
 

 
 

Nowi Tropiciele| Klasa 2              Szkoła podstawowa 1–3 
 

 

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

            

 
1 

 

Zintegrowany rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 2. Część 4. 

MARZEC – KWIECIEŃ 

I. Muzyka jest wszędzie 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

1. Muzyka 
wokół nas  

Wysłuchanie i nazywanie dźwię-
ków dochodzących z klasy.  
Wysłuchanie wiersza Doroty 
Gellner Dom.  
Wyszukiwanie w wierszu wyra-
zów dźwiękonaśladowczych i ich 
odczytywanie.  
Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach.  
Układanie wyrazów z rozsypa-
nek literowych, dzielenie ich 
na sylaby, liczenie sylab w wyra-
zach.  
Zapisywanie wyrazów w odpo-
wiednich miejscach.  
Uzupełnianie rubryk nazwami 
przedmiotów, które wydają 
dźwięki. 
Rozróżnianie czasowników 
w czasie teraźniejszym, prze-

Recytacja 
przysłowia 
w podanym 
rytmie.  
Nauka pio-
senki Muzy-
kalny zastęp. 
Abecadło 

muzyczne − 
dźwięk la. 

 ● społeczna 

− Respektowanie 
prawa innych 
do pracy i wypo-
czynku oraz 
utrzymywanie 
dobrych relacji 
z sąsiadami 
w miejscu za-
mieszkania. 

− Zabawa „Klaso-
wa orkiestra”. 

● przyrodnicza 
Przeprowadzenie 
prostego do-
świadczenia „Ska-
czące ziarenka”. 

Dodawanie i odej-
mowanie liczb typu: 
46 + 5, 42 − 5. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
ryby z CD 
z wykorzy-
staniem 
różnych 
materiałów. 
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szłym, przyszłym.  
Redagowanie wniosku 
po obserwacji przebiegu do-
świadczenia „Skaczące ziaren-
ka”.  
Wykonywanie zadań na pod-
stawie opisu doświadczenia.  
Nalepianie zdań w odpowiedniej 
kolejności.  
Uzupełnianie zdań wyrazami 
z ramki. 
Gimnastyka oka i języka − wy-
brzmiewanie głoski r.  
Ćwiczenia dodatkowe. 
Projekt Zabytki Polski godne 
zwiedzenia. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 3, 4, 5 
K. s. 3, 4, 89 

CD  
P. s. 80 
K. s. 106 

  P. s. 4 P. 100  
KM. s. 3, 4, 5, 66 

K. s. 5  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe • Wysłuchuje i nazywa dźwięki dochodzące z klasy • Słucha wiersza Doroty Gellner Dom • Wskazuje w wierszu wyrazy dźwiękonaśladowcze • Doskonali technikę 
czytania tekstów na różnych poziomach • Układa wyrazy z rozsypanki literowej, dzieli je na sylaby i zapisuje • Rozróżnia czasowniki w czasach teraźniejszym, przeszłym, przy-
szłym • Redaguje wniosek po obserwacji przebiegu doświadczenia • Wykonuje zadania na podstawie opisu doświadczenia • Nalepia zdania w odpowiedniej kolejności • Uzupeł-
nia zdania wyrazami z ramki • Poprawnie wypowiada głoskę r • Wykonuje dodawanie i odejmowanie liczb typu: 46 + 5, 42 − 5 • Rozwiązuje zadania tekstowe • Respektuje pra-
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wa innych do pracy i wypoczynku oraz utrzymuje dobre relacje z sąsiadami w miejscu zamieszkania • Przeprowadza proste doświadczenie „Skaczące ziarenka” • Wykonuje rybę 
z CD z wykorzystaniem różnych materiałów • Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Recytuje przysłowie z uwzględnieniem 
tempa i dynamiki • Zna położenie dźwięków na pięciolinii • Bierze udział w zabawie • 
Ponadpodstawowe • Realizuje zadania w ramach projektu Zabytki Polski godne zwiedzenia • 

2. Z muzyką 
przez wieki 

Wypowiedzi na temat ilustracji 
i przeczytanego tekstuZofii Sta-
neckiej Z muzyką przez wieki.  
Zapoznanie z nazwami z instru-
mentów muzycznych oraz urzą-
dzeń odtwarzających muzykę.  
Układanie twórczego opowiada-
nia z wykorzystaniem zgroma-
dzonych wyrazów. 
Umieszczanie nalepek przed-
stawiających instrumenty i urzą-
dzenia służące do odtwarzania 
muzyki.  
Podpisywanie zdjęć.  
Wyjaśnianie powiedzeń związa-
nych z muzyką. 
Czytanie ze zrozumieniem.  
Wskazywanie sposobu rozwią-
zywania konfliktów.  
Poczytanka Muzyka jest wszę-
dzie. 

Wysłuchanie 
nagrań mu-
zyki z różnych 
epok.  
Dawne in-
strumenty 
muzyczne. 

 ● społeczna 
Zabawa „Dom”. 

 Układanie zadań tek-
stowych.  
Obliczanie sum.  
Rozwiązywanie zada-
nia tekstowego 
na porównywanie 
różnicowe. 

Zapoznanie 
z urządze-
niami tech-
nicznymi 
odtwarzają-
cymi muzy-
kę. 

Przestrze-
ganie reguł 
obowiązu-
jących 
w społecz-
ności dzie-
cięcej.  
Rozumienie 
potrzeby 
oddawania 
pożyczo-
nych rzeczy 
i nienisz-
czenia ich. 
 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 6, 7, 84, 85 
K. s. 6, 7, 100 

P. s. 7    P. s. 101 
KM. s. 6, 7 

P. s. 7  
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Odniesienia 
do PP 

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

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat ilustracji i tekstu Zofii Staneckiej Z muzyką przez wieki • Poznaje nazwy urządzeń odtwarzających muzykę na przestrzeni wieków • Ukła-
da opowiadanie twórcze z wykorzystaniem zgromadzonych wyrazów • Umieszcza nalepki przedstawiające instrumenty i urządzenia służące do odtwarzania muzyki • Podpisuje 
zdjęcia • Wyjaśnia powiedzenia związane z muzyką • Czyta ze zrozumieniem • Wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów • Układa i rozwiązuje zadania tekstowe • Oblicza 
sumy • Bierze udział w zabawie • Zapoznaje się z urządzeniami technicznymi odtwarzającymi muzykę • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej • Rozumie 
potrzebę oddawania pożyczonych rzeczy i nieniszczenia ich • Słucha w skupieniu utworów muzycznych • Poznaje dawne instrumenty muzyczne • 

3. Instrumen-
ty 

Wysłuchanie wiersza Wojciecha 
Próchniewicza Gitara i wypo-
wiedzi na jego temat.  

Ulica Ciekawych Wyrazów− 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
lutnik. 
Układanie i zapisywanie odpo-
wiedzi związanych z wierszem.  
Łączenie rysunków z podpisami. 
Uzupełnianie zdań podanymi 
wyrazami w odpowiedniej for-
mie.  
Uzupełnianie tabeli czasowni-
kami w odpowiedniej formie.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Zamienianie czasowników w 
czasie przeszłym na czasowniki 
w czasie teraźniejszym. Zapisy-
wanie zdań. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

  ● społeczna 
Zabawa „Granie 
na zawołanie”. 

● funkcje życiowe 
człowieka 
Poznawanie nazw 
zawodów związa-
nych z muzyką 
i nazw czynności 
wykonywanych 
przez osoby pracu-
jące w tych zawo-
dach. 

Kwadrans.  
Pół godziny. 
Obliczenia zegarowe. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych związa-
nych z obliczeniami 
zegarowymi. 
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Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 8, 9 
K. s. 8, 9, 88 

    P. s. 102 
KM. s. 8, 9 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem wiersza Wojciecha Próchniewicza Gitara i wypowiada się na jego temat • Wzbogaca słownictwo wyrazem lutnik • Układa i zapisuje odpo-
wiedzi do pytań związanych z wierszem • Łączy rysunki z podpisami • Uzupełnia zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie • Uzupełnia tabelę czasownikami we właściwej 
formie • Czyta ze zrozumieniem • Zamienia czasowniki w czasie przeszłym na czasowniki w czasie teraźniejszym • Zapisuje zdania • Operuje pojęciami: kwadrans, pół godziny 
• Wykonuje obliczenia zegarowe • Rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczeniami zegarowymi • Poznaje nazwy zawodów związanych z muzyką i nazwy czynności wykony-
wanych przez osoby pracujące w tych zawodach • Bierze udział w zabawie • 

4. Muzyka 
i przyroda 

Wysłuchanie tekstu Z. Staneckiej 
Przyrodnicze inspiracje.  
Wypowiedzi na temat odgłosów 
płynących z otaczającego nas 
świata.  
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozu-
mieniem.  
Wskazywanie opisów kota 
i koguta zamieszczonych w ram-
kach.  
Dopisywanie zdrobnień 
do podanych wyrazów. 
Uzupełnianie zdań opisujących 
kota z wykorzystaniem zgroma-
dzonego słownictwa.  
Umieszczanie nalepek 

Wysłuchanie 
fragmentów 
muzycznych 
ilustrujących 
odgłosy zwie-
rząt przed-
stawionych 
na ilustracji 
w podręcz-
niku. 

Wykonanie 
rysunku in-
spirowanego 
wysłuchaną 
muzyką. 

● społeczna 
Zabawa „Odgłosy 
lasu”. 

● przyrodnicza 
Budowa i cechy 
charakterystyczne 
kota i koguta.  
 

Obliczenia zegarowe. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych z zasto-
sowaniem obliczeń 
zegarowych. 
Zadania dodatkowe. 
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z nazwami odgłosów głośnych 
i cichych.  
Dopisywanie własnych propozy-
cji nazw odgłosów. 
Wspólne redagowanie zdań 
opisujących koguta na podsta-
wie zgromadzonego materiału 
słownikowego. 
Zapisywanie zredagowanych 
zdań do zeszytu. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 10, 11 
K. s. 10, 11  
 

   K. s. 10 P. s. 103 
KM. s. 10, 11, 66 

  

Odniesienia 
do PP 

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

VIII. 1. 1) 2) 
7), 2. 1) 

V. 1. 1) a) b) 
c) d), 2. 1) 7) 
8)  

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uważnie słucha tekstu Zofii Staneckiej Przyrodnicze inspiracje • Wypowiada się na temat odgłosów płynących z otoczenia • Ćwiczy czytanie ze zrozumieniem 
• Wskazuje opisy kota i koguta zamieszczone w ramkach • Dopisuje zdrobnienia do podanych wyrazów • Uzupełnia zdania opisujące kota z wykorzystaniem zgromadzonego 
słownictwa • Wspólnie z koleżankami i kolegami z klasy redaguje zdania opisujące koguta na podstawie zgromadzonego materiału słownikowego • Zapisuje zredagowane zdania 
do zeszytu • Wykonuje obliczenia zegarowe • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń zegarowych • Słucha fragmentów muzycznych ilustrujących odgłosy zwie-
rząt • Poznaje budowę i cechy charakterystyczne kota i koguta • Wykonuje rysunek inspirowany wysłuchaną muzyką • Bierze udział w zabawie •  

5. Wesoły 
koncert 

Ciche czytanie ze zrozumieniem 
fragmentu tekstu Andrzeja Mar-
ka Grabowskiego Wesoły kon-

Utrwalenie 
piosenki 
Muzykalny 

 ● społeczna 
Zabawa „Dyry-
gent”. 

