. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

Dzień bez podręcznika.        

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 10), 2. 2) 3) 
7) 4) 

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

XIII. 1. 7) 
8), 2. 3) 6) 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha czytanych przez N. fragmentów wiersza Ludwika Wiszniewskiego 11 listopada • Uczestniczy w konkursie wiedzy na temat Narodowego Święta Niepodle-
głości • Wspólnie recytuje wiersz Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka • Wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia • Przyjmuje rolę lidera zespołu • Odwiedza 
miejsce pamięci narodowej, zapala znicz, składa kwiaty • Rozpoznaje elementy stroju wojskowego • Z szacunkiem zachowuje się w miejscach pamięci • Rozpoznaje godło, barwy 
narodowe i hymn • Wykonuje kontur orła • Odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób – państwo • Ma świadomość, że szacunkiem należy obdarzać naród i ojczyznę, 
a także ich symbole • Wyraża szacunek wobec swojego narodu i jego symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych • Przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, 
których jest członkiem • 
Ponadpodstawowe • Prezentuje informacje o wielkich Polakach – Józefie Piłsudskim • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

III. Zwierzęta wokół nas 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

11. Jesienne 
przebieranki  

Wypowiedzi U. na temat sposo-
bów przystosowania się zwierząt 
do zimy na podstawie ilustracji, 
tekstu Zofii Staneckiej Jesienne 
przebieranki i własnych obser-

Wyklaskiwa-
nie i granie 
melodii 
z zastosowa-
niem poda-

  ● przyrodnicza 

− Podawanie 
przykładów spo-
sobów przygoto-
wania się zwierząt 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Wprowadzenie dzie-
lenia.  
Grupowanie elemen-

 . 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

wacji.  
Tropimy gramatykę − wprowa-
dzenie rodzajów rzeczownika. 
Tworzenie historyjki na podsta-
wie zdań uporządkowanych 
chronologicznie.  
Znaki interpunkcyjne na końcu 
wypowiedzi.  
Pisanie z pamięci.  
Układanie nazw zwierząt z roz-
sypanek literowych i zapisywanie 
ich w kolejności alfabetycznej.  
Uzupełnianie zdań rzeczowni-
kami w odpowiedniej formie. 

nego rytmu.  
Recytacja 
przysłowia 
o listopadzie 
z zastosowa-
niem synko-
py.  
Ćwiczenia 
muzyczno-
ruchowe. 

do zimy.  

− Rozpoznawanie 
zwierząt i poda-
wanie ich nazw.  

tów po tyle samo.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych 
Zadania dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 24, 25, 26, 27 
K. s. 28, 29 

K. s. 93   P. s. 24, 25 
K. s. 28, 29 

P. s. 121 
KM. s. 22, 23, 24, 25, 
72 

  

Odniesienia 
do PP 

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

VIII. 1. 1) 2) 
3), 3.1) 2) 3) 
5), 4. 1) 3) 

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat sposobów przystosowania się zwierząt do zimy na podstawie ilustracji, tekstu Zofii Staneckiej Jesienne przebieranki i własnych obserwa-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

cji • Poznaje rodzaje rzeczownika • Tworzy historyjkę na podstawie zdań uporządkowanych chronologicznie • Stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzi • Pisze z pamię-
ci • Układa nazwy zwierząt z rozsypanek literowych i zapisuje je w kolejności alfabetycznej • Uzupełnia zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie • Wyklaskuje i gra melodię 
z zastosowaniem podanego rytmu • Recytuje przysłowie o listopadzie z zastosowaniem synkopy • Wykonuje ćwiczenia muzyczno-ruchowe • Podaje przykłady sposobów przygo-
towania zwierząt do zimy • Rozpoznaje zwierzęta i podaje ich nazwy • Poznaje działanie dzielenia • Grupuje elementy po tyle samo • Rozwiązuje zadania tekstowe • 

12. Przygoto-
wania do 
zimy 

Przewodnik prawdziwych tropi-
cieli. Jesień – słuchanie ze zro-
zumieniem tekstu Adama Waj-
raka Dlaczego niedźwiedź tyle 
je? czytanego przez N.  
Wypowiedzi na temat niedźwie-
dzi, ich zwyczajów i przygoto-
wań do zimy, zaznaczanie praw-
dziwych informacji.  
Rozmowa na temat zachowań 
na górskim szlaku.  
Łączenie w pary przymiotnika 
z rzeczownikiem.  
Doskonalenie umiejętności pisa-
nia z wykorzystaniem metody 
pisania z pamięci.  
Zapisywanie rzeczowników 
z podziałem na rodzaje.  
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozu-
mieniem i czytaniu wspak. 
Czytam sam! 

   ● przyrodnicza 

− Wypowiedzi 
na temat niedź-
wiedzi, ich zwycza-
jów i przygotowań 
do zimy.  

− Rozmowa 
na temat zacho-
wań na górskim 
szlaku. 

− Zabawa „Jakie to 
zwierzę?”. 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Dzielenie liczb po 2 
i 3.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
 

 Odkrywa-
nie, że 
każdy wy-
bór rodzi 
konse-
kwencje.  
Naślado-
wanie 
i przyjmo-
wanie 
za własne 
dobrego 
zachowania 
na podsta-
wie tekstu 
literackiego 
i własnych 
doświad-
czeń. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 28, 29 
K. s. 30, 31, 103 

   P. s. 28, 29 P. s. 122 
KM. s. 22, 23, 26, 27 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

 XIII. 1. 4),  
2. 5) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha tekstu Adama Wajraka Dlaczego niedźwiedź tyle je? czytanego przez N. • Wypowiada się na temat niedźwiedzi, ich zwyczajów i przygotowań do zimy, 
zaznacza prawdziwe informacje • Rozmawia na temat zachowań na górskim szlaku • Łączy w pary przymiotnik z rzeczownikiem • Doskonali umiejętność pisania z wykorzysta-
niem metody pisania z pamięci • Zapisuje rzeczowniki z podziałem na rodzaje • Wykonuje ćwiczenie doskonalące czytanie ze zrozumieniem i czytanie wspak • Bierze udział 
w zabawie „Jakie to zwierzę?” • Dzieli liczby po 2 i 3 • Rozwiązuje zadanie tekstowe • Odkrywa, że każdy wybór rodzi konsekwencje • 
Ponadpodstawowe • Naśladuje i przyjmuje za własne dobre zachowania na podstawie tekstu literackiego i własnych doświadczeń • 

13. Wywiad  
z weteryna-
rzem 

Wypowiedzi U. na temat zwie-
rząt, ich zwyczajów i sposobów 
opieki nad nimi na podstawie 
Wywiadu z weterynarzem. 
Układanie twórczego opowiada-
nia z wyrazami z ch niewymien-
nym.  
Rozwijanie zdań.  
Doskonalenie spostrzegawczo-
ści.  

   ● przyrodnicza 

− Zabawa „Moje 
zwierzęta”.  
– Wymienianie 
zasad opieki nad 
zwierzętami. 
● funkcje życiowe 
człowieka 

− Przedstawianie 
charakterystyki 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych – dziele-
nie w zakresie 30. 
Uzupełnianie okienek 
zgodnie z podanym 
kodem. 
Zadania dodatkowe. 

 Odkrywa-
nie, że 
każdy wy-
bór rodzi 
konse-
kwencje.  
Naślado-
wanie 
i przyjmo-
wanie 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odczytywanie i zapisywanie 
wyrazów z podanych liter.  
Piszemy poprawnie – pisownia 
wyrazów z ch niewymiennym. 
Rozmowa na temat zawodu 
weterynarza na podstawie wier-
sza Kaliny Beluch Ostry dyżur 
u weterynarza. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

zawodu weteryna-
rza.  

