
Rozkład materiału nauczania – edukacja informatyczna 

klasa 1 

 

Uwaga! Przewidywana liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji w każdym kręgu tematycznym:  

edukacja polonistyczna 5, edukacja matematyczna 4, edukacja społeczna 1, edukacja przyrodnicza 1, edukacja 

plastyczna 1, edukacja techniczna 1, edukacja informatyczna 1, edukacja muzyczna 1, wychowanie fizyczne 3. 

 

I krąg tematyczny: Jesteśmy uczniami  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

1. Poznajmy się  

2. W naszej klasie  

3. W naszej szkole  

4. W szkolnym plecaku  

5. Wakacyjne wspomnienia  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Poznawanie pracowni komputerowej i jej 

regulaminu; poznawanie zasad pracy 

podczas zajęć komputerowych. 

• współpracuje z innymi, wykorzystując 

technologię VII.4.1 

• posługuje się udostępnioną mu technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1 

• rozróżnia pożądane i niepożądane 

zachowania osób korzystających z 

technologii VII.5.2 

II krąg tematyczny: Kodeksy i umowy 

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych: 

6. Bezpieczna droga do szkoły  

7. Droga na wsi i w mieście  

8. Bezpieczne zabawy  

9. Dbamy o ład i porządek w klasie  

10. Nasza klasowa umowa  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Poznawanie głównych elementów zestawu 

komputerowego. Nauka włączania 

komputera i logowania się do niego. 

Poznawanie różnych rodzajów komputerów 

(np. laptop, smartfon, tablet) i ich 

podobnych elementów.  

 

• poznaje komputer i inne urządzenia 

cyfrowe VII.3.1  

• posługuje się udostępnioną mu technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1  

 

III krąg tematyczny: Nasze zainteresowania  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

11. Nasze albumy  

12. W wolnym czasie  

13. Gry i zabawy podwórkowe  

14. Układanki i gry planszowe  



15. Wyliczanki, rymowanki  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Samodzielne włączanie i wyłączanie 

komputera. Nauka prawidłowego logowania 

się i wylogowywania się z sieci. 

• posługuje się komputerem, wykonując 

zadanie VII.3.1  

• posługuje się udostępnioną mu technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1 

IV krąg tematyczny: Na dużym ekranie  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

16. W świecie zabawek   

17. Filmowe opowieści  

18. W kinie  

19. Powitanie jesieni  

20. Tworzymy film rysunkowy  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Poznawanie pojęć kursor, okno; 

poruszanie kursorem po ekranie. Włączanie, 

wyłączanie i zmiana wielkości okna. 

Uruchamianie aplikacji Notatnik i kończenie 

z nią pracy. Poznawanie działania 

przycisków Zamknij, Minimalizuj, 

Maksymalizuj w oknie programu. 

• rozwiązuje zadania prowadzące do 

odkrywania algorytmów VII.1.3  

• posługuje się komputerem, wykonując 

zadanie VII.3.1  

• współpracuje z innymi, wykorzystując 

technologię VII.4.1  

• posługuje się udostępnioną mu technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1 

V krąg tematyczny: Moja rodzina  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

21. Mój tata  

22. Rodzeństwo  

23. Moja mama  

24. Kim są moi rodzice?  

25. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Nauka uruchamiania płyty CD. Praca z 

myszą w programie graficznym Paint. 

Zmiana kolorów i grubości pędzli w 

programie Paint. 

• tworzy proste rysunki w programie 

graficznym VII.2.2  

• współpracuje z innymi, wykorzystując 

technologię VII.4.1  

• posługuje się udostępnioną mu technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1 

VI krąg tematyczny: Domy i domki  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

26. Mój dom  

27. Domy i domki zwierząt  

28. Różne domy,  

29. Urządzenia w moim domu  

30. Budujemy domy  

Treści kształcenia w poszczególnych Przewidywane osiągnięcia ucznia 



edukacjach 

edukacja informatyczna 

• Uruchamianie programu z płyty. Wykorzystywanie 

pędzla w programie Paint – zmiana kolorów, 

rysowanie po śladzie, rysowanie z użyciem pędzli o 

różnych grubościach.  

• Wykorzystywanie zasobów internetowych do 

poszerzenia wiedzy przedmiotowej i ogólnej. 

• tworzy proste rysunki w programie graficznym 

VII.2.2  

• posługuje się komputerem, wykonując zadanie 

graficzne VII.3.1  

• współpracuje z innymi, wykorzystując technologię 

VII.4.1  

• posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie 

z ustalonymi zasadami VII.5.1  

• przestrzega zasad dotyczących korzystania z 

efektów pracy innych osób korzystających z 

technologii, zwłaszcza w sieci internet VII.5.3 

VII krąg tematyczny: Dary jesieni  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

31. Jesienne pożegnania  

32. Kto pomalował drzewa?  

33. Zbieramy kasztany  

34. Co warto wiedzieć o grzybach?  

35. Świat w jesiennych barwach  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Uruchamianie programu Notatnik. Wpisywanie 

liter na klawiaturze. Poznawanie i wykorzystywanie 

wybranych klawiszy (Enter, Shift, spacja, strzałki). 

• tworzy dokumenty tekstowe VII.2.2  

• posługuje się komputerem, wykonując zadanie 

VII.3.1  

• kojarzy działanie komputera z efektami pracy z 

oprogramowaniem VII.3.2  

• posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie 

z ustalonymi zasadami VII.5.1 

VIII krąg tematyczny: Odżywianie  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

36. Warzywa w naszym jadłospisie  

37. Kolorowo, czyli zdrowo  

38. Wspólne zakupy  

39. Właściwe zachowanie przy stole  

40. Pamiętamy o tych, którzy odeszli  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Praca w programie Paint – korzystanie z narzędzia 

Lupa, przybliżanie i oddalanie obrazu, uzupełnianie 

brakujących konturów elementów do wypełnienia, 

tworzenie rytmów graficznych zgodnie z wzorem, 

kolorowanie. 

• tworzy polecenie do określonego planu działania – 

koloruje w programie Paint VII.1.2  

• tworzy proste rysunki, zna pojęcia przybliżenia i 

oddalenia obrazu w programie Paint VII.2.2  

• zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym 

miejscu VII.2.3  

• posługuje się komputerem, wykonując zadanie 

graficzne, korzysta z narzędzia Lupa VII.3.1  

• współpracuje z innymi, wykorzystując technologię 

VII.4.1  

• posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie 

z ustalonymi zasadami VII.5.1 

IX krąg tematyczny: Między nami pierwszakami  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  



41. Konkurs plastyczny  

42. Koleżanki i koledzy  

43. Pomocne ręce  

44. Jesteśmy życzliwi  

45. Sposoby na nudę  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Poznawanie pojęć program, programowanie. 

Zabawy w programowanie – ustawianie obiektów, 

ustalanie dróg dojścia, rysowanie strzałek. Zabawy w 

grupach. 

• wie, na czym polega programowanie robota, zna 

pojęcia program, programowanie VII.1.1  

• buduje proste komunikaty do sterowania obiektem 

(osobą) VII.1.2  

• rysuje linie zgodnie ze wskazaniami VII.1.3 

 

X krąg tematyczny: Listopadowe dni 

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

46. Jesienna szaruga  

47. Zwierzęta hodowane przez człowieka  

48. Ubranie na listopadowe dni  

49. Gdy za oknem szaro, buro i ponuro  

50. Jesteśmy Polakami  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Rysowanie linii prostych za pomocą 

narzędzia Linia w edytorze grafiki Paint. 

Poznawanie skrótu klawiaturowego Ctrl+Z. 

Rysowanie różnych (poziomych, 

pionowych) linii z wykorzystaniem klawisza 

Shift, zmienianie ich grubości. 

 

• układa w logicznym porządku polecenia 

(instrukcje) VII.1.1 

• tworzy polecenie do określonego planu 

działania VII.1.2 

• tworzy prosty rysunek VII.2.2 

• posługuje się komputerem do 

wykonywania zadania VII.3.1 

• posługuje się udostępnioną technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1 

XI krąg tematyczny: W krainie baśni 

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych: 

51. Ulubione baśnie  

52. Tajemnica zaczarowanego zamku  

53. Księżniczka na ziarnku grochu  

54. Kolorowe parasole  

55. W świecie fantazji 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Rysowanie flagi Polski z wykorzystaniem 

klawisza Shift i narzędzia Linia. Utrwalanie 

skrótu Ctrl+Z. Wskazywanie sekwencji 

wydarzeń z filmu, wykorzystanie narzędzia 

Shift. 

• układa w logicznym porządku polecenia 

(instrukcje) VII.1.1  

• tworzy polecenie do określonego planu 

działania VII.1.2  

• tworzy prosty rysunek (flagę Polski), 

wykorzystując klawisz Shift i narzędzie 

Linia VII.2.2  



• posługuje się komputerem, wykonując 

zadanie graficzne VII.3.1  

• posługuje się technologią zgodnie z 

zasadami VII.5.1 

XII krąg tematyczny: Nadchodzi zima  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

56. Występy cyrkowców  

57. Drogi i ulice  

58. Ptaki, które można spotkać zimą  

59. Kalendarz pogody  

60. Mikołajkowe zwyczaje  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Rysowanie figur (kół i prostokątów) w 

edytorze grafiki Paint z wykorzystaniem 

narzędzia Kształty. Stosowanie różnych 

rodzajów wypełnień figur (pełne, efektowe, 

np. farbą, kredką). Tworzenie gry w kółko 

i… kwadrat i granie w nią w grupach. 

• tworzy proste rysunki VII.2.2  

• posługuje się komputerem, wykonując 

zadania graficzne VII.3.1  

• współpracuje z uczniami, tworząc grę i 

grając w nią w grupie VII.4.1  

• posługuje się udostępnioną technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1 

XIII krąg tematyczny: Myślimy o innych  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

61. Kolorowe obrazki 

62. Kapelusz Pani Wrony  

63. Nasi pupile  

64. Klasowe akcje pomocy  

65. Wśród sąsiadów  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Poznawanie sposobów zapisywania plików 

i zapisywanie ich w wyznaczonym miejscu. 

Poznawanie pojęć pliki, folder. 

• zapisuje efekty swojej pracy we 

wskazanym miejscu VII.2.3  

• posługuje się udostępnioną mu technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1 

XIV krąg tematyczny: Wkrótce Boże Narodzenie  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

66. Długie zimowe wieczory  

67. Przygotowania do świąt  

68. Świąteczne dekoracje  

69. Świąteczne zwyczaje  

70. Klasowa Wigilia  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Utrwalanie sposobów zapisywania plików i 

zapisywanie ich w wyznaczonym miejscu. 

Utrwalanie pojęć pliki, folder.  

 

• tworzy polecenie lub sekwencje poleceń do 

określonego planu działania VII.1.2  

• tworzy proste rysunki VII.2.2  

• zapisuje efekty swojej pracy we 

wskazanym miejscu VII.2.3 



• posługuje się udostępnioną mu technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1 

XV krąg tematyczny: Z Nowym Rokiem tanecznym krokiem  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

71. Karnawałowe stroje  

72. Noworoczne postanowienia  

73. Bal karnawałowy  

74. Nie zapominajmy o nich  

75. Karnawałowe mask 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Rysowanie i ozdabianie bombki w 

edytorze grafiki Paint. Łączenie kilku figur 

w całość. Używanie pędzla Aerograf. 

• tworzy proste rysunki VII.2.2  

• zapisuje efekty swojej pracy we 

wskazanym miejscu VII.2.3  

• używa komputera, wykonując zadanie 

graficzne VII.3.1  

• kojarzy działanie komputera z efektami 

pracy z oprogramowaniem VII.3.2  

• posługuje się technologią zgodnie z 

zasadami VII.5.1  

XVI krąg tematyczny: Bezpieczne ferie  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

76. Sporty zimowe  

77. Pierwsza pomoc  

78. Zimowa wyprawa  

79. Nagroda Fair Play  

80. Bezpieczne zabawy zimowe  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Poznawanie pojęcia robot i zastosowania 

robotów w życiu codziennym. Rysowanie 

robota w edytorze grafiki Paint z 

wykorzystaniem wszystkich dostępnych 

narzędzi i wykonywanie robota w zeszycie 

ćwiczeń z figur z wyklejanki.  

 

• rozwiązuje zadania prowadzące do 

odkrywania algorytmów VII.1.3  

• tworzy proste rysunki w edytorze grafiki 

Paint VII.2.2  

• zapisuje efekty swojej pracy we 

wskazanym miejscu VII.2.3  

• posługuje się komputerem do wykonania 

zadania graficznego VII.3.1  

• kojarzy działanie komputera z efektami 

pracy z oprogramowaniem VII.3.2  

• posługuje się udostępnioną mu technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1 

XVII krąg tematyczny: Święto babci i święto dziadka  

Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:  

81. Album zwierząt  

82. Życzenia dla babci i dziadka  

83. Z biegiem rzeki  

84. Teatr dla babci i dziadka  



85. Zabawy z dawnych lat  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

edukacja informatyczna 

• Ustalanie planu wydarzeń w historii o 

śnieżynce; porządkowanie ilustracji, 

układanie klatek filmowych. Ustalanie 

kolejnych czynności niezbędnych do 

wykonania bałwana, określanie liczby 

powtórzeń sekwencji.  

 

• układa w logicznym porządku obrazki, 

wydarzenia VII.1.1  

• tworzy sekwencje poleceń do określonego 

planu działania VII.1.2  

• rozwiązuje zadania prowadzące do 

odkrywania algorytmów VII. 1.3  

• rozróżnia pożądane i niepożądane 

zachowania innych osób (również uczniów) 

korzystających z technologii, zwłaszcza w 

sieci internet VII.5.2  
 

 

XVIII krąg tematyczny: Czas zimowy 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 86. Zimowy pejzaż – P cz. 3 s. 4–5, 84, Z cz. 3 s. 4–5, M cz. 3 s. 4–5 

edukacja polonistyczna 

Uważne słuchanie utworów. Doskonalenie 

spostrzegawczości – wnikliwe oglądanie i 

uzupełnianie obrazów i ilustracji. Opisywanie 

zimy – na podstawie wiersza Małgorzaty 

Strzałkowskiej „Zima”, reprodukcji obrazów i 

obserwacji otoczenia. Tworzenie wyrazów z 

sylab. Pisownia imion, nazwisk i tytułów 

dzieł malarskich wielką literą. 

• I.1.1, 1.3, 2.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.8, 5.1 

 • Słucha z uwagą utworów i wypowiedzi 

nauczyciela i innych osób z otoczenia. 

Wypowiada się w uporządkowanej formie 

na tematy związane z przeżyciami, 

sytuacjami szkolnymi, oczekując na swoją 

kolej. Opisuje zimę na podstawie wiersza, 

reprodukcji obrazów i własnych 

obserwacji otoczenia. Tworzy wyrazy z 

sylab. Pisze imiona, nazwiska i tytuły dzieł 

malarskich wielką literą. 

edukacja matematyczna 

Porównywanie liczb i działań w grach i 

zabawach. Poznawanie struktury liczb drugiej 

dziesiątki i ich zapisywanie. Wyodrębnianie i 

wskazywanie cyfry dziesiątek i cyfry 

jedności. Wyjaśnianie znaczenia cyfr w 

zapisie liczby. Dodawanie do podanych liczb 

i odejmowanie od nich. 

• II.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 

• Odczytuje i zapisuje liczby za pomocą 

cyfr oraz je porównuje. Wyjaśnia 

znaczenie cyfr w zapisie liczby 

dwucyfrowej. Dodaje do podanej liczby i 

od niej odejmuje. 

edukacja społeczna • III.1.1, 2.6  



Poznawanie wybitnych przedstawicieli 

polskiego malarstwa i ich wybranych dzieł. 

• Przedstawia wybranych polskich 

pejzażystów. Jest świadomy, że w swej 

działalności plastycznej korzysta z 

dorobku poznanych pejzażystów. 

edukacja plastyczna 

Poznawanie wybranych polskich pejzażystów 

i ich dzieł, wyjaśnianie pojęcia pejzaż, 

wyszukiwanie informacji o wybranych 

pejzażystach. Malowanie pejzażu wybraną 

techniką. 

• V.2.2, 2.6, 3.2 

• Maluje pejzaż wybraną techniką. 

Rozpoznaje i nazywa gatunek malarski 

jakim jest pejzaż.  

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie informacji o wybranych 

polskich pejzażystach. 

• VII.3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 

• Korzysta ze stron internetowych w celu 

gromadzenia informacji o znanych 

polskich pejzażystach. Tworzy proste 

dokumenty, łącząc tekst z grafiką. 

Współpracuje z innymi uczniami, 

wymieniając się z nimi pomysłami i 

doświadczeniami w korzystaniu z 

technologii informatycznej. Bezpiecznie 

porusza się w internecie. 

 

edukacja muzyczna 

Słuchanie utworów muzyki klasycznej. 

Śpiewanie piosenek o zimie, wykonanie do 

nich akompaniamentu perkusyjnego oraz 

improwizacji ruchowych.  

• VIII.1.2, 2.2, 3.1, 4.2 

• Słucha muzyki, śpiewa piosenkę, 

przedstawia ruchem treść muzyczną oraz 

gra na instrumentach perkusyjnych. 

 

wychowanie fizyczne 

Poznawanie alternatywnych zabaw 

ruchowych, którymi można w domu zastąpić 

zabawy na śniegu. Kreatywne zabawy 

zimowe – wykonywanie ćwiczeń w sali. 

• IX.2.3, 2.4e, 2.7, 3.2, 3.3 

• Rzuca oburącz i jednorącz, w miejscu i w 

ruchu różnymi przedmiotami. Podnosi i 

przenosi przybory. Samodzielnie wykonuje 

alternatywne ćwiczenia zapobiegające 

wadom postawy. Okazuje powściągliwość 

w ocenie możliwości fizycznych 

współćwiczących. Przestrzega ustalonych 

reguł i zasad bezpieczeństwa. 

Temat 87. Wyprawa z leśnikiem – P cz. 3 s. 6–7, 85–86, Z cz. 3 s. 6–7, M cz. 3 s. 6–7  



edukacja polonistyczna 

Wprowadzenie liter ś, Ś (ślady, Śląsk). 

