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Zintegrowany rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 2. Część 5. 

MAJ – CZERWIEC 

I. Rowerem przez Polskę 

Tematdnia 
Obszaryedukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

1. Majowe 
święta 

Czytanie wiersza Jerzego Ficow-
skiego Maj.  
Układanie rymów do słowa maj. 
Układanie krótkiego wierszyka 
o wiośnie.  
Wypowiedzi na temat współcze-
snej i dawnej flagi Polski oraz 
sposobów świętowania Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  
Tropiciele wiedzy. Poznanie 
wzorów flag wybranych krajów.  
Praktyczne posługiwanie się 
kalendarzem jako ważnym źró-
dłem informacji, różne sposoby 
zapisywania dat.  
Układanie nazw symboli naro-
dowych z rozsypanki wyrazowej. 
Czytanie ze zrozumieniem.  
Utrwalenie pisowni nazw naro-
dowości wielką literą.  
Napisanie, co oznaczają kolory 

Utrwalenie 
poznanych 
wcześniej 
przysłów. 
Nauka pio-
senki Nasza 
Wisła. 
Tworzenie 
formy AB 
z wykorzysta-
niem znanych 
przysłów. 
Abecadło 

muzyczne− 
elementy 
muzyki – 
harmonia. 

 ● społeczna 

− Rozpoznawanie 
i wymienianie 
symboli 
narodowych 
Polski.  

−Uświadomienie 
sobie, jakiej jest 
się narodowości, 
że mieszka się 
w Polsce.  

−Tolerancja wobec 
osób innej 
narodowości 
i tradycji 
kulturowej. 

 ● historyczna 
Wskazywanie 
najważniejszych 
wydarzeń 

● przyrodnicza 
Wyjaśnienie 
i wskazywanie 
zmian w przyro-
dzie zaobserwo-
wanych w maju. 

Mnożenie i dzielenie 
w zakresie 100. 
Obliczanie iloczynów 
i ilorazów w pamięci. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 

Wykonanie 
z koloro-
wego papie-
ru chorą-
giewki w 
polskich 
barwach 
narodowych. 

Rozumie-
nie, że 
ludzie mają 
równe 
prawa 
niezależnie 
od tego, 
gdzie się 
urodzili, jak 
wyglądają, 
jaką religię 
wyznają, 
jaki mają 
status ma-
terialny. 
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na fladze Polski na podstawie 
informacji z podręcznika. 
Dekodowanie informacji i odczy-
tywanie uproszczonych rysun-
ków.  
Układanie wyrazów w kolejności 
alfabetycznej.  
Ćwiczenia dodatkowe. 
Projekt Święto rodziny. 

związanych 
z powstaniem flagi 
polskiej.  
 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 3, 4, 5 
K. s. 3, 4, 5, 78 

CD  
P. s. 66 
K. s. 68, 88, 
89 
 

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

P. s. 3 
 

P. s. 82, 83  
KM. s. 3, 4, 5, 54 

 P. s. 5 
K. s. 5 

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Czyta wiersz Jerzego Ficowskiego Maj•Wskazuje i zapisuje wyrazy rymujące się w wierszu•Układa wierszyk o wiośnie•Buduje kilkuzdaniową wypowiedź na temat 
współczesnej i dawnej flagi Polski oraz sposobów świętowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej•Poznaje wzory flag wybranych krajów•Posługuje się kalendarzem jako waż-
nym źródłem informacji•Zapisuje daty•Układa nazwy symboli narodowych z rozsypanki wyrazowej•Czyta ze zrozumieniem•Pisze wielką literą nazwy narodowości• Pisze, co 
oznaczają kolory na fladze Polski na podstawie informacji z podręcznika•Dekoduje informacje i odczytuje uproszczone rysunki•Układa wyrazy w kolejności alfabetycznej•Mnoży i 
dzieli w zakresie 100•Oblicza iloczyny i ilorazy w pamięci•Rozwiązuje zadania tekstowe • Rozpoznaje i wymienia symbole narodowe Polski•Wie, jakiej jest narodowości i że 
mieszka w Polsce•Wskazuje najważniejsze wydarzenia związane z powstaniem flagi polskiej•Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej•Wyjaśnia i 
wskazuje zmiany w przyrodzie•Wykonuje chorągiewkę•Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole• 
Ponadpodstawowe•Wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od zmian pór roku•Rozumie, że ludzie mają równe prawa niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, 
jaką religię wyznają, jaki mają status materialny•Tworzy formę muzyczną AB do przysłów•Analizuje słownie i słuchowo wybrane utwory muzyczne•Zna i omawia podstawowe 
informacje dotyczące elementów muzycznych•Realizuje zadania w ramach projektu Święto rodziny• 
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2. Legenda 
o Piaście 

Wysłuchanie ze zrozumieniem 
legendy MarianaOrłoniaO Pia-
ście Kołodzieju i tajemniczych 
wędrowcach.  
Poszerzenie słownictwa wyra-
zami staropolskimi.  
Opowiadanie legendy o Piaście 
Kołodzieju.  
Podpisywanie obrazków przed-
stawiających bohaterów legen-
dy.  
Utrwalenie pisowni wielką literą 
wyrazów w tytułach, imion 
i nazwisk.  
Uzupełnianie zdania wyrazami 
z ramki.  
Wielka litera na początku zda-
nia. 
Zapoznanie z definicją legendy.  
Dobieranie wyrazów określają-
cych bohatera legendy.  
Czytanie ze zrozumieniem, po-
prawne kończenie zdań. 
Porządkowanie i zapisywanie 
kolejności wydarzeń w legendzie 
o Piaście Kołodzieju. 
Czytam sam! 
Lekcje programowania. 

 Ilustrowanie 
sceny inspi-
rowanej 
legendą wy-
braną techni-
ką plastyczną. 

 ● społeczna 

− Uświadomienie, 
co wynika 
z przynależności 
do swojej rodziny, 
jakie są relacje 
między 
najbliższymi. 

−Zabawa „Szóst-
ka”. 

 Dodawanie i odej-
mowanie liczb 
w zakresie 100.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Obliczanie sum i róż-
nic w pamięci. 
Tekst matematyczny. 
Czytanie ze zrozumie-
niem.  
Zaznaczanie popraw-
nych odpowiedzi. 
Zadania dodatkowe. 

  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 

P. s. 6, 7 
K. s. 6, 7, 8, 9, 82 
 

  P. s. 6  P. s. 84  
KM. s. 6, 7, 54 
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uczniowskich 

Odniesienia 
do PP 

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

 V. 1. 1) a) b) 
c) d), 2. 1) 2) 
3) 5) 8) 

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Słucha ze zrozumieniem legendy MarianaOrłoniaO Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach•Poszerza słownictwo wyrazami staropolskimi •Opowiada treść 
legendy o Piaście Kołodzieju•Podpisuje obrazki przedstawiające bohaterów legendy•Pisze wielką literą wyrazy w tytułach, imiona i nazwiska•Uzupełnia zdania wyrazami z ram-
ki• Utrwala pisownię wielkiej litery na początku zdania•Poznaje definicję legendy•Dobiera wyrazy określające bohatera legendy•Czyta ze zrozumieniem, kończy rozpoczęte 
zdania•Porządkuje i zapisuje kolejność wydarzeń w legendzie o Piaście Kołodzieju•Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100•Rozwiązuje zadania tekstowe •Oblicza sumy i różnice 
w pamięci•Czyta ze zrozumieniemtekst matematyczny− zaznaczapoprawne odpowiedzi• Ilustruje scenę inspirowaną legendą wybraną techniką plastyczną• Rozumie, co wynika 
z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi• 

3. Wycieczka 
rowerowa 

Wskazywanie elementów bu-
dowy i wyposażenia roweru oraz 
podawanie ich nazw na podsta-
wie ilustracji i doświadczenia U.  
Opisywanie wybranych znaków 
drogowych i wymienianie ich 
nazw.  
Zaznaczanie na rysunku nie-
zbędnych elementów wyposa-
żenia roweru. 
Czytanie ze zrozumieniem.  
Otaczanie pętlą wyrazu niebę-
dącego nazwą części roweru 
oraz wyjaśnianie jego znaczenia. 
Charakteryzowanie elementów 
krajobrazów i podawanie ich 
nazw na podstawie tekstu 
i ilustracji.  

Utrwalenie 
poznanych 
wcześniej 
przysłów 
i piosenek. 
Abecadło 

muzyczne− 
elementy 
muzyki 
w praktyce − 
harmonia. 
Wykonanie 
utworu mu-
zycznego-
Mam chus-
teczkę ha-
ftowaną 
zgodnie 

  ● społeczna 
Zabawa rucho-
wa„Rowerzyści”. 

 ● funkcje życiowe 
człowieka 

−Wskazanie 
miejsc, gdzie moż-
na bezpiecznie 
jeździć na rowe-
rze, a gdzie nie 
można i dlaczego.  

−Zawiadamianie 
dorosłych o wy-
padku, znajomość 
numerów telefo-
nów pogotowia 
ratunkowego, 
policji oraz ogól-
noeuropejskiego 
numeru alarmo-
wego 112.  

Pojęcie kwartału.  
Obliczenia kalenda-
rzowe. 
Rozwiązywanie pro-
stych zadań teksto-
wych z wykorzysta-
niem obliczeń kwar-
talnych. 
Zadania dodatkowe. 

Rozcinanie 
i układanie 
puzzli – 
rower. 
Wykonanie 
przestrzen-
nej makiety 
„Krajobra-
zy”według 
podanej 
instrukcji. 
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Samodzielne uzupełnienie roz-
poczętego zdania na temat pla-
nowanej wycieczki rowerowej 
z wykorzystaniem zgromadzo-
nego słownictwa.  
Piszemy poprawnie− pisownia 
zakończenia -aż w wyrazach 
obcego pochodzenia. 
Uzupełnianie diagramu, układa-
nie zapisanych wyrazów w ko-
lejności alfabetycznej.  
Rozwiązywanie rebusu, zapisa-
nie rozwiązania.  
PoczytankaSmocza Drużyna 
Rowerowa. 

z zapisem. ● geograficzna 

−Podawanie nazw 
charakterystycz-
nych elementów 
typowych krajo-
brazów Polski: 
nadmorskiego, 
nizinnego, gór-
skiego.  

