
Rozkład materiału nauczania, edukacja informatyczna 

klasa 2 
 

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: Szkołę witamy, wakacje żegnamy 
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 1. Wracamy do szkoły  

Temat 2. Znów w szkole  

edukacja informatyczna 
Przypomnienie wiadomości z klasy pierwszej. Praca 

w grupach z wykorzystaniem płyty CD.  

 

• VII.3.1, 4.1, 

• Pracuje w grupach zgodnie z ustalonymi 

zasadami. Korzysta z płyty CD. 
 

Temat 3. Co się w szkole zdarzyć może?  

Temat 4. Wakacyjne podróże  

Temat 5. Pamiątka z wakacji 

II krąg tematyczny: Idziemy do szkoły 
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 6. Wrzesień bez szkoły  

Temat 7. Bezpieczni na drodze  

edukacja informatyczna 
Rysowanie z wykorzystaniem narzędzi Kształty 

w programie Paint. Układanie rysunków w 

odpowiedniej kolejności. Ustalanie położenia 

narysowanych elementów. 

• VII.1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2 

• Rysuje w programie Paint, wykorzystując 

narzędzie Kształty. Określa położenie 

narysowanych elementów. 

Temat 8. Bezpieczni w szkole  

Temat 9. Różne krajobrazy  

Temat 10. Bezpieczni w mieście i na wsi  

III krąg tematyczny: Ja i moi rówieśnicy 
Temat 11. Wakacyjna przygoda  

Temat 12. Kodeks uczniów klasy II  

edukacja informatyczna 
Układanie planu zajęć. Porządkowanie obrazków na 

temat przygotowywania kisielu. Tworzenie historii 

klonowego listka. 

• VII.1.1, 1.3 

• Układa plan zajęć. Tworzy historyjkę o 

klonowym listku. 

Temat 13. Jesteśmy różni  

Temat 14. Dlaczego przyjaźń jest ważna?  

Temat 15. Lubimy wspólne zabawy  

IV krąg tematyczny: To już jesień! 
Temat 16. Skarby sadu i ogrodu  

Temat 17. Zapasy na ciężkie czasy  

edukacja informatyczna 

Poznawanie koła barw oraz kolorów 

podstawowych i pochodnych. Poznawanie 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 3.2 

• Poznaje koło barw i narzędzie Selektor 

kolorów. Koloruje w programie Paint i tworzy 



narzędzia Selektor kolorów. Wypełnianie 

elementów kolorowanki z wykorzystaniem 

narzędzia Selektor kolorów w programie Paint. 

Tworzenie własnych barw z wykorzystaniem 

narzędzia Edytuj kolory. 

własne barwy, korzystając z narzędzi Selektor 

kolorów i Edytuj kolory. 

Temat 18. Odloty ptaków  

Temat 19. Pomagamy  

Temat 20. Skarby jesieni  

V krąg tematyczny: Wiemy, co jemy 
Temat 21. Skąd ta nadwaga?  

edukacja informatyczna 

Wykorzystuje internet do wykonania zadania. 

• VII.3.3, 4.2, 5.3 

• Korzysta z zasobów internetu, zachowując 

zasady bezpieczeństwa.  

Temat 22. Co można zrobić z warzyw i owoców?  

edukacja informatyczna 

Poznanie pojęcia przeglądarka internetowa oraz 

ikon znanych przeglądarek. Zapoznanie ze 

sposobem zapisu adresu strony internetowej. 

Nauka wpisywania adresu oraz oswojenie 

z nawigacją strony internetowej. 

• VII.3.3 

• Zna pojęcie przeglądarki internetowej i ikony 

znanych przeglądarek. Wpisuje adres strony 

internetowej.  

Temat 23. Co jest zdrowe?  

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie w internecie informacji 

potrzebnych do wykonania zadania.  

• VII.3.3, 4.2, 5.3 

• Korzysta z zasobów internetu, przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa w sieci.  

Temat 24. Szkoła zdrowego żywienia  

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie w internecie informacji na temat 

wartości odżywczych wybranych produktów 

spożywczych. 

• VII.3.3, 4.2, 5.3 

• Wyszukuje w internecie informacje 

potrzebne do wykonania zadania.  

Temat 25. Z kuchnią za pan brat  

  

VI krąg tematyczny: Niech żyje szkoła! 
Temat 26. Szkoła dawniej i dziś  

Temat 27. Sny się spełniają  

edukacja informatyczna 
Zapoznanie z zasadami bezpiecznego internetu. 