Dokonywanie analizy i syntezy głoskowej 

wyrazów z ś. Nauka pisania liter w izolacji i 

w wyrazach, pisanie zdań. Czytanie tekstu z 

nowo poznanymi literami. Wypowiedzi na 

temat wysłuchanego tekstu. Ustne i pisemne 

odpowiedzi na pytania do niego – 

wyszukiwanie odpowiednich fragmentów w 

tekście. Ćwiczenia w czytaniu ze 

zrozumieniem i z podziałem na role. 

• I.2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1, 4.5, 5.1, 5.6 

• Zna i pisze litery ś, Ś. Dokonuje analizy i 

syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów z 

ś. Czyta wyrazy, zdania i tekst z nowo 

poznaną literą. Wypowiada się na temat 

wysłuchanego tekstu. Ustnie i pisemnie 

udziela odpowiedzi na pytania do tekstu. 

Wyszukuje w tekście fragmentów, które są 

odpowiedziami na pytania. Ćwiczy 

technikę czytania z podziałem na role. 

edukacja matematyczna 

Wskazywanie i odczytywanie pełnych godzin 

na tarczy zegarowej ze wskazówkami w 

systemie 12-godzinnym. Wykonywanie 

prostych obliczeń zegarowych. Doskonalenie 

techniki rachunkowej w zakresie 12. 

Racjonalne planowanie swojego dnia. 

• II.3.2, 6.4, 6.9 

• Wskazuje i odczytuje pełne godziny na 

tarczy zegarowej w systemie 12-

godzinnym. Wykonuje proste obliczenia 

zegarowe, racjonalnie planując swój dzień. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 12 bez 

przekraczania progu dziesiątkowego. 

edukacja społeczna 

Kształtowanie umiejętności efektywnej 

współpracy w czasie wykonywania plakatu i 

zgodnej zabawy w grupie.  

• III.1.1, 1.2, 1.4, 1.10 

• Aktywnie współpracuje w grupie, 

stosując się do przyjętych zasad. 

Wykorzystuje w procesie uczenia się 

umiejętności nabyte podczas pracy 

zespołowej.  

edukacja przyrodnicza 

Omawianie cech lasu jako ekosystemu 

(miejsca życia roślin i zwierząt). 

Dobrodziejstwa lasu (dla człowieka). 

Poznawanie zawodów ludzi pracujących w 

lesie. 

• IV.1.1, 1.2, 2.1 

• Rozpoznaje w otoczeniu popularne 

gatunki roślin i zwierząt, w tym objęte 

ochroną. Rozpoznaje i wyróżnia cechy lasu 

jako ekosystemu. Zna najważniejsze 

zawody i zajęcia ludzi pracujących w lesie. 

edukacja plastyczna 

Grupowe wykonywanie plakatu o tematyce 

leśnej.  

• V. 2.1, 2.6 

• Wykonuje w zespole plakat o tematyce 

leśnej wykorzystując dowolne techniki. 

edukacja informatyczna 

Porządkowanie sekwencji wydarzeń, 

wyszukiwanie prawidłowych klawiszy na 

klawiaturze, rysowanie drogi do celu – 

• VII.1.1, 1.2, 1.3, 3.3, 5.1, 5.2 

• Układa w logicznym porządku obrazki, 

wydarzenia. Tworzy sekwencje poleceń do 

określonego planu działania. Rozwiązuje 



szukanie prawidłowej drogi przez labirynt. 

Wykorzystanie internetu jako źródła 

informacji o zawodach związanych z 

leśnictwem. 

zadania prowadzące do odkrywania 

algorytmów. 

edukacja muzyczna 

Rozpoznawanie i naśladowanie głosów 

leśnych zwierząt. 

• VIII.2.1 

• Naśladuje odgłosy zwierząt. 

Temat 88. Zima w lesie – P cz. 3 s. 8–9, 87–88, Z cz. 3 s. 8–9, M cz. 3 s. 8  

edukacja polonistyczna 

Układanie i wyjaśnianie przysłów o lesie. 

Ćwiczenia utrwalające głoskę miękką ś. 

Analiza i synteza głoskowa wyrazów z ś. 

Czytanie i pisanie nazw zwierząt leśnych – 

przecinek w wyliczaniu. Uzupełnianie 

wyrazów literami s lub ś. Układanie wyrazów 

z liter. Wypowiadanie się na podstawie zdjęć, 

omawianie obejrzanego filmu 

przyrodniczego. 

• I.2.3, 2.4, 2.8, 3.1, 4.1, 4.5, 5.1 

• Wyjaśnia i układa przysłowia związane z 

lasem. Dokonuje analizy i syntezy 

głoskowej i sylabowej wyrazów z ś. Czyta 

i poprawnie pisze nazwy zwierząt leśnych. 

Używa przecinka w wyliczaniu. Uzupełnia 

wyrazy spółgłoskami s, ś. Wypowiada się 

na temat lasu w zimowej szacie na 

podstawie zdjęć i filmu. 

edukacja matematyczna 

Utrwalanie nazw kolejnych miesięcy i ich 

kolejności w roku. Proste obliczenia 

dotyczące upływu czasu (miesiące). 

• II.2.3, 3.2, 6.1, 6.4, 6.9 

• Zna nazwy kolejnych miesięcy. 

Posługuje się kalendarzem. Określa 

kolejność miesięcy. Wykonuje proste 

obliczenia dotyczące upływu czasu z 

uwzględnieniem miesięcy. Wykorzystuje 

nabyte umiejętności w odkrywaniu 

zależności związanych z upływem czasu 

(miesiące). 

edukacja przyrodnicza 

Oglądanie i omawianie filmu przyrodniczego 

przedstawiającego życie w lesie zimą. 

Mieszkańcy lasu i ich zachowania w czasie 

zimy. Ślady i tropy zwierząt – prowadzenie 

obserwacji przyrodniczych. Uświadomienie 

konieczności pomagania zwierzętom w czasie 

zimy. Ustalanie zasad dokarmiania ptaków. 

• IV.1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.4 

• Rozpoznaje w otoczeniu popularne 

gatunki roślin i zwierząt, w tym objęte 

ochroną. Rozpoznaje i wyróżnia cechy 

zimowego lasu. Ogląda film przyrodniczy 

(forma obserwacji przyrodniczych). 

Rozpoznaje tropy wybranych zwierząt 

leśnych. Prezentuje zasady opieki nad 

zwierzętami w czasie zimy. 



edukacja techniczna 

Wykonywanie karmnika dla ptaków wg 

własnego pomysłu. 

• VI.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2ab, 2.4 

• Projektuje karmnik wg własnego 

pomysłu, organizuje pracę, zachowuje ład i 

porządek. 

wychowanie fizyczne 

Zabawy naśladowcze z przyborami z reakcją 

na sygnały (skoki przez skakankę, tor 

przeszkód, rzuty do celu). 

• IX.2.1, 2.3, 3.3 

• Przyjmuje podstawowe pozycje do 

ćwiczeń. Pokonuje w biegu tor przeszkód. 

Skacze przez skakankę. Wykonuje rzuty 

do celu. Respektuje zasady przyjęte w 

grach i zabawach ruchowych.  

Temat 89. Zabawy w zimowe dni – P cz. 3 s. 10–11, 89, Z cz. 3 s. 10–11, M cz. 3 s. 9  

edukacja polonistyczna 

Ćwiczenia w mówieniu: wypowiedzi na temat 

wad i zalet zimy. Doskonalenie techniki 

czytania. Odpowiedzi na pytania do tekstu, 

porządkowanie kolejnych wydarzeń. 

Wprowadzenie si (siedem, Siedlce). Analiza i 

synteza głoskowa wyrazów z si. Układanie 

wyrazów z sylab i ich pisanie – utrwalanie 

pisowni imion wielką literą, tworzenie 

zdrobnień. Utrwalanie pisowni ś (przed 

spółgłoską) i si (przed samogłoską). 

• I.2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, 4.8, 4.9, 5.1, 

5.5 

• Wypowiada się na temat zalet i wad 

zimy. Doskonali technikę czytania. 

Odpowiada na pytania do tekstu. 

Porządkuje kolejne wydarzenia. Dokonuje 

analizy i syntezy głoskowej i sylabowej 

wyrazów z si. Pisze imiona wielką literą. 

Tworzy zdrobnienia. Pisze poprawnie 

wyrazy z ś, si. 

edukacja matematyczna 

Tworzenie i rysowanie figur geometrycznych, 

kompozycji i wzorów. Klasyfikowanie ich w 

różny sposób. Szukanie ukrytych figur na 

rysunkach i w układankach. Tworzenie i 

rozwiązywanie łamigłówek matematycznych. 

• II.5.1, 6.1, 6.9 

• Rozpoznaje i klasyfikuje figury 

geometryczne. Wyszukuje wskazane 

figury wśród przedstawionych na 

rysunkach i układankach. 

edukacja społeczna 

Kształtowanie umiejętności współpracy i 

zgodnej zabawy oraz odpowiedzialności za 

wykonanie powierzonego zadania. 

• III.1.1, 1.3 

• Zgodnie pracuje i bawi się w grupie. 

Odpowiedzialnie wykonuje przydzielone 

grupie zadanie. 

edukacja przyrodnicza 

Charakterystyczne cechy zimy i zimowej 

pogody oraz zasady bezpiecznej zabawy 

zimą. Ustalanie dat początku i końca 

• IV.2.6, 2.8, 2.11 

• Przedstawia charakterystyczne cechy 

zimy na podstawie obserwacji i 

doświadczeń własnych. Ubiera się 



kalendarzowej i astronomicznej zimy. stosownie do panującej zimy. 

edukacja plastyczna 

Rysowanie znaków zakazu i nakazu 

związanych z bezpieczeństwem zabaw 

zimowych. 

• V.2.1, 2.6 

• Rysuje kredkami i mazakami znaki 

nakazu i zakazu dotyczące zimowych 

zabaw. 

edukacja techniczna 

Grupowe wykonywanie bałwana lub igloo z 

papierowych kul – praca konstrukcyjna. 

• VI.1.1, 1.2, 2.1, 2.2ab 

• Projektuje i wykonuje w grupie elementy 

zimowych budowli (bałwan lub igloo). 

Wykorzystuje połączenia rozłączne i 

nierozłączne. Zachowuje ład i porządek 

podczas pracy. 

edukacja muzyczna 

Improwizacje głosowe: dźwięki wysokie, 

niskie, średnie; wykonywanie tańca królewny, 

piosenka „Córka Gburka”. 

• VIII.2.1, 2.2, 3.1 

• Improwizuje głosem dźwięki wysokie, 

średnie i niskie; śpiewa piosenkę „Córka 

Gburka”, wyraża charakter piosenki 

tańcem.  

Temat 90. Nie dajmy się chorobie! – P cz. 3 s. 12–13, Z cz. 3 s. 12–13 

edukacja polonistyczna 

Ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem – 

postępowanie zgodnie z instrukcją. Czytanie 

komiksu ze zrozumieniem i z podziałem na 

role. Ocena postępowania bohaterów 

komiksu. Odczytywanie rad Rabana. 

Przypomnienie roli wykrzyknika na końcu 

zdania. Utrwalanie pisowni wyrazów z ś, si 

oraz pojęć spółgłoska, samogłoska. Analiza i 

synteza głoskowa wyrazów z ś, si. Swobodne 

wypowiedzi na temat dobrego samopoczucia i 

dbania o zdrowie. 

• I.1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.4, 

4.5, 5.1, 5.2 

• Słucha ze zrozumieniem. Czyta komiks 

ze zrozumieniem i z podziałem na role. 

Wypowiada się na temat postępowania 

bohaterów komiksu. Czyta i uzupełnia 

rady dotyczące zdrowego trybu życia. 

Stawia wykrzyknik na końcu zdań 

wykrzyknikowych. Wypowiada się na 

temat dobrego samopoczucia i dbania o 

zdrowie. Dokonuje analizy i syntezy 

głoskowej i sylabowej wyrazów z ś, si. 

Zapisuje wyrazy z ś, si. 

edukacja społeczna 

Kształtowanie umiejętności efektywnej 

współpracy i zgodnej zabawy w zespole. 

Podejmowanie prób oceny postępowania 

bohaterów komiksu i porównywanie ich 

zachowania z własnym. 

• III.1.3, 1.4, 1.7, 1.10 

• Aktywnie współpracuje w grupie, 

stosując się do przyjętych zasad. Ocenia 

własne postępowanie w odniesieniu do 

bohaterów komiksu. 



edukacja przyrodnicza 

Uświadomienie wpływu zdrowego 

odżywiania i ubrania dostosowanego do 

pogody na zdrowie i dobre samopoczucie 

człowieka. Przygotowanie sałatki owocowej i 

wody z cytryną. 

• IV.2.6, 2.7, 2.8 

• Ubiera się stosownie do pory roku i 

pogody. Zna najważniejsze wartości 

odżywcze wybranych produktów 

żywnościowych. Jest świadomy wpływu 

diety na zdrowie i stara się przestrzegać 

zasad zdrowego odżywiania. Przygotowuje 

zdrowy posiłek. 

edukacja plastyczna 

„Dbamy o zdrowie” – grupowe wykonanie 

plakatu. 

• V.2.1, 2.3, 2.6 

• Wykonuje w grupie plakat o tematyce 

prozdrowotnej, wykorzystując techniki 

mieszane. 

wychowanie fizyczne 

Rozmowa na temat znaczenia ruchu dla 

zachowania zdrowia. Ćwiczenia ruchowe z 

obręczą (toczenie obręczy w biegu, przejście 

równoważne). 

• IX.1.3, 2.4e, 2.6, 3.2, 3.3 

• Wyjaśnia znaczenie ruchu w zachowaniu 

zdrowia. Wykonuje ćwiczenia z obręczą i 

równoważne. Z powściągliwością ocenia 

możliwości fizyczne koleżanek i kolegów. 

Respektuje zasady gier i zabaw. 

XIX krąg tematyczny: Ciekawe zajęcia 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 91. Wyraz z literą ć – P cz. 3 s. 14–15, 90–91, Z cz. 3 s. 14–15, M cz. 3 s. 10–11 

edukacja polonistyczna 

Podawanie nazw obiektów z głoską ć. 

Rozmowa kierowana na podstawie 

wysłuchanego tekstu. Doskonalenie analizy 

słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską 

ć w różnych pozycjach. Wprowadzenie 

spółgłoski miękkiej ć (ćma, Ćwirek). 

Ćwiczenia w pisaniu wyrazów ze spółgłoską 

ć. Wyszukiwanie wyrazów z ć w tekście i w 

ciągach liter, dobieranie wyrazów w pary. 

Czytanie tekstu z podziałem na role. 

Wyszukiwanie w tekście fragmentu, który jest 

odpowiedzią na pytanie, i przepisywanie 

zdania. 

• I.1.3, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 5.1 

• Słucha tekstu czytanego przez 

nauczyciela i udziela odpowiedzi na 

pytania do niego. Dokonuje analizy i 

syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów z 

ć. Rozpoznaje literę ć i ją pisze. Czyta 

tekst z podziałem na role. Wyszukuje w 

tekście odpowiedzi na pytanie. Poprawnie 

przepisuje fragment tekstu. 



edukacja matematyczna 

Zapisywanie cyframi liczb 13, 14 i 15, 

wyodrębnianie dziesiątek i jedności. 

Numerowanie elementów w zakresie 15. 

Numeracyjne przypadki dodawania i 

odejmowania. Rozwiązywanie zadania 

wymagającego obliczeń pieniężnych. 

• II.2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 6.3 

• Zapisuje cyframi liczby 13, 14, 15.  

Wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby 

dwucyfrowej. Dodaje i odejmuje liczby w 

zakresie 15. Wykonuje obliczenia 

pieniężne. Rozwiązuje zadanie tekstowe.  

edukacja społeczna 

Znaczenie systematycznego odrabiania prac 

domowych – kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za powierzone zadania i 

własny rozwój. 

• III.1.1, 1.3, 1.4 

• Wie, że odrabianie prac domowych jest 

obowiązkiem ucznia. Systematycznie 

przygotowuje się do lekcji. 

wychowanie fizyczne 

Ćwiczenia prawidłowego chodu – lekcja o 

charakterze korekcyjno-zdrowotnym 

(przyjmowanie prawidłowej postawy do 

ćwiczeń, chodzenie na czworakach, ćwiczenia 

z piłką). 

• IX.1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4b,e, 2.7, 3.2, 3.4 

• Zna rolę ruchu w utrzymaniu zdrowia. 

Przyjmuje prawidłową postawę do 

ćwiczeń. Pokonuje w biegu przeszkody 

sztuczne. Wykonuje ćwiczenia z piłką oraz 

ćwiczenia zwinnościowe z 

czworakowaniem i podnoszeniem oraz 

przenoszeniem przyborów.  

Temat 92. Wycieczka do Ćmielowa – P cz. 3 s. 16–17, 92, Z cz. 3 s. 16–17, M cz. 3 s. 12–

13 

edukacja polonistyczna 

Wyszukiwanie informacji na temat produkcji 

porcelany, z której słynie Ćmielów. 

Rozmowa na temat historii porcelany na 

podstawie wysłuchanego tekstu 

informacyjnego. Uzupełnianie zdań na 

podstawie tekstu, wielka litera w nazwach 

państw i miast. Opisywanie wyrobów z 

porcelany – kilkuzdaniowe wypowiedzi na 

temat przedmiotów przedstawionych na 

zdjęciach i ulubionych talerzyków dzieci. 

Utrwalanie pisowni wyrazów z literą ć. 

• I.1.3, 2.3, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 

6.2 

• Wyszukuje w dostępnych źródłach 

informacje na temat produkcji porcelany w 

Ćmielowie. Uważnie słucha tekstu 

informacyjnego. Uczestniczy w rozmowie 

na temat tekstu. Uzupełnia zdania 

zdobytymi informacjami. Pisze wielką 

literą nazwy państw i miast. Opisuje 

wyroby z porcelany. Poprawnie pisze 

wyrazy z ć. 

edukacja matematyczna 

Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

wykorzystaniem opowiadań matematycznych 

• II.2.2, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 6.3, 6.9 

• Dodaje i odejmuje w zakresie 15 bez 

przekraczania progu dziesiątkowego. 



– obliczenia w zakresie 15, analizowanie 

zadania z nadmiarem danych, układanie 

zadań, obliczenia pieniężne, porządkowanie 

cen w ciągu rosnącym i malejącym. 

Obliczanie sum i różnic w zakresie 15, 

poprawianie błędnych obliczeń. 