● funkcje życiowe 
człowieka 
Poznanie zawodu 

Dzień bez matematy-
ki. 
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cert.  
Rozmowa na temat roli dyrygen-
ta w orkiestrze.  
Bawimy się z Noni.  
Odczytywanie podpisów 
pod obrazkami i tworzenie 
z ich wykorzystaniem wymyślo-
nej historyjki.  
Ćwiczenia w układaniu i zapisy-
waniu pytań.  
Piszemy poprawnie − ćwiczenia 
utrwalające pisownię wyra-
zów z u.  
Podpisywanie obrazków wyra-
zami wyszukanymi w tekście.  
Tworzenie i zapisywanie wyra-
zów z podanych liter.  
Układanie i zapisywanie zdania 
z utworzonym wyrazem.  
Wpisywanie odpowiedniej litery 
w podpisie obrazka. 

zastęp i recy-
tacji przysło-
wia.  
Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem 

− Edward 
Grieg II Suita 
Peer Gynt 
op. 55, część 
Powrót Peer 
Gynta. 
Abecadło 
muzyczne − 
dźwięk la 
w praktyce. 
Nastrój 
w muzyce. 
 

dyrygenta. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 12, 13, 98 
K. s. 12, 13 
 

P. s. 80, 83 
K. s. 84, 106 

      

Odniesienia 
do PP 

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

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

  IV. 2. 1)    
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Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Samodzielnie czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Andrzeja Marka Grabowskiego Wesoły koncert • Rozmawia na temat roli dyrygenta w orkiestrze • Odczytu-
je podpisy pod obrazkami i tworzy z ich wykorzystaniem wymyśloną historyjkę • Doskonali umiejętność układania i zapisywania pytań • Wykonuje ćwiczenia utrwalające pisow-
nię wyrazów z u • Podpisuje obrazki wyrazami wyszukanymi w tekście • Tworzy i zapisuje wyrazy z podanych liter • Układa i zapisuje zdanie z utworzonym wyrazem • Wpisuje 
odpowiednią literę w podpisie obrazka • Poznaje zawód dyrygenta • Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci, solo i w zespole • Recytuje przy-
słowie z uwzględnieniem tempa i dynamiki • Zna położenie dźwięków na pięciolinii • Analizuje słownie, słuchowo i wizualnie utwory muzyczne • Potrafi określić i rozpoznać 
nastrój w muzyce • Bierze udział w zabawie • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

II. Na zakupach 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

6. Skąd 
w domu biorą 
się pieniądze? 

Wypowiedzi na temat historii 
pieniądza i tego, za co dorośli 
otrzymują wynagrodzenie.  
Poszerzenie słownictwa wyra-
zami związanymi z płaceniem.  
Doskonalenie czytania tekstów 
na różnych poziomach.  
Wyszukiwanie w tekście infor-
macji wskazanych przez N.  
Nazywanie i podpisywanie ilu-

Recytacja 
przysłowia 
w podanym 
rytmie. 
Utrwalenie 
poznanej 
piosenki.  
Abecadło 
muzyczne – 
dźwięk re. 

 ● społeczna 

− Uświadomienie 
sobie, że pienią-
dze otrzymuje się 
za pracę. 

− Dostosowanie 
swoich oczekiwań 
do realiów eko-
nomicznych rodzi-
ny. 

 Dodawanie i odej-
mowanie liczb typu: 
46 + 5, 42 − 5. 
Obliczanie sum 
w zakresie 100. 
Obliczanie różnic 
z wykorzystaniem 
rysunków. 
Zadania dodatkowe. 

 Poszano-
wanie god-
ności każ-
dej osoby 
ludzkiej 
niezależnie 
od statusu 
material-
nego. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

stracji.  
Ustalenie kolejności pojawienia 
się środków płatniczych. 
Odpowiadanie na pytanie, jaki-
mi towarami dawniej płacono 
za potrzebne produkty lub usługi 
na podstawie tekstu z podręcz-
nika. 
Uzupełnianie przysłów i powie-
dzeń wyrazem praca w odpo-
wiedniej formie oraz wyjaśnia-
nie ich znaczenia. 
Czytanie ze zrozumieniem, po-
rządkowanie wydarzeń według 
kolejności.  
Kończenie zdań na podany te-
mat.  
Tworzenie rodziny wyrazu bank. 

Ilustracja 
dźwiękowa 
zjawisk przy-
rody na wy-
branych in-
strumentach 
perkusyjnych.  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 14, 15 
K. s. 14, 15 
 

CD 
P. s. 80 
K. s. 106 

 P. s. 14, 15 
K. s. 15 

 P. s. 100 
KM. 12, 13, 67 

 K. s. 14, 15 

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

4. 1) 7), 5. 1) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat historii pieniądza i tego, za co dorośli otrzymują wynagrodzenie • Poszerza słownictwo wyrazami związanymi z płaceniem • Doskonali 
czytanie tekstów na różnych poziomach • Wyszukuje w tekście informacje wskazane przez N. • Nazywa i podpisuje ilustracje • Ustala kolejność, w jakiej pojawiły się środki płat-
nicze • Odpowiada na pytanie, jakimi towarami dawniej płacono za potrzebne produkty lub usługi, na podstawie tekstu z podręcznika • Uzupełnia przysłowia i powiedzenia wy-
razem praca w odpowiedniej formie oraz wyjaśnia ich znaczenie • Czyta ze zrozumieniem, porządkuje wydarzenia według kolejności • Kończy zdania na podany temat • Tworzy 
rodzinę wyrazu bank • Dodaje i odejmuje liczby typu: 46 + 5, 42 − 5 • Oblicza sumy w zakresie 100 • Oblicza różnice z wykorzystaniem rysunków • Wie, że pieniądze otrzymuje 
się za pracę • Dostosowuje swoje oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny • Wie, że ludzie żyją w różnych warunkach, i dlatego nie należy chwalić się bogactwem • Po-
prawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci, solo i w zespole • 

7. Na zaku-
pach 

Wysłuchanie ze zrozumieniem 
tekstu Kup mi, kup! z cyklu „Listy 
od Hani i Henia”.  
Rozmowa kierowana pytaniami.  
Wyjaśnianie znaczenia słów: 
zachcianka, potrzeba. 
Wpisywanie wyrazów z ramki 
w odpowiednie miejsca.  
Czytanie wyrazów wspak 
i ich zapisywanie. 
Wyjaśnienie znaczenia wyrazów: 
cena, jakość, przydatność. 
Rozwiązywanie rebusu.  
Zapisywanie zdania i wyjaśnienie 
jego znaczenia. 

  ● społeczna 

− Rozumienie 
pojęcia sytuacja 
ekonomiczna 
rodziny i uświa-
domienie sobie, że 
trzeba do niej 
dostosować swoje 
oczekiwania.  

− Zabawa 
„Co kupiłam/ 
kupiłem?”. 

 Obliczenia pieniężne 
w zakresie 100. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych związa-
nych z obliczeniami 
pieniężnymi. 
Obliczanie różnic 
w zakresie 100. 
Zadania szachowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Czytanie ze zrozumieniem in-
formacji dotyczących zakupów.  
Wskazywanie prawdziwych 
zdań.  
Odczytanie wyrazów związanych 
z zakupami i wyjaśnienie ich 
znaczenia. 
Poczytanka Trampki dla Cyryla. 
Czytam sam! 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 16, 17, 86, 87 
K. s. 16, 17, 100 

  P. s. 16, 17 
K. s. 16, 17 

 P. s. 104 
KM. s. 14, 15, 76, 77 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 3) 4) 5) 8),  
3. 1) 2) 3) 4) 5), 4. 1) 2), 5.2) 6), 
6. 3) 

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem tekstu Kup mi, kup! z cyklu „Listy od Hani i Henia” • Włącza się do rozmowy kierowanej pytaniami • Wyjaśnia znaczenie słów: zachcian-
ka, potrzeba • Wpisuje wyrazy z ramki w odpowiednie miejsca • Czyta wyrazy wspak i je zapisuje • Wyjaśnia znaczenie wyrazów: cena, jakość, przydatność • Rozwiązuje rebus 
• Zapisuje zdanie i wyjaśnia jego znaczenie • Czyta ze zrozumieniem informacje dotyczące zakupów • Wskazuje zdania prawdziwe • Odczytuje wyrazy związane z zakupami 
i wyjaśnia ich znaczenie • Wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100 • Rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczeniami pieniężnymi • Oblicza różnice w zakresie 100 
• Rozwiązuje zadania szachowe • Rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swoje oczekiwania • Bierze udział w zabawie • 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

8. Siła rekla-
my 

Dyskusja na temat reklam i ich 
wpływu na życie ludzi – na pod-
stawie komiksu i doświadczeń U. 
Przekształcanie równoważników 
zdań na zdania i ich zapisywanie.  
Uzupełnianie piramidy żywie-
niowej nalepkami odpowiednich 
produktów i podpisami.  
Układanie i zapisywanie hasła 
reklamowego wybranego pro-
duktu. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Utrwalenie 
poznanej 
piosenki 
i przysłowia 
o marcu.  
Abecadło 

muzyczne − 
dźwięk re 
w praktyce. 

Realizacja 
prostych 
projektów 
w zakresie 
form użytko-
wych.  
Wykonanie 
plakatu re-
klamującego 
wybraną 
zabawkę. 

 ● funkcje życiowe 
człowieka 

− Wymienianie 
podstawowych 
zasad racjonalne-
go odżywiania się.  

− Rozumienie 
konieczności kon-
trolowania stanu 
zdrowia i stoso-
wanie się do zale-
ceń lekarza. 

Zabawa „Kalkulatory”. 
Obliczenia kalenda-
rzowe. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 18, 19 
K. s. 18, 19, 90 

CD 
P. s. 80 
K. s. 84, 106  

   P. s. 105 
KM. s. 16, 17, 67 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Dyskutuje na temat reklam i ich wpływu na życie ludzi – na podstawie komiksu i własnych doświadczeń • Przekształca równoważniki zdań na zdania i je zapisuje 
• Uzupełnia piramidę żywieniową nalepkami odpowiednich produktów i podpisami • Układa i zapisuje hasło reklamowe • Odczytuje informacje z kalendarza • Dokonuje obliczeń 
kalendarzowych • Rozwiązuje zadania tekstowe • Realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych • Wykonuje plakat reklamujący wybraną zabawkę • Podejmuje działal-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

ność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura • Wymienia podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się • Rozumie koniecz-
ność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza • Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Recytuje przysłowia 
z uwzględnieniem tempa i dynamiki • Gra poznane dźwięki i przykłady melodyczne na wybranym instrumencie • Poprawnie realizuje ćwiczenia ruchowo-przestrzenne • Bierze 
udział w zabawie • 

9. Basia 
i pieniądze 

Wysłuchanie fragmentu opo-
wiadania Zofii Staneckiej Basia 
i pieniądze.  
Wykonanie książeczki „Wyjście 
na zakupy” i podpisywanie ob-
razków. 
Układanie zdań we właściwej 
kolejności i wskazywanie w nich 
czasowników.  
Ćwiczenie w kształtnym pisaniu 
zdań.  
Zamiana czasowników w czasie 
teraźniejszym na czasowniki 
w czasie przeszłym. 
Kończenie zdania z podaniem 
uzasadnienia. 
Zapisywanie rzeczowników 
we właściwej formie.  
Dopisywanie wyrazów 
o znaczeniu przeciwstawnym.  
Redagowanie i zapisywanie 

  ● społeczna 
Zabawa „Pilnuję 
się grupy”.  

 Kąt prosty.  
Prostokąty. 
Mierzenie długości 
boków prostokąta. 
Wyszukiwanie kątów 
prostych w naryso-
wanych figurach. 
Wyodrębnianie cech 
prostokąta. 
Zadania dodatkowe. 

