
Rozkład materiału nauczania, edukacja polonistyczna 
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 – PZ cz. 1 s. 4, Z cz. 1 s. 4–5 
edukacja polonistyczna 
• Wypowiedzi na temat wakacji, odczuć 
związanych z ich zakończeniem i początkiem 
nauki w klasie 3. Wypowiedzi inspirowane 
wysłuchanym wierszem T. Kubiaka „Dzień 
dobry, szkoło!”, określanie nastroju utworu, 
wyszukiwanie i czytanie fragmentów. 
Indywidualne pisanie tekstu powitania szkoły. 
Rozłączna pisownia wyrażeń przyimkowych. 
Wielka litera w nazwiskach, uzupełnianie zdań 
nazwiskami w odpowiedniej formie (rodzaj męski 
i żeński). 

• I.1.3, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.8 
• Wypowiada się na temat wakacji i nauki w 
klasie 3 oraz wysłuchanego wiersza, określa 
jego nastrój. Wyszukuje i głośno czyta 
wskazane fragmenty wiersza. Wykonuje 
ćwiczenia utrwalające rozłączną pisownię 
wyrażeń przyimkowych. Pisze powitanie 
skierowane do szkoły. Stosuje wielką literę w 
nazwiskach, uzupełnia zdania nazwiskami w 
odpowiedniej formie. 

Temat 2. Letnie przygody – PZ cz. 1 s. 5, Z cz. 1 s. 6, 
edukacja polonistyczna 
• Ustne opowiadanie historyjki obrazkowej 
„Spotkanie z bieszczadzkimi żubrami” z 
wykorzystaniem pytań i zgromadzonego 
słownictwa. Wyjaśnienie powiedzenia Strach ma 
wielkie oczy, scenki dramowe. Opowiadanie 
własnych lub wymyślonych przygód z 
wykorzystaniem pytań. Ciche czytanie ze 
zrozumieniem, rzeczowniki w liczbie pojedynczej 
i mnogiej. 

• I.1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 
4.9, 5.4, 6.3 
• Ustnie opowiada historyjkę obrazkową, 
korzystając z pytań i zgromadzonego 
słownictwa. Wyjaśnia znaczenie powiedzenia 
Strach ma wielkie oczy, uczestniczy w 
scenkach dramowych. Wykonuje ćwiczenia 
doskonalące umiejętność cichego czytania ze 
zrozumieniem, rozpoznaje rzeczowniki w 
liczbie pojedynczej i mnogiej. 

Temat 3. Pocztówki z wakacji – PZ cz. 1 s. 6–7, Z cz. 1 s. 7–8, 
edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat różnych sposobów 
przesyłania pozdrowień. Ćwiczenia w cichym 
czytaniu ze zrozumieniem tekstu „Pocztówka od 
wnuka”. Pisanie kartek z pozdrowieniami – 
elementy pozdrowień, wielka litera w zwrotach do 
adresata korespondencji, imionach, nazwiskach i 
nazwach geograficznych. Ćwiczenia w kształtnym 
i bezbłędnym pisaniu pozdrowień. Uzupełnianie 
zdań nazwami miast użytymi w odpowiedniej 
formie, wielka litera w nazwach miast. 

• I.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 
5.7, 6.3 
• Wypowiada się na temat różnych sposobów 
wysyłania pozdrowień. Czyta ze zrozumieniem 
tekst „Pocztówka dla wnuka”. Dba o staranne i 
bezbłędne pisanie pozdrowień, pamiętając o 
zasadach pisania zwrotów do adresata 
korespondencji, nazw geograficznych, imion i 
nazwisk. Uzupełnia zdania nazwami miast 
użytymi w odpowiedniej formie, pamiętając o 
wielkiej literze. 

Temat 4. Podróże po Polsce – Z cz. 1 s. 9–1,  
edukacja polonistyczna 
• Wypowiedzi na temat miast odwiedzanych w 
czasie wakacji. Pisanie nazw miejscowości i 
innych nazw geograficznych wielką literą. 
Układanie pytań do tekstu i udzielanie na nie 
odpowiedzi. Ciche czytanie ze zrozumieniem 

• I.2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.4, 6.2, 6.3 
• Wypowiada się na temat miast odwiedzanych 
podczas wakacji. Zna i stosuje pisownię nazw 
geograficznych wielką literą. Układa pytania 
do tekstu i udziela na nie odpowiedzi. Czyta 
tekst cicho, ze zrozumieniem. Uczestniczy w 



ciekawostek o miastach. Rozmowa na temat 
wartości wakacyjnych przyjaźni. Uzupełnianie 
zdań odpowiednimi formami wyrazu przyjaciel. 

rozmowie na temat wakacyjnych przyjaźni. 
Uzupełnia zdania odpowiednimi formami 
wyrazu przyjaciel. 

Temat 5. Klasowe wybory – PZ cz. 1 s. 8–9, Z cz. 1 s. 11 
edukacja polonistyczna 
• Słuchanie i czytanie z podziałem na role tekstu 
Barbary Kosmowskiej „Spory o wybory”. 
Wyjaśnianie pojęcia wybory. Wyszukiwanie w 
tekście fragmentów i wypowiedzi na temat 
postaw oraz propozycji wyborczych bohaterów 
opowiadania. Pisanie wyrazów z zakończeniami -
ów, -ówka i wyjątków od zasady, pisanie z 
pamięci. 

• I.1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.4, 
4.5, 6.3 
• Słucha i czyta z podziałem na role wskazany 
tekst, wyszukuje odpowiednie fragmenty 
tekstu. Rozumie pojęcie wybory. Omawia 
cechy kandydatów do samorządu klasowego i 
je porządkuje. Pisze wyrazy z zakończeniami -
ów i -ówka. Pisze z pamięci zdania z 
wyjątkami od omawianej zasady 
ortograficznej. 

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 – PZ cz. 1 s. 10–11, Z cz. 1 s. 12,  
edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat bursztynu – omawianie jego 
wyglądu, pochodzenia, użyteczności. Słuchanie 
opowiadania G. Kasdepke „O komarze z 
muzeum”, wypowiedzi na podstawie tekstu. 
Gromadzenie słownika tematycznego o bursztynie 
– na podstawie tekstu, z wykorzystaniem 
własnych doświadczeń, eksponatów z wystawki i 
filmów; praca ze słownikami językowymi. 
Utrwalanie pisowni wyrazów z ó wymiennym. 

• I.1.1, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, 6.2, 6.3 
• Wypowiada się na temat wysłuchanego 
opowiadania. Wyszukuje potrzebne hasła w 
słowniku języka polskiego i słowniku 
wyrazów bliskoznacznych. Gromadzi 
słownictwo tematycznie związane z 
bursztynem. Wykonuje ćwiczenia utrwalające 
pisownię wyrazów z ó wymiennym. 

Temat 7. Wojenny dramat – PZ cz. 1 s. 12, Z cz. 1 s. 13,  
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie tekstu informacyjnego 
„Straszna wojna”, prezentacja informacji 
zebranych w grupach. Wypowiedzi na temat II 
wojny światowej – na podstawie wycieczki, 
tekstów i filmów. Czytanie i słuchanie informacji 
o E. Zawackiej i zdobywanie wiedzy o 
cichociemnych. Tworzenie map myśli związanych 
z tematyką wojenną. 

• I.1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 6.1, 6.2, 63 
• Głośno czyta tekst informacyjny i prezentuje 
zdobyte informacje. Wypowiada się na temat 
II wojny światowej. Poznaje informacje o E. 
Zawackiej i cichociemnych. Uczestniczy w 
tworzeniu mapy myśli związanej z tematyką 
wojenną. 

Temat 8. W Muzeum Powstania Warszawskiego – PZ cz. 1 s. 13–15, Z cz. 1 s. 14–16,  
edukacja polonistyczna 
• Wirtualna wycieczka do Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Głośne czytanie tekstu 
informacyjnego „Powstanie Warszawskie” i 
opowiadania Pawła Beręsewicza „Prawdziwa 
wojna”, odpowiedzi na pytania do tekstu, 
wyszukiwanie fragmentów, rozmowa na temat 
kontekstu wybuchu powstania, czasu trwania i 
najważniejszych wydarzeń. Uzupełnianie i pisanie 
zdań ‒ sprawdzanie stopnia przyswojenia 
wiadomości. 

• I.1.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 5.4, 
6.2, 6.3 
• Uczestniczy w wirtualnej wycieczce do 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Głośno 
czyta tekst informacyjny i opowiadanie, 
odpowiada na pytania do tekstu, wyszukuje 
odpowiedni fragment, uczestniczy w rozmowie 
na temat powstania w Warszawie. Uzupełnia i 
pisze zdania podsumowujące zdobyte 
wiadomości.  

Temat 9. Straszne słowo „wojna” – PZ cz. 1 s. 16, Z cz. 1 s. 17,  
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie wiersza M. Brykczyńskiego 
„Wojna”, określanie jego nastroju, nauka na 
pamięć wybranych wersów. Wyrażanie i 

• I.1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.6, 3.1, 3.3, 3.7, 4.4, 
4.5, 5.5, 5.7, 6.2 
• Głośno czyta wiersz, wypowiada się na jego 
temat, określa nastrój, recytuje fragment z 



porównywanie emocji związanych z czasem 
wojny i pokoju. Redagowanie apelu o pokój na 
świecie. Utrwalanie zdobytej wiedzy na temat 
drugiej wojny przez nagranie audycji. Poznawanie 
książek dla dzieci opowiadających o wojnie. 

pamięci. Opisuje i porównuje emocje związane 
z czasem wojny i pokoju. Pisze apel o pokój na 
świecie. Uczestniczy w przygotowaniu i 
nagraniu audycji na temat drugiej wojny 
światowej. Zna wybrane książki dla dzieci 
opowiadające o wojnie. 

Temat 10. Gra terenowa – Z cz. 1 s. 18–19 
edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat znaczenia szyfrowania w 
historii i w życiu codziennym, podawanie 
sytuacji, w których jest wykorzystywane 
szyfrowanie informacji. Poznawanie wybranych 
metod szyfrowania wiadomości (np. alfabet 
Morse’a i alfabet Braille’a). Ćwiczenia w 
kodowaniu i dekodowaniu informacji. Gra 
terenowa z użyciem poznanych umiejętności. 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 2.7, 3.2, 3.5, 4.6, 6.3 
• Wypowiada się na temat znaczenia 
szyfrowania w historii i w życiu codziennym 
Podaje sytuacje, w których jest 
wykorzystywane szyfrowanie informacji. Zna 
kilka metod szyfrowania wiadomości.  

III krąg tematyczny: Nasze bezpieczeństwo 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 11. W trudnych sytuacjach – PZ cz. 1 s. 17, Z cz. 1 s. 20–21,  
edukacja polonistyczna 
• Wyjaśnianie pojęcia alarm. Omawianie zasad 
bezpiecznego zachowania się podczas różnych 
alarmów – na podstawie opowiadania R. Witka 
„Księżycowy rycerz” i własnych doświadczeń. 
Doskonalenie czytania z podziałem na role. 
Powtórzenie i utrwalanie wiadomości o 
czasowniku, uzupełnianie zdań, tworzenie form 
czasowników w 1. osobie liczby mnogiej. 

• I.1.1, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 2.8, 3.3, 4.1, 4.4, 5.4, 
6.2, 6.3 
• Wyjaśnia pojęcie alarm. Wypowiada się na 
temat wysłuchanego tekstu, udziela 
odpowiedzi na pytania. Czyta tekst z 
podziałem na role. Uzupełnia zdania 
odpowiednimi czasownikami, tworzy 
czasowniki w 1. osobie liczby mnogiej. 