Analizuje i rozwiązuje zadania. Układa i 

rozwiązuje zadania. Wykonuje obliczenia 

pieniężne. Porządkuje ceny zgodnie z 

podanym warunkiem.  

edukacja społeczna 

Wyroby z porcelany jako dorobek minionych 

epok. Współpraca w zespole podczas 

wykonywania plakatu. 

• III.1.3, 2.6 

• Opisuje historyczne znaczenie produkcji 

wyrobów z porcelany. Aktywnie i zgodnie 

współpracuje w grupie. 

edukacja przyrodnicza 

Poznawanie właściwości powietrza (wygląd, 

stawianie oporu, waga) – prowadzenie 

obserwacji i doświadczeń, wyciąganie 

wniosków. Rozważania na temat 

konieczności dbania o czyste powietrze. 

• IV.1.6, 1.7, 1.8 

• Wykonuje proste doświadczenia, badając 

właściwości powietrza. Formułuje wnioski 

z przeprowadzonych doświadczeń.  

edukacja plastyczna 

Co zanieczyszcza powietrze? – wykonanie 

plakatów (praca w grupach). 

• V.2.1 

• Rysuje kredkami, wykonując w grupie 

plakat. 

edukacja informatyczna 

Przenoszenie elementów w edytorze grafiki 

Paint z tłem i bez tła; wyszukiwanie w 

zbiorze śnieżynek nieprawidłowych 

(ośmioramiennych). 

Wyszukiwanie informacji w internecie 

uzupełniających pozyskane wiadomości. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 

• Tworzy proste rysunki w edytorze grafiki 

Paint. Zapisuje efekty swojej pracy. 

Korzysta ze wskazanych zasobów 

internetowych, wyszukując informacje. 

Temat 93. Z wizytą u cioci – P cz. 3 s. 18–19, 93, Z cz. 3 s. 18–19, M cz. 3 s. 14  

edukacja polonistyczna 

Redagowanie pytań i odpowiedzi do 

wysłuchanego tekstu. Wprowadzenie znaków 

literowych ci, Ci (ciasto, Cieszyn), poznanie 

zasady ich pisania przed samogłoskami. 

Ćwiczenia doskonalące pisanie sylab i 

wyrazów ze spółgłoską miękką ci, pisanie z 

pamięci zdania z wyrazami zawierającymi 

sylaby cio, cia, cie, ciu, cią. Dzielenie 

wyrazów na głoski i sylaby. Przypomnienie 

• I.1.3, 1.5, 2.3, 3.1, 3.4, 3.6, 4.1, 4.4, 4.8, 

5.1 

• Układa pytania i odpowiedzi do 

wysłuchanego tekstu. Dokonuje analizy i 

syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów z 

ci. Pisze z pamięci zdanie z wyrazami 

zawierającymi ci. Pisze wielką literą 

nazwy miast i państw. Czyta z podziałem 

na role i ze zrozumieniem. Uzupełnia 

zdania informacjami wyszukanymi w 



pisowni nazw miast wielką literą. Czytanie z 

podziałem na role i ze zrozumieniem, 

wyszukiwanie informacji w tekście i 

uzupełnianie zdań. 

tekście. 

edukacja matematyczna 

Korzystanie z kalendarza, omawianie 

umieszczonych w nim informacji. 

Kształtowanie rozumienia następstwa 

czasowego w cyklu rocznym – 

przypomnienie nazw pór roku i kolejnych 

miesięcy, proste obliczenia kalendarzowe. 

• II.2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 6.4, 6.9 

• Korzysta z kalendarza i zawartych w nim 

informacji. Przypomina nazwy pór roku i 

kolejnych miesięcy. Wykonuje proste 

obliczenia kalendarzowe.  

edukacja społeczna 

Współpraca w grupie podczas zajęć 

ruchowych i przestrzeganie ustalonych zasad. 

• III.1.3 

• Aktywnie i zgodnie współpracuje w 

grupie w czasie zajęć ruchowych. 

edukacja przyrodnicza 

Wyszukiwanie miast na mapie Polski, 

wskazywanie Cieszyna, Ciechanowa i 

własnej miejscowości, określanie odległości 

(blisko, daleko, bardzo daleko). Poznawanie 

głównych atrakcji turystycznych Cieszyna. 

• IV.3.2 

• Wskazuje na mapie Polski Cieszyn, 

Ciechanów i własną miejscowość.  

Ponadpodstawowe: Zna główne atrakcje 

Cieszyna. 

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie w internecie informacji 

poszerzających wiadomości. 

• VII.3.3 

• Korzysta z zasobów internetowych w 

celu poszerzenia wiadomości.  

wychowanie fizyczne 

Zabawy orientacyjno-porządkowe 

doskonalące reakcję na sygnały. 

• IX.3.3 

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa i reguł 

zabaw ruchowych. 

Temat 94. W sklepie z porcelaną – P cz. 3 s. 20–21, 94, Z cz. 3 s. 20–21, M cz. 3 s. 15 

edukacja polonistyczna 

Wypowiedzi na temat asortymentu sklepu z 

porcelaną. Opisywanie figurki kota. 

Porządkowanie zdań opisujących historyjkę 

obrazkową z uwzględnieniem związków 

przyczynowo-skutkowych. Ustne 

redagowanie pytań do tekstu i udzielanie 

odpowiedzi. Opowiadanie na podstawie 

• I.2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, 5.1 

• Wypowiada się na temat asortymentu 

sklepu z porcelaną. Opisuje figurkę kota. 

Porządkuje wydarzenia historyjki 

obrazkowej, uwzględniając związki 

przyczynowo-skutkowe. Układa pytania do 

tekstu. Tworzy opowiadanie na podstawie 

historyjki obrazkowej. Wyjaśnia przenośne 



historyjki obrazkowej, uporządkowanych 

zdań i planu wydarzeń oraz z wykorzystaniem 

zgromadzonego słownictwa. Wyjaśnianie 

wyrażenia słoń w składzie porcelany. 

Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów ze 

spółgłoskami miękkimi ć, ci. Pisanie 

wyrazów z pamięci. 

znaczenie wyrażenia słoń w składzie 

porcelany. Wykonuje ćwiczenia 

utrwalające pisownię wyrazów z głoskami 

miękkimi i pisze je z pamięci. 

edukacja matematyczna 

Analizowanie budowy różnych obiektów, 

określanie ich położenia na kartce i w 

przestrzeni. Odtwarzanie układu obiektów 

geometrycznych zgodnie z podanym wzorem. 

Rysowanie figur na sieci kwadratowej 

zgodnie z podanymi warunkami. 

• II.1.1, 5.1, 6.9 

• Określa położenie obiektów na kartce i w 

przestrzeni. Odtwarza układ obiektów 

geometrycznych. Rysuje figury na sieci 

kwadratowej. 

edukacja społeczna 

Sprawianie najbliższym przyjemnych 

niespodzianek jako przejaw życzliwości i 

szacunku. Respektowanie właściwych 

zachowań w sklepie. 

• III.1.1, 1.4 

• Przygotowuje miłe niespodzianki swoim 

najbliższym. Wie, jak należy zachować się 

w sklepie.  

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie informacji w internecie. 

• VII.3.3 

• Korzysta z zasobów internetowych. 

edukacja muzyczna 

Wykonanie powitanki połączonej z ruchem; 

nauka śpiewanki „Rap o alfabecie”; zabawy 

ruchowe w marszu i biegu; wprowadzenie do 

metrum; improwizacje dźwiękowe. 

• VIII. 2.3, 3.2, 4.4 

• Wykonuje powitankę połączoną z 

ruchem. Zna i śpiewa piosenkę „Rap o 

alfabecie”. Interpretuje ruchem schematy 

rytmiczne. Tworzy improwizacje 

dźwiękowe.  

Temat 95. W kuchni – Z cz. 3 s. 22 

edukacja polonistyczna 

Swobodne wypowiedzi na temat ciekawych i 

wesołych historii, jakie przydarzyły się 

dzieciom i ich bliskim w kuchni – na 

podstawie wysłuchanej piosenki i własnych 

doświadczeń. Omawianie sytuacji 

przedstawionej na ilustracji, wskazywanie jej 

elementów (z pamięci). Kuchenne łamigłówki 

– doskonalenie pamięci wzrokowej i czytania 

• I.1.5, 2.1, 2.3, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 

6.3  

• Wypowiada się na temat zabawnych 

historii, które wydarzyły się w kuchni. 

Omawia sytuację przedstawioną na 

ilustracji. Czyta ze zrozumieniem. 

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej i 

sylabowej wyrazów z ć, ci. Pisze zdanie z 

pamięci i sprawdza jego poprawność. 



ze zrozumieniem. Zabawy słowami 

utrwalające analizę słuchowo-wzrokową i 

pisownię wyrazów ze spółgłoską miękką ć, ci. 

Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat 

samodzielnie wykonanych naczyń z 

porcelany. Analiza zdania i pisanie go z 

pamięci. 

Wypowiada się na temat miseczki z 

porcelany.  

edukacja społeczna 

Przestrzeganie zasad fair play w rywalizacji 

sportowej. 

• III.1.3 

• Przyjmuje postawę fair play w 

rywalizacji sportowej.  

edukacja plastyczna 

Modelowanie i lepienie z tzw. zimnej 

porcelany. 

• V.2.4 

• Lepi i modeluje miskę z tzw. zimnej 

porcelany. 

edukacja techniczna 

Miseczka z porcelany – wykonanie zgodnie z 

instrukcją przedmiotu użytkowego z masy 

porcelanowej z zastosowaniem połączeń 

nierozłącznych. 

• VI.2.2a, 2.3 

• Wykonuje miseczkę z masy 

porcelanowej, stosując połączenia 

nierozłączne. 

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie w internecie informacji 

poszerzających pozyskane wiadomości. 

• VII.3.3 

• Korzysta z zasobów internetowych. 

edukacja muzyczna 

Słuchanie piosenki przygotowującej do 

rozmowy o pracach i zabawnych 

wydarzeniach w kuchni. 

• VIII.1.6 

• Określa nastrój wysłuchanej piosenki. 

wychowanie fizyczne 

Rywalizacja sportowa – zabawy bieżne, 

turniej sportowy (skoki w dal, rzuty do celu, 

skoki przez skakankę). 

• IX.2.2, 2.3, 3.2, 3.3 

• Uczestniczy w grach i zabawach ze 

współzawodnictwem, respektując ich 

zasady. Pokonuje w biegu przeszkody 

sztuczne. Skacze w dal i przez skakankę. 

Rzuca do celu. Zachowuje powściągliwość 

w ocenie możliwości fizycznych 

rówieśników. Akceptuje przegraną. 

XX krąg tematyczny: Niebo nad nami 



Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 96. Z głową w chmurach – P cz. 3 s. 22–23, 95–96, Z cz. 3 s. 23–24, M cz. 3 s. 

16–17 

edukacja polonistyczna 

Rozmowa kierowana pytaniami na temat 

obserwacji nieba (podawanie skojarzeń i 

porównań). Głośne czytanie tekstu i 

sprawdzanie jego rozumienia za pomocą 

pytań pomocniczych. Doskonalenie analizy i 

syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz 

ich czytanie. Wprowadzenie litery ń (słońce, 

Toruń), nauka jej pisania, wielka litera w 

nazwach miast. Omawianie zasad pisowni 

poznanej litery (na końcu wyrazu i przed 

spółgłoską). Nauka pisania litery ń w 

liniaturze w izolacji i w wyrazach. Zabawa 

ortofoniczna doskonaląca wymowę głosek 

szumiących. 

• I.1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.8, 5.1 

• Wypowiada się na temat własnych 

obserwacji nieba. Głośno i ze 

zrozumieniem czyta tekst. Odpowiada na 

pytania do tekstu. Dokonuje analizy i 

syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów z 

ń. Zna i pisze litery ń, Ń. Zna zasadę 

zapisywania głoski miękkiej na końcu 

wyrazów i przed spółgłoską. Pisze wielką 

literą nazwy miast. Doskonali wymowę 

głosek szumiących. 

edukacja matematyczna 

Porównywanie liczb w zakresie 15 z 

wykorzystaniem określeń o tyle 

większa/mniejsza. Obliczenia w zakresie 15 

typu 12 + 3, 15 – 2. Wyodrębnianie dziesiątek 

i jedności w podanych liczbach. Rozkład 

liczb drugiej dziesiątki na składniki – 

dostrzeganie zasad ich zapisu. 

• II. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 5, 6.9 

• Porównuje liczby w zakresie 15. Dodaje i 

odejmuje w zakresie 15 bez przekraczania 

progu dziesiątkowego. Wyjaśnia znaczenie 

cyfr w zapisie liczby dwucyfrowej. 

Rozkłada liczby drugiej dziesiątki na 

składniki. 

edukacja społeczna 

Kształtowanie umiejętności efektywnej 

współpracy podczas wykonywania zadań 

grupowych i zgodnej zabawy w zespole. 

• III.1.1, 1.3 

• Aktywnie współpracuje, wykonując 

zadania w grupach. 

 

edukacja przyrodnicza 

Wypowiedzi na podstawie obserwacji nieba, 

nazywanie kształtów chmur (porównania, 

skojarzenia). 

• IV.1.6 

• Dzieli się spostrzeżeniami z obserwacji 

nieba. 

 



edukacja plastyczna 

„A po deszczu słońce” – wykonanie pracy 

plastycznej farbami, wyrażanie w niej 

swojego nastroju. 

• V.2.2, 2.7 

• Maluje farbami obraz „A po deszczu 

słońce”. W pracy przekazuje uczucia i 

wyraża nastrój. 

edukacja muzyczna 

Zabawy ruchowe ze śpiewem. 

• VIII.1.2 

• Uczestniczy w zabawach ruchowych ze 

śpiewem. 

wychowanie fizyczne 

Zabawy ogólnorozwojowe – ćwiczenie 

orientacji w przestrzeni (czworakowanie, 

zabawy zespołowe). 

• IX.2.4b,e, 2.7, 3.3 

• Doskonali orientację w przestrzeni w 

ćwiczeniach zwinnościowych i zabawach 

zespołowych. 

Temat 97. Ruch Ziemi – P cz. 3 s. 24–25, 97, Z cz. 3 s. 25–26, M cz. 3 s. 18–19  

edukacja polonistyczna  

Prezentacja twórczości W. Chotomskiej i 

poznanie fragmentu książki „Dzieci Pana 

Astronoma”. Wypowiedzi na temat 

wysłuchanego tekstu. „Dzieci Pana 

Astronoma”. Omawianie świata 

przedstawionego w utworze i przedstawianie 

go w formie zabawy ruchowej. Utrwalanie 

pisowni imion, nazwisk i tytułów książek 

wielką literą. Opracowanie słowniczka 

terminów związanych z kosmosem. 

• I.1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.8, 5.1, 6.3 

• Słucha informacji o twórczości W. 

Chotomskiej. Uważnie słucha fragmentów 

jej utworu. Wypowiada się na temat 

elementów świata przedstawionego w 

utworze. Pisze wielką literą imiona, 

nazwiska i tytuły książek. Tworzy 

słowniczek terminów związanych z 

kosmosem. 

edukacja matematyczna 

Analiza, rozwiązywanie i układanie zadań 

tekstowych do ilustracji i do formuły 

matematycznej, obliczenia pieniężne. 

Przedstawianie rozwiązań za pomocą działań 

z okienkiem. Dodawanie i odejmowanie w 

zakresie 15. 

• II.2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.3, 6.9 

• Układa zadania tekstowe do ilustracji i 

formuł matematycznych, analizuje i 

rozwiązuje zadania. Dokonuje obliczeń 

pieniężnych. Przedstawia rozwiązania za 

pomocą działań z okienkiem. Dodaje i 

odejmuje w zakresie 15. 

edukacja społeczna 

Przestrzeganie ustalonych zasad współpracy 

w zabawach ruchowych i eksperymentach. 

Poznanie znanej polskiej autorki książek dla 

dzieci W. Chotomskiej.  

• III.1.3, 1.10, 2.7 

• Przestrzega ustalonych zasad 

współdziałania w zespole. Zna 

podstawowe informacje o twórczości W. 

Chotomskiej. 



 

edukacja przyrodnicza 

Pogadanka na temat planety Ziemi połączona 

z prezentacją globusa. Poznawanie ruchu 

obrotowego Ziemi oraz jego następstw, 

wyjaśnianie zjawiska następstwa dnia i nocy 

– prowadzenie eksperymentu. Zabawa 

ruchowa „Dzień dobry, Słońce”. 

• IV.1.4, 1.6, 3.7 

• Korzysta z różnych źródeł wiedzy na 

temat Ziemi. Wyjaśnia następstwo dnia i 

nocy, wykorzystując wnioski z 

eksperymentu. 

 

edukacja plastyczna 

„Odkrywamy tajemnice kosmosu” – 

wykonanie pracy plastycznej techniką 

mieszaną (malowanie, stemplowanie, 

naklejanie, modelowanie).  

• V.2.2, 2.3, 2.4, 2.6 

• Wykonuje pracę plastyczną techniką 

mieszaną. 

 

edukacja informatyczna 

Rysowanie pejzażu zimowego w programie 

Paint. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1 

• Tworzy i zapisuje rysunek zimowego 

pejzażu w programie Paint. Przestrzega 

zasad korzystania z komputera. 

Temat 98. Obserwacja nieba – P cz. 3 s. 26–27, 98, Z cz. 3 s. 27–28, M cz. 3 s. 20 

edukacja polonistyczna 

Odpowiedzi na pytania do wysłuchanego 

tekstu. Głośne czytanie tekstu o obserwacji 

nieba. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 

różnych poziomach. Wzbogacanie 

słownictwa związanego z kosmosem. 

Kreatywne zabawy językowe. Doskonalenie 

analizy i syntezy wyrazów. Wprowadzenie ni, 

Ni (niebo, Nieładek), ustalanie zasady 

pisowni ni przed samogłoskami. Wypowiedzi 

związane z wizytą w planetarium i na temat 

kosmosu. 

• I.1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 

5.1,  

• Odpowiada na pytania do wysłuchanego 

tekstu. Doskonali głośne czytanie tekstu na 

różnych poziomach. Gromadzi słownictwo 

dotyczące kosmosu. Wypowiada się na 

temat kosmosu i wizyty w planetarium. 

