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Zintegrowany rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 2. Część 3. 
STYCZEŃ – LUTY 

 

I. Witamy Nowy Rok 

Tematdnia 
Obszaryedukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

1. Nowo-
roczne po-
stanowienia 

Rozmowa na temat minione-
go starego roku i nadejścia 
nowego. 
Wysłuchanie wiersza Teresy 
Chwastek-
LatuszkowejNoworoczne 

życzenia.  
Swobodne wypowiedzi U. 
na temat treści wiersza.  
Wysłuchanie opowiadania 
Noworoczne postanowienie 
z cyklu „Listy od Hani i Henia” 
czytanego przez N. 
Ćwiczenia w czytaniu ze zro-
zumieniem.  
Odczytywanie i zapisywanie 
odkodowanego hasła.  
Podpisywanie obrazków, 

  ● społeczna 

−Poszanowanie 
zwyczajów i tra-
dycji różnych 
grup społecz-
nych. 

−Kultura składa-
niażyczeń.  
 

● przyrodnicza 
Ruch obrotowy 
Ziemi i jego na-
stępstwa –
powstawanie 
dnia i nocy. 
 

Znaki rzymskie. 
Na tropie znaków 
rzymskich.  
Zastosowanie zna-
ków rzymskich 
w życiu codzien-
nym. 
Zadania dodatko-
we. 

Wspólne 
wykonanie 
pudełka 
klasowych 
postano-
wień. 

Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
osób 
i wspólnot 
osób 
w sytu-
acjach 
codzien-
nych i 
uroczys-
tych – 
składanie 
życzeń 
nowo-
rocznych. 
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ustalanie kolejności alfabe-
tycznej zapisanych wyrazów 
i układanie z nimi zdania. 
Zapisywanie nazw miesięcy 
w kolejności ich występowa-
nia.  
Wyjaśnienie przysłowia uło-
żonego z rozsypanki wyrazo-
wej.  
Układanie i zapisywanie no-
worocznych postanowień 
na najbliższe miesiące. 
Gimnastyka oka i języka− 
doskonalenie techniki czyta-
nia. 
PoczytankaSmoczy sylwester. 
Projekt Grenlandia. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 3, 4, 5, 6, 7, 86, 87  
K. s. 3, 4, 5 
 

   P. s. 7 
K. s. 4 

P. s. 100 
KM. s. 3, 60 

  

Odniesienia-
doPP 

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

  III. 1. 9) IV. 1. 6) II. 6. 4) VI. 2.2 a) XIII. 2. 3) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Uczestniczy w rozmowie na temat minionego starego roku i nadejścia nowego•Uważnie słucha czytanych tekstów•Swobodnie wypowiada się na temat ich tre-
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ści•Czyta ze zrozumieniem•Odkodowuje wyrazy i układa z nich napis•Koduje własne hasło•Podpisuje obrazki, ustala kolejność alfabetyczną zapisanych wyrazów i zapisuje z nimi 
zdania•Zapisuje nazwy miesięcy w kolejności ich występowania•Wyjaśnia znaczenie przysłowia ułożonego z rozsypanki wyrazowej•Układa i zapisuje noworoczne postanowienia 
na najbliższe miesiące •Wie, jak powstają dzień i noc•Zna znaki rzymskie i posługuje się nimi• 
Ponadpodstawowe •Samodzielnie redaguje noworoczne życzenia•Potrafi wyjaśnić, na czym polega ruch obrotowy Ziemi•Realizuje zadania w ramach projektu Grenlandia• 

2. Na tropie 
dobrych 
uczynków 

Rozmowa o niesieniu pomocy 
na podstawie tekstu piosenki 
Ewy Chotomskiej Wyciągnij dłoń 

i własnych doświadczeń U.  
Układanie zdań związanych 
z ilustracjami i z podanym słow-
nictwem.  
Czytanie ze zrozumieniem 
podanych informacji.  
Podkreślanie czasowników 
w zdaniach.  
Układanie i zapisywanie w ze-
szycie zdań o dobrych uczyn-
kach. 
Pisownia czasowników z prze-
czeniem nie.  
Piszemy poprawnie−pisownia 
wyrazów zchniewymiennym.  
Wyszukiwanie i zaznaczanie  
w diagramie wyrazów z ch oraz 
zapisanie ich w zeszycie.  
Utworzenie wyrazu z pozosta-
łych liter czytanych po kolei 
i uzupełnienie nim zdania.  
Przeczytanie i napisanie wyra-
zów zapisanych wspak.  

Nauka pio-
senki Wycią-

gnij dłoń.  

   Zapisywanie i odczy-
tywanie dat. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 

Wykonanie 
skarbonki 
według in-
strukcji. 

Empatia 
i czynienie 
dobrych 
uczynków 
jako obo-
wiązek 
każdego 
człowieka. 
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Narysowanie w ramce obrazka 
do wybranego wyrazu.  
Zaznaczanie kolorem wyrazów  
o podobnym znaczeniu do zda-
nia Wyciągam dłoń. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
Czytam sam! 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 8, 9, 98 
K. s. 6, 7, 8, 80, 82, 93 

CD 
P. s. 8 

   P. s. 101  
KM. s. 4, 5, 60 

W. k. 40, 41  

Odniesienia-
doPP 

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

VIII. 2. 2)    II. 6. 4) VI. 1. 1) 2) 4) XIII. 2. 1) 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Rozmawia o niesieniu pomocy na podstawie tekstu piosenki Ewy Chotomskiej Wyciągnij dłońi własnych doświadczeń•Układazdania związane z ilustracjami 
i z podanym słownictwem •Czyta ze zrozumieniem podane informacje •Podkreśla czasowniki w zdaniach•Układa i zapisuje w zeszycie zdania o dobrych uczynkach•Zna zasadę 
pisowni nie z czasownikami oraz wyrazów z ch niewymiennym • Wyszukuje i zaznaczaw diagramie wyrazy z ch oraz zapisuje je w zeszycie•Tworzy wyraz i uzupełnienia nim zda-
nie•Czyta i pisze wyrazy zapisane wspak• Rysuje w ramce obrazek do wybranego wyrazu• Zaznacza wyrazy o podobnym znaczeniu do zdania Wyciągam dłoń•Rozumie koniecz-
ność czynienia dobrych uczynków•Zapisuje i odczytuje daty•Poprawnie śpiewa poznaną piosenkę•Wykonuje skarbonkę według instrukcji • 
Ponadpodstawowe•Zna i rozumie pojęcie empatia• 

3. Kim jest 
wolontariusz? 

Swobodne wypowiedzi U. 
na tematdziałalności instytucji 
charytatywnych i pracy wolonta-
riuszy na podstawie tekstu Kim 

jest wolontariusz? i własnych 
doświadczeń.  

 Ozdabianie 
plakatu 
z ogłosze-
niem według 
własnego 
pomysłu. 

● społeczna 

−Warto ich znać! 
Poznanie postaci 
Matki Teresy 
z Kalkuty i jej dzia-
łalności. 

● funkcje życiowe 
człowieka 
Praca wolontariu-
sza. 
 

Kalendarz. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych związa-
nych z obliczeniami 
kalendarzowymi. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
„Serca od 
wolontariu-
sza” według 
podanej 
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Ulica Ciekawych Wyrazów− 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
charytatywny.  
Odczytywanie hasła i wyjaśnia-
nie jego znaczenia.  
Kończenie zdań według własne-
go pomysłu.  
Wyodrębnianie części składowy-
chogłoszenia.  
Redagowanie wypowiedzi pi-
semnej – ogłoszenia. 

−Organizacje 
i instytucje chary-
tatywne – ich 
zadania i działal-
ność (WOŚP, Cari-
tas, akcja Pajacyk). 

instrukcji. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 10, 11, 12, 13 
K. s. 9, 10 

 K. s. 10 P. s. 10  P. s. 102  
KM. s. 6, 7 

K. s. 11  

Odniesienia-
doPP 

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

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

III. 1. 4) 8) IV. 2. 1) II. 6. 4) VI. 1. 1) 2) 
4), 2. 1) 2) a) 
4) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Wie, kim byłaMatka Teresa z Kalkuty, i zna jej działalność •Swobodnie wypowiada się na temat działalności instytucji charytatywnych i pracy wolontariuszy 
na podstawie tekstu i własnych doświadczeń•Poznaje znaczenie wyrazu charytatywny•Wie, na czym polega praca wolontariusza•Odczytuje hasło i wyjaśnia jego znacze-
nie• Kończy zdania według własnego pomysłu•Wyodrębnia części składowe ogłoszenia •Redaguje wypowiedź pisemną – ogłoszenie•Umie posługiwać się kalendarzem 
• Rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczeniami kalendarzowymi•Ozdabia plakat z ogłoszeniem według własnego pomysłu•Wykonuje „Serce od wolontariusza” według 
podanej instrukcji • 
Ponadpodstawowe • Zna organizacje i instytucje charytatywne•Wie, na czym polegają ich zadania i działalność• 

4. Poznajemy Odgadywanie nazw postaci  Wykonanie   Powtórzenie.   
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przygody  
Cudaczka-
Wyśmiewacz-
ka 

ze znanych wierszy Jana Brze-
chwy.  
Rozmowa na temat zachowania 
bohaterów wierszy jako wpro-
wadzenie do lektury.  
Wysłuchanie fragmentu książki 
Julii Duszyńskiej Cudaczek-

Wyśmiewaczek.  
Ustne opowiadanie.  
Czytanie ze zrozumieniem. 
Wskazywanie zdańprawdziwych.  
Odczytywanie hasła, układanie 
i zapisywanie z nim zdania.  
Rozpoznawanie bohaterów 
książki, wpisywanie ich imion.  
Układanie i zapisywanie zdania 
o wybranym bohaterze.  
Układanie wyrazów z podanych 
liter.  
Doskonalenie techniki pisania.  
Rozwiązywanie rebusu.  
Stosowanie wielkiej litery 
na początku zdania i kropki 
na jego końcu. 

postaci Cu-
daczka-
Wyśmie-
waczka do-
wolną tech-
niką pla-
styczną. 

Obliczenia kalenda-
rzowe. 
Rozwiązanie zadań 
tekstowych z zasto-
sowaniem obliczeń 
kalendarzowych. 
Zadania dodatkowe. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

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

    P. s. 103  
KM. s. 8, 9, 60 
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Odniesienia 
do PP 

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

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

  II. 6. 4)   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Z uwagą słucha fragmentu książki Julii Duszyńskiej Cudaczek-Wyśmiewaczek•Ustnie opowiada treść usłyszanego fragmentu tekstu •Układa dalszy ciąg przygód 
Cudaczka-Wyśmiewaczka•Wskazuje zdania prawdziwe• Odczytuje hasło, układa i zapisuje z nim zdania •Wypowiada się na temat bohaterów lektury•Doskonali technikę pisania 
i czytania ze zrozumieniem•Układa wyrazy z podanych liter•Rozwiązuje rebus•Zna i stosuje zasady pisowni – pisze wielką literę na początku zdania•Stosuje kropkę jako znak 
interpunkcyjny kończący zdanie•Wykonuje postać Cudaczka-Wyśmiewaczka dowolną techniką plastyczną •Dokonuje obliczeń kalendarzowych• 
Ponadpodstawowe • Ocenia zachowanie głównego bohatera•Dostrzega zmiany w jego postępowaniu• 

5. Wycieczka 
(dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela) 

Zimowa wycieczka do parku 
lub lasu.  
Gra w zimowe kalambury. 

