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III. Złota polska jesień

Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 11.
Dary jesieni

Słuchanie ze zro-
zumieniem wierszy 
o tematyce jesiennej.
Swobodne wypo-
wiedzi U. na temat 
jesieni ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
zmian zachodzących 
w przyrodzie. Roz-
mowa na temat:  
„Jak zachować lato?”. 
Ćwiczenia w czytaniu 
na różnych pozio-
mach.
Wprowadzenie  
liter t, T.
Nauka pisania  
liter t, T.
Ćwiczenia grafomo-
toryczne.
Zabawy mnemotech-
niczne w Gimnastyce 
oka i języka.
Przygotowanie  
do inscenizacji  
Na straganie.
Czytanie globalne.

Nauka piosenki  
o jesieni.
Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe.
Ćwiczenie percepcji 
słuchowej. Antonio 
Vivaldi, Cztery pory 
roku. Jesień, cz. I.

Współpraca pod-
czas przygotowania 
inscenizacji.
Zachowanie  
w teatrze.
Dobór ról do pre-
dyspozycji U.

Rozpoznawanie 
roślin i zwierząt 
żyjących w parku.
Wskazywanie oznak 
jesieni w parku.
Odpowiednie za-
chowanie w parku.
Dostosowanie stro-
ju do warunków 
pogodowych.
Nazywanie warun-
ków atmosferycz-
nych.
Wykorzystywanie 
darów jesieni przez 
człowieka.

Porządkowanie 
liczebności (ksią-
żek w kolejności 
rosnącej, kredek 
w kolejności male-
jącej); powiększanie 
i pomniejszanie 
liczebności kolejne-
go zbioru o jeden.

Wykonanie 
puzzli Pol-
ska jesień.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 26–29
K. s. 28–30

CD – Jesień.
P. s. 75 Piórkiem 
dźwiękiem  
i pędzelkiem.  
A. Vivaldi, Cztery 
pory roku. Jesień, cz. I.

P. s. 26–29 M. s. 32, 33 W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.2 a, c
1.3 a, c, e, f
1.4 a , b

3.1 a, c
3.2 b

5.1
5.4

6.2
6.5
6.9

7.1
7.2

9.2 a,  c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha wiersza ze zrozumieniem  Swobodnie wypowiada się na temat jesieni  Ćwiczy umiejętność czytania na różnych poziomach  Pisze litery t, T 
 Bierze udział w zabawie teatralnej  Współpracuje z rówieśnikami podczas przygotowania inscenizacji  Rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w parku  Od-
najduje i nazywa oznaki jesieni  Dostosowuje strój do warunków pogodowych  Nazywa warunki atmosferyczne  Wie, jak człowiek może wykorzystać dary jesie-
ni  Wycina, składa i nakleja elementy puzzli  Śpiewa w zespole i ze słuchu, poprawnie realizuje ćwiczenia wokalne, oddechowe, rytmiczne i słuchowe  Świadomie 
i aktywnie słucha muzyki  Prawidłowo łączy treści muzyczne z pozamuzycznymi i wizualnymi  Powiększa i pomniejsza liczebność kolejnych zbiorów o jeden element  
Ponadpodstawowe  Opisuje krajobraz jesienny  Opisuje oznaki jesieni  

Dzień 12.
Jesienny 
ogród

Rozwiązywanie 
zagadki.
Rozmowa na temat 
wyglądu ogrodu je-
sienią na podstawie 
ilustracji.
Doskonalenie umie-
jętności czytania na 
różnych poziomach.
Ćwiczenia grafomo-
toryczne przygo-
towujące do nauki 
pisania liter i, I.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów z głoską i.
Nauka czytania  
głoski i.

Współpraca z in-
nymi w zabawie 
słowno-ruchowej 
Jesienny masaż.

Rozpoznawanie 
i nazywanie roślin 
w jesiennym  
ogrodzie.
Warunki konieczne 
do rozwoju roślin 
w ogrodzie jesienią.

Liczba 2. Nauka 
pisania cyfry 2.
Zastosowanie licz-
by 2 w praktyce.

TROPICIELE. CZĘŚĆ 1.
Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej (październik)
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III. Złota polska jesień

Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 11.
Dary jesieni

Słuchanie ze zro-
zumieniem wierszy 
o tematyce jesiennej.
Swobodne wypo-
wiedzi U. na temat 
jesieni ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
zmian zachodzących 
w przyrodzie. Roz-
mowa na temat:  
„Jak zachować lato?”. 
Ćwiczenia w czytaniu 
na różnych pozio-
mach.
Wprowadzenie  
liter t, T.
Nauka pisania  
liter t, T.
Ćwiczenia grafomo-
toryczne.
Zabawy mnemotech-
niczne w Gimnastyce 
oka i języka.
Przygotowanie  
do inscenizacji  
Na straganie.
Czytanie globalne.

Nauka piosenki  
o jesieni.
Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe.
Ćwiczenie percepcji 
słuchowej. Antonio 
Vivaldi, Cztery pory 
roku. Jesień, cz. I.

Współpraca pod-
czas przygotowania 
inscenizacji.
Zachowanie  
w teatrze.
Dobór ról do pre-
dyspozycji U.

Rozpoznawanie 
roślin i zwierząt 
żyjących w parku.
Wskazywanie oznak 
jesieni w parku.
Odpowiednie za-
chowanie w parku.
Dostosowanie stro-
ju do warunków 
pogodowych.
Nazywanie warun-
ków atmosferycz-
nych.
Wykorzystywanie 
darów jesieni przez 
człowieka.

Porządkowanie 
liczebności (ksią-
żek w kolejności 
rosnącej, kredek 
w kolejności male-
jącej); powiększanie 
i pomniejszanie 
liczebności kolejne-
go zbioru o jeden.

Wykonanie 
puzzli Pol-
ska jesień.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 26–29
K. s. 28–30

CD – Jesień.
P. s. 75 Piórkiem 
dźwiękiem  
i pędzelkiem.  
A. Vivaldi, Cztery 
pory roku. Jesień, cz. I.