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej i 

sylabowej wyrazów z ni. Zna i pisze ni, Ni. 

edukacja matematyczna 

Rozpoznawanie i klasyfikowanie figur 

geometrycznych (także wielokątów) na 

geoplanie i na sieci kwadratowej. Opisywanie 

cech wspólnych figur i wskazywanie różnic. 

Mierzenie linijką boków narysowanej figury. 

• II.1.2, 5.1, 5.2, 6.9 

• Rozpoznaje i klasyfikuje figury 

geometryczne. Wskazuje cechy wspólne 

figur i różnice między nimi. Mierzy boki i 

rysuje figury. 



edukacja społeczna 

Przestrzeganie zasad kulturalnego 

zachowania się w miejscach publicznych (na 

przykładzie wizyty w planetarium). 

• III.1.8 

• Przestrzega zasady zachowania się w 

planetarium. Wie, jak zachować się w 

miejscach publicznych. 

 

edukacja przyrodnicza 

Poznawanie kosmosu jako zbioru planet. 

Nazwy przyrządów wykorzystywanych do 

obserwacji kosmosu. Co to jest planetarium? 

– intuicyjne próby definiowania pojęcia. 

• IV.1.4, 3.7 

• Wskazuje miejsce Ziemi w Układzie 

Słonecznym. Wie, czym jest planetarium.  

Ponadpodstawowe: Zna wybrane 

przyrządy wykorzystywane do obserwacji 

nieba. 

wychowanie fizyczne 

Zabawy ogólnorozwojowe doskonalące 

reakcję na sygnały (wzmacnianie mięśni 

brzucha i nóg, kształtowanie postawy ciała). 

• IX.1.5, 2.1, 2.4b, 2.7, 3.3 

• Wykonuje ćwiczenia wzmacniające 

mięśnie brzucha i nóg oraz kształtujące 

prawidłową postawę. 

Temat 99. Dlaczego Słońce świeci? – P cz. 3 s. 28–29, 99, Z cz. 3 s. 29–30, M cz. 3 s. 21  

edukacja polonistyczna 

Ćwiczenia ortograficzne utrwalające pisownię 

głosek miękkich ń, ni. Rozmowa kierowana 

na temat Słońca, zabawy tematyczne. Głośne 

czytanie tekstu W. Chotomskiej „Pan 

Astronom mówi o Słońcu”, wypowiedzi na 

temat tekstu. Nauka na pamięć i recytacja 

fragmentu wiersza. Wyjaśnianie pojęć Słońce, 

gwiazda, planeta, Księżyc, wielka litera w 

nazwach ciał niebieskich. Ilustrowanie zdań 

czytanych ze zrozumieniem. 

• I.1.2, 1.3, 1.5, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 

4.4, 4.8, 5.1, 6.2, 6.3 

• Utrwala pisownię głosek miękkich ń, ni. 

Uczestniczy w rozmowie na temat Słońca. 

Czyta głośno wiersz W. Chotomskiej „Pan 

Astronom mówi o Słońcu”. Uczy się na 

pamięć i recytuje fragment wiersza. 

Wyjaśnia pojęcia Słońce, gwiazda, 

planeta, Księżyc. Pisze wielką literą nazwy 

ciał niebieskich. Czyta zdania ze 

zrozumieniem.  

edukacja matematyczna 

Kodowanie i odczytywanie zakodowanych 

informacji. Przypomnienie zasad gry w 

warcaby. „Kto ma więcej?” – gra doskonaląca 

umiejętności rachunkowe. 

• II.1.3, 4.2, 6.8, 6.9 

• Koduje i odczytuje zakodowane 

informacje. Zna reguły gry w warcaby. 

Doskonali umiejętności rachunkowe w 

grach matematycznych. 

 

edukacja społeczna 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

• III.1.3, 1.10 

• Przyjmuje zasady współpracy w grupie. 



prowadzenia obserwacji i zakładania hodowli 

doświadczalnej. Wykorzystywanie pracy 

zespołowej w procesie poznawania warunków 

rozwoju roślin. 

Współpracuje w zespole w procesie 

poznawania warunków rozwoju roślin. 

 

 

edukacja przyrodnicza 

Poznawanie elementów Układu Słonecznego. 

Znaczenie Słońca dla życia roślin i zwierząt – 

prowadzenie obserwacji roślin w różnych 

warunkach i wyciąganie wniosków, 

omawianie warunków niezbędnych do 

rozwoju roślin (znaczenie światła dla 

organizmów żywych). Zakładanie roślinnej 

uprawy doświadczalnej. 

• IV.1.5, 1.6, 3.7 

• Doskonali znajomość podstawowych 

elementów Układu Słonecznego. Zna 

warunki niezbędne do rozwoju roślin, w 

tym szczególną rolę światła. Zakłada 

doświadczalną uprawę roślinną.  

 

edukacja techniczna 

Indywidualne tworzenie modelu Układu 

Słonecznego z wykorzystaniem białych 

pasteli i plasteliny. 

• VI.1.1, 1.2, 2.2a 

• Wykonuje model Układu Słonecznego, 

wykorzystując białe pastele i plastelinę. 

edukacja muzyczna 

Nauka piosenki „Zimowa poleczka”; 

ilustracje dźwiękowe; improwizacje ruchowe 

przy muzyce. 

• VIII.2.1, 2.2, 3.1 

• Śpiewa piosenkę „Zimowa poleczka”. 

Przedstawia ruchem treści muzyczne. 

Temat 100. Gdy za oknem chłód i mróz – P cz. 3 s. 30–31, Z cz. 3 s. 31–32 

edukacja polonistyczna 

Kilkuzdaniowe wypowiedzi na podstawie 

historyjki obrazkowej „Kosmiczna podróż 

Rabana” – zwracanie uwagi na związki 

przyczynowo-skutkowe. Udzielanie 

pisemnych odpowiedzi na pytania do 

historyjki. Ustalanie nazw zwierząt 

(bohaterów komiksu). Pisanie zdań – wielka 

litera na początku i kropka na końcu. Zabawy 

słowami doskonalące analizę słuchową 

wyrazów. Ćwiczenia utrwalające pisownię 

głoski miękkiej ń przed samogłoską, 

spółgłoską i na końcu wyrazu. 

• I.1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 4.1, 4.5, 4.8, 

5.1, 5.6 

• Wypowiada się na temat historyjki 

obrazkowej „Kosmiczna podróż Rabana”. 

Wskazuje bohaterów historyjki. Zapisuje 

odpowiedzi na pytania dotyczące 

historyjki. Zdania rozpoczyna wielką literą 

i kończy kropką. Utrwala pisownię głoski 

ń przed samogłoską, spółgłoską i na końcu 

wyrazu. 



edukacja społeczna 

Rozmowa o sposobach okazywania innym 

wdzięczności za życzliwość i pomoc.  

• III.1.4 

• Dostrzega rolę okazywania wdzięczności 

za otrzymaną pomoc i życzliwość. 

edukacja plastyczna 

Wykonywanie laurki dla wybranej osoby, 

której dziecko chciałoby podziękować, 

ozdabianie jej własnym rysunkiem i 

elementami dekoracyjnymi. 

• V.2.1, 2.3, 2.7 

• Wykonuje laurkę i ozdabia ją, 

korzystając z technik mieszanych. 

wychowanie fizyczne 

Gry i zabawy związane z zimą (zabawy 

ruchowe przy muzyce, zabawy naśladowcze). 

• IX.3.3 

• Uczestniczy w grach i zabawach 

ruchowych i naśladowczych przy muzyce. 

XXI krąg tematyczny: Nasze zmysły 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 101. Poznajemy świat za pomocą zmysłów – P cz. 3 s. 32–33, 100–101, Z cz. 3 s. 

33–34, M cz. 3 s. 22–23 

edukacja polonistyczna 

Rozmowa na temat zmysłów – nazywanie ich 

i dobieranie do nich odpowiednich symboli. 

Czytanie tekstów informacyjnych o zmysłach 

zwierząt, odpowiedzi na pytania. 

Rozwiązywanie zagadek dotyczących 

zmysłów. Układanie i zapisywanie zdania, 

przecinek w wyliczeniu. Wyjaśnianie i 

zapisywanie hasła Dbaj o wzrok przez cały 

rok. Rozmowa o znaczeniu psów w życiu 

ludzi; dobieranie podpisów do ilustracji. 

Pisanie z pamięci zdania Pies jest 

pomocnikiem i przyjacielem człowieka. 

• I.1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 

6.3 

• Wypowiada się na temat zmysłów. Czyta 

teksty informacyjne na temat zmysłów. 

Odpowiada na pytania do przeczytanych 

tekstów informacyjnych. Układa i zapisuje 

zdanie, stosuje przecinek w wyliczeniu. 

Czyta zdania ze zrozumieniem. Pisze 

zdania z pamięci. 

edukacja matematyczna 

Zapisywanie cyframi liczb 16–19, 

wyodrębnianie dziesiątek i jedności. 

Numeracyjne przypadki dodawania i 

odejmowania wewnątrz drugiej dziesiątki 

(typu 10 + 8, 18 – 8); działania z okienkami. 

• II.2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 6.3, 6.9 

• Zapisuje cyframi liczby 16, 17, 18, 19 i 

wyodrębnia w nich dziesiątki oraz 

jedności. Dodaje i odejmuje w zakresie 19. 

Wykonuje obliczenia pieniężne, rozróżnia 

nominały monet i banknotów. 



Obliczanie wskazanej kwoty pieniędzy 

(utrwalanie nominałów na banknotach i 

monetach). 

edukacja społeczna 

Współpraca z innymi w czasie zabaw 

integracyjnych, w pracach badawczych i 

podczas wykonywania prac grupowych. 

• III.1.1, 1.3, 1.10 

• Aktywnie i zgodnie współpracuje w 

grupie podczas wykonywania prac i 

wspólnych zabaw. 

 

edukacja przyrodnicza 

Doświadczenia porządkujące wiedzę o 

zmysłach człowieka, wyciąganie wniosków. 

Poznawanie ciekawostek o narządach 

zmysłów u wybranych zwierząt. Rola psów w 

codziennym życiu prywatnym i publicznym. 

Nazywanie psów wykonujących różne 

zadania dla człowieka, np. pies pasterski, 

policyjny, tropiciel, myśliwski, ratownik, 

przewodnik niewidomych i 

niepełnosprawnych, zaprzęgowy, 

terapeutyczny (dogoterapia). 

• IV.1.1, 1.4, 1.5, 1.6 

• Uczestniczy w eksperymentach 

porządkujących wiedzę o zmysłach. 

Zdobywa informacje na temat zmysłów 

zwierząt i znaczenia psów w życiu 

człowieka. 

wychowanie fizyczne 

Zabawy ruchowe doskonalące refleks i 

reakcję na sygnały (marsz i bieg w różnych 

kierunkach). 

• IX.2.1, 2.2, 2.3 

• Uczestniczy w marszu i biegach 

doskonalących refleks i reakcję na sygnały.  

Temat 102. Zaczarowane źródło – P cz. 3 s. 34–35, 102, Z cz. 3 s. 35–36, M cz. 3 s. 24  

edukacja polonistyczna 

Wyjaśnianie pojęcia źródło. Wprowadzenie 

liter ź, Ź (źródło, Źrebowo) – analiza i synteza 

wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską ź, 

budowanie modeli wyrazów i wskazywanie 

miejsca spółgłoski występującej po głosce i 

literze ź. Pisanie poznanych liter w izolacji i 

w wyrazach. Słuchanie opowiadania i 

wypowiedzi na jego temat kierowane 

pytaniami. Głośne czytanie tekstu, ustalanie 

kolejności wydarzeń i udzielanie odpowiedzi 

na pytania. Ćwiczenie w doskonaleniu 

techniki czytania. Wyszukiwanie poznanej 

• I.1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 

• Zna i pisze litery ź, Ź. Dokonuje analizy i 

syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów z 

ź. Słucha opowiadania czytanego przez 

nauczyciela i wypowiada się na jego temat. 

Doskonali technikę głośnego czytania. 

Ustala kolejność wydarzeń w opowiadania. 

Wyjaśnia zwrot dotrzeć do źródła prawdy. 

Wykonuje ćwiczenia doskonalące 

wymowę i pisownię sylab oraz wyrazów z 

nowo poznaną literą. 



litery w wyrazach oraz wyrazów w tekście i 

ich czytanie. Ćwiczenia w pisaniu sylab i 

wyrazów z nowo poznaną literą. Wyjaśnianie 

zwrotu dotrzeć do źródła prawdy. 

Doskonalenie wymowy głosek miękkich. 

edukacja matematyczna 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – analiza z 

wykorzystaniem ilustracji, rysunków 

schematycznych, obliczenia w zakresie 19. 

Układanie pytań do podanej sytuacji 

zadaniowej. Obliczenia pieniężne. 

• II.2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 6.3, 6.9 

• Wykonuje proste obliczenia w zakresie 

19. Analizuje i rozwiązuje zadania 

tekstowe. Układa pytania do sytuacji 

zadaniowej. Doskonali obliczenia 

pieniężne. 

edukacja społeczna 

Współpraca z innymi w czasie zabaw 

integracyjnych, w pracach badawczych i 

podczas wykonywania prac grupowych. 

• III.1.1, 1.3, 1.10 

• Aktywnie i zgodnie współpracuje w 

grupie podczas wykonywania prac i 

wspólnych zabaw. 

edukacja przyrodnicza 

Prowadzenie obserwacji i opisywanie 

właściwości wody przeznaczonej do spożycia 

(z kranu, źródlanej i mineralnej), wyciąganie 

wniosków. Oglądanie krótkiego filmu o 

źródle. 

• IV.1.4, 1.6 

• Gromadzi informacje o właściwościach 

wody pitnej – na podstawie doświadczeń i 

filmu. 

edukacja plastyczna 

Rysowanie góry wraz ze źródłami 

tworzącymi rzekę. 

• V.2.1, 2.6 

• Wykonuje kredkami rysunek góry. 

edukacja informatyczna 

Zapoznawanie z programem Word. 

Zaznaczanie, pogrubianie, pochylanie i 

podkreślanie wyrazów w edytorze tekstów. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1 

• Wykonuje proste polecenia w programie 

Word. 

Temat 103. U lekarza – P cz. 3 s. 36–37, 103, Z cz. 3 s. 37–38, M cz. 3 s. 25  

edukacja polonistyczna 

Próba zdefiniowania, czym jest choroba, 

podawanie przykładów z własnego 

doświadczenia. Wypowiedzi na temat 

różnych chorób, ich przyczyn i objawów. 

Omawianie ilustracji przedstawiających pracę 

lekarzy. Jak dbamy o zdrowie? – 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 

5.1, 5.6, 6.3 

• Definiuje pojęcie choroba. Wypowiada 

się na podstawie własnych doświadczeń, 

na temat różnych chorób oraz pracy 

lekarzy. Formułuje rady dotyczące dbania 

o zdrowie. Bierze udział w scenkach 



opracowywanie dobrych rad. W gabinecie 

lekarskim – odgrywanie scenek dramowych. 

Ćwiczenia językowe utrwalające pojęcie 

głoski, litery, samogłoski i dwuznaku, 

liczenie głosek i liter w wyrazach, nauka na 

pamięć rymowanki ułatwiającej rozróżnianie 

głoski i litery. Dzielenie wyrazów na sylaby, 

zaznaczanie samogłosek. Układanie wyrazów 

z liter i zdania z wybranym wyrazem. 

dramowych prezentujących wizytę u 

lekarza. Utrwala pojęcia głoski, i litery, 

samogłoski i dwuznaku, mówi z pamięci 

tekst rymowanki. Układa wyrazy z liter i 

zdania z podanym wyrazem. 

edukacja matematyczna 

Rytmiczna organizacja czasu – pory dnia i 

pory roku, utrwalanie nazw kolejnych 

miesięcy. Układanie zdarzeń w logiczny ciąg. 

Obliczenia kalendarzowe. 

• II.2.2, 3.2, 4.1, 6.4, 6.9 

• Utrwala pojęcia związane z rytmiczną 

organizacją czasu. Wykonuje proste 

obliczenia dotyczące czasu. 

edukacja społeczna 

Kształtowanie umiejętności kulturalnego 

zachowania się podczas wizyty u lekarza.  

• III.1.3 

• Wie, jak zachować się podczas wizyty u 

lekarza. 

edukacja przyrodnicza 

Poznawanie podstawowych specjalizacji 

lekarskich. Wskazywanie sytuacji, kiedy 

niezbędna jest pomoc lekarska (kształtowanie 

prawidłowych postaw). 

• IV.2.1, 2.3 

• Charakteryzuje wybrane specjalizacje 

lekarskie. 

edukacja plastyczna 

Wykonywanie odznak z plasteliny i innych 

materiałów (wycinanie koła z szablonu, 

lepienie z plasteliny). 

• V.2.3, 2.34, 2.6 

• Wycina i modeluje, wykonując odznakę. 

edukacja techniczna 

Zaplanowanie i wykonanie odznaki zgodnie z 

podaną instrukcją. 

• VI.1.1, 1.2, 2.1, 2.2a 

• Projektuje i wykonuje odznakę. 

wychowanie fizyczne 

Pokonywanie przeszkód przeskokiem 

jednonóż i obunóż, ćwiczenie chwytu do 

zwisu. 

• IX.2.1, 2.2, 2.3, 2.4c, 2.7, 3.3 

• Pokonuje przeszkody jednonóż i obunóż. 

Wykonuje ćwiczenia zwinnościowe. 

Temat 104. Smaczne ziarna – P cz. 3 s. 38–39, 104, Z cz. 3 s. 39–40, M cz. 3 s. 26  

edukacja polonistyczna • I.1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 4.8, 5.1 



Rozmowa na temat pochodzenia różnych 

ziaren i nasion. Wyjaśnianie porzekadeł 

związanych z ziarnem. Wprowadzenie zi, Zi 

(ziarno, Ziemowit): analiza sylabowa i 

głoskowa wyrazów podstawowych; 

przypomnienie zasady pisowni imion wielką 

literą; ćwiczenia w pisaniu nowo poznanego 

znaku literowego w izolacji, sylabach i 

wyrazach. Słuchanie tekstu i ustalanie 

kolejności wydarzeń. Głośne czytanie tekstu o 

Ziemowicie i sprawdzanie jego zrozumienia. 

Ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu. 