Poznanie pojęcia danych osobowych oraz ich ochrony. 

• VII.5.1, 5.2 

• Zna zasady bezpiecznego korzystania z 

internetu oraz pojęcia danych osobowych i ich 

ochrony. 

Temat 28. Jesień w polu  

Temat 29. Papież Jan Paweł II patronem szkół  

Temat 30. Moja szkoła   

VII krąg tematyczny: W parku i w lesie 
Temat 31. Na grzyby  

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie informacji o grzybach w 

dostępnych źródłach. 

• VII.3.1, 3.3, 4.1, 5.1 

• Korzysta z zasobów internetu do wykonania 

zadania.  

Temat 32. Na spacerze  

edukacja informatyczna 
Poznanie programu Scratch. Stworzenie prostego 

skryptu w programie Scratch. 

• VII.2.1, 2.3, 3.1 

• Podejmuje próby korzystania z programu 
Scratch. 



Temat 33. Niespodziewane spotkanie  

Temat 34. Drzewa naszym skarbem  

Temat 35. Barwy jesieni  

VIII krąg tematyczny: Poznajemy nasz organizm 
Temat 36. Dbamy o nasze zęby  

Temat 37. Budowa człowieka  

edukacja informatyczna 

Poznanie pojęcia duszek. Zmiana wyglądu duszka. 

Nauka zapisywania programów w programie 

Scratch. 

• VII.2.1, 2.3, 3.1 

• Modyfikuje wygląd duszka. Zapisuje pracę w 

programie Scratch. 

Temat 38. Wzywamy karetkę pogotowia  

Temat 39. Słodki, ale szkodliwy  

Temat 40. Zdrowo i bezpiecznie 

IX krąg tematyczny: O kim i o czym chcemy pamiętać? 

Temat 41. Pamiętamy trudne słówka  

Temat 42. Co nam sprawia radość?  

edukacja informatyczna 
Stworzenie programu z wykorzystaniem bloku powiedz 

oraz wykonywanie obliczeń matematycznych za 

pomocą programu Scratch. 

• VII.2.1, 3.1 

• Tworzy program, wykorzystuje blok powiedz 

i wykonuje obliczenia matematyczne za 

pomocą programu Scratch. 

Temat 43. Fryderyk Szopen  

edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie informacji i ciekawostek o F. 

Szopenie. 

• VII.3.3, 5.1 

• Wyszukuje informacje i ciekawostki o F. 

Szopenie. 

Temat 44. Dlaczego wojna jest zła?  

edukacja informatyczna 

Korzystanie z internetu jako źródła wiedzy. 

 

• VII.3.3 

• Korzysta z zasobów interentu, przestrzegając 

prac autorskich.  

Temat 45. Pamiętamy o poległych za ojczyznę  

 

X krąg tematyczny: Nasza ojczyzna 
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 46. Ziemia od innych droższa  

edukacja informatyczna 

• Korzystanie w czasie pracy grupowej z internetu 

jako źródła informacji. 

• VII.3.3, 4.1 

• Wyszukuje w zasobach internetu informacje 

potrzebne do wykonania zadania, 

współpracując w grupie.  

Temat 47. Ważne święto  

edukacja informatyczna 

• Napisanie programu, który porównuje wartości 

w programie Scratch z wykorzystaniem bloku 

jeżeli.  

• Wykorzystanie internetu jako źródła wiedzy. 

• VII.2.1, 3.1, 3.3 

• Wykorzystuje blok jeżeli w programie 

Scratch do rozwiązywania zadań. Korzysta w 

zasobów internetu do wykonania zadania. 

Temat 48 . Zabytki Krakowa  

edukacja informatyczna 

• Wyszukiwanie informacji o Krakowie i jego 

zabytkach.  

• VII.3.3 

• Korzysta z zasobów internetu, wyszukując 

informacje potrzebne do wykonania zadania 

Temat 49. Opowieści z dawnych lat – PZ cz. 1 s. 72–73, Z cz. 2 s. 10–11 



Temat 50. Moja mała ojczyzna  

XI krąg tematyczny: W świecie informacji 
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 51. Dzieci w czasie wojny  

Temat 52. Różne źródła informacji  

edukacja informatyczna 

• Zapoznanie z narzędziem odbicia w poziomie 

w programie Paint. Poznawanie pojęcia odbicia 

lustrzanego 

• Poznawanie podstawowych zasad właściwego 

korzystania ze źródeł internetowych. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.2 

• Rozpoznaje kształty symetryczne, dokonuje 

odbicia w poziomie, tworząc kształty 

symetryczne w programie Paint. Wie, jak 

należy korzystać z zasobów internetu, i 

przestrzega poznanych zasad.  