P. s. 26–29 M. s. 32, 33 W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.2 a, c
1.3 a, c, e, f
1.4 a , b

3.1 a, c
3.2 b

5.1
5.4

6.2
6.5
6.9

7.1
7.2

9.2 a,  c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha wiersza ze zrozumieniem  Swobodnie wypowiada się na temat jesieni  Ćwiczy umiejętność czytania na różnych poziomach  Pisze litery t, T 
 Bierze udział w zabawie teatralnej  Współpracuje z rówieśnikami podczas przygotowania inscenizacji  Rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w parku  Od-
najduje i nazywa oznaki jesieni  Dostosowuje strój do warunków pogodowych  Nazywa warunki atmosferyczne  Wie, jak człowiek może wykorzystać dary jesie-
ni  Wycina, składa i nakleja elementy puzzli  Śpiewa w zespole i ze słuchu, poprawnie realizuje ćwiczenia wokalne, oddechowe, rytmiczne i słuchowe  Świadomie 
i aktywnie słucha muzyki  Prawidłowo łączy treści muzyczne z pozamuzycznymi i wizualnymi  Powiększa i pomniejsza liczebność kolejnych zbiorów o jeden element  
Ponadpodstawowe  Opisuje krajobraz jesienny  Opisuje oznaki jesieni  

Dzień 12.
Jesienny 
ogród

Rozwiązywanie 
zagadki.
Rozmowa na temat 
wyglądu ogrodu je-
sienią na podstawie 
ilustracji.
Doskonalenie umie-
jętności czytania na 
różnych poziomach.
Ćwiczenia grafomo-
toryczne przygo-
towujące do nauki 
pisania liter i, I.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów z głoską i.
Nauka czytania  
głoski i.

Współpraca z in-
nymi w zabawie 
słowno-ruchowej 
Jesienny masaż.

Rozpoznawanie 
i nazywanie roślin 
w jesiennym  
ogrodzie.
Warunki konieczne 
do rozwoju roślin 
w ogrodzie jesienią.

Liczba 2. Nauka 
pisania cyfry 2.
Zastosowanie licz-
by 2 w praktyce.
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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. 30, 31
K. s. 31–33

P. s. 30, 31 M. s. 34, 35

Odniesienia 
do NPP

1.1 b
1.2 a, c
1.3 a, c, d, e, f

5.4 6.2
6.5

7.3

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Rozwiązuje zagadki  Wypowiada się na temat ilustracji  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Dokonuje analizy i syntezy wzroko-
wo-słuchowej wyrazów z i  Czyta litery i, I  Rozpoznaje i nazywa rośliny w jesiennym ogrodzie  Zna warunki konieczne do rozwoju roślin w jesiennym ogrodzie   
Nakleja puzzle, dorysowuje część obrazka według własnego pomysłu  Rozumie pojęcie liczby 2 w aspektach kardynalnym i porządkowym; umie napisać cyfrę 2 
Ponadpodstawowe  Opisuje wygląd ogrodu jesienią na podstawie ilustracji  Właściwie rozplanowuje elementy rysunku na kartonie 

Dzień 13.
Jesienne 
złoto

Poszerzanie słow-
nictwa na temat 
złota na podstawie 
informacji z kącika 
Tropiciele wiedzy.
Wypowiedzi na 
temat wyglądu 
jesieni na podsta-
wie wiersza Marka 
Głogowskiego Pora 
wesoła oraz ilustra-
cji w podręczniku.
Ćwiczenia przygo-
towujące do pisania 
liter i, I.
Nauka pisania liter i, I.
Analiza wzrokowo-
-słuchowa wyrazów 
z głoską i.
Słuchanie ze zrozu-
mieniem.

Dostrzeganie  róż-
nych warunków 
materialnych życia 
ludzi.

Barwy jesieni jako 
przystosowanie 
roślin do zmian 
atmosferycznych 
związanych z na-
stępstwem pór 
roku.
Wydobycie złota 
w Polsce.

Liczba 2: zasto-
sowanie liczby 2 
w praktyce – two-
rzenie i liczenie par, 
rozumienie pojęcia 
para.

Wykonanie 
z masy sol-
nej modeli 
jesiennych 
liści według 
szablonu, 
ozdabianie 
ich farbami 
i plasteliną.
Przygo-
towanie 
masy solnej 
według 
instrukcji.

Utrwalenie 
świado-
mości, że 
ludzie żyją 
w różnych 
warunkach 
material-
nych.

Pisanie po śladzie.
Zwroty i przysłowia 
z wyrazem złoto.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 32, 33
K. s. 34–36
W. 1

P. s. 32, 33 M. s. 36, 37 K. s. 37
W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.2 a
1.3 a, e, f

5.2  
5.4

6.5
6.6
6.7 a, c

7.2 9.2 a,  b, c
9.3 a,  b

11.1

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat jesieni  Słucha w skupieniu i ze zrozumieniem tekstu wiersza  Pisze litery i, I  Dokonuje analizy wzrokowo-słuchowej wyra-
zów z głoską i  Pisze po śladzie  Wie, jak rośliny przystosowują się do zmiany warunków życia jesienią  Lepi z masy solnej liście, ozdabia je farbami i innymi elemen-
tami – posługuje się formą  Wie, że ludzie żyją w różnych warunkach materialnych  Tworzy i liczy pary  Rozumie pojęcie para  
Ponadpodstawowe  Gromadzi słownictwo wokół tematu złoto  Zna przysłowia z wyrazem złoto  Wie, gdzie w Polsce wydobywa się złoto  Postępuje zgodnie 
z instrukcją  

Dzień 14.
W smoczej 
spiżarni

Wypowiedzi inspi-
rowane wierszem 
Marii Kownackiej 
Lato w spiżarni 
schowane.
Słuchanie ze zro-
zumieniem tekstu 
czytanego przez N.
Ćwiczenia w czy-
taniu na różnych 
poziomach.
Analiza i synteza 
słuchowo-wzroko-
wa wyrazów z gło-
ską j.
Ćwiczenia gra-
fomotoryczne 
przygotowujące 
do nauki pisania 
litery j.

Omówienie sposo-
bów przechowy-
wania zapasów na 
zimę.
Zwrócenie uwagi na 
lecznicze i trujące 
właściwości jemioły.

Liczba 2 w aspek-
tach kardynalnym 
i porządkowym. 
Powiększanie 
liczebności wybra-
nego zbioru o dwa 
elementy, pomniej-
szanie o jeden  
element.