− Znajomość za-
grożeń ze strony 
zwierząt. 

za własne 
dobrego 
zachowania 
na podsta-
wie tekstu 
literackiego 
i własnych 
doświad-
czeń. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 30, 31, 112 
K. s. 32, 33, 100 

   P. s. 30, 31 P. s. 122 
KM. s. 22, 23, 28, 29, 
72 

  

Odniesienia 
do PP 

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

   IV. 1. 1) 3) 4), 2. 1) 
11) 

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

 XIII. 1. 4),  
2. 5) 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Podstawowe • Wypowiada się na temat zwierząt, ich zwyczajów i sposobów opieki nad nimi na podstawie Wywiadu z weterynarzem • Rozwija zdania • Doskonali spostrzegaw-
czość • Odczytuje i zapisuje wyrazy z podanych liter • Doskonali pisownię wyrazów z ch niewymiennym • Rozmawia na temat zawodu weterynarza na podstawie wiersza Kaliny 
Beluch Ostry dyżur u weterynarza • Bierze udział w zabawie „Moje zwierzęta” • Wymienia zasady opieki nad zwierzętami • Przedstawia charakterystykę zawodu weterynarza 
• Zna zagrożenia ze strony zwierząt • Rozwiązuje zadania tekstowe na dzielenie w zakresie 30 • Uzupełnia okienka zgodnie z podanym kodem • Odkrywa, że każdy wybór rodzi 
konsekwencje • Naśladuje i przyjmuje za własne dobre zachowania na podstawie tekstu literackiego i własnych doświadczeń • 
Ponadpodstawowe • Układa twórcze opowiadanie z wyrazami z ch niewymiennym • 



 

 
 

Nowi Tropiciele| Klasa 2              Szkoła podstawowa 1–3 
 

 

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

            

 
22 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

14. Zwierzęta 
wokół nas  

Czytanie ze zrozumieniem in-
formacji o różnych rasach psów.  
Zapisanie zdań na temat: Jak psy 
pomagają ludziom?.  
Udzielanie odpowiedzi na pod-
stawie tekstu.  
Rozmowa na temat odpowie-
dzialnej adopcji zwierząt.  
Wysłuchanie wiersza Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego Sen 
psa.  
Tworzenie zdrobnień wyrazu 
pies.  
Formułowanie zdań pytających 
do wywiadu z psem.  
Wyjaśnianie znaczenia powie-
dzeń związanych z przyjaźnią.  
Pisownia psich imion wielką 
literą. 

  ● społeczna 

− Zabawa rucho-
wa „Groźne zwie-
rzę”. 

− Respektowanie 
norm i reguł po-
stępowania 
w różnych gru-
pach społecznych. 

−  Rozumienie 
istoty adopcji 
i umowy. 

● przyrodnicza 
Podawanie nazw 
i wskazywanie ras 
psów. 
● funkcje życiowe 

człowieka 
Znajomość zagro-
żeń ze strony 
zwierząt. 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na dziele-
nie.  
Doskonalenie dziele-
nia różnymi sposo-
bami w zakresie 30. 
 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
jamnika 
z ruchomymi 
łapami 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją. 

Odkrywa-
nie, że 
wybór 
rodzi kon-
sekwencje.  
Naślado-
wanie 
i przyjmo-
wanie 
za własne 
dobrego 
zachowania 
na podsta-
wie tekstu 
literackiego 
i własnych 
doświad-
czeń. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 32, 33, 34, 35 
K. s. 34, 35, 36 

   P. s. 32, 33 P. s. 123 
KM. s. 22, 23, 30, 31 

K. s. 37  
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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) 5) 8),  
3. 1) 2) 4) 5) 7), 4. 1) 3) 4) 5),  
5. 1) 2) 3) 6), 6. 2) 3) 

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

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

XIII. 1. 4),  
2. 5) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem informacje o różnych rasach psów • Zapisuje zdania na temat: Jak psy pomagają ludziom? • Udziela odpowiedzi na podstawie tekstu 
• Rozmawia na temat odpowiedzialnej adopcji zwierząt • Słucha wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Sen psa • Tworzy zdrobnienia do wyrazu pies • Formułuje zdania 
pytające do wywiadu z psem • Wyjaśnia znaczenie powiedzeń związanych z przyjaźnią • Stosuje wielką literę w psich imionach • Bierze udział w zabawie ruchowej „Groźne zwie-
rzę” • Respektuje normy i reguły postępowania w różnych grupach społecznych • Podaje nazwy i wskazuje rasy psów • Zna zagrożenia ze strony zwierząt • Rozwiązuje zadania 
tekstowe na dzielenie • Doskonali dzielenie różnymi sposobami w zakresie 30 • Wykonuje jamnika z ruchomymi łapami zgodnie z podaną instrukcją • Odkrywa, że wybór rodzi 
konsekwencje • Naśladuje i przyjmuje za własne dobre zachowania na podstawie tekstu literackiego i własnych doświadczeń • 
Ponadpodstawowe • Rozumie istotę adopcji i umowy • 

15. Oczaro-
wani przyrodą 

Zapoznanie ze znawcami i przy-
jaciółmi zwierząt za pośrednic-
twem czytanego przez N. tekstu 
i doświadczeń U.  
Rozmowa na temat zaintereso-
wań U. 
Ćwiczenia utrwalające rozróż-
nianie rodzajów zdań.  
Ćwiczenie w pisaniu z pamięci. 
Uzupełnianie przysłów i powie-
dzeń związanych z nazwami 
zwierząt. 

Nauka przy-
słowia 
o listopadzie.  
Abecadło 
muzyczne − 
utrwalenie 
poznanej 
grupy ryt-
micznej – 
synkopy. 
Nauka pio-
senki Nasz 

Wykonanie 
pracy pla-
stycznej 
przedstawia-
jącej wybrane 
zwierzę egzo-
tyczne. 

 ● przyrodnicza 
Improwizacje 
ruchowe – naśla-
dowanie odgło-
sów i zachowań 
zwierząt. 
● funkcje życiowe 

człowieka 
Przedstawianie 
charakterystyki 
zawodu weteryna-
rza i ornitologa. 

Dzień bez matematy-
ki. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Poczytanka Myszy. zwierzyniec. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 36, 37, 102, 103 
K. s. 38, 39, 105 

CD 
P. s. 95 
K. s. 93, 110 

  P. s. 36, 37    

Odniesienia 
do PP 

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

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

V. 2. 1) 3)  IV. 1. 1) 3) 4), 2. 1)   XIII. 2. 4) 6) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Poznaje znawców i przyjaciół zwierząt za pośrednictwem czytanego przez N. tekstu i własnych doświadczeń • Rozmawia na temat swoich zainteresowań • Wyko-
nuje ćwiczenia utrwalające rozróżnianie rodzajów zdań • Doskonali pisanie z pamięci • Uzupełnia przysłowia i powiedzenia związane z nazwami zwierząt • Utrwala przysłowie 
o listopadzie • Utrwala poznaną grupę rytmiczną – synkopę • Uczy się piosenki Nasz zwierzyniec • Wykonuje pracę plastyczną przedstawiającą wybrane zwierzę egzotyczne 
• Naśladuje odgłosy i zachowania zwierząt w czasie improwizacji ruchowych • Przedstawia charakterystykę zawodu − weterynarza, ornitologa • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  
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IV. Na zamku 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

16. Zamki 
w Polsce  

Rozwiązywanie krzyżówki 
z hasłem.  
Wysłuchanie tekstu czytanego 
przez N. o najciekawszych zam-
kach w Polsce.  
Wyszukiwanie w tekście infor-
macji wskazanych przez N.  
Ulica Ciekawych Wyrazów − 
wyjaśnienie znaczenia słowa 
kipu. 
Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach.  
Utrwalenie wiadomości o rze-
czowniku – nazwy ludzi.  
Piszemy poprawnie − wielka 
litera w pisowni nazw geogra-
ficznych.  
Przepisywanie wyrazów w kolej-
ności alfabetycznej. 
Poczytanka Zbroja. 

  ● społeczna 

− Zabawa „Tury-
sta”.  

− Respektowanie 
norm i reguł po-
stępowania 
w różnych gru-
pach społecznych. 

− Opowiadanie 
ciekawostek histo-
rycznych dotyczą-
cych regionu ze 
wskazaniem po-
staci fikcyjnych 
i realnych. 
● historyczna 

− Rozpoznawanie 
elementów stroju 
damy dworu 
i rycerza. 

− Opisywanie 
znaczenia zamków 
w obronności 

● geograficzna 

− Wskazywanie 
na mapie miejsca 
zamków warow-
nych.  

