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TROPICIELE. CZĘŚĆ 1. 

Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej* (pierwsze 2 tyg. września)  

Na dobry początek 
 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Rozpoczęcie  

roku  

szkolnego 

Przedstawienie się U., 

wypowiadanie imion. 

Analiza i synteza 

słuchowa imion U. 

Dłuższe wypowiedzi 

na temat uroczystego 

rozpoczęcia roku 

szkolnego.  

 Ozdobienie do-

wolną techniką 

wizytówki 

z własnym imie-

niem. 

Osoby, do których 

pierwszoklasista 

może się zwrócić 

w szkole z prośbą 

o pomoc. 

Strój dostosowany 

do warunków 

atmosferycznych. 

 Bezpieczeństwo 

w drodze  

z domu do 

szkoły i ze 

szkoły do domu. 

Bezpieczne 

korzystanie ze 

środków komu-

nikacji miejskiej. 

 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 

1.3 a 

 4.2 b 5.4 

5.6 

6.5  9.3 c  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Uczestniczy w ćwiczeniach rytmiczno-ruchowych • Przestrzega reguł obowiązujących w zabawach • Zna zagrożenia ze strony ludzi, wie, do kogo i w jaki sposób 

należy się zwrócić z prośbą o pomoc • Wie, że należy bezpiecznie poruszać się po drogach i korzystać ze środków komunikacji miejskiej • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, 

słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują • Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, odczucia i potrzeby • Wypowiada się na temat uroczystego rozpoczę-

cia roku szkolnego • Ubiera się stosownie do pogody •  

 

* Aktywność ucznia w zakresie edukacji wychowania fizycznego została uwzględniona w rozkładzie materiału oddzielnie, w tabelkach na końcu każdego tygodnia. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Witamy  

w szkole 

Wypowiedzi na temat 

zewnętrznego wyglądu 

budynku szkoły oraz 

wystroju sal lekcyj-

nych. 

 

Nauka Piosenki na 

dobry początek 

(CD Tropiciele. Kl. 

1). 

Rozpoznawanie 

dźwięków związa-

nych z wakacjami. 

Wykonanie portre-

tu kolegi z ławki, 

któremu można 

zaufać, do którego 

można zwrócić się 

z prośbą o pomoc. 

Zabawy integrują-

ce: „Poznajmy się”, 

„Witam tych, któ-

rzy...”. Emocje 

związane 

z pójściem do szko-

ły. Przestrzeganie 

zasad zgodnej 

zabawy 

i współpracy 

z rówieśnikami. 

   Niesienie 

pomocy 

(wsparcia) 

kolegom, 

którzy źle 

znoszą pójście 

do szkoły, 

rozłąkę z ro- 

dzicami, 

zabawkami 

i domem 

rodzinnym. 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 
1.3 a 

3.1 a 4.2 b 5.4    11.2 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat zachowania i emocji związanych z pierwszym dniem w szkole, lęku przed nowym miejscem i nowymi kolegami • Wypowiada się na 

temat rysunku ilustrującego treść piosenki M. Strzałkowskiej Piosenka na dobry początek • Wypowiada się na temat budynku swojej szkoły i szkoły z ilustracji w podręczniku • 

Dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie zewnętrznym szkół oraz w wyglądzie sal lekcyjnych, korytarzy • Wykonuje portret kolegi  

z ławki dowolną techniką • Przestrzega zasad zgodnej zabawy i współpracy z rówieśnikami •  

Ponadpodstawowe • Opowiada sytuację przedstawioną na obrazku • Nazywa emocje związane z pójściem do szkoły • Próbuje rozwiązywać konflikty • Wspiera uczniów, 

którzy źle znoszą pójście do szkoły, rozłąkę z rodzicami i domem rodzinnym • 

Mój pierwszy 

dzień w szkole 

Wielozdaniowe  

wypowiedzi U.  

na temat wysłuchanego 

opowiadania  

Jak to będzie? (CD 

Tropiciele. Kl. 1). 

Opowiadanie sytuacji, 

 Pierwszy dzień w 

szkole – rysunek 

kredkami. 

Pomaganie potrze-

bującym pomocy, 

przezwyciężanie 

lęku w trudnych 

sytuacjach 

z pomocą kolegów, 

N. i laleczki na kło-

 Wyszukiwanie na 

obrazkach przedmio-

tów zbliżonych kształ-

tem i wielkością. 

Łączenie przedmio-

tów w pary. 

  



 

 
 
Tropiciele| Klasa 1            Szkoła podstawowa 1-3 

 

AUTORZY: Agnieszka Kamińska, Beata Nadarzyńska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne); Elżbieta Burakowska (treści matematyczne); Małgorzata Małyska, 
Janusz Woźniak, Małgorzata Wróblewska (wychowanie fizyczne) 
 

             

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

która zdarzyła  

się Hani i Heniowi  

w szkole w odniesieniu 

do własnych doświad-

czeń w związku 

z pierwszym dniem  

w szkole oraz z treścią 

opowiadania.  

Wypowiedzi na temat 

Noni – laleczki na kło-

poty. Analiza i synteza 

słuchowa imion U. oraz 

wyrazów związanych 

ze szkołą.  

Układanie pytań 

i odpowiedzi do tekstu 

Jak to będzie? 

Ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

poty. 

Ustalenie obowiąz-

ków dyżurnego 

w klasie. 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 

1.3 a 

 4.2 b 5.2 

5.6 

 7.1 

7.19 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem opowiadania • Wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania • Opowiada o szkolnym zdarzeniu związanym z pierwszym dniem 

w szkole • Opisuje laleczkę Noni • Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów • Układa pytania i odpowiedzi • Kreśli linie i kształty literopodobne • Koloruje laleczkę na 

kłopoty według podanego wzoru • Ustala obowiązki dyżurnego • Klasyfikuje przedmioty według kształtów i wielkości – rozumie pojęcia wielkościowe: większy – mniejszy • Ro-

zumie pojęcie para •  

Ponadpodstawowe • Opisuje laleczkę Noni • Pomaga potrzebującym w przezwyciężeniu lęku •  

Wakacyjne Wielozdaniowe wypo- Ćwiczenia    Charakterystyka Rozpoznawanie Kuferek  Różny status 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

wspomnienia wiedzi na temat pa-

miątek przywiezionych 

z wakacji. 

Odwoływanie się  

do wspomnień U.  

oraz treści zagadek. 

Udzielanie odpowiedzi 

na pytania dotyczące 

miejsc, w których U. 

wypoczywali. 

Nazywanie obrazków, 

dzielenie wyrazów na 

sylaby. 

Analiza i synteza 

słuchowa wyrazów 

związanych  

z wakacjami. 

Ćwiczenia grafomoto-

ryczne przygotowują-

ce do nauki pisania. 

muzyczne.  

Zabawa ruchowa. 

miejsc, w których 

U. spędzali waka-

cje, 

z uwzględnieniem 

krajobrazu, roślin-

ności, zwierząt oraz 

strefy klimatycznej. 

i nazywanie figur 

geometrycznych. 

Klasyfikowanie 

figur według 

kształtów 

i kolorów. Koloro-

wanie figur geome-

trycznych. 

wakacyjnych 

wspomnień 

– ozdabianie 

według wła-

snego po-

mysłu pu-

dełka – 

kuferka na 

wakacyjne 

wspomnienia 

i skarby. 

materialny  
ludzi 
i związane 
z nim miej-
sce oraz 
sposób spę-
dzania wa-
kacji. 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 

1.3 a, c 

3.1 a, b   6.2 

6.3 

6.4 

7.1 

7.16  

9.2 a, b 11.1 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat pamiątek z wakacji i wakacyjnych wspomnień • Rozwiązuje zagadki • Odpowiada na pytania dotyczące miejsc wakacyjnego wypo-

czynku • Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów • Kreśli linie i kształty literopodobne • Ozdabia kuferek na wakacyjne wspomnienia • Dba o ład i porządek w miejscu 

pracy • Wie, że ludzie mają różny status materialny i dlatego nie należy chwalić się bogactwem ani dokuczać U., którzy żyją w warunkach trudniejszych • Realizuje proste sche-

maty rytmiczne • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat) • Umie klasyfikować figury według kolorów i kształtów •  
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Ponadpodstawowe • Opisuje miejsca wakacyjnego wypoczynku, uwzględniając krajobraz, roślinność, zwierzęta oraz strefę klimatyczną • 

Moje ulubione 

zajęcia 

Wycieczka po szkole. 