Higiena 
przygoto-
wywania 
i spożywa-
nia posił-
ków.
Przygo-
towanie 
kolorowych 
przysmaków 
z jaj.
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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. 30, 31
K. s. 31–33

P. s. 30, 31 M. s. 34, 35

Odniesienia 
do NPP

1.1 b
1.2 a, c
1.3 a, c, d, e, f

5.4 6.2
6.5

7.3

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Rozwiązuje zagadki  Wypowiada się na temat ilustracji  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Dokonuje analizy i syntezy wzroko-
wo-słuchowej wyrazów z i  Czyta litery i, I  Rozpoznaje i nazywa rośliny w jesiennym ogrodzie  Zna warunki konieczne do rozwoju roślin w jesiennym ogrodzie   
Nakleja puzzle, dorysowuje część obrazka według własnego pomysłu  Rozumie pojęcie liczby 2 w aspektach kardynalnym i porządkowym; umie napisać cyfrę 2 
Ponadpodstawowe  Opisuje wygląd ogrodu jesienią na podstawie ilustracji  Właściwie rozplanowuje elementy rysunku na kartonie 

Dzień 13.
Jesienne 
złoto

Poszerzanie słow-
nictwa na temat 
złota na podstawie 
informacji z kącika 
Tropiciele wiedzy.
Wypowiedzi na 
temat wyglądu 
jesieni na podsta-
wie wiersza Marka 
Głogowskiego Pora 
wesoła oraz ilustra-
cji w podręczniku.
Ćwiczenia przygo-
towujące do pisania 
liter i, I.
Nauka pisania liter i, I.
Analiza wzrokowo-
-słuchowa wyrazów 
z głoską i.
Słuchanie ze zrozu-
mieniem.

Dostrzeganie  róż-
nych warunków 
materialnych życia 
ludzi.

Barwy jesieni jako 
przystosowanie 
roślin do zmian 
atmosferycznych 
związanych z na-
stępstwem pór 
roku.
Wydobycie złota 
w Polsce.

Liczba 2: zasto-
sowanie liczby 2 
w praktyce – two-
rzenie i liczenie par, 
rozumienie pojęcia 
para.

Wykonanie 
z masy sol-
nej modeli 
jesiennych 
liści według 
szablonu, 
ozdabianie 
ich farbami 
i plasteliną.
Przygo-
towanie 
masy solnej 
według 
instrukcji.

Utrwalenie 
świado-
mości, że 
ludzie żyją 
w różnych 
warunkach 
material-
nych.

Pisanie po śladzie.
Zwroty i przysłowia 
z wyrazem złoto.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 32, 33
K. s. 34–36
W. 1

P. s. 32, 33 M. s. 36, 37 K. s. 37
W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.2 a
1.3 a, e, f

5.2  
5.4

6.5
6.6
6.7 a, c

7.2 9.2 a,  b, c
9.3 a,  b

11.1

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat jesieni  Słucha w skupieniu i ze zrozumieniem tekstu wiersza  Pisze litery i, I  Dokonuje analizy wzrokowo-słuchowej wyra-
zów z głoską i  Pisze po śladzie  Wie, jak rośliny przystosowują się do zmiany warunków życia jesienią  Lepi z masy solnej liście, ozdabia je farbami i innymi elemen-
tami – posługuje się formą  Wie, że ludzie żyją w różnych warunkach materialnych  Tworzy i liczy pary  Rozumie pojęcie para  
Ponadpodstawowe  Gromadzi słownictwo wokół tematu złoto  Zna przysłowia z wyrazem złoto  Wie, gdzie w Polsce wydobywa się złoto  Postępuje zgodnie 
z instrukcją  

Dzień 14.
W smoczej 
spiżarni

Wypowiedzi inspi-
rowane wierszem 
Marii Kownackiej 
Lato w spiżarni 
schowane.
Słuchanie ze zro-
zumieniem tekstu 
czytanego przez N.
Ćwiczenia w czy-
taniu na różnych 
poziomach.
Analiza i synteza 
słuchowo-wzroko-
wa wyrazów z gło-
ską j.
Ćwiczenia gra-
fomotoryczne 
przygotowujące 
do nauki pisania 
litery j.

Omówienie sposo-
bów przechowy-
wania zapasów na 
zimę.
Zwrócenie uwagi na 
lecznicze i trujące 
właściwości jemioły.

Liczba 2 w aspek-
tach kardynalnym 
i porządkowym. 
Powiększanie 
liczebności wybra-
nego zbioru o dwa 
elementy, pomniej-
szanie o jeden  
element.

Higiena 
przygoto-
wywania 
i spożywa-
nia posił-
ków.
Przygo-
towanie 
kolorowych 
przysmaków 
z jaj.
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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. 34, 35
K. s. 38, 39, 80

P. s. 34, 35 M. s. 38, 39 P. s. 36

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.2 a, c, d
1.3 a, c, e, f

6.9
6.10

7.1
7.2

9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem tekstu wiersza  Wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Przeprowadza 
analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów z głoską j  Utrzymuje porządek wokół siebie  Rozumie i stosuje aspekt porządkowy liczby w praktyce  Powiększa 
i pomniejsza liczebność kolejnych zbiorów o jeden i o dwa elementy  
Ponadpodstawowe  Zna sposoby przechowywania zapasów na zimę  Zna lecznicze i trujące właściwości jemioły  Przyrządza potrawę z jaj  Postępuje zgodnie 
z instrukcją

Dzień 15.
Babie lato

Układanie odpowie-
dzi na pytania na 
podstawie obserwa-
cji reprodukcji ob-
razu oraz czytanego 
przez N. tekstu. 
Uważne słuchanie 
tekstu.
Nauka pisania  
liter j, J.
Analiza głoskowa 
wyrazów z głoską j.
Wypowiedzi na 
temat dzieła sztuki.

Abecadło instru-
mentów – instru-
menty perkusyjne. 

Analiza treści 
obrazu Józefa 
Chełmońskie-
go Babie lato.

Szacunek do wy-
tworów artystycz-
nych kolegów.
Przestrzeganie 
zasad kulturalnego 
zachowania w gale-
rii sztuki.

Powstawanie babie-
go lata.

Dzień bez 
matematyki.