− Wskazywanie 
na mapie fizycznej 
sposobów ozna-
czania poznanych 
krajobrazów. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 8, 9, 10, 11, 70, 71, 80 
K. s. 10, 11 
W. k. 67, 68 

P. s. 66 
K. s. 68, 69 

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

P. s. 85  
KM. s. 8, 9, 54 

P. s. 9, 10, 11 
W. k. 60, 61, 
62, 63 

 

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

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

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Podstawowe•Wskazuje budowę i elementy wyposażenia roweru, podaje ich nazwy•Opisuje wybrane znaki drogowe i podaje ich nazwy•Zaznacza na rysunku niezbędne elemen-
ty wyposażenia roweru•Czyta ze zrozumieniem•Otacza pętlą wyraz niebędący nazwą części roweru, wyjaśnia jego znaczenie•Charakteryzuje elementy krajobrazów i podaje ich 
nazwy•Uzupełnia zdania na temat planowanej wycieczki rowerowej, wykorzystując zgromadzone słownictwo•Ćwiczy pisownię zakończenia -aż w wyrazach obcego pochodze-
nia•Uzupełnia diagram, układa zapisane wyrazy w kolejności alfabetycznej•Rozwiązuje rebus i zapisuje jego rozwiązanie•Operuje pojęciem kwartału•Wykonuje obliczenia ka-
lendarzowe•Rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń kwartalnych•Wie, gdzie można bezpiecznie jeździć na rowerze, a gdzie nie można i dlaczego•Potrafi 
zawiadomić dorosłych o wypadku, zna numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji oraz ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112•Rozcina i układa puz-
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zle•Wykonuje przestrzenny krajobraz według podanej instrukcji• 
Ponadpodstawowe•Podaje nazwy charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego•Wskazuje na mapie fizycznej sposoby 
oznaczenia poznanych krajobrazów•Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach na rowerze i jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku•Utrwala poznane wcześniej 
przysłowia•Analizuje słownie i słuchowo wybrane utwory muzyczne•Zna i omawia podstawowe informacje dotyczące elementów muzycznych•Wykonuje utwór muzycznyzgod-
nie z zapisem•Poprawnie realizuje ćwiczenia rytmiczne• 

4. Mieszkańcy 
łąki 

Wypowiedzi U. na temat zwie-
rząt i roślin występujących 
na łące na podstawie ilustracji 
w podręczniku i własnych do-
świadczeń. 
Wyjaśnianie znaczenia łąki dla 
ludzi i zwierząt.  
Kilkuzdaniowe wypowiedzi U. 
na temat możliwości wypoczyn-
ku i zabaw na łące.  
Uzupełnianie zdania nazwami 
zwierząt.  
Praktyczne stosowanie znaków 
interpunkcyjnych.  
Czytanie ze zrozumieniem opisu 
łąki, uzupełnianie ilustracji 
zgodnie z opisem.  
Układanie zdań opisujących 
motyla.  
Doskonalenie techniki pisania.  
Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Przewodnik prawdziwych tropi-
cieli. Wiosna. 
Wysłuchanie ze zrozumieniem 
tekstów Adama WajrakaCzemu 

 Zrób to 
sam!Wykona
nie pracy 
„Łąka” we-
dług podanej 
instrukcji. 
Kolorowanie 
motyla zgod-
nie z osią 
symetrii. 

 ● społeczna 
Zabawa „Bociany 
i żaby”. 

● przyrodnicza 

−Opisywanie życia 
w wybranym eko-
systemie – łąka.  

−Wymienianie 
zwierząt i roślin 
występujących 
na łące. 

Litr, pół litra, ćwierć 
litra, półtora litra. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych z prak-
tycznym wykorzysta-
niem pojęć: litr, pół 
litra, ćwierć litra, 
półtora litra. 
Zadania dodatkowe. 

 Szacunek 
do przyro-
dy. 
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mąż lata jak szalony? oraz Osie-
dle pod specjalną ochroną.  
Rozmowa kierowana pytaniami 
N. na temat zwyczajów lęgo-
wych i życia czajek. 
Ulica Ciekawych Wyrazów – 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
symulujący.  
Czytanie ze zrozumieniem 
i poprawne kończenie zdań.  
Wpisywanie rzeczowników, 
przymiotników i czasowników 
znalezionych w tekście.  
Układanie i zapisywanie zdań. 
Rozwiązywanie krzyżówki.  
Uzupełnianie zdań o łące. 
Ćwiczenia dodatkowe.  
Czytam ze zrozumieniem. 
Czytam sam! 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 12, 13, 14, 15 
K. s. 14, 15, 16, 17, 76, 82, 84, 85 

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

P. s. 86  
KM. s. 10, 11, 54 

  

Odniesienia 
do PP 

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi •Wyjaśnia znaczenie łąki dla ludzi i zwierząt•Uzupełnia zdanie nazwami zwierząt•Czyta ze zrozumieniem opis łąki i uzupełnia 
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ilustrację zgodnie z opisem•Układa zdania opisujące motyla•Doskonali technikę pisania•Doskonali sprawność grafomotoryczną•Wymienia zwierzęta i rośliny występujące na 
łące•Słucha ze zrozumieniem tekstów AdamaWajrakaCzemu mąż lata jak szalony?oraz Osiedle pod specjalną ochroną•Uczestniczy w rozmowie kierowanej pytaniami N. na te-
mat zwyczajów lęgowych i życia czajek•Czyta ze zrozumieniem, kończy rozpoczęte zdania•Rozpoznaje rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki•Układa i zapisuje zda-
nia•Rozwiązuje krzyżówkę•Uzupełnia zdania o łące•Posługuje się w teorii i praktyce pojęciami:litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra•Rozwiązuje zadania tekstowe z praktycz-
nym wykorzystaniem pojęć: litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra•Koloruje motyla zgodnie z osią symetrii•Rysuje łąkę kolorowymi kredami•Wie, że jest częścią przyrody, chroni 
ją i szanuje•Opisuje życie w wybranym ekosystemie – łąka• 

5. Bocianie 
gniazdo 

Wysłuchanie ze zrozumieniem 
tekstu Marii Terlikowskiej Bo-
cianie gniazdo będącego frag-
mentem książki Drzewo do sa-
mego nieba.  
Ulica Ciekawych Wyrazów– 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
kuźnia. 
Lektury.Uzupełnianie metryczki 
książki.  
Udzielanie odpowiedzi na pyta-
nia na podstawie opowiadania.  
Redagowanie i zapisywanie 
pisemnej wypowiedzi na temat 
przyczyn opuszczenia gniazda 
przez bociany.  
Wskazywanie właściwych form 
czasowników.  
Układanie i zapisywanie zdań 
w zeszycie.  
Ćwiczenia kształtujące spostrze-
gawczość. 

 Wykonanie 
dowolną 
techniką 
pracy pla-
stycznej 
przedstawia-
jącej drzewo, 
które rosło 
na podwórku, 
na podstawie 
opowiadania 
Bocianie 
gniazdo. 

 ● społeczna 
Zabawa „Nazwy 
zwierząt”. 

● przyrodnicza 
Bociany – ich 
wędrówki i zwy-
czaje. 

Dzień bez matematy-
ki. 

  

Odniesienie P. s. 16, 17     P. s. 16, 17    
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do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

K. s. 18, 19 

Odniesienia 
do PP 

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

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

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Słucha ze zrozumieniem tekstu Marii Terlikowskiej Bocianie gniazdo•Wyjaśnia znaczenie wyrazu kuźnia•Uzupełnia metryczkę lektury•Udziela odpowiedzi 
na pytania na podstawie opowiadania•Redaguje i zapisuje pisemną wypowiedź na temat przyczyn opuszczenia gniazda przez bociany•Wskazuje właściwe formy czasowni-
ków•Układa i zapisuje zdania w zeszycie•Ćwiczy spostrzegawczość•Wykonuje dowolną techniką pracę plastyczną przedstawiającą drzewo, które rosło na podwórku, na podsta-
wie opowiadania Bocianie gniazdo• 
Ponadpodstawowe•Uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie, poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych•Udziela in-
formacji na temat wędrówki bocianów• 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

II. Każdy może zostać sportowcem 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

6. Igrzyska 
olimpijskie 

Rozmowa na temat igrzysk 
olimpijskich na podstawie tekstu 

Abecadło 
muzycz-

Moja ulubio-
na dyscyplina 

 ● społeczna 

−Uświadomienie, 

 Liczby trzycyfrowe.  
Odczytywanie liczb. 

 Świado-
mość, że 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Igrzyska olimpijskie.  
Wyszukiwanie w tekście infor-
macji na temat najważniejszych 
symboli olimpijskich.  
Wysłuchanie sprawozdania 
sportowego z biegu na 100m 
kobiet z udziałem Ireny Szewiń-
skiej.  
Podawanie nazw dyscyplin spor-
tu i sportowców, którzy je 
uprawiają.  
Układanie zdań. 
Utrwalenie symboliki kół olim-
pijskich.  
Piszemy poprawnie− wielka 
litera w nazwach mieszkańców 
państw. 
Łączenie wyrazów w pary i uzu-
pełnianie zapisów z wykorzysta-
niem nazw narodowości w ro-
dzaju męskim i żeńskim.  
Uzupełnianie zdań wyrazami 
w odpowiedniej formie. 

ne−polka. 
Wysłuchanie 
fragmentu 
utworu 
Johanna 
Straussa 
Polka Pizzica-
to,Polki 
z Rzeszow-
skiego i Kra-
kowiaka 

z Sądec-
kiego. 

sportowa – 
wykonanie 
pracy dowol-
ną techniką 
plastyczną. 

jakiej jest się 
narodowości i że 
krajem ojczystym 
jest Polska.  

−Tolerancja 
wobec innych 
narodowości 
i tradycji 
kulturowej.  

−Orientowanie się 
w tym, że są ludzie 
szczególnie 
zasłużeni dla 
miejscowości, 
w której 
mieszkają, dla 
Polski i świata. 

−Zabawa „Zawody 
kangurów”. 

Obliczanie w zeszycie 
sum i różnic liczb 
jedno-, dwu- i trzycy-
frowych. 
Zadania dodatkowe. 

nie można 
dążyć do 
zaspokoje-
nia swoich 
pragnień 
kosztem 
innych – 
zasada fair 
play. Ro-
zumienie, 
że ludzie 
mają rów-
ne prawa 
niezależnie 
od tego, 
gdzie się 
urodzili, jak 
wyglądają, 
jaką wyzna-
ją religię, 
jaki mają 
status ma-
terialny. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 

P. s. 18, 19, 80 
K. s. 20,21 
 

P. s. 67 
K. s. 69 
 

 P. s. 18, 19 
K. s. 21 
 

 P. s. 87  
KM. s. 12, 13, 55 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

uczniowskich 

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

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

 XIII. 1. 1) 2) 
3) 10) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Uczestniczy w rozmowie na temat igrzysk olimpijskich•Wyszukuje w tekście informacje na temat symboli olimpijskich•Pisze wielką literą nazwy państw, narodo-
wości i kontynentów•Podaje nazwy dyscyplin sportu i sportowców, którzy je uprawiają•Poznaje symbolikę kół olimpijskich•Układa zdania z wykorzystaniem nazw narodowości 
w rodzaju męskim i żeńskim•Uzupełnia zdania wyrazami w odpowiedniej formie•Wyodrębnia setki, dziesiątki i jedności w liczbach trzycyfrowych•Wykonuje działania na licz-
bach trzycyfrowych •Wie, jakiej jest narodowości i że mieszka w Polsce•Jest tolerancyjny wobec innych narodowości i tradycji kulturowych•Orientuje się w tym, że są ludzie 
szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszkają, dla Polski i świata•Wykonuje prace plastyczną na temat Moja ulubiona dyscyplina sportowa•Wie, że nie można dążyć 
do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych – zasada fair play• 
Ponadpodstawowe•Rozumie, że ludzie mają równe prawa niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką wyznają religię, jaki mają status materialny•Podejmuje 
działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura kompozycji na płaszczyźnie•Zna podstawowe wiadomości na temat czeskie-
go tańca narodowego – polki•Analizuje słownie i słuchowo wybrane utwory muzyczne• 

7. Igrzyska 
paraolimpij-
skie 

Czytanie ze zrozumieniem treści 
artykułu Zanim zgaśnie olimpij-
ski znicz z gazety sportowej. 
Rozmowa na temat idei para-
olimpiady i zasady fair play.  
Rozwiązywanie rebusu, układa-
nie i zapisywanie zdania z od-
gadniętym wyrazem. 
Odgrywanie scenki dramowej – 
rozmowa dziennikarza i meda-

   ● społeczna 

−Uświadomienie, 
jakiej jest się na-
rodowości i że 
krajem ojczystym 
jest Polska.  