• Uczestniczy w rozmowie na temat ziaren 

i ich pochodzenia. Zna i pisze zi, Zi w 

izolacji i w wyrazach. Dokonuje analizy i 

syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów z 

zi. Utrwala zasadę pisowni imion wielką 

literą. Uważnie słucha tekstu czytanego 

przez nauczyciela. Porządkuje kolejne 

wydarzenia. Doskonali technikę głośnego i 

cichego czytania ze zrozumieniem. 

edukacja matematyczna 

Stosowanie określeń mniej, więcej, tyle samo. 

Planowanie (kodowanie) budowli z klocków 

zgodnie z instrukcją dotyczącą relacji 

przestrzennych i kierunków ruchu. Tworzenie 

na płaszczyźnie własnych planów budowli i 

ich realizacja w przestrzeni. 

• II.1.1, 2.4, 6.9 

• Poprawnie stosuje określenia mniej, 

więcej, tyle samo. Koduje ułożenie 

obiektów zgodnie z instrukcją. Tworzy 

własne plany budowli i realizuje je w 

przestrzeni. 

edukacja przyrodnicza 

Rozpoznawanie i nazywanie zgromadzonych 

nasion i ziaren (np. ziarna zbóż, fasoli, 

grochu, słonecznika, kukurydzy, ryżu, dyni, 

lnu), ćwiczenia w ich klasyfikowaniu wg 

różnych kryteriów, np. wg wielkości, smaku, 

koloru. 

• IV.1.6 

• Rozpoznaje nasiona i ziarna, klasyfikuje 

je wg różnych kryteriów.  

edukacja techniczna 

Wykonanie kompozycji (lub grzechotki) z 

różnych ziaren. 

• VI.1.1, 1.2, 2.2a 

• Wykonuje przedmioty użytkowe z 

różnych ziaren. 

edukacja muzyczna 

Nauka piosenki „Zagram dzieciom”. 

Improwizacje melodyczne na dzwonkach. 

Reagowanie na kierunek melodii. 

Odczytywanie rytmu tataizacją. Zapoznanie 

uczniów z budową i brzmieniem fortepianu i 

pianina. 

• VIII.1.4, 2.1, 2.2 

• Śpiewa piosenkę „Zagram dzieciom”. 

Wykonuje improwizacje melodyczne na 

dzwonkach. Odczytuje rytm. 

Temat 105. Trening zmysłów – Z cz. 3 s. 41 



edukacja polonistyczna 

Utrwalanie nazw i znaczenia zmysłów w 

zabawach, ćwiczeniach, badaniach i 

obserwacjach. Indywidualne rozwiązywanie 

łamigłówek – utrwalanie poznanych liter i 

dwuznaków (w tym znaków miękkich). 

Czytanie zdań ze zrozumieniem, wyjaśnianie 

powiedzenia Tym razem miarka się przebrała. 

Liczenie wyrazów w zdaniach, czytanie i 

wyjaśnienie przysłowia Ziarnko do ziarnka, a 

zbierze się miarka. Wypowiedzi na temat 

filmu edukacyjnego o zmysłach. 

• I.1.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.6, 6.2, 

6.3 

• Utrwala wiadomości i wypowiada się o 

zmysłach na podstawie zdobytych 

wiadomości i filmu edukacyjnego. 

Wykonuje ćwiczenia utrwalające pisownię 

wyrazów z poznanymi literami i 

dwuznakami. Czyta cicho i ze 

zrozumieniem krótkie zdania drukowane. 

Układa, zapisuje i wyjaśnia powiedzenie 

Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.  

edukacja społeczna 

Kształtowanie umiejętności efektywnej 

współpracy podczas wykonywania zadań 

grupowych i zgodnej zabawy w zespole. 

• III.1.3 

• Zgodnie i aktywnie współpracuje w 

grupie podczas wykonywania prac i 

wspólnych zabaw. 

edukacja przyrodnicza 

Trening zmysłów – badawcze prace 

doskonalące zmysły wzroku, słuchu, dotyku, 

węchu i smaku, zgodnie z podanymi 

instrukcjami (stacje zadaniowe). 

• IV.1.6 

• Prowadzi obserwacje ludzkich zmysłów i 

prace badawcze. 

edukacja plastyczna 

„Radosne zmysły” – malowanie farbami na 

folii w kolorach wyrażających różne uczucia. 

• V.2.2, 2.6 

• Wyraża uczucia, malując farbami na 

folii. 

wychowanie fizyczne 

Gry i zabawy bieżne ze współzawodnictwem 

– doskonalenie rzutów do celu. 

• IX.2.2, 2.3, 3.2, 3.3 

• Doskonali rzuty do celu w grach i 

zabawach bieżnych. Właściwie zachowuje 

się w sytuacji przegranej i wygranej. 

XXII krąg tematyczny: Na budowie 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 106. Maszyny budowlane – P cz. 3 s. 40–41, 105, Z cz. 3 s. 42–43, M cz. 3 s. 27–

28  

edukacja polonistyczna 

Wypowiedzi na temat ilustracji, omawianego 

• I.1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1, 4.4, 

5.1, 5.5 



tekstu i obejrzanego filmu (na temat maszyn i 

urządzeń wykorzystywanych na budowach). 

Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego 

tekstu, czytanie z podziałem na role. 

Doskonalenie analizy słuchowo-wzrokowej. 

Wprowadzenie dź, Dź (dźwigi, Dźwirzyno). 

Pisanie wyrazów ze spółgłoską miękką dź 

przed spółgłoską. Tworzenie rodziny wyrazu 

dźwig przez dodawanie podanych zakończeń 

do nowo utworzonych wyrazów i ich 

zapisywanie po omówieniu trudności 

orograficznych. 

• Udziela odpowiedzi na pytania do 

wysłuchanego tekstu. Wypowiada się na 

podany temat. Czyta z podziałem na role. 

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej i 

sylabowej wyrazów z dź. Zna i pisze 

dwuznak dź, Dź. Tworzy i zapisuje rodzinę 

wyrazu dźwig. 

edukacja matematyczna 

Przeliczanie, numerowanie elementów, nauka 

pisania liczby 20, układ pozycyjny liczb w 

zakresie 20. Porównywanie liczb, 

porządkowanie podanych liczb w ciągu 

rosnącym. Rozkład liczby 20 na składniki i 

pisanie formuł matematycznych. 

Wyodrębnianie dziesiątek i jedności w 

liczbach dwucyfrowych w zakresie 20.  

• II.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 6.9 

• Zna i zapisuje liczbę 20. Wyjaśnia 

znaczenie cyfr w zapisie liczby 

dwucyfrowej. Porównuje i porządkuje 

liczby w zakresie 20. Rozkłada liczbę 20 

na składniki. 

edukacja społeczna 

Rozmowa na temat znaczenia rozwijania 

swoich zainteresowań i szanowania 

zainteresowań innych osób. 

• III.1.4 

• Jest świadoma/świadomy 

indywidualnego znaczenia rozwijania 

zainteresowań. 

edukacja przyrodnicza 

Wskazywanie Dźwirzyna na mapie Polski i 

określanie regionu, w którym leży to miasto. 

Poznawanie pracy operatora dźwigu. 

• IV.2.1, 3.2 

• Z pomocą nauczyciela wskazuje na 

mapie Dźwirzyno. Wie, na czym polega 

praca operatora dźwigu. 

wychowanie fizyczne 

Ćwiczenia ruchowe kształtujące prawidłową 

postawę ciała. 

• IX.1.3, 2.1, 2.7 

• Wie, że ruch jest niezbędny do 

utrzymania zdrowia. Wykonuje ćwiczenia 

kształtujące prawidłową postawę ciała.  

Temat 107. Projektujemy dom – P cz. 3 s. 42–43, 106, Z cz. 3 s. 44–45, M cz. 3 s. 29  

edukacja polonistyczna 

Słuchanie wiersza W. Chotomskiej „Dom z 

klocków” i rozmowa na jego temat. Ustne 

• I.1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.5, 6.3 

• Wypowiada się na temat wysłuchanego 



redagowanie pytań do wiersza i odpowiedzi. 

Ćwiczenia przygotowujące do opisywania 

przedmiotów. Opisywanie wyglądu domów z 

wykorzystaniem wyrazów przeciwstawnych 

(przymiotników). Wyjaśnianie związków 

frazeologicznych zapaść się pod ziemię, 

spalić się ze wstydu i odgrywanie scenek 

dramowych. Doskonalenie analizy słuchowo-

wzrokowej wyrazów, liczenie głosek i liter w 

wyrazach z dwuznakami. 

wiersza. Redaguje pytania i odpowiedzi do 

wiersza. Opisuje wygląd domu, 

wykorzystując przymiotniki (wyrazy 

przeciwstawne). Wyjaśnia związki 

frazeologiczne w scenkach dramowych. 

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej i 

sylabowej wyrazów z dwuznakami. 

edukacja matematyczna 

Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

zastosowaniem własnych strategii (metodą 

symulacji, za pomocą rysunku) i zapisywanie 

formuły matematycznej. Układanie zadań 

tekstowych do ilustracji. Dobieranie rysunku i 

formuły matematycznej do zadania. 

• II.3.2, 4.1, 4.2, 6.9 

• Układa i rozwiązuje zadania tekstowe 

wybraną metodą. Dobiera rysunek i 

formułę matematyczną do zadania. 

edukacja społeczna 

Grupowe wykonywanie zadań (pytania i 

odpowiedzi, scenki dramowe na podany 

temat, prowadzenie doświadczeń i obserwacji 

wyjaśniających zjawiska przyrodnicze). 

• III.1.10 

• Zgodnie i aktywnie współpracuje w 

zespole podczas wykonywania zadań. 

edukacja przyrodnicza 

Ustalenie, czym jest wiatr, i zapoznanie z 

rodzajami wiatru wyróżnionymi ze względu 

na jego siłę. Powstawanie wiatru i siła wiatru 

– prowadzenie doświadczeń, wyciąganie 

wniosków. Omawianie zagrożeń związanych 

z silnymi wiatrami. Rozmowa kierowana na 

temat znaczenia wiatru w życiu roślin, 

zwierząt i ludzi. 

• IV.1.2, 1.4, 1.6, 2.8, 2.10, 2.11, 3.6 

• Poznaje rodzaje wiatru – na podstawie 

doświadczeń i obserwacji. Jest 

świadoma/świadomy zagrożeń ze strony 

wiatru oraz zna jego znaczenie w życiu 

roślin, zwierząt i ludzi. 

edukacja plastyczna 

Wykonanie rysunku wymarzonego domu 

(kredki). 

• V.2.1 

• Wykonuje kredkami rysunek domu. 

edukacja informatyczna 

Zapamiętywanie znaków I, B, U do 

oznaczania 

• VII.1.3, 2.2, 3.2, 5.1 

• Zna i stosuje znaki I, B, U. Wykorzystuje 

komputer do rozwiązywania zagadek 



pochylania, pogrubiania i podkreślania tekstu; 

rozwiązywanie zagadek logicznych. 

logicznych. 

Temat 108. Co robią dekarze? – P cz. 3 s. 44–45, 107, Z cz. 3 s. 46–47, M cz. 3 s. 30–31  

edukacja polonistyczna 

Rozmowa kierowana na temat różnych 

dachów i ludzi, którzy je budują i naprawiają 

– na podstawie obejrzanego filmu, 

wysłuchanego tekstu i własnych 

doświadczeń. Redagowanie i pisanie pytań do 

podanych zdań i ilustracji. Wprowadzenie dzi, 

Dzi (dziura i Działdowo), wielka litera w 

pisowni nazw miast. Doskonalenie analizy i 

pisowni wyrazów z poznaną głoską miękką. 

Ćwiczenia doskonalące czytanie z podziałem 

na role i wyszukiwanie w tekście wskazanych 

fragmentów. 

• I.1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 

4.1, 4.4, 5.1, 6.2 

• Wypowiada się na temat dachów i pracy 

dekarzy. Redaguje pytania do zdań i 

ilustracji. Zna sposób zapisu wyrazów z 

dzi i dokonuje ich analizy i syntezy 

głoskowej i sylabowej. Pisze nazwy miast 

wielką literą. Czyta z podziałem na role. 

Wyszukuje w tekście określone fragmenty. 

edukacja matematyczna 

Poznawanie banknotu 20 zł i jego siły 

nabywczej. Rozwiązywanie zadań – 

obliczenia pieniężne. Rozróżnianie 

nominałów monet i banknotów. 

Porównywanie wartości pieniędzy.  

• II.2.4, 3.2, 4.1, 6.3, 6.9 

• Zna banknot 20 zł. Porównuje wartości 

pieniędzy. Rozwiązuje zadania tekstowe. 

Rozróżnia nominały monet i banknotów. 

edukacja społeczna 

Poznawanie różnych sposobów budowania 

domów – wyrabianie postawy poszanowania 

dla ich odmienności. 

• III.1.9 

• Szanuje tradycje i upodobania różnych 

grup społecznych i narodów w zakresie 

budowania domów. 

edukacja przyrodnicza 

Znaczenie zawodu dekarza i jego główne 

zajęcia (budowanie dachów i naprawa 

dachów po zniszczeniach spowodowanych 

wichurą). Wyszukiwanie Działdowa na mapie 

fizycznej Polski. 

• IV.2.1, 3.2 

• Wie, na czym polega praca dekarza. Z 

pomocą nauczyciela wskazuje na mapie 

Działdowo. 

wychowanie fizyczne 

Kształtowanie zręczności w posługiwaniu się 

piłką i koordynacji wzrokowo-ruchowej 

(rzuty, chwyty, rzuty do celu). 

• IX.2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4 

• Rzuca, podaje i chwyta piłkę wybranym 

sposobem. Rzuca do celu.  

Temat 109. Mosty i wiadukty – P cz. 3 s. 46–47, 108, Z cz. 3 s. 48–49, M cz. 3 s. 32–34  



edukacja polonistyczna 

Wypowiadanie się na temat emocji 

towarzyszących dzieciom podczas zabawy 

„Przeprawa przez rzekę”. Odpowiedzi na 

pytania do wysłuchanego tekstu W. Widłaka 

„Most chochlików”. Opisywanie 

Chochlikowego Mostu Przyjaźni – rozwijanie 

wyobraźni. Doskonalenie pamięci wzrokowej 

i słuchowej, ciche czytanie tekstu ze 

zrozumieniem oraz pisanie z pamięci 

wybranych wyrazów. Ćwiczenia językowe 

utrwalające znaki dż, dź, dzi, rozpoznawanie 

samogłosek i spółgłosek. Ćwiczenia 

ortofoniczne ze spółgłoskami miękkimi. 

• I.1.3, 2.1, 2.3, 2.6, 2.8, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 

4.4, 5.1, 5.4, 6.3 

• Odpowiada na pytania do wysłuchanego 

tekstu. Opisuje wyobrażony most. Czyta 

cicho ze zrozumieniem. Pisze wyrazy z 

pamięci. Dokonuje analizy i syntezy 

głoskowej i sylabowej wyrazów z dż, dź, 

dzi. Poprawnie wymawia spółgłoski 

miękkie. 

edukacja matematyczna 

Mierzenie boków różnych figur miarką 

centymetrową, odczytywanie długości na 

linijce. Rysowanie i układanie figur 

geometrycznych na sieci kwadratowej. 

Konstruowanie budowli z klocków 

sześciennych na podstawie planów. 

Tworzenie planów do budowli z klocków. 

Indywidualne rozwiązywanie zadań 

sprawdzających umiejętności liczenia w 

zakresie 20. 

• II.1.1, 1.3, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.9 

• Mierzy boki figur miarką centymetrową. 

Rysuje i układa figury geometryczne na 

sieci kwadratowej. Konstruuje budowle na 

podstawie planów. Rozwiązuje zadania, 

wykonując obliczenia w zakresie 20. 

edukacja społeczna 

Budowanie zaufania w grupie i w stosunku do 

ludzi budujących mosty. 

• III.1.4 

• Ocenia postępowanie i pracę 

budowniczych mostów. 

edukacja plastyczna 

Wycinanie elementów potrzebnych do 

wykonania zwodzonego mostu.  

• V.2.3 

• Wycina z kartonu elementy mostu. 

edukacja techniczna 

Zwodzony most – wykonanie konstrukcji z 

mechanizmem opuszczania mostu zgodnie z 

podaną instrukcją (z wykorzystaniem 

połączeń rozłącznych i nierozłącznych). 

• VI.1.2, 2.1, 2.2a,b 

• Wykonuje konstrukcję zwodzonego 

mostu z wykorzystaniem połączeń 

rozłącznych i nierozłącznych.  

edukacja muzyczna • VIII.1.4, 2.2, 5.3 



Nauka piosenki „Kocham świat”; dźwięki 

wysokie 

i niskie, wprowadzenie pięciolinii, klucza 

wiolinowego i nut sol – mi. 

• Odróżnia dźwięki wysokie i niskie. 

Śpiewa piosenkę „Kocham świat”. 

Zapisuje na pięciolinii klucz wiolinowy i 

nuty sol – mi. 

Temat 110. Odwiedziny na budowie – P cz. 3 s. 48–49, Z cz. 3 s. 50–51 

edukacja polonistyczna 

Wypowiedzi na temat utworów literackich, 

których bohaterkami są królowe. Słuchanie 

informacji o królowej Polski Jadwidze 

Andegaweńskiej i oglądanie materiałów 

ilustracyjnych. Odpowiedzi na pytania do 

wysłuchanej legendy S.M. Posadzowej 

„Stópka królowej Jadwigi”. Omawianie 

elementów świata przedstawionego w 

legendzie. Porządkowanie planu wydarzeń, 

uzupełnianie zdań podanymi zwrotami. 

Rozmowa na temat osobowości królowej 

Jadwigi na podstawie zdobytych wiadomości, 

legendy, z wykorzystaniem wybranych 

przymiotników (określających cechy). 

Tworzenie wyrazów bliskoznacznych. 

• I.1.3, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 5.5, 6.2 

• Odpowiada na pytania do wysłuchanej 

legendy „Stópka królowej Jadwigi”. 

Wyodrębnia postacie i zdarzenia legendy. 

Porządkuje plan wydarzeń. Wypowiada się 

na temat osobowości królowej Jadwigi. 

Tworzy wyrazy bliskoznaczne. 

edukacja społeczna 

Poznawanie postaci królowej Polski Jadwigi 

Andegaweńskiej. 

• III.2.7 

• Wie, kim była i czego dokonała królowa 

Jadwiga Andegaweńska. 

edukacja plastyczna 

Odwiedziny na budowie – rysowanie 

kredkami postaci w ruchu. 