Szacunek 
do cudzej 
własności.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 37
K. s. 40–42

P. s. 74 P. s. 37 P. s. 37

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.2 d
1.3 a, c, e, f

3.1 a, c 4.3 a, b 5.1
5.6

6.1
6.5

11.5

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Układa odpowiedzi na pytania  Wypowiada się na temat dzieła sztuki  Słucha ze zrozumieniem  Pisze litery j, J  Dokonuje analizy wzrokowo-słu-
chowej wyrazów z literą j  Rozpoznaje brzmienie instrumentów perkusyjnych; prawidłowo wykonuje schematy rytmiczne  
Ponadpodstawowe  Rozpoznaje obraz Józefa Chełmońskiego Babie lato  Wie, jak zachować się w galerii sztuki  Szanuje wytwory artystyczne kolegów  Wie, jak 
powstaje babie lato  Potrafi akompaniować na poznanym instrumencie perkusyjnym  

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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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. 34, 35
K. s. 38, 39, 80

P. s. 34, 35 M. s. 38, 39 P. s. 36

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.2 a, c, d
1.3 a, c, e, f

6.9
6.10

7.1
7.2

9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem tekstu wiersza  Wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Przeprowadza 
analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów z głoską j  Utrzymuje porządek wokół siebie  Rozumie i stosuje aspekt porządkowy liczby w praktyce  Powiększa 
i pomniejsza liczebność kolejnych zbiorów o jeden i o dwa elementy  
Ponadpodstawowe  Zna sposoby przechowywania zapasów na zimę  Zna lecznicze i trujące właściwości jemioły  Przyrządza potrawę z jaj  Postępuje zgodnie 
z instrukcją

Dzień 15.
Babie lato

Układanie odpowie-
dzi na pytania na 
podstawie obserwa-
cji reprodukcji ob-
razu oraz czytanego 
przez N. tekstu. 
Uważne słuchanie 
tekstu.
Nauka pisania  
liter j, J.
Analiza głoskowa 
wyrazów z głoską j.
Wypowiedzi na 
temat dzieła sztuki.

Abecadło instru-
mentów – instru-
menty perkusyjne. 

Analiza treści 
obrazu Józefa 
Chełmońskie-
go Babie lato.

Szacunek do wy-
tworów artystycz-
nych kolegów.
Przestrzeganie 
zasad kulturalnego 
zachowania w gale-
rii sztuki.

Powstawanie babie-
go lata.

Dzień bez 
matematyki.

Szacunek 
do cudzej 
własności.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 37
K. s. 40–42

P. s. 74 P. s. 37 P. s. 37

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.2 d
1.3 a, c, e, f

3.1 a, c 4.3 a, b 5.1
5.6

6.1
6.5

11.5

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Układa odpowiedzi na pytania  Wypowiada się na temat dzieła sztuki  Słucha ze zrozumieniem  Pisze litery j, J  Dokonuje analizy wzrokowo-słu-
chowej wyrazów z literą j  Rozpoznaje brzmienie instrumentów perkusyjnych; prawidłowo wykonuje schematy rytmiczne  
Ponadpodstawowe  Rozpoznaje obraz Józefa Chełmońskiego Babie lato  Wie, jak zachować się w galerii sztuki  Szanuje wytwory artystyczne kolegów  Wie, jak 
powstaje babie lato  Potrafi akompaniować na poznanym instrumencie perkusyjnym  

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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Tygodniowy rozkład materiału wychowania fizycznego na 1. tydzień października
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogól-
ne (zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania  
szczegółowe Materiał

W rytm muzyki.  
Ćwiczenia ryt-
miczne, zabawy 
ze śpiewem
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w za-
bawach, minigrach 
i grach terenowych, 
zawodach sporto-
wych, respektując 
reguły i podporząd-
kowując się decy-
zjom sędziego.

– Rozwija sprawność fizycz-
ną, poruszając się zgodnie 
z podanym rytmem.

– Wykonuje wybrane ele-
menty tańca zgodnie z re-
gułami.

1) wybijanie rytmu nogami i rękami do zna-
nej melodii;

2) dostosowanie ruchu do zmiennego tem-
pa, dynamiki i pauz w muzyce;

3) tworzenie układu choreograficznego do 
znanej melodii;

4) zabawa taneczna ze śpiewem  
(np. „Dwóm tańczyć się zachciało”).

Podstawowe
 • Wybija rytm nogami i rękami, zgodnie 
z muzyką.
 • Dostosowuje ruch do zmiennego tempa, 
dynamiki i pauz w muzyce.
 • Wykonuje ćwiczenia rytmiczne zgodnie 
z poznanym układem choreograficznym.

Ponadpodstawowe
 • Odtwarza przy muzyce prosty schemat 
taneczny.

Zaczarowany 
balonik w zacza-
rowanych rękach.
Zabawy z odbija-
niem piłki, balo-
nów 
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: 
rzuca, chwyta, ko-
złuje, odbija i pro-
wadzi ją.

– Uczestniczy w zabawach 
z odbijaniem piłki, balo-
nów.

1) ćwiczenia w indywidualnym odbijaniu 
balonów prawą i lewą ręką;

2) odbijanie balonów w małych grupach;
3) odbijanie balonów różnymi częściami 

ciała;
4) zabawa „Zaczarowany balonik”;
5) odbijanie piłeczki rakietką prawą i lewą 

ręką;
6) kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.

Podstawowe
 • Doskonali swoją zwinność, odbijając balo-
ny indywidualnie i w grupie.
 • Doskonali swoją zwinność, odbijając pi-
łeczki rakietką, kozłując piłką.

Ponadpodstawowe
 • Odtwarza przy muzyce prosty schemat 
taneczny.

Z zasadami za 
pan brat.
Wprowadzenie 
do bezpiecznego 
poruszania się po 
drogach 
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody natural-
ne i sztuczne.

– Przestrzega zasad ruchu 
drogowego w czasie mar-
szu z klasą.

1) zasady bezpiecznego zachowania w cza-
sie marszu z klasą – zasady poruszania się 
po chodniku;

2) zabawa ruchowa „Droga do szkoły”;
3) zabawa orientacyjno-porządkowa „Sygnali-

zator”;
4) ćwiczenie w grupowym i indywidualnym 

przechodzeniu przez jezdnię.

Podstawowe
 • Przestrzega zasad bezpiecznego porusza-
nia się podczas marszu po chodniku.
 • Dostosowuje się do obowiązujących zasad 
podczas przechodzenia przez jezdnię.
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Temat 
scenariusza

Wymagania ogól-
ne (zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania  
szczegółowe Materiał

9.3 c
Wie, jak należy 
bezpiecznie poru-
szać się po drogach 
(w tym na rowerze) 
i korzystać ze środ-
ków komunikacji; 
wie, jak trzeba za-
chować się w sytu-
acji wypadku.