− Wymienianie 
charakterystycz-
nych obiektów 
historycznych. 
 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Dzielenie jako podział 
na równe części. 
Zadania dodatkowe. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
postaci ryce-
rza i smoka 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją 
(ewentualnie 
dodatkowo 
wykonanie 
postaci kró-
lewny, konia 
lub czarno-
księżnika) 
albo makiety 
zamku 
z wykorzy-
staniem kart 
z „Wyci-
nanki”. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

kraju. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 38, 39, 104, 105, 112 
K. s. 40, 41, 42 

  P. s. 38, 39 P. s. 38, 39 P. s. 124 
KM. s. 32, 33, 34, 35, 
72, 73 

K. s. 43, 
W. k. 26, 29, 
30 

 

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 1) 7), 2. 2) 6) IV. 3. 2) 3) 4) II. 2. 1), 3. 1) 3), 4. 1) 
2), 6. 8) 9) 

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

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozwiązuje krzyżówkę z hasłem • Słucha tekstu czytanego przez N. o najciekawszych zamkach w Polsce • Wyszukuje w tekście informacje wskazane 
przez N.• Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach • Utrwala wiadomości o rzeczowniku – nazwy ludzi • Stosuje wielką literę w pisowni nazw geograficznych 
• Przepisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej • Bierze udział w zabawie „Turysta” • Respektuje normy i reguły postępowania w różnych grupach społecznych • Opowiada cie-
kawostki historyczne dotyczące regionu i wskazuje postacie fikcyjne i realne • Rozpoznaje elementy stroju damy dworu i rycerza • Wskazuje na mapie zamki warowne • Wymie-
nia charakterystyczne obiekty historyczne • Wykonuje działanie dzielenia jako podział na równe części • Wykonuje do wyboru dwie prace: postać rycerza i smoka albo makietę 
zamku zgodnie z podanymi instrukcjami • 
Ponadpodstawowe • Opisuje znaczenie zamków w obronności kraju • 

17. W króle-
stwie wierszy 

Wysłuchanie czytanego przez N. 
wiersza Danuty Wawiłow i Olega 
Usenki Trójkątna bajka.  
Rozmowa na temat tekstu 
i ilustracji.  
Czytanie fragmentów wiersza 
ze szczególnym zwróceniem 

 Wykonanie 
ilustracji 
z figur geo-
metrycznych 

− kół i trójką-
tów  Mój 
wyjątkowy 

● społeczna 

− Zabawa rucho-
wa związana 
z figurami geome-
trycznymi „Trójką-
ty i koła”.  

− Respektowanie 

 Mnożenie i dzielnie 
jako działania wza-
jemnie odwrotne. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

uwagi na interpunkcję i intona-
cję. 
Uzupełnianie metryczki lektury. 
Ćwiczenie w czytaniu ze zrozu-
mieniem. 

świat. norm i reguł po-
stępowania 
w różnych gru-
pach społecznych. 
 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 40, 41, 42, 43 
K. s. 44 

 P. s. 41   P. s. 125 
KM. s. 36, 37, 73 

  

Odniesienia 
do PP 

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

 V. 1. 1) a) b), 
2.3) 8) 

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha czytanego przez N. wiersza Danuty Wawiłow i Olega Usenki Trójkątna bajka • Uczestniczy w rozmowie na temat tekstu i ilustracji • Czyta fragmenty wier-
sza ze szczególnym zwróceniem uwagi na interpunkcję i intonację • Uzupełnia metryczkę lektury • Wykonuje ćwiczenie w czytaniu ze zrozumieniem • Wykonuje ilustrację z figur 
geometrycznych − kół i trójkątów Mój wyjątkowy świat • Uczestniczy w zabawie ruchowej związanej z figurami geometrycznymi „Trójkąty i koła” • Respektuje normy i reguły 
postępowania w różnych grupach społecznych • Wykonuje działania mnożenia i dzielenia jako działania wzajemnie odwrotne • 

18. W króle-
stwie wierszy 

Rozmowa na temat treści wier-
szy Danuty Wawiłow Król, Kurka 
Złotopiórka.  
Uzupełnianie obrazków nalep-
kami zgodnie z treścią zdania − 
wyrazy dźwiękonaśladowcze. 

 Wykonanie 
portretu 
króla na pod-
stawie infor-
macji zawar-
tych w wier-

  Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na mno-
żenie i dzielenie w 
zakresie 30.  
Obliczenia pieniężne 
z wykorzystaniem 

 Dostrzega-
nie, że 
lepiej po-
znaje się 
siebie, 
bardziej się 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Przesuwanie się po polach 
wskazanych przez sekwencje 
strzałek.  
Ułożenie zdania z wyrazów znaj-
dujących się na polach. 
Dopisywanie rzeczowników 
do podanych nazw czynności 
zgodnie z treścią wiersza Kurka 
Złotopiórka. 

szu. dzielenia.  
Tekst matematyczny. 
Czytanie ze zrozumie-
niem notatki zawiera-
jącej informacje 
na temat wycieczki. 
Wskazywanie właści-
wych odpowiedzi. 
 

rozwija 
i czerpie 
szczęście 
w relacji 
z innymi 
osobami.  
Określanie, 
co jest 
dobre, a co 
złe w świe-
cie pozna-
wanych 
tekstów. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 42, 43 
K. s. 45, 46 

 P. s. 42   P. s. 126 
KM. s. 38, 39 

  

Odniesienia 
do PP 

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

 V. 1. 1) a) b) 
d), 2. 1) 2) 8) 

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

 XIII. 1. 6) 9)  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na temat treści wierszy Danuty Wawiłow Król, Kurka Złotopiórka • Uzupełnia obrazki nalepkami zgodnie z treścią zdania − wyrazy dźwię-
konaśladowcze • Przesuwa się po polach wskazanych przez sekwencje strzałek • Układa zdanie z wyrazów znajdujących się na polach • Dopisuje rzeczowniki do podanych nazw 
czynności zgodnie z treścią wiersza Kurka Złotopiórka • Wykonuje portret króla na podstawie informacji zawartych w wierszu • Rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie i dzie-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

lenie w zakresie 30 • Wykonuje obliczenia pieniężne z wykorzystaniem dzielenia • Wskazuje właściwe odpowiedzi zgodne z treścią przeczytanej notatki • Dostrzega, że lepiej 
poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami • 
Ponadpodstawowe • Określa, co jest dobre, a co złe w świecie poznawanych tekstów • 

19. Szewczyk 
Dratewka 

Wyszukiwanie wskazanych przez 
N. fragmentów bajki Szewczyk 
Dratewka Marcina Przewoźnia-
ka.  
Gimnastyka oka i języka − wy-
szukiwanie wyrazów w ciągu 
literowym i czytanie wierszyka 

zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara.  
Czytanie ze zrozumieniem – 
uzupełnianie zdań wyrazami 
z ramki.  
Wskazywanie przymiotników 
jako cech określających główne-
go bohatera.  
Utrwalenie rodzajów zdań. 
Rozwiązywanie rebusu, uzupeł-
nianie hasła i samodzielne ukła-
danie odpowiedzi na postawio-
ne pytanie. 

 Kolorowanie 
obrazka 
zgodnie 
z podanym 
kodem. 

● społeczna 
Zabawa „Przygody 
Dratewki”. 
 

● przyrodnicza 
Zamieszanie 

w słoiku − wyko-
nanie doświad-
czenia z miesza-
niem produktów 
sypkich w słoiku. 
 

Gra matematyczna 
Droga do zamku. 
Ćwiczymy z Noni − 
utrwalenie poznanych 
wiadomości. 

Wykonanie 
książeczki 
o Dratewce 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją. 
Dbałość 
o bezpie-
czeństwo 
własne 
i innych. 