Temat 12. W wolnym czasie – PZ cz. 1 s. 18–19, Z cz. 1 s. 22,  
edukacja polonistyczna 
• Redagowanie wielozdaniowej ustnej i pisemnej 
wypowiedzi na temat bezpiecznego spędzania 
wolnego czasu – na podstawie ilustracji i 
własnych doświadczeń. Opowiadanie historyjki 
obrazkowej z wykorzystaniem podanego 
słownictwa. Ustne i pisemne tworzenie 
opowiadania z zachowaniem trójczłonowej 
kompozycji. 

• I.1.1, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 2.8, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 
6.2, 6.3 
• Wypowiada się ustnie i pisemnie na temat 
bezpiecznego spędzania wolnego czasu. 
Opowiada historyjkę obrazkową. Pisze 
opowiadanie, pamiętając o trójczłonowej 
kompozycji. 

Temat 13. Bezpieczna droga do szkoły – PZ cz. 1 s. 20–21, Z cz. 1 s. 23,  
edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania 
W. Widłaka „Inna wygrana”, odpowiedzi na 
pytania do tekstu, wyszukiwanie fragmentów. 
Odnajdowanie w najbliższym otoczeniu 
informacji dotyczących bezpieczeństwa osób 
poruszających się po drogach publicznych. 
Opowiadanie o bezpiecznej drodze do szkoły na 
podstawie informacji zapisanych w formie 
piktogramów. Układanie rymowanych haseł 
zachęcających do noszenia elementów 
odblaskowych. Utrwalanie wiadomości o 
czasowniku. 

• I.1.1, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 2.8, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 
5.4, 6.3 
• Uczestniczy w rozmowie na temat 
wysłuchanego opowiadania, wyszukuje i 
odczytuje fragmenty tekstu. Opowiada o 
bezpiecznej drodze do szkoły na podstawie 
informacji zapisanych w formie piktogramów. 
Układa i zapisuje w grupie rymowane hasła 
zachęcające do noszenia elementów 
odblaskowych. Wykonuje ćwiczenia 
utrwalające wiadomości o czasowniku. 

Temat 14. Stosujemy poznane zasady bezpieczeństwa – Z cz. 1 s. 24–25,  



edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat sposobu przechodzenia 
przez jezdnię na skrzyżowaniu z sygnalizacją 
świetlną oraz w miejscu regulowanym przez znaki 
poziome i pionowe. Zapisywanie zasad 
przechodzenia przez jezdnię za pomocą 
piktogramów. Wypowiedzi na temat obserwacji 
ze spaceru, własnych doświadczeń i filmów. 
Grupowe układanie pytań na konkurs wiedzy o 
ruchu drogowym. Rozmowa o zasadach 
bezpiecznego zachowania na dworze i w domu 
(kształtowanie prawidłowych postaw). Utrwalanie 
wiadomości o czasowniku. 

• I.1.1, 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 3.3, 4.1, 4.3, 
4.4, 5.4, 6.2, 6.3 
• Uczestniczy w rozmowie na temat 
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na 
skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną oraz w 
miejscu regulowanym przez znaki poziome i 
pionowe. Wypowiada się na temat obserwacji 
ze spaceru, własnych doświadczeń i 
obejrzanych filmów. Układa pytania na 
konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Uzupełnia 
zdania czasownikami wg własnego pomysłu. 

Temat 15. Internetowe znajomości – PZ cz. 1 s. 22–23, Z cz. 1 s. 26  
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie opowiadania J. Plesnar 
„Podróże gwiezdne” z uwzględnieniem 
odpowiedniej intonacji i znaków 
interpunkcyjnych, odpowiedzi na pytania do 
tekstu. Wypowiedzi na temat korzystania z 
komputera i przestrzegania zasad, dobór 
bezpiecznych linków – na podstawie opowiadania 
i własnych doświadczeń. Ćwiczenia rozwijające 
słownictwo i umiejętność zadawania pytań i 
pisania e-maili. Pisanie zdań na temat korzystania 
z internetu. 

• I.1.1, 1.3, 1.5, 2.4, 3.3, 4.1, 4.3, 4.8, 6.2, 6.3 
• Głośno czyta tekst, z uwzględnieniem 
intonacji i znaków interpunkcyjnych, udziela 
odpowiedzi na pytania. Wypowiada się na 
temat korzystania z komputera i przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa. Zadaje pytania do 
tekstu i pisze e-maile. Indywidualnie 
konstruuje i zapisuje wypowiedź dotyczącą 
korzystania z internetu.  

IV krąg tematyczny: Z pól na stół 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 16. Dzielimy się chlebem – PZ cz. 1 s. 24–25, Z cz. 1 s. 28,  
edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat rodzajów chleba. 
Wyjaśnianie przysłów o chlebie. Podawanie 
skojarzeń do wyrazu chleb. Czytanie opowiadania 
M. Połoncarz „Jak bochen chleba w kamień się 
zamienił” na podstawie tekstu E. Szelburg-
Zarembiny, porządkowanie zdarzeń, wskazanie 
wstępu i zakończenia. Doskonalenie techniki 
głośnego czytania. Pisanie zasad związanych z 
szacunkiem do chleba. Zaplanowanie wycieczki 
do Muzeum Chleba – praca w grupach.  

• I.1.2, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 4.1, 4.9, 6.2 
• Wypowiada się temat wysłuchanego 
opowiadania. Porządkuje zdarzenia w tekście, 
wskazuje wstęp i zakończenie. Głośno czyta 
wskazany tekst. Tworzy skojarzenia do wyrazu 
chleb. Wyjaśnia przysłowia o chlebie. 
Pisemnie redaguje zasady związane z 
szacunkiem do chleba. 

Temat 17. Zanim pojawi się na stole – PZ cz. 1 s. 26, Z cz. 1 s. 29–30,  
edukacja polonistyczna 
• Grupowe wyszukiwanie informacji o etapach 
powstawania chleba w dostępnych źródłach i o 
zawodach. Uzupełnianie zdań o pracy rolnika na 
podstawie ilustracji. Porządkowanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej. Układanie pytań i 
przeprowadzenie wywiadu z piekarzem. 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4, 
4.6, 6.2, 6.3 
• Wyszukuje informacje o etapach 
powstawania chleba i zawodach w dostępnych 
źródłach. Uzupełnia zdania o pracy rolnika. 
Porządkuje i układa wyrazy w kolejności 
alfabetycznej. Układa pytania do wywiadu z 
piekarzem.  

Temat 18. Kiedy piszemy u? – PZ cz. 1 s. 27, Z cz. 1 s. 31–32,  



edukacja polonistyczna 
• Tworzenie czasowników w formie dokonanej. 
Głośne czytanie (z odpowiednią intonacją) 
wiersza T. Plebańskiego „O upieczonym 
bochenku”; dostrzeganie humoru w utworze, 
wskazywanie par rymujących się wyrazów. 
Grupowe układanie ustnego opowiadania z 
podanymi wyrazami i pisanie wybranego tekstu. 
Ćwiczenia ortograficzne – zapisywanie różnymi 
sposobami głosek jednakowo brzmiących (u, ó, 
ch, h, rz, ż, znaki miękkie). Ćwiczenia językowe, 
układanie zdań z podanych wyrazów, pisanie z 
pamięci. Konstruowanie kreatywnego 
opowiadania z wyrazami z u. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.4, 3.5, 4.1, 
4.4, 4.6, 5.4, 5.7, 6.3 
• Głośno czyta wiersz z uwzględnieniem 
odpowiedniej intonacji, dostrzega humor w 
wierszu, wskazuje pary rymujących się 
wyrazów. Uczestniczy w grupowym układaniu 
opowiadania twórczego, przepisuje je do 
zeszytu. Wykonuje ćwiczenia ortograficzne. 
Układa zdania z podanych wyrazów. Pisze 
zdanie z pamięci. 

Temat 19. Nie marnujmy jedzenia – PZ cz. 1 s. 28–29, Z cz. 1 s. 33 
edukacja polonistyczna 
• Czy wiem, co jem? – wspólne opracowanie i 
omówienie mapy myśli. Czytanie ze 
zrozumieniem i analiza tekstu informacyjnego J. 
Dobkowskiej „Cenna kanapka”, wyciąganie 
wniosków. Wypowiedzi na temat racjonalnego 
wyboru produktów spożywczych. Układanie i 
prowadzenie dialogów. Grupowe redagowanie 
tanich i smacznych przepisów kucharskich. 

• I.1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.3, 6.3 
• Wypowiada się na temat przeczytanych 
tekstów informacyjnych, wyciąga wnioski. 
Omawia zagadnienie racjonalnego wyboru 
produktów spożywczych. Układa i 
przeprowadza dialog na podany temat. 
Uczestniczy w redagowaniu tanich i 
smacznych przepisów kucharskich. 

Temat 20. Święto plonów – Z cz. 1 s. 34–35,  
edukacja polonistyczna 
• Wspólne oglądanie filmu o dożynkach, dzielenie 
się wrażeniami. Czytanie tekstu informacyjnego o 
dożynkach, rozwiązanie testu sprawdzającego 
jego zrozumienie. Ustne opisywanie wieńca 
dożynkowego i wyrażenie własnej opinii w 
notatce. Łączenie podmiotu z orzeczeniem i 
układanie zdań. Utrwalanie pisowni wyrazów z u, 
ó – ćwiczenia ortograficzne. 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 5.6, 6.2, 6.3 
• Wypowiada się na temat filmu o dożynkach. 
Samodzielnie cicho czyta tekst informacyjny, 
rozwiązuje test sprawdzający jego 
zrozumienie. Ustnie opisuje wieniec 
dożynkowy, redaguje notatkę. Wykonuje 
ćwiczenia ortograficzne utrwalające pisownię 
wybranych wyrazów z u, ó. 

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

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 21. W mojej okolicy – PZ cz. 1 s. 30–31, Z cz. 1 s. 36,  
edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania 
M. Kiełbowicz „Nie(!)zwykła okolica”, 
kreatywne tworzenie jego zakończenia. 
Wskazywanie i zapisywanie zalet i wad 
letniskowej miejscowości – praca w grupach. 
Opracowanie listy działań wpływających na 
zwiększoną atrakcyjność miejsca zamieszkania. 
Wyjaśnienie pojęcia synonim, ćwiczenia 
wzbogacające czynny język ucznia. 

• I.1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5, 4.1, 
5.5, 6.3 
• Wypowiada się na temat wysłuchanego 
opowiadania, kreatywnie tworzy jego 
zakończenie. Opracowuje w grupie i zapisuje 
zalety i wady miejscowości letniskowej. Ustala 
listę działań wpływających na atrakcyjność 
miejsca zamieszkania. Wie, co to jest synonim, 
podaje synonimy do podanych wyrazów. 

Temat 22. Ciekawe miejsca w Polsce – PZ cz. 1 s. 32–33, Z cz. 1 s. 37–38,  
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie tekstu informacyjnego „Raban 
na tropie ciekawych miejsc w Polsce”, 
prezentowanie przygotowanych w grupach 
informacji na temat ciekawych miejsc w Polsce, 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 4.4, 4.8, 
5.4, 5.5, 6.2, 6.3 
• Głośno czyta tekst informacyjny, prezentuje 
przygotowane w grupie informacje na temat 
ciekawych miejsc w Polsce, korzystając z 



praca z różnymi źródłami informacji i mapą 
Polski. Ćwiczenia przygotowujące do 
wprowadzenia podmiotu i orzeczenia. Utrwalanie 
rodzajów rzeczownika – ćwiczenia. Utrwalanie 
rodzajów rzeczownika (męskiego, żeńskiego i 
nijakiego) – ćwiczenia.  

różnych źródeł informacji i mapy Polski. 
Wykonuje ćwiczenia przygotowujące do 
wprowadzenia podmiotu i orzeczenia. Określa 
rodzaj rzeczowników. 