Temat 53. Samodzielnie wybieramy  

Temat 54. Po co jest słownik ortograficzny?  

Temat 55. Zabawa andrzejkowa  

XII krąg tematyczny: Pomagamy potrzebującym 
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 56. Lubimy dawać prezenty  

Temat 57. Czasem chorujemy  

edukacja informatyczna 

• Stworzenie rysunku kolorowych kredek w 

programie Paint z wykorzystaniem funkcji 

kopiowania elementów. 

• VII.1.2 

• Tworzy rysunek w edytorze grafiki Paint 

z wykorzystaniem funkcji kopiowania 

elementów. 

Temat 58. Lubimy pomagać  

Temat 59. Sąsiedzka pomoc  

Temat 60. Dzień grzeczności  

XIII krąg tematyczny: Zimowe dni 
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 61. Komu potrzebny jest śnieg?  

Temat 62. Prognoza pogody  

edukacja informatyczna 

• Rozwiązywanie łamigłówek logicznych – 

rysowanie linii za pomocą komend (strzałek). 

• VII.1.1, 1.2, 1.3,  

• Rysuje figurę geometryczną wg wskazań 

strzałek. Określa wskazania – strzałki do 

narysowania figury geometrycznej. 

Rozpoznaje powtarzalną sekwencję poleceń. 

Temat 63. Hu, hu, ha, zima trwa!  

Temat 64. By nauka nie poszła w las  

Temat 65. Zimowe zabaw 

edukacja informatyczna 

• Doskonalenie umiejętności korzystania z 

różnych źródeł informacji. 

• VII.3.3, 3.1, 4.1, 5.3 

• Korzysta z różnych źródeł informacji w celu 

wyszukania potrzebnych informacji. 

XIV krąg tematyczny: Tradycje bożonarodzeniowe 
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 66. Składamy życzenia  

Temat 67. Radość z choinki  

edukacja informatyczna 

• Wykorzystanie powtórzeń do tworzenia bloków 

poleceń. 

• VII.1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 5.1 

• Rozpoznaje powtarzalną sekwencję poleceń. 

Rysuje figurę geometryczną zgodnie ze 



• Wyszukiwanie potrzebnych informacji w 

internecie.  

wskazaniami strzałek. Określa wskazania – 

strzałki do narysowania figury geometrycznej. 

Tworzy drogę dla robota wg oznaczonego 

schematu na kartce papieru. Wyszukuje w 

internecie informacje potrzebne do wykonania 

zadania. 

Temat 68. Różne tradycje świąteczne  

edukacja informatyczna 

• Wyszukiwanie w internecie informacji 

potrzebnych do wykonania zadania. 

• VII.3.1, 3.3, 5.1 

• Wyszukuje w internecie informacje 

potrzebne do wykonania zadania. 

Temat 69. To już święta!  

Temat 70. Nasza Wigilia  

XV krąg tematyczny: Nowy rok 
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 71. Witamy Nowy Rok!  

Temat 72. Mierzenie czasu  

edukacja informatyczna 

• Rysowanie świątecznych bombek i ozdabianie 

choinki w edytorze grafiki Paint. 

• VII.2.2 

• Rysuje choinkę na monitorze komputera, 

ozdabia ją, tworzy łańcuch choinkowy, rysując 

z wciśniętym klawiszem Ctrl. 

Temat 73. Bal karnawałowy  

Temat 74. Zapraszamy na bal  

Temat 75. Gość w domku na drzewie  

XVI krąg tematyczny: Razem żyje się lepiej 
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 76. W szkolnej gromadzie  

Temat 77. Po każdej nocy wschodzi słońce  

edukacja informatyczna 

• Wyszukiwanie wskazanych zdjęć w internecie. 

• VII.3.1, 3.2, 5.3 

• Odszukuje zdjęcia wybranych postaci w 

internecie. Rozpoznaje ikony przeglądarek 

internetowych. 

Temat 78. Nasze emocje  

Temat 79. Nie lubimy przezwisk  

Temat 80. Poznajemy Cukierka 

XVII krąg tematyczny: Przed feriami  
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 81. Obóz zimowy  

Temat 82. Moja rodzina  

edukacja informatyczna 

• Kopiowanie i wklejanie zdjęć z internetu. 