• V.2.1, 2.8 

• Wykonuje kredkami rysunek postaci w 

ruchu zainspirowany legendą. 

wychowanie fizyczne 

Ćwiczenia w zwisach i podporach metodą 

stacyjną (skoki jednonóż, obunóż, zwisy, 

pełzanie, toczenie). 

• IX.2.1, 2.2, 2.3, 2.4a,c, 2.7, 3.3 

• Sprawnie pokonuje tor przeszkód, 

skacząc jednonóż i obunóż, pełzając, 

tocząc oraz wykonując zwisy. Zachowuje 

powściągliwość w ocenie sprawności 

fizycznej koleżanek i kolegów. 

XXIII krąg tematyczny: Nareszcie wiosna 

Treści kształcenia w poszczególnych • Odniesienia do podstawy programowej 



edukacjach • Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 111. Unikamy przeziębień – P cz. 3 s. 50–51, 109, Z cz. 3 s. 52–53, M cz. 3 s. 35  

edukacja polonistyczna 

Wyjaśnianie przysłów o marcu. Rozmowa o 

przyczynach, objawach przeziębienia i 

domowych sposobach walki z nim. 

Wprowadzenie dż, Dż (dżem, Dżena), nauka 

pisania dwuznaku w izolacji i w wyrazach, 

Wyszukiwanie wyrazów z poznanym 

dwuznakiem, dobieranie podpisów do 

ilustracji. Czytanie tekstu z nowo poznanymi 

literami, odpowiedzi na pytania do tekstu. 

Układanie dialogów w parach. Formułowanie 

dobrych rad dla tych, którzy chcą uniknąć 

przeziębienia. 

• I.1.1, 1.3, 1.5, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, 6.3 

• Wyjaśnia przysłowia o marcu. 

Uczestniczy w rozmowie na temat 

przeziębień i domowych sposobów ich 

leczenia. Zna i pisze dwuznak dż, Dż. 

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej i 

sylabowej wyrazów. Czyta teksty z nowo 

poznanym dwuznakiem. Odpowiada na 

pytania do tekstu. Układa dialog. 

Formułuje rady dla osób, które chcą 

uniknąć przeziębienia. 

edukacja matematyczna 

Omawianie budowy, przeznaczenia i 

wykorzystania termometru w życiu 

codziennym. Odczytywanie wskazań 

termometru i zaznaczanie temperatury na 

termometrze. 

• II.2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 6.5 

• Wie, jak posługiwać się termometrem. 

Odczytuje wskazania termometru i 

zaznacza na nim temperaturę. 

edukacja społeczna 

Kształtowanie postawy dbania o swoje 

zdrowie. 

• III.1.1, 1.3, 1.4  

• Ma świadomość, że swoją 

odpowiedzialną postawą może wpływać na 

własne zdrowie. 

edukacja przyrodnicza 

Zagrożenia dla zdrowia związane z porą roku. 

Rozmowa o konieczności dostosowania 

ubioru do pogody. Uświadomienie znaczenia 

odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia.  

• IV.2.4, 2.6, 2.8 

• Ubiera się stosownie do pogody. Ma 

świadomość, że należy dbać o własne 

zdrowie. 

edukacja plastyczna 

„Dobre rady dla dbających o zdrowie” – 

wykonywanie w grupach pracy plastycznej 

pastelami olejowymi. 

• V.2.1, 2.6 

• Wykonuje w grupie pracę plastyczną 

pastelami olejowymi. 

wychowanie fizyczne 

Omawianie znaczenia higieny i aktywności 

• IX.1.1, 1.2, 1.3, 2.7, 3.1, 3.3 

• W trakcie zajęć ruchowych dostosowuje 



ruchowej dla zdrowia. Wiosenne zabawy 

ruchowe, pląsy i zabawy w kręgu. 

strój do pory roku. Ma świadomość 

znaczenia aktywności fizycznej dla 

zdrowia.  

Temat 112. Co nowego w pogodzie? – P cz. 3 s. 52–53, 110, Z cz. 3 s. 54–55, M cz. 3 s. 

36  

edukacja polonistyczna 

Wypowiedzi na temat pogody. Spotkanie z 

lekturą – słuchanie opowiadania L. 

Krzemienieckiej „O Marcu, pannie Juliannie i 

o ptaszku” czytanego przez nauczyciela. 

Opisywanie strojów bohaterki, wyszukiwanie 

odpowiednich fragmentów tekstu, ustalanie, 

dlaczego musiała się przebierać. Prowadzenie 

dialogów. Tworzenie twórczego opowiadania 

z wyrazami i wyrażeniami związanymi z 

tematem zajęć.  

• I.2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1 

• Wypowiada się na temat pogody. Opisuje 

ustnie strój bohaterki wysłuchanego 

opowiadania. Wyszukuje w opowiadaniu 

fragmenty określone przez nauczyciela. 

Prowadzi dialogi. Tworzy opowiadanie, 

wykorzystując podane słownictwo. 

edukacja matematyczna 

Szacowanie i przeliczanie elementów zbiorów 

oraz porównywanie liczb w zakresie 20 z 

zastosowaniem znaków >, <, =. Pisanie liczb 

dwucyfrowych w zakresie 20, wskazywanie 

w nich dziesiątek i jedności. 

• II.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 6.9 

• Zapisuje liczby w zakresie 20. Przelicza 

elementy zbiorów. Wyjaśnia znaczenie 

cyfr w zapisie liczby dwucyfrowej. 

Porównuje liczby w zakresie 20. 

edukacja społeczna 

Kształtowanie postawy dbania o swoje 

zdrowie. 

• III.1.1, 1.3, 1.4  

• Ma świadomość, że swoją 

odpowiedzialną postawą może wpływać na 

własne zdrowie. 

edukacja przyrodnicza 

Wyjaśnianie pojęcia pogoda. Obserwowanie 

pogody i prowadzenie kalendarza pogody, 

przypomnienie symboli pogody. 

Przygotowanie w grupach i prezentacja 

prognozy pogody. Wskazanie konieczności 

dostosowania ubioru do warunków 

pogodowych. 

• IV.1.6, 2.8, 3.6 

• Zna elementy pogody. Wyszukuje 

informacje o pogodzie i prowadzi 

kalendarz pogody. Ubiera się stosownie do 

pogody. 

edukacja plastyczna 

Projektowanie ubrań na marcowe kaprysy 

pogody. 

• V.2.1, 2.6 

• Projektuje ubrania odpowiednie do 

marcowej pogody. 



edukacja informatyczna 

Używanie czcionek różnych rozmiarów i 

krojów 

w edytorze tekstu. Poznawanie znaczenia 

klawisza CapsLock. Wyszukiwanie w 

internecie informacji o pogodzie. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.3 

• Wykorzystuje różne rozmiary i kroje 

czcionek podczas pracy w edytorze tekstu, 

działając zgodnie z ustalonymi zasadami. 

Wyszukuje informacje w internecie. 

edukacja muzyczna 

Improwizacje ruchowe z rekwizytem. 

• VIII.3.1, 3.3 

• Przedstawia ruchem treść muzyczną, 

tworząc improwizacje ruchowe przy 

muzyce. 

Temat 113. Kwiaty, które zwiastują wiosnę – P cz. 3 s. 54–56, 111, Z cz. 3 s. 56–57, M 

cz. 3 s. 37–38  

edukacja polonistyczna 

Wypowiedzi na temat zwiastunów wiosny – 

na podstawie zdjęć, obserwacji i filmów 

edukacyjnych. Czytanie informacji o 

kwiatach. Festiwal kwiatów – wyszukiwanie 

w grupach informacji o kwiatach i ich 

prezentacja. Uzupełnianie diagramu 

krzyżówki nazwami kwiatów, odczytywanie 

utworzonego hasła. Uzupełnianie zdań 

związanych ze zdobytą wiedzą o ochronie 

wiosennych kwiatów. Opowiadanie o 

wykonanej pracy plastycznej związanej z 

zajęciami i przygotowanej prezentacji o 

kwiatach. Omawianie obrazu J. Rudnickiej 

„Wiosna w lesie” i porównywanie go ze 

scenami zaprezentowanymi na filmie. 

• I.1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.5, 4.1, 6.2, 

6.3 

• Wypowiada się na temat zwiastunów 

wiosny. Wyszukuje w dostępnych źródłach 

informacje o kwiatach. Poprawnie zapisuje 

nazwy kwiatów. Wypowiada się na temat 

prac plastycznych nawiązujących do 

tematu zajęć oraz obrazu J. Rudnickiej 

„Wiosna w lesie”. 

edukacja matematyczna 

Obliczenia w zakresie 20 (działania typu 10 + 

6,  

6 +10). Porównywanie liczb w zakresie 20. 

Praktyczne stosowanie przemienności 

dodawania. Dobieranie działań spełniających 

podane warunki w grze – doskonalenie 

techniki rachunkowej w zakresie 20. 

• II.2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.9 

• Wyjaśnia istotę przemienności 

dodawania typu 10 + 6, 6 + 10. Porównuje 

liczby w zakresie 20. Doskonali technikę 

rachunkową w zakresie 20.  

edukacja społeczna • III.1.1 



Kształtowanie umiejętności współpracy 

podczas zabawy w zespole i zajęć 

terenowych. 

• Zgodnie współpracuje podczas gier i 

zabaw zespołowych.  

edukacja przyrodnicza 

Omawianie zmian zachodzących w 

przyrodzie wiosną. Podawanie przykładów 

zwiastunów wiosny. Poznawanie kwiatów 

kwitnących wiosną w lesie, na łące, w 

ogrodzie, ich wyglądu i naturalnego 

środowiska. Uświadamianie konieczności 

ochrony wiosennych kwiatów. Wyszukiwanie 

w dostępnych źródłach informacji na temat 

roślin kwitnących wiosną i warunków, w 

których kwitną. 

• IV.1.1, 1.4, 1.6, 1.7 

• Rozpoznaje popularne gatunki roślin i 

zwierząt zwiastujących wiosnę. Chroni 

wiosenne kwiaty. Wyszukuje w 

dostępnych źródłach informacje o 

wiosennych kwiatach. 

edukacja plastyczna 

Wypowiedzi na temat obrazu J. Rudnickiej 

„Wiosna w lesie”. Malowanie obrazu 

„Wiosna, wiosna wkoło” farbami 

plakatowymi i pastelami olejowymi. 

• V.2.1, 2.2, 2.6, 3.2 

• Wyróżnia na obrazie kształty, barwy oraz 

cechy charakterystyczne pejzażu 

(wiosenny las). Maluje farbami i pastelami 

obraz zainspirowany wiosną. 

edukacja techniczna 

Wykonanie „diademów” z kwiatów – cięcie, 

łączenie różnych elementów zszywaczem. 

• VI.2.2a 

• Wykonuje dekorację, stosując połączenia 

nierozłączne. 

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie w internecie informacji o 

pogodzie i wiosennych kwiatach. 

• VII.3.1, 3.3, 5.3 

• Wyszukuje w internecie informacje o 

pogodzie, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa. 

edukacja muzyczna 

Taniec kwiatów – ruch przy muzyce. 

• VIII.3.1, 3.3 

• Przedstawia ruchem treść muzyczną, 

tworząc improwizacje ruchowe przy 

muzyce. 

wychowanie fizyczne 

Zabawy i gry terenowe – przejście 

równoważne po przeszkodach terenowych 

(pokonywanie przeszkód naturalnych, rzuty 

do celu).  

• IX.2.2, 2.3, 2.4e, 2.6, 3.1, 3.3 

• Uczestniczy w zabawach i grach 

terenowych, pokonując przeszkody, 

wykonując przejścia równoważne i rzuty 

do celu. 



Temat 114. Powroty ptaków – P cz. 3 s. 57–59, 112, Z cz. 3 s. 58–59, M cz. 3 s. 39  

edukacja polonistyczna 

Wypowiedzi na temat wysłuchanego wiersza 

J. Tuwima „Ptasie radio”, nazwy ptaków w 

wierszu. Wypowiedzi na temat opowiadania, 

doskonalenie techniki czytania z podziałem 

na role. Ćwiczenia utrwalające 

rozpoznawanie i nazywanie dwuznaków: 

wyszukiwanie wyrazów z dwuznakami w 

tekście, w nazwach obiektów na ilustracjach, 

pisanie zdania z pamięci, wypełnianie luk w 

wyrazach, układanie zdań z rozsypanki 

wyrazowej. 

• I.1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1 

• Wypowiada się na temat wysłuchanego 

wiersza J. Tuwima „Ptasie radio” i 

opowiadania. Czyta tekst z podziałem na 

role. Utrwala poznane dwuznaki. Pisze 

zdanie z pamięci. Układa zdania z 

rozsypanek wyrazowych. 

edukacja matematyczna 

Konstruowanie figur o określonym kształcie. 

Mierzenie miarką centymetrową i 

odczytywanie pomiarów, rysowanie 

odcinków. 

• II.1.2, 2.2, 3.2, 5.1, 5.2 

• Konstruuje figury geometryczne. Mierzy 

miarką centymetrową. Kreśli odcinki przy 

linijce. 

edukacja społeczna 

Grupowe wykonywanie zadań – 

wyszukiwanie w dostępnych źródłach 

informacji potrzebnych do wykonania 

zadania. 

• III.1.3, 1.10 

• Zgodnie i efektywnie współpracuje w 

grupie podczas wykonywania zadań. 

edukacja przyrodnicza 

Poznawanie nazw ptaków wędrownych, 

wskazywanie tych, które wracają wiosną do 

Polski. Omawianie przyczyn ptasich 

wędrówek (przylotów i odlotów) i zwyczajów 

ptaków przylatujących wiosną do Polski, 

zabawy ruchowe i naśladowcze. 

Rozpoznawanie głosów wybranych ptaków. 

Wskazywanie na globusie drogi bocianów z 

Afryki do Polski. Oglądanie filmów 

edukacyjnych związanych z tematem zajęć. 

„Legitymacje ptaków” – zbieranie w grupach 

informacji o ptakach i przygotowanie ich w 

formie prezentacji. 

• IV.1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 3.6 

• Zna przyczynę wędrówek ptaków i 

nazwy tych, które wracają do Polski 

wiosną. Rozpoznaje głosy wybranych 

ptaków. Gromadzi i prezentuje informacje 

o ptakach. 

Ponadpodstawowe: Wskazuje na globusie 

drogę bocianów z Afryki do Polski. 

 

 

edukacja plastyczna • V.2.3, 2.5 



„Bocian na wiosennej łące” – praca 

plastyczna 

(wyklejanka). 

• Wykonuje pracę plastyczną techniką 

wyklejanki. 

edukacja muzyczna 

Nauka piosenki „Maszeruje wiosna”; 

poznanie ćwierćnuty i ósemki; reagowanie 

ruchem na ćwierćnutę i na ósemkę. Realizacja 

schematów rytmicznych; odczytywanie 

zapisu 

Nutowego. Poznanie ludowych tradycji 

witania wiosny i nauka piosenki „Gaiczek 

zielony”. 

• VIII.1.4, 2.2, 3.2, 5.3 

• Śpiewa piosenkę „Maszeruje wiosna” i 

„Gaiczek zielony”. Rozpoznaje ósemki 

oraz ćwierćnuty, realizuje schematy 

rytmiczne i odczytuje zapis nutowy. Zna 

tradycje ludowe witania wiosny. 

Temat 115. Dlaczego przebiśnieg? – P cz. 3 s. 60–61, Z cz. 3 s. 60–61 

edukacja polonistyczna 

Wypowiedzi o wiośnie na podstawie 

własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy, z 

wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. 

Wyjaśnianie pochodzenia wybranych słów 

(elementy słowotwórstwa). Tworzenie 

opowiadania na podstawie historyjki 

obrazkowej z wykorzystaniem słownictwa 

pomocniczego i uporządkowanych zadań, z 

uwzględnieniem związków przyczynowo-

skutkowych. Czy to już umiem? – 

samokontrola (sprawdzenie wiedzy 

polonistycznej i przyrodniczej: utrwalanie 

dwuznaków, samogłosek, liczenie głosek i 

liter w wyrazach, utrwalanie nazw roślin. 

• I.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, 

5.1, 6.3 

• Wypowiada się na podany temat. 

Opowiada na podstawie historyjki 

obrazkowej. Wykonuje ćwiczenia 

utrwalające dwuznaki, podział wyrazów na 

głoski i litery, pisanie nazw roślin. 

edukacja społeczna 

Wykonuje prace i zadania w grupie zgodnie z 

podanymi zasadami. 

• III.1.3, 1.10 

• Zgodnie i efektywnie współpracuje w 

grupie podczas wykonywania pracy. 

edukacja przyrodnicza 

Przypominanie nazw wiosennych kwiatów.  

• IV.1.1, 1.7 

• Zna nazwy wiosennych kwiatów. 

edukacja plastyczna 

„Przyszła do nas wiosna” – praca plastyczno-

• V.2.1, 2.2, 2.3, 2.6 

• Wykonuje w grupach pracę plastyczno-



techniczna w grupach (wiosenna dekoracja 

klasy obrazami wykonanymi z papierowych 

kul i pomalowanymi farbami plakatowymi). 

techniczną techniką mieszaną.  

edukacja techniczna 

Planowanie grupowej pracy plastyczno-

technicznej – naklejanie papierowych kul na 

arkusze szarego papieru. 

• VI.1.1, 1.2, 2.2a 

• Planuje i realizuje w grupie projekt 

„Przyszła do nas wiosna”, dbając o 

porządek w miejscu pracy. Wykonuje 

dekorację z zastosowaniem połączeń 

nierozłącznych. 

edukacja muzyczna 

Śpiewanie piosenek o wiośnie, 

wyklaskiwanie rytmu, tworzenie 

akompaniamentu na instrumentach 

perkusyjnych. 

• VIII.2.1, 3.3, 4.2, 4.5 

• Śpiewa piosenki o wiośnie, wyklaskując 

rytm. Tworzy akompaniament perkusyjny. 

wychowanie fizyczne 

Chwyty i podania piłki oburącz sprzed klatki 

piersiowej – kształtowanie zręczności w 

posługiwaniu się piłką i koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. 

• IX.2.3, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4 

• Podaje i chwyta piłkę oburącz. 

Uczestniczy w zabawach i grach z piłkami, 

przestrzegając ustalonych zasad. 