Temat 23. Skąd się wzięły koziołki? – PZ cz. 1 s. 34–35, Z cz. 1 s. 39–40,  
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie legendy „O poznańskich 
koziołkach”, układanie pytań do tekstu, 
nadawanie tytułów kolejnym ilustracjom, 
opowiadanie legendy. Szukanie informacji o 
symbolach Poznania (np. herb miasta, poznańskie 
koziołki, rogale marcińskie) w dostępnych 
źródłach. Wyjaśnianie znaczenia wybranych 
powiedzeń. Rozwijanie zdań za pomocą 
rzeczowników i przymiotników. 

• I.1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.2, 4.4, 5.4 
• Głośno czyta legendę, układa pytania do 
tekstu, nadaje tytuły kolejnym ilustracjom, 
opowiada legendę. Wyszukuje informacje 
związane z symbolami Poznania w dostępnych 
źródłach. Wyjaśnia znaczenie wybranych 
powiedzeń. Rozwija i uzupełnia zdania za 
pomocą rzeczowników i przymiotników. 

Temat 24. Nasza mała ojczyzna – PZ cz. 1 s. 36–37, Z cz. 1 s. 41,  
edukacja polonistyczna 
• Wyjaśnianie pojęć ojczyzna, mała ojczyzna, 
miejscowość, okolica, region. Określanie 
warunków skutecznej współpracy ‒ ćwiczenia i 
wyciąganie wniosków. Omawianie projektu 
rocznego „Ojczyzna na wyciągnięcie ręki – 
działam, więc poznaję”: poznawanie tematów 
miniprojektów (na podstawie podręcznika), 
tworzenie siatki wiedzy na temat swojej 
miejscowości. Układanie haseł do 
współpracomierza.  

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 3.2, 3.4, 4.3 
• Wyjaśnia pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, 
miejscowość, okolica, region. Dostrzega zalety 
współpracy. Zapoznaje się z założeniami 
projektu rocznego „Ojczyzna na wyciągniecie 
ręki – działam, więc poznaję”, uczestniczy w 
tworzeniu siatki wiedzy na temat swojej 
miejscowości. Tworzy hasła do 
współpracomierza. 

Temat 25. Polskie legendy – Z cz. 1 s. 42–43 
edukacja polonistyczna 
• Polskie legendy – opracowanie w grupach map 
myśli. Prezentacja wybranych wydarzeń 
poznanych legend w scenkach dramowych, 
rozpoznawanie legend na podstawie głośno 
przeczytanych fragmentów. Pisanie odpowiedzi 
na pytanie Która legenda podoba mi się 
najbardziej? Ćwiczenia ortograficzne ‒ pisanie 
imion i tytułów literackich wielką literą. 

• I.1.1, 1.5, 2.1, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.8, 6.3 
• Uczestniczy w opracowaniu mapy myśli 
dotyczącej polskich legend. Uczestniczy w 
scenkach dramowych związanych z legendą. 
Rozpoznaje tytuły legend na podstawie głośno 
odczytanych fragmentów. Wykonuje 
ćwiczenia ortograficzne utrwalające pisownię 
imion i tytułów utworów literackich. 

VI krąg tematyczny: Jesteśmy uczniami 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 26. Szkoły na świecie – PZ cz. 1 s. 38–39, Z cz. 1 s. 44–45 
edukacja polonistyczna 
• Czytanie tekstów informacyjnych J. 
Dobkowskiej „Wyjątkowe szkoły”, wypowiedzi 
na temat nauki w różnych krajach, uzupełnianie 
dialogów. Przygotowanie w grupach prezentacji 
szkół – na podstawie tekstu i informacji z 
internetu. Wykonanie folderu przedstawiającego 
szkołę marzeń. Poznanie idei zielonych szkół w 
Polsce i na świecie. Kolejność alfabetyczna 
wyrazów. Przypomnienie elementów kompozycji 
opisu i opisywanie sali lekcyjnej. 

• I.1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.6, 6.2 
• Czyta teksty informacyjne, wypowiada się na 
temat nauki w różnych krajach, uzupełnia 
dialog właściwymi czasownikami. Uczestniczy 
w przygotowaniu w grupach prezentacji szkół. 
Omawia ideę zielonych szkół w Polsce i na 
świecie. Porządkuje wyrazy w kolejności 
alfabetycznej. Opisuje salę lekcyjną, 
pamiętając o kompozycji opisu. 

Temat 27. Z życia klasy – PZ cz. 1 s. 40, Z cz. 1 s. 46 



edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat październikowych ważnych 
dat. Wyjaśnianie pojęcia awatar, podawanie 
przykładów. Ćwiczenia przygotowujące do 
pisania opowiadania zainspirowane 
opowiadaniem „Niespodzianka” i ilustracjami. 
Gromadzenie słownictwa wyrażającego 
następstwo czasowe. Ustne i pisemne 
konstruowanie opowiadania z zachowaniem 
trójczłonowej kompozycji. Ćwiczenia językowe 
rozwijające kreatywne myślenie. 

• I.1.2, 2.5, 3.1, 3.6, 4.2, 5.6, 6.3 
• Uczestniczy w rozmowie na temat 
październikowych ważnych dat. Rozumie 
pojęcie awatar. Czyta opowiadanie, omawia 
ilustracje, wykonuje ćwiczenia 
przygotowujące do pisania opowiadania. 
Gromadzi słownictwo wyrażające następstwo 
czasowe. Ustnie i pisemnie konstruuje 
opowiadanie. Wykonuje ćwiczenia językowe 
rozwijające kreatywne myślenie. 

Temat 28. Patroni naszych szkół – PZ cz. 1 s. 41–42, Z cz. 1 s. 47–48,  
edukacja polonistyczna 
• Zdefiniowanie pojęcia patron, wypowiedzi na 
temat patrona szkoły, szukanie o nim informacji 
na stronie internetowej szkoły i ich 
prezentowanie. Czytanie opowiadania P. Wakuły 
„O królu, który miał dwa kominy” z podziałem na 
role, ocena głównego bohatera, porządkowanie 
kolejnych wydarzeń. Wyszukiwanie informacji o 
królu Stefanie Batorym, tworzenie mapy myśli, 
zapisanie notatki. Ćwiczenia w pisaniu adresu 
szkoły, stosowanie wielkiej litery w nazwach 
własnych, dobieranie przymiotników do 
rzeczowników. Przygotowanie leksykonu 
„Patroni naszych szkół” (miniprojekt). 

• I.1.1, 1.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.6, 4.9, 
5.4, 6.2, 6.3 
• Wyjaśnia pojęcie patron, wie, kto jest 
patronem szkoły i zna ważniejsze fakty z jego 
życia. Czyta opowiadanie z podziałem na role, 
ocenia głównego bohatera, omawia kolejne 
wydarzenia. Tworzy mapę myśli o Stefanie 
Batorym, pisze o nim notatkę. Dopisuje 
przymiotniki do podanych rzeczowników. 
Poprawnie zapisuje adres szkoły, stosuje 
wielką literę w nazwach miejscowości i 
nazwach własnych. Uczestniczy w 
przygotowaniu leksykonu „Patroni naszych 
szkół”. 

Temat 29. Słowne zgadywanki – PZ cz. 1 s. 43, Z cz. 1 s. 49,  
edukacja polonistyczna 
• Zabawy i gry utrwalające umiejętność 
rozpoznawania przymiotników. Poznanie definicji 
przymiotnika, wykonanie mapy myśli do hasła 
przymiotnik. Układanie zdań opisujących z 
przymiotnikami, tworzenie przymiotników od 
podanych rzeczowników. Rozwiązywanie i 
układanie słownych łamigłówek językowych. 
Realizacja i podsumowanie projektu „Patroni 
naszych szkół” – przygotowanie leksykonu. 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.2, 3.2, 4.2, 5.4, 5.6, 6.2, 6.3 
• Uczestniczy w zabawach doskonalących 
umiejętność rozpoznawania przymiotników. 
Podaje definicję przymiotnika, uczestniczy w 
tworzeniu mapy myśli do hasła przymiotnik. 
Układa zdania z przymiotnikami, tworzy 
przymiotniki od podanych rzeczowników. 
Rozwiązuje i układa słowne łamigłówki 
językowe. Uczestniczy w realizacji projektu 
„Patroni naszych szkół”. 

Temat 30. Drzewo do samego nieba – pierwsze spotkanie z lekturą ‒ Z cz. 1 s. 50–51,  
edukacja polonistyczna 
• Dzielenie się wrażeniami po zapoznaniu z 
książką M. Terlikowskiej „Drzewo do samego 
nieba”, udzielanie odpowiedzi na pytania do 
tekstu. Opracowanie metryczki książki, wskazanie 
narratora i bohaterów. Omawianie postępowania i 
ocena bohaterów, podawanie argumentów, 
czytanie fragmentów tekstu, układanie planu 
wydarzeń. Zasady zapisywania tytułów książek, 
rozdziałów i artykułów prasowych (wielka litera, 
cudzysłów). 

• I.1.1, 1.3, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 4.3, 4.8, 4.9, 
6.3 
• Wypowiada się na temat książki, odpowiada 
na pytania do tekstu. Opracowuje metryczkę 
książki, wskazuje narratora i bohaterów. 
Ocenia zachowanie bohaterów. Wyszukuje i 
czyta odpowiednie fragmenty tekstu, układa 
plan wydarzeń. Zna zasady zapisywania 
tytułów książek, rozdziałów i artykułów 
prasowych. 

VII krąg tematyczny: Świat wokół nas 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 31. Kochamy drzewa – PZ cz. 1 s. 44–45, Z cz. 1 s. 52–53,  
edukacja polonistyczna 
• Praca inspirowana wierszem D. Wawiłow 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 
4.1, 4.4, 6.2 



„Drzewo” – głośne czytanie z odpowiednią 
intonacją, wypowiedzi na temat wiersza i 
intonacji, ćwiczenia dramowe, wyszukiwanie 
fragmentów opisujących drzewo w różnych 
porach roku, rozpoznawanie przymiotników, 
porównania. Próba zdefiniowania pojęcia drzewo. 
Indywidualne zdobywanie informacji o 
wybranym gatunku drzewa. Ćwiczenia 
ortograficzne ‒ utrata dźwięczności na końcu 
wyrazu. 

• Głośno czyta wiersz z uwzględnieniem 
odpowiedniej intonacji, wypowiada się na 
temat wiersza i ilustracji. Wykonuje ćwiczenia 
na podstawie informacji z wiersza, wyszukuje 
fragmenty opisujące drzewo w różnych porach 
roku, wskazuje przymiotniki, uczestniczy w 
zabawach dramowych. Wyszukuje informacje 
w dostępnych źródłach. Definiuje pojęcie 
drzewo. Wykonuje ćwiczenia ortograficzne. 

Temat 32. Jesienne liście – PZ cz. 1 s. 46, Z cz. 1 s. 54–55 
edukacja polonistyczna 
• Wypowiedzi podczas spaceru i obserwacji 
przyrodniczych, wyciąganie wniosków. Od 
wiosny do jesieni – tworzenie kreatywnych 
historii wybranego liścia. „Taniec z liściem” – 
zabawy dramowe. Przypomnienie zasad 
konstruowania opisu, ustne opisywanie liścia, 
uzupełnianie opisu liścia kasztanowca. Tworzenie 
przymiotników od rzeczowników. 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 
4.2, 5.4, 6.2, 6.3 
• Wypowiada się na temat zmian w przyrodzie 
jesienią, wyciąga wnioski. Tworzy kreatywną 
historię liścia. Uczestniczy w zabawach 
dramowych z liściem. Opisuje liść (ustnie), 
uzupełnia opis liścia kasztanowca. Tworzy 
przymiotniki do podanych rzeczowników. 