Ponadpodstawowe
 • Odtwarza drogę do szkoły i wskazuje po-
żądane zachowania.
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IV. Dbam o siebie i moją klasę

Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 16.
U logopedy

Rozmowa na temat 
pracy logopedy na 
podstawie ilustracji 
oraz tekstu czytane-
go przez N.
Analiza i synteza 
głoskowa i sylabowa 
wyrazów.
Wspólne wykonanie 
ćwiczeń aktorskich 
i kształtujących 
dykcję.
Ćwiczenia w czy-
taniu na różnych 
poziomach.
Zabawa słowna 
„Echo”.
Wyszukiwanie litery 
u na ilustracji.
Opis miejsca pracy 
logopedy.
Ćwiczenia grafomo-
toryczne przygoto-
wujące do pisania 
litery u.

Ćwiczenia rytmiczne. Wie, czym zajmuje 
się logopeda.

Odczytywanie 
i kontynuowanie 
wzoru.
Określanie miejsca 
wybranych obiek-
tów w rzędzie.
Kolorowanie okie-
nek zgodnie z po-
danym kodem.

Rozcinanie 
obrazków  
do utrwale-
nia wyrazów 
z u.
Wykonanie 
żołędzio-
wych i kasz-
tanowych 
ludzików 
zgodnie 
z instrukcją.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s 38–41
K. s. 43–45
K.u.

K. s. 77 M. s. 40, 41 W. 1 
K. s. 44

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.2 c, d
1.3 a, c, e, f

3.1 a 5.9 6.9 7.1
7.2
7.17

9.2 a, c
9.3 a,  b
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Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na podstawie ilustracji i tekstu w podręczniku  Słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez N.  Przeprowadza analizę i syntezę  
wzrokowo-słuchową wyrazów z głoską u  Ćwiczy umiejętność czytania na różnych poziomach  Rozcina i układa obrazki  Wykonuje otwory, łączy elementy: kaszta-
ny, żołędzie, liście za pomocą wykałaczek  Odczytuje i kontynuuje sekwencje rytmiczne  Dostrzega regularności  Wykonuje polecenia muzyczne ze zrozumieniem  
tematu  
Ponadpodstawowe  Wykonuje ćwiczenia kształtujące dykcję  Opisuje miejsce pracy logopedy  Wie, czym zajmuje się logopeda  

Dzień 17.
W zdrowym 
ciele zdrowy 
duch

Znaczenie słowa 
zdrowie.
Opowiadanie o ulu-
bionych zabawach 
sportowych na pod-
stawie ilustracji.
Nauka pisania  
liter u, U.
Pisanie po śladzie.
Wielka litera w pi-
sowni imion.
Ćwiczenia uspraw-
niające percepcję 
wzrokową.
Ćwiczenie czytania 
na różnych  
poziomach.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów.

Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe związa-
ne ze zdrowiem.
Słownik muzyczny: 
kastaniety, maraka-
sy, talerze.
Nauka piosenki  
Jabłka.

Poznanie sylwetki 
Adama Małysza –  
sławnego człowieka.
Zawód: sportowiec.
Zasady, których 
trzeba przestrze-
gać, ćwicząc  
w grupie.
Bezpieczne miejsce 
zabaw sportowych.

Matematyka  
w działaniu. Wpro-
wadzenie liczby 
3 – nauka pisania 
cyfry 3.
Przeliczanie liczeb-
ności i zapis liczby 
elementów.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 42, 43, 77
K. s. 46–48

P. s. 74
CD – pokaz brzmie-
nia instrumentów 
perkusyjnych: kasta-
niety, talerze;  
piosenka Jabłka.

P. s. 42, 43 M. s. 42–46
K.u.

Odniesienia 
do NPP

1.1 b 
1.2 a, c, 
1.3 a, b, e, f, g

3.1 a, c 5.4
5.8  
5.9
5.10

7.2
7.3

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Rozumie znaczenie słowa zdrowie  Pisze litery u, U  Pisze po śladzie  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Przeprowadza ana-
lizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów z głoską u  Wie, czym zajmuje się sportowiec  Znajduje bezpieczne miejsce zabaw sportowych  Wie, jakie jest znaczenie 
sportu dla zdrowia człowieka  Przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy przy biurku  Liczy przedmioty na ilustracji w podręczniku i w otoczeniu  Poprawnie 
zapisuje cyfrę 3  Rozumie pojęcie liczby 3 w aspektach kardynalnym i porządkowym  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  Rozpoznaje brzmienie instrumentów per-
kusyjnych; potrafi zrealizować na nich prosty schemat rytmiczny  
Ponadpodstawowe  Opowiada o ulubionych zabawach sportowych  Zna zasady pisowni wielkiej litery w imionach  Zna sylwetkę znanego sportowca Adama Mały-
sza  Potrafi opisać budowę instrumentów perkusyjnych  

Dzień 18.
Mój  
tornister

Rozwiązywanie  
zagadek.
Rozmowa na temat 
właściwego pako-
wania przyborów na 
podstawie ilustracji 
i własnych doświad-
czeń U.
Ćwiczenia w czyta-
niu tekstów na róż-
nych poziomach.
Analiza i synteza 
głoskowa i sylabowa 
wyrazów z ó.
Układanie zdań i za-
gadek z wyrazami z ó.
Klasyfikowanie wy-
razów z ó ze wzglę-
du na liczbę głosek 
i sylab.
Ćwiczenia grafomo-
toryczne przygoto-
wujące do pisania 
litery ó.

Obowiązki wynika-
jące z przynależno-
ści do rodziny.

Rozpoznawanie 
i nazywanie zwie-
rząt, w których 
nazwach piszemy  
ó lub u.

Matematyka  
w działaniu. Od-
czytywanie i konty-
nuowanie sekwencji  
rytmicznych.
Rozpoznawanie 
i łączenie takich 
samych kształtów.

Rozcinanie 
obrazków  
do utrwale-
nia wyrazów 
z ó.
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Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na podstawie ilustracji i tekstu w podręczniku  Słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez N.  Przeprowadza analizę i syntezę  
wzrokowo-słuchową wyrazów z głoską u  Ćwiczy umiejętność czytania na różnych poziomach  Rozcina i układa obrazki  Wykonuje otwory, łączy elementy: kaszta-
ny, żołędzie, liście za pomocą wykałaczek  Odczytuje i kontynuuje sekwencje rytmiczne  Dostrzega regularności  Wykonuje polecenia muzyczne ze zrozumieniem  
tematu  
Ponadpodstawowe  Wykonuje ćwiczenia kształtujące dykcję  Opisuje miejsce pracy logopedy  Wie, czym zajmuje się logopeda  

Dzień 17.
W zdrowym 
ciele zdrowy 
duch

Znaczenie słowa 
zdrowie.
Opowiadanie o ulu-
bionych zabawach 
sportowych na pod-
stawie ilustracji.
Nauka pisania  
liter u, U.
Pisanie po śladzie.
Wielka litera w pi-
sowni imion.
Ćwiczenia uspraw-
niające percepcję 
wzrokową.
Ćwiczenie czytania 
na różnych  
poziomach.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów.

Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe związa-
ne ze zdrowiem.
Słownik muzyczny: 
kastaniety, maraka-
sy, talerze.
Nauka piosenki  
Jabłka.

Poznanie sylwetki 
Adama Małysza –  
sławnego człowieka.
Zawód: sportowiec.
Zasady, których 
trzeba przestrze-
gać, ćwicząc  
w grupie.
Bezpieczne miejsce 
zabaw sportowych.

Matematyka  
w działaniu. Wpro-
wadzenie liczby 
3 – nauka pisania 
cyfry 3.
Przeliczanie liczeb-
ności i zapis liczby 
elementów.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 42, 43, 77
K. s. 46–48

P. s. 74
CD – pokaz brzmie-
nia instrumentów 
perkusyjnych: kasta-
niety, talerze;  
piosenka Jabłka.

P. s. 42, 43 M. s. 42–46
K.u.

Odniesienia 
do NPP

1.1 b 
1.2 a, c, 
1.3 a, b, e, f, g

3.1 a, c 5.4
5.8  
5.9
5.10

7.2
7.3

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Rozumie znaczenie słowa zdrowie  Pisze litery u, U  Pisze po śladzie  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Przeprowadza ana-
lizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów z głoską u  Wie, czym zajmuje się sportowiec  Znajduje bezpieczne miejsce zabaw sportowych  Wie, jakie jest znaczenie 
sportu dla zdrowia człowieka  Przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy przy biurku  Liczy przedmioty na ilustracji w podręczniku i w otoczeniu  Poprawnie 
zapisuje cyfrę 3  Rozumie pojęcie liczby 3 w aspektach kardynalnym i porządkowym  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  Rozpoznaje brzmienie instrumentów per-
kusyjnych; potrafi zrealizować na nich prosty schemat rytmiczny  
Ponadpodstawowe  Opowiada o ulubionych zabawach sportowych  Zna zasady pisowni wielkiej litery w imionach  Zna sylwetkę znanego sportowca Adama Mały-
sza  Potrafi opisać budowę instrumentów perkusyjnych  

Dzień 18.
Mój  
tornister

Rozwiązywanie  
zagadek.
Rozmowa na temat 
właściwego pako-
wania przyborów na 
podstawie ilustracji 
i własnych doświad-
czeń U.
Ćwiczenia w czyta-
niu tekstów na róż-
nych poziomach.
Analiza i synteza 
głoskowa i sylabowa 
wyrazów z ó.
Układanie zdań i za-
gadek z wyrazami z ó.
Klasyfikowanie wy-
razów z ó ze wzglę-
du na liczbę głosek 
i sylab.
Ćwiczenia grafomo-
toryczne przygoto-
wujące do pisania 
litery ó.

Obowiązki wynika-
jące z przynależno-
ści do rodziny.

Rozpoznawanie 
i nazywanie zwie-
rząt, w których 
nazwach piszemy  
ó lub u.

Matematyka  
w działaniu. Od-
czytywanie i konty-
nuowanie sekwencji  
rytmicznych.
Rozpoznawanie 
i łączenie takich 
samych kształtów.

Rozcinanie 
obrazków  
do utrwale-
nia wyrazów 
z ó.
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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. 44, 45
K. s. 49–51

P. s. 44, 45 K. s. 50, 51 M. s. 42, 43, 47, 48
K.u.
W. 1 

W. 1 k. 13

Odniesienia 
do NPP

1.1 b, c
1.2 c
1.3 a, c, d, e, f, g

5.3 6.4 7.1
7.16

9.2 c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Rozwiązuje zagadki  Bierze udział w rozmowie na temat właściwego pakowania przyborów szkolnych  Wypowiada się na zadany temat na podstawie 
ilustracji i własnych doświadczeń  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów z głoską ó  Układa zdania 
z wyrazami z ó  Klasyfikuje wyrazy z ó według liczby sylab i głosek  Wie, jakie ma obowiązki wynikające z przynależności do rodziny  Rozcina obrazki do zabawy 
z ó  Odczytuje i kontynuuje sekwencje rytmiczne  Określa miejsca wybranych obiektów w rzędzie. Koduje według własnego pomysłu  
Ponadpodstawowe  Opowiada o swoich przygotowaniach do szkoły  Rozpoznaje i nazywa zwierzęta, w których nazwach piszemy ó lub u  

Dzień 19.
Mój dzień

Tworzenie dalszego 
ciągu historyjki  
na podstawie  
ilustracji i zgroma-
dzonego materiału  
wyrazowego.
Łańcuchowa Meto-
da Skojarzeń (ŁMS).
Opowiadanie  
o czynnościach wy-
konywanych w ciągu 
dnia na podstawie 
ilustracji i własnych 
doświadczeń.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów.
Ćwiczenia motoryki 
małej.

Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe. 
Instrumenty perku-
syjne.

Ilustrowanie 
wymyślonego 
opowiadania  
z wyrazami z ó.

Współpraca. Rola wody w życiu 
człowieka.
Oszczędzanie 
wody podczas  
toalety porannej  
i wieczornej.
Higieniczny tryb 
życia. Znaczenie 
ciszy i czystego 
powietrza dla do-
brego samopoczu-
cia człowieka.

Rozpoznawanie  
i nazywanie figur 
geometrycznych. 
Klasyfikowanie figur 
według kształtu, 
koloru i wielkości. 
Rysowanie figur 
geometrycznych.

Uzupełnie-
nie tarczy 
zegara Mój 
dzień ko-
lorowymi 
obrazkami.

Nauka pisania  
liter ó, Ó.
Czytanie globalne.
Ćwiczenie czytania na 
różnych poziomach.
Udział w zabawie 
teatralnej. Czytam 
sam!