  ● społeczna 
Zaba-
wy:„Wyprawa po 
ciszę”, „Co by 
było, gdyby...”, 
„Drwale i niedź-
wiedź”. 

 
 

Dzień bez matematy-
ki. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

Dzień bez podręcznika.        

Odniesienia 
do PP 

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Uczestniczy w wycieczce do parku lub lasu•Aktywnie bierze udział w grze w kalambury•Bierze udział w zabawach•Dokarmia zwierzęta•Pamięta o właściwym 
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zachowaniu w trakcie wycieczki• 
Ponadpodstawowe • Przygotowuje przysmaki dla zwierząt• 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

II. Zimowe krajobrazy 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

6. Zima 
na Grenlandii 

Rozmowa na temat życia Inu-
itówzamieszkujących Grenlandię 
na podstawie zaprezentowa-
nych materiałów oraz ilustracji 
w podręczniku.  
Rozmowa na temat, jak dawniej 
wyglądało życie Eskimosów 
zamieszkujących Grenlandię 
na podstawie wysłuchanego 
fragmentu książki Czesława 
Centkiewicza Anaruk, chłopiec 

z Grenlandii.  

Rozwiązywanie krzyżówki, uzu-
pełnianie zdania hasłem.  
Pisanie z pamięci.  

   ● przyrodnicza 

−Krajobraz krainy 
wiecznego lodu – 
Grenlandii.  

−Poznawanie 
zwierząt żyjących 
na Grenlandii 
i warunków ich 
życia. 

Dodawanie i odej-
mowanie liczb typu: 
23+4, 38−5.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

Wykonanie 
makiety 
„Grenlandia” 
według 
podanej 
instrukcji. 

Szacunek 
wobec 
osób 
o odmien-
nej tradycji 
i kulturze. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Uzupełnianie zdań czasownika-
mi we właściwej formie grama-
tycznej.  
Rozwiązanierebusu.  
Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Projekt Grenlandia. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 16, 17, 18, 19  
K. s. 14, 15 

   P. s. 16, 17 P. s. 104  
KM s. 10, 11 

W. k. 44  

Odniesienia 
do PP 

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

   IV. 1. 3) 4) II. 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2)  XIII. 1. 8) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat życia Inuitów zamieszkujących Grenlandię•Wie, jak dawniej wyglądało życie Eskimosów zamieszkujących Grenlandię 
na podstawie wysłuchanego fragmentu książki Czesława Centkiewicza Anaruk, chłopiec z Grenlandii•Rozwiązuje krzyżówkę•Uzupełnia zdanie hasłem •Pisze z pamięci•Uzupełnia 
zdania czasownikami we właściwej formie gramatycznej•Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne•Poznaje krajobraz i zwierzęta Grenlandii•Oblicza sumy i różnice typu: 
23 + 4, 38 − 5•Rozwiązuje zadania tekstowe•Wykonuje makietę według podanej instrukcji• 
Ponadpodstawowe•Zna warunki życia na Grenlandii•Realizuje zadania w ramach projektu Grenlandia• 

7. Tropiciele Przewodnik prawdziwych tropi- Piórkiem,  ● społeczna ● przyrodnicza Matematyka w dzia-   
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

śladów 
na śniegu 

cieli. Zima. Odpowiadanie 
na pytania na podstawie wysłu-
chanego fragmentu opowiada-
nia AdamaWajrakaLis – strasznie 

skoczne zwierzę i ilustracji. 
Rozmowa na temat wiersza 
Natalii UsenkoTropiciele.  
Ulica Ciekawych Wyrazów– 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
trop.  
Rozpoznawanie śladów. 
Łączenie w pary śladów z posta-
ciami i przedmiotami, które je 
pozostawiły.  
Wyjaśnianie znaczenia zdań 
uzupełnionych podanymi zwro-
tami.  
Czasowniki w czasie przeszłym 
i teraźniejszym. 
Układanie opowiadania z wyko-
rzystaniem wyrazów z ś, si. 
Piszemy poprawnie–ćwiczenia 
utrwalające pisownię wyrazów 
ze zmiękczeniamiś, si.  
Rozwiązywanie rebusów.  
Uzupełnianie wyrazów zmięk-

dźwiękiem 
i pędzelkiem

− wysłucha-
nie fragmen-
tu utworu 
Edwarda 
Griega II Suita 

Peer Gynt 

op. 55, część-

Lament In-

grid. 

Recytacja 
przysłowia 
o styczniu. 

Zabawy rucho-
we:„Chodzimy 
po tropach”, „Idzie 
lis koło drogi”. 
 

Rozpoznawanie 
tropów zwierząt. 
 

łaniu. 
Dodawanie i odej-
mowanie liczb typu: 
21+34, 48−26. 
Tekst matematyczny.  
Czytanie ze zrozumie-
niem, zaznaczanie 
poprawnych odpo-
wiedzi. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

czeniami ś, si.  
Układanie i zapisywanie zdań.  
Czytam sam! 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 20, 21, 22, 23, 98 
K. s. 16, 17, 83, 92 
W. k. 46, 47 

P. s. 85    P. s. 105  
KM. s. 12, 13, 14, 
15,61 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Buduje odpowiedzi na postawione pytania na podstawie wysłuchanego fragmentu opowiadania i ilustracji•Bierze udział w rozmowie na temat wiersza Natalii 
UsenkoTropiciele•Łączy w pary ślady z postaciami i przedmiotami, które je pozostawiły•Rozpoznaje tropy zwierząt•Wyjaśnia znaczenie zdań uzupełnionych podanymi zwrota-
mi•Posługuje się czasownikami w czasie przeszłym i teraźniejszym•Układa opowiadanie z wykorzystaniem wyrazów z ś,si•Utrwala pisownię wyrazów ze zmiękczeniamiś, 
si•Rozwiązuje rebusy•Układa i zapisuje zdania•Dodaje i odejmuje liczby typu:21+34, 48−26•Czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny i zaznacza poprawne odpowiedzi 
• Świadomie i aktywnie słucha muzyki• Recytujeprzysłowie o styczniu •Bierze udział w zabawach ruchowych• 

8. Zimowa 
baśń 

Wysłuchanie fragmentu utwo-
ruMałgorzaty Strzałkowskiej 
Zimowa baśń.  
Ustne wypowiedzi na temat 
poszukiwania i roli przyjaźni 
w życiu człowieka na podstawie 

Recytacja 
przysłowia 
o styczniu. 
Nauka pio-
senki Biały 

walczyk. 

Malowanie 
„Zimowego 
królestwa” 
pastą do 
zębów zmie-
szaną z nie-

● społeczna 
Zabawa „Wróbel, 
karmnik, zima”. 

● przyrodnicza 
Pomoc zwierzę-
tom w okresie 
zimowym. 
 

Minuta. 
Odczytywanie wska-
zań zegarów. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

wysłuchanego tekstu i własnych 
doświadczeń.  
Opis zimowego krajobrazu 
na podstawie ilustracji i pytań. 
Układanie zdania z sylab zgodnie 
ze wskazaniami strzałek. 
Redagowanie i zapisywanie 
odpowiedzi na pytanie: Jak 

można znaleźć przyjaciela?.  
Wyszukiwanie wyrazów nazywa-
jących to, co robi przyjaciel.  
Kolorowanie ramek z czasowni-
kami wskazującymi czynności 
wykonywane przezśnieg.  
Układanie i zapisywanie zdań 
z rozsypanki wyrazowej. 
Czytam ze zrozumieniem.  
Co jedzą ptaki zi-

mą?−wykonywanie ćwiczeń na 
podstawie przeczytanego tek-
stu. 
PoczytankaGdzie jest szkoła? 

Abecadło 

muzyczne− 
podział war-
tości rytmicz-
nych.  
Ćwiczenia 
muzyczno-
ruchowe. 

bieską farbą. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 

P. s. 24, 25, 88, 89, 94, 95  
K. s. 18, 19, 20 

CD 
P. s. 82 
K. s. 98 

K. s. 18   K. s. 20 P. s. 106  
KM s. 16, 17 
W. k. 21 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

uczniowskich 

Odniesienia 
do PP 

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

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

III. 1. 1) IV. 1. 1) 2) 5) II. 6. 4)   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Z uwagą słucha fragmentu opowiadania •Ustnie wypowiada się na określony temat•Opisuje zimowy krajobraz na podstawie ilustracji i pytań•Układa zdania 
z sylab• Redaguje i zapisuje odpowiedzi na pytanie: Jak można znaleźć przyjaciela?•Wyszukuje wyrazy nazywające to, co robi przyjaciel•Koloruje ramki z czasownikami oznacza-
jącymi czynności wykonywane przez śnieg•Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej•Doskonali czytanie ze zrozumieniem−wykonuje ćwiczenia na podstawie przeczytane-
go tekstu• Maluje zimowe królestwo pastą do zębów i farbą•Jest świadomy konieczności niesienia pomocy zwierzętom podczas zimy•Zaznacza i odczytuje na zegarach minu-
ty• Wykonuje obliczenia zegarowe•Poprawnie wykonuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole•Realizuje i tworzy układy rytmiczne oraz przykłady 
melodyczne w takcie na cztery podczas ćwiczeń i zabaw•Opanowuje podział wartości rytmicznych w ćwiczeniach praktycznych i ruchowych•Bierze udział w zabawach rucho-
wych• 
Ponadpodstawowe•Ma świadomość, jaką rolę w życiu człowieka odgrywają przyjaciel i przyjaźń• 

9. Jak powsta-
je lód? 

Odgadywanie zimowych zaga-
dek, układanie i zapisywanie 
w zeszycie własnej zagadki.  
Tropiciele wiedzy – rozmowa 
na temat Antarktydy.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Ustalanie etapów powstawania 
lodu. 
Uzupełnianie zdań podanymi 
wyrazami.  
Znaki interpunkcyjne na końcu 

  ● społeczna 
Zabawa „Wypra-
wa do krainy 
wiecznych lodów”. 
● historyczna 
Postać Henryka 

Arctowskiego, 
podróżnika i bada-
cza krajów polar-
nych. 