XXIV krąg tematyczny: W świecie dźwięków 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 116. Instrumenty muzyczne – P cz. 3 s. 62–63, 113, Z cz. 3 s. 62–63, M cz. 3 s. 40  

edukacja polonistyczna 

Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu 

informacyjnego oraz obecności instrumentów 

muzycznych w życiu codziennym. 

Wypowiedzi inspirowane historyjką 

obrazkową i własnymi doświadczeniami. 

Ćwiczenia w pisaniu zdań, układanie i 

zapisywanie zdania z sylab. Ćwiczenia 

ortograficzne – pisownia nazw instrumentów 

muzycznych, pisownia wyrazów o 

jednakowym brzmieniu, a innym znaczeniu, 

omawianie różnic w pisowni wyrazów 

(jerzyk, jeżyk, Jerzy). 

• I.1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.4, 5.1, 5.6 

• Wypowiada się na temat instrumentów 

muzycznych – na podstawie wysłuchanych 

tekstów informacyjnych, historyjki 

obrazkowej i własnych doświadczeń. 

Układa i zapisuje zdania. Poprawnie 

zapisuje nazwy instrumentów muzycznych 

i wybrane wyrazy wieloznaczne. 



edukacja matematyczna 

Zapisywanie i porównywanie liczb 

dwucyfrowych, wykonywanie obliczeń w 

zakresie 20. Odkrywanie zasady tworzenia 

sekwencji liczbowych. Wykonywanie działań 

z okienkiem. Odczytywanie danych 

liczbowych z ilustracji, tworzenie formuły 

matematycznej. Ćwiczenia w dodawaniu 

kilku składników oraz odejmowaniu kilku 

liczb (dopełnianie do najbliższej dziesiątki i 

ujmowanie od niej). Stosowanie własnych 

strategii w obliczeniach. 

• II.2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 6.9 

• Zapisuje i porównuje liczby w zakresie 

20. Wykonuje obliczenia w zakresie 20, w 

tym działania z okienkami. Zna zasadę 

tworzenia sekwencji liczbowych. Tworzy 

formułę matematyczną z danymi 

odczytanymi z ilustracji. Dodaje do pełnej 

dziesiątki i ujmuje od niej, stosując własne 

strategie. 

edukacja społeczna 

Poznawanie dawnych i współczesnych 

instrumentów muzycznych – rozumienie ich 

znaczenia w życiu codziennym. Rozmowa na 

temat wykorzystania instrumentów dawniej i 

dziś. 

• III.2.6 

• Zna dawne i współczesne instrumenty 

muzyczne oraz jest świadomy 

wykorzystywania tego dorobku.  

 

edukacja przyrodnicza 

Wypowiedzi na temat wpływu hałasu na 

samopoczucie i zdrowie człowieka i zwierząt. 

Poznawanie ciekawostek o jerzyku 

zwyczajnym (ptaku chronionym), omawianie 

znaczenia objęcia ochroną tego gatunku. 

• IV.1.1, 1.4, 1.7, 2.4, 2.5 

• Ma świadomość negatywnego wpływu 

hałasu na zdrowie. Zna charakterystyczne 

cechy ptaka chronionego – jerzyka. 

edukacja plastyczna 

„Zawieszki z jerzykami” – praca plastyczna 

(wycinanie szablonu z sylwetką jerzyka, 

kolorowanie). 

• V.2.1, 2.3, 2.6, 

• Wycina i koloruje sylwetę jerzyka. 

edukacja techniczna 

„Grzechotka” – wykonanie instrumentu 

zgodnie z instrukcją obrazkową.  

• VI.1.2, 2.1, 2.2a, 2.3 

• Wykonuje instrument muzyczny zgodnie 

z instrukcją.  

edukacja muzyczna 

Poznawanie nazw, wyglądu i brzmienia 

wybranych instrumentów muzycznych. 

• VIII.1.1, 1.7 

• Zna wygląd i brzmienie wybranych 

instrumentów muzycznych. 

wychowanie fizyczne • IX.2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.3, 3.4 



Ćwiczenia gimnastyczne z przyborami – 

zabawy bieżne (rzuty i chwytanie piłki, rzuty 

do celu). 

• Biega, przenosząc piłki. Rzuca i chwyta 

piłki. Rzuca do celu.  

Temat 117. Kto najpiękniej gra? – P cz. 3 s. 64–65, 114–115, Z cz. 3 s. 64, M cz. 3 s. 41–

42  

edukacja polonistyczna 

Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela, 

zadawanie pytań do tekstu i udzielanie 

odpowiedzi, pisanie zakończenia podanych 

zdań. Ustalanie zalet i wad występów 

zespołowych na przykładzie pracy w grupach. 

Opisywanie ilustracji przedstawiającej 

orkiestrę symfoniczną, wyjaśnianie pojęć 

dyrygent, batuta, orkiestra, orkiestron, 

partytura. Łączenie zdjęć instrumentów z 

właściwymi nazwami i osobami, które na 

nich grają. Ćwiczenia językowe utrwalające 

pisownię wyrazów związanych z orkiestrą i 

wzbogacające język: tworzenie rymów, 

układanie wyrazów z liter wyrazu fortepian. 

• I.1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 

6.1, 6.3 

• Układa pytania i odpowiedzi do 

wysłuchanego tekstu. Ustala w grupie 

zalety i wady muzycznych występów 

zespołowych. Opisuje ilustrację 

przedstawiającą orkiestrę symfoniczną. 

Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z 

orkiestrą i ćwiczy pisownię wyrazów z nią 

związanych. Tworzy rymy i nowe wyrazy 

z liter podanego wyrazu. 

edukacja matematyczna 

Poznawanie różnych sposobów dodawania i 

odejmowania w zakresie 20 (typu 7 + 5, 12 – 

3). Odczytywanie danych liczbowych z 

ilustracji, tworzenie formuły matematycznej. 

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. 

• II.2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 

• Dodaje i odejmuje w zakresie 20 z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

Odczytuje dane liczbowe z ilustracji i 

tworzy formuły matematyczne. 

Rozwiązuje proste zadania tekstowe. 

edukacja społeczna 

Rozmowa na temat odpowiedniego stroju 

uczestników koncertu (wykonawców i 

słuchaczy), podczas wizyty w filharmonii, 

uzasadnianie swojego zdania. Podawanie 

przykładowych zestawów. 

• III.1.1, 1.3, 1.4 

• Zna zasady obowiązujące słuchacza 

koncertu w filharmonii.  

edukacja plastyczna 

„Rzeźbimy muzykę” – indywidualne 

wykonywanie z masy solnej rzeźby 

zainspirowanej wysłuchanym utworem F. 

Chopina „Grande Polonaise Brillante”.  

• V.2.4, 2.6, 2.8 

• Wykonuje rzeźby z masy solnej 

zainspirowane muzyką. 



edukacja techniczna 

Przygotowanie masy solnej zgodnie z 

instrukcją. 

• VI.1.2 

• Przygotowuje masę solną, dbając o ład i 

porządek w miejscu pracy 

edukacja informatyczna 

Używanie czcionek różnych rozmiarów i 

krojów 

w edytorze tekstu. Kolorowanie liter w 

edytorze tekstu. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1 

• Używa różnych rozmiarów i krojów 

czcionek w edytorze tekstu. Koloruje litery 

w edytorze tekstu. 

Temat 118. Wśród ptasich dźwięków – P cz. 3 s. 66–67, 116, Z cz. 3 s. 65–66, M cz. 3 s. 

43–44  

edukacja polonistyczna 

Słuchanie wiersza H. Łochockiej „Nie to 

samo…” czytanego przez nauczyciela, 

wskazywanie jego bohaterów i odszukiwanie 

w nim odpowiednich fragmentów. 

Odczytywanie odgłosów wydawanych przez 

ptaki. Tworzenie dialogów z wykorzystaniem 

wyrazów dźwiękonaśladowczych, ćwiczenie 

przygotowujące do pisania dialogów. 

Ruchowa interpretacja utworu – 

przedstawienie treści wiersza za pomocą 

gestów, ruchów ciała i mimiki, zabawy 

dźwiękonaśladowcze. Słuchanie ciekawostek 

o dawnych sposobach mierzenia czasu. 

Utrwalanie wiedzy językowej – liczenie 

wyrazów, sylab i liter w zdaniach. 

Uzupełnianie i rysowanie modeli zdań 

zgodnie z podanymi zasadami. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 2.8, 3.3, 4.1, 5.1, 5.6, 

6.3 

• Wskazuje bohaterów wysłuchanego 

wiersza H. Łochockiej „Nie to samo…”. 

Wyszukuje określone fragmenty wiersza. 

Czyta głośno i wyraziście wyrazy 

naśladujące głosy ptaków i tworzy z nimi 

dialog. Tworzy werbalne i pozawerbalne 

formy wypowiedzi. Słucha ciekawostek o 

dawnych sposobach mierzenia czasu. 

Wyróżnia w zdaniach wyrazy, sylaby i 

litery.  

 

edukacja matematyczna 

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych – 

obliczenia w zakresie 20, odczytywanie 

danych z ilustracji. Słuchanie i układanie 

historyjek matematycznych, układanie pytań 

do ilustracji i tworzenie do nich formuł 

matematycznych, rozwiązywanie prostych 

zadań tekstowych.  

• II.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.9 

• Wykonuje obliczenia w zakresie 20, 

rozwiązując zadania tekstowe. Odczytuje 

dane z ilustracji i układa do nich pytania. 

Słucha i układa historyjki matematyczne. 

edukacja społeczna • III.1.1, 1.3, 1.10 



Współpraca z innymi i przestrzeganie 

ustalonych zasad w czasie zabaw ruchowych. 

• Aktywnie, zgodnie i odpowiedzialnie 

uczestniczy w zabawach ruchowych. 

edukacja przyrodnicza 

Rozpoznawanie ptaków na podstawie 

fotografii (wrony, kukułki, słowika, gołębia, 

sroki) i ptasich głosów. 

• IV.1.1, 1.4 

• Rozpoznaje wybrane gatunki ptaków na 

podstawie fotografii i ich głosów. 

edukacja plastyczna 

Wykonywanie ilustracji do wiersza. 

• V.2.1, 2.6, 2.8 

• Wykonuje ilustrację do omawianego 

wiersza. 

wychowanie fizyczne 

Jakim zwierzęciem teraz jestem? – ruchowe 

zabawy naśladowcze (czworakowanie, 

pokonywanie przeszkód, rzuty do celu). 

• IX.2.3, 2.4a,b, 3.1, 3.3 

• Uczestniczy w zabawach ruchowych: 

chodzi na czworakach, pokonuje 

przeszkody i rzuca do celu. 

Temat 119. Rozmawiamy przez telefon – P cz. 3 s. 68–69, 117, Z cz. 3 s. 67, M cz. 3 s. 
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edukacja polonistyczna 

Słuchanie dialogu, wskazywanie osób 

prowadzących rozmowę i określanie przyczyn 

braku porozumienia w rozmowie 

telefonicznej. Czytanie dialogu z podziałem 

na role. Dzielenie podanych wyrazów na 

sylaby. Przypomnienie wiadomości o sylabie, 

samogłoskach i spółgłoskach, wskazanie roli 

samogłoski w sylabie, przeliczanie sylab w 

wyrazach. Ćwiczenia w uważnym czytaniu 

wyrazów i zdań: wskazywanie różnic, 

tworzenie wyrazów z sylab. Ćwiczenia 

artykulacyjne usprawniające aparat mowy – 

doskonalenie poprawnej wymowy wyrazów 

zawierających głoski s, sz. Zabawy słowami – 

zapisywanie wyrazów pisanych wspak 

(palindromy) tworzenie nowych wyrazów 

przez zmianę jednej litery. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.7, 3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

• Wypowiada się na temat braku 

porozumienia w rozmowie telefonicznej na 

podstawie wysłuchanego dialogu. Czyta 

głośno z podziałem na role. Utrwala 

wiadomości o sylabach, głoskach i 

sylabotwórczej funkcji samogłosek. 

Doskonali wymowę wyrazów z głoskami 

syczącymi i szumiącymi (s, sz). 

edukacja matematyczna 

Przypomnienie nazw kolejnych miesięcy w 

roku, wskazywanie miesięcy przynależnych 

do pór roku. Wykonywanie prostych obliczeń 

• II.2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 6.4, 6.9 

• Utrwala nazwy kolejnych miesięcy w 

poszczególnych porach roku. Wykonuje 

proste obliczenia kalendarzowe. 



kalendarzowych z wykorzystaniem 

kalendarza kołowego. 

edukacja społeczna 

Zasady kulturalnego prowadzenia rozmów 

telefonicznych oraz zachowania się wobec 

osób nieznajomych. 

• III.1.4, 1.5 

• Zna i stosuje zasady kulturalnego 

prowadzenia rozmów telefonicznych. 

edukacja muzyczna 

Nauka piosenki „Wieziemy tu kogucika”. 

Realizacja akompaniamentu melodycznego. 

Rytmizacja z użyciem gestodźwięków. 

Reagowanie ruchem na zmianę rytmu. 

Rytmizacja wyrazów związanych z 

Wielkanocą.  

• VIII.1.2, 2.2, 3.2, 4.7 

• Śpiewa pieśń ludową „Wieziemy tu 

kogucika”. Wykonuje akompaniament 

melodyczny oraz ćwiczenia rytmizujące 

zdania i wyrazy.  

Temat 120. Muzykalna rodzina – P cz. 3 s. 70–71, Z cz. 3 s. 68–69 

edukacja polonistyczna 

Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat 

ilustracji, odczytywanie wyrazów i 

omawianie trudności ortograficznych 

(pisownia nazw instrumentów muzycznych 

oraz imion). Pisanie omówionych wyrazów z 

pamięci i samodzielne sprawdzanie 

poprawności zapisów. Ćwiczenia rozwijające 

umiejętność prowadzenia dialogu. 

Doskonalenie podziału wyrazów na sylaby, 

głoski, rozpoznawanie samogłosek, 

spółgłosek i dwuznaków, przypomnienie 

pojęć samogłoska, spółgłoska. Przeliczanie 

głosek, samogłosek, spółgłosek i dwuznaków 

w nazwach instrumentów muzycznych. 

• I.1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 3.1, 4.1, 

4.4, 5.1, 6.1, 6.3 

• Wypowiada się na temat ilustracji. Czyta 

wyrazy z trudnościami ortograficznymi i 

poprawnie je pisze z pamięci. Pisze imiona 

wielką literą. Sprawdza poprawność 

wykonania swojej pracy. Prowadzi dialog. 

Utrwala podział wyrazów na sylaby, 

głoski, litery i wskazuje dwuznaki. 

edukacja społeczna 

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

powierzone zadania i własny rozwój. 

• III.1.3 

• Jest odpowiedzialny za powierzone 

zadania. 

edukacja techniczna 

Konstruowanie instrumentów muzycznych z 

surowców wtórnych. 

• VI.1.2, 2.1, 2.2a, 2.3 

• Wykonuje instrumenty muzyczne z 

surowców wtórnych. 



edukacja muzyczna 

Wykonanie instrumentów i wykorzystanie ich 

do akompaniamentu podczas zajęć. Słuchanie 

utworu muzycznego J. Cage’a „4’33” 

wyrażającego ciszę. 

• VIII.1.1, 1.7, 4.4 

• Wykonuje proste instrumenty muzyczne i 

na nich gra. Słucha utworu muzycznego 

wyrażającego ciszę. 

wychowanie fizyczne 

Przejścia równoważne po przeszkodach 

terenowych – kształtowanie równowagi 

(przeskoki zawrotne, chodzenie po ławeczce, 

zabawy bieżne, toczenie przedmiotów). 

• IX.2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 3.1, 3.3 

• Kształtuje równowagę, w tym przeskoki 

zawrotne i chodzenie po ławeczce. 

Uczestniczy w zabawach bieżnych. Toczy 

przedmioty. 

XXV krąg tematyczny: Dobre maniery 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 121. Kulturalnie rozmawiamy – P cz. 3 s. 72–73, 118–119, Z cz. 3 s. 70–71, M cz. 

3 s. 46–47  

edukacja polonistyczna 

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza J. 

Brzechwy „Kwoka”. Ocena postępowania 

kwoki, określanie cech głównej bohaterki 

wiersza, udzielanie jej rad. Ustalanie i 

zapisywanie listy gości zaproszonych przez 

kwokę. Odgrywanie scenek dramowych 

zainspirowanych wierszem. Omawianie i 

ocena treści liścików kwoki skierowanych do 

gości. Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat 

zasad kulturalnego prowadzenia rozmów – na 

podstawie przeczytanych rad, ilustracji i 

własnych doświadczeń. 

• I.1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 3.3, 

4.1, 4.4, 5.1, 5.6, 6.3 

• Uczestniczy w rozmowie zainspirowanej 

wysłuchanym wierszem J. Brzechwy 

„Kwoka”. Ocenia postępowanie bohaterki 

wiersza i udziela jej rad. Zapisuje nazwy 

zwierząt (bohaterów wiersza). Odgrywa 

role w scenkach dramowych. Wypowiada 

się na temat zasad kulturalnego 

prowadzenia rozmowy. 

edukacja matematyczna 

Obliczenia w zakresie 20, działania z 

okienkami, porównywanie wagi i liczb – 

stosowanie znaków >, <, =. Rozwiązywanie 

zadania tekstowego wymagającego obliczeń 

pieniężnych. Zapisywanie liczb do 20 – 

ćwiczenia utrwalające pozycyjny układ liczb. 

 

• II.2.2, 2.4, 3.2, 4.1, 6.3, 6.9 

• Zapisuje i porównuje wagę i liczby w 

zakresie 20. Wykonuje obliczenia w 

zakresie 20, w tym działania z okienkami. 

Wykonuje obliczenia pieniężne, 

rozwiązując zadania tekstowe. 



edukacja społeczna 

Ustalanie zasad kulturalnego prowadzenia 

rozmów, odgrywanie scenek dramowych 

kształtujących prawidłowe postawy. 

• III.1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10 

• Zna i stosuje zasady kulturalnego 

prowadzenia rozmów w życiu codziennym 

i w odgrywanych scenkach. 

wychowanie fizyczne 

Sprawni i skoczni – zabawy ruchowe ze 

skakankami (skok obunóż i jednonóż, wyścigi 

rzędów). 

• IX.2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3,  

• Sprawnie skacze przez skakankę. 

Zachowuje powściągliwość w ocenianiu 

sprawności fizycznej innych. Potrafi 

przegrywać i wygrywać. 