 Świado-
mość, że 
nie wolno 
zabierać 
cudzej 
własności 
bez pozwo-
lenia, 
i przestrze-
ganie tej 
zasady. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

ogłoszenia na temat zagubionej 
rzeczy z wykorzystaniem poda-
nego słownictwa.  
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 20, 21, 22 
K. s. 20, 21, 22, 95 
W. k. 48, 49 

    P. s. 106 
KM. s. 18, 19, 67 

  

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 1)  II. 5. 1)  XIII. 1. 11) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha fragmentu opowiadania Zofii Staneckiej Basia i pieniądze • Układa zdania we właściwej kolejności i wskazuje w nich czasowniki • Ćwiczy kształtne pisanie 
zdań • Zamienia czasowniki w czasie teraźniejszym na czasowniki w czasie przeszłym • Kończy zdanie z podaniem uzasadnienia • Zapisuje rzeczowniki we właściwej formie 
• Dopisuje wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym • Redaguje i zapisuje ogłoszenie na temat zagubionej rzeczy na podstawie podanego słownictwa • Rozpoznaje kąty proste 
w figurach oraz prostokąty w otoczeniu • Mierzy długości boków prostokąta • Wyodrębnia cechy prostokąta • Wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, 
i stara się tego przestrzegać • Bierze udział w zabawie • 

10. Ekologicz-
ne zakupy 

Poszerzanie wiedzy na temat 
ekologicznych zakupów.  
Rozmowa na temat ekologicz-
nego pakowania zakupów 
na podstawie wiersza Małgorza-
ty Strzałkowskiej Lekcja.  

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Sprzątanie”. 

● przyrodnicza 

− Tropiciele wie-

dzy − czytanie 
ze zrozumieniem 
tekstu Śmieci 
wokół nas. 

Dzień bez matematy-
ki. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
pracy tech-
nicznej 
„Zwierzak” 
zgodnie 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Wyszukiwanie w tekście infor-
macji wskazanych przez N.  
Doskonalenie techniki czytania 
wyrazów z ż. 

Piszemy poprawnie − pisownia 
wyrazów z ż wymiennym na g. 
Wyjaśnienie pisowni wyrazów 
z ż wymiennym.  
Dopisywanie wyrazów z ż wy-
miennym na g.  
Układanie i zapisywanie w zeszy-
tach zdań z wybranymi wyraza-
mi z ż.  
Wyszukiwanie nazw warzyw 
i owoców w wierszu Lekcja. 
Staranne zapisanie rzeczowni-
ków.  
Wpisanie do zeszytu nazw owo-
ców według kolejności alfabe-
tycznej.  
Uzupełnianie zdań – rad doty-
czących ekologicznego pakowa-
nia.  

Ćwiczymy z Noni.  
Podpisywanie obrazków wyra-
zami z u.  

− Próba odpowie-
dzi na pytanie: „Co 
się dzieje z opa-
kowaniami i reszt-
kami jedzenia?”.  

− Rozumienie 
konieczności se-
gregowania odpa-
dów.  

− Rozumienie 
sensu stosowania 
opakowań ekolo-
gicznych. 

z instrukcją. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Podkreślanie czasowników 
w zdaniach.  
Pisanie zdań w czasie przeszłym. 
Tworzenie i zapisywanie rze-
czowników w liczbie pojedynczej 
i mnogiej.  
Formułowanie wypowiedzi pi-
semnej – ogłoszenia. 
 Poprawne podpisywanie foto-
grafii. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 23, 24, 25, 98 
K. s. 23, 24, 26, 27 
W. k. 56, 57 

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

Odniesienia 
do PP 

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 5),  
3. 1) 2), 4. 1) 2) 3) 4), 5.4) 6) 7), 
6.2) 3)  

  III. 1. 1) IV. 1. 4) 7) 8)   VI. 1. 1) 2),  
2. 1) 2) 4) 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Poszerza wiedzę na temat ekologicznych zakupów • Włącza się do rozmowy na temat ekologicznego pakowania zakupów na podstawie wiersza Małgorzaty 
Strzałkowskiej Lekcja • Wyszukuje w tekście informacje wskazane przez N. • Ćwiczy pisanie wyrazów z ż • Wyjaśnia pisownię wyrazów z  ż wymiennym • Dopisuje wyrazy 
z ż wymiennym na g • Układa i zapisuje zdania z wybranymi wyrazami z ż • Układa i zapisuje wyrazy według kolejności alfabetycznej • Uzupełnia zdania – rady dotyczące ekolo-
gicznego pakowania • Podpisuje obrazki wyrazami z u • Podkreśla czasowniki w zdaniach i pisze te zdania w czasie przeszłym • Tworzy i zapisuje rzeczowniki w liczbie pojedyn-
czej i mnogiej • Formułuje wypowiedź pisemną – ogłoszenie • Poprawnie podpisuje fotografie • Czyta ze zrozumieniem tekst Śmieci wokół nas • Próbuje udzielić odpowiedzi 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

na pytanie: „Co się dzieje z opakowaniami i resztkami jedzenia?” • Wie, że należy segregować śmieci • Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych • Wykonuje pracę 
techniczną „Zwierzak” zgodnie z instrukcją • 
Ponadpodstawowe • Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Ślady przeszłości 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

11. Zwiedza-
my 

Wysłuchanie tekstu Ireny Landau 
Zwiedzamy zabytki.  

Recytacja 
przysłowia 

Wykonanie 
plakatu Za-

● społeczna 

− Właściwe za-
● geograficzna 

− Poszanowanie 
Matematyka w dzia-
łaniu.  

 . 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Udzielanie odpowiedzi na pyta-
nia związane z wysłuchanym 
opowiadaniem.  
Wyszukiwanie nazw zabytków 
Krakowa.  
Gimnastyka oka i języka − od-
szukiwanie i nazywanie przed-
miotów znajdujących się w poko-
ju.  
Układanie i rozwiązywanie zaga-
dek przez U.  
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozu-
mieniem − wskazywanie po-
prawnych odpowiedzi. 
Łączenie pasujących do siebie 
części zdań.  
Układanie i zapisywanie zdań 
na temat właściwego zachowa-
nia turysty na podstawie zgro-
madzonego słownictwa. 
Wyszukiwanie informacji 
o obiektach przedstawionych 
na zdjęciach i podpisywanie ich 
nazwami miast, w których się 
znajdują.  
Czytanie zdań ze zrozumieniem 

− wskazywanie zdań prawdzi-

o marcu.  
Abecadło 
muzyczne – 
kropka 
w zapisie 
nutowym. 
 

bytki Krako-
wa w ramach 
projektu 
Zabytki Polski 
godne zwie-
dzenia. 

chowanie podczas 
wycieczki.  

− Zabawa „Patrzę 
przez lunetę”. 

zabytków. 

− Odczytywanie 
i zaznaczanie 
na planie miasta 
wskazanych za-
bytków Krakowa.  

− Łączenie symbo-
li, które są 
na planie, z odpo-
wiednimi wyja-
śnieniami. 

Dodawanie liczb dwu-
cyfrowych. 
Rozwiązywanie zada-
nia tekstowego. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

wych i fałszywych.  
Opisywanie trasy pieszej wy-
cieczki z uwzględnieniem nazw 
ulic. 
Czytam ze zrozumieniem. 
Czytam sam! 
Projekt Zabytki Polski godne 
zwiedzenia. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 26, 27, 28, 29 
K. s. 28, 29, 30, 31, 100, 102, 
103 
 

P. s. 81 
 

P. s. 28  K. s. 30, 31 P. s. 107 
KM. s. 20, 21, 22, 23, 
69 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha tekstu Ireny Landau Zwiedzamy zabytki • Udziela odpowiedzi na pytania związane z wysłuchanym tekstem • Wyszukuje nazwy zabytków Krakowa • Od-
szukuje i nazywa przedmioty znajdujące się w pokoju • Układa i rozwiązuje zagadki • Doskonali czytanie ze zrozumieniem − wskazuje poprawne odpowiedzi • Łączy pasujące 
do siebie części zdań • Układa i zapisuje zdania na temat właściwego zachowania się turysty na podstawie zgromadzonego słownictwa • Wyszukuje informacje o obiektach 
przedstawionych na zdjęciach i podpisuje je nazwami miast, w których się znajdują • Wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe • Dodaje liczby dwucyfrowe • Rozwiązuje zadanie 
tekstowe • Szanuje zabytki • Odczytuje i zaznacza na planie miasta wskazane zabytki Krakowa • Rozpoznaje symbole występujące na planie miasta • Recytuje przysłowia 
z uwzględnieniem tempa i dynamiki • Określa funkcję kropki w zapisie nutowym • Bierze udział w zabawie • 
Ponadpodstawowe • Opisuje trasę pieszej wycieczki z uwzględnieniem nazw ulic • Realizuje zadania w ramach projektu Zabytki Polski godne zwiedzenia • 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

12. Na tropie 
zabytków 

Swobodne wypowiedzi na temat 
pamiątek z przeszłości na pod-
stawie tekstu, ilustracji 
w podręczniku i własnych do-
świadczeń U.  
Nazywanie pamiątek z przeszło-
ści i wyjaśnianie ich przeznacze-
nia.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów 
na różnych poziomach. 
Zapoznanie z definicją zabytku.  
Ćwiczenia w pisaniu.  
Rozwijanie zdań.  
Ćwiczenia dodatkowe. 

  ● społeczna 
Zabawa „Noc 
w muzeum”. 

 Matematyka w dzia-
łaniu.  
Dodawanie liczb dwu-
cyfrowych. 
Tekst matematyczny.  
Czytanie tekstu 
ze zrozumieniem, 
zaznaczanie popraw-
nych odpowiedzi. 
Zadania dodatkowe. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
ramki 
na zdjęcie 
zgodnie 
z instrukcją. 

Świado-
mość, że 
szacunkiem 
należy 
obdarzać 
symbole 
wspólnot 
osób 
w sytu-
acjach 
codzien-
nych i uro-
czystych. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. 30, 31 
K. s. 32, 92 

    P. s. 107 
KM. s. 20, 21, 24, 25, 
68 

K. s. 33  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na temat pamiątek z przeszłości na podstawie tekstu, ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń • Nazywa pamiątki z przeszłości 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

i wyjaśnia ich przeznaczenie • Ćwiczy czytanie tekstów na różnych poziomach • Zapoznaje się z definicją zabytku • Doskonali technikę pisania • Rozwija zdania • Dodaje liczby 
dwucyfrowe • Czyta tekst matematyczny ze zrozumieniem, zaznacza poprawne odpowiedzi • Szanuje pamiątki z przeszłości • Wykonuje ramkę na zdjęcia zgodnie z instrukcją 
• Bierze udział w zabawie • 
Ponadpodstawowe • Wie, że szacunkiem należy obdarzać symbole wspólnot osób w sytuacjach codziennych i uroczystych • 

13. Dawniej 
i dziś 

Ulica Ciekawych Wyrazów – 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
manufaktura.  
Wypowiedzi U. na temat historii 
łódzkiej fabryki na podstawie 
tekstu i ilustracji.  
Wyszukiwanie informacji 
na temat starych budynków 
znajdujących się w najbliższej 
okolicy.  
Tworzenie nazw mieszkańców 
od nazw miejscowości.  
Rozwiązywanie krzyżówki.  
Uzupełnianie zdania hasłem 
z krzyżówki. 
Ćwiczenie w pisaniu z pamięci.  
Dzielenie wyrazu manufaktura 
na sylaby.  
Układanie wyrazów z tych sylab. 
Piszemy poprawnie − pisownia 
małej litery w nazwach miesz-
kańców miast. 

Utrwalenie 
recytacji 
przysłowia.  
Abecadło 
muzyczne – 
kropka 
w zapisie 
nutowym 
w praktyce.  
Wykonanie 
utworu mu-
zycznego 
na instru-
mentach 
perkusyjnych. 

Praca pla-
styczna Za-
bytki Polski z 
wykorzysta-
niem pocz-
tówek. 

● społeczna 
Poszanowanie 
pracy człowieka. 