● przyrodnicza 
Doświadczenie –
sami robimy lód. 
● geograficzna 
Poznanie najzim-
niejszego konty-
nentu – Antarkty-
dy.  
 

Odczytywanie wska-
zań zegara. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
„Wesołego 
bałwanka” 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

zdania. 
Układanie i zapisywanie pytań 
do wybranego zdania.  
Podpisywanie obrazków, wpisy-
wanie wyrazów do diagramu 
i odczytywanie zdań.  
Wielka litera na początku zda-
nia.  
Ćwiczymy z Noni. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 26, 27  
K. s. 21, 22, 24, 25  
 

   P. s. 27 P. s. 107  
KM. s.18, 19 

K. s. 23 
 

 

Odniesienia 
do PP 

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

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

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe•Odgaduje zimowe zagadki•Układa i zapisuje własne zagadki•Czyta ze zrozumieniem•Ustala etapy powstawania lodu•Uzupełnia zdania podanymi wyraza-
mi• Stosuje znaki interpunkcyjne kończące zdanie•Układa i zapisuje pytania do wybranego zdania•Podpisuje obrazki•Wpisuje wyrazy do diagramu i odczytuje zdania•Zapisuje 
początek zdań wielką literą•Dokonuje samooceny•Poznaje najzimniejszy kontynent – Antarktydę•Wykonuje „Wesołego bałwanka” zgodnie z podaną instrukcją•Odczytuje 
wskazania zegarów•Uczestniczy w zabawie ruchowej• 
Ponadpodstawowe•Wie, kim był Henryk Arctowski, podróżnik i badacz krajów polarnych•Samodzielnie robi lód• 



 

 
 

NowiTropiciele| Klasa 2              Szkołapodstawowa1–3 

 

 

 AUTORKI: MałgorzataKaczmarek,JolantaPodsiadły,MonikaRogalska,AnnaTulińska,AldonaDanielewicz-Malinowska (treści muzyczne) 
 

            

 
15 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

10. Na stacji 
polarnej 

Wysłuchanie fragmentu lektury 
Aliny i Czesława Centkiewi-
czówZaczarowana zagroda.  

Wypowiedzi U. na temat wysłu-
chanego tekstu.  
Lektury− uzupełnienie metryczki 
lektury. 
Odczytywanie sylab zgodnie 
ze wskazaniami sekwencji strza-
łek.  
Zapisanie pytania i udzielenie 
na nie odpowiedzi. 
Próba wyjaśnienia tytułu lektu-
ry. 
Propozycje innego zatytułowa-
nia książki.  
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozu-
mieniem. 
Ustalenie kolejności zdarzeń 
w lekturze. 

 Praca pla-
styczna ilu-
strująca 
przebieg 
wydarzeń 
w lekturzeZac

zarowana 

zagroda. 

 ● geograficzna 

−Antarktyda – 
kontynent poło-
żony najdalej 
na południe Ziemi. 

−Pingwiny Adeli – 
ich życie i zwycza-
je. 

Dzień bez matematy-
ki. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 28, 29  
K. s. 26, 27 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienia 
do PP 

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

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

 IV. 3. 1)    

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Z uwagą słucha czytanego przez N. fragmentu lektury Aliny i Czesława Centkiewiczów Zaczarowana zagroda•Wypowiada się na temat wysłuchanego tek-
stu• Uzupełnia metryczkę lektury•Odczytuje sylaby zgodnie ze wskazaniami sekwencji strzałek•Zapisuje pytanie i udziela na nie odpowiedzi• Podejmuję próbę wyjaśnienia tytu-
łu lektury•Doskonali technikę czytania•Czyta ze zrozumieniem•Ustala kolejność zdarzeń w lekturze•Wykonuje pracę plastyczną ilustrującą kolejność wydarzeń w lekturze• 
Ponadpodstawowe• Podaje propozycje innego tytułu lektury•Dzieli się z rówieśnikami wiedzą na temat Antarktydy•Zna zwyczaje pingwinów Adeli• 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

III. Rodzina 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

11. Po co nam 
rodzina? 

Ustalanie odpowiedzi na pytanie 
postawione w tytule wysłucha-
nego tekstu Po co jest rodzina? 

z cyklu„Listy od Hani i Henia”. 

Recytacja 
przysłowia 
o styczniu. 
Nauka pio-

 ● społeczna 

−Członkowie ro-
dziny – nazywa-
niestopni pokre-

 
 

Matematyka w dzia-
łaniu.  
Dodawanie i odej-
mowanie liczb typu: 

 Współtwo-
rzenie 
różnych 
wspólnot – 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Swobodne wypowiedzi U. 
na temat ich rodzin.  
Podkreślanie wyrazów według 
podanego warunku. 
Kończenie zdań i zapisywanie 
ichw liniaturze.  
Umieszczanie nalepek na drze-
wie genealogicznym. 
Tropimy gramatykę –odmiana 
czasowników przez czasy.  
Kolorowanie ramek ze zdaniami 
mówiącymi o domowych obo-
wiązkach U.  
Przekształcanie zdań i zapisywa-
nie ich w zeszycie. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
PoczytankaKuzynka Lotki. 

senki Piosen-

ka dla babci 

i dziadka. 
Utrwalenie 
podziału 
wartości 
rytmicznych 
w ćwicze-
niach. 

wieństwa.  

−Zabawa „Domo-
wa pantomima”. 

21+34, 48−26. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 

rodzina, 
poszano-
wanie jej 
członków. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s.30 31, 32, 33, 90, 91  
K.s.28, 29, 81, 85, 86, 87 

CD  
K. s. 76, 99 

   P. s. 105  
KM. s. 20, 21, 22, 23, 
62 

  

Odniesienia-
doPP 

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

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

 III. 1. 1)  II. 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2)  XIII. 1. 7) 8) 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Odpowiada na pytanie postawione wtytule wysłuchanego tekstu•Swobodnie wypowiada się na temat własnej rodziny•Podkreśla wyrazywedług podanego warun-
ku•Kończyzdania i zapisuje je w liniaturze•Umieszcza nalepki na drzewie genealogicznym•Zapisuje czasowniki wczasie teraźniejszym iprzyszłym•Koloruje ramki ze zdaniami 
mówiącymi odomowych obowiązkach•Przekształca zdania na czas przeszły iprzyszły •Doskonali technikę pisania•Dodaje i odejmuje liczby typu:21 + 34,  
48 − 26•Wie, że należy szanować członków rodziny•Poprawnie wykonuje utwory wokalne ze słuchu, zpamięci i w zespole •Recytuje przysłowie o styczniu•Utrwala podział war-
tości rytmicznych •Bierze udział w zabawie ruchowej• 
Ponadpodstawowe•Podaje nazwy członków rodziny według stopni pokrewieństwa• 

12. Rodzinny 
spacer 

Rozmowa na temat sposobu 
spędzania wolnego czasu zimą 
na podstawie tekstu ZofiiSta-
neckiej Zimowy spacer iwła-
snych doświadczeń U.  
Podawanie propozycji zimowych 
zabaw na świeżym powietrzu.  
Gimnastyka oka i języka− do-
skonalenie techniki czytania. 
Ulica Ciekawych Wyrazów – 
wyjaśnienie pojęcia odmroże-
nia. 
Czytanie ze zrozumieniem.  
Ustalanie kolejności czynności 
wykonywanych przez bohate-
rów opowiadania Zimowy spa-

cer.  
Rzeczowniki jako nazwy osób, 

 Wykonanie 
dowolną 
techniką 
plastyczną 
pracy Ro-

dzinny spa-

cer. 

● społeczna 

−Budowanie więzi 
rodzinnych 
w czasie wspól-
nych zabaw.  

−Docenianie czasu 
spędzonego zro-
dziną. 

● funkcje życiowe 
człowieka 

−Spędzanie czasu 
na świeżym po-
wietrzu jako ele-
ment zdrowego 
trybu życia.  

− Dobranie odpo-
wiedniego 
do pogody stroju 
na rodzinny spa-
cer. 

Porównywanie różni-
cowe–otyle więcej, o 
tyle mniej. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

zwierząt irzeczy. 
Rozwiązywanie rebusu.  
Układanie istaranne zapisywanie 
zdania zrozsypanki literowej. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 34, 35  
K. s. 30, 31, 88 

   K. s. 31 P. s. 108, 109  
KM. s. 24, 25, 62 
 

  

Odniesienia-
doPP I. 1. 1) 3), 2. 1) 3), 3. 1) 2) 3) 4), 

4. 1) 3) 4) 5), 5. 4) 

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

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

  

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Aktywnie uczestniczy wrozmowie na temat sposobu spędzania wolnego czasu zimą•Czyta ze zrozumieniem•Ustala kolejność czynności wykonywanych przez bo-
haterów opowiadania•Doskonali technikę czytania•Rozpoznaje rzeczowniki – nazwy osób, zwierząt irzeczy•Rozwiązuje rebus•Układa istarannie zapisuje zdania zrozsypanki 
wyrazowej•Ma świadomość, że wspólne spędzanie czasu buduje więzi rodzinne•Posługuje się określeniami:o tyle więcej, o tyle mniej•Dokonuje obliczeń z wykorzystaniem 
porównywania różnicowego•Dostrzega pozytywny wpływ spędzania wolnego czasu naświeżym powietrzu na zdrowie•Ubiera się odpowiednio do pogody•Wykonuje dowolną 
techniką plastyczną pracę Rodzinny spacer• 
Ponadpodstawowe•Podaje propozycje zimowych zabaw na świeżym powietrzu•Dostrzega wartość czasu spędzanego zrodziną• 

13. Z siostrą 
raźniej 

Rozwiązanie zagadki.  
Wielozdaniowe wypowiedzi 

  ● społeczna 
Pomoc iwspółpra-

 Związek dodawania 
liczb z odejmowa-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

na temat siostrzanej pomocy 
na podstawie wierszaMałgorza-
ty Strzałkowskiej Ala iOla oraz 
doświadczeń U.  
Ustne opisywanie różnic między 
bohaterkami wiersza.  
Łączenie w pary wyrazów 
o znaczeniu przeciwnym.  
Odszyfrowywanie izapisywanie 
hasła.  
Kodowanie hasła o współpracy.  
Ćwiczenia kształtujące spostrze-
gawczość.  
Zapisywanie czasownika czyta-
ćw odpowiedniej formie grama-
tycznej.  
Układanie opowiadania zwyko-
rzystaniem wyrazów zrzniewy-
miennym.  
Piszemy poprawnie−utrwalenie 
pisowni wyrazów zrz niewy-
miennym. 
Doskonalenie poprawności pisa-
nia w rozmaitych ćwiczeniach. 
Układanie wyrazów z rozsypanki 
literowej.  

ca koleżeńska 
wklasie. 