Poznanie miejsc, 

w których uczą się 

inni. 

Wypowiedzi na temat 

osób spotykanych na 

korytarzu szkolnym 

i w różnych innych 

miejscach w szkole. 

Odpowiedzi na pyta-

nia dotyczące ulubio-

nych zajęć U., w tym 

również udziału 

w zajęciach dodatko-

wych, pozalekcyjnych, 

na podstawie do-

świadczenia U.  

Rozwijanie spostrze-

gawczości. 

  Bezpieczne miej-

sca zabaw 

w szkole. 

Osoby pracujące  

w szkole. 

Zwracanie się do 

pracowników szko-

ły z szacunkiem. 

 Porównywanie 

wielkościowe: 

większy – najwięk-

szy, mniejszy –  

najmniejszy. 

Dostrzeganie róż-

nic na obrazkach– 

analiza i synteza 

wzrokowa. 

 Przestrzega-

nie reguł 

obowiązują-

cych 

w społecz-

ności dziecię-

cej i w świecie 

dorosłych. 

Grzeczne, 

kulturalne 

i życzliwe 

zwracanie się 

do wszystkich. 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 

1.3 a, b, c 

 

  5.6 

5.9 

5.10 

 7.17 

7.19 

 11.7 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wie, gdzie znajduje się sala, w której się uczy • Nazywa pracowników szkoły • Wypowiada się na temat ulubionych zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz miejsc, 

w których się one odbywają • Doskonali spostrzegawczość • Zwraca się z szacunkiem do pracowników szkoły • Wie, gdzie może bezpiecznie się bawić w szkole • Wie, kto 

pracuje w szkole i do kogo może zwrócić się o pomoc • Przestrzega reguł • Rozumie pojęcia wielkościowe: największy – najmniejszy • Dokonuje porównywania wielkościowego 

• Wypełnia rysunek konturowy barwną plamą • Dostrzega podobieństwa i różnice na obrazkach • Uzupełnia obrazki elementami •  
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Ponadpodstawowe • Wie, jakie są obowiązki pracowników szkoły • Ustala reguły zabawy •  

Tygodniowe 

rozliczenie 

czasu 

200 min 45 min 45 min 45 min 45 min 135 min 45 min  

 

Rozkład materiału wychowania fizycznego na 1. tydzień września 

(135 minut – 3 godz. lekcyjne) 

Temat  

scenariusza 

Wymagania ogólne 

(zgodne z NPP) 

Treści nauczania 
Przewidywane 

osiągnięcia ucznia Wymagania  

szczegółowe 
Materiał 

Jestem i bawię się  

z innymi. 

Integracja grupy  

(45 min) 

10.3 c 

Bierze udział w zaba-

wach, minigrach i grach 

terenowych, zawodach 

sportowych, respektując 

reguły i podporządkowu-

jąc się decyzjom sędzie-

go. 

 

– Rozwija sprawność fizyczną 

przez uczestnictwo w grach 

i zabawach organizacyjno-

porządkowych.  

– Przestrzega reguł w grach 

i zabawach organizacyjno-

porządkowych.  

1) zabawy organizujące grupę za pomocą 

muzyki  (sygnałów dźwiękowych);  

2) zabawy wzrokowe z kostką, lizakiem, 

berek grupujący, berek z szarfami; ta-

niec integracyjny, np. krakowiak;  

3) ustalenie zasad obowiązujących  

w czasie zajęć wychowania fizycznego; 

4) obserwacja umiejętności ruchowych w 

zabawach. 

Podstawowe 

• Uczestniczy aktywnie w zabawach organiza-

cyjno-porządkowych. 

Stara się przestrzegać reguł podczas zabaw. 

Ponadpodstawowe 

• Przestrzega reguł podczas zabaw. 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch. 

Kształtowanie nawy-

ków higienicznej 

postawy  

10.4 a  

Dba o higienę osobistą  

i czystość odzieży. 

 

10.4 b 

– Przestrzega zasad higieny 

w czasie posiłków i zajęć. 

1) zabawy symulacyjne – nawyk mycia 

rąk;  

2) odpoczynek zapobiegający zmęczeniu 

fizycznemu  i umysłowemu – zabawy 

Podstawowe 

• Wykonuje w grupie ćwiczenia zapobiegające 

zmęczeniu. 

• Przestrzega podstawowych zasad higieny w 

czasie ćwiczeń i po ćwiczeniach  
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Temat  

scenariusza 

Wymagania ogólne 

(zgodne z NPP) 

Treści nauczania 
Przewidywane 

osiągnięcia ucznia Wymagania  

szczegółowe 
Materiał 

(45 min) Wie, jakie znaczenie 

dla zdrowia ma właści-

we odżywianie się oraz 

aktywność fizyczna. 

 

relaksujące: masażyki, ćwiczenia od-

dechowe;  

3) taniec na siedząco, np. do melodii 

Ojciec Wirgiliusz;  

4) ćwiczenia zapobiegające zniekształce-

niom stóp i kształtujące prawidłową 

postawę podczas siedzenia, stania. 

ruchowych. 

Ponadpodstawowe 

• Określa, kiedy jest zmęczony, i przy pomocy 

N. dobiera sposób odpoczynku. 

Taniec łączy.  

Przestrzeganie zasad 

w czasie tańców 

i zabaw z muzyką  

(45 min) 

10.3 c 

Bierze udział w zaba-

wach, minigrach i grach 

terenowych, zawodach 

sportowych, respektując 

reguły i podporządkowu-

jąc się decyzjom sędzie-

go. 

 

– Wykonuje tańce wspomaga-

jące integrację. 

1) ćwiczenia rytmizacji;  

2) pożegnalny taniec integracyjny. 

Podstawowe 

• Uczestniczy w tańcu integracyjnym. 

• Odtwarza schemat ruchu w tańcu  

integracyjnym. 

Ponadpodstawowe 

• Proponuje zmodyfikowany układ  

choreograficzny do poznanego tańca  

integracyjnego. 

* Podany w tabeli rozkład materiału obejmuje 135 minut wychowania fizycznego, a pozostałe 45 minut nauczyciel realizuje podczas zajęć śródlekcyjnych. 
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Na dobry początek cd. 
 

Temat  

dnia 

Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Dzień do 

dyspozycji 

nauczyciela 

Swobodne wypowie-

dzi uczniów na wybra-

ny przez nauczyciela 

temat. 

Ćwiczenia  

grafomotoryczne. 

 

Utrwalenie Pio-

senki na dobry 

początek. 

Akompaniament  

do piosenki. 

 Zgodna współpraca 

z rówieśnikami. 

 Orientacja 

w schemacie wła-

snego ciała: lewa 

ręka, prawa ręka, 

lewa strona, prawa 

strona itp. 

Określanie położe-

nia przedmiotów 

względem obiektu. 

  

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 

1.3 a, d, f 

3.1 a  5.4  7.17   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Kreśli linie i kształty literopodobne • Zgodnie współpracuje z rówieśnikami w zabawie • Śpiewa Piosenkę na dobry początek ze słuchu i z pamięci • Uczestniczy 

w ćwiczeniach rytmiczno-ruchowych • Orientuje się w schemacie własnego ciała: lewa ręka, prawa ręka, lewe oko, prawe oko itp. • Umie usytuować przedmioty w przestrzeni 

względem podanego obiektu •   

Ponadpodstawowe • Tworzy akompaniament do piosenki na znanych sobie instrumentach perkusyjnych •  

Nie rób dru-

giemu, co 

tobie niemiłe 

Słuchanie fragmentu 

wiersza Wandy  

Chotomskiej  

Nie płacz, mała. 