−Tolerancja wo-
bec innych naro-
dowości i tradycji 

 Matematyka w dzia-
łaniu. 
Liczby trzycyfrowe.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych.  
Obliczenia pieniężne. 
Elementy programo-
wania. 

Zrób to 
sam!Wykona
nie medali 
olimpijskich 
według 
podanej 
instrukcji. 

Świado-
mość, że 
nie można 
dążyć do 
zaspokoje-
nia swoich 
pragnień 
kosztem 
innych – 
zasada fair 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

listki olimpijskiej.  
Odszukiwanie wyrazów tworzą-
cych rodziny.  
Dopisywanie rodziny do wyrazu 
skok.  
Ćwiczenia dodatkowe. 
PoczytankaSport dywanowy. 
Projekt Święto rodziny. 

kulturowej.  

−Orientowanie się 
w tym, że są ludzie 
szczególnie zasłu-
żeni dla miejsco-
wości, w której 
mieszkają, dla 
Polski i świata. 

− Zabawa „Spor-
towa kostka”. 

play.  
Zrozumie-
nie, że 
ludzie mają 
równe 
prawa 
niezależnie 
od tego, 
gdzie się 
urodzili, jak 
wyglądają, 
jaką wyzna-
ją religię, 
jaki mają 
status ma-
terialny. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 20, 72, 73 
K. s. 22, 75 

    P. s. 87  
KM. s. 14, 15, 16, 17 

K. s. 23  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

XIII. 1. 1) 2) 
3) 10) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Podstawowe •Czyta ze zrozumieniem artykuł z gazety sportowej i korzysta z niego jako źródła informacji•Odgrywa scenki dramowe•Rozmawia na temat idei fair play•Układa 
pytania i odpowiedzi do rozmowy dziennikarza i medalistki olimpijskiej•Tworzy rodziny wyrazów•Rozwiązuje rebus i zapisuje rozwiązanie•Układa zdania z odgadniętym wyra-
zem•Wie, jakiej jest narodowości i że mieszka w Polsce•Jest tolerancyjny wobec innych narodowości i tradycji kulturowej•Wie o tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miej-
scowości, w której mieszkają, dla Polski i świata•Wykonuje medale zgodnie z podaną instrukcją•Posiada umiejętność odmierzania odpowiednich materiałów, cięcia papie-
ru•Wykonuje działania na liczbach trzycyfrowych•Rozwiązuje zadania tekstowe•Wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych – stosuje zasadę fair 
play• 
Ponadpodstawowe•Rozumie, że ludzie mają równe prawa niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką wyznają religię, jaki mają status materialny•Realizuje zada-
nia w ramach projektu Święto rodziny• 

8. Sport 
to zdrowie 

Odczytanie nazw dyscyplin spor-
towych.  
Rozmowa na temat Jak dbać 
o kondycję fizyczną?na podsta-
wie własnych doświadczeń U.  
Ulica Ciekawych Wyrazów– 
wyjaśnienie znaczenia wyraże-
niakondycja fizyczna i wyrazu 
dialog.  
Zapisywanie w zeszycie zdań 
na temat dbania o kondycję 
z wykorzystaniem pytań pomoc-
niczych z podręcznika.  
Słuchanie ze zrozumieniem 
opowiadania Zofii Staneckiej 
Bieg rodzinny.  
Rozmowa na temat rodzinnego 
uprawiania sportu jako sposobu 

Nauka pio-
senkiGimna-
styka 
na dywanie. 
Piórkiem 
dźwiękiem 
i pędzelkiem

−wysłuchanie 
utworu Fry-
deryka Cho-
pinaMazurek 
b-moll op. 24 
nr 4. 

  ● społeczna 
Zabawa „Sprawny 
Jan”. 

 Matematyka w dzia-
łaniu. 
Dodawanie i odej-
mowanie liczb trzycy-
frowych. 
Wyodrębnianie setek, 
dziesiątek i jedności 
w podanych liczbach. 
Obliczenia pieniężne. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Zadania dodatkowe. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

na wspólne spędzanie czasu.  
Tworzenie własnego opowiada-
nia z wykorzystaniem zgroma-
dzonego materiału słownikowe-
go. 
Odczytywanie i zapisywanie 
hasła z plątaninki literowej.  
Samodzielne układanie plątani-
nek.  
Otaczanie pętlami zdjęć promu-
jących dbałość o kondycję fi-
zyczną.  
Łączenie czasowników z pasują-
cymi do nich określeniami.  
Układanie i zapisywanie zdań 
z powstałymi parami.  
Czytanie ze zrozumieniem ry-
mowanki.  
Tworzenie wyrazów z koloro-
wych liter.  
Uzupełnianie powiedzeń odgad-
niętymi wyrazami.  
Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 

P. s. 21, 22, 23 
K. s. 24, 25, 75 

CD  
P. s. 69  
K. s. 90 

   P. s. 88, 89  
KM. s. 14, 15, 18, 19, 
55 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

uczniowskich  

Odniesienia 
do PP 

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

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

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

  

 
Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe •Odczytuje nazwy dyscyplin sportowych•Rozmawia na temat Jak dbać o kondycję fizyczną? na podstawie własnych doświadczeń•Wyjaśniaznaczenie wyrażenia 
kondycja fizyczna i wyrazu dialog•Zapisuje w zeszycie zdania na temat dbania o kondycję na podstawie pytań pomocniczych z podręcznika•Słucha ze zrozumieniem opowiada-
nia Zofii Staneckiej Bieg rodzinny•Rozmawia na temat rodzinnego uprawiania sportu jako sposobu na wspólne spędzanie czasu•Tworzy własne opowiadanie z wykorzystaniem 
zgromadzonego materiału słownikowego•Odczytuje i zapisuje hasła z plątaninki literowej•Samodzielnie układa plątaninki •Otacza pętlami zdjęcia promujące dbałość o kondycję 
fizyczną•Łączy czasowniki z określeniami•Układa i zapisuje zdania z powstałymi parami wyrazów •Czyta ze zrozumieniem rymowankę•Tworzy wyrazy z kolorowych li-
ter•Uzupełnia powiedzenia odgadniętymi wyrazami•Dodaje i odejmuje liczby trzycyfrowe•Wyodrębnia setki, dziesiątki i jedności w podanych liczbach• Wykonuje obliczenia 
pieniężne• Rozwiązuje zadania tekstowe•Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole•Rytmicznie wypowiada poznane przysło-
wia•Analizuje słownie i słuchowo wybrane utwory muzyczne• 

9. Czy zawsze 
trzeba wy-
grywać? 

Słuchanie tekstu Zawody z cyklu 
„Listy od Hani i Henia”. 
Wypowiedzi U. na temat zasad 
zachowania się podczas zawo-
dów sportowych.  
Nazywanie i zapisywanie emocji, 
które odczuwa wygrany i prze-
grany.  
Praktyczne posługiwanie się 
zwrotami kierowanymi do prze-

   ● społeczna 

−Odróżnianie 
dobra od zła, 
niekrzywdzenie 
słabszych i pomoc 
potrzebującym.  

− Właściwe 
zachowanie 
w stosunku 
do dorosłych 

 Matematyka 
w działaniu. 
Liczby trzycyfrowe 
typu 362. 
Obliczenia pieniężne. 
Obliczanie sum i róż-
nic. 
Liczby trzycyfrowe 
w zadaniach rozma-
itych. 

 Przestrze-
ganie reguł 
obowiązu-
jących 
w społecz-
ności dzie-
cięcej oraz 
w świecie 
dorosłych.  
Wiedza, że 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

granych i zwycięzców.  
Układanie z rozsypanki wyrazo-
wejzasad właściwego zachowa-
nia i postępowania w czasie gry 
i ich zapisywanie.  
Dopisywanie własnej propozycji.  
Odkodowanie i zapisywanie 
hasła. 
Czytam sam! 

i rówieśników, 
stosowanie 
zwrotów 
grzecznościowych. 

−Zabawa 
„Emocje”. 
 

Zadania dodatkowe. 
Zadania szachowe. 

nie można 
dążyć do 
zaspokoje-
nia swoich 
pragnień 
kosztem 
innych.  
Niesienie 
pomocy 
potrzebu-
jącym. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 24, 25 
K. s. 26, 27, 82 
 

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

 P. s. 90  
KM. s. 20, 21, 22, 23, 
55, 56, 60 

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

Odniesienia 
do PP 

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

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

 XIII. 1. 1) 2) 
3) 10) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Słucha ze zrozumieniem tekstu Zawodyz cyklu „Listy od Hani i Henia” •Wypowiada się na temat zasad zachowywania się podczas zawodów sportowych•Nazywa i 
zapisuje emocje, które odczuwa wygrany i przegrany•Stosuje zwroty grzecznościowe w stosunku do przegranych i zwycięzców•Układaz rozsypanki wyrazowejzasady właściwego 
zachowania i postępowania w czasie gry oraz je zapisuje•Dopisuje własną propozycję•Odkodowuje i zapisuje hasło •Odczytuje liczby trzycyfrowe typu 362•Poprawnie zapisuje 
liczby słownie • Wykonuje obliczenia pieniężne•Oblicza sumy i różnice•Stosuje liczby trzycyfrowe w zadaniach rozmaitych•Wykonuje zadania szachowe• Odróżnia dobro od zła, 
nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym•Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników, stosuje zwroty grzecznościowe•Przestrzega reguł obo-
wiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych•Wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych• 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

10. Klasowe 
igrzyska spor-
towe 

Wysłuchanie wiersza PawłaBe-
ręsewiczaWyścig w workach.  
Rozmowa na temat wysłucha-
nego tekstu i ilustracji.  
Wskazywanie w tekście wiersza 
wyrazów, które się rymują. 
Łączenie w pary rymujących się 
wyrazów.  
Gimnastyka oka i języka. 
Ćwiczenia w głośnym i wyrazi-
stym czytaniu wiersza Danuty 
Wawiłow Dziwny pies zgodnie 
z podanym poleceniem.  
Łączenie obrazków z właściwą 
nazwą sportowca.  
Dzielenie wyrazów na sylaby, 
porządkowanie ich w kolejności 
od najmniejszej do największej 
liczby sylab. 
Wskazywanie określeń, które 
charakteryzują sportowca.  
Samodzielne układanie i zapisy-
wanie odpowiedzi na pytanie: 
Jaki powinien być sportowiec? 
z wykorzystaniem zgromadzo-
nego słownictwa.  
Czytanie ze zrozumieniem, łą-

  ● społeczna 

−Współpraca 
z innymi w zaba-
wie, w nauce 
szkolnej i w sytu-
acjach życiowych.  