Temat 122. Magiczne słowa – P cz. 3 s. 74–75, 120–121, Z cz. 3 s. 72–73, M cz. 3 s. 48–
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edukacja polonistyczna 

Omawianie sytuacji przedstawionych na 

zdjęciach, odczytanie zwrotów 

grzecznościowych, wypisywanie słów 

użytych w scenkach, stosowanie wykrzyknika 

na końcu zwrotów grzecznościowych. 

Wypowiedzi na temat używania „magicznych 

słów”, dzielenie się doświadczeniami, 

wskazywanie sytuacji, w których są używane 

w życiu codziennym, improwizowanie 

rozmów w grupach. Tworzenie listy 

powodów używania zwrotów 

grzecznościowych. Określanie cech osoby 

używającej magicznych słów na co dzień. 

Grupowe tworzenie i opowiadanie historyjki 

o uprzejmym rycerzu. Ćwiczenia językowe – 

tworzenie rymowanek, nauka na pamięć 

jednej z nich, układanie wyrazów z podanych 

liter, utrwalanie dwuznaków.  

• I.1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 3.1, 

3.5, 4.1, 4.4, 4.5, 5.1 

• Czyta krótkie teksty opisujące 

zilustrowane sytuacje. Zna, zapisuje i 

wypowiada się na temat wartości używania 

„magicznych słów”. Uczestniczy w 

improwizowaniu sytuacji z użyciem 

„magicznych słów”. Określa cechy osoby 

stosującej zwroty grzecznościowe. Tworzy 

w grupie historyjkę o uprzejmym rycerzu. 

Układa rymowanki i wygłasza je z 

pamięci. Utrwala dwuznaki. 

edukacja matematyczna 

Obliczenia w zakresie 20 z okienkami. 

Układanie i rozwiązywanie zadań 

tekstowych. Zapisywanie działań na 

podstawie danych w układzie tabelarycznym. 

Tworzenie pytań do zadania. Dobieranie liczb 

spełniających warunki działania. Dobieranie 

wyniku do działania i działania do ilustracji. 

• II.2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 6.9 

• Wykonuje obliczenia w zakresie 20, w 

tym działania z okienkami (w tabeli). 

Układa i rozwiązuje zadania tekstowe. 

Zapisuje działania, liczby spełniające 

warunki działań na podstawie danych z 

tabeli i ilustracji.  



edukacja społeczna 

Ćwiczenia wdrażające do respektowania 

pożądanych społecznie norm i reguł. 

Kształtowanie umiejętności oceniania 

postępowania własnego i innych osób oraz 

używania zwrotów grzecznościowych w 

sytuacjach codziennych. 

• III.1.1, 1.4  

• Respektuje pożądane społecznie normy i 

reguły. Ocenia postępowanie własne i 

innych, odnosząc się do podstawowych 

wartości. 

edukacja plastyczna 

„Bajka o uprzejmym rycerzu” – grupowe 

tworzenie historyjki w formie książeczki. 

• V.2.1, 2.3, 2.6, 2.8 

• Rysuje i wycina, tworząc w grupie 

książeczkę w formie historyjki 

obrazkowej. 

edukacja techniczna 

Wykonywanie książeczki z wykorzystaniem 

połączeń nierozłącznych (wiązanie). 

• VI.1.1, 1.2, 2.1, 2.2a,b 

• Łączy karty książeczki „Bajka o 

uprzejmym rycerzu” (połączenia 

nierozłączne).  

edukacja informatyczna 

Kopiowanie i wklejanie elementów z użyciem 

klawiszy Ctrl+C, Ctrl+V w edytorze grafiki. 

• VII.1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 5.1 

• Kopiuje i wkleja elementy z użyciem 

klawiszy Ctrl+C, Ctrl+V w edytorze 

grafiki. 

Temat 123. Robimy zakupy – P cz. 3 s. 76–77, 122, Z cz. 3 s. 74–75, M cz. 3 s. 50–51  

edukacja polonistyczna 

Ciche czytanie ze zrozumieniem i głośne z 

podziałem na role opowiadania „Co poszło 

nie tak?”. Układanie pytań do tekstu i 

udzielanie na nie odpowiedzi. Wskazywanie 

bohaterów opowiadania i ocena ich 

zachowania podczas zakupów. Udzielanie rad 

bohaterowi opowiadania – dialogi w parach. 

Odgrywanie scenek inspirowanych tekstem. 

Wyszukiwanie w tekście i pisanie z pamięci 

zwrotów grzecznościowych. Uzupełnianie 

diagramu i odszyfrowywanie hasła. 

Wypowiadanie się na temat znaczenia 

używania zwrotów grzecznościowych w 

miejscach publicznych. 

• I.1.1, 1.5, 2.3, 2.4, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.4, 5.1, 6.3 

• Czyta głośno i cicho ze zrozumieniem. 

Układa pytania do tekstu i odpowiada na 

nie. Ocenia zachowanie bohaterów tekstu. 

Udziela rad bohaterom opowiadania. 

Odgrywa role w scenkach związanych z 

tekstem. Wyszukuje w tekście i pisze z 

pamięci zwroty grzecznościowe. 

Wypowiada się na temat stosowania 

zwrotów grzecznościowych w miejscach 

publicznych. 

edukacja matematyczna 

Odczytywanie i zaznaczanie pełnych godzin 

• II.2.2, 3.2, 6.4, 6.9 

• Odczytuje i zaznacza pełne godziny na 



na zegarze. Wykonywanie prostych obliczeń 

zegarowych związanych z życiem 

codziennym. 

zegarze. Wykonuje proste obliczenia 

zegarowe. 

edukacja społeczna 

Znaczenie dobrego zachowania się i 

używania zwrotów grzecznościowych w 

miejscach użyteczności publicznej. 

Przestrzeganie pożądanych norm 

społecznych. 

• III.1.1, 1.3 

• Jest świadoma/świadomy wartości 

stosowania zwrotów grzecznościowych w 

miejscach publicznych i stara się je 

stosować w życiu codziennym.  

edukacja przyrodnicza 

Etapy wczesnego rozwoju rośliny na 

przykładzie fasoli. Kiełkowanie roślin – 

zakładanie hodowli i prowadzenie obserwacji. 

• IV.1.1, 1.4, 1.5, 1.6 

• Zna etapy wczesnego rozwoju rośliny. 

Zakłada hodowlę roślin i prowadzi 

obserwacje. 

wychowanie fizyczne 

Naśladowcze zabawy ruchowe orientacyjne i 

bieżne (skoki jednonóż i obunóż, 

czworakowanie, przyjmowanie pozycji 

wyjściowych). 

• IX.2.1, 2.2, 2.3, 2.4b, 2.7, 3.1, 3.3 

• Uczestniczy w naśladowczych zabawach 

ruchowych z wykorzystaniem skoków i 

czworakowania. Przyjmuje prawidłowe 

pozycje wyjściowe do ćwiczeń.  

Temat 124. Jesteśmy ostrożni – P cz. 3 s. 78–79, 123, Z cz. 3 s. 76–77, M cz. 3 s. 52–53  

edukacja polonistyczna 

Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat 

ograniczonego zaufania wobec nieznajomych. 

Odpowiedzi na pytania do wysłuchanego 

opowiadania D. Wawiłow „Kania” i 

omawianie tekstu. Przewidywanie dalszych 

losów bohaterek po wysłuchaniu pierwszej 

części opowiadania. Ćwiczenia w cichym 

czytaniu ze zrozumieniem. Rozmowa 

kierowana na temat kontaktów z 

nieznajomymi i układanie haseł, stosowanie 

wykrzyknika na końcu zdania. Uzupełnianie 

zdań – ostrzeżeń przed kontaktami z 

nieznajomymi osobami. Zabawa ruchowa i 

odgrywanie scenek dramowych dotyczących 

spotkania z nieznajomą osobą, wyciąganie 

wniosków. 

• I.1.1, 1.3, 2.3, 2.6, 2.8, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 

4.4, 4.5, 5.1 

• Wypowiada się, odgrywa scenki 

dramowe i układa hasła na temat 

ograniczonego zaufania wobec obcych. 

Udziela odpowiedzi na pytania do 

wysłuchanego tekstu. Podejmuje próbę 

przedstawienia dalszych losów bohaterów 

opowiadania. Czyta cicho ze 

zrozumieniem. Stosuje wykrzyknik w 

zdaniach.  

edukacja matematyczna • II.1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 6.9 



Rysowanie figur na sieci kwadratowej 

zgodnie z podaną instrukcją. Mierzenie 

długości boków figur geometrycznych, 

wyciąganie wniosków. Przenoszenie kształtu 

na sieć o powiększonych (pomniejszonych) 

oczkach. Czy to już umiem? – samodzielne 

sprawdzanie wiedzy i umiejętności. 

• Mierzy boki figury i rysuje figury na 

sieci kwadratowej standardowej, 

powiększonej i pomniejszonej. Utrwala i 

sprawdza wiedzę i umiejętności 

matematyczne. 

edukacja społeczna 

Zachowanie postawy ograniczonego zaufania 

wobec nieznajomych. Powściągliwość w 

używaniu danych osobistych w kontaktach z 

obcymi osobami. 

• III.1.5 

• Zachowuje postawę ograniczonego 

zachowania w kontaktach z nieznajomymi. 

edukacja plastyczna 

„Miły bądź dla wszystkich, lecz nie 

wszystkim ufaj!” – wspólne wykonywanie 

plakatu. 

• V.1.1d, 2.1, 2.3, 2.6 

• Wykonuje w grupie plakat dowolnymi 

technikami.  

edukacja muzyczna 

Nauka piosenki i zabawy „Jawor, jawor”. 

Poznanie nuty la; gra na dzwonkach. 

Utrwalanie ćwierćnuty i ósemki. 

• VIII.2.2, 4.1, 5.1, 5.3 

• Śpiewa piosenkę „Jawor, jawor”. Zna 

nutę la. Utrwala ćwierćnutę i ósemkę.  

Temat 125. Alfabet, czyli abecadło – P cz. 3 s. 80–82, Z cz. 3 s. 78–81 

edukacja polonistyczna 

Definiowanie pojęcia abecadło (alfabet). 

Słuchanie i głośne indywidualne czytanie 

wiersza J. Tuwima „Abecadło” z 

uwzględnieniem zróżnicowanych emocji. 

Indywidualne tworzenie krzyżówki z 

wykorzystaniem liter słowa abecadło. 

Ćwiczenia utrwalające pojęcia litery, 

dwuznaku, samogłoski, spółgłoski i sylaby. 

Ćwiczenia w pisaniu liter w liniaturze. 

Budowanie modeli struktury dźwiękowej 

wyrazów. „Literowa gra z Rabanem” – 

utrwalanie wiadomości przyrodniczych i 

językowych. 

• I.1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.6, 5.1, 6.3 

• Wie, czym jest abecadło. Głośno czyta 

wiersz J. Tuwima „Abecadło”. Tworzy 

krzyżówkę. Utrwala wiadomości 

dotyczące znaków głosek, samogłosek, 

spółgłosek, sylab. Buduje modele 

dźwiękowe wyrazów.  

edukacja społeczna 

Przestrzeganie reguł i zasad podczas gier 

• III.1.1 

• Przestrzega zasad podczas gier 



 

XXVI krąg tematyczny: Nasza planeta 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy 

programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 126. Ziemia naszym domem  

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie informacji na podany 

temat w zasobach internetu. 

• VII.3.3 

• Wyszukuje potrzebne informacje, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa w 

sieci komputerowej. 

Temat 127. Czysta woda  

edukacja informatyczna 

Kopiowanie i wklejanie elementów z 

wykorzystaniem skrótów 

klawiaturowych.  

Korzystanie z internetu jako źródła 

wiedzy. 

• VII.1.2, 1.2, 2.2, 2.3, 3.2, 5.1 

• Kopiuje i wkleja elementy, 

korzystając ze skrótów 

klawiaturowych. Wykorzystuje zasoby 

internetu zgodnie z zasadami 

bezpiecznego korzystania z jego 

zasobów. 

Temat 128. By nie utonąć w śmieciach  

edukacja informatyczna 

Korzystanie z zasobów internetu 

potrzebnych do wykonania zadania.  

• VII.3.3 

• Wykorzystuje zasoby internetu 

zgodnie z poznanymi zasadami 

bezpiecznego korzystania z jego 

zasobów. 

 

Temat 129. Dbamy o swoje podwórko  

Temat 130. Higiena świat zmienia  

XXVII krąg tematyczny: Moja ojczyzna 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy 

programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 131. Legendarne początki  

edukacja informatyczna 

Korzystanie z zasobów internetu. 

• VII.3.1, 3.3 

• Posługuje się komputerem zgodnie z 

poznanymi zasadami. 

Temat 132. Symbole narodowe  

edukacja informatyczna 

Pisanie na klawiaturze liter z polskimi 

znakami diakrytycznymi ó, ś, ć, ż, ą, ę, ł. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 5.1 

• Pisze na klawiaturze, stosując znaki 

diakrytyczne. Korzysta z dostępnych 

planszowych i w czasie zajęć ruchowych. planszowych i zabaw ruchowych.  

edukacja techniczna 

Wykonywanie dekoracyjnej girlandy z 

zastosowaniem połączeń rozłącznych i 

nierozłącznych. 

• VI.1.1, 1.2, 2.1, 2.2a,b 

• Wykonuje dekoracyjną girlandę, stosując 

połączenia rozłączne i nierozłączne. 

wychowanie fizyczne 

Kozłowanie piłki – ćwiczenie zmiany rytmu, 

ręki kozłującej i kierunku poruszania się. 

• IX.2.2, 3.3, 3.4, 3.5 

• Kozłuje piłkę ze zmianą rytmu, ręki i 

kierunku.  



Wykorzystywanie informacji z internetu 

potrzebnych do wykonania zadania. 

stron internetowych.  

Temat 133. W sercu Polski  

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie w internecie informacji 

rozwijających wiedzę o Warszawie. 

• VII.3.3 

• Wyszukuje w internecie informacje 

potrzebne do wykonania zadania. 

Temat 134. Wszyscy pracują  

Temat 135. Jedziemy na majówkę  

edukacja informatyczna 

Korzystanie z zasobów internetu w celu 

nauki nowej piosenki. 

• VII.3.3 

• Uczy się nowej piosenki, korzystając 

z zasobów internetu. 

XXVIII krąg tematyczny: Wśród książek 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy 

programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 136. Nasz biblioteka  

Temat 137. Zanim trafi do czytelnika  

edukacja informatyczna 
Pisanie na klawiaturze liter ze znakami 

diakrytycznymi ó, ś, ć, ż, ą, ę, ł. 

Posługiwanie się wybranymi skrótami 

klawiaturowymi (Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, 

Ctrl+S). 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 5.1 

• Pisze na klawiaturze litery ze znakami 

diakrytycznymi ó, ś, ć, ż, ą, ę, ł. 

Posługuje się skrótami klawiaturowymi 

(Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+S).  

Temat 138. Książka uczy i bawi  

Temat 139. Tworzymy komiksy  

Temat 140. Zagadka dla detektywa Pozytywki  

XXIX krąg tematyczny: Podróże małe i duże 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy 

programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 141. Sposoby podróżowania  

Temat 142. Górskie wyprawy  

edukacja informatyczna 
Korzystanie z narzędzia Tekst w edytorze 

grafiki. Wyszukiwanie informacji na 

podany temat w zasobach internetu. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 5.1 

• Korzysta z narzędzia Tekst w edytorze 

grafiki. Wyszukuje potrzebne 

informacje, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa w sieci komputerowej. 

Temat 143. Idziemy na wycieczkę  

Temat 144. Na klombach i rabatach 

Temat 145. Podniebne przygody  

XXX krąg tematyczny: Święto rodziny 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy 

programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 146. Razem z mamą, razem z tatą 

Temat 147. Razem z bratem, razem z siostrą  

edukacja informatyczna 
Korzystanie z narzędzia Tekst w edytorze 

grafiki. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 5.1 

• Korzysta z narzędzia Tekst w edytorze 

grafiki. 

Temat 148. Jak pomagamy rodzicom?  

Temat 149. Między nami  

Temat 150. Zabawy dzieci  

XXXI krąg tematyczny: Nadchodzi lato 

Treści kształcenia w poszczególnych • Odniesienia do podstawy 



edukacjach programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 151. Barwy lata  

Temat 152. Las jako ekosystem  

edukacja informatyczna 
Łączenie w grupy identycznych kroków, 

wskazywanie liczby powtórzeń. 

Rozwiązywanie zagadek logicznych i 

matematycznych – przygotowywanie do 

programowania. 

• VII.1.1, 1.2, 1.3 

• Wykonuje zadania na komputerze 

zgodnie z podanym poleceniem. 

Rozwiązuje zagadki przygotowujące do 

programowania. 

Temat 153. Świat w wielu barwach  

Temat 154. Na tropie lata  

Temat 155. Ciepłe letnie dni  

XXXII krąg tematyczny: Świat wokół nas 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy 

programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 156. Obserwujemy przyrodę  

Temat 157. Plakat przyrodniczy  

edukacja informatyczna 
Rozwiązywanie zagadek logicznych i 

matematycznych. Tworzenie algorytmu 

drogi mrówek za pomocą strzałek i symboli. 

Łączenie w grupy identycznych kroków, 

wskazywanie liczby powtórzeń. 

Programowanie drogi mrówki. 

• VII.1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 5.1 

• Rozwiązuje zagadki logiczne i 

matematyczne. Tworzy algorytmy za 

pomocą strzałek i symboli. Programuje 

drogę mrówki. 

 

Temat 158. Poznajemy Polskę  

Temat 159. Ortografia na wakacje  

Temat 160. Czas na wyprawę  

XXXIII krąg tematyczny: Wkrótce wakacje 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy 

programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 161. Bezpiecznie nad wodą  

Temat 162. Ostrożność i rozwaga  

edukacja informatyczna 

Wykonywanie interaktywnego quizu na 

płycie – podsumowanie i utrwalanie 

wiedzy i umiejętności. 

Wykorzystywanie technologii 

komputerowych w procesie uczenia się 

(filmy edukacyjne). 

• VII.3.3, 5.1 

• Wykonuje zadania na komputerze 

zgodnie z ustalonymi zasadami. 

Korzysta z zasobów internetowych.  

 

Temat 163. Leśne przypadki  

Temat 164. Wakacyjne plany 

Temat 165. Udanych wakacji  

 