Wielozdaniowe wypo-

wiedzi na temat za-

chowania 

w pierwszym dniu 

w szkole, lęku przed 

nowym miejscem, 

 Praca plastyczna 

Przyjazny stworek  

na dobry humorek 

(kredki lub farby). 

Zgodne uczestnic-

two w pracy  

grupowej.  

Nazywanie emocji. 

Szukanie sposo-

bów na poprawę  

humoru. 

 Dostrzeganie 

związków  

i zależności.  

Liczenie, przelicza-

nie przedmiotów. 

Klasyfikowanie 

przedmiotów  

według ich 

przeznaczenia. 
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Temat  

dnia 

Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

nowymi kolegami. 

Nazywanie emocji. 

Opisywanie sytuacji 

przedstawionej na 

ilustracji. 

Ćwiczenia  

grafomotoryczne. 

Analiza i synteza 

słuchowa wyrazów. 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 

1.3 d, e, f 

 4.2 b 5.4  7.1 

7.2 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha z uwagą fragmentu wiersza • Wypowiada się na temat zachowania w pierwszym dniu spędzonym w szkole • Kreśli kształty literopodobne • Przeprowa-

dza analizę i syntezę słuchową wyrazów • Przestrzega ładu i porządku w miejscu pracy • Dostrzega związki i zależności • Liczy i porównuje liczbę przedmiotów  

• Wskazuje obrazek z większą liczbą elementów • Umie klasyfikować przedmioty według ich przeznaczenia • 

Ponadpodstawowe  • Nazywa emocje • Opisuje sytuację przedstawioną na ilustracji • Opowiada o swoim pierwszym dniu w szkole • Szuka sposobów na poprawę humoru • 

Przyroda 

wokół nas 

Wielozdaniowe wypo-

wiedzi na temat wy-

glądu ogrodu warzyw-

nego i sadu jesienią. 

Nazywanie czynności 

wykonywanych przez 

ogrodnika  

i sadownika.  

Ćwiczenia  

grafomotoryczne. 

Analiza i synteza 

słuchowa nazw owo-

   Wysłuchanie efek-

tów dźwiękowych: 

łąka, jezioro, góry. 

Rozpoznawanie 

i nazywanie roślin 

rosnących 

w ogrodzie wa-

rzywnym  

i w sadzie. 

Czynności wyko-

nywane przez sa-

downika 

Klasyfikowanie 

przedmiotów  

według ich  

przeznaczenia. 

Rozpoznawanie 

figur  

geometrycznych. 
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Temat  

dnia 

Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

ców i warzyw. 

Rozwiązywanie zaga-

dek o porach roku. 

Kształcenie  

spostrzegawczości. 

Nauka na pamięć 

wiersza Joanny Papu-

zińskiej Już się je-

sień... 

i ogrodnika. 

Zmiany zachodzą-

ce w przyrodzie 

w poszczególnych 

porach roku. 

 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 

1.3 d, e, f 

 

 

  6.2 

6.5 

7.1 

7.16 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat wyglądu ogrodu i sadu jesienią • Kreśli kształty literopodobne • Przeprowadza analizę i syntezę słuchową nazw owoców i warzyw • 

Rozwiązuje zagadki • Rozpoznaje i nazywa rośliny rosnące w ogrodzie i sadzie • Uważnie słucha dźwięków i je rozpoznaje • Umie klasyfikować przedmioty według ich przezna-

czenia • Poprawnie rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt) • Recytuje wiersz z pamięci •  

Ponadpodstawowe • Nazywa czynności ogrodnika i sadownika • Opisuje zmiany pór roku •  

Dzień do 

dyspozycji 

nauczyciela  

- ustalenie 

zasad panu-

jących w 

klasie 

Wysłuchanie wiersza 

Emilii Wazner  

Wyspa Tolerancji. 

Wielozdaniowe wypo-

wiedzi U.  

na temat zachowań 

tolerancyjnych na 

podstawie własnych 

doświadczeń i treści 

wiersza. 

 

Nauka piosenki 

Pierwszaczek 

(CD Tropiciele. Kl. 

1). 

 

 Przypomnienie 

obowiązków  

dyżurnego. 

Ocena dotychcza-

sowych dyżurów. 
„Pożyczamy i odda-

jemy...” – scenki 

dramowe 

   Ustalenie 

wspólnie z 

uczniami i 

zapisanie 

przez nau-

czyciela za-

sad panują-

cych w klasie. 
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Temat  

dnia 

Aktywność ucznia – edukacje: 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 

1.3 c, d 

3.1 a, b  5.6    11.7 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem wiersza • Wypowiada się na temat własnego zachowania • Zna obowiązki dyżurnego • Wskazuje, które zachowania i zasady są po-

trzebne, aby w klasie dzieciom i nauczycielowi dobrze się funkcjonowało 

 

Dzień do 

dyspozycji 

nauczyciela   

Dzień bez podręcznika 

Tygodniowe 

rozliczenie 

czasu 

225 min 45 min  45 min  45 min  45 min  180 min 45 min   
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Rozkład materiału wychowania fizycznego na 2. tydzień września 

(135 minut – 3 godz. lekcyjne) 

Temat  

scenariusza 

Wymagania ogólne 

(zgodne z NPP) 

Treści nauczania 
Przewidywane 

osiągnięcia ucznia Wymagania  

szczegółowe 
Materiał 

Magiczne ręce dzieci.  

Rzuty i chwyty lewą 

i prawą ręką 

z użyciem różnych 

przyborów 

(45 min) 

 

10.2 a 

Przyjmuje pozycje wyj-

ściowe i ustawienia do 

ćwiczeń oraz wykonuje 

przewrót w przód. 

 

10.3 a 

Posługuje się piłką: 

rzuca, chwyta, kozłuje, 

odbija i prowadzi ją. 

– Wykonuje rzuty małymi 

przedmiotami lewą i prawą 

ręką w miejscu. 

– Wykonuje rzuty małymi 

przedmiotami lewą i prawą 

ręką w ruchu. 

 

1) gimnastyka rąk, ramion, mięśni, m.in. 

z wyko-rzystaniem zabaw muzyczno-

ruchowych (np. „Samolot”, „Deszczyk”); 

2) planowanie toru rzutu – ćwiczenia koordy-

nacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej; 

przewidywanie trajektorii lotu; 

3) ćwiczenia w mięciu papieru prawą 

i lewą ręką; ćwiczenia mięśni rąk; 

4) zabawy rzutne z woreczkami, chus-

teczkami, papierowymi kulami piłecz-

kami, w miejscu i w ruchu, prawą i lewą 

ręką. 

Podstawowe 

• Przygotowuje ręce, ramiona, mięśnie  

do wykonywania rzutów. 

• Podejmuje próby rzutów małymi przedmiotami, 

zarówno lewą, jak i prawą ręką, z pozycji stoją-

cej w miejscu. 

• Podejmuje próby rzutów małymi przedmiota-

mi, zarówno lewą, jak i prawą ręką, w pozycji 

w ruchu. 

Ponadpodstawowe 

• Rzuca małymi przedmiotami, zachowując 

planowany tor rzutu. 

Sprytni jak wiewiórki. 

Rzuty małymi przed-

miotami do celu, 

naprzemienne wyrzu-

canie piłeczek 

(45 min) 

 

10.3 a 

Posługuje się piłką: 

rzuca, chwyta, kozłuje, 

odbija i prowadzi ją. 

– Wykonuje rzuty małymi 

przedmiotami lewą i prawą 

ręką w miejscu. 

