
Rozkład materiału nauczania, edukacja muzyczna 
klasa 3 semestr 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: Pożegnanie wakacji 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 1. Wracamy do szkoły  
Temat 2. Letnie przygody  
Temat 3. Pocztówki z wakacji  
Temat 4. Podróże po Polsce  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Czas do szkoły”. Śpiewanie 
gamy C-dur solmizacją i nazwami literowymi. 
Granie gamy na dzwonkach. Wprowadzenie 
pojęcia akompaniament. Granie na instrumentach 
perkusyjnych. 

• VIII.2.1, 2.4, 4.1 
• Śpiewa, dbając o prawidłową postawę, 
artykulację i oddech, zachowując naturalną 
skalę głosu. Gra zadane przez nauczyciela 
schematy rytmiczne.  
 

Temat 5. Klasowe wybory  
II krąg tematyczny: Opowieści i wydarzenia sprzed lat 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 6. Zapisane w bursztynie  
Temat 7. Wojenny dramat  
Temat 8. W Muzeum Powstania Warszawskiego  
edukacja muzyczna 
• Słuchanie i śpiewanie piosenek z czasu 
Powstania Warszawskiego. 

• VIII.2.2, 2.3 
• Słucha i śpiewa wybrane piosenki 
powstańcze.  

Temat 9. Straszne słowo „wojna”  
edukacja muzyczna 
• Nauka „Mazurka Dąbrowskiego”. Poznawanie 
historii hymnu polskiego. Granie na dzwonkach 
fragmentu „Ody do radości”. 
 

• VIII.2.4, 2.5, 4.1, 4.2 
• Rozpoznaje i śpiewa hymn Polski. Gra 
zadane przez nauczyciela schematy rytmiczne. 
Wykonuje tematy rytmiczne na instrumentach 
perkusyjnych. 

Temat 10. Gra terenowa  
III krąg tematyczny: Nasze bezpieczeństwo 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 11. W trudnych sytuacjach  
Temat 12. W wolnym czasie  
Temat 13. Bezpieczna droga do szkoły  
Temat 14. Stosujemy poznane zasady bezpieczeństwa  
edukacja muzyczna 
• Nauka „Naszej piosenki”. Budowa i brzmienie 
klarnetu. Akompaniament na instrumentach 
perkusyjnych.  

• VIII.2.4, 3.3, 4.1 
• Śpiewa, dbając o prawidłową postawę, 
artykulację i oddech. Wykonuje tematy 
rytmiczne na instrumentach perkusyjnych. 

Temat 15. Internetowe znajomości  
IV krąg tematyczny: Z pól na stół 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 16. Dzielimy się chlebem  



edukacja muzyczna 
• Zabawa ruchowa ze śpiewem. 

• VIII.3.4 
• Uczestniczy w zabawach ruchowych ze 
śpiewem. 

Temat 17. Zanim pojawi się na stole  
Temat 18. Kiedy piszemy u?  
edukacja muzyczna 
• Odgadywanie tytułów poznanych piosenek, 
których melodie są intonowane samogłoską u. 

• VIII.2.1 
• Uczestniczy w zabawie muzycznej. 

Temat 19. Nie marnujmy jedzenia  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Skarby jesieni”. Wykonanie 
instrumentów perkusyjnych z darów jesieni. 
Rysowanie portretu jesiennej piosenki wg opisu. 
Improwizacja rytmiczna. Realizacja schematu 
rytmicznego.  

• VIII.2.4, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4 
• Śpiewa piosenkę „Skarby jesieni”. Tworzy 
improwizacje ruchowe. Realizuje schematy i 
tematy rytmiczne. Wykonuje instrumenty m.in. 
z materiałów naturalnych. 

Temat 20. Święto plonów  
edukacja muzyczna 
• Słuchanie muzyki ludowej. Nauka 
podstawowego kroku wybranego tańca ludowego. 