niem.  
Działania wzajemnie 
odwrotne. 
Sprawdzanie popraw-
ności odejmowania 
za pomocą dodawa-
nia. 
Wykonywanie działań 
zapisanych na gra-
fach. 
Obliczanie sum i róż-
nic − kolorowanie 
rysunku według kodu. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odczytywanie wyrazów zapisa-
nych wspak.  
Zapisywanie odczytanych wyra-
zów oraz ułożonych z nimi zdań.  
Uzupełnianie tekstu odpowied-
nimi literami.  
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s.36, 37, 98 
K.s.32, 33, 83, 85 
W. k. 46, 47 

    P. s. 110  
KM. s. 26, 27 

  

Odniesienia-
doPP 

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

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

Przewidywaneosiągnięciauczniów 
Podstawowe•Wypowiada się na temat siostrzanej pomocy•Ustnie opisuje różnice między bohaterkami wiersza•Łączy wpary wyrazy oznaczeniu przeciwnym•Odszyfrowuje 
izapisuje hasło•Koduje zdania na temat współpracy•Ćwiczy spostrzegawczość•Zapisuje czasownik czytaćw odpowiedniej formie gramatycznej •Utrwala pisownię wyrazów z rz 
niewymiennym •Układa wyrazy z rozsypanki literowej•Odczytuje wyrazy zapisane wspak•Zapisuje odczytane wyrazy oraz ułożone z nimi zdania • Uzupełnia tekst odpowiednimi 
literami•Dostrzega związek dodawania liczb z odejmowaniem•Wykonuje działania wzajemnie odwrotne•Sprawdza wyniki dodawania za pomocą odejmowania•Wykonuje dzia-
łania zapisane na grafach•Oblicza sumy i różnice− koloruje rysunek według kodu• 
Ponadpodstawowe•Podaje przykłady pomocy iwspółpracy wklasie• 

14. Serce dla Określanie czasu imiejsca wyda-  Kolorowanie ● historyczna  Gra matematyczna Rondelko- Świado-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

babci, serce 
dla dziadka 

rzeń we fragmencie opowiada-
nia RenatyPiątkowskiej Dziadek 

na huśtawce.  
Ocena pomysłu bohaterów.  
Opowiadanie na podstawie 
rysunków o tym, co lubili robić 
babcia i dziadek, kiedy byli mali.  
Układanie i zapisywanie pytań 
do podpisów pod obrazkami. 
Rodzina wyrazów.  
Nalepianie rzeczowników pasu-
jących do wyrazu babcia oraz 
do wyrazu dziadek. 

obrazków. Historia własnej 
rodziny–zabawy 
babć i dziadków. 
 

Podróż po Grenlandii. 
Ćwiczymy z Noni.  
Zadania szachowe. 

landia− 
przygotowa-
nie deseru 
dla babci 
i dziadka 
według 
podanej 
instrukcji. 

mość, że 
wszystkie 
osoby mają 
swoją god-

ność −sza-
cunek dla-
osób star-
szych. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s.38, 39 
K.s.34 

 K. s.34   KM. s. 28, 29, 30, 31, 
68 

P. s.40  

Odniesienia-
doPP 

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

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

XIII. 1. 1) 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Określa czas imiejsce wydarzeń we fragmencie opowiadaniaRenaty Piątkowskiej Dziadek na huśtawce•Opowiada o tym, co lubili robić babcia i dziadek, kiedy byli 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

mali• Układa i zapisuje pytania do podpisów pod obrazkami •Wykonuje ćwiczenia związane z rodziną wyrazów •Przygotowuje deser dla babci i dziadka według podanej instruk-
cji•Gra w grę matematyczną•Przestrzega reguł gry•Rozwiązuje zadaniaszachowe•Koloruje obrazki• 
Ponadpodstawowe •Ocenia pomysł bohaterów opowiadania• 

15. Serce dla 
babci, serce 
dla dziadka 

Ustne opowiadanie odziadkach 
na podstawie własnych do-
świadczeń, tekstu DagnyŚlepo-
wrońskiej Bajka obabci iwiersza 
HenrykaLivor-Piotrowskiego 
Dziadek.  
Rozmowa na temat zajęć dziad-
ków dawniej idziś.  
Zaznaczanie dat Dnia Babci 
i Dnia Dziadka oraz zapisywanie 
pełnym zdaniem, kiedy świętu-
jemy te dni.  
Podział tekstu na zdania.  
Zapisywanie zdań wzeszycie 
z uwzględnieniem zasad orto-
grafii iinterpunkcji.  
Uzupełnianie zdań obliskich 
osobach.  
Układanie izapisywanie życzeń 
z okazji Dnia Babci iDnia Dziad-
ka.  
Czytam sam! 

  ● historyczna 
Historia własnej 
rodziny −porów-
nanie zajęć dziad-
ków dawniej idziś. 

 Dzieńbezmatematyki. Samodzielne 
wykonanie 
ozdobnej 
kartki zokazji 
Dnia Babci 
iDnia Dziad-
ka.  
Zrób to sam! 
Wykonanie 
słodkiego 
koszyczka 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją. 

Poszano-
wanie god-
ności każ-
dej osoby 
ludzkiej 

−szacunek 
dlaosób 
starszych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Lekcje programowania. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s.41, 42, 43 
K.s.35, 36, 38, 39, 92 

  P. s.42   K. s.37 
 

 

Odniesienia-
doPP 

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

  III. 2. 7)   VI. 1. 1) 2) 
4), 2. 1) 2) a) 
b) 4) 

XIII. 2. 1) 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Opowiada odziadkach na podstawie własnych doświadczeń itekstu Dagny Ślepowrońskiej Bajka o babcioraz wiersza Henryka Livor-Piotrowskiego Dzia-

dek• Wymienia zajęcia dziadków dawniej idziś•Zaznacza daty Dnia Babci i Dnia Dziadka oraz zapisuje pełnym zdaniem, kiedy świętujemy te dni•Dzieli tekst na zdania•Zapisuje 
zdania wzeszycie zuwzględnieniem zasad ortografii iinterpunkcji•Uzupełnia zdania obliskich osobach•Układa izapisuje życzenia zokazji Dnia Babci iDnia Dziad-
ka•Samodzielniewykonuje ozdobną kartkę z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka•Wykonuje słodki koszyczek zgodnie z podaną instrukcją•Okazuje szacunek starszym• 
Ponadpodstawowe •Porównuje zajęcia dziadków dawniej idziś• 

Tygodniowe-
rozliczenie-
czasu 

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

 

IV. Białe szaleństwo 
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Tematdnia 
Obszaryedukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

16. Sporty 
zimowe 

Słuchanie ze zrozumieniem 
czytanego przez N.fragmentu 
wiersza AgnieszkiFrączek 
Na nartach.  
Opowiadanie przez U.własnymi 
słowami historii opisanej 
w wierszu.  
Tropiciele wiedzy− wyjaśnienie 
pojęcia ratownictwo górskie.  
Dowiedzenie się przez U., co 
oznaczają poszczególne stopnie 
zagrożenia lawinowego oraz 
skróty TOPR i GOPR.  
Układanie zdania zrozsypankisy-
labowej.  
Ćwiczenie wpisaniu zpamięci.  
Odszukiwanie na ilustracji 
przedmiotów kojarzących się 
ze sportami zimowymi.  
Układanie i zapisywanie zdań 
z wybranymi wyrazami.  
Łączenie w pary wyrazów 
o znaczeniu przeciwnym. 
Ćwiczenie w czytaniu ze zrozu-
mieniem.  
Uzupełnianie luk w tekście in-
formacjami wyszukanymi 

  ● społeczna 
Zabawa integrują-
ca grupę „Hu, hu, 
ha”. 

● funkcje życiowe 
człowieka 
Przedstawienie 
cech charaktery-
stycznych dla 
danego zawodu – 
ratownik. 

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych zzastoso-
waniem porównywa-
nia różnicowego.  
Stosowanie obliczeń 
pieniężnych. 
Praktyczne stosowa-
nie pojęć: o tyle 
mniej, o tyle więcej. 
Zadania dodatkowe. 

  



 

 
 

NowiTropiciele| Klasa 2              Szkołapodstawowa1–3 

 

 

 AUTORKI: MałgorzataKaczmarek,JolantaPodsiadły,MonikaRogalska,AnnaTulińska,AldonaDanielewicz-Malinowska (treści muzyczne) 
 

            

 
26 

 

w tekście wiersza. 
Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 44, 45 
K. s. 40, 41, 80 

    P. s. 111, 112 
KM. s. 32, 33, 63 

  

Odniesienia-
doPP 

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

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Słucha ze zrozumieniem czytanego przez N.fragmentu wiersza Agnieszki Frączek Na nartach•Opowiada własnymi słowami historię opisaną wwierszu•Poznaje 
pojęcieratownictwo górskie• Dowiaduje się, co oznaczają poszczególne stopnie zagrożenia lawinowego oraz skróty TOPR i GOPR •Układa zdania zrozsypanki sylabo-
wej• Doskonali pisanie zpamięci•Odszukuje na ilustracji przedmioty kojarzące się ze sportami zimowymi•Układa i zapisuje zdania z wybranymi wyrazami•Łączy w pary wyrazy 
oznaczeniu przeciwnym•Doskonali czytanie ze zrozumieniem•Uzupełniania luki w tekście informacjami wyszukanymi w tekście wiersza• Wykonuje ćwiczenia grafomotorycz-
ne•Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego•Stosuje porównywanie różnicowe podczas obliczeń pieniężnych•Praktycznie stosuje pojęcia: o 
tyle mniej, o tyle więcej•Uczestniczy w zabawie integrującej grupę •Przedstawia cechy charakterystyczne dla zawodu ratownika• 

17. Klasa 
małych ra-
towników 

Odczytywanie informacji za-
mieszczonych wkronice klaso-
wej. 
Rozmowa na temat pomocy 
wsytuacjach zagrożenia na pod-
stawie zamieszczonego tekstu 
i ilustracji wpodręczniku oraz 
własnych doświadczeń U.  
Odgrywanie scenek dramowych 
– Wzywamy pomoc. 

   ● funkcje życiowe 
człowieka 

−Rozumienie 
istoty pracy służb 
mundurowych  
i medycznych. 

− Posługiwanie się 
numerami telefo-
nów alarmowych. 

− Formułowanie 

Zabawa „Matema-
tyczna piłka”. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowychna obli-
czenia zegarowe.  
Zaznaczanie godzin 
na zegarze cyfrowym. 
Tekst matematyczny. 
Zadania dodatkowe. 

Wykonanie 
modelu 
telefonu 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją 
lub 
Zrób to sam! 
– przygoto-
wanie ap-

Rozumie-
nie, że 
każde za-
chowanie 
prowadzi 
do przyję-
cia odpo-
wiedzialno-
ści za swój 
wybór – 
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Zapisywanie nazw służb ratun-
kowych iodpowiadających im 
numerów.  
Odkodowywanie i zakodowywa-
nie numerów do służb ratunko-
wych. 
Rozwiązywanie krzyżówek. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
Czytam sam! 

komunikatów 
wezwania o po-
moc. 