 

Odniesienie 
do stron w 

P. s. 44, 45, 46 
K. s. 47, 48, 49 

 K. s. 48  P. s. 47 
K. s. 49 

KM. s. 40, 41, 42, 43 W. k. 31, 32  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

materiałach 
uczniowskich 

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 2) 3), 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2) 3) 
4) 5) 7), 4. 1) 4) 5) 8) 9),  
5. 2) 4) 6) 

 V. 2. 1) III. 1. 1) IV. 1. 4) 6) II. 2. 1) 3), 3. 1) 2) 3), 
4. 1), 5. 4), 6. 8) 9) 

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

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wyszukuje wskazane przez N. fragmenty lektury • Wyszukuje wyrazy w ciągu literowym • Czyta wierszyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara • Czyta ze zrozu-
mieniem • Uzupełnia zdania wyrazami z ramki • Wskazuje przymiotniki jako wyrazy określające cechy głównego bohatera • Utrwala znajomość rodzajów zdań • Rozwiązuje 
rebus • Uzupełnia hasło i samodzielnie układa odpowiedzi na postawione pytanie • Koloruje obrazek zgodnie z podanym kodem • Wykonuje doświadczenie z mieszaniem pro-
duktów sypkich w słoiku • Gra w grę planszową • Wie, że należy nieść pomoc potrzebującym w różnych sytuacjach • 
Ponadpodstawowe • Czyta fragment tekstu lektury z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji • 

20. Andrzejki Rozmowa na temat andrzejko-
wych wróżb i zabaw na podsta-
wie wiedzy U. oraz tekstu z pod-
ręcznika.  
Układanie imion z podanych 
liter.  
Zapisywanie ułożonych imion 
w liniaturze zgodnie z zasadą 
ortograficzną. 
Utworzenie hasła z wykreślanki 
i jego zapisanie. 
Czytanie ze zrozumieniem po-
czątku przysłowia i dobranie 

  ● społeczna 

− Tradycje an-
drzejkowe.  

− Zgodna współ-
praca w grupie 
rówieśniczej.  

− Przestrzeganie 
zasad bezpieczeń-
stwa podczas 
zabaw i wróżb 
andrzejkowych. 

− Zabawa w teatr 

 Dzień bez matematy-
ki. 

Rondelko-
landia.  
Przygotowa-
nie czaro-
dziejskich 
przysmaków 
na andrzej-
kowy wie-
czór według 
instrukcji 
w pod-
ręczniku. 
Wycięcie 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

do niego właściwego zakończe-
nia. 
Wymyślenie i zapisanie przysło-
wia związanego z andrzejkami.  
Wysłuchanie wiersza Ryszarda 
Przymusa Teatrzyk cieni.  
Ćwiczymy z Noni – utrwalenie 
poznanych wiadomości. 

na podstawie 
wiersza. 

postaci 
z kartonu 
do zabawy 
w teatr cieni. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. 49, 112 
K. s. 50, 51, 52, 53 

     P. s. 48  

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 1) 3) 9)   VI. 1. 2) 4),  
2. 1) 2) 4) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wykonuje andrzejkowe przysmaki zgodnie z przepisem • Opowiada o andrzejkowych zwyczajach • Układa i zapisuje imiona z rozsypanek literowych • Układa 
hasło z wykreślanki literowej • Czyta ze zrozumieniem początek przysłowia i dobiera do niego właściwe zakończenie •Samodzielnie układa i zapisuje przysłowia w zeszycie 
• Słucha czytanego przez N. wiersza Ryszarda Przymusa Teatrzyk cieni • Zna tradycje andrzejkowe • Zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej • Przestrzega zasad bezpieczeń-
stwa podczas zabaw i wróżb andrzejkowych • Wycina postacie z kartonu do zabawy w teatr cieni • 
Ponadpodstawowe • Umie zaproponować zabawę andrzejkową dla rówieśników • 
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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  

 

V. Gdy za oknem deszcz ze śniegiem 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

21. Pada 
deszcz 

Tropimy gramatykę − czasow-
nik.  
Wysłuchanie wiersza D. Gellner 
Deszczowe Dziwaki.  
Formułowanie odpowiedzi 
do pytań związanych z tematem 
wiersza. 
Ulica Ciekawych Wyrazów – 
wyjaśnienie znaczenia wyrażenia 
opady atmosferyczne. 
Ćwiczenia w czytaniu wiersza 
z uwzględnieniem interpunkcji 
i intonacji. 
Łączenie w pary rymujących się 
wyrazów z wiersza Deszczowe 

Recytacja 
przysłowia 
o grudniu.  
Abecadło 

muzyczne − 
poznanie 
budowy tak-
tu na trzy. 

Kolorowanie 
kropli desz-
czu, w które 
wpisano 
czasowniki. 

 ● funkcje życiowe 
człowieka 
Uzupełnianie karty 
z kalendarza po-
gody.  
Ustna wypowiedź 
na temat ubioru 
stosownego 
do aktualnej po-
gody. 

Liczenie dziesiąt-
kami do 100. 
Rozwiązywanie 
zadań tekstowych. 
Zadania dodatko-
we. 
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Dziwaki oraz układanie własnych 
rymów. 
Uzupełnianie czasownikami 
powiedzeń związanych z desz-
czem i wyjaśnianie ich znacze-
nia.  
Uzupełnienie zdania według 
własnego pomysłu.  
Zakończenie zdania odpowied-
nim znakiem przestankowym. 
Układanie wyrazów z liter i uzu-
pełnianie nimi tekstu. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
Poczytanka Plucha. 
Lekcje programowania. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 50, 51, 52, 101, 106, 107 
K. s. 54, 55, 56, 57 

P. s. 96 
K. s. 94 

K. s. 56  K. s. 57 
 

P. s. 127,128 
KM. s. 44, 45, 74 

  

Odniesienia 
do PP 

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

VIII. 1. 1) 7), 
3. 1) 3) 

V. 2. 1)  IV. 2. 8) 11) II. 2. 1) 3), 3. 1) 2) 4), 
4. 1) 2) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozpoznaje czasowniki • Słucha wiersza Doroty Gellner Deszczowe Dziwaki • Formułuje odpowiedzi do pytań związanych z tematem wiersza • Poznaje znaczenie 
wyrażenia opady atmosferyczne • Łączy w pary rymujące się wyrazy i układa własne rymy • Dba o estetykę pisma • Uzupełnia zdania podanymi czasownikami • Poszerza zakres 
słownictwa powiedzeniami związanymi z deszczem • Układa wyrazy z liter i uzupełnia nimi tekst • Liczy dziesiątkami do 100 • Poznaje budowę taktu na trzy • Obserwuje pogodę 
i prowadzi kalendarz obrazkowy • 
Ponadpodstawowe • Czyta wiersz z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji • 
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22. O komik-
sie słów kilka 

Prezentacja komiksów przynie-
sionych przez U. − zwrócenie 
uwagi na cechy charakterystycz-
ne komiksu. 
Rozmowa na temat powstawa-
nia komiksu na podstawie opo-
wiadania Andrzeja Marka Gra-
bowskiego Marchewkowa Pla-
neta i ilustracji w podręczniku. 
Uzupełnianie komiksu nalepka-
mi.  
Układanie z rozsypanki literowej 
nazw zawodów związanych 
z tworzeniem komiksów.  
Zamiana rzeczowników na cza-
sowniki lub czasowników na 
rzeczowniki.  
Kończenie zdań według własne-
go pomysłu.  
Stosowanie znaków przestan-
kowych na końcach zdań.  
Ćwiczenia dodatkowe. 
Czytam sam! 

 Tworzenie 
komiksu Gdy 
za oknem 
deszcz 
ze śniegiem. 

● społeczna 
Zawody związane 
z tworzeniem 
komiksów. 
 

 Obliczenia pieniężne – 
grosze,  banknoty. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na obli-
czenia pieniężne. 
Zadania dodatkowe. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 53, 54, 55 
K. s. 58, 59, 103, 105 
 

    P.s. 129, 130  
KM. s. 46, 47, 74 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

III. 1. 1) 6)  II. 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2), 
6. 3) 9) 
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6) 7), 6. 1) 2) 3) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wie, jakie są cechy charakterystyczne komiksu • Aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat powstawania komiksu • Uzupełnia komiks nalepkami • Układa z liter 
nazwy zawodów związanych z tworzeniem komiksów • Zamienia rzeczowniki na czasowniki lub czasowniki na rzeczowniki • Kończy zdania według własnego pomysłu • Stosuje 
odpowiednie znaki przestankowe na końcach zdań • Dokonuje obliczeń pieniężnych • Posługuje się groszami • Rozwiązuje zadania tekstowe na obliczenia pieniężne • Tworzy 
komiks według własnego pomysłu • 
Ponadpodstawowe • Dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych • 

23. Jak prze-
grywać?  

Uważne wysłuchanie tekstu Raz 
przegrana, raz wygrana z cyklu 
„Listy od Hani i Henia”. 
Rozmowa na temat porażki 
i sukcesu.  
Dyskusja na temat: „Jak radzić 
sobie z porażką i z sukcesem?”.  
Tropiciele wiedzy − gry naszych 
dziadków, rodziców; poznanie 
nazw i zasad tych gier.  
Układanie nazw gier z rozsypan-
ki literowej.  
Podpisywanie obrazków i ukła-
danie zdania z wybranym wyra-
zem.  
Wyszukiwanie czasowników.  
Tworzenie rodziny wyrazu król 
i zapisywanie wyrazów. 
Nazywanie emocji, które towa-
rzyszą wygranym i przegranym.  
Ustalenie przyczyny ich powsta-
nia.  