• VIII.2.3, 2.7 
• Słucha muzyki ludowej. Wykonuje 
podstawowy krok wybranego tańca ludowego. 

V krąg tematyczny: Ojczyzna mała i duża 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 21. W mojej okolicy  
Temat 22. Ciekawe miejsca w Polsce  
Temat 23. Skąd się wzięły koziołki?  
Temat 24. Nasza mała ojczyzna  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Co robi powietrze?”. 
Ćwiczenia przygotowujące do gry na flecie 
podłużnym. Wprowadzenie chwytów fletowych 
h1, a1. Improwizacje muzyczne w zabawie 
dźwiękonaśladowczej. 

• VIII.2.4, 4.1, 4.7, 5.1 
• Śpiewa piosenkę „Co robi powietrze?”. Gra 
schematy rytmiczne na flecie podłużnym. 
Wykonuje improwizacje ruchowe przy 
muzyce. 

Temat 25. Polskie legendy  
VI krąg tematyczny: Jesteśmy uczniami 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 26. Szkoły na świecie  
Temat 27. Z życia klasy  
Temat 28. Patroni naszych szkół  
Temat 29. Słowne zgadywanki  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Owieczki Kasi”. 
Wprowadzenie chwytu g1. Granie melodii 
piosenki na fletach. 

• VIII.2.4, 3.3, 4.1, 4.3 
• Śpiewa piosenkę „Owieczki Kasi”. Realizuje 
schematy i tematy rytmiczne na fletach. 

Temat 30. Drzewo do samego nieba – pierwsze spotkanie z lekturą  
VII krąg tematyczny: Świat wokół nas 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 31. Kochamy drzewa  
edukacja muzyczna 
• „Bal drzew” – zabawy i tańce przy wybranej 

• VIII.3.5 
• Uczestniczy w zabawach i tańcach przy 
muzyce. 



muzyce. 

Temat 32. Jesienne liście  
edukacja muzyczna 
• Słuchanie muzyki jako tła do wykonania pracy 
plastyczno-technicznej; etiudy z rekwizytem. 

• VIII.3.1, 3.5 
• Słucha muzyki podczas wykonywania prac 
plastycznych i wykonuje improwizacje 
ruchowe.  

Temat 33. Czasami trzeba poczekać  
Temat 34. Podglądamy przyrodę  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Jesienna poleczka”. Realizacja 
partytury utworu „Jesienny las”. Wprowadzenie 
chwytu c2. Granie na fletach melodii „Siała baba 
mak”. 
• Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów wody. 

• VIII.1.1, 2.4, 3.3, 4.1 
• Śpiewa piosenkę „Jesienna poleczka”. 
Realizuje schematy i tematy rytmiczne na 
flecie. Słucha i rozpoznaje odgłosy wody. 

Temat 35. Drzewo do samego nieba – drugie spotkanie z lekturą  
VIII krąg tematyczny: Życzliwość i zgoda 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 36. Kto jest dobrym sąsiadem?  
Temat 37. Lepiej się pogodzić  
Temat 38. Nowy kolega  
Temat 39. Co dodaje nam skrzydeł?  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „W deszczowym rytmie”. 
Poznawanie budowy i brzmienia altówki i 
wiolonczeli. Wprowadzenie chwytów e1, f1. 
Granie na fletach melodii „Grozik”. 

• VIII.1.4, 2.4, 4.1, 4.3, 4.5, 5.1 
• Śpiewa piosenkę „W deszczowym rytmie”. 
Poznaje budowę i rozpoznaje brzmienie 
altówki i wiolonczeli. Gra schematy rytmiczne 
na flecie. 

Temat 40. Rezultaty naszej pracy  
IX krąg tematyczny: W listopadowym nastroju 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 41. Pozostaną w naszych wspomnieniach  
Temat 42. „Dziewczynka z parku” – pierwsze spotkanie z lekturą  
Temat 43. Nasz hymn narodowy  
Temat 44. Walka o niepodległość 
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Czerwone jabłuszko”. 
Wprowadzenie metrum ¾. Poznawanie kujawiaka 
i nauka jego figur. Wprowadzenie chwytu 
fletowego d1. Granie na fletach melodii zwrotki 
piosenki „Czerwone jabłuszko”. 
• Słuchanie pieśni patriotycznych związanych z J. 
Piłsudskim i jego I Brygadą. 