− Posługiwanie się 
danymi osobo-
wymi w kontakcie 
ze służbami mun-
durowymi i me-
dycznymi w sytu-
acji zagrożenia 
zdrowia i życia. 

teczki małe-
go ratownika 
według in-
strukcji. 

udzielanie 
pomocy. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 46, 47 
K. s. 42, 43, 87, 93 

   P. s. 46, 47 
K. s. 42, 43 

P. s. 113 
KM. s. 34, 35, 61, 63 

K. s. 44 
W. k. 42, 43 

P. s. 46 

Odniesienia-
doPP 

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

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

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

XIII. 1. 5) 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Odczytuje informacje zamieszczone wkronice klasowej•Wypowiada się na temat pomocy wsytuacjach zagrożenia na podstawie zamieszczonego tekstu iilustracji 
wpodręczniku oraz własnych doświadczeń•Odgrywa scenki dramowe – Wzywamy pomoc•Zapisuje nazwy służb ratunkowych iodpowiadające im numery telefonicz-
ne• Odkodowuje i zakodowuje numery do służb ratunkowych•Rozwiązuje krzyżówkę•Bierze udział w zabawie „Matematyczna piłka”•Rozwiązuje zadania tekstowe na obliczenia 
zegarowe• Zaznacza godziny na zegarze cyfrowym •Rozumie istotę pracy służb mundurowych i medycznych•Posługuje się numerami telefonów alarmowych•Formułuje komu-
nikat wezwania o pomoc•Wykonuje model telefonu zgodnie zpodaną instrukcjąlub przygotowuje apteczkę małego ratownika według instrukcji• 
Ponadpodstawowe•Posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia•Reaguje stosownym zachowa-
niem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia innej osoby•Rozumie, że każde zachowanie prowadzi do przyjęcia odpowiedzialności za swój wybór – udziela pomocy• 
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18. Bezpiecz-
na zima 

Czytanie ze zrozumieniem tek-
stu Bezpiecznie zimą.  
Swobodne wypowiedzi U. 
na temat ulubionych zabaw 
na śniegu na podstawie przeczy-
tanego tekstu, ilustracji wpod-
ręczniku iwłasnych zaintereso-
wań. 
Zwrócenie uwagi na bezpieczeń-
stwo podczas zabaw zimowych.  
Układanie i zapisywanie zdania  
z rozsypanki wyrazowej. 
Redagowanie izapisywanie za-
sad bezpiecznych zabaw zimo-
wych.  
Zabawa „Łańcuch skojarzeń”. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
PoczytankaSlalom. 

Recytacja 
przysłowia 
o zimie.  
Nauka pio-
senki Olim-

piada zimo-

wa. 
Abecadło 

muzyczne− 
takt na czte-
ry. 
Zabawa ryt-
miczna 
„Sprawne 
ręce”. 

Projektowa-
nie znaków 
ostrzegają-
cych przed 
niebezpie-
czeństwem  
w czasie za-
baw na śnie-
gu i lodzie. 

 ● funkcje życiowe 
człowieka 

−Stosowanie od-
powiedniego stro-
ju do warunków 
pogodowych 
i zabaw zimowych. 

− Przestrzeganie 
znaków ostrzega-
jącychprzed nie-
bezpieczeństwami 
w czasie zabaw 
na śniegui lodzie. 

− Przestrzeganie 
zasad bezpiecznej 
zabawyw różnych 
warunkachi po-
rach roku. 

Wskazywaniei nazy-
wanie wielokątów.  
Matematyka w dzia-
łaniu. 
Odszyfrowanie zako-
dowanego hasła. 
Przeliczanie liczby 
bokówi kątów. 
Zadania dodatkowe. 

 Naślado-
wanie 
i przyjmo-
wanie 
za własne 
zachowań 
właściwych 
podczas 
uprawiania 
sportów 
i zabaw 
zimowych. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 48, 49, 92, 93 
K. s. 45, 46, 85 

CD 
P. 83 
K. s. 77, 100 

K. s. 46   P. s. 114 
KM. s. 36, 37, 38, 39, 
64 

 P. s. 48, 49 

Odniesienia-
doPP 

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

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

V. 1) 2) 6)  IV. 2. 8) 9) 10) II. 5. 1), 6. 1)  XIII. 2. 5) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Czyta ze zrozumieniem tekst Bezpiecznie zimą•Swobodnie wypowiada się na temat ulubionych zabaw na śniegu na podstawie przeczytanego tekstu, ilustracji 
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w podręczniku iwłasnych zainteresowań•Zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych•Układa i zapisuje zdanie z rozsypanki wyrazowej•Redaguje izapisuje zasa-
dy bezpiecznych zabaw zimowych•Bierze udział w zabawie „Łańcuch skojarzeń”•Odszyfrowuje zakodowane hasło•Wskazuje i nazywa wielokąty•Przelicza liczbę boków 
i kątów•Projektuje znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem w czasie zabaw na śniegu i lodzie•Recytuje przysłowie•Poznaje piosenkę Olimpiada zimowa•Poznajetaktna 
cztery •Ćwiczyzapis wartości rytmicznych w takcie na cztery•Bierze udział w zabawie rytmicznej•Stosuje odpowiedni strój do warunków pogodowych i zabaw zimo-
wych• Przestrzega znaków ostrzegawczych przed niebezpieczeństwami w czasie zabaw na śniegu i lodzie•Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach 
roku • 
Ponadpodstawowe •Naśladuje i przyjmuje za własne zachowania właściwe podczas uprawiania sportów i zabaw zimowych• 

19. Dlaczego 
ślizgamy się 
na lodzie? 

Formułowanie odpowiedzi 
na pytanieDlaczego ślizgamy się 

na lodzie? na podstawie tekstu 
i własnych doświadczeń. 
Ciche czytanie ze zrozumieniem-
tekstu Foki nanartach.  
Ustalenie, na czym polegało 
nieporozumienie opisane 
w tekście.  
Wyrazy wieloznaczne.  
Tropimy gramatykę− wyjaśnie-
nie pojęcia rodzina wyrazów. 
Tworzenie rodziny wyrazów: 
sport, grać, ślizgać się. 
Gra słowna „Rodziny wyrazów 
i skojarzenia”.  
Wyszukiwanie ikolorowanie 
rodziny wyrazów.  
Tworzenie i zapisywanie rodziny 
wyrazu narty i wskazywanie 
wspólnej cząstki. 
Wyszukiwanie wtekścieFoki 

   ● funkcje życiowe 
człowieka 

− Przestrzeganie 
znaków ostrzega-
jących przed nie-
bezpieczeństwami 
w czasie zabaw 
na śniegui lodzie. 

−Przestrzeganie 
zasad bezpiecznej 
zabawyw różnych 
warunkachi po-
rach roku. 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rysowanie figur geo-
metrycznych – trójką-
tów.  
Wskazywanie wspól-
nych cech trójkątów. 
Zadania dodatkowe. 

  



 

 
 

NowiTropiciele| Klasa 2              Szkołapodstawowa1–3 

 

 

 AUTORKI: MałgorzataKaczmarek,JolantaPodsiadły,MonikaRogalska,AnnaTulińska,AldonaDanielewicz-Malinowska (treści muzyczne) 
 

            

 
30 

 

na nartach informacji oopisy-
wanych fokach.  
Układanie izapisywanie 
zdań.Łączenie w pary przymiot-
ników i odpowiadających im 
rzeczowników.  
Układanie z wybraną parą wyra-
zów zdania i zapisanie go 
w zeszycie. 
Umieszczanie nalepek z opisami 
znaków pod właściwymi ilustra-
cjami. 
Ćwiczenie doskonalące spo-
strzegawczość. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 50, 51, 52, 53 
K. s. 47, 48, 88 

   K. s. 48 P. s. 114 
KM. s. 36, 37, 40, 41, 
64 

  

Odniesienia 
do PP 

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

   IV. 2. 9) 10) II. 5. 1), 6. 1)   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Formułuje odpowiedź na pytanieDlaczego ślizgamy się na lodzie? na podstawie tekstu iwłasnych doświadczeń•Cicho czyta ze zrozumieniem tekst Foki na nar-

tach•Ustala, na czym polegało nieporozumienie opisane wtekście•Podaje wyrazy wieloznaczne•Poznaje pojęcie rodzina wyrazów•Tworzy rodziny wyrazów: sport, grać, ślizgać 
się•Bierze udział w zabawie słownej „Rodziny wyrazów i skojarzenia”•Wyszukuje i zaznacza kolorem rodzinę wyrazów•Tworzy i zapisuje rodzinę wyrazu narty i wskazuje wspól-
ną cząstkę•Wyszukuje wtekścieFoki na nartach informacje oopisywanych fokach•Układa i zapisujezdania • Łączy w pary przymiotniki i odpowiadające im rzeczowniki•Układa 
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zdanie z wybraną parą wyrazów i zapisuje go w zeszycie•Umieszcza nalepkiz opisami znaków pod właściwymi ilustracjami•Doskonali spostrzegawczość• Rysuje figury geome-
tryczne – trójkąty•Wskazuje wspólne cechy trójkątów• Przestrzega znaków ostrzegających przed niebezpieczeństwami w czasie zabaw na śniegu i lodzie•Przestrzega zasad bez-
piecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku• 

20. Orzeł 
Kazimierz 

Wysłuchanie czytanego frag-
mentu opowiadania Andrzeja 
MarkaGrabowskiego Orzeł Ka-

zimierz.  

Wypowiedzi U.na temat wysłu-
chanego tekstu.  
Układanie zakończenia historii 
o orle Kazimierzu zwykorzysta-
niem zgromadzonych wyrazów.  
Ćwiczenie wczytaniu tekstów 
na różnych poziomach.  
Piszemy poprawnie− utrwalenie 
pisowni wyrazów zrz wymien-
nym na r.  
Składanie wyrazów z sylab 
i staranne ich zapisanie.  
Podpisywanie obrazków.  
Podkreślanie rz.  
Rozwiązywanie krzyżówki ob-
razkowej. 
Ćwiczymy z Noni.  
Tworzenie rodziny wyrazów. 
Łączenie w pary wyrazów 
o znaczeniu przeciwnym.  
Pisanie czasownika jeść w od-
powiedniej formie w czasie 

Utrwalenie 
przysłowia 
o zimie oraz 
piosenki 
Olimpiada 

zimowa.  
Abecadło 

muzyczne − 
utrwalenie 
budowy tak-
tu na cztery 
w ćwicze-
niach. 

Wykonanie 
pracy pla-
stycznej do-
wolną tech-
niką – Ilu-
strowanie 
własnego 
zakończenia-
historii oorle 
Kazimierzu. 