Temat 33. Czasami trzeba poczekać – PZ cz. 1 s. 47–48, Z cz. 1 s. 56,  
edukacja polonistyczna 
Swobodne wypowiedzi na temat sposobów 
spędzania wolnego czasu z rodzicami, scenki 
dramowe. Wyjaśnienie powiedzenia Są sprawy 
ważne i ważniejsze, podawanie przykładów. 
Słuchanie opowiadania R. Witka „Obietnica”, 
dzielenie się wrażeniami, wskazanie momentu 
przemiany głównej bohaterki, uzupełnianie zdań. 
Zmiana form liczby mnogiej podanych 
rzeczowników i czasowników, pisanie zdań. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 
4.1, 4.4, 5.4, 6.3 
• Wypowiada się na temat sposobów spędzania 
wolnego czasu z rodzicami. Rozumie i 
wyjaśnia powiedzenie Są sprawy ważne i 
ważniejsze. Dzieli się wrażeniami po 
wysłuchaniu opowiadania, wskazuje moment 
przemiany zachowania głównej bohaterki, 
uzupełnia zdania. Zmienia formy liczby 
mnogiej podanych rzeczowników i 
czasowników w zdaniach, przepisuje zdania.  

Temat 34. Podglądamy przyrodę – PZ cz. 1 s. 49, Z cz. 1 s. 57–58,  
edukacja polonistyczna 
• Wykonanie mapy myśli do hasła Woda. Głośne 
czytanie tekstu „O jeziorze, co chciało się 
zamienić w morze”, wskazanie bohaterów, 
wskazywanie elementów humorystycznych w 
tekście. Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów 
z rz wymiennym i po spółgłoskach, wyjątki. 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.4, 6.3 
• Uczestniczy w tworzeniu mapy myśli do 
hasła Woda. Głośno czyta wskazany tekst, 
wskazuje jego bohaterów, wskazuje elementy 
humorystyczne. Wykonuje ćwiczenia 
utrwalające pisownię wyrazów z rz 
wymiennym i po spółgłoskach, zna wyjątki. 

Temat 35. Drzewo do samego nieba – drugie spotkanie z lekturą – Z cz. 1 s. 59–60 
edukacja polonistyczna 
• Swobodne wypowiedzi na temat ulubionych 
miejsc i zabaw dziecięcych na podwórku. 
Poznawanie dawnych zabaw podwórkowych, 
przeprowadzenie wybranych zabaw. 
Przypomnienie ważniejszych wydarzeń z 
pierwszego spotkania z lekturą M. Terlikowskiej 
„Drzewo do samego nieba”. Ustalenie, czym było 
drzewo dla dzieci, a czym dla dorosłych, 
uzasadnianie swoich wypowiedzi. Debata klasowa 
na temat drzew. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.6, 4.1, 4.2, 6.3 
• Wypowiada się na temat ulubionych miejsc i 
zabaw dziecięcych na podwórku. Podaje 
przykłady dawnych zabaw podwórkowych. 
Opowiada o wybranych wydarzeniach 
opisanych w książce „Drzewo do samego 
nieba”. Podaje argumenty ukazujące walory 
drzewa dla dzieci i dla dorosłych. Uczestniczy 
w debacie na temat drzew. 

VIII krąg tematyczny: Życzliwość i zgoda 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 



Temat 36. Kto jest dobrym sąsiadem? – PZ cz. 1 s. 50–51, Z cz. 1 s. 61–62,  
edukacja polonistyczna 
• Wypowiedzi na temat znaczenia dobrych relacji 
sąsiedzkich. Wysłuchanie wiersza A. Fredry 
„Paweł i Gaweł”, określenie miejsca akcji i 
wskazanie bohaterów, wyszukiwanie i czytanie 
fragmentów opisujących relacje sąsiedzkie, 
odgrywanie scenek dramowych. Wyszukiwanie w 
tekście czasowników opisujących czynności 
bohaterów wiersza, wskazywanie przymiotników 
określających bohaterów. Ćwiczenia 
frazeologiczne ‒ wyjaśnianie pojęcia morał i 
przykładowych powiedzeń nawiązujących do 
relacji międzyludzkich. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 
5.4, 5.7, 6.3 
• Wypowiada się na temat znaczenia dobrych 
relacji sąsiedzkich. Omawia treść 
wysłuchanego wiersza, odczytuje fragmenty 
opisujące relacje sąsiedzkie, odgrywa scenki 
dramowe. Wyszukuje w tekście czasowniki 
opisujące czynności bohaterów wiersza, 
wskazuje przymiotniki określające bohaterów. 
Wyjaśnia pojęcie morał i powiedzenia 
nawiązujące do relacji międzyludzkich. 

Temat 37. Lepiej się pogodzić – PZ cz. 1 s. 52–53, Z cz. 1 s. 63 
edukacja polonistyczna 
• Wyjaśnianie przysłów i powiedzeń związanych 
ze zgodą. Czytanie opowiadania E. Stadtmüller 
„Już się nie gniewam” z podziałem na role, 
dzielenie się doświadczeniami związanymi z 
przeżywaniem sytuacji podobnych do opisanych 
w opowiadaniu, nazywanie emocji. 
Przekształcanie zdań pojedynczych w złożone za 
pomocą spójników, poznawanie roli przecinka w 
zdaniach złożonych ‒ ćwiczenia. 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.9, 5.6, 6.3 
• Wyjaśnia przysłowia i powiedzenia związane 
ze zgodą. Czyta opowiadanie z podziałem na 
role, dzieli się doświadczeniami związanymi z 
przeżywaniem sytuacji podobnych do 
opisanych w opowiadaniu, nazywa emocje. 
Przekształca zdania pojedyncze w złożone za 
pomocą spójników, rozumie rolę przecinka w 
zdaniach złożonych i poprawnie go stosuje. 

Temat 38. Nowy kolega – PZ cz. 1 s. 54–56, Z cz. 1 s. 64 
edukacja polonistyczna 
• Omawianie sytuacji konfliktowych w klasie i 
sposobów radzenia sobie z nimi. Czytanie 
opowiadania Z. Staneckiej „Skrzydła” z 
podziałem na role, wskazanie momentu zmiany 
zachowania głównego bohatera, wyszukiwanie 
przymiotników opisujących bohaterów, 
uzupełnianie zdań. Przypomnienie kompozycji 
opowiadania, pisanie go z wykorzystaniem 
podanych czasowników. 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.3, 5.4, 6.3 
• Wypowiada się na temat sytuacji 
konfliktowych w klasie, podaje sposoby 
radzenia sobie z nimi. Czyta opowiadanie z 
podziałem na role, wskazuje moment zmiany 
zachowania głównego bohatera, wyszukuje 
przymiotniki opisujące bohaterów i uzupełnia 
nimi zdania. Pisze opowiadanie, pamiętając o 
jego kompozycji i wykorzystując podane 
czasowniki. 

Temat 39. Co dodaje nam skrzydeł? – Z cz. 1 s. 65, PM cz. 1 s. 55 
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie wybranych fragmentów 
opowiadania Z. Staneckiej „Skrzydła”, 
przypomnienie warunków pięknego czytania, 
samoocena. Ocena poczucia wartości bohaterów 
opowiadania i ilustracji. Wyjaśnianie powiedzenia 
Dodać komuś skrzydeł, ustne prezentowanie 
swoich mocnych stron, wskazywanie zalet 
rówieśników. Ćwiczenia w odczytywaniu mowy 
niewerbalnej, zapisywanie pytań do ilustracji. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 
4.1, 4.3, 6.3 
• Głośno czyta fragment opowiadania, 
przestrzegając kryteriów pięknego czytania, 
samoocena. Ocenia bohaterów opowiadania i 
ilustracji. Wyjaśnia powiedzenie Dodać komuś 
skrzydeł, ustnie prezentuje swoje mocne 
strony, wskazuje zalety rówieśników z klasy. 
Potrafi odczytać mowę niewerbalną na 
podstawie ilustracji, zapisuje pytania do 
ilustracji. 

Temat 40. Rezultaty naszej pracy – Z cz. 1 s. 66–68 
edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat życzliwości, sposobów jej 
okazywania i znaczenia w życiu człowieka, próba 
zdefiniowania pojęcia życzliwość, odgrywanie 
scenek dramowych. Stworzenie klasowego 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.7, 3.2, 4.1, 4.4, 5.4, 6.3 
• Wypowiada się na temat życzliwości, 
sposobów jej okazywania i znaczenia w życiu 
człowieka, rozumie pojęcie życzliwość. 
Uczestniczy w tworzeniu klasowego słownika 



słownika życzliwych słów. Zabawy utrwalające 
części mowy. Czy to już umiem? – samokontrola 
(rozpoznawanie czasowników, przymiotników, 
rzeczowników i określanie ich rodzaju, pisownia 
wyrazów z ó i rz wymiennymi, z zakończeniem -
ów), sprawdzenie poprawności wykonania 
ćwiczeń, samoocena. 

życzliwych słów oraz w zabawie utrwalającej 
poznane części mowy. Wykonuje ćwiczenia 
sprawdzające wiadomości i umiejętności 
polonistyczne, dokonuje samooceny. 

IX krąg tematyczny: W listopadowym nastroju 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 41. Pozostaną w naszych wspomnieniach – PZ cz. 1 s. 47, Z cz. 1 s. 69–70,  
edukacja polonistyczna 
• Wypowiedzi na temat sposobów pamiętania o 
zmarłych oraz oddawania czci poległym za 
ojczyznę na podstawie własnych doświadczeń i 
głośno przeczytanego wiersza D. Gellnerowej 
„Dla tych, którzy odeszli”. Samodzielne pisanie 
dedykacji dla poległych w obronie ojczyzny. 
Ćwiczenia w pisaniu nazw świąt wielką literą i 
nazw zwyczajów ‒ małą literą. 
 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 
5.6, 6.2, 6.3 
• Głośno czyta wiersz, wypowiada się na temat 
sposobów okazywania pamięci zmarłym oraz 
oddawania czci poległym za ojczyznę. Pisze 
dedykację poległym w obronie ojczyzny. Pisze 
nazwy świąt wielką literą i nazw zwyczajów – 
małą. Czyta instrukcję wykonania karty do 
albumu. 

Temat 42. „Dziewczynka z parku” – pierwsze spotkanie z lekturą – Z cz. 1 s. 71–72 
edukacja polonistyczna 
• Swobodne wypowiedzi na temat wrażeń po 
przeczytaniu książki B. Kosmowskiej 
„Dziewczynka z parku”, uzupełnianie metryczki 
książki, wielka litera w imionach, nazwiskach i 
tytułach. Sprawdzenie znajomości treści książki. 
Wskazanie bohaterów. Porządkowanie planu 
wydarzeń. Wskazanie wydarzenia, które zmieniło 
życie głównej bohaterki, pisanie do niej słów 
pocieszenia. Zamiana zdań pojedynczych na 
złożone ze spójnikami i, ale. 
 

• I.1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.3, 4.8, 
5.3, 6.2 
• Wypowiada się na temat samodzielnie 
przeczytanej książki, uzupełnia metryczkę, 
stosuje wielką literę w imionach, nazwiskach i 
tytułach. Odpowiada na pytania sprawdzające 
znajomość treści książki. Wymienia 
bohaterów, porządkuje plan wydarzeń. 
Wskazuje wydarzenie, które zmieniło życie 
głównej bohaterki, pisze do niej słowa 
pocieczenia. Zamienia zdania pojedyncze na 
złożone, używając spójników. 