• VIII.1.7 
• Śpiewa piosenkę „Czerwone jabłuszko”. 
Tańczy wg układów ruchowych kujawiaka. 
Gra na flecie schematy rytmiczne i zwrotki 
piosenki. Słucha pieśni patriotycznych 
związanych z J. Piłsudskim i jego I Brygadą. 

Temat 45. Świętujemy niepodległość  
 

X krąg tematyczny: Dawniej i dziś 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 46. Polegać jak na Zawiszy 



Temat 47. Przed wiekami  
Temat 48. Ciągle pada, kropi, mży  
Temat 49. Czasem burza nas oburza  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Na moście w Awinionie”. 
Poznawanie dawnych tańców dworskich. Nauka 
kroków gawota. Wprowadzenie chwytu fletowego 
c1. Granie na fletach gamy C-dur. Granie na 
flecie melodii „Mam chusteczkę haftowaną”. 

• VIII.2.1, 2.3, 2.4, 3.7, 4.1, 5.3 
• Śpiewa piosenkę „Na moście w Awinionie”. 
Poznaje dawne tańce dworskie. Tańczy kroki 
gawota. Zna chwyt fletowy c1. Gra na flecie 
gamę C-dur i melodię „Mam chusteczkę 
haftowaną”. 

Temat 50. Turniej rycerski  
XI krąg tematyczny: Co nam w sercu gra 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 51. Okazujemy wdzięczność  
Temat 52. Nie warto się poddawać  
Temat 53. Dziewczynka z parku – drugie spotkanie z lekturą  
Temat 54. Nie traćmy głowy  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Jak rozmawiać trzeba z psem”. 
Akompaniament rytmiczny gestodźwiękami. 
Realizacja partytury rytmicznej odgłosami. Granie 
na fletach melodii „Siedzi sobie zając pod 
miedzą”. 

• VIII.2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.5, 5.3 
• Śpiewa piosenkę „Jak rozmawiać trzeba z 
psem”. Wykonuje akompaniament rytmiczny 
gestodźwiękami. Realizuje partyturę rytmiczną 
odgłosami. Gra na flecie melodię „Siedzi sobie 
zając pod miedzą”. 

 Temat 55. Rozwijamy wyobraźnię 
XII krąg tematyczny: Dbamy o siebie i innych 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 56. Skąd się wzięły pierniki?  
Temat 57. Mleczny zawrót głowy  
Temat 58. Dzieci z Bullerbyn – pierwsze spotkanie z lekturą  
Temat 59. W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Andrzejkowe wróżby”. 
Realizacja partytury rytmicznej z 
akompaniamentem do piosenki. Poznawanie 
zwyczajów i tradycji związanych z andrzejkami. 
Granie na flecie melodii „Mało nas”. 

• VIII.2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.5, 5.3 
• Śpiewa piosenkę „Andrzejkowe wróżby”. 
Realizuje partyturę rytmiczną z 
akompaniamentem do piosenki. Gra na flecie 
melodię „Mało nas”. 

Temat 60. Sprawdzamy, czy potrafimy  
XIII krąg tematyczny: Pomagamy 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 61. Sztuka zapraszania  
Temat 62. Pomagamy innym w potrzebie  
Temat 63. Głodne ptaki  
Temat 64. Dzieci z Bullerbyn – drugie spotkanie z lekturą  
edukacja muzyczna 
• Nauka kanonu „Panie Janie”. Wprowadzenie 
pojęcia kanon. Wykonywanie kanonów: 
wokalnego, instrumentalnego, ruchowego. Granie 
na flecie gamy w kanonie. 