● społeczna 
Zabawa integra-
cyjna „Zamiana 
miejsc”. 

 Dzień bez matematy-
ki. 
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przyszłym.  
Pisanie czasownika pić w odpo-
wiedniej formie w czasie prze-
szłym. 
Układanie i zapisywanie pytań 
do podanego zdania.  
Wyjaśnianie pisowni wyrazów 
z rz wymiennym.  
Zapisywanie numerów alarmo-
wych do podanych ilustracji. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
Czytam ze zrozumieniem. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 54, 55, 96, 97, 99 
K. s. 49, 50, 50, 51, 82 
W. k. 19 

CD 
P. s. 83 
K. s. 78, 100 

      

Odniesienia 
do PP 

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

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

V. 2. 1) 8) III. 1. 1)     

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Słucha czytanego fragmentu opowiadania Andrzeja MarkaGrabowskiego Orzeł Kazimierz•Wypowiada sięna temat wysłuchanego tekstu•Doskonali czytanie tek-
stów na różnych poziomach•Utrwala pisownię wyrazów zrz wymiennym na r•Składa wyrazy z sylab i starannie jezapisuje• Podpisuje obrazki• Podkreśla rz•Rozwiązuje krzyżów-
kę obrazkową•Tworzy rodziny wyrazów•Łączy w pary wyrazy o znaczeniu przeciwnym•Zapisuje czasownik jeść w odpowiedniej formie w czasie przyszłym•Zapisuje czasownika 
pić w odpowiedniej formie w czasie przeszłym•Układa i zapisuje pytania do podanego zdania•Wyjaśnia pisownię wyrazów z rz wymiennym•Zapisuje numery alarmowe do 
podanych ilustracji•Utrwala przysłowie oraz piosenkę Olimpiada zimowa•Utrwala budowę taktu na czteryw ćwiczeniach•Wykonuje pracę plastyczną−ilustruje własne zakoń-
czenie historii o orle Kazimierzu•Uczestniczy w zabawie integracyjnej • 
Ponadpodstawowe• Układa zakończenie historii oorle Kazimierzu zwykorzystaniem zgromadzonych wyrazów• 
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Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

V. W świecie filmu 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

21. Historia 
kina 

Czytanie ze zrozumieniem tek-
stu o historii kina.  
Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach.  
Wybieranie właściwego zakoń-
czenia zdania. 
Układanie zrozsypanki litero-
wejhasła okinie. 
Ćwiczenia usprawniające spo-
strzegawczość.  
Dobieranie właściwego przy-
miotnika do podanego rzeczow-
nika. 
Czytanie zdań.  
Układanie pytań zwykorzysta-
niem wyrazów:kiedy? jaki? 
gdzie?. 
Staranne zapisywanie zdań 

  ● historyczna 
Opisywanie zna-
czenia dorobku 
minionych epok 
w życiu człowieka 
– początki kina. 

 Mnożenie w zakresie 
30.  
Zapoznaniez pojęcia-
mi:czynnik, iloczyn.  
Obliczanie iloczynu 
liczb.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowychz wykorzy-
staniem iloczynu. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

w liniaturze. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 56, 57 
K. s. 52, 53, 86 

  P. s. 56, 57  P. s. 115,  
KM. s. 42, 43, 65 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

  

 
Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe •Czyta ze zrozumieniem historię powstania kina•Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach•Wybiera właściwe zakończenie zdania•Układa hasło 
okiniezrozsypanki literowej i je zapisuje •Wykonuje ćwiczenia usprawniające spostrzegawczość•Dobiera właściwy przymiotnik do podanego rzeczownika•Czyta zdania i układa 
do nich pytania zwykorzystaniem wyrazów:kiedy? jaki? gdzie?• Doskonali staranne pisanie •Mnoży w zakresie 30•Poznaje pojęcia:czynnik, iloczyn•Oblicza iloczyn 
liczb•Rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem iloczynu• 
Ponadpodstawowe•Opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka•Opowiada o początkach kina• 

22. Mistrzo-
wie panto-
mimy 

Zabawa wkalambury „Nie mów, 
pokaż”.  
Wysłuchanie baśni Kot wbutach.  
Zapoznanie ze scenariuszem 
pantomimy Kot wbutach.  

Recytacja 
przysłowia 
o lutym.  
Nauka pio-
senki Bardzo 

   Wyszukiwanie wyni-
ków iloczynówi ilora-
zóww zakresie 
50w tabeli mnoże-
nia.Podawanie wyni-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Ulica Ciekawych Wyrazów–
wyjaśnienie znaczenia słowa-
pantomima.  
Praca nad przygotowaniem 
przedstawienia.  
Konstruowanie zdań opisujących 
aktora pantomimy.  
Formułowanie i zapisywanie 
odpowiedzi na postawione py-
tania.  
Wykreślanie powtarzającego się 
wyrazu w ciągu liter.  
Odczytanie powstałego hasła. 
Nazywanie izapisywanie emocji. 
Kształtowanie umiejętności 
czytania mowy ciała.  
Wybranie właściwego zdjęcia 
i otoczenie go pętlą. 
Wymienianie i zapisywanie 
imion i nazw postaci występują-
cych w scenariuszu pantomimy 
Kot w butach.  

Utrwalenie pisowni wielkiej 
litery w imionach. 
Otaczanie pętlami nazw rekwi-
zytów, które będą potrzebne 

duże kino.  
Abecadło 
muzyczne− 
malowanie 
dźwiękiem. 
Określanie 
rodzajów 
instrumen-
tów, których 
nazwy poda-
ne zostały 
w tabeli. 

ków mnożeniaz wyko-
rzystaniem tabliczki 
mnożenia – wielo-
krotność liczby5. 
Rozwiązywanie zada-
nia tekstowego 
na mnożenie i dziele-
nie. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

do inscenizacji Kot w butach.  
Wypisywanie pozostałych nazw 
rekwizytów z tekstu scenariusza. 
Utrwalenie stawiania przecinka 
podczas wymieniania na przy-
kład nazw przedmiotów.  
Napisanie, w jakim stroju może 
wystąpić osoba grająca rolę 
Kota. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 58, 59 
K. s. 54, 55, 84, 89 

CD 
P. s. 84 
K. s. 79, 101 

   P. s. 116 
KM. s. 44, 45, 62, 65 
W. k. 36 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Uczestniczy w zabawie wkalambury „Nie mów, pokaż”•Słucha baśni Kot wbutach•Zapoznaje się ze scenariuszem pantomimy Kot wbutach•Poznaje znaczenie 
słowa pantomima •Pracuje nad przygotowaniem przedstawienia•Konstruuje zdania opisujące aktora pantomimy•Formułuje i zapisuje odpowiedzi na postawione pyta-
nia•Wykreślapowtarzający się wyraz w ciągu liter− odczytuje powstałehasło•Nazywa izapisuje wyrazy określające emocje•Kształci umiejętność czytania mowy ciała− wybiera 
właściwe zdjęcie i otacza je pętlą•Wymienia i zapisuje imiona i nazwy postaci występujących w scenariuszu pantomimy Kot w butach•Utrwala pisownię wielkiej litery w imio-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

nach• Wie, jakie rekwizyty będą potrzebne do inscenizacji Kot w butach•Utrwala stawianie przecinka podczas wymieniania na przykład nazw przedmiotów• Pisze, w jakim stroju 
może wystąpić osoba grająca rolę Kota•Wyszukuje wyniki iloczynów i ilorazów w zakresie 50 w tabeli mnożenia•Podaje wyniki mnożenia z wykorzystaniem tabliczki mnożenia – 
wielokrotność liczby5•Rozwiązuje zadanie tekstowe na mnożenie i dzielenie •Recytuje przysłowie•Uczy się piosenki Bardzo duże kino•Poznaje określenie malowanie dźwiękie-
mi rozumie jego znaczenie •Określa rodzaje wskazanych instrumentów• 

23. Gatunki 
filmowe 

Rozmowa na temat ilustracji 
i tekstu.  
Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach. 
Odkodowywanie informacji.  
Uzupełnianie zdania izapisanie 
go zgodnie zregułami ortogra-
ficznymi.  
Wypisywanie przykładów gatun-
ków filmowych na podstawie 
tekstu zamieszczonego wpod-
ręczniku.  
Formułowanie zdania na temat 
swojego ulubionego gatunku 
filmowego.  
Piszemy poprawnie− utrwalenie 
pisowni wyrazów z u.  
Podpisywanie zdjęć wyrazami 
zaczynającymi się na u.  
Odczytywanie hasła ukrytego 
w labiryncie i jego staranne 

    Doskonalenie umie-
jętności podawania 
wyników mnożenia 
i dzielenia w zakre-
sie 50.  
Mnożenie i dzielenie 
przez 5. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na mno-
żenie idzielenie. 
Zadanie dodatkowe. 
 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
animacji 
filmu oCu-
daczku-
Wyśmie-
waczku we-
dług podanej 
instrukcji. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

zapisanie.  
Czytanie treści zagadki ze zro-
zumieniem i przedstawienie 
rozwiązania za pomocą rysunku.  
Czytam sam! 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 60, 61 
K. s. 56, 57, 93 

    P. s. 116 
KM. s. 46, 47, 66 

K. s. 58  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Wypowiada się na temat ilustracji itekstu•Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach•Odkodowuje informacje•Uzupełnia zdania izapisuje je 
zgodnie zregułami ortograficznymi•Wypisuje przykłady gatunków filmowych na podstawie tekstu zamieszczonego wpodręczniku•Formułuje zdania na temat swojego ulubione-
go gatunku filmowego•Utrwala pisownię wyrazów z u•Podpisuje zdjęcia wyrazami zaczynającymi się na u•Odczytuje hasło ukryte wlabiryncie istarannie je zapisuje• Czyta treść 
zagadki ze zrozumieniem i przedstawia jej rozwiązanie za pomocą rysunku •Doskonali umiejętność podawania wyników mnożenia i dzielenia w zakresie 50• Rozwiązuje zadania 
tekstowe na mnożenie idzielenie•Mnoży i dzieli przez 5•Wykonuje animację filmu oCudaczku-Wyśmiewaczku według podanej instrukcji• 

24. Kto jest 
kim na planie 
filmowym? 

Wypowiedzi U.na temat po-
wstawania filmu, osób pracują-
cych na planie filmowym iich 
obowiązków na podstawie ilu-

  ● społeczna 
Gra wfilmowe 
kalambury. 

● funkcje życiowe 
człowieka 

−Przedstawienie 
cech charaktery-

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Doskonalenie mnoże-
nia i dzielenia w za-

 Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
osób two-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

stracji izgromadzonego słownic-
twa.  
Formułowanie odpowiedzi 
na pytania na podstawie wysłu-
chanego wiersza Ewy Stadtmül-
lerCzy można?. 