−Zabawa „Klasowy 
turniej wyliczan-
kowy”. 

 ● funkcje życiowe 
człowieka 
Znajomość miejsc, 
w których można 
bezpiecznie orga-
nizować zabawy, 
a w których nie 
można i uzasad-
nianie dlaczego. 

Dzień bez matematy-
ki. 

 Świado-
mość, że 
wybór 
rodzi kon-
sekwencje, 
które doty-
czą nas 
samych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

czenie pasujących do siebie 
części powiedzeń i zapisywanie 
jednego z nich w zeszycie.  
Wypisywanie imion dzieci wy-
stępujących w wierszu. 
Ćwiczenia utrwalające pisownię 
imion wielką literą.  
Ćwiczymy z Noni. 
Ćwiczenia utrwalające rozpo-
znawanie czasowników i rze-
czowników.  
Ćwiczenia doskonalące rozpo-
znawanie znaków drogowych 
i zapisywanie ich nazw.  
Układanie wyrazów z ż z rozsy-
panki wyrazowej i ich zapisywa-
nie. 
Utrwalenie pisowni nazw 
państw i ich mieszkańców wielką 
literą.  
Wypisywanie nazw zwierząt 
żyjących na łące.  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 26,27 
K. s. 28, 29, 30, 31 
 

  P. s. 26    P. s. 26 
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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) 
4), 4. 1) 2) 4) 8), 5. 4) 5) 6), 6. 1) 

  III. 1. 1) IV. 2. 10)   XIII. 1. 4) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe•Słucha wiersza PawłaBeręsewiczaWyścig w workach•Uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji•Wskazuje w tekście wiersza wyrazy, które 
się rymują•Łączy w pary rymujące się wyrazy•Doskonali technikę głośnego i wyrazistego czytania wiersza Danuty Wawiłow Dziwny pies zgodnie z podanym poleceniem• Łączy 
obrazki z właściwą nazwą sportowca•Dzieli wyrazy na sylaby, porządkuje je w kolejności od najmniejszej do największej liczby sylab•Wskazuje określenia, które charakteryzują 
sportowca•Samodzielnie układa i zapisuje odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien być sportowiec? z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa•Czyta ze zrozumieniem, łączy 
pasujące do siebie części powiedzeń i zapisuje je w zeszycie•Wypisuje imiona dzieci występujących w wierszu Wyścig w workach•Pisze imiona wielką literą•Rozpoznaje czasow-
niki i rzeczowniki•Układa wyrazy z ż z rozsypanki wyrazoweji je zapisuje •Rozpoznaje znaki drogowe i podaje ich nazwy•Pisze nazwy państw i ich mieszkańców wielką lite-
rą•Uzupełnia zdania wyrazami we właściwej formie•Wypisuje nazwy zwierząt żyjących na łące•Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życio-
wych•Wie, w których miejscach można bezpiecznie organizować zabawy, a w których nie można i dlaczego•Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej• 
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. Rodzinne świętowanie 

 

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

11. Święto 
rodziny 

Zapoznanie z budową notatki 
kronikarskiej.  
Czytanie ze zrozumieniem in-
formacji o kronikarzu Gallu Ano-
nimie.  
Korzystanie z treści wpisu 
do kroniki klasowej Dzień Rodzin 
w naszej klasie jako źródła in-
formacji.  
Rozmowa na temat przeczytane-
go tekstu i wyszukiwanie w nim 
informacji wskazanych przez N.  
Uzupełnianie notatki kronikar-
skiej czasownikami w odpowied-
niej formie.  
Nadawanie tytułu notatce kroni-
karskiej. 
Praktyczne wskazywanie świąt 
w kalendarzu.  
Układanie i zapisywanie zdań 
z nazwami członków rodziny.  
Układanie i zapisywanie w zeszy-
cie zdań z rozsypanki wyrazowej.  
Wielkalitera na początku i krop-
ka na końcu zdania.  
Układanie wyrazów z plątaninek 
literowych i ich zapisywanie.  
Wpisywanie przymiotników 
w odpowiednich formach. 

Utrwalenie 
poznanych 
wcześniej 
przysłów. 
Nauka pio-
senki Bo 
rodzina – 
to rodzina. 
Abecadło 
instrumen-
tów. 
 Instrumenty 
strunowe 
smyczkowe – 
wiolonczela. 
Prezentacja 
brzmienia 
instrumentu. 
Tworzenie 
formy ABA 
z wykorzysta-
niem znanych 
przysłów. 

 ● społeczna 

−Przynależność do 
rodziny, relacje 
między najbliż-
szymi.  

− Współpraca 
z innymi w zaba-
wie, w nauce 
szkolnej i sytu-
acjach życiowych. 

 ● historyczna 
Rozmowa o posta-
ci kronikarza Galla 
Anonima.  
 
 

● funkcje życio-
we człowieka 
Znajomość pod-
stawowych zasad 
racjonalnego 
odżywiania się. 

Matematyka w działa-
niu.  
Liczby trzycyfrowe 
typu 362. 
Zapisywanie liczb trzy-
cyfrowych według 
podanej reguły. 
Rozwiązywanie zadania 
tekstowego. 
Porównywanie liczb. 
Porządkowanie liczb 
od najmniejszej 
do największej. 
Rozwiązywanie zadania 
wspierającego naukę 
programowania. 

Rondelko-
landia. 
Wykonanie 
zwierząt 

z owoców 

według po-
mysłów U. 

Przestrze-
ganie reguł 
obowiązu-
jących 
w społecz-
ności dzie-
cięcej 
(współpra-
ca  podczas 
zabaw 
i w sytu-
acjach 
zadanio-
wych) oraz 
w świecie 
dorosłych. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Układanie twórczego opowiada-
nia z wyrazami z dziprzed samo-
głoskami. 
Piszemy poprawnie−pisownia 
wyrazów z dzii dźprzed samogło-
skami. 
Łączenie obrazków strzałkami 
według wzoru i ich podpisywa-
nie.  
Kolorowanie tylu kółek, ile jest 
sylab w napisanym wyrazie.  
Odczytywanie wyrazów i zapisy-
wanie ich w odpowiednich rzę-
dach diagramu.  
Wyjaśnianie reguł związanych z 
pisownią dzi w wyrazach.  
Projekt Święto rodziny. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 28, 29, 30, 31, 80 
K. s. 32, 33, 34, 35 

CD 
P. s. 68 
K. s. 92 
 

 P. s. 30, 31 P. s. 32 P. s. 90  
KM. s. 20, 21, 24, 25 

P. s. 32 P. s. 30, 31 
 

Odniesienia-
doPP 

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

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

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

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

XIII. 1. 1) 5) 
9) 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

6) 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Zapoznaje się z budową notatki kronikarskiej, poznaje jej cechy charakterystyczne•Czyta ze zrozumieniem informacje o kronikarzu Gallu Anonimie•Korzysta 
z treści wpisu do kroniki klasowej Dzień Rodzin w naszej klasie jako ważnego źródła informacji•Rozmawia na temat przeczytanego tekstu i wyszukuje w nim informacje wskazane 
przez N.•Uzupełnia notatkę kronikarską czasownikami w odpowiedniej formie•Nadaje tytuł notatce kronikarskiej •Praktycznie wskazujeświęta w kalendarzu •Układa i zapisuje 
zdania z nazwami członków rodziny•Układa zdania z rozsypanki wyrazoweji zapisujeje w zeszycie •Stosuje wielką literę na początku i kropkę na końcu zdania•Układa wyrazy z 
plątaninek literowych i je zapisuje•Wpisuje przymiotniki w odpowiednich formach•Układa twórcze opowiadanie z wyrazami z dziprzed samogłoskami•Doskonalipisownię wyra-
zów z dzii dźprzed samogłoskami•Łączy obrazki według wzoru i je podpisuje•Wie, ile jest sylab w napisanym wyrazie•Uzupełnia diagram•Potrafi powiedzieć, kiedy w wyrazach 
piszemy dzi•Wykonuje praktyczne ćwiczenia związane z zapisywaniem i odczytywaniem liczb trzycyfrowych•Rozwiązuje zadanie tekstowe•Porównuje liczby•Porządkuje liczby 
od najmniejszej do największej•Wie, co wynika z przynależności do rodziny oraz jakie są relacje między najbliższymi•Współpracuje z innymi podczas  zabawy, w nauce szkolnej i 
sytuacjach życiowych•Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się•Wykonuje owocowe zwierzęta według własnego pomysłu•Przestrzega reguł obowiązujących w spo-
łeczności dziecięcej (współpracuje podczas zabaw i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych•Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pa-
mięci i w zespole• 
Ponadpodstawowe•Tworzy formę ABA oraz ilustrację dźwiękową•Swobodnie improwizuje, stosując zmiany dynamiczne i tempa•Rozpoznaje brzmienie instrumentu strunowe-
go smyczkowego – wiolonczeli•Realizuje zadania w ramach projektu Święto rodziny• 

12. Niespo-
dzianka 

Wysłuchanie inscenizacji Doroty 
GellnerGady z szuflady.  
Wypowiedzi U. na temat wysłu-
chanej inscenizacji ukierunko-
wane pytaniami N.  
Czytanie tekstu z podziałem 
na role ze zwróceniem uwagi 
na pauzy i właściwą intonację.  
Przygotowanie inscenizacji.  
Rozwiązanie rebusu i zapisanie 

   ● społeczna 

− Współpraca 
z innymi podczas 
zabawy inauki 
szkolnej oraz 
w sytuacjach ży-
ciowych. 

−Zabawa „Nie-
spodzianki-
zgadywanki”. 

 Matematyka w działa-
niu.  
Dodawanie i odejmo-
wanie liczb trzycyfro-
wych. 
Rozwiązywanie zadania 
tekstowego. 
Dodawanie i odejmo-
wanie typu: 110 + 70, 
650 + 320, 340 – 230. 

 Przestrze-
ganie reguł 
obowiązu-
jących 
w społecz-
ności dzie-
cięcej. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

hasła.  
Czytanie ze zrozumieniem zdań 
i wskazywanie ich właściwego 
zakończenia.  
Samodzielne układanie i zapisy-
wanie zdań na temat przygoto-
wanej niespodzianki.  
Układanie zdań z rozsypanki 
wyrazowej i ich zapisywanie.  
Wskazywanie rzeczowników 
i czasowników w zdaniach.  
Układanie i zapisywanie pytań 
do zapisanych zdań.  
Układanie kilku wyrazów złożo-
nych z liter podanego wyrazu.  
PoczytankaDzień Smoka. 