– Wykonuje rzuty małymi 

przedmiotami lewą i prawą 

ręką w ruchu. 

1) gimnastyka rąk, ramion, mięśni, m.in. 

z wykorzystaniem zabaw muzyczno-

ruchowych („Orzeszki”, „Deszczyk” 

z modyfikacjami); 

2) planowanie toru rzutu – ćwiczenia koordy-

nacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej; 

przewidywanie trajektorii lotu; 

3) zabawy rzutne z woreczkami (w tym 

woreczkiem – piramidą), chusteczkami, 

papierowymi kulami piłeczkami, 

w miejscu i w ruchu, prawą i lewą ręką; 

Podstawowe 

• Rzuca małymi przedmiotami, trafiając  

do celu. 

• Podejmuje próby naprzemiennego  

wyrzucania dwóch piłeczek. 

Ponadpodstawowe 

Co najmniej dwa razy po kolei wyrzuca i łapie 

piłeczki podczas żonglowania. 
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Temat  

scenariusza 

Wymagania ogólne 

(zgodne z NPP) 

Treści nauczania 
Przewidywane 

osiągnięcia ucznia Wymagania  

szczegółowe 
Materiał 

4) wyrzucanie piłeczek do żonglowania 

prawą i lewą ręką. 

Dzieci naśladowcami 

zwierząt.  

Zabawy ruchowe 

z naśladowaniem 

ruchu zwierząt 

(45 min) 

10.3 c 

Bierze udział w zaba-

wach, minigrach i grach 

terenowych, zawodach 

sportowych, respektując 

reguły i podporządkowu-

jąc się decyzjom sędzie-

go. 

 

10.1 b 

Umie wykonać próbę siły 

mięśni brzucha oraz 

próbę gibkości dolnego 

odcinka kręgosłupa. 

 

10.4 e  

Przestrzega zasad bez-

piecznego zachowania 

się w trakcie zajęć ru-

chowych; posługuje się 

przyborami sportowymi 

zgodnie z ich przezna-

czeniem. 

 

– Rozwija sprawność fizyczną, 

uczestnicząc w ruchowych 

ćwiczeniach indywidualnych. 

– Przestrzega zasad bez-

piecznego uczestnictwa w 

ruchowych ćwiczeniach in-

dywidualnych. 

1) zabawy w naśladowaniu zwierząt,  

np. kangurów, żabek, zajęcy, bocianów; 

„Wyścig wróbelków”, „Chodzi lisek koło 

drogi”; 

2) ćwiczenia rozciągające, np. rowerek, 

kołyska; 

3) diagnoza wstępna – obserwacja umie-

jętności ruchowych U.; 

4) zasady bezpiecznego wykonywania 

ćwiczeń w sali gimnastycznej. 

Podstawowe 

• Uczestniczy w ćwiczeniach naśladujących 

np. ruchy zwierząt. 

• Podejmuje próby wykonywania ćwiczeń roz-

ciągających, takich jak kołyska, rowerek. 

• Wykonując ćwiczenia, przestrzega ustalonych 

zasad. 

Ponadpodstawowe 

• Wykonuje samodzielnie i poprawnie  

ćwiczenia rozciągające. 
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TROPICIELE. CZĘŚĆ 1. 

 
Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej (wrzesień cd.) 

 

I. Szkolne podróże 
 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

Dzień 1. 

Moja droga 

do szkoły 

Wysłuchanie wiersza Wandy 

Chotomskiej pt. O oraz 

fragmentu wiersza Małgorza-

ty Strzałkowskiej Na ulicy. 

Analiza i synteza słuchowo-

wzrokowa wyrazów z głoską 

o. 

Wprowadzenie pojęcia gło-

ska. 

Wysłuchanie opowiadania 

Widok z okna. 

Zapoznanie U. z treścią 

tekstu Zadanie domowe. 

Wielozdaniowe wy- powiedzi U. 

na temat ilustracji oraz wysłu-

chanego tekstu. 

Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Rozpoznawanie 

odgłosów ulicy. 

Ćwiczenia rytmicz-

no-ruchowe. 

 Obserwowanie 

ruchu pieszych 

oraz ustalenie 

zasad przechodze-

nia przez jezdnię. 

Rozmowa na temat 

bezpieczeństwa 

podczas przecho-

dzenia przez jezd-

nię oraz bezpie-

czeństwa 

w zabawie. 

Zgodne zachowa-

nie podczas zaba-

wy ruchowej 

„Usłysz…” 

Zagrożenia dla 

zwierząt wynikają-

ce z ruchu uliczne-

go. 

Dbanie o czystość 

w mieście. 

Orientacja 

w schemacie wła-

snego ciała: lewa 

ręka, prawa ręka, 

lewa strona, prawa 

strona, na, nad, 

obok, pod itp. 

Ilustrowanie pojęć 

ruchem ciała. 

Określanie położe-

nia przedmiotów 

względem obiektu 

– ćwiczenia mani-

pulacyjne. 

  

Odniesienie 

do stron  

P. s. 4–7 

K. s. 4, 5 

CD – odgłosy ulicy 

 

 P. s. 6, 7 

CD – opowiadanie 

P. s. 6, 7 

 

M. s. 5–7   
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

w materiałac

h uczniow-

skich 

CD – Zadanie domowe Widok z okna 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a 

1.2 c 

1.3 a, c, e, f 

3.1 c  5.10 

5.11 

6.6 7.17   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha w skupieniu czytanego tekstu • Zna głoskę o i litery o, O • Wypowiada się na temat ilustracji i wysłuchanego tekstu • Potrafi wyodrębnić głoskę 

o w różnych pozycjach wyrazu • Dokonuje analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej wyrazów z głoską o • Czyta litery o, O • Udziela odpowiedzi na pytania • Rozpoznaje 

i wyróżnia odgłosy ulicy • Wie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach • Zna reguły obowiązujące podczas zabawy z rówieśnikami i przestrzega tych reguł • Zna zasady prze-

chodzenia przez jezdnię • Wybiera bezpieczne miejsca do zabawy • Orientuje się w schemacie własnego ciała: lewa ręka, prawa ręka, lewe oko, prawe oko itp. • Umie usytuo-

wać przedmioty w przestrzeni względem podanego obiektu z wykorzystaniem pojęć: na, nad, pod, obok, za itp. •  

Ponapodstawowe • Potrafi wskazać sytuację zagrożenia na drodze i jej przyczynę • Wie, że zwierzęta domowe (np. pies, kot) powinny być na ulicy pod nadzorem właściciela • 

Wie, że należy sprzątać po swoich zwierzętach • 

Dzień 2. 

Znaki dro-

gowe 

Swobodne wypowiedzi U. na 

temat ruchu ulicznego na 

podstawie własnych przeżyć 

i ilustracji. 

Analiza i synteza wzrokowo-

słuchowa wyrazów. 

Słuchanie zagadki. 

Ćwiczenia doskonalące wy-

mowę głoski o w różnych 

pozycjach wyrazu. 

Wprowadzenie liter o, O na 

podstawie wyrazów okno, 

Ola. 

Nauka pisania liter o, O. 

Nauka piosenki To 

znaki drogowe. 

Wysłuchanie frag-

mentu poematu 

symfonicznego 

George’a Gershwi-

na Amerykanin w 

Paryżu. 
Klocki rytmiczne. 

 Wypowiedzi na 

temat ruchu ulicz-

nego. 

Rozmowa na temat 

bezpieczeństwa 

w zabawie. 

 

 Liczenie 

i przeliczanie za-

bawek, przedmio-

tów w otoczeniu 

i na ilustracji.  

Ustalanie równo-

liczności. 

Zgodna zabawa 

ruchowa 

w przeliczanie. 

Ustalenie 

i przestrzeganie 

reguł zabawy. 

 Poruszanie 

się po dro-

gach. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienie 

do stron  

w materiałach 

uczniowskich 

P. s. 8, 9 

K. s. 6, 7 

 

P. s. 73 

Abecadło muzyczne. 