Temat 43. Nasz hymn narodowy – PZ cz. 1 s. 58–59, Z cz. 1 s. 73–74 
edukacja polonistyczna 
• Słuchanie opowiadania K. Szymeczki „Jeszcze 
Polska…”. Odpowiedzi na pytania dotyczące 
okoliczności powstania polskiego hymnu, jego 
autora i treści. Pisanie wielką literą tytułów oraz 
imion i nazwisk. Przypomnienie polskich symboli 
narodowych i postawy, jaką trzeba wobec nich 
przyjąć. Układanie i zapisywanie pytań do 
podanych zdań. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.7, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 
6.2, 6.3 
• Słucha opowiadania i odpowiada na pytania 
dotyczące okoliczności powstania polskiego 
hymnu, jego autora i treści. Zapisuje imiona, 
nazwiska i tytuły wielką literą. Omawia 
polskie symbole narodowe i wyjaśnia, jak 
trzeba się wobec nich zachować. Układa i 
zapisuje pytania do podanych zdań. 

Temat 44. Walka o niepodległość – PZ cz. 1 s. 60–61, Z cz. 1 s. 75 
edukacja polonistyczna 
• Czytanie tekstu informacyjnego „Droga do 
wolności”, wyszukiwanie odpowiednich 
fragmentów, udzielanie odpowiedzi na pytania. 
Wyszukiwanie informacji o J. Piłsudskim. Ustne 
opisywanie wyglądu i cech naczelnika na 
podstawie zdobytych informacji, obrazu i pieśni. 
Wyjaśnianie pojęć niepodległość, bohater 
narodowy i patriota. Tworzenie przymiotników 

• I.1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.8, 
5.4, 6.2 
• Czyta teksty informacyjne o historii 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
wyszukuje w nich potrzebne fragmenty. 
Wyszukuje informacje o J. Piłsudskim w 
dostępnych źródłach, ustnie opisuje jego 
wygląd i cechy. Wyjaśnia pojęcia bohater 
narodowy, patriota. Tworzy przymiotniki od 



od rzeczowników. podanych rzeczowników. 
Temat 45. Świętujemy niepodległość – PZ cz. 1 s. 62–63, Z cz. 1 s. 76–77 
edukacja polonistyczna 
• Słuchanie opowiadania R. Witka „Awaria 
twardego dysku”, sprawdzanie rozumienia tekstu. 
Wskazywanie sytuacji związanych z tremą i 
podawanie sposobów radzenia sobie z nią. 
Dobieranie rymujących się wyrazów, 
uzupełnianie i układanie rymowanek. Układanie i 
pisanie zdań opisujących dekorację z 
wykorzystaniem wybranych przymiotników. 
Porządkowanie nazw miast w kolejności 
alfabetycznej, pisanie nazw miast wielką literą. 
Grupowe opracowanie programu obchodów 11 
listopada w szkole i rodzinnej miejscowości. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 3.3, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 5.4, 6.3 
• Wypowiada się na temat wysłuchanego 
opowiadania. Wskazuje sytuacje związane z 
tremą, zna sposoby radzenia sobie z nią. 
Dobiera rymujące się wyrazy i układa 
rymowanki. Indywidualnie pisze zdania 
opisujące dekoracje. Zapisuje nazwy miast w 
kolejności alfabetycznej, pamiętając o wielkiej 
literze. Opracowuje w grupie program 
obchodów 11 listopada w szkole i rodzinnej 
miejscowości. 

 

X krąg tematyczny: Dawniej i dziś 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 46. Polegać jak na Zawiszy – PZ cz. 1 s. 64–65, Z cz. 2 s. 4–5 
edukacja polonistyczna 
• Ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem. 
Wypowiedzi na temat średniowiecznego 
rycerstwa oraz Zawiszy Czarnego – na podstawie 
wysłuchanego tekstu P. Wakuły „Być jak 
Zawisza” i innych źródeł, znaczenie i wartość 
rycerskich zachowań dawniej i dziś. Grupowe 
tworzenie notatki o Zawiszy Czarnym. Pisanie 
zasad rycerskiego zachowania. Omawianie 
wyglądu polskich mundurów. Tworzenie rodziny 
wyrazu rycerz. Utrwalanie pisowni głoski ń w 
różnych pozycjach. 

• I.1.3, 2.3, 2.4, 2.8, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 
5.4, 5.5, 6.2, 6.3 
• Wypowiada się na temat Zawiszy Czarnego i 
rycerskich zachowań w dawnych czasach i 
współcześnie. Tworzy i zapisuje zasady 
rycerskiego zachowania. Tworzy rodzinę 
wyrazu rycerz. Zna zasadę pisowni głoski ń w 
różnych pozycjach. Wypowiada się na 
podstawie cicho przeczytanego tekstu 
informacyjnego. Omawia wygląd stroju 
galowego służb mundurowych. 

Temat 47. Przed wiekami – PZ cz. 1 s. 66, Z cz. 2 s. 6 
edukacja polonistyczna 
• Słuchanie informacji na temat ekwipunku 
średniowiecznego rycerza. Ćwiczenia w ustnym i 
pisemnym konstruowaniu opisu tarczy rycerskiej 
z wykorzystaniem pytań i pomocniczego 
słownictwa. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem. 
Rozpoznawanie i pisanie przymiotników. 

• I.1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.4 
• Słucha informacji na temat ekwipunku 
średniowiecznego rycerza. Ustnie i pisemnie 
opisuje tarczę rycerską. Wykonuje rysunek na 
podstawie cicho przeczytanego opisu. 
Rozpoznaje i zapisuje przymiotniki do 
podanych rzeczowników. 

Temat 48. Ciągle pada, kropi, mży – PZ cz. 1 s. 67, Z cz. 2 s. 7–8,  
edukacja polonistyczna 
• Słuchanie wiersza J. Czechowicza „Jesień”. 
Omawianie utworu, określanie jego nastroju, 
metaforycznych czynności bohaterów lirycznych, 
przygotowanie do recytacji utworu. Opisywanie 
listopadowej pogody językiem potocznym i 
poetyckim. Pisanie odpowiedzi na pytania na 
podstawie wiersza. Określanie rodzaju 
rzeczownika i przymiotnika w liczbie 
pojedynczej. 

• I.1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.4, 
5.7 
• Omawia wysłuchany wiersz, określa jego 
nastrój, tematykę, zabiegi poetyckie. Głośno 
czyta wiersz. Ustnie opisuje listopadową 
pogodę. Pisze odpowiedzi na pytania na 
podstawie wiersza. Zapisuje przymiotniki w 
związku z rzeczownikiem, określa ich rodzaj w 
liczbie pojedynczej. 

Temat 49. Czasem burza nas oburza – PZ cz. 1 s. 68–69, Z cz. 2 s. 9–10,  
edukacja polonistyczna • I.1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 



• Głośne i ciche czytanie tekstu utrwalającego 
pisownię wyrazów z rz niewymiennym, 
wyszukiwanie w tekście wskazanych wyrazów i 
zdań, omawianie ortogramów, pisanie zdania z 
pamięci. Układanie i pisanie dalszego ciągu 
opowiadania. Porządkowanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej. Związek rzeczownika z 
przymiotnikiem – ćwiczenia językowe 
rozwijające umiejętność tworzenia form liczby 
mnogiej podanych wyrazów. 

4.6, 5.4, 6.1 
• Głośno i cicho czyta tekst opowiadania, 
wyszukuje w nim wskazane wyrazy i zdania, 
omawia ortogramy, pisze zdania z pamięci. 
Układa i pisze dalszy ciąg opowiadania. 
Porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej. 
Tworzy formy liczby mnogiej rzeczowników z 
przymiotników.  

Temat 50. Turniej rycerski – Z cz. 2 s. 11–12 
edukacja polonistyczna 
• Wypowiedzi na temat rycerzy i ich udziału w 
turniejach rycerskich – na podstawie informacji 
wyszukanych w dostępnych źródłach. Układanie 
wyrazów i zdań z rozsypanek sylabowych. 
Ćwiczenia doskonalące umiejętności: językowe 
(wskazywanie spółgłosek miękkich, sylab), 
gramatyczne (rozpoznawanie rzeczowników i 
przymiotników) oraz ortograficzne (pisownia 
wyrazów z rz niewymiennym). Ciche czytanie ze 
zrozumieniem – wskazanie ilustracji zgodnej z 
opisem. 

• I.1.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 6.2, 6.3 
• Wyszukuje w dostępnych źródłach 
informacje potrzebne do wykonania zadania, 
wypowiada się na temat rycerzy i ich udziału 
w turniejach rycerskich. Układa wyrazy i 
zdania z rozsypanek sylabowych. Wskazuje 
spółgłoski miękkie w wyrazach, dzieli wyrazy 
na sylaby, rozpoznaje rzeczowniki i 
przymiotniki, doskonali pisownię wyrazów z 
rz niewymiennym. Wskazuje ilustrację zgodną 
z opisem w cicho przeczytanym tekście. 

XI krąg tematyczny: Co nam w sercu gra 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 51. Okazujemy wdzięczność – PZ cz. 1 s. 70–71, Z cz. 2 s. 13–14 
edukacja polonistyczna 
• Czytanie i słuchanie opowiadania A. Sójki 
„Mistrz”. Wypowiadanie się na temat sytuacji, w 
jakiej znalazła się bohaterka tekstu, jej relacji z 
sąsiadem i momentu zmiany zachowania. 
Wskazywanie postaci i zdarzeń w opowiadaniu. 
Opowiadanie dalszych losów bohaterki 
opowiadania. Ćwiczenia w stosowaniu wyrazów 
określających następstwa czasowe. Tworzenie 
zdań złożonych ze spójnikami więc, dlatego, 
ponieważ. Odgrywanie scenek dramowych 
(okazywanie wdzięczności). 

• I.1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.8, 3.1, 3.3, 3.5, 4.5, 5.3, 
5.6, 6.3 
• Czyta i słucha opowiadania, wypowiada się 
na jego temat, omawia zachowanie bohaterki i 
wskazuje moment zmiany jej zachowania. 
Konstruuje dalszy ciąg opowiadania. 
Poprawnie stosuje wyrazy określające 
następstwa czasowe. Tworzy i zapisuje zdania 
złożone z zastosowaniem podanych spójników. 
Uczestniczy w scenkach dramowych. 

Temat 52. Nie warto się poddawać – PZ cz. 1 s. 72, Z cz. 2 s. 15–16,  
edukacja polonistyczna 
• Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu K. 
Sowuli „Nie od razu można być mistrzem”, 
wykonywanie poleceń testowych sprawdzających 
jego zrozumienie, układanie pytań do tekstu i 
udzielanie odpowiedzi. Wyszukiwanie i 
prezentowanie informacji o znanych Polakach, 
którzy osiągnęli sukces. Wypowiedzi na temat 
celów związanych z realizacją zainteresowań i 
marzeń. Rozpoznawanie rodzajów zdań. Pisownia 
wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym.  

• I.2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.4, 4.5, 5.2, 6.2 
• Wykonuje polecenia sprawdzające 
zrozumienie cicho przeczytanego tekstu, 
układa pytania do niego i udziela odpowiedzi. 
Wyszukuje i prezentuje informacje o Polakach, 
którzy osiągnęli sukces. Wypowiada się na 
temat realizacji swoich zainteresowań i 
marzeń. Rozpoznaje i nazywa rodzaje zdań. 
Wykonuje ćwiczenia utrwalające pisownię 
wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym. 

Temat 53. Dziewczynka z parku – drugie spotkanie z lekturą – Z cz. 2 s. 17–19 
edukacja polonistyczna 
• Wyszukiwanie i czytanie fragmentów książki B. 
Kosmowskiej „Dziewczynka z parku”, 

• I.1.5, 1.3, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.3, 6.2, 
6.3 
• Wyszukuje i czyta fragmenty omawianej 



wyszukiwanie i czytanie fragmentów 
ilustrujących omawiane zagadnienia, ocena 
zachowania i postawy bohaterów książki. 
Dobieranie tytułów do ilustracji 
przedstawiających zajęcia głównych bohaterów 
książki. Wyjaśnianie sformułowań związanych z 
utratą bliskiej osoby. Czytanie z podziałem na 
role wskazanego rozdziału. Wypowiedzi ustne i 
pisemne zainspirowane przeczytanym tekstem i 
ilustracją. 

książki, ocenia zachowanie i postawy jej 
bohaterów. Dobiera tytuły do ilustracji 
przedstawiających zajęcia głównych 
bohaterów książki. Wyjaśnia sformułowania 
związane z utratą bliskiej osoby. Czyta tekst z 
podziałem na role. Wypowiada się ustnie i 
pisemnie na podstawie tekstu i ilustracji. 