Utrwalenie 
przysłowia 
o grudniu. 
Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem

− wysłucha-
nie utworu 
Edwarda 
Griega I Suita 
Peer Gynt 
op. 46, część 
W grocie 
Króla Gór. 

 ● społeczna 

− Współpraca 
w zabawie, prze-
strzeganie reguł 
w grach. 
 

 Liczby dwucyfrowe 
w zakresie 100. 
Przeliczanie dziesiątek 
i jedności w liczbach. 
Zadania dodatkowe. 
Zadania szachowe. 

 Odkrywa-
nie, że 
wybór 
rodzi kon-
sekwencje.  
Przestrze-
ganie reguł 
obowiązu-
jących 
w społecz-
ności dzie-
cięcej.  
Współtwo-
rzenie 
różnych 
wspólnot 
osób. 
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Doskonalenie techniki czytania 
i pisania.  
Odszyfrowywanie zdania napi-
sanego wspak. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 56, 57, 58 
K. s. 60, 61, 62, 102 

P. s. 97    P. s. 131  
KM. s. 48, 49, 74, 77, 
78 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

 XIII. 1. 7),  
2. 6)  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uważnie słucha tekstu Raz przegrana, raz wygrana z cyklu „Listy od Hani i Henia” • Uczestniczy w rozmowie na temat porażki i sukcesu • Bierze udział w dyskusji 
na temat: „Jak radzić sobie z porażką i z sukcesem?” • Poznaje gry dziadków i rodziców • Układa nazwy gier z rozsypanki literowej • Wyszukuje czasowniki • Tworzy rodzinę wyrazu 
król • Nazywa emocje, które towarzyszą zwycięzcom i przegranym • Doskonali technikę czytania i pisania • Odszyfrowuje zdanie napisane wspak • Rozpoznaje liczby dwucyfrowe 
w zakresie 100 • Przelicza w liczbach dwucyfrowych dziesiątki i jedności • Rozwiązuje zadania szachowe • Utrwala przysłowie o grudniu • Świadomie i aktywnie słucha muzyki 
• Współpracuje w zabawie, przestrzega reguł w grach • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej • 
Ponadpodstawowe • Wie, że wybory rodzą konsekwencje • 

24. Mikołajki 
w klasie 

Wysłuchanie wiersza Ewy 
Stadtmüller Mikołajki czytanego 
przez N.  
Udzielanie odpowiedzi na po-
stawione pytania dotyczące 
postaci Mikołaja i zwyczaju ob-
darowywania prezentami.  
Zwrócenie uwagi na estetykę  

  ● społeczna 
Zwrócenie uwagi 
na sytuację eko-
nomiczną rodziny 
i konieczność 
dostosowania 
do niej swoich 
oczekiwań. 

 Porównywanie wiel-
kości liczb.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

 Poszano-
wanie god-
ności każ-
dego czło-
wieka nie-
zależnie od 
jego statu-
su mate-
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pakowania prezentów – na pod-
stawie tekstu Zofii Staneckiej 
Mikołajki w klasie i ilustracji w 
podręczniku. Ćwiczenia w czyta-
niu tekstów na różnych pozio-
mach.  
Zapoznanie z formą wypowiedzi 
pisemnej – listem.  
Wskazywanie poszczególnych 
elementów listu.  
Pisownia wielkiej litery w zwro-
tach grzecznościowych.  
List w formie elektronicznej − 
e-mail.  
Poszerzenie słownictwa nazwa-
mi: odbiorca, nadawca.  
Odczytywanie skrótów potrzeb-
nych do napisania adresu.  
Nauka adresowania koperty. 
Wspólne redagowanie i zapisy-
wanie listu do Świętego Mikoła-
ja. 
Projekt Boże Narodzenie. 

 rialnego. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 59, 60, 61, 62, 63 
K. s. 63, 64, 65 

    P. s. 132  
KM. s. 50,51 

  

Odniesienia I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4),   III. 1. 1)  II. 2. 3) 4), 3. 1) 4),  XIII. 1. 1) 
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do PP 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2) 3) 4) 5) 8), 
5. 6) 7), 6. 1) 2) 3) 

4. 1) 2) 11), 2. 1) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha w skupieniu czytanego przez N. wiersza Ewy Stadtmüller Mikołajki • Udziela odpowiedzi na postawione pytania dotyczące postaci św. Mikołaja i zwyczaju 
obdarowywania prezentami • Poznaje formę wypowiedzi pisemnej – list • Wskazuje poszczególne elementy budowy listu • Pisze wielką literę w zwrotach grzecznościowych 
• Poszerza słownictwo nazwami: odbiorca, nadawca • Odczytuje skróty używane w adresowaniu kopert • Umie poprawnie adresować kopertę • Redaguje i zapisuje list do Świę-
tego Mikołaja • Porównuje liczby • Rozwiązuje zadania tekstowe • Zwraca uwagę na sytuację ekonomiczną rodziny i zdaje sobie sprawę z konieczności dostosowania do niej 
swoich oczekiwań • Szanuje godność każdego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego •  

25. Trznadel 
Krzyś 

Przedstawienie przez U. infor-
macji o trznadlu wyszukanych w 
różnych źródłach. 
Słuchanie tekstu Andrzeja Mar-
ka Grabowskiego Trznadel Krzyś.  
Wypowiedzi na temat wysłu-
chanego tekstu. 
Bawimy się z Noni − tworzenie 
dalszego ciągu historii z wyko-
rzystaniem wyrazów z rz.  
Czytanie podpisów pod obraz-
kami i przepisywanie ich 
do zeszytu. 
Piszemy poprawnie − pisownia 
wyrazów z rz po spółgłoskach.  
Podpisywanie ilustracji wyraza-
mi z rz.  
Uzupełnianie zdań wyrazami 
w odpowiedniej formie.  
Układanie i pisanie wyrazów z rz 

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Wszystko zwie-
rzę”. 

 
 

Dzień bez matematy-
ki. 

  



 

 
 

Nowi Tropiciele| Klasa 2              Szkoła podstawowa 1–3 
 

 

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

            

 
39 

 

po spółgłoskach.  
Powtórzenie i utrwalenie zdoby-
tych wiadomości.  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 66, 67, 113 
K. s. 66, 67 
W. k. 18 

       

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 1) 3)     

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha tekstu Andrzeja Marka Grabowskiego Trznadel Krzyś • Tworzy dalszy ciąg historii z wykorzystaniem wyrazów z rz • Czyta podpisy pod obrazkami i przepi-
suje je do zeszytu • Podpisuje ilustracje wyrazami z rz • Uzupełnia zdania wyrazami w odpowiedniej formie • Układa i pisze wyrazy z rz po spółgłoskach • Powtarza i utrwala 
zdobyte wiadomości • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Wszystko zwierzę” • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  
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VI. Porozumiewamy się 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

26. Dzieci 
z Bullerbyn 

Wysłuchanie fragmentu lektury 
Astrid Lindgren Dzieci z Buller-
byn.  
Udzielanie odpowiedzi na pyta-
nia związane z treścią wysłucha-
nego fragmentu książki.  
Lektury − uzupełnienie metrycz-
ki lektury, wskazywanie bohate-
rów i miejsca akcji.  
Wyszukiwanie przymiotników 
określających bohaterów lektu-
ry.  
Formułowanie odpowiedzi pi-
semnych na zadane pytania.  
Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

  ● społeczna 

− Rozmowa na 
temat współpracy 
podczas zabaw 
i różnych sytuacji 
życiowych oraz 
o konieczności 
przestrzegania 
reguł obowiązują-
cych w społeczno-
ści dziecięcej.  