Zadania dodatkowe. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 33, 34, 35, 74, 75 
K. s. 36, 37 

  P.s. 33, 34, 35  P. s. 88, 89  
KM. s. 26, 27, 28, 29, 
56 

 P.s. 33, 34, 
35 

Odniesienia-
doPP 

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

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

 XIII. 1. 1) 5) 
9) 11) 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Słucha inscenizacji Doroty GellnerGady z szuflady•Wypowiada się na temat wysłuchanej inscenizacji•Czyta tekst z podziałem na role ze zwróceniem uwagi 
na pauzy i właściwą intonację•Bierze udział w przygotowaniu inscenizacji•Rozwiązuje rebus i zapisuje hasło •Czyta ze zrozumieniem zdania i wskazuje ich właściwe zakończe-
nia•Samodzielnie układa i zapisuje zdania na temat przygotowanej niespodzianki•Układa zdania z rozsypanki wyrazowej i je zapisuje •Wskazuje rzeczowniki i czasowniki 
w zdaniach•Układa i zapisuje pytania do zapisanych zdań•Układa wyrazy złożone z liter podanego wyrazu•Dodaje i odejmuje liczby trzycyfrowe•Dodaje i odejmuje liczby typu: 
110 + 70, 650 + 320, 340 – 230•Rozwiązuje zadanie tekstowe•Współpracuje z innymi podczas zabawy i nauki szkolnej oraz w  sytuacjach życiowych•Przestrzega reguł obowiązu-
jących w społeczności dziecięcej• 

13. Nasza 
mama czaro-
dziejka 

Uważne wysłuchanie fragmentu 
książki Joanny Papuzińskiej Na-
sza mama czarodziejka.  
Ulica Ciekawych Wyrazów− 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
poduszkowiec. 
Samodzielne układanie i zapisy-
wanie odpowiedzi na pytania.  
Oddzielenie kolejno po sobie 
zapisanych wyrazów w ciągach 
literowych.  
Odczytanie zdań. 
Czytanie ze zrozumieniem 
i uzupełnianie ilustracji zgodnie 
z podanym opisem.  
Pisanie zdań z pamięci.  
Zabawa słowna„Niesamowita 
przygoda mamy”. 
Czytam sam! 

 Wykonanie 
dowolną 
techniką 
ilustracji 
do książkiNas
za mama 
czarodziejka. 

● społeczna 

− Identyfikacja 
z rodziną.  

−Przestrzeganie 
zakresu swoich 
obowiązków 
w życiu codzien-
nym oraz przyję-
tych norm i zasad.  

−Odnoszenie się 
do poznanych 
wartości obowią-
zujących w rodzi-
nie. 

 Działania na liczbach 
trzycyfrowych.  
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Dodawanie i odejmo-
wanie liczb w zakre-
sie 1000. 
Zadania dodatkowe. 

 Odkrywa-
nie, że wraz 
z innymi 
tworzy 
wspólnotę 

− rodzinę.  
Obdarzanie 
szacunkiem 
członków 
rodziny. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Ćwiczenia dodatkowe. 

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 36, 37, 38 
K. s. 38, 39, 74, 75, 83 

    P. s. 91 
KM. s. 30, 31, 57 

  

Odniesienia-
doPP 

I. 1.1) 3) 5), 2.1) 2) 3), 3. 1) 2) 3) 
4), 4. 1) 4) 5), 5.4) 7) 

 V. 1. 1) a) b) 
c) d), 2.1) 2) 

III. 1.1) 2) 3) 4)  II. 2. 2) 3), 3. 1) 4), 4. 1)  XIII. 1. 7) 8) 

Przewidywaneosiągnięciauczniów 
Podstawowe•Uważnie słucha fragmentu książki Joanny Papuzińskiej Nasza mama czarodziejka•Poznaje znaczenie wyrazu poduszkowiec•Samodzielnie układa i zapisuje odpo-
wiedzi na pytania•Oddziela kolejno po sobie zapisane wyrazy w ciągach literowych•Odczytuje zdania•Czyta ze zrozumieniem i uzupełnia ilustrację zgodnie z podanym opi-
sem•Pisze zdania z pamięci •Uczestniczy w zabawie słownej „Niesamowita przygoda mamy”•Działa na liczbach trzycyfrowych•Rozwiązuje zadania tekstowe •Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 1000•Wykonuje dowolną techniką ilustrację do książkiNasza mama czarodziejka•Identyfikuje się z rodziną•Odnosi się do poznanych wartości obowiązujących 
w rodzinie•Odkrywa, że wraz z innymi tworzy wspólnotę − rodzinę•Obdarza szacunkiem członków rodziny• 
Ponadpodstawowe•Przestrzega zakresu swoich obowiązków w życiu codziennym orazprzyjętych normi zasad• 

14. Nasza 
mama czaro-
dziejka 

Doskonalenie techniki czytania 
tekstów na różnych poziomach.  
Tworzenie i zapisywanie rodziny 
wyrazu czarować. 
Kończenie pytań i odpowiedzi 
zgodnie z treścią tekstu Czar 
dla mamy.  

Nauka pio-
senki Moja 
mama.  
Wysłuchanie 
utworu Ro-
berta Schu-
manna Ma-

  ● społeczna 
Zabawa ruchowa 
„Czarodziejska 
różdżka”. 

 Gra planszowa Podróż 
przez Krainy Działań.  
Ćwiczymy z Noni− 
utrwalenie wiadomości 
i umiejętności. 
Rozwiązywanie złożo-
nego zadania teksto-

Zrób to sam! 
Wykonanie 
czarodziej-
skiej różdżki 
zgodnie 
z instrukcją. 

Odkrywa-
nie, że wraz 
z innymi 
tworzy 
wspólnotę 

− rodzinę.  
Obdarzanie 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Utrwalenie rodzajów zdań.  
Zabawa słowna „Podziękowania 
dla mamy”. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

rzenie.  
Tworzenie 
formy ABA 
na podstawie 
rysunku. 
Otaczanie 
pętlą nazw 
instrumen-
tów struno-
wych smycz-
kowych. 
Ćwiczenia 
muzyczne.  
Analiza słu-
chowa trzech 
fragmentów 
utworów 
muzycznych 
przygotowa-
nych przez N. 

wego.  
Rozwiązywanie zadania 
tekstowego na dziele-
nie.  
Rozwiązywanie zadania 
tekstowego na obli-
czanie objętości pły-
nów.  
Uzupełnianie tekstu 
matematycznego.  
Przeliczanie liczby 
miesięcy.  
Utrwalenie pojęć: rok, 
kwartał.  
Wskazywanie w licz-
bach trzycyfrowych 
liczb setek, dziesiątek 
i jedności.  
Rozwiązywanie zadania 
złożonego.  
Obliczenia wagowe. 
Obliczanie działań 
dodawania i odejmo-
wania.  
Zaznaczanie popraw-
nego wyniku.  
Dodawanie i odejmo-

szacunkiem 
członków 
rodziny. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

wanie liczb w zakre-
sie 1000.  
Porównywanie liczb.  

Odniesieniedo
do-
stronw materi
ałachuczniow-
skich 

P. s. 36, 37, 38 
K. s. 40, 75, 76 

CD 
K. s. 70, 91 

   KM. s. 32, 33, 34, 35 K. s. 41  

Odniesienia-
doPP 

I. 1.1) 3) 4) 5), 2.1) 3), 3. 1) 2) 3) 
4) 6), 4. 1) 4) 5), 5.4) 5) 

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

 III. 1.1)  II. 2. 2), 3. 1) 2) 4), 
4. 1), 6. 2) 3) 4) 7) 8) 9) 

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

XIII. 1. 7) 8) 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
Podstawowe•Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach •Tworzy i zapisuje rodzinę wyrazu czarować•Kończy pytania i odpowiedzi zgodnie z treścią tekstu Czar 
dla mamy•Utrwala rodzaje zdań•Uczestniczy w zabawie słownej„Podziękowania dla mamy”•Uczestniczy w grze planszowej Podróż przez Krainy Działań•Rozwiązuje złożone 
zadanie tekstowe•Rozwiązuje zadania tekstowe na dzielenie oraz na obliczanie objętości płynów•Uzupełniatekst matematyczny • Przelicza liczbę miesięcy•Utrwala pojęcia: rok, 
kwartał•Wskazuje w liczbach trzycyfrowych liczbę setek, dziesiątek i jedności•Rozwiązuje zadanie złożone•Wykonuje obliczenia wagowe•Wykonuje działania dodawania i 
odejmowania•Zaznacza poprawny wynik• Dodaje i odejmujeliczby w zakresie 1000•Porównuje liczby•Analizuje słownie i słuchowo wybrane utwory muzyczne • Uczy się piosenki 
Moja mama•Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole•Otacza pętlą nazwy instrumentów strunowych smyczkowych•Bierze udział w 
zabawie ruchowej „Czarodziejska różdżka”•Wykonuje czarodziejską różdżkę zgodnie z instrukcją•Obdarza szacunkiem członków rodziny• 

Ponadpodstawowe•Odkrywa, że wraz z innymi tworzy wspólnotę−rodzinę• 

15. Dzień 
Dziecka 

Tropiciele wiedzy− wypowiedzi 
uczniów na temat tego, kiedy 

   ● społeczna  ● funkcje Zadania szachowe.   
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

i jak obchodzi się Dzień Dziecka 
w różnych krajach.  
Wskazywanie sposobów rozwią-
zywania konfliktów na podsta-
wie wysłuchanego tekstu Grze-
gorzaKasdepkegoDzień Dziecka 
oraz przeżyć i doświadczeń 
uczniów.  
Rozmowa na temat Ja i moje 
emocje. 
Ćwiczenia w wyrazistym czyta-
niu tekstów na różnych pozio-
mach.  
Czytanie ze zrozumieniem, łą-
czenie początku i końca zdania.  
Samodzielne układanie zdań. 
Układanie zdania z rozsypanki 
wyrazowej. 
Wyjaśnienie utworzonego po-
wiedzenia.  
Układanie i zapisywanie zdań 
dotyczących praw dziecka.  
Dopisywanie skojarzeń 
do podanych nazw. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

− Zabawa poma-
gająca rozwiązać 
konflikt „Lubię być 
dziewczyną – lubię 
być chłopcem”.  

−Zabawy ruchowe 
„Moje ulubione 
zabawy”. 

 

życiowe człowie-
ka 
Stosowanie zasad 
bezpiecznej 
i zgodnej zabawy. 
 