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 46–49
K. s. 52–54, 80
CD – Królisław – 
król królików

P. s. 74  
Abecadło  
instrumentów.  
Instrumenty  
perkusyjne.

P. s. 46, 47 P. s. 46, 47 M. s. 49–53 W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 b, c
1.2 c
1.3 a, c, e, f, g
1.4 a

3.1 a, c 4.2 a 5.4 6.7 a
6.9

7.16 9.2 a, c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Tworzy dalszy ciąg historyjki  Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów  Pisze litery ó, Ó  Czyta globalnie  Bierze udział w zaba-
wie teatralnej  Wykonuje rysunek z wyrazami z ó  Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych  Wycina i łączy elementy papierowe z korkiem  Zna ogólną 
zasadę działania budzika  Wie, jaka jest rola wody w życiu człowieka  Oszczędza wodę podczas toalet porannej i wieczornej  Dba o higieniczny tryb życia  Poprawnie 
rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)  Umie klasyfikować figury według koloru, kształtu, wielkości  Prawidłowo wykonuje polecenie 
muzyczne  
Ponadpodstawowe  Opowiada historyjkę obrazkową  Opowiada o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia  Wie, jakie jest znaczenie ciszy i czystego powietrza  
dla dobrego samopoczucia człowieka  

Dzień 20.
Dzień  
Nauczyciela
(do dyspo-
zycji nauczy-
ciela)

Składanie życzeń.
Recytacja wierszy: 
Abecadło Juliana 
Tuwima, Kram  
z literami  
Wandy Chotom-
skiej, Dziesięć piłek  
Anny Łady-Gro-
dzickiej, Dziwny

Zaprojekto-
wanie i wyko-
nanie medali 
dla rodziców 
z wyko-
rzystaniem 
surowców 
wtórnych.

Osoby pracujące 
w szkole.
Składanie życzeń.
Tradycje związane 
z obchodami Dnia 
Edukacji Narodowej 
jako święta wszyst-
kich pracowników 
w szkole.

Wykorzystanie 
odpadów do 
wykonania pracy 
plastycznej –  
recykling.

Dzień bez matema-
tyki.
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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. 44, 45
K. s. 49–51

P. s. 44, 45 K. s. 50, 51 M. s. 42, 43, 47, 48
K.u.
W. 1 

W. 1 k. 13

Odniesienia 
do NPP

1.1 b, c
1.2 c
1.3 a, c, d, e, f, g

5.3 6.4 7.1
7.16

9.2 c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Rozwiązuje zagadki  Bierze udział w rozmowie na temat właściwego pakowania przyborów szkolnych  Wypowiada się na zadany temat na podstawie 
ilustracji i własnych doświadczeń  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów z głoską ó  Układa zdania 
z wyrazami z ó  Klasyfikuje wyrazy z ó według liczby sylab i głosek  Wie, jakie ma obowiązki wynikające z przynależności do rodziny  Rozcina obrazki do zabawy 
z ó  Odczytuje i kontynuuje sekwencje rytmiczne  Określa miejsca wybranych obiektów w rzędzie. Koduje według własnego pomysłu  
Ponadpodstawowe  Opowiada o swoich przygotowaniach do szkoły  Rozpoznaje i nazywa zwierzęta, w których nazwach piszemy ó lub u  

Dzień 19.
Mój dzień

Tworzenie dalszego 
ciągu historyjki  
na podstawie  
ilustracji i zgroma-
dzonego materiału  
wyrazowego.
Łańcuchowa Meto-
da Skojarzeń (ŁMS).
Opowiadanie  
o czynnościach wy-
konywanych w ciągu 
dnia na podstawie 
ilustracji i własnych 
doświadczeń.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów.
Ćwiczenia motoryki 
małej.

Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe. 
Instrumenty perku-
syjne.

Ilustrowanie 
wymyślonego 
opowiadania  
z wyrazami z ó.

Współpraca. Rola wody w życiu 
człowieka.
Oszczędzanie 
wody podczas  
toalety porannej  
i wieczornej.
Higieniczny tryb 
życia. Znaczenie 
ciszy i czystego 
powietrza dla do-
brego samopoczu-
cia człowieka.

Rozpoznawanie  
i nazywanie figur 
geometrycznych. 
Klasyfikowanie figur 
według kształtu, 
koloru i wielkości. 
Rysowanie figur 
geometrycznych.

Uzupełnie-
nie tarczy 
zegara Mój 
dzień ko-
lorowymi 
obrazkami.

Nauka pisania  
liter ó, Ó.
Czytanie globalne.
Ćwiczenie czytania na 
różnych poziomach.
Udział w zabawie 
teatralnej. Czytam 
sam!

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 46–49
K. s. 52–54, 80
CD – Królisław – 
król królików

P. s. 74  
Abecadło  
instrumentów.  
Instrumenty  
perkusyjne.

P. s. 46, 47 P. s. 46, 47 M. s. 49–53 W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 b, c
1.2 c
1.3 a, c, e, f, g
1.4 a

3.1 a, c 4.2 a 5.4 6.7 a
6.9

7.16 9.2 a, c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Tworzy dalszy ciąg historyjki  Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów  Pisze litery ó, Ó  Czyta globalnie  Bierze udział w zaba-
wie teatralnej  Wykonuje rysunek z wyrazami z ó  Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych  Wycina i łączy elementy papierowe z korkiem  Zna ogólną 
zasadę działania budzika  Wie, jaka jest rola wody w życiu człowieka  Oszczędza wodę podczas toalet porannej i wieczornej  Dba o higieniczny tryb życia  Poprawnie 
rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)  Umie klasyfikować figury według koloru, kształtu, wielkości  Prawidłowo wykonuje polecenie 
muzyczne  
Ponadpodstawowe  Opowiada historyjkę obrazkową  Opowiada o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia  Wie, jakie jest znaczenie ciszy i czystego powietrza  
dla dobrego samopoczucia człowieka  

Dzień 20.
Dzień  
Nauczyciela
(do dyspo-
zycji nauczy-
ciela)

Składanie życzeń.
Recytacja wierszy: 
Abecadło Juliana 
Tuwima, Kram  
z literami  
Wandy Chotom-
skiej, Dziesięć piłek  
Anny Łady-Gro-
dzickiej, Dziwny

Zaprojekto-
wanie i wyko-
nanie medali 
dla rodziców 
z wyko-
rzystaniem 
surowców 
wtórnych.

Osoby pracujące 
w szkole.
Składanie życzeń.
Tradycje związane 
z obchodami Dnia 
Edukacji Narodowej 
jako święta wszyst-
kich pracowników 
w szkole.