Temat 54. Nie traćmy głowy – PZ cz. 1 s. 73–74, Z cz. 2 s. 20 
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie wiersza M. Brykczyńskiego 
„Spokojna głowa”. Wyszukiwanie i wyjaśnianie 
związków frazeologicznych związanych z 
nazwami różnych części ciała, odgrywanie scenek 
dramowych. Uzupełnianie zdań wybranymi 
sformułowaniami. Porządkowanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej wg pierwszej i drugiej 
litery. Ćwiczenia w posługiwaniu się słownikami i 
encyklopedią. 

• I.1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 4.4, 4.6, 
6.2, 6.3 
• Omawia przeczytany wiersz. Wyszukuje w 
różnych źródłach i wyjaśnia związki 
frazeologiczne z nazwami różnych części 
ciała, uczestniczy w scenkach dramowych. 
Uzupełnia zdania odpowiednimi 
sformułowaniami. Porządkuje wyrazy w 
kolejności alfabetycznej wg pierwszej i drugiej 
litery. Doskonali umiejętność posługiwania się 
słownikami i encyklopedią. 

 Temat 55. Rozwijamy wyobraźnię – PZ cz. 1 s. 75, Z cz. 2 s. 21 
edukacja polonistyczna 
• Omawianie wybranych dzieł abstrakcjonisty W. 
Kandinskiego, dzielenie się wrażeniami, 
wyjaśnianie pojęcia abstrakcja, nazywanie barw i 
kształtów. Uzupełnianie zdań z notatki na temat 
rysunku. Opowiadanie kreatywnych historii 
zainspirowanych obrazem „Żółty, czerwony i 
niebieski”.  

• I.1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5, 6.2, 6.3 
• Omawia wybrane dzieła abstrakcjonisty W. 
Kandinskiego, dzieli się wrażeniami, rozumie 
znaczenie pojęcia abstrakcja, nazywa barwy i 
kształty. Uzupełnia zdania na temat rysunku. 
Tworzy kreatywne opowiadanie zainspirowane 
dziełem malarskim. 

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? – PZ cz. 1 s. 76–78, Z cz. 2 s. 22–23 
edukacja polonistyczna 
• Słuchanie opowiadania E. Safarzyńskiej 
„Toruńskie pierniki”, przypomnienie pojęcia 
legenda. Zapisywanie odpowiedzi na pytania do 
tekstu. Porządkowanie kolejnych wydarzeń w 
omawianym tekście. Ćwiczenia ortograficzne 
utrwalające pisownię wyrazów z ch na końcu i 
wymieniającym się na sz. „Jak upiec pierniczki?” 
– dostrzeganie związków przyczynowo-
skutkowych, doskonalenie krytycznego myślenia. 
„Moja miejscowość na talerzu” – omawianie 
sposobu wykonania książeczki kucharskiej w 
formie miniprojektu. 

• I.1.3, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 
4.9, 5.4, 6.2, 6.3 
• Zna pojęcie legenda. Wypowiada się na 
temat wysłuchanej legendy o toruńskich 
piernikach, zapisuje odpowiedzi na pytania do 
tekstu. Porządkuje kolejne wydarzenia w 
omawianym tekście. Wykonuje ćwiczenia 
ortograficzne, utrwalając pisownię wyrazów z 
ch. Ustala, jakie czynności są wykonywane 
podczas pieczenia pierników, dostrzega 
związki przyczynowo-skutkowe. Omawia 
sposób wykonania regionalnej książeczki 
kucharskiej w formie miniprojektu. 

Temat 57. Mleczny zawrót głowy – PZ cz. 1 s. 79–81, Z cz. 2 s. 24–25 
edukacja polonistyczna 
• Słuchanie opowiadania J. Krzyżanek „Mućka, 
Pućka i Mela”, udzielanie odpowiedzi na pytania 
do tekstu, samodzielne wykonanie ćwiczeń 
sprawdzających jego zrozumienie. Konstruowanie 

• I.1.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.9, 5.6, 
6.2, 6.3 
• Udziela odpowiedzi na pytania do 
wysłuchanego opowiadania, samodzielnie 
wykonuje ćwiczenia sprawdzające jego 



zdań złożonych za pomocą spójników, stosowanie 
przecinka przed spójnikiem ale. Tworzenie 
wyrazów z sylabą ser. Dlaczego mleko jest białe, 
a serwatka jest zdrowa? – wyszukiwanie 
informacji w dostępnych źródłach. Co wiemy o 
mleku? – tworzenie mapy myśli. „Moja 
miejscowość na talerzu” – opracowanie 
książeczki kucharskiej (miniprojekt). 

zrozumienie. Łączy zdania pojedyncze w 
złożone za pomocą spójników, stosuje 
przecinek przed spójnikiem ale. Tworzy i 
zapisuje wyrazy z sylabą ser. Wyszukuje 
informacje o mleku w dostępnych źródłach, 
tworzy mapę myśli. Opracowuje regionalną 
książeczkę kucharską w ramach miniprojektu 
wytwórczo-społecznego. 

Temat 58. Dzieci z Bullerbyn – pierwsze spotkanie z lekturą – Z cz. 2 s. 26–27 
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie kilku rozdziałów książki A. 
Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, rozmowa na temat 
bohaterów i głównych wydarzeń, ustalanie 
zależności i związków pokrewieństwa, 
uzupełnianie metryczki (wielka litera w tytułach, 
imionach, nazwiskach i nazwach geograficznych). 
Charakterystyka świata przedstawionego. 
Wspólne redagowanie notatki na podstawie 
poznanych fragmentów książki. Dbamy o siebie i 
o innych – uzasadnianie wypowiedzi. 

• I.1.3, 2.4, 3.3, 3.7, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 5.7, 6.2, 
6.3 
• Wypowiada się na temat wysłuchanych 
fragmentów książki A. Lindgren „Dzieci z 
Bullerbyn”. Wskazuje bohaterów i główne 
wydarzenia, uzupełnia metryczkę, stosuje 
wielką literę w tytułach, imionach, nazwiskach 
i nazwach geograficznych. Omawia świat 
przedstawiony. Redaguje notatkę na podstawie 
poznanych fragmentów książki. Wypowiada 
się na temat konieczności dbania o siebie i 
innych. 

Temat 59. W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja – PZ cz. 1 s. 82–83, Z cz. 2 s. 28–29 
edukacja polonistyczna 
• Tworzenie skojarzeń do wyrazu Mikołaj. 
Czytanie tekstu informacyjnego „Kim był Święty 
Mikołaj?”, indywidualne pisanie odpowiedzi na 
pytania do tekstu. Poznanie pojęć fundacja, 
wolontariat, UNICEF. Pisownia czasowników z 
zakończeniami -uje, -uję, -ują – ćwiczenia 
ortograficzne. 

• I.1.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.7, 6.2, 6.3 
• Tworzy skojarzenia do wyrazu Mikołaj. 
Układa i zapisuje pytania do głośno 
przeczytanego tekstu. Zna i rozumie pojęcia 
fundacja, wolontariat, UNICEF. Ćwiczy 
pisownię czasowników z zakończeniami -uje, -
uję, -ują. 

Temat 60. Sprawdzamy, czy potrafimy – Z cz. 2 s. 30–32 
edukacja polonistyczna 
• Czy to już umiem? – samokontrola: czytanie ze 
zrozumieniem, rozpoznawanie poznanych części 
mowy, pisownia wyrazów z rz, ż, porządkowanie 
wyrazów w kolejności alfabetycznej, tworzenie 
zdań złożonych, określanie rodzaju rzeczownika z 
przymiotnikiem w liczbie pojedynczej. 
Prezentowanie wykonanych w zespole książeczek 
kucharskich – podsumowanie miniprojektu. 

• I.1.3, 2.4, 3.2, 4.1, 4.4, 4.6, 5.4, 5.6, 6.2, 6.3 
• Czyta ze zrozumieniem, rozpoznaje części 
mowy, poprawnie zapisuje wyrazy z rz, ż, 
ustala kolejność alfabetyczną wyrazów, tworzy 
zdania złożone, określa rodzaj rzeczownika z 
przymiotnikiem. Prezentuje wykonaną w 
zespole książeczkę kucharską. 

XIII krąg tematyczny: Pomagamy 

Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 61. Sztuka zapraszania – PZ cz. 1 s. 84–85, Z cz. 2 s. 33–34 
edukacja polonistyczna 
• Swobodne wypowiedzi na temat utrzymywania 
więzi z innymi ludźmi – na podstawie własnych 
doświadczeń i opowiadania R. Witka „Elo, 
ziomki!”; czytanie tekstu z podziałem na role. 
Indywidualne pisemne redagowanie zaproszenia, 
przypomnienie koniecznych jego elementów, 
zasady pisowni zwrotów grzecznościowych. 
Utrwalanie zasad pisowni wyrazów z ch i 

• I.1.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.3, 4.4, 6.2, 6.3 
• Udziela odpowiedzi na pytania do cicho 
przeczytanego tekstu. Czyta tekst z podziałem 
na role. Wypowiada się na temat 
utrzymywania więzi z innymi ludźmi. 
Redaguje pisemne zaproszenie, zna i stosuje 
jego elementy i zasady pisowni zwrotów 
grzecznościowych. Tworzy mapę myśli, 
utrwalając zasady pisowni wyrazów z ch. 



zapisywanie ich na mapie myśli. Nauka na pamięć 
rymowanki ortograficznej. 

Recytuje z pamięci rymowankę ortograficzną. 

Temat 62. Pomagamy innym w potrzebie – PZ cz. 1 s. 86–87, Z cz. 2 s. 35 
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie opowiadania „Kiermasz dla 
Ani”, wyjaśnienie pojęć wolontariat, działalność 
charytatywna. Indywidualne pisanie kreatywnego 
rozwinięcia omawianego opowiadania. Dlaczego 
warto pomagać? – dyskusja. Stworzenie mapy 
przyjaciół w środowisku lokalnym. Jestem 
wolontariuszem – plusy i minusy działalności 
charytatywnej i wolontariatu. 

• I.1.1, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5, 4.2, 6.2, 6.3 
• Głośno czyta opowiadanie, wyjaśnia pojęcia 
wolontariat, działalność charytatywna. Pisze 
kreatywne rozwinięcie opowiadania. 
Uczestniczy w dyskusji na temat konieczności 
pomagania innym. Uczestniczy w tworzeniu 
mapy przyjaciół w środowisku lokalnym. 
Wskazuje plusy i minusy związane z 
wolontariatem w najbliższym środowisku. 

Temat 63. Głodne ptaki – PZ cz. 1 s. 88–89, Z cz. 2 s. 36–37 
edukacja polonistyczna 
• Ciche czytanie opowiadania A. Sójki 
„Najpiękniejsza choinka”, udzielanie odpowiedzi 
na pytania testowe. Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat udzielania pomocy ptakom w czasie 
zimy – na podstawie własnych doświadczeń i 
opowiadania. 

• I.1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 6.2, 6.3 
• Cicho czyta opowiadanie, udziela 
odpowiedzi na pytania testowe. Wypowiada 
się na temat udzielania pomocy ptakom w 
czasie zimy. Wyszukuje informacje w celu 
utworzenia atlasu ptaków zimujących w 
Polsce. 