Klocki rytmiczne 

CD – piosenka To 

znaki drogowe; 

fragment Ameryka-

nina w Paryżu G. 

Gershwina. 

K. s. 76 

P. s. 8, 9 W. 1  M. s. 8, 9 P. s. 9  

Odniesienia 

do NPP 

1.1 b 

1.3 a, e, f 

3.1 a, b, c 

3.2 a 

 5.10 

5.11 

9. 3 c 

 7.2 

7.4 

9.3 c  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat ilustracji w podręczniku i na temat ruchu ulicznego • Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z głoską o • Pisze litery o, 

O w liniaturze • Czyta litery o, O • Czyta globalnie wyrazy • Wie, gdzie bezpiecznie organizować zabawę • Współpracuje z innymi w zabawie i nauce szkolnej • Realizuje proste 

schematy rytmiczne • Śpiewa piosenkę • Uważnie słucha utworu, określa jego nastrój • Potrafi liczyć, przeliczać obiekty, przedmioty w otaczającym go środowisku • Ustala 

równoliczność mimo obserwowanych zmian na ilustracji •  

Ponapodstawowe • Rozpoznaje klocek rytmiczny wartości rytmicznej ćwierćnuty i ósemki • Rozpoznaje i nazywa poznane znaki drogowe • 

Dzień 3. 

Zasady 

ruchy dro-

gowego 

Inscenizacja Marcina Prze-

woźniaka Drogowi opiekuno-

wie. 

Wysłuchanie fragmentu wier-

sza Małgorzaty Strzałkowskiej 

Na ulicy. 

Recytacja wiersza połączona 

z ruchem. 

Analiza i synteza wzrokowo-

słuchowa wyrazów z głoską o. 

Rozwijanie percepcji 

słuchowej – ćwicze-

nia. 

Wysłuchanie utworu 

Piotra Czajkowskie-

go Taniec Wieszczki 

Cukrowej. 

 Utrwalenie zasad 

przechodzenia 

przez jezdnię. 

Funkcja znaków 

drogowych. 

 Matematyka w 

działaniu. Klasyfi-

kowanie przedmio-

tów ze względu na 

ich przeznaczenie 

i według pomysłów 

U. 

Porównywanie 

wielkościowe: 

większy – mniej-

Praca z grą 

planszową 

Ruch ulicz-

ny. 

Rodzaje 

znaków 

drogowych, 

ich wygląd 

i znaczenie. 

Poszanowa-

nie mienia 

publicznego 

(znaki dro-

gowe). 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

Ćwiczenia w pisaniu liter o, 

O w liniaturze i po śladzie. 

Czytanie globalne wyrazów. 

szy. 

Odniesienie 

do stron 

w materiałac

h uczniow-

skich 

P. s. 10, 11 

K. s. 8, 9 

 

CD – P. Czajkowski, 

Taniec Wieszczki 

Cukrowej 

 P. s. 10, 11 

K. s. 9 

 M. s. 10–14 

K. u. 

P. s. 10, 11 

K. s. 9 ćw. 3 

W. 1  

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a, b 

1.2 a 

1.3 e, f 

1.4 a 

3.2 a  5.11 

9.3 c 

 7.1 

7.4 

9.3 c 11.5 

11.7 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Uczestniczy w zabawie teatralnej • Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji • Słucha w skupieniu tekstu wiersza • Dokonuje analizy i syntezy 

wzrokowo-słuchowej wyrazów • Pisze litery o, O w liniaturze i po śladzie • Czyta globalnie wyrazy • Świadomie i aktywnie słucha muzyki • Wie, jak bezpiecznie przechodzić 

przez jezdnię • Określa kształt, kolor i znaczenie znaków drogowych • Wie, że nie wolno niszczyć znaków drogowych • Klasyfikuje przedmioty według pomysłów własnych 

i podanych przez N. • Rozumie pojęcia wielkościowe: większy – mniejszy •  

Ponapodstawowe • Właściwie, według ustalonego kodu, reaguje na przerwę w muzyce • Rozpoznaje i nazywa poznane znaki drogowe • Postępuje zgodnie z instrukcją • 

Dzień 4. 

Spotkanie 

z arą 

Swobodne wypowiedzi U. na 

temat sposobów podróżowa-

nia na podstawie własnych 

doświadczeń oraz ilustracji. 

Wysłuchanie opowiadania Zofii 

Staneckiej Spotkanie z arą. 

Rozmowa na temat zdarzeń 

realnych i fantastycznych. 

Analiza i synteza wzrokowo-

Rozpoznawanie 

dźwięków wysokich 

i niskich; wskazy-

wanie kierunków linii 

melodycznych. 

Rozróżnianie tempa 

(szybkie, wolne). 

Zabawa ru-

chowa „Co 

potrafią rę-

ce”. 

Zwrócenie 

uwagi na 

bezpieczeń-

stwo podczas 

zabaw. 

 Rozpoznawanie 

ptaków żyjących 

na innych konty-

nentach – Amery-

ka Południowa 

(ara). 

Porównanie ich 

z ptakami żyjącymi 

w Polsce. 

Matematyka w 

działaniu. Rozpo-

znawanie 

i nazywanie figur 

geometrycznych. 

Klasyfikowanie 

figur według koloru, 

kształtu i wielkości. 

Wyszukiwanie 

Wykorzy-

stywanie sił 

przyrody do 

lotu balo-

nem. 

Sposoby 

wykorzy-

stywania 

kompasu, 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

słuchowa wyrazów z głoską a. 

Ćwiczenia grafomotoryczne 

przygotowujące do pisania 

litery a. 

Czytanie liter a, A. 

Czytam sam! 

Rozpoznawanie 

głosów ptaków. 

w otoczeniu i na 

obrazkach przed-

miotów zbliżonych 

kształtem do figur 

geometrycznych.  

Porównywanie 

wielkościowe: 

większy – mniej-

szy. 

lornetki, 

mapy, apa-

ratu fotogra-

ficznego. 

Przedsta-

wienie 

środkami 

plastyczny-

mi postaci 

zwierzęcej –  

wykonanie 

papierowej 

ary. 

Odniesienie 

do stron  

w materiałach 

uczniowskich 

P. s. 12, 13, 76 

K. s. 10, 11, 79 

CD – opowiadanie Spotkanie 

z arą. 

P. s. 76 

P. s. 73 

K. s. 76 

 

  P. s. 12, 13 

CD – opowiadanie 

Spotkanie z arą. 

CD – głosy ptaków 

M. s. 10, 11, 15–17 P. s. 12, 13 

W. 1 

 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a, b 

1.2 a, b, c 

1.3 a, c, e, f 

3.1 a, b 4.2 b  6.1 

6.4 

7.1 

7.4 

7.16 

9.1 b 

9.2 a, c 

9.3 a, b 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat podróżowania na podstawie własnych doświadczeń oraz ilustracji • Słucha ze zrozumieniem opowiadania • Odróżnia zdarzenia realne od 

fantastycznych • Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z głoską a • Kreśli linie literopodobne przygotowujące do pisania liter a, A • Czyta litery a, A • Zgodnie 

uczestniczy w bezpiecznych zabawach • Ilustruje sceny zaobserwowane w zoo • Rozpoznaje ptaki żyjące na innych kontynentach – Ameryka Południowa (ara) • Wie, jak ludzie 

wykorzystują siły przyrody do podróżowania balonem • Poprawnie rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat) • Umie klasyfikować figury według koloru, kształtu, 

wielkości • Rozumie pojęcia wielkościowe: większy – mniejszy • Rozpoznaje klocki rytmiczne oraz głosy ptaków • 

Ponapodstawowe • Odróżnia charakterystyczne głosy ptaków • Charakteryzuje środowisko życia zwierząt egzotycznych • Rozpoznaje dźwięki wysokie – niskie; wskazuje kie-
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

runki linii melodycznych • Rozróżnia tempa szybkie i wolne • Zna sposoby wykorzystywania kompasu, lornetki, mapy, aparatu fotograficznego • 

Dzień 5. 