− Zwrócenie uwagi 
na potrzebę 
utrzymywania 
dobrych relacji 
z sąsiadami. 

 Obliczenia kalenda-
rzowe i zegarowe − 
doba. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Odczytywanie i zapi-
sywanie wskazań 
zegara. 
Zadania dodatkowe. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 68, 69, 70 
K. s. 68, 69, 96,97 

    P. s. 133, 134  
KM. s. 52, 53, 75 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienia 
do PP 

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem fragmentu lektury Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn • Udziela odpowiedzi na pytania związane z treścią wysłuchanego fragmentu książki 
• Uzupełnia metryczkę lektury • Wskazuje bohaterów, miejsce akcji • Wyszukuje przymiotniki określające bohaterów lektury • Formułuje wypowiedź pisemną na zadane pytania 
• Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach • Dokonuje obliczeń kalendarzowych i zegarowych • Posługuje się pojęciem doba • Rozwiązuje zadania tekstowe 
• Odczytuje i zapisuje wskazania zegara • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej • Zwraca uwagę na potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami • 
Ponadpodstawowe • Samodzielnie buduje ustną wypowiedź opisującą wybranego bohatera lektury • 

27. Dzieci 
z Bullerbyn 

Wysłuchanie fragmentów lektu-
ry Astrid Lindgren Dzieci z Bul-
lerbyn – Dalsze przyjemności 
w dniu urodzin czytanych przez 
U. w ramach konkursu pięknego 
czytania.  
Formułowanie i zapisywanie 
odpowiedzi na postawione py-
tania. 
Porządkowanie kolejności wyda-
rzeń w opowiadaniu Dalsze 
przyjemności w dniu urodzin.  
Wyszukiwanie w tekście i czyta-
nie fragmentów odpowiadają-
cych poszczególnym wydarze-

 Wykonanie 
pracy pla-
stycznej 
przedstawia-
jącej wybrane 
zabawy dzieci 
z Bullerbyn. 

● społeczna 
Rozmowa na te-
mat bezpiecznych 
miejsc podczas 
zabaw. 

 Dodawanie i odej-
mowanie liczb typu:  
20 + 6, 45 – 5,  
40 + 34, 36 – 20.  
Zapisywanie liczb 
w dziesiątkowym 
systemie pozycyjnym. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

niom.  
Formułowanie odpowiedzi 
na pytanie: „Jak słyszymy?” 
na podstawie informacji za-
mieszczonych w podręczniku.  
Układanie i zapisywanie zdań 
na temat sposobu komunikowa-
nia się bohaterek lektury. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 68, 69, 70, 71 
K. s. 70, 71 

    P. s. 135  
KM. s. 54, 55, 75 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2) 
7), 4. 1) 2) 4) 8) 9), 5. 6), 6. 1) 2) 
3) 

 V. 1. 1) a) b) 
c) d), 2. 1) 2) 
3) 4) 8) 

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Czyta fragmenty lektury • Aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat zabaw bohaterów lektury Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn • Porządkuje wydarzenia 
w opowiadaniu Dalsze przyjemności w dniu urodzin • Wyszukuje w tekście i czyta fragmenty odpowiadające poszczególnym wydarzeniom • Formułuje i zapisuje odpowiedzi 
na postawione pytania • Układa i zapisuje zdania na temat sposobu komunikowania się bohaterek lektury • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 • Zapisuje liczby w dziesiąt-
kowym systemie pozycyjnym • Umie wskazać bezpieczne miejsca zabaw • Wykonuje dowolną techniką pracę plastyczną przedstawiającą wybrane zabawy dzieci z Bullerbyn • 
Ponadpodstawowe • Czyta fragment lektury z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji • 

28. Plotka Wysłuchanie ze zrozumieniem Recytacja Projektowa-   Dodawanie i odej-  Szanowa-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

tekstu Marcina Przewoźniaka 
Jak się rodzi plotka?. 
Rozmowa na temat plotki. 
Wskazywanie rymów w insceni-
zacji.  
Łączenie rymujących się wyra-
zów.  
Tworzenie rzeczowników i cza-
sowników według podanego 
wzoru i wpisywanie ich do tabe-
li.  
Ćwiczenie doskonalące zapamię-
tywanie.  
Nauka na pamięć rymowanki.  
Wpisywanie tekstu do zeszytu. 
Próba ustalenia kolejności two-
rzenia się plotki – plan wydarzeń 
przedstawionych w inscenizacji.  
Gimnastyka oka i języka − 
ćwiczenia doskonalące technikę 
czytania. 
Czytam sam! 

przysłowia 
o grudniu. 
Abecadło 

muzyczne − 
poznanie 
dwóch spo-
sobów zapisu 
wartości 
rytmicznej 
ósemki.  
Tworzenie 
akompania-
mentu do 
kolędy 
Pójdźmy 
wszyscy 
do stajenki.  
 

nie na rysun-
ku scenografii 
do przedsta-
wienia. 

mowanie liczb typu:  
20 + 6, 45 – 5, 
40 + 34, 36 – 20.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Obliczanie sum i róż-
nic w zakresie 100. 

nie i nazy-
wanie tego, 
co jest 
wartością 
dla niego 
i innych. 
Rozmowa 
na temat 
prawdo-
mówności 
i umiejęt-
ności prze-
ciwstawia-
nia się 
kłamstwu i 
obmowie. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 

P. s 72, 73, 74, 75 
K. s. 72, 73, 105 

P. s. 96 K. s. 73   P. s. 135  
KM. s. 56, 57 
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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) 5), 2. 1) 3) 4), 3. 1) 
2), 4. 1) 4) 5) 9), 5. 4) 6) 7) 

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

V. 1. 1) a) b) 
c) d) 2), 2. 1) 
8) 

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

 XII. 1. 1) 
11), 2. 4) 5) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Z uwagą słucha tekstu Marcina Przewoźniaka Jak się rodzi plotka? • Wskazuje rymy w tekście inscenizacji • Doskonali umiejętność pisania z pamięci • Tworzy 
rzeczowniki i czasowniki według podanego wzoru • Tworzy plan wydarzeń zgodnie z treścią opowiadania • Ćwiczy technikę czytania • Wykonuje dodawanie i odejmowanie liczb 
typu: 20 + 6, 45 – 5, 40 + 34, 36 – 20 • Rozwiązuje zadania tekstowe • Oblicza sumy i różnice liczb w zakresie 100 • Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słu-
chu i z pamięci • Poznaje dwa sposoby zapisu wartości rytmicznej ósemki • Akompaniuje do kolędy • Uczestniczy w rozmowie na temat prawdomówności • Szanuje i nazywa to, 
co jest wartością dla niego i innych • Ma świadomość konieczności przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie • 
Ponadpodstawowe • Formułuje ustnie definicję plotki • 

29. Jak się 
komunikuje-
my? 

Wypowiedzi na temat zamiesz-
czonej w podręczniku reproduk-
cji obrazu Auguste’a Renoira Bal 
w Moulin de la Galette i tekstu.  
Poznawanie różnych sposobów 
porozumiewania się – nietypo-
we języki.  
Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach. 
Uzupełnianie tabeli nazwami 
osób z zastosowaniem właści-
wych zwrotów na powitanie.  

  ● społeczna 
Zabawa „Patrz, co 
mówię”. 
 

 Mierzenie długości − 
centymetry, metry.  
Obliczanie długości 
tras. 
Dopełnianie 
do 1 metra. 
Zadania dodatkowe. 