Zapoznanie z podstawowymi informacjami o 

prawach autorskich. 

• VII.3.1, 3.2, 5.3 

• Odszukuje zdjęcia wybranych postaci w 

internecie. Kopiuje i wkleja zdjęcia z internetu. 

Rozpoznaje ikony przeglądarek internetowych. 

Wie, że nie może używać obrazów z internetu 

bez podania źródła. 

Temat 83. Dzień Babci i Dzień Dziadka  

Temat 84. Kochany łobuz  

Temat 85. Aby było bezpiecznie  

 



 
XVIII krąg tematyczny: W drodze do gwiazd 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 86. Poznajemy Układ Słoneczny  
Temat 87. Wstrzymał Słońce  

edukacja informatyczna 

• Formatowanie tekstu w edytorze tekstu ze 

względu na ortogramy. Rozpoznawanie błędnych 

zapisów ortograficznych w edytorze tekstu Word. 

• VII.2.2 

• Formatuje tekst – pogrubia, pochyla, koloruje 
czcionki. Usuwa zbędne znaki w tekście. 

Temat 88. Bezpieczne spotkania  
edukacja informatyczna 

• Rozmowa na temat bezpiecznego i 

odpowiedzialnego korzystania z komputera i 

internetu. 

• VII.5.2 

• Zna i przestrzega zasad bezpiecznego i 

odpowiedzialnego korzystania z komputera i 

internetu.  

Temat 89. Kosmicznie piękna Ziemia  

Temat 90. Wyprawa na odległą planetę  
 

XIX krąg tematyczny: Sposób na zimę 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 91. Rodzinne zabawy  
Temat 92. Najzimniejsze regiony świata  

edukacja informatyczna 

• Formatowanie tekstu w edytorze tekstu ze 

względu na ortogramy. Rozpoznawanie błędnych 

zapisów ortograficznych w edytorze tekstu Word. 

• VII.2.2 

• Formatuje tekst, pogrubia, pochyla, koloruje 

czcionki. Usuwa zbędne znaki w tekście. 

Temat 93. Wyprawa na Antarktydę  

Temat 94. Życie zwierząt na Antarktydzie 

Temat 95. Okazujemy sobie sympatię  
 

XX krąg tematyczny: Jesteśmy uczestnikami kultury 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 96. W teatrze  
edukacja informatyczna 

• Wyszukiwanie informacji z zachowaniem zasad 

bezpiecznego korzystania z internetu. 

• VII.3.1, 3.3, 5.3 

• Wyszukuje potrzebne informacje, 

przestrzegając zasad bezpiecznego korzystania 

z internetu. 

Temat 97. Na scenie  

edukacja informatyczna 

• Rozwiązywanie zagadek logicznych z 

elementami kodowania. 

• Wykorzystanie internetu do obejrzenia spektaklu 

lalkowego. 

• VII.1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 5.3 

• Rozwiązuje zagadki logiczne. Rozpoznaje 

kolejność ułożenia elementów. Tworzy kod dla 

obiektu na płaszczyźnie bez wykorzystania 

komputera. Ogląda spektakl lalkowy z 

zasobów internetu.  

Temat 98. Organizujemy przedstawienie 

edukacja informatyczna 

• Wyszukiwanie w zasobach internetu scenariusza 

przedstawienia. 

• VII.4.2 

• Wyszukuje w zasobach internetu propozycję 

przedstawienia, stosując się do zasad 

bezpieczeństwa. 



Temat 99. Z biegiem rzeki  
Temat 100. Kurtyna w górę  

XXI krąg tematyczny: Radzimy sobie z emocjami 

Temat 101. Sposób na złość  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 102. Strach nam niestraszny  

edukacja informatyczna 

• Rozwiązywanie zagadek logicznych z 

elementami kodowania. 

• VII.1.1, 1.2, 1.3 

• Rozwiązuje zagadki logiczne, tworzy kod 

obiektu na płaszczyźnie. 

Temat 103. Wyobraźnia pomaga w nauce  

Temat 104. Panujemy nad przyrodą  

Temat 105. Jacy jesteśmy?  

XXII krąg tematyczny: Życie na wsi 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 106. Na wiejskim podwórku  
edukacja informatyczna 

• Korzystanie z internetu jako źródła informacji. 

• VII.4.2 

• Korzysta z zasobów internetu, zachowując 

zasady bezpieczeństwa.  