Ćwiczenia w kształtnym przepi-
sywaniu pierwszej i ostatniej 
zwrotki wiersza. 
Gimnastyka oka i języka− ćwi-
czenie dykcji.  
Rozwiązywanie krzyżówki.  
Łączenie wpary nazwy zawodu 
z odpowiednim opisem. 
Podkreślanie wyrazów kojarzą-
cych się z tremą.  
Układanie i zapisywanie słów 
z liter wyrazu charakteryzator.  
Łączenie rzeczowników z odpo-
wiednimi przymiotnikami.  
Przepisywanie par wyrazów 
do zeszytu.  
Odgadywanie rebusu i zapisy-
wanie jego rozwiązania.  
Układanie i zapisywanie pytań 
do odpowiedzi udzielonych 

stycznych dla 
danego zawodu – 
aktor, reżyser, 
scenograf, scena-
rzysta, charaktery-
zator.  

−Świadome 
przedstawienie 
i wskazanie pozy-
tywnego znacze-
nia technologii 
w życiu człowieka. 

kresie 50. 
Dzielenie liczb dwucy-
frowych przez 6. 
Zadania dodatkowe. 

rzących 
film. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

przez reżysera w trakcie wywia-
du.  
Czytanie ze zrozumieniem, od-
czytanie, wyjaśnienie i zapisanie 
hasła. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
PoczytankaFilmowcy. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 62, 63, 64, 65, 94, 95 
K. s. 59, 60, 61, 91 

    P. s. 116 
KM. s. 48, 49, 67 

  

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 1) IV. 2. 1) 15) II. 2. 1) 3), 3. 1) 3), 
4. 1) 2) 

 XIII. 2. 3) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Wypowiada sięna temat powstawania filmu, osób pracujących na planie filmowym iich obowiązków na podstawie ilustracji izgromadzonego słownic-
twa•Formułuje odpowiedzi na pytania na podstawie wiersza EwyStadtmüller Czy można? •Doskonali kształtne pisanie• Ćwiczy dykcję •Rozwiązuje krzyżówkę•Łączy wpary na-
zwę zawodu zodpowiednim opisem•Wie, jakie wyrazy kojarzą się z tremą•Układa i zapisuje słowa z liter wyrazu charakteryzator•Łączy rzeczowniki z odpowiednimi przymiotni-
kami, przepisuje pary wyrazów do zeszytu•Odgaduje rebus i zapisuje jego rozwiązanie•Układa i zapisuje pytania do odpowiedzi •Czyta ze zrozumieniem, odczytuje, wyjaśnia 
i zapisujehasło •Rozwiązuje zadania tekstowe•Doskonali mnożenie i dzielenie w zakresie 50•Dzieli liczby dwucyfrowe przez 6•Bierze udział w grze wfilmowe kalambu-
ry• Przedstawia cechy charakterystyczne danego zawodu – aktor, reżyser, scenograf, scenarzysta, charakteryzator•Wyraża szacunek wobec osób tworzących film• 
Ponadpodstawowe• Świadomie przedstawia i wskazuje pozytywne znaczenie technologii w życiu człowieka• 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

25. Magia 
kina 

Wypowiedzi U.na temat czyta-
nego przez N. fragmentu lektury 
Justyny Bednarek Niesamowite 

przygody dziesięciu skarpetek 

(czterech prawych i sześciu le-

wych) – Opowieść o skarpetce 

pierwszej, która wygrała casting, 

zdobyła rolę w popularnym 

serialu i została prawdziwą 

gwiazdą.  
Lektury. Uzupełnianie metryczki 
książki.  
Pisownia wielkiej litery w nazwi-
sku autora i tytule.  
Uzupełnianie zdań opisujących 
bohaterkę lektury. 
Układanie i zapisywanie wyrazu 
z rozsypanki literowej.  
Kodowanie drogi do podanego 
zdania−hasła. 
Próba wyjaśnienia powiedze-
niaWarto spełniać swoje marze-

nia.  
Zabawa słowna „Idealne pary”. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Utrwalenie 
przysłowia 
o lutym. 
Utrwalenie 
piosenki 
Bardzo duże 

kino.  

Rozpoznawa-
niei nazywa-
nie różnych 
instrumen-
tów. 
 

Rysowanie 
portretu 
wybranego 
bohatera 
lektury. 
 

● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„W kiwanego”. 

 Dzień bez matematy-
ki. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 66, 67 
K. s. 62, 63, 90 

K. s. 79, 101 K. s. 62      

Odniesienia 
do PP 

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

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

V. 2. 1) 8) III. 1. 1)     

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Wypowiada się na temat fragmentu książki Justyny Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) – Opowieść o skar-

petce pierwszej, która wygrała casting, zdobyła rolę w popularnym serialu i została prawdziwą gwiazdą•Uzupełnia metryczkę książki•Utrwala pisownię wielkiej litery w nazwisku 
autora i tytule•Uzupełnia zdania opisujące bohaterkę lektury•Układa i zapisuje wyraz z rozsypanki literowej•Koduje drogę do podanego zdania–hasła•Podejmuje próbę wyja-
śnienia powiedzenia Warto spełniać swoje marzenia•Bierze udział w zabawie słownej „Idealne pary”•Utrwala przysłowie oraz piosenkę Bardzo duże kino•Rozpoznaje i nazywa 
różne instrumenty•Rysuje portret wybranego bohatera lektury•Uczestniczy w zabawie ruchowej• 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

VI. Źródła energii odnawialnej 

 

Temat dnia Obszary edukacji 
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polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

26. Skąd pły-
nie prąd? 

Czytanie wiersza JulianaTuwima 
Pstryk!. 
Wyjaśnienie na podstawie wier-
sza, do czego służy przełącznik.  
Wyszukiwanie wtekście pytań 
i układanie własnych.  
Tropiciele wiedzy−rozmowa 
na temat źródeł energii odna-
wialnej.  
Gromadzenie wiadomości 
na temat powstawania prądu 
i ciepła.  
Ustalanie drogi, jaką musi prze-
być prąd, zanim dotrze do na-
szego domu, na podstawie ilu-
stracji wpodręczniku i doświad-
czeń U. 
Podawanie nazw urządzeń elek-
trycznych, z których korzystamy 
na co dzień, i omawianie ich 
przeznaczenia z wykorzystaniem 
zgromadzonych fotografii i ma-
teriału słownikowego.  
Zapisywanie nazw urządzeń 
elektrycznych. 
Rodzaje rzeczowników. 
Rozwiązanie rebusu, zapisanie 
hasła.  

  ● społeczna 
Zabawy ruchowe: 
„Iskierka”, „Płynie 
prąd”. 

● przyrodnicza 
Poszukiwanie 
informacji w róż-
nych dostępnych 
zasobach na temat 
energii odnawial-
nej i drogi prądu 
do gospodarstwa 
domowego. 

Doskonalenie rachun-
ku pamięciowego na 
mnożenie i dzielenie 
w zakresie 50.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych.  
Tekst matematycz-
ny− czytanie tekstu 
ze zrozumieniem.  
Otaczanie pętlami 
właściwych odpowie-
dzi. 
 

 . 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Tworzenie nazw czynności 
od nazw rzeczy.  
Piszemy poprawnie− utrwalenie 
pisowni wyrazów z zakończe-
niem -ówka.  
Dopisywanie zakończenia -
ówkado cząstek wyrazów 
umieszczonych w ramkach.  
Rozwiązywanie zagadek, zapisy-
wanie rozwiązań.  
Ćwiczenia dodatkowe. 
Czytam sam! 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 68, 69, 70, 71 
K. s. 64, 65, 89, 93 
W. k. 46, 47 

    P. s. 116 
KM. s. 50, 51 
W. k. 36 

  

Odniesienia-
doPP 

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

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

  

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Czyta wiersz JulianaTuwima Pstryk!•Wyjaśnia na podstawie treści wiersza, do czego służy przełącznik•Wyszukuje wtekście pytania iukłada własne•Gromadzi wia-
domości na temat powstawania prądu iciepła•Poznaje źródła energii odnawialnej•Podaje nazwy urządzeń elektrycznych, z których korzystamy na co dzień, i omawia ich prze-
znaczenie z wykorzystaniem zgromadzonych fotografii i materiału słownikowego•Zapisuje nazwy urządzeń elektrycznych•Określa rodzaje podanych rzeczowników•Rozwiązuje 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

rebus, zapisuje hasło•Tworzy nazwy czynności od nazw rzeczy•Doskonali pisownię wyrazów zzakończeniem -ówka•Dopisuje zakończenia -ówkado cząstek wyrazów umieszczo-
nych w ramkach•Rozwiązuje zagadki, zapisuje ich rozwiązania •Doskonali rachunek pamięciowy na mnożenie i dzielenie w zakresie 50•Rozwiązuje zadania tekstowe•Czyta ze 
zrozumieniem tekst matematyczny− otacza pętlami właściwe odpowiedzi•Uczestniczy w zabawach ruchowych• 
Ponadpodstawowe•Ustala drogę, jaką musi przebyć prąd, zanim dotrze do naszego domu, na podstawie ilustracji wpodręczniku i własnych doświadczeń•Poszukuje informacji w 
różnych dostępnych zasobach na temat energii odnawialnej i drogi prądu do gospodarstwa domowego• 

27. Bezpiecz-
nie korzysta-
my z prądu 

Rozmowa na temat bezpieczne-
go korzystania zprądu na pod-
stawie wysłuchanego opowia-
daniaGrzegorza Kasdepke-
goPstryk! oraz doświadczeń U. 
Wyszukiwanie wtekście zdań – 
przestróg dla użytkowników 
urządzeń elektrycznych.  
Ustalanie zasad bezpiecznego-
korzystania zprądu na podstawie 
tekstu Uwaga! Prąd!,ilustracji i 
doświadczeń U.  
Uzupełnianie zdań zgromadzo-
nymi wyrazami.  
Stosowanie wielkiej litery 
na początku zdań.  
Umieszczanie nalepek zopisem 
obok znaków ostrzegawczych. 
Układanie zsylab nazw czynno-
ści, dobieranie ich do nazw rze-

   ● funkcje życiowe 
człowieka 

−Poznanie zagro-
żeń wynikających 
zwyrzucania elek-
trośmieci. 

− Wymienienie 
zasad ochrony 
przyrodyi segrega-
cji odpadów. 