Wykonanie 
tuby z rolek 
po ręczni-
kach papie-
rowych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Rozwiązywanie krzyżówki, ukła-
danie i zapisywanie zdania 
z powstałym hasłem.  
Tropimy gramatykę − liczba 
pojedyncza i mnoga czasownika. 
Odkodowanie informacji zapisa-
nej alfabetem Morse’a.  
Samodzielne kodowanie wia-
domości przy użyciu alfabetu 
Morse’a.  
Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach. 
Poczytanka Kłótnia. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 77, 78, 79, 108, 109 
K. s. 74, 75 
 

    P. s. 136  
KM. s. 58, 59, 75  

  

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 1) 2) 3)  II. 5. 2), 6. 9) VI. 1. 2) 4), 
2. 1) 2) a) b) 
4) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat reprodukcji obrazu Auguste’a Renoira Bal w Moulin de la Galette i tekstu w podręczniku • Poznaje różne sposoby porozumiewania się 
• Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach • Uzupełnia tabelę nazwami osób • Rozwiązuje krzyżówkę, układa zdanie z powstałym hasłem • Odkodowuje in-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

formację zapisaną alfabetem Morse’a • Określa liczbę pojedynczą i mnogą czasowników • Dokonuje pomiarów, posługując się centymetrem krawieckim i innymi miarami 
• Oblicza długości tras z wykorzystaniem kodowania • Uczestniczy w zabawie „Patrz, co mówię” • 
Ponadpodstawowe • Samodzielnie koduje informacje za pomocą alfabetu Morse’a • 

30. Mowa 
zwierząt 

Rozmowa na temat sposobów 
porozumiewania się zwierząt 
na podstawie tekstu w podręcz-
niku i wiedzy U.  
Układanie twórczego opowiada-
nia z wykorzystaniem czasowni-
ków z zakończeniem -uje.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Łączenie zachowań zwierząt 
z odpowiednimi znaczeniami.  
Kończenie zdań według podane-
go wzoru.  
Pisanie z pamięci.  
Piszemy poprawnie − pisownia 
czasowników z zakończeniem 
-uje.  
Podpisywanie ilustracji czasow-
nikami z zakończeniem -uje.  
Układanie zdań z czasownikami 
i zapisywanie ich w zeszycie.  
Łączenie wyrazów w pary.  
Wykreślanie zbędnych wyrazów 

   ● przyrodnicza 
Rozpoznawanie 
odgłosów zwierząt 
i sposobów ich 
porozumiewania 
się. 
 
 

Dzień bez matematy-
ki. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

i poprawne przepisywanie zdań.  
Ćwiczymy z Noni − ćwiczenia 
utrwalające pisownię wyrazów 
trudnych ortograficznie. 
Adresowanie koperty.  
Zapisywanie kilku wyrazów 
z cząstką list.  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 82, 83, 113 
K. s. 76, 77, 78, 79 
 

       

Odniesienia 
do PP 

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

   IV. 1.1) 3) 4)    

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Zna sposoby porozumiewania się zwierząt • Układa twórcze opowiadane z wykorzystaniem czasowników z zakończeniem -uje • Łączy zachowania zwierząt 
z odpowiednimi znaczeniami • Kończy zdania według podanego wzoru • Czyta ze zrozumieniem • Pisze z pamięci • Wie, jak zapisać czasowniki z zakończeniem -uje • Ćwiczy 
rozpoznawanie czasowników • Utrwala pisownię wyrazów trudnych ortograficznie • Potrafi adresować kopertę • Zapisuje kilka wyrazów z cząstką list • Rozpoznaje zwierzęta 
i sposoby ich porozumiewania się • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  
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VII. Czekamy na Boże Narodzenie 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

31. Rośliny 
iglaste 

Wypowiedzi na temat rodzajów 
drzew iglastych na podstawie 
ilustracji i tekstu z podręcznika.  
Zapisywanie nazw roślin igla-
stych w zeszycie. 
Rozwiązywanie rebusu.  
Podpisywanie drzew iglastych. 
Otaczanie pętlą nazwy drzewa, 
które traci igły na zimę.  
Wpisywanie do tabeli czasowni-
ków zgodnie z ich rodzajem. 
Kończenie zdania na podstawie 
informacji w podręczniku.  
Dzielenie wyrazów na sylaby, 
tworzenie i zapisanie nazw 
krzewów iglastych. 
Zapisywanie nazw roślin igla-
stych w kolejności alfabetycznej.  
Układanie i zapisywanie zdań. 
Dopisywanie czasowników 
we właściwej formie. 
Wysłuchanie wiersza Ewy Kozy-

Nauka kolędy 
Dzisiaj 
w Betlejem. 
Utrwalenie 
wiedzy 
i umiejętno-
ści wykony-
wania ru-
chem pol-
skiego tańca 
narodowego 
– krakowia-
ka. 
Nauka akom-
paniamentu 
do kolędy 
Cicha noc 
na instrumen
tach perku-
syjnych. 
Przedstawia-
nie rytmu 

Ćwiczenia 
rozwijające 
spostrzegaw-
czość.  
Kolorowanie 
szyszek. 

● społeczna 
Rozmowa na te-
mat instytucji 
charytatywnych 
i zakresu ich dzia-
łalności. 

● przyrodnicza 
Rozpoznawanie 
drzew iglastych 
z uwzględnieniem 
kształtu szyszek 
i igieł oraz poda-
wanie ich nazw. 

Dodawanie i odej-
mowanie liczb typu: 
38 + 2, 50 – 3. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 

 . 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

ry-Pawlak Święta w lesie czyta-
nego przez N. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
Projekt Boże Narodzenie. 

zgodnie 
z oznacze-
niem.  
Granie melo-
dii na dzwon-
kach lub 
flecie. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 84, 85, 86 
K. s. 80, 81, 82, 103 

K. s. 95 K. s. 82  P. s. 84, 85 P. s. 137 
KM. s. 60, 61, 76 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Buduje wypowiedzi na temat rodzajów drzew iglastych • Zapisuje nazwy drzew iglastych • Rozwiązuje rebus • Podpisuje drzewa iglaste • Otacza pętlą nazwę 
drzewa, które traci igły na zimę • Klasyfikuje czasowniki według rodzaju • Kończy zdania na podstawie informacji w podręczniku • Dzieli wyrazy na sylaby, tworzy i zapisuje nazwy 
krzewów iglastych • Zapisuje nazwy roślin iglastych w kolejności alfabetycznej • Układa i zapisuje zdania • Dopisuje czasowniki we właściwej formie • Słucha wiersza Ewy Kozyry-
Pawlak Święta w lesie czytanego przez N. • Rozwija spostrzegawczość − koloruje szyszki • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 • Rozwiązuje zadania tekstowe • Śpiewa kolę-
dę Dzisiaj w Betlejem • Utrwala wiedzę i umiejętności wykonywania ruchem polskiego tańca narodowego – krakowiaka • Gra akompaniament do kolędy Cicha noc na instru-
mentach perkusyjnych • Przedstawia rytm zgodnie z oznaczeniem • Gra melodię na dzwonkach lub flecie • 
Ponadpodstawowe • Rozpoznaje drzewa iglaste i podaje ich nazwy • Zna instytucje charytatywne niosące pomoc potrzebującym • Realizuje zadania w ramach projektu Boże 
Narodzenie • 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

32. Wigilia 
w domu 

Tropiciele wiedzy − rozmowa 
na temat tradycji bożonarodze-
niowych.  
Wysłuchanie opowiadania Miej-
sce przy stole z cyklu „Listy 
od Hani i Henia” czytanego przez 
N. 
Rozmowa na temat przygoto-
wań do wieczerzy wigilijnej, 
łamania się opłatkiem i składa-
nia życzeń. 
Układanie zdania z rozsypanki 
wyrazowej.  
Wskazywanie, które cechy gości 
wpływają na miłą atmosferę 
świąt.  
Doskonalenie techniki czytania 
ze zrozumieniem.  
Poszerzanie słownictwa.  
Przypomnienie zasad savoir-
vivre’u – zasad dobrego wycho-
wania. 
Podkreślanie czasowników 
w tekście.  
Wielka litera w pisowni imion.  
Rodzaje zdań.  

  ● społeczna 

− Rozmowa na 
temat relacji mię-
dzy najbliższymi.  

− Rozumienie, co 
wynika z przyna-
leżności do rodzi-
ny, i wywiązywa-
nie się z powinno-
ści wobec niej.  

− Identyfikowanie 
się ze swoją rodzi-
ną i jej tradycjami. 

− Rozumienie, co 
to jest sytuacja 
ekonomiczna 
rodziny, i świado-
mość, że trzeba do 
niej dostosować 
swoje oczekiwa-
nia. 
 

 Dodawanie i odej-
mowanie liczb typu: 
38 + 2, 50 – 3. 
Rozwiązywanie krzy-
żówki matematycznej. 