Temat 107. Uroki życia na wsi  

edukacja informatyczna 

• Tworzenie zaproszenia na urodziny z 

wykorzystaniem formatowania tekstu i tworzenia 

obramowania strony. 

• Bezpieczne korzystanie z internetu jako źródła 

informacji. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 5.4 

• Formatuje tekst i stronę. Tworzy zaproszenie 

na urodziny. Wyszukuje potrzebne informacje, 

bezpiecznie korzystając z internetu. 

Temat 108. Kto dba o nasze bezpieczeństwo?  
Temat 109. Zwierzęta wokół nas  
edukacja informatyczna 

• Oglądanie filmu przyrodniczego wyszukanego 

w internecie.  

• VII.3.1, 3.3, 5.1 

• Ogląda film przyrodniczy, korzystając z 

zasobów internetu. 

Temat 110. Z wizytą w skansenie  

edukacja informatyczna 

• Korzystanie z zasobów internetu jako źródła 

informacji. 

• VII.3.3, 3.5 

• Korzysta z zasobów internetu, wykonując 

zadania. 

XXIII krąg tematyczny: W oczekiwaniu na wiosnę 
Temat 111. Czy wiosna się spóźnia?  

Temat 112. Szukamy wiosny  
edukacja informatyczna 

• Tworzenie zaproszenia na urodziny z 

wykorzystaniem formatowania tekstu i tworzenie 

obramowania strony. 

• VII.2.2, 2.3, 3.1 

• Używa formatowania tekstu i strony, tworzy 

zaproszenie na urodziny. 

Temat 113. Jak przybywa wiosna?  

Temat 114. Jestem przyjacielem przyrody  

Temat 115. Wiosna wokół  

XXIV krąg tematyczny: Wiosna w kalendarzu 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 116. Wiosenne zadania  

Temat 117. Przewidywanie pogody  

edukacja informatyczna 

• Rozwiązywanie zadań na płycie w ramach gier z 

• VII.1.2 

• Tworzy polecenie lub sekwencje poleceń do 



programowania. określonego planu działania prowadzące do 
osiągnięcia celu. 

Temat 118. Jak się uczyć, żeby się nauczyć?  

Temat 119. W królestwie kwiatów  

Temat 120. Wiosenne rymowanie  

XXV krąg tematyczny: Odkrycia i wynalazki 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 121. Wszystko jest wynalazkiem  

Temat 122. Wynalazki ułatwiają życie  

edukacja informatyczna 

• Tworzenie rysunku odbicia w wodzie z 

wykorzystaniem narzędzia Aerograf w programie 

Paint oraz odbicia w poziomie. 

• VII.2.2, 2.3 

• Rysuje krajobraz nad jeziorem, odbija go 

wzdłuż poziomej osi. 

Temat 123. Każdy może być wynalazcą  

Temat 124. Wynalazki pomagają chronić przyrodę  

Temat 125. Wynalazki wokół nas  

Temat okolicznościowy: Wielkanocne zwyczaje  

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

 

XXVI krąg tematyczny: Dbamy o planetę 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 126. Zielona planeta –  

Temat 127. Ziemia potrzebuje pomocy  
edukacja informatyczna 

• Tworzenie rysunku odbicia w wodzie z 

wykorzystaniem narzędzia Aerograf. 

• VII.2.2, 2.3 

• Rysuje krajobraz nad jeziorem, odbija go 

wzdłuż poziomej osi 

Temat 128. Skąd się biorą śmieci?  

Temat 129. Wśród drzew  
edukacja informatyczna 

Wyszukiwanie potrzebnych informacji 

dotyczących lasu.  

• VII.3.1, 4.1, 5.1 

• Wyszukuje informacje potrzebne do 

wykonania zadania.  

Temat 130. Podróże Calineczki  

edukacja informatyczna 

• Korzystanie z zasobów internetu w celu 

poszerzenia wiedzy o autorze omawianej lektury.  

• VII.3.3, 5.3 

• Korzysta z zasobów internetu. 

XXVII krąg tematyczny: Praca nas wzbogaca  
Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 131. W Polsce przed wiekami  

Temat 132. Ciekawe zawody  

edukacja informatyczna 

• Tworzenie prostej gry w programie Scratch, w 

której kot goni mysz. Tworzenie prostego skryptu 

warunkującego zachowanie obu duszków. Zmiana 

tempa poruszania się duszka, zmiana tła 

programu. 