 Matematyka w dzia-
łaniu. 
Dodawanie liczb dwu-
cyfrowych. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych 
na porównywanie 
różnicowe. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Uzupełnianie zdań wyrazami 
z ramki użytymi w odpowiedniej 
formie gramatycznej.  
Praktyczne stosowanie nazw 
mieszkańców utworzonych 
od nazw miejscowości.  
Poczytanka Ślady przeszłości.  
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 32, 33, 88, 89, 98 
K. s. 34, 35, 97 
W. k. 56, 57 

P. s. 81 
K. s. 85 
 

   P. s. 107 
KM. 20, 21, 26, 27, 69 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

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

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Podstawowe • Poznaje znaczenie wyrazu manufaktura • Wypowiada się na temat historii łódzkiej fabryki na podstawie tekstu i ilustracji • Wyszukuje informacje na temat sta-
rych budynków znajdujących się w najbliższej okolicy • Tworzy nazwy mieszkańców od nazw miejscowości • Rozwiązuje krzyżówkę • Uzupełnia zdania hasłem z krzyżówki • Ćwi-
czy pisanie z pamięci • Dzieli wyraz manufaktura na sylaby i układa wyrazy z tych sylab • Uzupełnia zdania wyrazami z ramki użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej 
• Praktycznie stosuje nazwy mieszkańców utworzonych od nazw miejscowości • Wykonuje dodawanie liczb dwucyfrowych • Rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie 
różnicowe • Wykonuje pracę plastyczną Zabytki Polski z wykorzystaniem pocztówek • Szanuje pracę człowieka • Recytuje przysłowie z uwzględnieniem tempa i dynamiki • Okre-
śla funkcję kropki przy nucie • 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

14. Pomniki 
przyrody 

Rozmowa na temat pomników 
przyrody na podstawie tekstu 
Pomniki przyrody i wiersza Mar-
cina Brykczyńskiego Bartek.  
Ustalanie lokalizacji pomnika 
przyrody w najbliższej okolicy.  
Wyszukiwanie wyrazów opisują-
cych pomnik przyrody – dąb 
Bartek.  
Układanie i zapisywanie opisu 
dębu.  
Ćwiczenia doskonalące technikę 
czytania ze zrozumieniem.  
Zaznaczanie poprawnych odpo-
wiedzi. 
Układanie i zapisywanie pytania 
z rozsypanki wyrazowej.  
Zapisywanie odpowiedzi 
na pytanie w zeszycie. 

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Wiatr i drzewa”. 

● przyrodnicza 
Wyjaśnienie poję-
cia pomnik przy-
rody.  
Ochrona prawna 
pomników przyro-
dy. 

Rozwiązywanie zadań 
niestandardowych. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 

Rozcinanie 
puzzli z „Wy-
cinanki”.  
Układanie 
i przyklejanie 
ich na karto-
nie zgodnie 
z instrukcją. 

Odkrywa-
nie, że 
wspólnota 
osób two-
rzy swoje 
zasady 
i oczekuje 
ich respek-
towania.  
Szanowa-
nie tego, co 
jest warto-
ścią dla 
niego 
i innych. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

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

    P. s. 108 
KM. s. 28, 29, 68 

W. k. 50  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienia 
do PP 

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

   IV. 1. 7) II. 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2), 
6. 3) 4) 5) 9)  

VI. 2. 1) 2)  XIII. 1. 11), 
2. 4) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozmawia na temat pomników przyrody na podstawie tekstu Pomniki przyrody i wiersza Marcina Brykczyńskiego Bartek • Ustala lokalizację pomnika przyrody 
w najbliższej okolicy • Wyszukuje wyrazy opisujące pomnik przyrody – dąb Bartek • Układa i zapisuje opis dębu • Doskonali technikę czytania ze zrozumieniem • Zaznacza po-
prawne odpowiedzi • Układa i zapisuje pytanie z rozsypanki wyrazowej • Zapisuje odpowiedź na pytanie w zeszycie • Rozwiązuje zadania niestandardowe • Rozwiązuje zadania 
tekstowe • Czuje współodpowiedzialność za ochronę przyrody • Rozcina puzzle z „Wycinanki” • Układa i przykleja je na kartonie zgodnie z instrukcją • Bierze udział w zabawie 
ruchowej • 
Ponadpodstawowe • Wyjaśnia pojęcie pomnik przyrody • Wie, że pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej • Rozumie, że wspólnota osób tworzy swoje zasady, i oczekuje 
ich respektowania • Szanuje to, co jest wartością dla niego i innych • 

15. Wycieczka 
do muzeum, 
zabytku 
lub pomnika 
przyrody 
(dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela) 

Wycieczka do muzeum związa-
nego z historią miejscowości 
lub miejsca o charakterze zabyt-
kowym.  
Zabawa słowna „Układamy 
wyrazy”. 

 Praca pla-
styczna Mu-
zeum przy-
szłości 
lub Pomniki 
przyrody 
w przyszłości. 
 

● społeczna 

− Właściwe za-
chowanie na wy-
cieczce. 

− Zabawy: „Pre-
zenter telewizyj-
ny”, „Wywiad”. 

 Dzień bez matematy-
ki. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 

Dzień bez podręcznika.        



 

 
 

Nowi Tropiciele| Klasa 2              Szkoła podstawowa 1–3 
 

 

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

            

 
25 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

uczniowskich 

Odniesienia 
do PP 

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

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

III. 1. 1) 2) 3)     

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uczestniczy w wycieczce do muzeum związanego z historią miejscowości lub miejsca o charakterze zabytkowym • Uczestniczy w różnych zabawach • Pamięta 
o właściwym zachowaniu podczas wycieczki • Wykonuje pracę plastyczną Muzeum przyszłości lub Pomniki przyrody w przyszłości • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

 

 

 

IV. Czy to już wiosna? 

 

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

16. Co nowe-
go na wiosnę? 

Wypowiedzi U. na temat tego, 
co dzieje się w świecie zwierząt, 
gdy nadchodzi wiosna – na pod-
stawie tekstu Wiosenne nowiny 
i ilustracji.  
Wyszukiwanie w tekście infor-
macji podanych przez N.  
Ćwiczenia doskonalące czytanie 
tekstów na różnych poziomach.  
Łączenie symbolu pogody z jego 
wyjaśnieniem.  
Uzupełnianie zdań na podstawie 
wysłuchanego tekstu.  
Łączenie liniami sylab tworzą-
cych nazwy zwierząt.  
Zapisywanie nazw zwierząt, 
które wiosną budzą się z zimo-
wego snu. 
Stopniowanie przymiotników. 
Poczytanka Nareszcie wiosna? 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Recytacja 
przysłowia 
w podanym 
rytmie.  
Nauka pio-
senki Witaj, 
wiosno!. 
Budowanie 
formy AB 
lub ABA 
z wykorzysta-
niem pozna-
nych przy-
słów. 
Granie utwo-
ru Gro-
zik zgodnie 
z opisem. 

  ● przyrodnicza 

− Rozpoznawanie 
i nazywanie zwie-
rząt żyjących 
w parku i w lesie.  

− Znajomość spo-
sobów przystoso-
wania się zwierząt 
do poszczególnych 
pór roku.  

− Wyjaśnianie 
zależności przyro-
dy od pór roku. 
● funkcje ży-

ciowe człowie-

ka 
− Obserwowanie 
pogody i notowa-
nie spostrzeżeń 
w kalendarzu.  

− Nazywanie zja-
wisk atmosferycz-
nych charaktery-
stycznych dla 
poszczególnych 
pór roku.  

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Odejmowanie liczb 
dwucyfrowych.  
 

 Świado-
mość, że 
człowiek 
jest częścią 
przyrody, 
powinien ją 
chronić 
i szanować.  
Nieniszcze-
nie swego 
otoczenia. 

Odniesienie 
do stron 

P. s. 36, 37, 90, 91 
K. s. 38, 39, 93 

CD 
K. s. 85, 86, 

  P. s. 36, 37 
K. s. 38, 39 

P. s. 109 
KM. s. 30, 31, 32, 33 

 P. s. 36, 37 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

w materiałach 
uczniowskich 

107 

Odniesienia 
do PP 

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

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

  IV. 1. 1) 2) 4) 6),  
2. 8) 

II. 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2)  XIII. 1. 11), 
2. 4) 

 
Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat zmian w świecie zwierząt, gdy nadchodzi wiosna, na podstawie tekstu Wiosenne nowiny i ilustracji • Wyszukuje w tekście informacje 
podane przez N. • Wykonuje ćwiczenia doskonalące czytanie tekstów na różnych poziomach • Łączy symbol z jego wyjaśnieniem • Uzupełnia zdania na podstawie wysłuchanego 
tekstu • Łączy liniami sylaby tworzące nazwy zwierząt • Zapisuje nazwy zwierząt, które wiosną budzą się z zimowego snu • Wykonuje odejmowanie liczb dwucyfrowych 
• Obserwuje pogodę i notuje spostrzeżenia w kalendarzu • Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta 
żyjące w parku i w lesie • Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku • Wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje • Nie niszczy swego otoczenia 
• Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci, solo i w zespole • Recytuje przysłowie z uwzględnieniem tempa i dynamiki • 
Ponadpodstawowe • Tworzy formy AB lub ABA do przysłów • Gra poznane dźwięki i przykłady melodyczne na wybranym instrumencie • Wyjaśnia zależności przyrody od pór 
roku • Stopniuje przymiotniki • 

17. Wiosenne 
kwiaty 

Rozmowa na temat oznak wio-
sny i pierwszych wiosennych 
kwiatów na podstawie wiersza 
Barbary Lewandowskiej Wiosna 
i ilustracji.  
Zapoznanie U. z roślinami chro-
nionymi w Polsce.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów 
na różnych poziomach.  

  ● społeczna 
Odgrywanie sce-
nek dramowych 
„Wiosna tuż, tuż”. 

 ● przyrodnicza 

− Zapoznanie U. 
z roślinami chro-
nionymi w Polsce. 

− Rozpoznawanie 
i nazywanie kwia-
tów wiosennych. 
 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Dodawanie i odej-
mowanie liczb dwucy-
frowych z przekro-
czeniem progu dzie-
siątkowego dowol-
nym sposobem.  
Rozwiązywanie zadań 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
kwiatów 
z pudełka 
po jajkach 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją. 

Dostrzega-
nie potrze-
by ochrony 
roślin wio-
sennych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Wskazywanie w treści wiersza 
nazw roślin i zapisanie ich 
w kolejności alfabetycznej. 
Nauka na pamięć wiersza Wio-
sna. 
Łączenie pasujących do siebie 
części zdań wiersza o wiośnie.  
Zapisanie rymujących się wyra-
zów. 
Wyszukiwanie i wskazywanie 
w wierszu rzeczowników, cza-
sowników i przymiotników i ich 
zapisywanie.  
Wskazywanie w kalendarzu daty 
rozpoczęcia kalendarzowej wio-
sny.  
Ćwiczenia w pisaniu dat. 
Rozpoznawanie i podpisywanie 
zdjęć nazwami wiosennych 
kwiatów.  
Piszemy poprawnie − pisownia 
-ść w zakończeniach wyrazów. 
Łączenie wyrazów zakończonych 
na -ść, -ści. 
Układanie i zapisywanie wyra-
zów z zakończeniem -ść.  
Ćwiczenia dodatkowe. 

tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 38, 39, 99 
K. s. 40, 41, 42, 97 

    P. s. 110, 111 
KM. s. 30, 31, 34, 35, 
70, 71 

K. s. 43  

Odniesienia 
do PP 

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

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

VI. 1.1) 2) 3) 
4), 2. 1) 2) a) 
3), 3. 2) 

XIII. 1.4), 
2. 6) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozmawia na temat oznak wiosny i pierwszych wiosennych kwiatów na podstawie wiersza Barbary Lewandowskiej Wiosna i ilustracji • Zapoznaje się z nazwami 
i wyglądem roślin chronionych w Polsce • Ćwiczy czytanie tekstów na różnych poziomach • Wskazuje w treści wiersza nazwy roślin i zapisuje je w kolejności alfabetycznej • Uczy 
się na pamięć wiersza Wiosna • Łączy pasujące do siebie części zdań wiersza o wiośnie • Zapisuje rymujące się wyrazy • Wyszukuje i wskazuje w wierszu rzeczowniki, czasowniki 
i przymiotniki i je zapisuje • Wskazuje w kalendarzu datę rozpoczęcia kalendarzowej wiosny • Ćwiczy pisanie dat • Rozpoznaje i podpisuje zdjęcia nazwami wiosennych kwiatów 
• Pisze wyrazy zakończone na -ść, -ści • Dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego dowolnym sposobem • Rozwiązuje zadania tekstowe • 
Odgrywa scenki dramowe „Wiosna tuż, tuż” • Poznaje rośliny chronione w Polsce • Rozpoznaje i nazywa kwiaty wiosenne • Wykonuje kwiaty z pudełek po jajkach zgodnie 
z podaną instrukcją • 
Ponadpodstawowe • Dostrzega potrzebę ochrony roślin wiosennych • 

18. Prze-
chwałki kro-
kusa 

Wysłuchanie ze zrozumieniem 
opowiadania Melanii Kapelusz 
Krokus.  
Rozmowa na temat opowiada-
nia ukierunkowana pytaniami.  
Układanie i rozwiązywanie Wio-
sennych zagadek.  
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozu-

 Kolorowanie 
ilustracji 
przedstawia-
jącej łąkę 
w górach. 

● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Kwiatki”. 

 Praktyczne stosowa-
nie pojęć: wyższa 
temperatura, niższa 
temperatura.  
Odczytywanie wska-
zań termometru. 
Zadania dodatkowe. 
 

 Naślado-
wanie wła-
ściwych 
zachowań 
na podsta-
wie przy-
kładów 
płynących 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

mieniem. 
Poprawianie i zapisywanie zdań 
zgodnie z treścią wysłuchanego 
opowiadania.  
Stopniowanie przymiotników.  
Tworzenie i zapisywanie rodziny 
wyrazu góra. 
Lekcje programowania. 
Czytam sam! 

z tekstów 
literackich. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 40, 41, 42 
K. s. 44, 45, 46, 47, 100 

 K. s. 45   P. s. 112 
KM. s. 36, 37, 71 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

 XIII. 2. 5) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem opowiadania Melanii Kapelusz Krokus • Bierze udział w rozmowie na temat opowiadania ukierunkowanej pytaniami • Układa i rozwiązu-
je Wiosenne zagadki • Ćwiczy czytanie ze zrozumieniem • Poprawia i zapisuje zdania zgodnie z treścią wysłuchanego opowiadania • Stopniuje przymiotniki • Tworzy i zapisuje 
rodzinę wyrazu góra • Praktycznie stosuje pojęcia: wyższa temperatura, niższa temperatura • Odczytuje wskazania na termometrze • Koloruje ilustrację przedstawiającą łąkę 
w górach • Uczestniczy w zabawie ruchowej • 
Ponadpodstawowe • Naśladuje właściwe zachowania na podstawie przykładów płynących z tekstów literackich • 

19. Wędrówki 
ptaków 

Tropiciele wiedzy − próba od-
powiedzi na pytanie: W jaki 
sposób ptaki wracają z ciepłych 

   ● przyrodnicza 
Rozpoznawanie 
i nazywanie pta-

Gra planszowa Droga 
do gniazda.  
Ćwiczymy z Noni.  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

krajów? na podstawie tekstu 
Wędrówki ptaków.  
Opisywanie zjawiska, które wy-
korzystują bociany w swoich 
długich podróżach, na podsta-
wie tekstu Adama Wajraka Jak 
szybowiec.  
Zabawa „Powrót ptaków”.  
Wyjaśnianie znanych powiedzeń 
związanych z ptakami.  
Redagowanie i zapisywanie zdań 
opisujących bociana z wykorzy-
staniem zgromadzonego słow-
nictwa. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
Czytam sam! 

ków przylatują-
cych do Polski 
na wiosnę. 
● geograficzna 

− Odczytywanie 
podstawowych 
znaków kartogra-
ficznych na ma-
pach.  

− Wskazywanie 
miejsc gniazdo-
wania bocianów. 
 

Rozwiązywanie 
różnych zadań 
tekstowych – 
doskonalenie 
umiejętności 
praktycznych.  
Odczytywanie i zapi-
sywanie wskazań 
termometru.  
Dorysowywanie bra-
kujących elementów 
do narysowanych 
prostokątów.  
 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 43, 44, 45 
K. s. 48, 49, 94, 101 

   K. 48 KM. s. 38, 39, 40, 41   

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Podstawowe • Próbuje odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób ptaki wracają z ciepłych krajów? na podstawie tekstu Wędrówki ptaków • Opisuje zjawisko, które wykorzystują 
bociany w swoich długich podróżach, na podstawie tekstu Adama Wajraka Jak szybowiec • Rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące do Polski na wiosnę • Wyjaśnia znane powie-
dzenia związane z ptakami • Redaguje i zapisuje zdania opisujące bociana z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa • Uczestniczy w grze planszowej Droga do gniazda 
• Rozwiązuje zadania tekstowe – doskonali umiejętności praktyczne • Odczytuje i zapisuje wskazania termometru • Dorysowuje brakujące elementy do narysowanych prostoką-
tów • Odczytuje podstawowe znaki kartograficzne na mapach • Wskazuje miejsca gniazdowania bocianów • Bierze udział w zabawie „Powrót ptaków” • 

20. Calineczka Wysłuchanie baśni Hansa Chri-
stiana Andersena Calineczka.  
Opowiadanie baśni na podsta-
wie wysłuchanej lektury i histo-
ryjki obrazkowej.  
Lektury.  
Uzupełnianie metryczki lektury.  
Porządkowanie obrazków zgod-
nie z kolejnością wydarzeń 
w baśni oraz wpisywanie ich 
tytułów.  
Dobieranie i zapisywanie cech 
opisujących Calineczkę i kreta. 
Napisanie, jakie zwierzęta spo-
tkała na swojej drodze Calinecz-
ka. 
Ćwiczymy z Noni. 
Czytanie ze zrozumieniem 
i wyszukiwanie w tekście cza-
sowników, rzeczowników 
i przymiotników.  

Zabawa ru-
chowa „Ta-
niec Calinecz-
ki”. 
Wykonanie 
masek 
do Calineczki. 
Przygotowa-
nie i prze-
prowadzenie 
inscenizacji 
lub scenek 
improwizo-
wanych 
z wykorzysta-
niem wyko-
nanych ma-
sek. 
Nauka pio-
senki Imieni-
ny Ziemi. 

Praca pla-
styczna – 
lepienie po-
staci Cali-
neczki 
z plasteliny. 

● społeczna 

− Ocenianie po-
stępowania boha-
terów lektury. 

− Wymienianie 
praw i obowiąz-
ków, przestrzega-
nie ich i stosowa-
nie w życiu co-
dziennym przez 
bohaterów lektu-
ry. 

● geograficzna 
Czytanie prostych 
planów. 
 

Dzień bez matematy-
ki. 

 Odkrywa-
nie wolno-
ści jako 
wartości 
przypisanej 
bohaterce 
lektury. 
Dostrzega-
nie, że 
właściwe 
relacje 
z innym 
osobami 
dają szczę-
ście i lepiej 
rozwijają 
osobowość. 
Określanie, 
co jest 
dobre, a co 
złe w ota-
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Pisanie wyrazów zakończonych 
zmiękczeniami -ść, -ści.  
Stopniowanie przymiotników.  
Zapisywanie nazw ptaków, które 
przylatują wiosną do Polski.  
Zapisywanie nazw wiosennych 
kwiatów.  
Praktyczne odczytywanie infor-
macji z planu miasta. 

Utrwalenie 
budowy taktu 
na dwa 
i taktu 
na cztery. 
 

czającym 
świecie 
i w świecie 
poznanych 
tekstów. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 46, 47 
K. s. 50, 51, 52, 53 

CD 
K. s. 86, 108 

K. s. 51      

Odniesienia 
do PP 

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

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

V. 1.1) d), 
2. 4) 

III. 1. 2) 4)    XIII. 1. 2) 6) 
9) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha baśni Hansa Christiana Andersena Calineczka • Opowiada baśń na podstawie wysłuchanej lektury i historyjki obrazkowej • Uzupełnia metryczkę lektury 
• Porządkuje obrazki zgodnie z kolejnością wydarzeń w baśni, wpisuje ich tytuły • Dobiera i zapisuje cechy opisujące Calineczkę i kreta • Pisze, jakie zwierzęta spotkała na swojej 
drodze Calineczka • Czyta ze zrozumieniem tekst i wyszukuje w nim czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki • Pisze wyrazy zakończone zmiękczeniami -ść, -ści • Stopniuje przy-
miotniki • Zapisuje nazwy ptaków, które przylatują wiosną do Polski • Zapisuje nazwy wiosennych kwiatów • Lepi Calineczkę z plasteliny • Uczestniczy w zabawie ruchowej 
• Wykonuje maski do Calineczki • Bierze udział w inscenizacji lub scenkach improwizowanych z wykorzystaniem wykonanych masek • Uczy się piosenki Imieniny Ziemi • Utrwala 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

budowę taktu na dwa i taktu na cztery • Ocenia postępowanie bohaterów lektury • Wymienia prawa i obowiązki przestrzegane i stosowane w życiu codziennym przez bohate-
rów lektury • Czyta proste plany • Dostrzega, że właściwe relacje z innym osobami dają szczęście i lepiej rozwijają osobowość • 
Ponadpodstawowe • Odkrywa, że wolność jest wartością przypisaną bohaterce lektury • Określa, co jest dobre, a co złe w otaczającym go świecie i świecie poznanych tekstów • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 
 
 

V Od projektu do realizacji 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

21. Jak po-
wstaje dom? 

Wypowiedzi U. na temat kolej-
nych etapów powstawania do-
mów na podstawie ilustracji 
i własnych spostrzeżeń.  
Porządkowanie i zapisywanie 
kolejnych etapów powstawania 
domu.  
Uzupełnianie zdania na temat 

 Wykonanie 
pracy pla-
stycznej Mój 
wymarzony 
dom. 

● społeczna 
Ćwiczenia dramo-
we – scenki im-
prowizowane 
„Żywe obrazy”. 

 Matematyka w dzia-
łaniu. 
Doskonalenie umie-
jętności mnożenia 
i dzielenia w zakre-
sie 100.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na mno-
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swojego pokoju.  
Czytanie ze zrozumieniem. 
Umieszczanie przedmiotów 
na ilustracji zgodnie z przeczyta-
ną instrukcją. 
Czytam sam! 
Czytam ze zrozumieniem. 

żenie i dzielenie.  
Stosowanie działań 
wzajemnie odwrot-
nych. 
Zadania dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 48, 49 
K. s. 54, 55, 101, 104, 105 

    P. s. 113 
K. s. 42, 43, 44, 45, 72 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat kolejnych etapów powstawania domów na podstawie ilustracji i własnych spostrzeżeń • Porządkuje i zapisuje kolejne etapy powstawa-
nia domu • Uzupełnia zdanie na temat swojego pokoju • Czyta ze zrozumieniem • Umieszcza przedmioty na ilustracji zgodnie z przeczytaną instrukcją • Doskonali umiejętność 
mnożenia i dzielenia w zakresie 100 • Rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie • Stosuje działania wzajemnie odwrotne • Wykonuje pracę plastyczną Mój wymarzo-
ny dom • Wykonuje ćwiczenie dramowe – scenki improwizowane „Żywe obrazy” • 

22. Kto budu-
je dom? 

Wyjaśnianie, na czym polega 
praca osób, dzięki którym po-
wstaje dom, na podstawie tek-
stu i ilustracji.  
Zabawa słowna „Zgadnij, jaki to 
zawód”.  
Odczytywanie nazw maszyn 
pracujących na budowie.  