 Świado-
mość, że 
każdy 
człowiek 
zasługuje 
na szacu-
nek.  
Tolerancja 
wobec 
osób innej 
tradycji 
kulturowej.  
Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
wspólnot 
osób oraz 
ich symboli 
w sytu-
acjach 
codzien-
nych i uro-
czystych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Zastosowanie znaków inter-
punkcyjnych na końcu zdań.  
Rozwiązanie rebusu i zapisanie 
hasła.  
Czytam ze zrozumieniem.  
Projekt Boże Narodzenie. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 87, 88, 89 
K. s. 83, 84, 85, 108, 109 
 

    P. s. 137  
KM. s. 62, 63 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

 XIII. 1. 1) 3) 
7) 8), 2. 3) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat tradycji bożonarodzeniowych • Z uwagą słucha czytanego przez N. opowiadania Miejsce przy stole z cyklu „Listy 
od Hani i Henia” • Uczestniczy w rozmowie na temat przygotowań do wieczerzy wigilijnej, łamania się opłatkiem i składania życzeń • Układa zdania z rozsypanki wyrazowej 
• Wskazuje, które cechy gości wpływają na miłą atmosferę świąt • Doskonali technikę czytania ze zrozumieniem • Poszerza słownictwo • Przypomina sobie zasady savoir-vivre’u 
•Podkreśla czasowniki w tekście • Stosuje wielką literę w pisowni imion • Rozróżnia rodzaje zdań • Stosuje właściwe znaki interpunkcyjne na końcu zdań • Rozwiązuje rebus 
• Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 • Rozwiązuje krzyżówkę matematyczną • Wyraża szacunek wobec wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczys-
tych • 
Ponadpodstawowe • Jest tolerancyjny wobec osób o innej tradycji kulturowej • Nazywa emocje towarzyszące świętom • Realizuje zadania w ramach projektu Boże Narodze-
nie • 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

33. Dobre 
wychowanie 

Rozmowa na temat zasad za-
chowania w trakcie wizyt świą-
tecznych na podstawie ilustracji 
i doświadczeń U. 
Układanie zdań z rozsypanki 
wyrazowej.  
Ćwiczenie w czytaniu ze zrozu-
mieniem.  
Układanie zdań i zapisywanie ich 
do zeszytu. 
Piszemy poprawnie − pisownia 
wyrazów z ó wymiennym na o.  
Rozwiązywanie krzyżówki.  
Odczytywanie hasła i uzupełnie-
nie nim zdania.  
Zapisywanie par wyrazów 
w zeszycie.  
Poczytanka SmokołkI.  
Projekt Boże Narodzenie. 

  ● społeczna 

− Identyfikacja ze 
swoją rodziną i jej 
tradycjami.  

− Świadomość, jak 
należy zachowy-
wać się w stosun-
ku do dorosłych 
i rówieśników – 
formy grzeczno-
ściowe.  

− Tolerancja wo-
bec osób innej 
narodowości 
i tradycji kulturo-
wej. 

− Zabawa „Ma-
giczne słowa”. 

 Ważenie − kilogram, 
dekagram. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych związa-
nych z ważeniem. 
Zadania dodatkowe. 
 

Wykonanie 
ozdoby bo-
żonarodze-
niowej 
(w ramach 
realizowania 
projektu 
Boże Naro-
dzenie). 

Szanowa-
nie i nazy-
wanie tego, 
co jest 
wartością 
dla niego 
i innych. 
Przestrze-
ganie reguł 
obowiązu-
jących 
w społecz-
ności dzie-
cięcej oraz 
w świecie 
dorosłych, 
grzeczne 
zwracanie 
się do in-
nych. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 90, 91, 110, 111, 113 
K. s. 86, 87 

    P. s. 138  
KM. s. 64, 65, 76 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 1) 3) 4) 9)  II. 4. 1) 2), 6. 7) VI. 1. 1) 2) 3) 
4), 2. 1) 2) a) 
b) c) 4) 

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

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Podstawowe • Ma wiedzę na temat zasad zachowania podczas świątecznych wizyt • Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej • Ćwiczy czytanie ze zrozumieniem • Ukła-
da zdania i zapisuje je w zeszycie • Utrwala pisownię wyrazów z ó wymiennym na o •Rozwiązuje krzyżówkę • Rozwiązuje zadania tekstowe związane z ważeniem • Identyfikuje 
się ze swoją rodziną i jej tradycjami • Używa zwrotów grzecznościowych • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych • Uczestniczy 
w zabawie „Magiczne słowa”• 
Ponadpodstawowe • Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej • Wykonuje ozdobę bożonarodzeniową (w ramach realizowania projektu Boże Naro-
dzenie) • 

34. Święta 
na całym 
świecie 

Zapoznanie U. z wigilijnymi tra-
dycjami i zwyczajami oraz spo-
sobami świętowania w różnych 
częściach świata.  
Ulica Ciekawych Wyrazów – 
wyjaśnienie znaczenia słowa 
piniata.  
Ćwiczenie w czytaniu ze zrozu-
mieniem. 
Zaznaczenie w kalendarzu daty 
rozpoczęcia zimy. 
Układanie odpowiedzi na pyta-
nie i jej zapisywanie.  
Doskonalenie techniki czytania – 

Recytacja 
przysłowia 
o grudniu.  
Nauka pasto-
rałki Dzień 
jeden w roku 
i kolędy Do 
szopy. 
Wykonanie 
akompania-
mentu 
do wiersza 
Agnieszki 
Frączek Pę-

 ● społeczna 

− Tolerancja wo-
bec osób innej 
narodowości 
i tradycji kulturo-
wej.  

− Zabawa rucho-
wa „Mikołaje 
i Śnieżynki”. 

 Gra matematyczna 
Budowanie liczb. 
Ćwiczymy z Noni. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
Mikołaja 
techniką 
origami. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

czytanie wspak.  
Lekcje programowania.  
Projekt Boże Narodzenie. 

dzą sanki 
zgodnie 
z opisem. 
Odtwarzanie 
rytmu na 
podanych 
instrumen-
tach. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 92, 93 
K. s. 88, 89, 90, 91 

K. s. 95, 111     KM. s. 66, 67, 68, 69   

Odniesienia 
do PP 

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

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

 III. 1. 1) 3) 9)  II. 2. 1) 2), 3. 1) 2) 4), 
4. 1) 2), 6. 4) 7) 8) 9) 

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

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Poznaje tradycje i zwyczaje wigilijne oraz sposoby świętowania w różnych częściach świata • Ćwiczy czytanie ze zrozumieniem • Zaznacza w kalendarzu datę 
rozpoczęcia zimy • Układa i zapisuje odpowiedź na postawione pytanie • Doskonali technikę czytania − czytanie wspak • Aktywnie uczestniczy w grze matematycznej Budowanie 
liczb • Recytuje przysłowie o grudniu • Śpiewa pastorałkę Dzień jeden w roku oraz kolędę Do szopy • Wykonuje akompaniament do wiersza Agnieszki Frączek Pędzą sanki zgod-
nie z opisem • Odtwarza rytm na podanych instrumentach • Przestrzega reguł obowiązujących w grze • Wykonuje Mikołaja techniką origami według instrukcji • Bierze udział 
w zabawie ruchowej „Mikołaje i Śnieżynki” • 
Ponadpodstawowe • Jest tolerancyjny wobec osób o innej narodowości i tradycji kulturowej • Realizuje zadania w ramach projektu Boże Narodzenie • 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

35. Wigilia 
w klasie 
(dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela) 

Układanie i wygłaszanie świą-
tecznych życzeń.  
Udział w wigilijnym spotkaniu 
społeczności szkolnej.  
Wypowiedzi na temat wrażeń 
po uroczystości.  
Projekt Boże Narodzenie. 

Wspólne 
kolędowanie. 

 ● społeczna 
Składanie życzeń. 
Rozwijanie empa-
tii. 

 Dzień bez matematy-
ki. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

Dzień bez podręcznika.        

Odniesienia 
do PP 

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

 III. 1. 1) 3) 4) 9)     

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Składa życzenia świąteczne • Uczestniczy w wigilijnym spotkaniu społeczności szkolnej • Wypowiada się na temat wrażeń po uroczystości • Kolęduje z innymi • 
Ponadpodstawowe • Realizuje zadania w ramach projektu Boże Narodzenie • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 
 