Rytmy świa-

ta 

Wysłuchanie fragmentu wier-

sza Małgorzaty Strzałkowskiej 

Kontynenty. 

Nauka pisania liter a, A. 

Ćwiczenie analizy i syntezy 

wzrokowo-słuchowej. 

Pisanie liter a, A po śladzie. 

Czytanie globalne wyrazów. 

Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Ćwiczenie percepcji 

słuchowej – melodie 

ze świata. 

Ćwiczenia rytmicz-

no-ruchowe. 

 

Kolorowanie 

elementów 

obrazka 

zgodnie 

z instrukcją. 

Zabawy ruchowe: 

„Zataczamy koła”, 

„Afrykańskie bęb-

ny”. 

 Dzień bez matema-

tyki. 

 Poszano-

wanie osób 

innej naro- 

dowości, 

o innym 

wyglądzie 

i innej tra-

dycji kultu-

rowej. 

Odniesienie 

do stron 

w materiałach 

uczniowskich 

P. s. 14, 15 

K. s. 12–14 

W. 1 

P. s. 15 

CD – melodie ze 

świata 

K. s. 14      

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a, b 

1.2 c 

1.3 a, c, e, f 

3.1 c 

3.2 b 

4.2 a 5.4 

5.10 

   11.1 

11.3 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem tekstu wiersza • Pisze litery a, A po śladzie i w liniaturze • Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów • Czyta litery a, A 

• Czyta globalnie wyrazy • Koloruje elementy obrazka według instrukcji • Zgodnie uczestniczy w zabawach • Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, o innym wyglądzie 

i innej tradycji kulturowej • Świadomie i aktywnie słucha muzyki • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia rytmiczne •  

Ponadpodstawowe • Opisuje ilustracje • Rozpoznaje różne rodzaje muzyki ze świata •  

Tygodniowe 

rozliczenie 

czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  
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Rozkład materiału wychowania fizycznego na 3. tydzień września 

(135 minut – 3 godz. lekcyjne) 

Temat  

scenariusza 

Wymagania 

ogólne (zgodne 

z NPP) 

Treści nauczania 
Przewidywane 

osiągnięcia ucznia Wymagania szczegółowe Materiał 

Rytmiczne stopy. 

Rozwijanie spraw-

ności fizycznej 

i umiejętności 

poruszania się 

zgodnie z rytmem 

(45 min) 

10.3 c 

Bierze udział w 

zabawach, mini-

grach i grach tere-

nowych, zawodach 

sportowych, respek-

tując reguły i podpo-

rządkowując się 

decyzjom sędziego. 

– Rozwija sprawność fizyczną, 

poruszając się zgodnie 

z podanym rytmem. 

– Wykonuje wybrane elementy 

tańca zgodnie z regułami. 

1) zabawy rytmiczne z użyciem instrumen-

tów perkusyjnych; 

2) ćwiczenia wprowadzające do nauki pro-

stego układu choreograficznego; 

3) poruszanie się po kole w rytmie krako-

wiaka ze zmianą kierunku ruchu; 

4) poruszanie się po kole w rytmie krako-

wiaka w tzw. trzymaniu haczyki. 

Podstawowe 

• Uczestniczy w zabawach rytmicznych. 

• Porusza się zgodnie z wyznaczonym przez N. 

rytmem. 

• Wykonuje czynności zgodnie z podanym przez 

N. lub wyznaczonym przez muzykę rytmem. 

Ponadpodstawowe 

• Rytmicznie odtwarza poznaną sekwencję ru-

chów. 

Zaczarowane 

rzuty. 

Ćwiczenie spraw-

ności fizycznej 

(45 min) 

10.3 a 

Posługuje się piłką: 

rzuca, chwyta, ko-

złuje, odbija i pro-

wadzi ją. 

– Wykonuje rzuty na odległość 

woreczkami i piłeczkami. 

1) rzuty przyborami o różnej wadze 

i wielkości prawą ręką, lewą ręką 

i oburącz (w tym woreczkami – pirami-

dami); 

2) zabawy rzutne typu: „Kto dalej”; 

3) elementy zabawy w zbijanego; 

4) rzucanie piłeczkami do celu wyznaczo-

nego samodzielnie przez U. 

Podstawowe 

• Podejmuje próby rzutów przedmiotami o różnej 

wadze, jedną ręką i oburącz. 

• Bierze udział we współzawodnictwie. 

Ponadpodstawowe 

• Poprawia swoje umiejętności z motoryki – 

zwinność. 

Piłka odbijana 

niepoobijana. 

Ćwiczenia 

w rzutach 

i chwytaniu piłki 

(balonów, worecz-

10.3 a 

Posługuje się piłką: 

rzuca, chwyta, ko-

złuje, odbija i pro-

wadzi ją. 

– Chwyta piłkę oburącz; chwy-

ta woreczek, balon oburącz. 

1) zabawy piłką w kręgu i w małych gru-

pach: „Kolory”, „Owoce”; 

2) sztafety z piłkami, balonami 

i woreczkami o różnych rozmiarach 

i ciężarze; 

3) wyścigi wahadeł; 

Podstawowe 

• Uczestniczy w zabawach z piłką. 

• Podejmuje próby chwytania oburącz piłki 

i innych przedmiotów. 

• Wykonuje ćwiczenia z piłeczką, przygotowujące 

do żonglowania. 
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Temat  

scenariusza 

Wymagania 

ogólne (zgodne 

z NPP) 

Treści nauczania 
Przewidywane 

osiągnięcia ucznia Wymagania szczegółowe Materiał 

ków itp.) 

(45 min) 

4) wybrane zabawy doskonalące umiejęt-

ność żonglowania (ćwiczenia przy ścia-

nie, ćwiczenia dwójkami jedną i dwoma 

piłeczkami). 

Ponadpodstawowe 

• Chwyta piłkę oburącz. 
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II. Nowinki z mojej szkoły 
 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

Dzień 6. 

Kto pracuje 

w mojej 

szkole? 

Wypowiedzi U. na temat ilu-

stracji przedstawiających 

osoby pracujące w szkole. 

Ćwiczenia w pisaniu po śla-

dzie. 

Utrwalenie pisania liter a, A. 

Układanie pytań do pracowni-

ków szkoły. 

Układanie zdań z użyciem 

podanych wyrazów. 

Poznanie sposobu zapisywa-

nia chińskich znaków. 

Porównanie techniki zapisy-

wania liter w językach polskim 

i chińskim. 

Ćwiczenie usprawniające 

pamięć wzrokową 

i doskonalące koordynację 

wzrokowo-ruchową. 

Ćwiczenia rytmicz-

ne. 

Wykonanie rytmu na 

instrumencie perku-

syjnym. 

 Poznanie obowiąz-

ków osób pracują-

cych w szkole. 

Zwracanie się 

o pomoc do pra-

cowników szkoły 

w różnych sytua-

cjach. 

 

 

Matematyka w 

działaniu. Porów-

nywanie liczebno-

ści: więcej – mniej 

– tyle samo. 

 Przestrze-

ganie reguł 

obowiązują-

cych w 

społeczno-

ści szkolnej. 

Odniesienie 

do stron  

w materiałach 

uczniowskich 

P. s. 16, 17 

K. s. 15, 16 

K. s. 76  P. s. 16, 17 

 

 M. s. 18, 20–22 

K.u. 

  

Odniesienia 1.1 c 3.1 a  5.9  7.4  11.7 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

do NPP 1.3 a, c, e, f 5.11 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat ilustracji • Doskonali pisanie po śladzie • Układa pytania • Ćwiczy pisanie liter a, A • Układa zdania z użyciem podanych wyrazów • 

Wie, do kogo w szkole zwrócić się z prośbą o pomoc • Kulturalnie zwraca się do pracowników szkoły • Porównuje liczebność: więcej – mniej tyle – samo • Uczestniczy w ćwi-

czeniach rytmiczno-ruchowych • 

Ponadpodstawowe • Zna sposób zapisywania znaków chińskich • Zna obowiązki osób pracujących w szkole •  

Dzień 7. 