Recytacja 
przysłowia 
w podanym 
rytmie.  
Utrwalenie 
piosenki 
Imieniny 
Ziemi. 

 ● społeczna 
Wskazywanie 
obowiązków róż-
nych grup zawo-
dowych. 

● funkcje życiowe 
człowieka 

− Przedstawienie 
charakterystyki 
zajęć i zawodów.  

− Stosowanie 
zasad bezpieczeń-
stwa w pobliżu 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych.  
Mnożenie i dzielenie 
w zakresie 100. 
Zadania dodatkowe. 
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Zamiana liczby pojedynczej 
rzeczowników na liczbę mnogą. 
Piszemy poprawnie − utrwale-
nie pisowni nazw zawodów 
zakończonych na -arz.  
Dopisywanie zakończeń wyra-
zów.  
Uzupełnianie zdań nazwami 
zawodów zakończonymi na -arz.  
Utrwalenie pisowni wielkiej 
litery na początku zdania.  
Łączenie rzeczowników z pasu-
jącymi do nich czasownikami.  
Zapisywanie czasowników 
w czasie przyszłym. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Abecadło 
muzyczne − 
dźwięk do2.  
Uzupełnianie 
tabeli wyra-
zami z ramki. 
 

budowy, rozpo-
znawanie znaków  
i symboli informu-
jących o różnych 
rodzajach niebez-
pieczeństw. 
 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 50, 51, 99 
K. s. 56, 57, 58, 96 
W. k. 56, 57 

CD 
P. s. 80 
K. s. 87, 108 

 K. s. 57 K. s. 56, 57, 58 P. s. 113 
KM. s. 42, 43, 46, 47, 
72 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wyjaśnia, na czym polega praca osób, dzięki którym powstaje dom, na podstawie tekstu i ilustracji • Bierze udział w zabawie słownej „Zgadnij, jaki to zawód” 
• Odczytuje nazwy maszyn pracujących na budowie • Zamienia liczbę pojedynczą rzeczowników na liczbę mnogą • Utrwala pisownię nazw zawodów zakończonych na -arz 
• Dopisuje zakończenia wyrazów • Uzupełnia zdania nazwami zawodów zakończonymi na -arz • Utrwala pisownię wielkiej litery na początku zdania • Łączy rzeczowniki z pasują-
cymi do nich czasownikami • Zapisuje czasowniki w czasie przyszłym • Rozwiązuje zadania tekstowe • Mnoży i dzieli w zakresie 100 • Recytuje przysłowia w podanym rytmie 
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• Poznaje dźwięk do2 • Utrwala piosenkę Imieniny Ziemi • Wskazuje obowiązki różnych grup zawodowych • Przedstawia charakterystykę zajęć i zawodów • Stosuje zasady bez-
pieczeństwa w pobliżu budowy, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw • Wyraża szacunek dla ludzi pracujących w różnych grupach za-
wodowych • 

23. Klasowy 
projekt 

Wysłuchanie opowiadania Pro-
jekt „Paryż” z cyklu „Listy 
od Hani i Henia”.  
Swobodne wypowiedzi U. oce-
niających Hanię.  
Zaznaczanie zdań, które są 
zgodne z treścią listu od Hani.  
Udzielanie odpowiedzi na pyta-
nie: Kogo Hania powinna prze-
prosić za swoje zachowanie? 
Ustalanie zasad pracy nad pro-
jektem.  
Ćwiczenia w kształtnym pisaniu.  
Uzupełnianie tabeli poznanymi 
częściami mowy: rzeczownika-
mi, czasownikami, przymiotni-
kami. 
Zamienianie rzeczowników 
na czasowniki lub czasowników 
na rzeczowniki. 
Poczytanka Słomiany ogień. 
Czytam sam! 

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Most dla myszki”. 

 Matematyka w dzia-
łaniu. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na mno-
żenie i dzielenie.  
Doskonalenie rachun-
ku pamięciowego. 
Mnożenie w zakre-
sie 100. 
Podawanie wielo-
krotności liczby 8. 
Ćwiczenia na kodo-
wanie. 
Zadania dodatkowe. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
pracy tech-
nicznej 
„Wieża” 
zgodnie 
z instrukcją. 

 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 52, 53, 92, 93 
K. s. 59, 60, 101 

    P. s. 113 
KM. s. 42, 43, 48, 49, 
73 

K. 61  
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Odniesienia 
do PP 

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

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

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

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wysłuchuje opowiadania Projekt „Paryż” z cyklu „Listy od Hani i Henia” • Swobodnie wypowiada się, oceniając Hanię • Zaznacza zdania, które są zgodne z treścią 
listu od Hani • Udziela odpowiedzi na pytanie: Kogo Hania powinna przeprosić za swoje zachowanie? • Ustala zasady pracy nad projektem • Ćwiczy kształtne pisanie • Uzupełnia 
tabelę poznanymi częściami mowy: rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami • Zamienia rzeczowniki na czasowniki lub czasowniki na rzeczowniki • Rozwiązuje zadania 
tekstowe na mnożenie i dzielenie • Doskonali rachunek pamięciowy • Wykonuje mnożenie w zakresie 100 • Podaje wielokrotność liczby 8 • Ćwiczy kodowanie • Bierze udział 
w zabawie ruchowej „Most dla myszki” • Wykonuje pracę techniczną „Wieża” zgodnie z instrukcją • 

24. Architekci 
wśród zwie-
rząt 

Wypowiedzi na temat zwierzę-
cych architektów i ich budowli 
na podstawie tekstu Wojciecha 
Mikołuszki Niezwykli architekci.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów 
na różnych poziomach.  
Ustne układanie twórczego 
opowiadania z wykorzystaniem 
zgromadzonego słownictwa.  
Łączenie zdjęć zwierząt i ich 
domów, dobieranie odpowied-
nich podpisów.  
Tworzenie rodziny wyrazu dom. 
Ćwiczenia dodatkowe. 
Lekcje programowania. 

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Domy zwierząt”. 
 

● przyrodnicza 

− Rozpoznawanie 
popularnych ga-
tunków zwierząt.  

− Nazywanie ma-
teriałów, z których 
zbudowane są 
domy zwierząt.  

− Wyszukiwanie 
w różnych do-
stępnych zasobach 
informacyjnych 
wiadomości 
na temat zwierząt 
i ich domów.  

− Wskazywanie 
miejsc występo-
wania różnych 
gatunków zwie-
rząt. 

Cechy kwadratu –
doskonalenie umie-
jętności rysowania 
i mierzenia długości 
boków. 
Rozwiązywanie mini-
testu dotyczącego 
cech kwadratu. 
Zadania dodatkowe. 
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Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 54, 55 
K. s. 62, 63, 64, 65, 96 

   P. s. 54, 55 
K. s. 62, 63 

P. s. 114 
KM. s. 50, 51, 73 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat zwierzęcych architektów i ich budowli na podstawie tekstu Wojciecha Mikołuszki Niezwykli architekci • Doskonali czytanie tekstów 
na różnych poziomach • Ustnie układa twórcze opowiadanie z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa • Łączy zdjęcia zwierząt z ich domami • Dobiera odpowiednie podpi-
sy • Tworzy rodzinę wyrazu dom • Wymienia cechy kwadratu – doskonali umiejętność rysowania i mierzenia długości boków • Rozwiązuje minitest dotyczący cech kwadratu 
• Bierze udział w zabawie ruchowej „Domy zwierząt”• Rozpoznaje popularne gatunki zwierząt • Nazywa materiały, z których zbudowane są domy zwierząt • Wskazuje miejsca 
występowania różnych gatunków zwierząt • 
Ponadpodstawowe • Wyszukuje w różnych dostępnych zasobach informacyjnych wiadomości na temat zwierząt i ich domów • 

25. Wielki 
architekt 

Słuchanie czytanego przez N. 
wiersza Barbary Lewandowskiej 
Kto nauczył nas budować?.  
Wielozdaniowe wypowiedzi U. 
na temat powstawania mostów 
na podstawie wiersza i własnych 
doświadczeń.  
Zawód architekta.  
Warto ich znać! Poznanie posta-
ci słynnego architekta Antonia 
Gaudiego.  
Wykreślanie liter ż, ó z ciągu 
liter.  
Odczytywanie cech charaktery-

Utrwalenie 
przysłowia 
i poznanych 
piosenek. 
Abecadło 
muzyczne − 
dźwięk do2 
w praktyce. 
 

 ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Buduję most”. 
● historyczna 

− Poznanie histo-
rycznych postaci. 

− Prezentowanie 
informacji – Anto-
nio Gaudi. 

− Opisywanie 
znaczenia i osią-
gnięć minionych 
epok w życiu czło-
wieka. 

● funkcje życiowe 
człowieka 
Poznanie cech 
charakterystycz-
nych zawodu 
architekta. 

Dzień bez matematy-
ki. 
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stycznych dla zawodu architekta 
i uzupełnianie nimi zdania.  
Stopniowanie przymiotników. 
Zapoznanie z formą wypowiedzi 
– opisem.  
Redagowanie opisu budynku 
ukierunkowane pytaniami.  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 56, 57, 58, 59 
K. s. 66, 67 

P. s. 80 
K. 84, 106, 
107, 108 

 P. s. 57     

Odniesienia 
do PP 

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wysłuchuje czytanego przez N. wiersza Barbary Lewandowskiej Kto nauczył nas budować? • Formułuje wielozdaniowe wypowiedzi na temat powstawania mo-
stów na podstawie wiersza i własnych doświadczeń • Poznaje zawód architekta • Poznaje postać słynnego architekta Antonia Gaudiego • Wykreśla litery ż, ó z ciągu liter • Od-
czytuje cechy charakterystyczne dla zawodu architekta i uzupełnia nimi zdania • Stopniuje przymiotniki • Zapoznaje się z formą wypowiedzi – opisem • Redaguje opis budynku 
ukierunkowany pytaniami • Utrwala przysłowie i poznane piosenki • Poznaje dźwięk do2 w praktyce • Bierze udział w zabawie ruchowej „Buduję most” • Prezentuje informacje 
o Antonio Gaudim • Poznaje cechy charakterystyczne zawodu architekta • 
Ponadpodstawowe • Opisuje znaczenie i osiągnięcia minionych epok w życiu człowieka • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  
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VI. W ogrodzie 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

26. Wiosenne 
prace w ogro-
dzie 

Ustalanie kolejności etapów 
pracy podczas siania rzodkiewki 
na podstawie tekstu Siejemy 
rzodkiewkę.  
Dopisywanie wyrazów należą-
cych do rodziny wyrazu ogród.  
Rozwijanie zdań. 
Podpisywanie zdjęć warzyw.  
Rozwiązywanie krzyżówki.  
Uzupełnianie zdania czasowni-
kami we właściwej formie gra-
matycznej.  
Zapisywanie nazw narzędzi 
ogrodniczych w kolejności alfa-
betycznej. 

Recytacja 
przysłowia 
w podanym 
rytmie.  
Utrwalenie 
poznanych 
piosenek.  
Abecadło 
muzyczne − 
elementy 
muzyczne – 
melodia, 
rytm. 

 ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Dom i ogród”. 

 ● przyrodnicza 

− Uprawy ekolo-
giczne.  

− Narzędzia 
ogrodnicze po-
trzebne do wio-
sennych prac 
w ogrodzie. 