Temat 64. Dzieci z Bullerbyn – drugie spotkanie z lekturą – Z cz. 2 s. 38–39 
edukacja polonistyczna 
• Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi jako 
sprawdzian stopnia zrozumienia treści pierwszych 
rozdziałów książki A. Lindgren „Dzieci z 
Bullerbyn”. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat 
wydarzeń i dawnych zabaw dziecięcych. 
Uzupełnianie planu wydarzeń, opowiadanie 
przygody Svippa, wielka litera w pisowni imion. 
Opis i ocena zachowania dziecięcych bohaterów 
książki. Uzupełnianie zdań, określanie cech 
postaci – tworzenie portretu bohatera książki. 

• I.1.1, 1.5, 2.3, 2.5, 3.3, 3.7, 4.2, 4.8, 4.9, 6.3 
• Zadaje pytania, udziela odpowiedzi na 
pytania do tekstu. Tworzy wielozdaniową 
wypowiedź na temat wydarzeń i dawnych 
zabaw dziecięcych. Uzupełnia plan wydarzeń, 
opowiada przygody Svippa, stosuje wielką 
literę w pisowni imion. Opisuje i ocenia 
zachowanie bohaterów książki. Uzupełnia 
zdania, określa cechy postaci, tworząc portret 
bohatera książki. 

Temat 65. Dzieci z Bullerbyn – trzecie spotkanie z lekturą – Z cz. 2 s. 40–41 
edukacja polonistyczna 
• Przypomnienie zabaw dzieci z Bullerbyn. 
Rozmowa na temat zwyczaju pisania listów. Stałe 
elementy charakterystyczne dla tej formy 
wypowiedzi, pisownia zwrotów 
grzecznościowych wielką literą. Indywidualne 
pisanie listu do bohaterów książki. Rozmowa na 
temat znaczenia wywiązywania się z obowiązków 
domowych.  

• I.1.1, 1.2, 2.3, 2.6, 3.1, 3.4, 3.7, 4.3, 4.4, 5.7 
• Zna zabawy dzieci z Bullerbyn. Uczestniczy 
w rozmowie na temat zwyczaju pisania listów, 
zna charakterystyczne elementy listu, zapisuje 
zwroty grzecznościowe wielką literą. Pisze list 
do bohaterów książki. Wypowiada się na temat 
znaczenia wywiązywania się z obowiązków 
domowych.  

XIV krąg tematyczny: W oczekiwaniu na Boże Narodzenie 
Treści kształcenia w poszczególnych 
edukacjach 

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 66. Świąteczne zwyczaje w różnych krajach – PZ cz. 1 s. 90–91, Z cz. 2 s. 42–43, PM cz. 1 
s. 82, M cz. 2 s. 30 
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie tekstu informacyjnego „W 
oczekiwaniu na święta”, układanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu. Boże 
Narodzenie w Bullerbyn – porządkowanie 
wydarzeń. Poznawanie tradycji obchodzenia 
Bożego Narodzenia w różnych krajach – zbieranie 
informacji w dostępnych źródłach, prezentowanie 

• I.1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 4.8, 6.2, 6.3 
• Odpowiada na pytania do głośno 
przeczytanego tekstu. Porządkuje wydarzenia 
związane z przygotowaniami do świąt w 
Bullerbyn. Wyszukuje informacje o tradycjach 
bożonarodzeniowych w różnych krajach, 
prezentuje je i notuje na mapie myśli. 



ich i notowanie na mapie myśli. Utrwalanie 
pisowni nazw państw i imion wielką literą ‒ 
ćwiczenia. 

Poprawnie zapisuje nazwy państw i imion 
wielką literą. 

Temat 67. Uważnie czytamy – PZ cz. 1 s. 92, Z cz. 2 s. 44–45 
edukacja polonistyczna 
• Poznawanie warunków czytania ze 
zrozumieniem – na podstawie tekstu 
informacyjnego „Sztuka czytania”. Wyszukiwanie 
w tekście informacji, które są odpowiedzią na 
postawione pytania. Czytanie tekstu z lukami w 
wyrazach, porządkowanie wyrazów w zdaniach. 
Ćwiczenia w cichym czytaniu ze zrozumieniem, 
układanie pytań i odpowiedzi. Ćwiczenia w 
tworzeniu rodziny wyrazów. Doskonalenie 
umiejętności tworzenia skojarzeń. 

• I.1.1, 1.3, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
5.5, 6.3 
• Głośno czyta tekst informacyjny, omawia 
warunki czytania ze zrozumieniem. Układa 
pytania do tekstu i wyszukuje w nim potrzebne 
informacje. Czyta tekst z lukami w wyrazach, 
porządkuje wyrazy w zdaniach. Czyta tekst ze 
zrozumieniem, układa pytania i odpowiedzi. 
Zapisuje rodziny wyrazów. Tworzy 
skojarzenia. 

Temat 68. Niezwykłe święta – PZ cz. 1 s. 93, Z cz. 2 s. 46 
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie wiersza L. J. Kerna „Szkoda”, 
rozmowa na temat skojarzeń, określanie nastroju 
utworu. Świąteczni wierszokleci – kreatywne 
ćwiczenie redakcyjne, wyjaśnianie pojęć wiersz, 
poezja i rymowanka. Konstruowanie w grupach 
gry planszowej – utrwalanie wiadomości o 
rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku.  

• I.1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 4.3, 4.4, 5.4, 5.7, 
6.3 
• Wypowiada się na temat głośno 
przeczytanego wiersza. Wykonuje kreatywne 
ćwiczenie redakcyjne, wyjaśnia pojęcia wiersz, 
poezja i rymowanka. Konstruuje w grupie grę 
planszową i utrwala wiadomości o 
rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku. 

Temat 69. Życzenia się spełniają – PZ cz. 1 s. 94–95, Z cz. 2 s. 47 
edukacja polonistyczna 
• Rozmowa na temat sposobów składania życzeń. 
Słuchanie tekstu opowiadania I. Landau, 
„Noworoczne życzenia”, ocena zachowania i 
wskazanie jego konsekwencji. Poetyckie życzenia 
dla bliskich – ćwiczenia redakcyjne w 
poprawnym pisaniu życzeń, wielka litera w 
zwrotach grzecznościowych.  

• I.1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 4.3, 4.4, 5.7, 6.3 
• Zna różne sposoby składania życzeń. Słucha 
tekstu opowiadania, ocenia zachowanie i 
wskazuje jego konsekwencje. Redaguje 
poetyckie życzenia skierowane do bliskich, 
stosuje wielką literę w zwrotach 
grzecznościowych. 

Temat 70. Klasowa Wigilia – Z cz. 2 s. 48–49  
edukacja polonistyczna 
• Powtórzenie wiadomości z wykorzystaniem gry 
planszowej „Boże Narodzenie w różnych 
krajach”. Przygotowanie w grupach poleceń i 
pytań do quizu o tematyce bożonarodzeniowej. 

• I.1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.3, 6.3 
• Zna zasady gry „Boże Narodzenie w różnych 
krajach” i powtarza wiadomości z 
wykorzystaniem gry. Przygotowuje w grupie 
quiz o tematyce bożonarodzeniowej. 

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 – PZ cz. 1 s. 96–97, Z cz. 2 s. 50–51 
edukacja polonistyczna 
• Swobodne wypowiedzi na temat oczekiwań 
związanych z nadejściem nowego roku. 
Wyjaśnienie powiedzenia Z Nowym Rokiem 
żwawym krokiem. Wypowiedzi na temat 
przeczytanego wiersza L. J. Kerna „Bajka o 
Starym i Nowym Roku”, pisanie zakończenia 
zdań. Opisywanie wyglądu bohaterów wiersza. 
Utrwalanie pisowni wyrazów z ó wymiennym, 
tworzenie czasowników od podanych 
rzeczowników i ich zapisywanie.  

• I.1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 5.4, 6.2, 6.3 
• Wypowiada się na temat oczekiwań 
związanych z nadejściem nowego roku. 
Wyjaśnia powiedzenie Z Nowym Rokiem 
żwawym krokiem. Czyta wiersz i wypowiada 
się na jego temat, pisze zakończenia zdań. 
Opisuje wygląd bohaterów wiersza. Poprawnie 
zapisuje wyrazy z ó wymiennym, tworzy i 
zapisuje czasowniki od podanych 
rzeczowników. 

Temat 72. Leśny bal – PZ cz. 1 s. 98–99, Z cz. 2 s. 52–53 



edukacja polonistyczna 
• Czytanie tekstu ortograficznego i wykonywanie 
ćwiczeń utrwalających pisownię wybranych 
wyrazów z ó niewymiennym. Układanie 
kreatywnego zakończenia opowiadania i 
dialogów. Przypomnienie wiadomości o 
rzeczowniku, wskazywanie nazw zwierząt, roślin, 
ludzi, rzeczy. Porządkowanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej. 

• I.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 
4.4, 4.6, 5.4, 6.2, 6.3 
• Czyta tekst ortograficzny wyszukuje w nim 
rzeczowniki, wykonuje ćwiczenia utrwalające 
pisownię wyrazów z ó niewymiennym. Układa 
kreatywne zakończenie opowiadania. 
Wskazuje nazwy zwierząt, roślin, ludzi i 
rzeczy wśród rzeczowników. Porządkuje i 
zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej. 

Temat 73. Noworoczne postanowienia – PZ cz. 1 s. 100–101, Z cz. 2 s. 54 
edukacja polonistyczna 
• Czytanie i wyjaśnianie przysłów dotyczących 
kłamstwa. Rozmowa na temat mówienia 
nieprawdy i konsekwencji kłamstwa oraz uczuć 
osoby kłamiącej i okłamywanej. Czytanie 
opowiadania A. Onichimowskiej „Długopis”, 
ocena postępowania bohaterów. Zapisywanie 
indywidualnych i klasowych postanowień 
noworocznych. 

• I.1.1,1.2, 1.5, 2.1, 2.5, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 6.3 
• Czyta i wyjaśnia przysłowia dotyczące 
kłamstwa. Uczestniczy w rozmowie na temat 
kłamstwa i jego konsekwencji oraz uczuć 
osoby kłamiącej i okłamywanej. Czyta 
opowiadanie, ocenia postępowanie jego 
bohaterów. Zapisuje indywidualne i klasowe 
postanowienia noworoczne. 

Temat 74. O psie, który jeździł koleją – pierwsze spotkanie z lekturą – Z cz. 2 s. 55–56 
edukacja polonistyczna 
• Wyszukiwanie informacji i ciekawostek o psach 
(rasy, służba człowiekowi) w różnych źródłach. 
Pierwsze spotkanie z lekturą R. Pisarskiego „O 
psie, który jeździł koleją”, sporządzenie metryczki 
książki, wielka litera w imionach, nazwiskach i 
tytułach. Ustalenie miejsca akcji – praca z mapą 
Włoch. Wyszukiwanie i przepisywanie 
wskazanego fragmentu, cudzysłów w cytatach. 
Tworzenie rodziny wyrazów. 

• I.1.2, 1.5, 2.1, 2.5, 3.1, 3.3, 3.7, 4.5, 4.8, 5.5, 
6.2, 6.3 
• Wyszukuje ciekawostki o psach. Dzieli się 
wrażeniami po przeczytaniu pierwszych 
rozdziałów książki R. Pisarskiego „O psie, 
który jeździł koleją”, sporządza metryczkę, 
stosuje wielką literę w imionach, nazwiskach i 
tytułach. Ustala miejsce akcji, wskazuje je na 
mapie. Stosuje cudzysłów w cytatach. Tworzy 
rodziny wyrazów. 