Rysuję ma-

py 

Wypowiedzi U. na temat map. 

Rozmowa na podstawie rysun-

ku Marka. 

Słuchanie tekstu czytanego 

przez N. 

Analiza i synteza wzrokowo-

słuchowa wyrazów i sylab 

z głoską m. 

Ćwiczenia w czytaniu. 

Kodowanie i dekodowanie 

informacji – rebus fonemowy. 

Ćwiczenia grafomotoryczne 

przygotowujące do nauki 

pisania liter m, M. 

Opisywanie drogi dojścia 

z domu do jamy smoka. 

Wyszukiwanie w tekście wy-

razów z literą m. 

 Wykonanie 

pracy pla-

stycznej – 

mapy Moja 

droga do 

szkoły. 

 Funkcje i rodzaje 

map. 

Sposoby czytania 

mapy i znaczenie 

legendy. 

Opisywanie drogi 

na podstawie ma-

py. 

Matematka w dzia-

łaniu. Liczenie 

i porównywanie 

liczebności: więcej 

– mniej – tyle 

samo. 

  

Odniesienie 

do stron  

w materiałach 

uczniowskich 

P. s. 18, 19 

K. s. 17–19 

   P. s. 18, 19 

K. s. 17–19 

M. s. 18, 23–25 

K.u. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

 

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a, b, c 

1.3 a, c, e, f 

 4.2 b, c  6.1 7.4   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat map • Słucha z uwagą czytanego tekstu • Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów • Kreśli linie literopodobne przy-

gotowujące do pisania liter m, M • Wyszukuje w tekście wyrazy z literą m • Korzysta z prostej legendy na mapie • Liczy i porównuje liczebność: więcej – mniej – tyle samo •  

Ponadpodstawowe • Opisuje drogę dojścia z domu do jamy smoka • Zna funkcje mapy • Wykonuje na płaszczyźnie schematyczny rysunek drogi dojścia do szkoły •  

Dzień 8. 

Bezpieczna 

szkoła 

Układanie kolejności wyda-

rzeń w historyjce obrazkowej. 

Poszerzenie słownictwa 

o wyraz ewakuować się. 

Wprowadzenie liter m, M. 

Ćwiczenie doskonalące per-

cepcję wzrokową. 

Ćwiczenia w pisaniu liter m, 

M. 

Dekodowanie znaków ewaku-

acyjnych. 
Poczytanka Bałagan. 

Ćwiczenia percepcji 

słuchowej. 

Słownik muzyczny – 

kanon. 

Wysłuchanie i nau-

ka piosenki Panie 

Janie.  

 Współpraca 

z innymi 

w codziennej sytu-

acji. 

Zasady bezpiecz-

nego zachowania 

się w szkole. 

 Matematyka w 

działaniu. Gry 

i zabawy matema-

tyczne z kostkami 

sześciennymi – gra 

planszowa „Wę-

drówka po szkole” 

– liczenie 

w zakresie 6. 

Zapoznanie 

ze znakami 

ewakuacyj-

nymi 

i zwrócenie 

uwagi na 

właściwy 

sposób 

ewakuowa-

nia się. 

 

Odniesienie 

do stron  

w materiałach 

uczniowskich 

P. s. 20, 21, 79 

K. s. 20–22 

W. 1 

P. s. 20 

CD – melodia Panie 

Janie 

 P. s. 20, 21 

 

 M. s. 19, 26–29   

Odniesienia 

do NPP 

1.1 b, c 

1.2 b 

1.3 c, e, f 

3.1 a, b, c 

3.2 d 

 5.4 

5.10 

 7.2 9.3 c  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

Podstawowe • Pisze litery m, M w liniaturze i po śladzie • Doskonali percepcję wzrokową • Wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia • Zna zasady bezpiecznego zachowa-

nia się w szkole • Posługuje się kostką sześcienną; rozwiązuje zadania tekstowe do konkretnej sytuacji • Świadomie i aktywnie słucha muzyki • Powtarza melodie ze słuchu i je 

sylabicznie wykonuje •  

Ponadpodstawowe • Ustala kolejność wydarzeń • Rozumie znaczenie słowa ewakuować się • Rozumie znaczenie podstawowych znaków ewakuacyjnych • Potrafi się bez-

piecznie ewakuować • Rozpoznaje w utworach muzycznych dźwięki: wysokie – niskie, krótkie – długie, ciche – głośne •  

Dzień 9. 

Moja klasa 

Wysłuchanie tekstu Zupełnie 

jak dorośli. 

Wypowiedzi U. na temat wy-

słuchanego tekstu. 

Ćwiczenia grafomotoryczne 

utrwalające pisownię pozna-

nych liter.  

Wskazywanie imion męskich i 

żeńskich. Wielka litera w pi-

sowni imion. 

Pisanie liter po śladzie. 

Ćwiczenie percepcji 

słuchowej (brzmie-

nie instrumentów 

perkusyjnych) z 

ćwiczeniami. 

Rysowanie 

autoportretu 

z wykorzy-

staniem kon-

turu twarzy. 

Projektowa- 

nie i dekoro-

wanie według 

własnego 

pomysłu 

odznaki dla 

wzorowego 

ucznia. 

Zabawa rucho- wa 

wzmacniają- ca 

odczuwanie emo-

cji. 

Wspólne opraco-

wanie kontraktu 

klasowego. 

Rozwijanie empatii. 

Szacunek dla in-

nych i tolerancja. 

Używanie zwrotów 

grzecznościowych 

w kontaktach z 

innymi osobami. 

 Matematyka w 

działaniu. Liczba 1, 

nauka pisania cyfry 

1. 

 Niesienie 

pomocy 

potrzebują-

cym, w tym 

oso- 

bom niepeł-

nospraw-

nym. 

Odniesienie 

do stron  

w materiałach 

uczniowskich 

P. s. 22, 23 

K. s. 23, 24 

CD – Zupełnie jak dorośli 

P. s. 74 

CD – pokaz brzmie-

nia instrumentów 

perkusyjnych – 

bęben, tamburyn; 

J.-P. Rameau, 

Tamburyn 

W. 1  

K. s. 23  

P. s. 22, 23 

K. s. 23 

 M. s. 19, 30, 31   

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a  

1.3 a, e, f, g 

3.1 a, b, c 4. 2 a, c 5. 2  

5. 4 

 7. 3  11. 3 

11. 7 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

5. 5  

5. 6 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Rysuje autoportret na konturze twarzy • Wykorzystuje dowolną technikę plastyczną • Słucha tekstu czytanego przez N. • Wypowiada się na temat wysłuchane-

go tekstu • Doskonali technikę pisania poznanych liter • Rozróżnia imiona męskie i żeńskie • Rozpoczyna pisanie imion wielką literą • Pisze po śladzie • Przestrzega ustalo-

nych w kontrakcie zasad • Niesie pomoc potrzebującym, w tym osobom niepełnosprawnym • Rozumie pojęcie liczby 1 w aspektach kardynalnym i porządkowym; umie pisać cyfrę 

1 • Rozpoznaje brzmienie instrumentów perkusyjnych – bębna i tamburynu • Realizuje proste schematy rytmiczne na poznanych instrumentach • Świadomie i aktywnie słucha 

muzyki •  

Ponadpodstawowe • Rozwija empatię, jest pomocny i tolerancyjny wobec innych kolegów • Ustala zasady regulaminu klasowego • Układa kontrakt klasowy • Rozumie 

potrzebę pomagania innym, w tym szczególnie osobom niepełnosprawnym • Prawidłowo określa tempo, aparat wykonawczy i zespół wykonawczy w utworach muzycznych • 

Dzień 10. 