Matematyka w dzia-
łaniu. 
Doskonalenie rachun-
ku pamięciowego.  
Mnożenie i dzielnie 
w zakresie 100.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Uzupełnianie tabelki 
funkcyjnej – mnoże-
nie i dzielenie liczb 
przez 9. 
Tekst matematyczny.  
Czytanie ze zrozumie-
niem, otaczanie pę-
tlami poprawnych 
odpowiedzi. 
Zadania dodatkowe. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 60, 61 
K. s. 68, 69 

P. s. 82 
K. s. 87 

  P. s. 60, 61 
K. s. 68, 69 

P. s. 113 
KM. s. 42, 43, 52, 53, 
71, 74 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienia 
do PP 

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

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

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Ustala kolejność etapów pracy przy sianiu rzodkiewki na podstawie tekstu Siejemy rzodkiewkę • Rozumie znaczenie upraw ekologicznych • Nazywa narzędzia 
ogrodnicze potrzebne do wiosennych prac w ogrodzie • Tworzy rodzinę wyrazu ogród • Rozwija zdania • Rozwiązuje krzyżówkę • Podpisuje zdjęcia warzyw • Uzupełnia zdanie 
czasownikami we właściwej formie gramatycznej • Zapisuje nazwy narzędzi ogrodniczych w kolejności alfabetycznej • Doskonali rachunek pamięciowy • Mnoży i dzieli w zakre-
sie 100 • Rozwiązuje zadania tekstowe • Uzupełnia tabelkę funkcyjną – mnoży i dzieli liczby przez 9 • Czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny − otacza pętlami poprawne 
odpowiedzi • Recytuje przysłowia w podanym rytmie • Utrwala poznane piosenki • Poznaje elementy muzyczne – melodię, rytm • Bierze udział w zabawie ruchowej „Dom 
i ogród” • 

27. Zwierzęta 
w ogrodzie 

Wysłuchanie inscenizacji Pawła 
Beręsewicza Kto zjadł sałatę?.  
Rozmowa na temat zachowania 
kreta.  
Przygotowanie klasowego 
przedstawienia kukiełkowego.  
Układanie z rozsypanek litero-
wych nazw zwierząt występują-
cych w przedstawieniu, zapisy-
wanie ich w kolejności alfabe-
tycznej.  
Pisemne udzielanie odpowiedzi 
na podstawie wiersza. 
Zapisywanie liczby mnogiej 

  ● społeczna 

− Współpraca 
w grupie rówieśni-
czej nad przygo-
towaniem insceni-
zacji klasowej. 

− Zabawa 
„Na tropach zagi-
nionych przedmio-
tów”. 

 ● przyrodnicza 
Wymienianie 
tego, czym odży-
wiają się krety 
i ślimaki. 
 

 Obliczanie iloczynów 
i ilorazów.  
Stosowanie prze-
mienności mnożenia.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Podawanie wielo-
krotności liczb: 
2, 5, 10. 
 

Wykonanie 
kukiełek 
potrzebnych 
do klasowe-
go przed-
stawienia 
z wykorzy-
staniem kart 
z „Wyci-
nanki”. 

Odkrywa-
nie, że 
wspólna 
praca przy-
nosi ocze-
kiwane 
efekty. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

rzeczowników.  
Uzupełnianie zaproszenia 
na przedstawienie właściwymi 
wyrazami. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 62, 63, 64 
K. s. 70, 71, 91 

   P. s. 64 P. s. 115 
KM. s. 54, 55 
W. k. 36 

W. k. 51, 52, 
53 

 

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

XIII. 1. 6) 7) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wysłuchuje inscenizacji Pawła Beręsewicza Kto zjadł sałatę? • Uczestniczy w rozmowie na temat zachowania kreta • Przygotowuje klasowe przedstawienie ku-
kiełkowe • Układa z rozsypanek literowych nazwy zwierząt występujących w przedstawieniu, zapisuje je w kolejności alfabetycznej • Udziela pisemnej odpowiedzi na podstawie 
wiersza • Zapisuje liczbę mnogą rzeczowników • Uzupełnia zaproszenie na przedstawienie właściwymi wyrazami • Oblicza iloczyny i ilorazy • Podaje wielokrotności liczb: 2, 5, 10 
• Stosuje przemienność mnożenia • Rozwiązuje zadania tekstowe • Współpracuje w grupie rówieśniczej nad przygotowaniem inscenizacji klasowej • Wie, czym odżywiają się 
krety i ślimaki • Wykonuje kukiełki potrzebne do klasowego przedstawienia • 
Ponadpodstawowe • Odkrywa, że wspólna praca przynosi oczekiwane efekty • 

28. Historia 
pewnej rośli-
ny 

Rozwiązanie zagadki.  
Czytanie ze zrozumieniem tek-
stu Zofii Staneckiej Historia 

 Wykonanie 
pracy pla-
stycznej, 

 ● przyrodnicza 

− Wskazywanie 
i nazywanie części 

Rozpoznawanie 
i rysowanie linii pro-
stych, krzywych 

  



 

 
 

Nowi Tropiciele| Klasa 2              Szkoła podstawowa 1–3 
 

 

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

            

 
44 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

pewnej rośliny.  
Wypowiedzi na temat tekstu.  
Zabawa słowna „Dokończ zda-
nie”. 
Piszemy poprawnie − pisownia 
wyrazów z ż niewymiennym.  
Układanie i zapisywanie wyra-
zów z rozsypanek literowych.  
Rozwiązywanie rebusów, sta-
ranne zapisywanie ich rozwią-
zań.  
Uzupełnianie wyrazów właści-
wymi literami.  
Nazywanie części rośliny. 
Umieszczanie w odpowiednich 
miejscach nalepek z nazwami 
części roślin.  
Układanie i zapisywanie odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące 
warunków życia rośliny.  
Poczytanka Kiełki. 

kompozycji 
płaskiej – 
wyklejanie 
konturu tuli-
pana plaste-
liną. 

rośliny zielnej. 

− Próba odpowie-
dzi na pytanie: 
Czego rośliny 
potrzebują 
do życia?. 
 

i łamanych. 
Zadania dodatkowe. 
 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 65, 66, 67, 94, 95, 99 
K. s. 72, 73 
W. k. 56, 57 

   K. s. 73 P. s. 116 
KM. s. 56, 57, 74 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienia 
do PP 

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

 V. 1. 1) d), 2. 
4) 

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozwiązuje zagadki • Czyta ze zrozumieniem tekst Zofii Staneckiej Historia pewnej rośliny • Wypowiada się na temat tekstu • Uczestniczy w zabawie słownej 
„Dokończ zdanie”• Utrwala pisownię wyrazów z ż niewymiennym • Układa i zapisuje wyrazy z rozsypanek literowych • Rozwiązuje rebusy, starannie zapisuje ich rozwiązania 
• Uzupełnia wyrazy właściwymi literami • Nazywa części rośliny • Umieszcza w odpowiednich miejscach nalepki z nazwami części roślin • Układa i zapisuje odpowiedź na pytanie 
dotyczące warunków życia rośliny • Rozpoznaje oraz rysuje linie proste, krzywe i łamane • Wykonuje pracę plastyczną, kompozycję płaską – wykleja kontur tulipana plasteliną 
• Wskazuje i nazywa części rośliny zielnej • 

29. Niezwykłe 
ogrody 

Wysłuchanie czytanego przez N. 
wiersza Doroty GellnerW hama-
ku.  
Rozmowa na temat treści i na-
stroju wiersza.  
Ćwiczenia w czytaniu wiersza 
z uwzględnieniem interpunkcji 
i intonacji.  
Ustne opisywanie obrazu Włady-
sława Podkowińskiego W ogro-
dzie (W parku). 
Tropiciele wiedzy – rodzaje 
ogrodów.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Łączenie i zapisywanie pasują-

Utrwalenie 
recytacji 
przysłowia 
i poznanych 
piosenek.  
Abecadło 
muzyczne − 
elementy 
muzyczne – 
agogika 
(tempo)  
i barwa. 
 

Wykonanie 
pracy pla-
stycznej 
Ogród moich 
marzeń. 

● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Motyle”. 

 Wprowadzenie poję-
cia odcinek.  
Wskazywanie i mie-
rzenie odcinków. 
Mierzenie i zapisywa-
nie długości wyróż-
nionych odcinków 
na linii prostej.  
Wprowadzenie ozna-
czenia odcinków. 
Zadania dodatkowe. 

Zrób to sam! 
Wykonanie 
pracy tech-
nicznej „Pa-
pierowy 
motyl” 
zgodnie 
z instrukcją. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

cych do siebie części porównań. 
Uzupełnianie porównań na pod-
stawie wiersza W hamaku. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 68, 69 
K. s. 74 

CD 
P. s. 82 

   P. s. 117 
KM. s. 58, 59, 74, 75 

K. s. 75  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wysłuchuje czytanego przez N. wiersza Doroty Gellner W hamaku • Wypowiada się na temat treści i nastroju wiersza • Ćwiczy czytanie wiersza z uwzględnieniem 
interpunkcji i intonacji • Ustnie opisuje obraz Władysława Podkowińskiego W ogrodzie(W parku) • Zapoznaje się z informacjami na temat rodzajów ogrodów • Czyta ze zrozumie-
niem • Łączy i zapisuje pasujące do siebie części porównań • Uzupełnia porównania na podstawie wiersza W hamaku • Poznaje pojęcie odcinek • Wskazuje i mierzy odcinki 
• Mierzy i zapisuje długości wyróżnionych odcinków na linii prostej • Stosuje wprowadzone oznaczenia odcinków • Utrwala przysłowia i poznane piosenki • Poznaje elementy 
muzyczne – agogika (tempo) i barwa • Wykonuje pracę plastyczną Ogród moich marzeń • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Motyle” • Wykonuje pracę techniczną „Papierowy 
motyl” zgodnie z instrukcją • 

30. Nic 
w Ogrodzie 

Rozmowa na temat fragmentu 
książki Danuty Parlak Kapelusz 
Pani Wrony – Nic w Ogrodzie. 
Lektury. Uzupełnienie metryczki 
z podaniem imienia i nazwiska 

 Zilustrowanie 
historii opi-
sanej w lek-
turze dowol-
ną techniką. 

● społeczna 
Zabawa słowno-
ruchowa „Wio-
sna”. 

● przyrodnicza 

− Wskazywanie 
i nazywanie części 
rośliny zielnej.  

− Wymienienie 

Dzień bez matematy-
ki. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

autora, tytułu, imion głównego 
bohatera i innych postaci.  
Odczytanie i zapisanie zakodo-
wanego tekstu.  
Udzielanie i zapisywanie odpo-
wiedzi zgodnie z treścią frag-
mentu lektury.  
Zilustrowanie lub napisanie 
odpowiedzi na postawione py-
tanie. 
Ćwiczymy z Noni – powtórzenie. 
Uzupełnianie opisu kreta z wy-
korzystaniem zgromadzonego 
słownictwa.  
Dopisywanie nazw zawodów 
do czasowników.  
Uzupełnianie ilustracji maku 
nazwami części rośliny zielnej.  
Stopniowanie przymiotników. 
Uzupełnianie wyrazów właści-
wymi literami.  
Ćwiczenia dodatkowe. 

 cech zewnętrz-
nych kreta oraz 
sposobów odży-
wiania. 