Mnożenie i dzielenie 
jako działania wza-
jemnie odwrotne–
powtórzenie. 
Mnożenie w zakre-
sie 50. 
Uzupełnianie grafów. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

czy.  
Odmiana czasownika przez oso-
by wliczbie pojedynczej imno-
giej. 
Układanie i zapisywanie zdań 
z wybranymi przykładami. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
PoczytankaAwaria. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 72, 73, 74, 75, 96, 97 
K. s. 66, 67, 91 

    P. s. 117 
KM. s. 52, 53, 67 

  

Odniesienia-
doPP 

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

   IV. 1. 4) 8) II. 3. 1) 3), 4. 1)   

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Bierze udział w rozmowie na temat bezpiecznego korzystania zprądu na podstawie wysłuchanego opowiadania Pstryk! oraz własnych doświadczeń•Wyszukuje 
wtekście zdania – przestrogi dla użytkowników urządzeń elektrycznych•Ustala zasady bezpiecznego korzystania zprądu na podstawie tekstu Uwaga! Prąd!,ilustracji i własnych 
doświadczeń •Uzupełnia zdania zgromadzonymi wyrazami•Stosuje wielką literę na początku zdań•Umieszcza nalepki zopisem obok znaków ostrzegawczych•Układa zsylab na-
zwy czynności, dobiera je do nazw rzeczy•Odmienia czasownik przez osoby wliczbie pojedynczej imnogiej•Układa i zapisuje zdania z wybranymi przykładami•Stosuje mnożenie i 
dzielnie jako działania odwrotne•Wykonuje mnożenie w zakresie 50•Uzupełnia grafy•Rozwiązuje zadania tekstowe•Poznaje zagrożenia wynikające zwyrzucania elektrośmieci• 
Ponadpodstawowe•Wymienia zasady ochrony przyrody i segregacjiodpadów • 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

28. Wyłado-
wania elek-
tryczne 

Rozwiązanie zagadki jako wpro-
wadzenie do tematu zajęć. 
Czytanie ze zrozumieniem tek-
stu Wojciecha MikołuszkiBurze 

i pioruny.  
Ustne opowiadanie oetapach 
powstawania burzy na podsta-
wie tekstu Burze ipioruny.  
Wybieranie właściwych zakoń-
czeń zdań.  
Układanie izapisywanie zdania 
z rozsypanki wyrazowej.  
Wyjaśnienie znaczenia zapisa-
nego powiedzenia.  
Tworzenie wyrazów z liter 
podanego wyrażenia.  
Utrwalenie pisowni rz po spół-
głoskach.  
Doskonalenie grafomotoryki. 

Recytacja 
przysłowia 
o lutym.  
Utrwalenie 
poznanych 
piosenek.  
Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem

−Edward-
GriegII Suita 

Peer Gyn-

top.55,część 
Taniec arab-

ski. 

Kreacja mu-
zyczno-
ruchowa 
do Tańca 

arabskiego. 
 

 ● społeczna 
Zabawa rucho-
wa„Nadciąga 
burza”. 

● przyrodnicza 
Wyjaśnienie istoty 
powstawania 
burzy jako procesu 
przyczynowo-
skutkowego. 
● funkcje życiowe 
człowieka 

− Stosowanie 
zasady bezpiecz-
nej zabawy 
w różnych warun-
kach pogodowych. 

− Wskazywanie 
zagrożeń ze strony 
środowiska natu-
ralnego– zjawisko 
burzy. 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Poznanie cech czwo-
rokątów. 
Wskazywanie figur 
geometrycznych we-
dług podanego wa-
runku. 
Rozpoznawanie 
i rysowanie czworoką-
tów. 
Zastosowanie osi 
symetrii przy podziale 
wielokątów linią. 
Zdania dodatkowe. 

 Ponoszenie 
odpowie-
dzialności 
za swoje 
wybory. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-

P. s. 76, 77 
K. s. 68, 69 
 

CD 
P. s. 85 

   P. s. 118 
KM. s. 36, 37, 54, 55, 
66 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

skich 

Odniesienia-
doPP 

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

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

 III. 1. 1) IV. 1. 6) 7), 2. 10) 
11) 

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

Przewidywaneosiągnięciauczniów 
Podstawowe•Rozwiązuje zagadkę jako wprowadzenie do tematu zajęć•Czyta ze zrozumieniem tekstWojciecha MikołuszkiBurze ipioruny•Ustnie opowiada oetapach powstawa-
nia burzy na podstawie tekstu Burze ipioruny•Wybiera właściwe zakończenia zdań•Układa izapisuje zdania zrozsypanki wyrazowej•Wyjaśnia znaczenie zapisanego powiedze-
nia•Tworzy wyrazy z liter podanego wyrażenia•Utrwala pisownięrz po spółgłoskach•Doskonali grafomotorykę•Poznaje cechy czworokątów•Wskazuje figury geometryczne 
według podanego warunku•Rozpoznaje i rysuje czworokąty •Stosuje oś symetrii przy podziale wielokątów linią•Recytuje przysłowie•Utrwala poznane piosenki•Świadomie i 
aktywnie słucha muzyki•Uczestniczy w zabawie ruchowej •Stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach pogodowych•Wskazuje zagrożenia ze strony środowiska 
naturalnego– zjawisko burzy •Ponosi odpowiedzialność za swoje wybory• 
Ponadpodstawowe•Wyjaśnia istotę powstania burzy jako procesu przyczynowo-skutkowego• 

29. Lampa 
Aladyna 

Uważne słuchanie czytanego 
przez N.fragmentu lektury Lam-

pa Aladyna.  
Opowiadanie losów Aladyna – 
bohatera baśni na podstawie 
przeczytanej lektury iilustracji 
w podręczniku.  
Rozmowa na temat wysłuchanej 
baśni.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Zaznaczanie prawdziwych i nie-

 Lampa Ala-
dyna – wy-
dzieranka 
z papieru 
kolorowego. 

  Gry planszowe – Kto 

pierwszy do mety, 
Zbieraj punkty.  
Ćwiczymyz Noni – 
powtórzenie. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na doda-
wanie i dzielenie.  
Rozwiązywanie zadań 
związanych z upły-
wem czasu.  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

prawdziwych odpowiedzi zgod-
nie z treścią baśni Lampa Alady-

na.  

Uzupełnianie zdania zaznaczo-
nymi wyrazami.  
Wybieranie i zapisanie cech 
określających bohatera baśni – 
Aladyna. 
Tropimy gramatykę – przymiot-
nikjako określenie cech rzeczy, 
roślin, zwierząt i osób. 
Łączenie w pary rzeczowników 
z pasującymi do nich określe-
niami.  
Wskazywanie przymiotników.  
Ułożenie i zapisanie zdania 
z wybraną parą wyrazów.  
Dobieranie i zapisanie pytania 
do podanego przymiotnika. 
Ćwiczymy z Noni – powtórzenie. 
Utrwalenie pisowni wyrazów 
z zakończeniem -ówka. 
Wpisywanie rzeczowników 
zgodnie z ich rodzajem.  
Dopisywanie przymiotników 
w odpowiedniej formie do 

Doskonalenie umie-
jętności mnożenia 
i dzielenia.  
Zaznaczanie drogi 
na planie zgodnie 
z treścią zadania.  
Wskazywanie figur 
geometrycznych 
i podawanie ich nazw.  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

podanych rzeczowników. 
Odmiana czasownika słuchać 
przez osoby w czasie przeszłym.  
Uzupełnianie zdania zgodnie 
z zasadami bezpiecznego za-
chowania podczas burzy.  
Lekcje programowania. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 78, 79, 80, 81 
K. s. 70, 71, 72, 73, 74, 75 

    K. s. 56, 57, 58, 59   

Odniesienia-
doPP 

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

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

  

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Uważnie słucha czytanego przez N.fragmentu lektury Lampa Aladyna•Opowiada losy Aladyna – bohatera baśni na podstawie przeczytanej lektury iilustracji 
w podręczniku • Wypowiada się na temat wysłuchanej baśni•Czyta ze zrozumieniem− zaznacza prawdziwe i nieprawdziwe odpowiedzi zgodnie z treścią baśni Lampa Alady-

na• Uzupełnia zdanie zaznaczonymi wyrazami•Wybiera i zapisuje cechy określające bohatera baśni – Aladyna•Poznaje przymiotnikjako określenie cech rzeczy, roślin, zwierząt 
i osób •Łączy w pary rzeczowniki z pasującymi do nich określeniami•Wskazuje przymiotniki•Układa i zapisuje zdania z wybraną parą wyrazów•Dobiera i zapisuje pytania 
do podanego przymiotnika•Utrwala pisownię wyrazów z zakończeniem -ówka•Wpisuje rzeczowniki zgodnie z ich rodzajem•Dopisuje przymiotniki w odpowiedniej formie 
do podanych rzeczowników•Odmienia czasownik słuchać przez osoby w czasie przeszłym•Uzupełnia zdanie zgodnie z zasadami bezpiecznego zachowania podczas burzy 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

• Uczestniczy w grze planszowej Kto pierwszy do mety orazZbieraj punkty•Rozwiązuje zadania tekstowe na dodawanie i dzielenie•Rozwiązuje zadania związane z upływem cza-
su•Doskonali umiejętności mnożenia i dzielenia•Zaznacza drogę na planie zgodnie z treścią zadania•Wskazuje figury geometryczne i podaje ich nazwy•Wykonuje pracę Lampa 

Aladyna z papieru kolorowego • 

30. Wycieczka 
(dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela) 

Zorganizowanie wycieczki 
do elektrowni lub spotkania 
z elektrykiem czy pracownikiem 
elektrowni.  
Układanie krzyżówek zwykorzy-
staniem poznanego na lekcjach 
słownictwa związanego zelek-
trycznością. 

  ● społeczna 
Zabawa „Kalam-
bury”. 

 

● funkcje życiowe 
człowieka 

−Przedstawienie 
cech charaktery-
stycznych dla 
danego zawodu – 
elektryk. 

−Świadome 
przedstawienie 
i wskazywanie 
pozytywnego 
znaczenia techno-
logiiw życiu czło-
wieka. 

Dzień bez matematy-
ki. 

Projektowa-
nie znaków 
ostrzegają-
cych przed 
niewłaści-
wym użyt-
kowaniem 
urządzeń 
elektrycz-
nych. 
 

 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

Dzień bez podręcznika.        

Odniesienia I. 1. 1) 2) 5), 2. 1) 2) 3) 5) 7), 6. 3)   III. 1. 1) IV. 2. 1) 15)  VI. 1. 1) 2) 3)  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

do PP 4), 2. 1) 2) a) 
3) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Uczestniczy w wycieczce do elektrowni lub w spotkaniu zelektrykiem lub pracownikiem elektrowni•Układa krzyżówki zwykorzystaniem poznanego na lekcjach 
słownictwa związanego zelektrycznością•Bierze udział w zabawie „Kalambury”•Projektuje znaki ostrzegające przed niewłaściwym użytkowaniem urządzeń elektrycz-
nych• Przedstawia cechy charakterystyczne dla zawodu elektryka• 
Ponadpodstawowe •Świadomie przedstawia i wskazuje pozytywne znaczenie technologii w życiu człowieka• 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 