Odniesienie P. s. 39, 40, 41, 42     KM. s. 61   
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

K. s. 42, 43, 77 

Odniesienia 
do PP 

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

  III. 1. 1)  
 

IV. 2. 10) II. 6. 8)   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Wypowiada się na temat tego, kiedy i jak obchodzi się Dzień Dziecka w różnych krajach•Wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów na podstawie wysłuchanego 
tekstu GrzegorzaKasdepkegoDzień Dziecka oraz przeżyć i doświadczeń uczniów•Bierze udział w rozmowie na temat Ja i moje emocje•Doskonali czytanie tekstów na różnych 
poziomach•Czyta ze zrozumieniem, łączy początek i koniec zdania•Samodzielnie układa zdania•Układa zdanie z rozsypanki wyrazowej •Wyjaśnia utworzonepowiedzenie•Układa 
i zapisuje zdania dotyczące praw dziecka•Dopisuje skojarzenia do podanych nazw•Rozwiązuje zadania szachowe•Uczestniczy w zabawie pomagającej rozwiązać konflikt„Lubię 
być dziewczyną – lubię być chłopcem” i w zabawach ruchowych„Moje ulubione zabawy”•Stosuje zasady bezpiecznej i zgodnej zabawy• 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

IV. Dookoła świata 

Tematdnia 
Obszaryedukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

16. Podróżo- Wypowiedzi na temat przygo- Utrwalenie  ● społeczna ● funkcje życiowe Matematyka w dzia- Zrób to sam!  
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wanie towań do podróży do Afryki 
na podstawie wiersza Aleksan-
dry Gajewskiej O Ludziku po-
dróżniku.  
Wyraziste czytanie wiersza.  
Pisanie listu do Ludzika podróż-
nika.  
Układanie i zapisywanie odpo-
wiedzi na pytanie: Co zabierzesz 
w podróż po świecie?. 
PoczytankaNa koniec świata. 

poznanych 
wcześniej 
przysłów. 
Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem 
– Fryderyk 
ChopinPolo-
nez A-dur op. 
40 nr 1. 
 

Zabawa ruchowa 
„Przeprawa przez 
gąszcz”. 
● historyczne 
Warto ich 
znać!Przedstawian
ie i prezentowanie 
informacji o wiel-
kim Polaku – Janie 
Pawle II. 

człowieka 
Dokonywanie 
wyboru potrzeb-
nych rzeczy 
na wyjazd. 

łaniu. 
Odczytywanie infor-
macji podanych 
w tabeli.  
Udzielanie odpowie-
dzi na postawione 
pytania. 
Zadania dodatkowe. 
 

Wykonanie 
łódki techni-
ką origami 
według 
podanej 
instrukcji. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 43, 44, 45, 76, 77 
K. s. 44 

P. s. 69  P. s. 43  P. s. 92 
KM. s. 36, 37, 38, 39, 
58, 59 

K. s. 45  

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) 3) 4) 
5) 8) 9), 5.2) 4) 5) 6) 7),  
6. 1) 3) 

VIII. 1. 2) 6) 7)  III. 1.1), 2. 7)  
 

IV. 2. 8)  II. 1. 1) 3), 2. 4), 3. 1) 
2) 4), 4. 1), 5.1), 6. 3) 
4) 6) 9) 

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

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe•Wypowiada się na temat przygotowań do podróży do Afryki na podstawie wiersza Aleksandry Gajewskiej O Ludziku podróżniku•Wyraziście czyta wiersz•Pisze list 
do Ludzika podróżnika•Układa i zapisuje odpowiedź na pytanie: Co zabierzesz w podróż po świecie?•Odczytuje informacje podane w tabelach•Udziela odpowiedzi 
na postawione pytania•Bierze udział w zabawie ruchowej „Przeprawa przez gąszcz”•Przedstawia i prezentuje informacje o wielkim Polaku – Janie Pawle II•Utrwala poznane 
wcześniej przysłowia•Analizuje utwory muzycznesłownie, słuchowo i wizualnie •Potrafi określić i rozpoznać nastrój w muzyce•Wykonuje łódkę techniką origami według podanej 
instrukcji• 
Ponadpodstawowe•Dokonuje wyboru potrzebnych rzeczy na wyjazd• 

17. Kontynen-
ty 

Ulica Ciekawych Wyrazów− 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu 

 Rysowanie 
mapy swoje-

● społeczna 
Zabawa ruchowa 

● przyrodnicza 
Rozpoznawanie i 

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych – dosko-
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kontynent.  
Podawanie nazw kontynentów 
i wskazywanie ich na mapie 
świata. 
Tropiciele wiedzy. 
Rozmowa na temat odkryć geo-
graficznych na podstawie tekstu 
i ilustracji.  
Rozpoznawanie i podawanie 
nazw owoców egzotycznych. 
Układanie odpowiedzi na pyta-
nie: Jakie są twoje ulubione 
owoce?. 
Łączenie nazw zwierząt egzo-
tycznych z odpowiednimi zdję-
ciami.  
Uzupełnianie zdań nazwami 
zwierząt w odpowiedniej formie. 
Uzupełnianie mapy świata na-
lepkami z nazwami kontynen-
tów.  
Odczytywanie z mapy świata 
nazw oceanów i ich zapisywanie.  
Ćwiczenia dodatkowe. 

go podwórka. „Ruchomy 
alfabet”.  
 

nazywanie owo-
ców i zwierząt 
egzotycznych.  
● geograficzna 
Odczytywanie 
informacji z mapy 
świata – wskazy-
wanie kontynen-
tów. Odczytywa-
nie nazw oce-
anów. 

nalenie czterech dzia-
łań matematycznych. 
 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 46, 47 
K. s. 46, 47, 80 
W. k. 65 

   P. s. 46 
W. k. 65 

P. s. 93 
KM. s. 40, 41 

  

Odniesienia 
do PP 

I. 1.1) 3) 5), 2.1) 2) 3), 3. 1) 2), 4. 
1) 4) 5) 8), 5.4) 7), 6. 2) 3) 

 V. 1. 1) a) b) 
c) d), 2.1) 2) 

III. 1.1)  IV. 1. 3) 4), 3. 3) II. 3. 1) 2) 3) 4), 4. 1) 
2), 6. 9) 
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Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Wyjaśnia znaczenie wyrazukontynent•Nazywa kontynenty i wskazuje je na mapie świata •Rozmawia na temat odkryć geograficznych na podstawie tekstu 
i ilustracji•Rozpoznaje owoce egzotyczne i podaje ich nazwy•Układa odpowiedź na pytanie: Jakie są twoje ulubione owoce?•Łączy nazwy zwierząt egzotycznych z odpowiednimi 
zdjęciami•Uzupełniazdania nazwami zwierząt w odpowiedniej formie•Uzupełnia mapę świata nalepkami z nazwami kontynentów•Odczytuje z mapy świata nazwy oceanów i je 
zapisuje•Rozwiązuje zadania tekstowe – doskonali cztery działania matematyczne•Rysuje mapę swojego podwórka•Uczestniczy w zabawie ruchowej„Ruchomyalfabet” • 
Ponadpodstawowe •Odczytuje informacje z mapy świata – wskazuje kontynenty• 

18. Gorące 
słońce Afryki 

Zabawa „Słucham i zapamiętu-
ję”.  
Wypowiedzi uczniów na temat 
zagrożeń i trudności, jakie mogą 
napotykać ludzie i zwierzęta 
na pustyni, na podstawie wysłu-
chanego opowiadania Łukasza 
Wierzbickiego Ciemne okulary. 
Lektury.Uzupełnianie metryczki 
książki.  
Rozwiązanie diagramui odczyta-
nie hasła.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Podkreślanie właściwego zakoń-
czenia zdania. 
Odczytywanie wyrazów z pląta-
ninki literowej i uzupełnianie 
nimi zdań.  
Rozpoznawanie rodzajów zdań.  
Łączenie rzeczowników z okre-
ślającymi je przymiotnikami.  
Ustne tworzenie opowiadania 
z wyrazami z h z wykorzysta-
niem obrazków do zabaw orto-
graficznych z „Wycinanki”. 

Utrwalenie 
poznanych 
wcześniej 
przysłów.  
Utrwalenie 
wiedzy 
o wartościach 
rytmicznych. 
 

 ● społeczna 

−Zabawa ruchowa 
„Taniec afrykań-
ski”. 

−Wykorzystywa-
nie pracy zespo-
łowej w procesie 
uczenia się.  

● geograficzna 
Określanie poło-
żeniai warunków 
naturalnych Afry-
ki. 
Odczytywanie 
informacji 
na mapie. 
● przyrodnicza 
Konkurs wiedzy 
o Afryce – rozpo-
znawaniei poda-
wanie nazw ga-
tunków zwierząt 
niewystępujących 
w Polsce. 

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych.  
Tekst matematyczny.  
Czytanie ze zrozumie-
niem tekstu matema-
tycznego.  
Odszukiwanie właści-
wych odpowiedzi. 
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Piszemy poprawnie.  
Ćwiczenia utrwalające pisownię 
wyrazów z h.  
Układanie wyrazów z sylab i ich 
zapisywanie.  
Układanie wyrazów z h z rozsy-
panki literowej i ich zapisywanie.  
Wyszukiwanie liter w tym sa-
mym kolorze.  
Tworzenie wyrazów z liter i ich 
zapisywanie. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 48, 49, 81 
K. s. 48, 49, 50, 51 
W. k. 67, 68 

K. s. 70    KM. s. 42, 43   

Odniesienia 
do PP 

I. 1.1) 3) 4) 5), 2.1) 2) 3), 3. 1) 2) 
3) 4) 5) 6) 7), 4. 1) 4) 5) 8), 5.2) 
4) 5), 6. 2) 3) 

VIII. 3. 1)  III. 1.1) 10) IV. 1. 3), 3. 1) 3) II. 1. 1) 2) 3),2. 4), 3. 
1) 4), 4. 1), 6. 7) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Uczestniczy w zabawie słuchowej „Słucham i zapamiętuję”•Wypowiada się na temat zagrożeń i trudności, jakie mogą napotykać ludzie i zwierzęta na pustyni, 
na podstawie wysłuchanego opowiadania Łukasza Wierzbickiego Ciemne okulary•Uzupełnia metryczkę książki•Rozwiązuje diagram i odczytuje hasło•Czyta ze zrozumie-
niem•Podkreśla właściwe zakończenie zdania•Odczytuje wyrazy z plątaninki literowej i uzupełniania nimi zdania•Rozpoznaje rodzaje zdań•Łączy rzeczowniki z określającymi je 
przymiotnikami•Ustnie tworzy opowiadanie z wyrazami z h•Utrwala pisownię wyrazów z h•Układa i zapisuje wyrazy z sylab•Układa wyrazy z h z rozsypanki literowej i je zapisu-
je•Wyszukuje litery w tym samym kolorze, tworzy z nich wyrazy i je zapisuje• Rozwiązuje zadania tekstowe•Wyszukuje potrzebne informacje w tekstach matematycz-
nych•Utrwala poznane przysłowia i wiedzę o wartościach rytmicznych•Uczestniczy w zabawie ruchowej „Taniec afrykański”•Wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia 
się•Rozpoznaje i nazywa gatunki zwierząt, które nie występują w Polsce• 
Ponadpodstawowe•Określa położenie i warunki naturalne Afryki•Odczytuje informacje na mapie• 

19. Australia Gimnastyka oka i języka.   Malowanie ● społeczna ● geograficzna Rozwiązywanie zadań   
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Odczytanie z promieni słonecz-
nych fragmentów wiersza Jana 
Brzechwy Jasne jak słońce. 
Wyszukiwanie w tekście Cieka-
we kropki informacji dotyczą-
cych techniki kropkowej używa-
nej przez rdzennych mieszkań-
ców Australii.  
Wypowiedzi uczniów na temat 
australijskich zwierząt i ich zwy-
czajów.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów 
na różnych poziomach.  
Łączenie przymiotników z rze-
czownikami, podpisywanie ilu-
stracji nazwami zwierząt miesz-
kających w Australii.  
Wyszukiwanie w różnych źró-
dłach informacji na temat wy-
branego zwierzęcia.  
Ćwiczenia w zamianiezdań 
z liczby pojedynczej namnogą.  
Ćwiczenie spostrzegawczości. 
Ćwiczymy z Noni.  
Ćwiczenia w kształtnym pisaniu.  
Rozpoznawanie kontynentów, 
zapisywanie nazw kontynentów 
w kolejności alfabetycznej.  
Rozpoznawanie rodzajów zdań.  
Czytanie ze zrozumieniem.  
Zaznaczanie kolorem wskaza-

obrazu Zwie-
rzęta Australii 
techniką 
kropkową. 