 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 

P. s. 70, 71, 72, 73 
K. s. 76, 77, 78, 79, 98, 99 

 P. s. 70, 71, 
72, 73 

 K. s. 78, 79    
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

uczniowskich 

Odniesienia 
do PP 

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

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

III. 1. 1) IV. 1.1) 4) 6)    

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na temat fragmentu książki Danuty Parlak Kapelusz Pani Wrony – Nic w Ogrodzie • Uzupełnia metryczkę lektury z podaniem imienia 
i nazwiska autora, tytułu, imion głównego bohatera i innych postaci • Odczytuje i zapisuje zakodowany tekst • Udziela odpowiedzi zgodnie z treścią fragmentu lektury i ją zapisu-
je • Ilustruje historię opisaną w lekturze • Uzupełnia opis kreta z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa • Dopisuje nazwy zawodów do czasowników • Uzupełnia ilustrację 
maku nazwami części rośliny zielnej • Ćwiczy stopniowanie przymiotników • Uzupełnia wyrazy właściwymi literami • Ilustruje historię opisaną w lekturze dowolną techniką 
• Bierze udział w zabawie słowno-ruchowej „Wiosna” • Wskazuje i nazywa części rośliny zielnej • Wymienia cechy zewnętrzne kreta oraz sposób jego odżywiania • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

VII. Wielkanoc 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

31. Wielka- Swobodne wypowiedzi U. Nauka pio-  ● społeczna  Powtórzenie wiado- Zrób to sam! Wyrażanie 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

nocny czas na temat przygotowań do świąt 
oraz zwyczajów i symboli wiel-
kanocnych na podstawie wła-
snych doświadczeń oraz wiersza 
Jerzego Ficowskiego Kolorowe 
bazie.  
Gimnastyka oka i języka – ćwi-
czenie w czytaniu wiersza 
Agnieszki Frączek Jajo.  
Wyszukiwanie i zapisywanie 
wyrazów związanych z Wielka-
nocą.  
Uzupełnianie zdania. 
Wprowadzenie wypowiedzi 
pisemnej – życzenia.  
Stosowanie zasad pisowni 
w zwrotach grzecznościowych.  
Poczytanka Jajko z niespodzian-
ką. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

senki Pisanki, 
kraszanki. 
 

− Identyfikowanie 
się z grupą spo-
łeczną podczas 
pielęgnowania 
zwyczajów i trady-
cji polskich zwią-
zanych z Wielka-
nocą.  

− Szanowanie 
zwyczajów i trady-
cji różnych grup 
społecznych 
i narodowych.  

− Porównywanie 
zwyczajów i trady-
cji związanych 
ze świętami Wiel-
kanocnymi 
w różnych regio-
nach Polski. 
● historyczna 
Wyjaśnianie zna-
czeń zwyczajów 
i tradycji polskich 
związanych 
z Wielkanocą. 

mości o kilogramie 
i dekagramie.  
Rozwiązywanie zadań 
związanych z masą.  
Rozwiązywanie krzy-
żówki matematycznej. 
Rozwiązywanie zada-
nia rozwijającego 
logiczne myślenie. 

Wykonanie 
pracy tech-
nicznej 
„Wielkanoc-
ny koszy-
czek” zgod-
nie z instruk-
cją lub ko-
szyka-kurki 
z wykorzy-
staniem kart 
z „Wycinan-
ki”. 

szacunku 
wobec 
tradycji 
wielkanoc-
nych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 74, 75, 76, 77, 96, 97 
K. s. 80, 99 

CD 
K. s. 109 

   P. s. 118 
KM. s. 60, 61 

K. s. 81 
W. k. 54, 55 

 

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

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

XIII. 2. 3) 5) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na temat przygotowań do świąt oraz zwyczajów i symboli wielkanocnych na podstawie własnych doświadczeń oraz wiersza Jerzego 
Ficowskiego Kolorowe bazie • Wykonuje ćwiczenie w czytaniu wiersza Agnieszki Frączek Jajo • Wyszukuje i zapisuje wyrazy związane z Wielkanocą • Uzupełnia zdania • Zapozna-
je się z wypowiedzią pisemną – życzeniami • Stosuje zasady pisowni w zwrotach grzecznościowych • Utrwala wiadomości o kilogramie i dekagramie • Rozwiązuje zadania zwią-
zane z masą • Rozwiązuje krzyżówkę matematyczną • Rozwiązuje zadanie rozwijające logiczne myślenie • Uczy się piosenki Pisanki, kraszanki • Identyfikuje się z grupą społeczną 
podczas pielęgnowania zwyczajów i tradycji polskich związanych z Wielkanocą • Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodowych • Wykonuje wielkanocny 
koszyczek zgodnie z instrukcją lub koszyk-kurkę z wykorzystaniem kart z „Wycinanki” • Wyraża szacunek wobec tradycji wielkanocnych • 
Ponadpodstawowe • Porównuje zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi w różnych regionach Polski • Wyjaśniania znaczenie polskich zwyczajów i tradycji 
związanych z Wielkanocą • 

32. Wielka-
nocne zabawy 

Wysłuchanie tekstu Wielkanocne 
zabawy.  
Rozmowa na temat zabaw wiel-
kanocnych. 
Opowiadanie o zwyczajach zwią-
zanych ze Świętami Wielkanoc-
nymi. 

Recytacja 
przysłowia 
w podanym 
rytmie. 
Utrwalenie 
piosenki 
Pisanki, kra-

 ● społeczna 

− Zabawa rucho-
wa „Toczące się 
jajka”.  

− Gra planszowa 
Śmigus-dyngus. 

− Identyfikowanie 

● funkcje życiowe 
człowieka 

− Wymienianie 
wartości odżyw-
czych produktów 
żywnościowych.  

− Przygotowywa-

Gra Wielkanocne 
zabawy. 
Mnożenie i dzielenie 
w zakresie 100.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na dziele-
nie i mnożenie. 

Rondelko-
landia – 
wykonanie 
wielkanoc-
nych zwie-
rzątek. 

Wyrażanie 
szacunku 
wobec 
tradycji 
wielkanoc-
nych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Rondelkolandia – czytanie 
ze zrozumieniem.  
Odczytywanie życzeń z pisanek.  
Samodzielne układanie i zapisy-
wanie życzeń z okazji Wielkano-
cy. 
Uzupełnianie zdania na podsta-
wie tekstu o zabawach wielka-
nocnych. 
Dopisywanie określeń świątecz-
nego mazurka. 
Pisanie, kiedy obchodzi się śmi-
gus-dyngus i na czym on polega. 

szanki.  
Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem 
– Edward 
Grieg, II suita 
Peer Gynt, 
część Pieśń 
Solwejgi. 
Obrzędy 
i obyczaje 
w muzyce. 

się z grupą spo-
łeczną podczas 
pielęgnowania 
zwyczajów i trady-
cji polskich zwią-
zanych z Wielka-
nocą.  

− Szanowanie 
zwyczajów i trady-
cji różnych grup 
społecznych 
i narodowych.  

− Porównywanie 
zwyczajów i trady-
cji związanych 
ze świętami Wiel-
kanocnymi 
w różnych regio-
nach Polski. 
● historyczna 
Wyjaśnianie zna-
czeń zwyczajów  
i tradycji polskich 
związanych 
z Wielkanocą. 

nie posiłków słu-
żących do utrzy-
mania zdrowia. 

 

Rozwiązywanie zada-
nia tekstowego – 
obliczanie masy pro-
duktów.  
Wskazywanie kwadra-
tów.  
Rozpoznawanie linii 
prostych, krzywych 
i łamanych na planie.  
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

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

CD 
P. s. 83 
K. s. 109 

 W. k. 58 K. s. 79 KM. s. 62, 63, 64, 65 P. s. 79  

Odniesienia 
do PP 

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

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

 III. 1. 1) 9), 2. 5) IV. 2. 6) 7) II. 1. 1) 2) 3), 3. 1) 2) 
3), 4. 1) 2), 5. 1), 6. 1) 
7) 8) 9) 

VI. 1. 1) 2) 
3), 3. 2) 

XIII. 2. 3) 5) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wysłuchuje tekstu Wielkanocne zabawy • Uczestniczy w rozmowie na temat zabaw wielkanocnych • Opowiada o zwyczajach związanych ze Świętami Wielkanoc-
nymi • Czyta ze zrozumieniem • Odczytuje życzenia z pisanek • Samodzielnie układa i zapisuje życzenia z okazji Wielkanocy • Uzupełnia zdanie na podstawie tekstu o zabawach 
wielkanocnych • Dopisuje określenia do świątecznego mazurka • Pisze, kiedy obchodzi się śmigus-dyngus i na czym on polega • Bierze udział w grze Wielkanocne zabawy 
• Utrwala mnożenie i dzielenie w zakresie 100 • Rozwiązuje zadania tekstowe na dzielenie i mnożenie • Rozwiązuje zadanie tekstowe związane z obliczaniem masy produktów 
• Wskazuje kwadraty • Rozpoznaje linie proste, krzywe i łamane na planie • Recytuje rytmicznie przysłowie •Utrwala piosenkę Pisanki, kraszanki • Analizuje słownie, słuchowo 
i wizualnie utwory muzyczne • Potrafi określić i rozpoznać nastrój w muzyce • Uczestniczy w zabawie ruchowej „Toczące się jajka” • Identyfikuje się z grupą społeczną podczas 
pielęgnowania zwyczajów i tradycji polskich związanych z Wielkanocą • Przygotowuje posiłki służące do utrzymania zdrowia • Wykonuje świąteczne zwierzątka • Wyraża szacu-
nek wobec tradycji wielkanocnych • 
Ponadpodstawowe • Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodowych • Porównuje zwyczaje i tradycje związane z Świętami Wielkanocnymi w różnych regio-
nach Polski • Wyjaśnia znaczenie zwyczajów i tradycji polskich związanych z Wielkanocą • Poznaje obrzędy i obyczaje w muzyce • Wymienia wartości odżywcze produktów żyw-
nościowych • 

33. Wycieczka 
– rośliny 
kwitnące 
wiosną  

Utrwalenie wyrazów określają-
cych cechy przedmiotów.  
Wypowiedzi na podany temat.  
Udzielanie odpowiedzi na po-

 Wykonanie 
pracy pla-
stycznej Przy-
roda wiosną. 

 ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Co się zmieniło?” 
i słuchowo-

 ● funkcje życiowe 
człowieka 

− Stosowanie 
zasad bezpieczeń-

Dzień bez matematy-
ki. 

 Przestrze-
ganie zasad 
obowiązu-
jących 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

(dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela) 

stawione ukierunkowane pyta-
nia.  
Zabawa słowna „Zgadnij, co 
widzę?”. 
Układanie tematycznych rymo-
wanek. 

 ruchowa „Detek-
tywi dźwięku”. 

stwa w czasie 
wycieczki i zabaw.  

− Dostosowanie 
stroju do warun-
ków pogodowych. 

 ● przyrodnicza 

− Rozpoznawanie 
w swoim otocze-
niu popularnych 
gatunków roślin 
i zwierząt.  

− Wskazywanie 
gatunków obję-
tych ochroną.  

− Rozpoznawanie 
i wyróżnianie cech 
ekosystemów.  

− Planowanie 
i wykonanie pro-
stych obserwacji 
i eksperymentów 
dotyczących 
obiektów  
i zjawisk przyrod-
niczych.  

− Stosowanie 
zasad ochrony 

w grupie.  
Wchodze-
nie w rela-
cje z innymi 
osobami. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

przyrody podczas 
wycieczki. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

Dzień bez podręcznika.        

Odniesienia 
do PP 

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

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

III. 1. 1) 10) IV. 1. 1) 2) 4) 6) 7), 
2. 5) 8) 10) 

  XIII. 2. 4) 6) 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Podstawowe • Utrwala wyrazy określające cechy przedmiotów • Wypowiada się na podany temat • Udziela odpowiedzi na postawione ukierunkowane pytania • Uczestniczy 
w zabawie słownej „Zgadnij, co widzę?”• Układa tematyczne rymowanki • Wykonuje pracę plastyczną Przyroda wiosną • Bierze udział w zabawach − ruchowej „Co się zmieniło?” 
i słuchowo-ruchowej „Detektywi dźwięku” • Stosuje zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki i zabaw • Dostosowuje strój do warunków pogodowych • Rozpoznaje w swoim 
otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt • Wskazuje gatunki objęte ochroną • Rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów • Stosuje zasady ochrony przyrody podczas wy-
cieczki • 
Ponadpodstawowe • Planuje i wykonuje proste obserwacje i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych • Przestrzega zasad obowiązujących w grupie • Wcho-
dzi w relacje z innymi osobami • 

34. Dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela 

        

Odniesienie Dzień bez podręcznika.        
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

35. Dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela 

        

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

Dzień bez podręcznika.        

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 
 