• VIII.1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 5.3 
• Rozumie pojęcie kanon. Śpiewa kanon 
„Panie Janie”, wykonuje kanony: wokalny, 
instrumentalny, ruchowy. Gra na flecie gamę 
w kanonie. 

Temat 65. Dzieci z Bullerbyn – trzecie spotkanie z lekturą  
XIV krąg tematyczny: W oczekiwaniu na Boże Narodzenie 

Treści kształcenia w poszczególnych • Odniesienia do podstawy programowej 



edukacjach • Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Temat 66. Świąteczne zwyczaje w różnych krajach  
Temat 67. Uważnie czytamy  
Temat 68. Niezwykłe święta  
Temat 69. Życzenia się spełniają  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Kolędowy czas”. 
Rozpoznawanie metrum i rytmów kolęd. 
Śpiewanie kolędy „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. Granie kolędy „Lulajże, Jezuniu”. 

• VIII.2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 5.3 
• Śpiewa piosenkę „Kolędowy czas” i kolędę 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Rozpoznaje 
metrum i rytm kolęd. Gra kolędę „Lulajże, 
Jezuniu”. 

Temat 70. Klasowa Wigilia   
edukacja muzyczna 
• Śpiewanie znanych pastorałek i kolęd podczas 
Wigilii klasowej. 

• VIII.2.3 
• Śpiewa znane pastorałki i kolędy podczas 
Wigilii klasowej. 

XV krąg tematyczny: Witamy Nowy Rok 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 71. Z Nowym Rokiem żwawym krokiem  
Temat 72. Leśny bal  
Temat 73. Noworoczne postanowienia  
Temat 74. O psie, który jeździł koleją – pierwsze spotkanie z lekturą  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Wybieramy się na bale”. 
Wykonywanie muzycznej maski karnawałowej. 
Wykonanie tańca w karnawałowych maskach. 
Realizacja partytury rytmicznej. 

• VIII.1.2, 2.4, 3.4, 4.1, 4.3, 5.1 
• Śpiewa piosenkę „Wybieramy się na bale”. 
Wykonuje muzyczną maskę karnawałową i 
tańczy z nią. Realizuje partyturę rytmiczną. 

Temat 75. Noworoczne zabawy  
edukacja muzyczna 
• Nauka podstawowych kroków menueta (tańca 
dworskiego). 

• VIII.3.7 
• Wykonuje podstawowe kroki menueta. 

XVI krąg tematyczny: Europa i Europejczycy 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 76. Państwa w Europie  
Temat 77. Jesteśmy Europejczykami  
Temat 78. Zwierzęta Europy  
Temat 79. Podróż do krainy wyobraźni  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Słońce jest w puzonie”. 
Omawianie budowy i brzmienia puzonu. 
Określanie nastroju słuchanej muzyki. 
Skonstruowanie minipuzonu. 

• VIII.1.2, 1.4, 1.6, 2.4, 4.4 
• Śpiewa piosenkę „Słońce jest w puzonie”. 
Omawia budowę i brzmienie puzonu, 
konstruuje omawiany instrument. Określa 
nastrój słuchanej muzyki.  

Temat 80. Chcemy poznawać inne kraje  
 

XVII krąg tematyczny: Poznajemy ciekawe historie 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 81. Herbatka dla babci i dziadka  
Temat 82. O psie, który jeździł koleją – drugie spotkanie z lekturą  
Temat 83. Niezwykłe psy  
Temat 84. Lubimy dobre zakończenia  
edukacja muzyczna 
• Nauka piosenki „Rap o rodzinie”. 
Wprowadzenie formy ABA. Granie na fletach 

• VIII.1.2, 1.4, 2.4, 4.3, 5.1 
• Śpiewa piosenkę „Rap o rodzinie”. 
Rozróżnia formę ABA. Gra na flecie melodię 



melodii „Wyszły w pole kurki trzy”. „Wyszły w pole kurki trzy”. 
Temat 85. Bezpieczna zima  
 