Zabawa ruchowa 
„Skacze sobie 
kangur”. 

−Określanie poło-
żeniai warunków 
naturalnych Au-
stralii. 

− Odczytywanie 
informacji 
na mapie. 
● przyrodnicza 
Rozpoznawanie 
i nazywanie ga-
tunków zwierząt 
niewystępujących 
w Polsce. 
 

tekstowych.  
Obliczanie sum i ilo-
czynów liczb w zakre-
sie 100.  
Uzupełnianie tabel – 
zadania wspierające 
naukę programowa-
nia.  
Zadania dodatkowe. 
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nych elementów w notatce 
kronikarskiej.  
Układanie wyrazów z rozsypanki 
literowej i ich zapisywanie.  

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 50, 51, 52, 53 
K. s. 52, 53, 54, 55 

   P. s. 52, 53 KM. s. 44, 45, 58   

Odniesienia 
do PP 

I. 1.1) 3) 4) 5), 2.1) 2) 3), 3. 1) 2) 
3) 4) 5) 6) 7), 4. 1) 4) 5) 8), 5.2) 
4) 5) 7), 6. 2) 3) 

 V. 1. 1) a) b) 
c) d) 2), 2.2), 
3. 1) 

III. 1.1) 10) IV. 1. 3), 3. 1) 3) II. 1. 1) 3), 3. 1) 3) 4), 
4. 1), 6. 6) 8) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Odczytuje z promieni słonecznych fragmenty wiersza Jana Brzechwy Jasne jak słońce •Wyszukuje w tekście Ciekawe kropki informacje dotyczące techniki kropko-
wej używanej przez rdzennych mieszkańców Australii•Wypowiada się na temat australijskich zwierząt i ich zwyczajów•Doskonali czytanie tekstów na różnych pozio-
mach• Wyszukuje w różnych źródłach informacji na temat wybranego zwierzęcia•Ćwiczy zamianę zdań z liczby pojedynczej na mnogą•Ćwiczy kształtne pisanie •Rozpoznaje 
kontynenty i zapisuje ich nazwy w kolejności alfabetycznej •Rozpoznaje rodzaje zdań •Czyta ze zrozumieniem •Zaznacza kolorem wskazane elementy w notatce kronikarskiej 
•Układa wyrazy z rozsypanki literowej i je zapisuje•Rozwiązuje zadania tekstowe•Oblicza sumy i iloczyny liczb w zakresie 100•Uzupełnia tabele – wykonuje zadania z kodowa-
nia• Maluje obraz Zwierzęta Australii techniką kropkową•Uczestniczy w zabawie ruchowej „Skacze sobie kangur”•Odczytuje informacje na mapie•Rozpoznaje i nazywa gatunki 
zwierząt, które nie występują w Polsce• 
Ponadpodstawowe •Określa położenie i warunki naturalne Australii• 

20. Podróż 
dookoła świa-
ta (dzień 
do dyspozycji  
nauczyciela) 

Swobodne wypowiedzi U. 
na temat podróży ichmarzeń.  
Praca w grupach, układanie 
zagadek, wyszukiwanie informa-
cji. 

 Projektowa-
nie strojów 
dla mieszkań-
ców wybra-
nego kraju 
z pasków 

● społeczna 
Zabawy dzieci 
z różnych regio-
nów świata − 
indonezyjska za-
bawa „Semut, 

● geograficzna 
Określanie poło-
żeniai warunków 
naturalnych róż-
nych  krajów 
na świecie. 

Dzień bez matematy-
ki. 

 Wchodze-
nie w rela-
cjez innymi 
osobami, 
rówieśni-
kami i na-
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bibuły bez 
użycia kleju. 

orang, gajah”, czyli 
„Mrówka, czło-
wiek i słoń”; wiet-
namska zabawa 
„Bit Mat Bat De”, 
czyli „Łapanie gęsi 
z zawiązanymi 
oczami”;boliwijska 
zabawa „Tirarfrijo-
les”, czyli „Rzuć 
fasolą”;nepalska 
zabawa „Machha, 
machhabhyagu-
to”, czyli „Ryba 
i żaba”. 

uczyciela-
mi.  
Wyrażanie 
szacunku 
wobec ludzi 
innej naro-
dowości. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

Dzień bez podręcznika.        

Odniesienia 
do PP 

I. 1.1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 7), 
3. 4), 6. 2) 3) 

 V. 2. 3) III. 1. 2) 4) IV. 3. 1) 3)    XIII. 2. 3) 4) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Swobodnie wypowiada się na temat podróży marzeń•Pracuje w grupie− układa zagadki, wyszukuje informacje •Projektuje stroje dla mieszkańców wybranego 
kraju z pasków bibuły bez użycia kleju •Uczestniczy w zabawach z różnych stron świata: indonezyjskiej zabawie „Semut, orang, gajah”, czyli „Mrówka, człowiek i słoń”; wietnam-
skiej zabawie „Bit Mat Bat De”, czyli „Łapanie gęsi z zawiązanymi oczami”; boliwijskiej zabawie „Tirarfrijoles”, czyli „Rzuć fasolą”; nepalskiej zabawie”Machha, machhabhyaguto”, 
czyli „Ryba i żaba” •Wchodzi w relacje z innym osobami, rówieśnikami i nauczycielami •Wyraża szacunek wobec ludzi innej narodowości• 
Ponadpodstawowe•Określa położenie i warunki naturalne różnych krajów na świecie• 
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Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

V. Ku słońcu 

 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

21. Planujemy 
wakacje 

Rozmowa na temat tekstu Ba-
gaż pochodzącego z książki Woj-
ciecha Widłaka Pan Kuleczka. 
Dom.  
Zapisywanie w kolejności alfabe-
tycznejnazw przedmiotów, które 
warto zabrać na wakacje.  
Odszukanie niepasującej ilustra-
cji.  
Kończenie zdań.  
Uzupełnianie tabeli częściami 
mowy: rzeczownikami, czasow-
nikami, przymiotnikami. 
Układanie zdań na podstawie 
ilustracji i zapisywanie ich 
w zeszycie. 
Ćwiczenia dodatkowe.  
Czytam sam!  
Lekcje programowania. 

Utrwalenie 
poznanych 
wartości 
rytmicznych, 
przysłów 
i piosenek. 
Nauka pio-
senki Lato, 
lato. 

 ● społeczna 
Zabawa „Zgadnij, 
dokąd jadę”. 

● geograficzna 
Odczytywanie 
informacji 
na mapie Polski.  
● przyrodnicza 
Wykonywanie 
i zapisywanie 
prostych obser-
wacji dotyczących 
pogody. 

Rozkładanie liczby 
380 na składniki. 
Rozwiązywanie zada-
nia tekstowego 
na obliczenia pienięż-
ne.  
Odczytywanie da-
nychz mapy – obli-
czanie długości tras 
podróży.  
Dodawanie i odej-
mowanie liczb 
w zakresie 1000. 
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. 54, 55 
K. s. 56, 57, 58, 59, 79, 83 

CD 
K. s. 71, 93 

   KM. s. 46, 47, 59   

Odniesienia 
do PP 

I. 1.1) 3) 4) 5), 2.1) 2) 3), 3. 1) 2) 
3) 4) 5) 6) 7), 4. 1) 4) 5) 6), 5.4) 
5), 6. 3) 

VIII. 2. 4), 
3. 1) 

 III. 1. 1) 10) IV. 1. 6), 3. 2) 3) II. 1. 1) 2), 3. 2) 4), 
4. 1), 5.2), 6. 3) 6) 9) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Rozmawia na temat tekstu Bagaż pochodzącego z książki Wojciecha Widłaka Pan Kuleczka. Dom•Zapisuje nazwy przedmiotów w kolejności alfabetycznej 
•Wyszukuje niepasującą ilustrację •Kończy zdania •Uzupełnia tabelę częściami mowy: rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami •Układa zdania na podstawie ilustracji i 
zapisuje je w zeszycie •Rozkłada liczbę 380 na składniki •Rozwiązuje zadanie tekstowe na obliczenia pieniężne • Odczytuje dane z mapy – oblicza długość trasy podróży •Dodaje 
i odejmuje liczby w zakresie 1000 •Utrwala poznane wartości rytmiczne, przysłowia i piosenki •Poznaje piosenkęLato, lato•Odczytuje informacje z mapy Polski •Wykonuje 
i zapisuje proste obserwacje dotyczące pogody •Bierze udział w zabawie„Zgadnij, dokąd jadę”• 

22. Wakacje 
w miejscu 
zamieszkania 

Wysłuchanie opowiadania 
Na wakacje! z cyklu „Listy 
od Hani i Henia” i rozmowa 
na temat aktywnego spędzania 
czasu wolnego podczas wakacji.  
Układanie zdania z rozsypanki 
sylabowej.  
Kończenie i zapisywanie zdania 
w czasie przeszłym i teraźniej-
szym.  
Uzupełnianie rysunku według 

  ● społeczna 
Ocenianie postę-
powania bohate-
rów opowiadania 
w odniesieniu 
do poznanych 
wartości. 

● geograficzna 
Odczytywanie 
informacji 
na mapie Europy.  
 