Urodziny 

Wysłuchanie fragmentu wier-

sza Małgorzaty Strzałkowskiej 

Miłość, radość, lęk. 

Wypowiedzi na temat sposo-

bów świętowania urodzin na 

podstawie włas- nych do-

świadczeń, wysłuchanego 

tekstu oraz ilustracji 

zamieszczonej w podręczniku. 

Analiza i synteza wzrokowo-

słuchowa wyrazów z głoską t. 

Ćwiczenia grafomotoryczne 

przygotowujące do pisania 

liter t, T. 

Ćwiczenia w czytaniu pozna-

nego tekstu. 

Wyszukiwanie liter t, T wśród 

innych liter. 

Nauka piosenki Sto 

lat. 

Ćwiczenia rytmicz-

no-ruchowe. 

 Zgodne współdzia-

łanie 

z rówieśnikami 

i dorosłymi 

w organizowaniu 

klasowej i rodzinnej 

uroczystości – 

urodzin. 

Współpraca 

z innymi 

w zabawie. 

Rozwijanie empatii. 

Uczestnictwo 

w organizowaniu 

rodzinnej uroczy-

stości. 

Rozmowa na temat 

relacji między naj-

Segregowanie 

śmieci i sprzątanie 

po uroczystości 

rodzinnej, klasowej 

– urodzinach. 

Dzień bez matema-

tyki. 

Wykonanie 

korony dla 

jubilata. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

Pisanie po śladzie. 

Składanie życzeń. 

bliższymi. 

Dostosowanie 

swoich oczekiwań 

do realiów finanso-

wych rodziny 

w odniesieniu do 

otrzymywanych 

prezentów. 

Składanie życzeń. 

Obdarowywanie 

prezentem. 

Przyjmowanie 

prezentów. 

Odniesienie 

do stron  

w materiałach 

uczniowskich 

P. s .24, 25 

K s. 25–27, 79 

P. s. 24 

CD – nagranie Sto 

lat 

 P. s. 24, 25 

 

P. s. 24, 25 

 

 W. 1  

Odniesienia 

do NPP 

1.1 a, b, d 

1.2 c 

1.3 a, e, f 

3.1 a, c 

3.2 b 

 5.3 

5.4 

6.6  9.2 a, c 

9.3 a, b 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha w skupieniu tekstu • Wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń • Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-

słuchową wyrazów • Doskonali umiejętność czytania poznanego tekstu • Pisze po śladzie • Wycina, klei elementy korony dla jubilata, ozdabia plasteliną, składa zgodnie 

z instrukcją • Współdziała z rówieśnikami i dorosłymi przy organizacji uroczystości klasowej, rodzinnej • Dostosowuje swoje oczekiwania związane z prezentami do realiów finan-

sowych rodziny • Segreguje śmieci, sprzątając po uroczystości klasowej, rodzinnej • Nie zaspokaja swoich potrzeb kosztem innych • Prawidłowo wykonuje piosenkę ze słuchu 

i z akompaniamentem •  

Ponadpodstawowe • Redaguje i składa życzenia • Obdarowuje prezentem, potrafi przyjmować prezenty • Umie zachować się odpowiednio w stosunku do osób w trudniejszej 

sytuacji materialnej • Koreluje treść muzyczną z treścią pozamuzyczną i wizualną • 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna  społeczna przyrodnicza matematyczna 

Tygodniowe 

rozliczenie 

czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min  
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Rozkład materiału wychowania fizycznego na 4. tydzień września 

(135 minut – 3 godz. lekcyjne) 

Temat  

scenariusza 

Wymagania ogólne (zgod-

ne z NPP) 

Treści nauczania Przewidywane 

osiągnięcia ucznia Wymagania szczegółowe Materiał 

Dzieci podróżują w 

nieznane. 

Elementy musztry 

w czasie zajęć 

rozwijających 

sprawność fizyczną 

(45 min)  

10.2 a 

Przyjmuje pozycje wyjściowe i 

ustawienia do ćwiczeń oraz 

wykonuje przewrót w przód. 

 

10.4 e  

Przestrzega zasad bezpieczne-

go zachowania się w trakcie 

zajęć ruchowych; posługuje się 

przyborami sportowymi zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

– Rozwija sprawność fizyczną 

przez uczestnictwo w grach 

i zabawach organizacyjno-

porządkowych. 

– Przestrzega reguł w grach 

i zabawach organizacyjno-

porządkowych. 

1) elementy musztry (zbiórka na sygnał 

w szeregu, w dwuszeregu); 

2) zatrzymanie w marszu, w biegu 

(„Raz, dwa, trzy Baba-Jaga patrzy”, 

„Wiewiórki do dziupli”); 

3) marsz w rytm uderzeń, np. bębna; 

4) ustalenie komend dźwiękowych w 

klasie. 

Podstawowe 

• Postępuje zgodnie z określonymi przez 

N. zasadami. 

• Reaguje w zabawie na komendy, pole-

cenia, umówione hasła. 

Ponadpodstawowe 

• Rozróżnia ustalone komendy dźwięko-

we i je respektuje. 

Spacer 

z przyjacielem. 

Zasady zachowa-

nia w czasie space-

rów 

(45 min) 

10.1 c 

Potrafi pokonywać przeszkody 

naturalne i sztuczne. 

 

10.3 c 

Bierze udział w zabawach, 

minigrach i grach terenowych, 

zawodach sportowych, respek-

tując reguły i podporządkowu-

jąc się decyzjom sędziego.  

 

10.4 e  

Przestrzega zasad bezpieczne-

go zachowania się w trakcie 

– Uczestniczy w wycieczkach 

pieszych. 

1) ćwiczenie w sprawnym zmienianiu 

obuwia, stroju; 

2) przestrzeganie zasad bezpiecznego 

zachowania w czasie wycieczek; 

3) zabawa w terenie kształtująca orien-

tację („Ile kroków?”); 

4) zabawa na spostrzegawczość 

(„Mistrz obserwacji”). 

Podstawowe 

• Dobiera właściwe obuwie na wycieczkę 

pieszą. 

• Przestrzega zasad bezpiecznego za-

chowania w czasie wycieczek pieszych. 

• Uczestniczy w zabawach na orientację i 

spostrzegawczość. 

Ponadpodstawowe 

• Podejmuje próbę wskazania drogi pod-

czas wycieczki pieszej. 

• Wymienia co najmniej jeden charakte-

rystyczny punkt znajdujący się na tra-

sie wycieczki pieszej. 
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Temat  

scenariusza 

Wymagania ogólne (zgod-

ne z NPP) 

Treści nauczania Przewidywane 

osiągnięcia ucznia Wymagania szczegółowe Materiał 

zajęć ruchowych; posługuje się 

przyborami sportowymi zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

Dzieci pomagają 

dorosłym.  

Ćwiczenia równo-

ważne 

(45 min)  

10.2 c 

Wykonuje ćwiczenia równo-

ważne bez przyboru, z przybo-

rem i na przyrządzie. 

– Wykonuje ćwiczenia równo-

ważne.  

1) poruszanie się po wyznaczonej linii 

przodem (stopniowanie trudności: li-

nia narysowana kredą lub taśma kle-

jąca na podłodze; skakanka; naprę-

żona guma naciągnięta nad podło-

gą); 

2) zabawy ruchowe: „Taniec na linie”, 

„Ciuciubabka”, „Walki kogutów”, 

„Idzie Grześ przez wieś”; 

3) zabawa ruchowa przy muzyce 

„Stop- -klatka”. 

Podstawowe 

• Porusza się po wyznaczonej linii przo-

dem. 

• Porusza się po wyznaczonej linii w 

zabawach ruchowych. 

Ponadpodstawowe 

• Porusza się po wyznaczonej linii przo-

dem i tyłem. 

 

 

 