• VII1.2, 2.1, 2.2, 3.1,  

• Tworzy prostą grę w programie Scratch. 

Używa bloków idź do wskaźnik myszy, ukryj 

oraz pokaż; zmienia tempo poruszania się 

duszka, zmienia tło programu. 

Temat 133. Kiedy praca sprawia radość  



Temat 134. Pracujemy i świętujemy  

Temat 135. Pracowite dzieci  

XXVIII krąg tematyczny: Między nami rówieśnikami 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 136. Skargi, żale i tajemnice  

Temat 137. Wiosenne wyprawy  

edukacja informatyczna 

• Tworzenie prostego ogłoszenia w edytorze 

tekstu. 

• VII.2.2,  

• Tworzy w edytorze tekstu ogłoszenie o 

zaginionym długopisie. Korzysta z narzędzia 

wyśrodkuj. Wykonuje rysunki za pomocą 

wybranego edytora grafiki, np. z gotowych 

figur. 

Temat 138. Dotrzymujemy umów i zobowiązań  

Temat 139. Jak zapamiętać trudne słówka? 

Temat 140. Nasze talenty  

XXIX krąg tematyczny: Świat książki 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 141. Spotkanie w bibliotece  

Temat 142. Od glinianej tabliczki do książki elektronicznej  

edukacja informatyczna 

• Rozwiązywanie zadań logicznych z elementami 

kodowania. 

• VII.1.1, 1.2, 1.3 

• Rozwiązuje zadania logiczno-matematyczne 

bez wykorzystania komputera. 

Temat 143. To dobrze, że są książki  

Temat 144. Poradnik pierwszej pomocy  

Temat 145. Zabawy między książkami  

XXX krąg tematyczny: W rodzinnym kręgu 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 146. Rodzinne świętowanie  

Temat 147. Wyrazy, których pisownię trzeba zapamiętać  

edukacja informatyczna 

• Rozwiązywanie zadań logicznych z elementami 

kodowania. 

• VII.1.1, 1.2, 1.3 

• Rozwiązuje zadania logiczno-matematyczne 

bez wykorzystania komputera. 

Temat 148. Prawa dziecka  

Temat 149. Świat dziecka  
edukacja informatyczna 

• Wyszukiwanie informacji o wybranych 

portrecistach i ich obrazów. 

• VII.3.3, 5.3 

• Korzysta z zasobów internetu, wyszukując 

informacje potrzebne do wykonania zadania.  

Temat 150. Lubimy miłe niespodzianki  
XXXI krąg tematyczny: Ważne sprawy 

Temat 151. Opinie i rady innych  

Temat 152. Z kulturą na ty  
edukacja informatyczna 

• Stworzenie programu, w którym duszek 

opowiada historię oraz zmieniają się tła. 

• VII.2.1 

• Tworzy skrypt w programie Scratch, w 

którym duszek opowiada historię. 

Wykorzystuje zmiany tła w programie. 

Temat 153. Przystosowanie ptaków do lotu  

Temat 154. Dlaczego plotka szkodzi?  

Temat 155. Nasze zachowanie  



XXXII krąg tematyczny: Cała Polska jest piękna 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 156. Od morza do Tatr  

Temat 157. Niezwykłe góry   

edukacja informatyczna 

• Tworzenie programu, w którym duszek 

opowiada historię oraz zmieniają się tła. 

• VII.2.1 

• Tworzy skrypt w programie Scratch, w 

którym duszek opowiada historię. 

Wykorzystuje zmiany tła w programie. 

Temat 158. Nadmorskie legendy  

Temat 159. Ciekawe regiony Polski – Kaszuby  

Temat 160. Szanujemy przyrodę na wakacyjnych szlakach 

XXXIII krąg tematyczny: Żegnamy szkołę na dwa miesiące 

Treści kształcenia w poszczególnych 

edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 

• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 161.Bezpiecznie odpoczywamy  

Temat 162. W wakacyjnym nastroju  

edukacja informatyczna 

• Rozwiązywanie zadań sprawdzających wiedzę z 

klasy drugiej. 

• VII.3.1 

• Posługuje się komputerem lub innym 

urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami 

zewnętrznymi, wykonując zadanie. Posługuje 

się udostępnioną mu technologią zgodnie z 

ustalonymi zasadami. 

Temat 163. Wakacyjne wędrówki  

Temat 164. Ruszamy w podróż po Polsce  

Temat 165. Wiele się nauczyliśmy  

 