Odczytywanie wska-
zań termometru.  
Utrwalenie po-
jęć:poniżej zera i 
powyżej zera. 
Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na obli-
czenia kalendarzowe. 
Porządkowanie poda-
nych temperatur 
od najniższej do naj-

 Określanie 
i wskazy-
wanie rela-
cji z najbliż-
szymi pod-
czas spę-
dzania 
wolnego 
czasu. 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

podanego wzoru. 
Zapisywanie nazw przedmiotów 
w podanym kolorze.  
PoczytankaSmocze lato. 
Czytam sam! 
Ćwiczenia dodatkowe. 

wyższej.  
Rozwiązywanie zada-
nia na kodowanie.  
Zadania dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 56, 57, 78, 79 
K. s. 60, 61, 73, 83 

    KM. s. 48, 49, 59   

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) 3) 4) 
5) 6), 5.2) 4) 6) 7), 6. 1) 2) 3) 

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

 XIII. 1.6) 
10) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Wysłuchuje treści opowiadania Na wakacje! z cyklu „Listy od Hani i Henia” oraz rozmawia na temat aktywnego spędzania czasu wolnego podczas wakacji •Układa 
zdanie z rozsypanki sylabowej •Kończy i zapisuje zdanie w czasie przeszłym i teraźniejszym •Uzupełnia rysunek według podanego wzoru•Zapisuje nazwy przedmiotów 
w podanym kolorze•Odczytuje wskazania termometru •Utrwala pojęcia: poniżej zera i powyżej zera•Porządkuje podane temperatury od najniższej do najwyższej •Rozwiązuje 
zadania tekstowe na obliczenia kalendarzowe •Rozwiązuje zadania na kodowanie •Ocenia postępowanie bohaterów opowiadania, odnosząc się do poznanych wartości • Określa 
i wskazuje relacje z najbliższymi podczas spędzania wolnego czasu• 
Ponadpodstawowe• Odczytuje informacje z mapy Europy• 

23. Ślimak 
Staś 

Wykonanie wykreślanki.  
Zapoznanie z tekstem Andrzeja 

Utrwalenie 
poznanych 

 ● społeczna 
Zabawa ruchowa 

 Rozwiązywanie zada-
nia tekstowego 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Marka Grabowskiego Ślimak 
Staś.  
Udzielanie pełnej odpowiedzi 
na postawione pytania.  
Układanie wyrazu z plątaninki 
literowej i staranne go zapisy-
wanie. 
Wyszukiwanie w tekście nazw 
zwierząt, zapisanie ich w liczbie 
pojedynczej i mnogiej.  
Rozwiązywanie rebusu.  
Zapisywanie rozwiązania. 
Piszemy poprawnie.  
Pisownia wyrazów z ś, ć, ź, ń.  
Odszukiwanie nazwy motyla 
wśród podanych liter.  
Uzupełnianie zdania utworzoną 
nazwą.  
Uzupełnianie obrazków właści-
wymi podpisami zgodnie z zasa-
dą ortograficzną.  
Odczytywanie i zapisywanie 
zdania.  
Ćwiczenia dodatkowe. 

wcześniej 
przysłów, 
piosenek 
i terminów 
muzycznych. 

„Start, stop”. na obliczenia zegaro-
we.  
Utrwalenie pojęć: 
godzina, kwadrans. 
Zadania dodatkowe. 

Odniesienie 
do stron 

P. s. 58, 59, 81 
K. s. 62, 63, 72 

CD 
K. s. 71 

   KM. s. 50, 51, 59   
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

w materiałach 
uczniowskich 

Odniesienia 
do PP 

I. 1.1) 2) 3) 4) 5), 2.1) 2) 3) 4),  
3. 1) 2), 4. 1) 3) 4) 5) 8), 5. 1) 4) 
6) 7), 6. 1) 3)  

VIII. 2.4),  
3. 1) 

 III. 1.1) 3)   II. 3. 2), 4. 1) 6), 6. 4) 
6) 9) 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wykonuje wykreślankę •Zapoznaje się z tekstem Andrzeja Marka Grabowskiego Ślimak Staś •Udziela pełnej odpowiedzi na postawione pytania •Układa wyraz 
z plątaninki literowej i starannie go zapisuje •Wyszukuje w tekście nazwy zwierząt, zapisuje je w liczbie pojedynczej i mnogiej •Rozwiązuje rebus, zapisuje rozwiązanie •Utrwala 
pisownię wyrazów z ś, ć, ź, ń •Odszukuje nazwę motyla wśród podanych liter •Uzupełnia zdanie utworzoną nazwą •Uzupełnia obrazki właściwymi podpisami zgodnie z zasadą 
ortograficzną •Odczytuje i zapisuje zdanie•Rozwiązuje zadanie tekstowe na obliczenia czasowe •Utrwala pojęcia: godzina, kwadrans•Utrwala poznane wcześniej przysło-
wia,piosenkii terminy muzyczne •Uczestniczy w zabawie ruchowej „Start, stop” • 

24. Pierwszy 
dzień lata 

Rozmowa na temat ilustracji 
i treści wiersza Jerzego Ficow-
skiego Czerwiec.  
Czytanie ze zrozumieniem tek-
stu Owocowa kamizelka ratun-
kowa.  
Przeprowadzenie doświadczenia 
zgodniez instrukcją.  
Doskonalenie techniki czytania.  
Czytanie ze zrozumieniem in-
formacji o tym, jak powstaje 
owoc czereśni.  
Zaznaczanie na kolorowo nazwy 

Tworzenie 
ilustracji 
dźwiękowej 
do wierszaJe-
rzego Ficow-
skiego Czer-
wiec. 
 

  ● przyrodnicza 

−Obserwowanie 
i wyjaśnianie pro-
cesu przyczyno-
wo-skutkowego 
i czasowego – 
od kwiatu czereśni 
do owocu. 

−Spostrzeganie 
zmian zachodzą-
cychw przyro-
dziew związkuz 
nadejściem lata. 

Powtórzenie – obli-
czenia pieniężne, 
długościi pojemności. 
Utrwalenie pojęć: 
ćwierć litra i pół litra. 

 Przestrze-
ganie zasad 
korzysta-
niaz kami-
zelki ratun-
kowej. 



 

 
 

NowiTropiciele| Klasa 2              Szkołapodstawowa1–3 
 

 

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

            
 

42 
 

Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

miesiąca i numeru dnia rozpo-
częcia kalendarzowego lata. 
Wyszukiwanie prawdziwych 
informacji o czerwcu.  
Kolorowanie rysunku zgodnie 
z podanym kodem.  
Odczytywanie i zapisywanie 
powiedzenia ułożonego z poda-
nych liter. 
Ćwiczenia dodatkowe. 

● funkcje życiowe 
człowieka 
Przestrzeganie 
zasad bezpieczeń-
stwa w czasie 
odpoczynku 
nad wodą − sto-
sowanie kamizelki 
ratunkowej. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 60, 61, 62, 63 
K. s. 64, 65, 81 

   P. s. 61, 62, 63 KM. s. 52, 53, 56, 57   

Odniesienia 
do PP 

I. 1.1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 3) 4) 6), 
3. 1) 2), 4. 1) 2) 5) 9), 5.1) 6) 7), 
6. 3) 

VIII. 2. 4), 
3. 1) 

  IV. 1.6), 2.10) II. 2. 2), 3. 1) 2), 4. 1), 
5.2), 6. 2) 3) 6) 7) 

 XIII. 1.4) 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Uczestniczy w rozmowie na temat ilustracji i treści wiersza Jerzego Ficowskiego Czerwiec •Czyta ze zrozumieniem tekst Owocowa kamizelka ratunkowa 
•Przeprowadza doświadczenie zgodnie z instrukcją •Doskonali technikę czytania •Czyta ze zrozumienieminformacjęo tym, jak powstaje owoc czereśni •Zaznacza na kolorowo 
nazwę miesiąca i numer dnia rozpoczęcia kalendarzowego lata •Wyszukuje prawdziwe informacje o czerwcu •Koloruje rysunek zgodnie z podanym kodem •Odczytuje i zapisuje 
powiedzenie ułożone z podanych liter •Wykonuje obliczenia pieniężne, długości i pojemności •Utrwala pojęcia:ćwierć litra i pół litra •Tworzy ilustrację dźwiękową do wiersza 
Jerzego Ficowskiego Czerwiec •Spostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem lata •Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie odpoczynku nad wodą 
• Rozumie potrzebę stosowania kamizelki ratunkowej •Przestrzega zasad korzystania z kamizelki ratunkowej• 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Ponadpodstawowe•Obserwuje i wyjaśnia proces przyczynowo-skutkowy i czasowy – od kwiatu czereśni do owocu • 

25. Bezpiecz-
ne wakacje 

Gimnastyka oka i języka.  
Głośne,rytmiczne czytanie wier-
sza Elżbiety MariiMinczakiewicz 
Walizki. 
Układanie z rozsypanki wyrazo-
wej zdania-przestrogii jego zapi-
sywanie.  
Kończenie zdania odpowiednim 
znakiem.  
Odszyfrowanie i zapisanie zda-
nia.  
Samodzielne szyfrowanie zdania 
związanego z wakacjami według 
podanej zasady.  
Czytam ze zrozumieniem. 

 Projektowa-
nie znaku 
przedstawia-
jącego jedną 
z zasad bez-
piecznego 
spędzania 
wakacji. 

● społeczna 
Zaba-
wy:„Rytmiczny 
pociąg”,„Głuchy 
telefon”. 
 

● funkcje życiowe 
człowieka 

−Przypomnienie 
ważnych zasad 
bezpieczeństwa 
podczas zabawy− 
gra Wakacyjne 
porady.  

−Posługiwanie się 
numerami alar-
mowymi. 

Dzień bez matematy-
ki. 

Zrób to sam!  
Wykonanie 
notatnika 
adresowego 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją. 

 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 64, 65 
K. s. 66, 86, 87 

   W. k. 66  K. s. 67  

Odniesienia 
do PP 

I. 1.1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 8), 
3. 1) 2) 5) 6) 7), 4. 1) 3) 4) 5) 8), 
5.1) 6) 7), 6. 1) 3) 

 V. 1. 2), 2. 1)  III. 1. 1) 3) IV. 2. 2) 5) 8) 10) 
11) 

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

 



 

 
 

NowiTropiciele| Klasa 2              Szkołapodstawowa1–3 
 

 

 AUTORKI: MałgorzataKaczmarek,JolantaPodsiadły,MonikaRogalska,AnnaTulińska,AldonaDanielewicz-Malinowska (treści muzyczne) 
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Temat dnia 
Obszary edukacji 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe •Głośno,rytmicznie czyta wiersz Elżbiety MariiMinczakiewiczWalizki •Układa z rozsypanki wyrazowej zdanie-przestrogęi je zapisuje •Kończy zdanie odpowiednim 
znakiem •Odszyfrowuje i zapisuje zdanie •Samodzielnie szyfruje zdanie związane z wakacjamiwedług podanej zasady •Projektuje znak przedstawiający jedną z zasad bezpiecz-
nego spędzania wakacji •Uczestniczy w zabawach:„Rytmiczny pociąg”, „Głuchy telefon”•Przypomina ważne zasady bezpieczeństwapodczas zabawy •Posługuje się numerami 
alarmowymi •Wykonuje notatnik adresowy zgodnie z podaną instrukcją• 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 
 