Temat 75. Noworoczne zabawy – Z cz. 2 s. 57–58 
edukacja polonistyczna 
• Swobodne wypowiedzi na temat zwyczajów i 
tradycji noworocznych w Polsce i na świecie. 
Wyszukiwanie informacji i ciekawostek o 
karnawale w dostępnych źródłach. Poznanie 
krótkiej historii menueta. Doskonalenie 
umiejętności czytania ze zrozumieniem i 
znajomości reguł ortograficznych.  

• I.1.2, 1.5, 2.1, 3.1, 4.3, 4.4, 6.2, 6.3 
• Wypowiada się na temat zwyczajów i 
tradycji noworocznych w Polsce i na świecie, 
wyszukuje informacje o karnawale w 
dostępnych źródłach. Zna krótką historię 
menueta. Wykonuje ćwiczenia doskonalące 
czytanie ze zrozumieniem i znajomość reguł 
ortograficznych.  

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

• Odniesienia do podstawy programowej 
• Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Temat 76. Państwa w Europie – PZ cz. 1 s. 102–103, Z cz. 2 s. 59–60 
edukacja polonistyczna  
• Głośne czytanie tekstu informacyjnego 
„Podróżujemy po Unii Europejskiej”, 
sprawdzanie zrozumienia tekstu. Tworzenie zdań 
złożonych, rola przecinka w zdaniu. Prezentacja 
flag różnych państw europejskich, wielka litera w 
pisowni nazw państw. Miniprojekt „Drogowskazy 
– jesteśmy w centrum Europy”. 

• I.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3.1, 4.1, 4.4, 4.8, 6.3 
• Czyta tekst informacyjny ze zrozumieniem. 
Tworzy zdania złożone, poprawnie stosuje 
przecinek przed podanymi spójnikami. 
Omawia flagi wybranych państw europejskich 
i zapisuje nazwy państw wielką literą. 
Uczestniczy w miniprojekcie „Drogowskazy – 
jesteśmy w centrum Europy”. 

Temat 77. Jesteśmy Europejczykami – PZ cz. 1 s. 104–106, Z cz. 2 s. 61 
edukacja polonistyczna 
• Czytanie ciche i z podziałem na role 
opowiadania W. Widłaka „Hiszpańska 

• I.1.2, 1.3, 1.5, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, 4.8, 5.4, 6.3 
• Czyta opowiadanie cicho i z podziałem na 
role, wypowiada się na temat zachowania 



niespodzianka”, ocena zachowania bohaterów 
opowiadania. Rozmowa na temat konsekwencji 
przechwalania się. Czytanie ciekawostek o 
wybranych państwach europejskich, grupowe 
opracowanie notatki. Ćwiczenia w pisaniu nazw 
państw i ich mieszkańców wielką literą, a 
utworzonych od nich przymiotników – małą. 

bohaterów, wskazuje konsekwencje 
przechwalania się. Czyta ciekawostki o 
państwach europejskich. Opracowuje w grupie 
notatkę do plakatu. Wykonuje ćwiczenia 
utrwalające pisownię nazw państw i ich 
mieszkańców wielką literą, utworzonych od 
nich przymiotników – małą. 

Temat 78. Zwierzęta Europy – PZ cz. 1 s. 107, Z cz. 2 s. 62 
edukacja polonistyczna 
• Omawianie elementów opisu, wykorzystanie 
pytań pomocniczych i zgromadzonego 
słownictwa w opisie borsuka. Utrwalanie wiedzy 
o przymiotniku. Zdrobnienia i zgrubienia. 
Opracowanie w grupie opisu wybranego 
zwierzęcia do klasowego „Atlasu zwierząt 
Europy”. 

• I.1.2, 1.3, 1.5, 3.1, 4.1, 4.4, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3 
• Zna elementy opisu, odczytuje pytania 
pomocnicze i zgromadzone słownictwo, 
opisuje borsuka. Wskazuje przymiotniki o 
podobnym znaczeniu. Tworzy zdrobnienia i 
zgrubienia. Opracowuje w grupie pisemny opis 
zwierzęcia. 

Temat 79. Podróż do krainy wyobraźni – PZ cz. 1 s. 108–109, Z cz. 2 s. 63–64 
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie wiersza J. Kulmowej „Gdyby 
ocean był w łazience”, rozmowa o znaczeniu 
wyobraźni w życiu, elementy humorystyczne w 
utworze, pisanie zakończenia podanych zdań. 
Tworzenie w grupach kreatywnych opowiadań do 
ilustracji, układanie pytań i pisanie odpowiedzi, 
pisownia czasowników z cząstką -bym. Co może 
być za tajemniczą bramą? – indywidualne 
układanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na 
podstawie ilustracji. Ćwiczenia rozwijające 
logiczne myślenie i wyobraźnię, wyciąganie 
wniosków.  

• I.1.2, 1.3, 1.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.4, 5.7, 6.3 
• Głośno czyta wiersz, wskazuje w nim 
elementy humorystyczne, układa i pisze 
zakończenia podanych zdań. Tworzy 
kreatywne opowiadania, układa pytania i pisze 
na nie odpowiedzi, zapisuje łącznie czasowniki 
z cząstką -bym. Indywidualnie układa 
kilkuzdaniową kreatywną wypowiedź na 
podstawie ilustracji. Wykonuje ćwiczenia 
rozwijające logiczne myślenie i wyobraźnię, 
wyciąga wnioski. 

Temat 80. Chcemy poznawać inne kraje – Z cz. 2 s. 65–68 
 
edukacja polonistyczna 
• Wskazanie zalet podróżowania. Czy to już 
umiem? ‒ samokontrola: przypomnienie 
warunków niezbędnych w czytaniu ze 
zrozumieniem, poznanych zasad ortograficznych 
(u, ó, ch, pisownia nazw państw i ich 
mieszkańców oraz utworzonych od nich 
przymiotników), wiadomości o częściach mowy, 
porządkowania wyrazów w kolejności 
alfabetycznej, tworzenia synonimów i zdań 
złożonych ze zdań pojedynczych za pomocą 
spójników oraz pisanie kilkuzdaniowej 
wypowiedzi na podstawie ilustracji.  

• I.1.2, 2.2, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 
5.4, 5.5, 5.6, 6.3 
• Wskazuje zalety podróżowania. 
Samodzielnie wykonuje ćwiczenia 
samokontrolne: zna warunki niezbędne w 
czytaniu ze zrozumieniem, zna i stosuje 
poznane zasady ortograficzne, rozpoznaje 
części mowy, porządkuje wyrazy 
alfabetycznie, tworzy synonimy i zdania 
złożone oraz pisze kilkuzdaniową wypowiedź 
na podstawie ilustracji. 

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 – PZ cz. 1 s. 110–111, Z cz. 2 s. 69–70 
edukacja polonistyczna 
• Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego 
wiersza W. Chotomskiej „Herbatka” i tekstu 
„Rozmowy z dziadkiem”. Czytanie z podziałem 
na role. Utrwalanie elementów składowych 
życzeń i pisowni zwrotów grzecznościowych. 

• I.1.2, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 
5.6, 5.7, 6.3 
• Wypowiada się na temat wysłuchanego 
wiersza i tekstu. Czyta tekst z podziałem na 
role. Zna elementy składowe życzeń, zapisuje 
zwroty grzecznościowe wielką literą. 



Ćwiczenia w pisaniu dialogu. Nazywanie emocji i 
uczuć, utrwalanie wiadomości o rzeczowniku. 
Przygotowanie pytań do wywiadu z babcią i 
dziadkiem, porządkowanie materiału. 

Samodzielnie układa i zapisuje dialog. Nazywa 
emocje i uczucia, rozpoznaje rzeczowniki w 
zdaniu. Przygotowuje pytania do wywiadu z 
babcią i dziadkiem i porządkuje zebrany 
materiał. 

Temat 82. O psie, który jeździł koleją – drugie spotkanie z lekturą – Z cz. 2 s. 71–73 
edukacja polonistyczna 
• Dzielenie się wrażeniami po samodzielnym 
przeczytaniu książki R. Pisarskiego „O psie, który 
jeździł koleją”. Zapisywanie metryczki, 
wskazanie bohaterów, wielka litera w imionach, 
nazwiskach, tytułach, nazwach miast i państw. 
Uzupełnianie haseł do krzyżówki. Ustalanie i 
zapisywanie planu wydarzeń równoważnikami 
zdań i zdaniami, rozpoznawanie czasowników. 

• I.1.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 
5.2, 5.4, 6.3 
• Dzieli się wrażeniami po samodzielnym 
przeczytaniu książki, uzupełnia jej metryczkę, 
wskazuje bohaterów, zapisuje imiona, 
nazwiska, tytuły, nazwy państw i miast wielką 
literą. Uzupełnia hasła do krzyżówki. Ustala i 
zapisuje plan wydarzeń równoważnikami zdań 
i zdaniami, rozpoznaje czasowniki. 

Temat 83. Niezwykłe psy – PZ cz. 1 s. 112, Z cz. 2 s. 74 
edukacja polonistyczna 
• Poznawanie historii niezwykłych psów, 
inspirowane tekstem „Psy na cokole”, 
wyszukiwanie informacji w dostępnych źródłach. 
Cechy odpowiedzialnego właściciela psów. 
Opisywanie wyglądu i określanie cech bohatera 
książki, redagowanie opisu Lampo zgodnie z 
planem, nadanie tytułu. 

• I.1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 4.8, 
5.2, 6.2, 6.3 
• Czyta tekst informacyjny, omawia historie 
niezwykłych psów, wyszukuje informacje w 
dostępnych źródłach. Wskazuje cechy 
odpowiedzialnego właściciela psów. Ustnie i 
pisemnie opisuje wygląd i określa cechy 
bohatera książki, korzysta z planu. 

Temat 84. Lubimy dobre zakończenia – PZ cz. 1 s. 113, Z cz. 2 s. 75 
edukacja polonistyczna 
• Głośne czytanie tekstu „Inne zakończenie 
historii psa Lampo”, własne propozycje jej 
zakończenia. Kreatywne pisanie zakończenia 
przygody psa Lampo i Adele, z wykorzystaniem 
pomocniczego słownictwa (wskazywanie 
rzeczowników, przymiotników, czasowników i 
wyrazów określających czas i napięcie akcji). 
Wyjaśnianie powiedzeń z wyrazem pies. Pisemne 
układanie pytań do ilustracji. 

• I.1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 
4.8, 5.2, 6.2, 6.3 
• Głośno czyta tekst o psie Lampo, podaje 
propozycję innego zakończenia. Pisze 
kreatywne zakończenie przygody psa Lampo i 
Adele, z wykorzystaniem pomocniczego 
słownictwa. Wyjaśnia powiedzenia z wyrazem 
pies. Układa i zapisuje pytania do ilustracji. 

Temat 85. Bezpieczna zima – PZ cz. 1 s. 114–115, Z cz. 2 s. 76–77 
edukacja polonistyczna 
• Wypowiedzi inspirowane własnymi 
doświadczeniami i tekstem „Udane ferie” na 
temat znaczenia prawidłowego przygotowania się 
do ferii zimowych. Układanie rad związanych z 
bezpieczeństwem w czasie zabaw zimowych w 
formie zdań rozkazujących, wyjaśnienie pojęć 
śnieżyca, gołoledź, odmrożenie. Utrwalanie zasad 
pisania dialogu i ćwiczenia w ich pisaniu, 
odgrywanie scenek dramowych. 

• I.1.1, 1.3, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 6.3 
• Czyta tekst, wyjaśnia pojęcia śnieżyca, 
gołoledź, odmrożenie. Wypowiada się na temat 
znaczenia prawidłowego przygotowania się do 
ferii zimowych na podstawie tekstu i 
doświadczeń. Układa rady związane z 
bezpieczeństwem w czasie zabaw zimowych w 
formie zdań rozkazujących. Pisze dialog, 
odgrywa scenki dramowe. 

 