Wykorzystanie 
odpadów do 
wykonania pracy 
plastycznej –  
recykling.

Dzień bez matema-
tyki.
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Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

pies Danuty Wawi-
łow, Jak biedronka 
zgubiła kropki  
Wandy Chotom-
skiej, Rachunki  
na wesoło  
Haliny Szayerowej.

Hymn narodowy, 
symbole narodowe 
podkreślające uro-
czysty nastrój.
Obowiązki ucznia.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

Dzień bez podręcznika

Odniesienia 
do NPP

1.1 d
1.2 c, d

4.2 c 5.4  
5.6 
5.8
5.9

6.6

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Recytuje wiersze  Wie, kto pracuje w szkole  Projektuje i wykonuje medal dla rodziców  Wykorzystuje surowce wtórne do wykonania pracy  
plastycznej  Zna symbole narodowe  Wie, jakie są obowiązki ucznia  
Ponadpodstawowe  Redaguje i składa życzenia  Zna tradycje związane z Dniem Edukacji Narodowej  

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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Tygodniowy rozkład materiału wychowania fizycznego na 2. tydzień października
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogól-
ne (zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania  
szczegółowe Materiał

Muzyka pomaga 
w zabawie.
Zajęcia rozwijające 
sprawność ru-
chową i poczucie 
rytmu
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w za-
bawach, minigrach 
i grach terenowych, 
zawodach sporto-
wych, respektując 
reguły i podporząd-
kowując się decy-
zjom sędziego.

– Wykonuje tańce wspoma-
gające integrację.

1) powtórzenie poznanych tańców integra-
cyjnych;

2) modyfikacja poznanych tańców;
3) tworzenie układu tanecznego poznanego 

tańca ludowego w wersji integracyjnej.

Podstawowe
 • Wykonuje tańce wspomagające integrację.
 • Modyfikuje znane sobie tańce integracyjne.
 • Współuczestniczy w tworzeniu układu 
tanecznego do znanej ludowej melodii.

Ponadpodstawowe
 • Aktywnie uczestniczy w tworzeniu układu 
tanecznego do znanej ludowej melodii.

Jestem dobrym  
obserwatorem,  
jestem sprawny.
Wspomaganie 
rozwoju sprawno-
ści fizycznej po-
przez przestrzega-
nie reguł i zasad
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w za-
bawach, minigrach 
i grach terenowych, 
zawodach sporto-
wych, respektując 
reguły i podporząd-
kowując się decy-
zjom sędziego.

– Rozwija sprawność fizycz-
ną przez uczestnictwo 
w grach i zabawach organi-
zacyjno-porządkowych.

– Przestrzega reguł w grach 
i zabawach organizacyjno-
-porządkowych.

1) zabawy orientacyjno-porządkowe: „Po-
wódź”, „Gąski do domu”, „Chodzi lisek 
koło drogi”, „Myszki do norki”, „Pająk i mu-
chy”, „Bliźniaki”;

2) gra grupowa „Banki”;
3) gra orientacyjna „Spryciarz”.

Podstawowe
 • Doskonali swoją sprawność, uczestnicząc 
w grach i zabawach.
 • Uczestniczy w grach i zabawach, prze-
strzegając ustalonych zasad.

Ponadpodstawowe
 • Określa, co pomaga, w uczestnictwie 
w zabawie, grze, i co je utrudnia.

Zabawa w naszej 
klasie.
Nauka wybranych 
elementów tańca. 
Krok polki
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w za-
bawach, minigrach 
i grach terenowych, 
zawodach sporto-
wych, respektując 
reguły i podporząd-
kowując się decy-
zjom sędziego.

– Rozwija sprawność fizycz-
ną, poruszając się zgodnie 
z podanym rytmem.

– Wykonuje wybrane ele-
menty tańca zgodnie z re-
gułami.

1) zabawa taneczna ze śpiewem:  
„Po szerokim stawie”;

2) ćwiczenia w odtwarzaniu rytmu  
na 4 i na 2;

3) nauka kroku polki;
4) zabawa ruchowa ze śpiewem (np. do 

utworu Skąd jest polka – muzyka: Krzesi-
mir Dębski, tekst: Jacek Cygan, Jacek Wój-
cicki; zabawa „Grozik”).

Podstawowe
 • Podejmuje próbę odtwarzania rytmu na 4.
 • Podejmuje próbę nauki polki.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, za-
chowując rytm.

Ponadpodstawowe
 • Porusza się w tańcu i w zabawie zgodnie 
z podanym rytmem.
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V. Mój dom rodzinny

Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 21.
Prawa  
i obowiązki 
dziecka

Słuchanie ze zro-
zumieniem tekstu 
Kłopotliwe bliźniaki.
Swobodne wypo-
wiedzi na temat 
praw i obowiązków.
Omówienie naj-
ważniejszych praw 
dziecka.
Ćwiczenia percepcji 
wzrokowej i słucho-
wej wyrazów.
Rozmowa na temat 
Konwencji Praw 
Dziecka.
Zabawa słowna  
„Dokończ zdanie”.
Pisanie po śladzie.

Wykona-
nie pracy 
plastycznej 
Nasze prawa 
kredkami 
świecowymi 
lub pastelo-
wymi.

Reguły obowiązują-
ce w społeczności 
dziecięcej oraz  
w świecie dorosłych.
Prawa i obowiązki 
dziecka.
Rzecznik Praw 
Dziecka.

Liczba 4 w aspek-
tach kardynalnym 
i porządkowym. 
Nauka pisania  
cyfry 4.
Liczenie i zapisywa-
nie liczby elemen-
tów przedstawio-
nych na obrazkach.
Układanie zadań do 
ilustracji.

Przestrze-
ganie reguł 
obowiązują-
cych w spo-
łeczności 
dziecięcej 
i w świecie 
dorosłych.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 50, 51
K. s. 55, 56
W. 1
CD – Kłopotliwe 
bliźniaki

P. s. 50, 51 M. s. 54, 55

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.3 a, b, c, d, e, f

4.2 a, b 5.2
5.6

7.2
7.3
7.4
7.8

11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez N.  Wypowiada się na temat praw i obowiązków dziecka i Konwencji Praw Dziecka  Kończy rozpoczęte 
zdanie  Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych – ilustruje sceny i sytuacje  Przestrzega reguł obowiązujących w świecie dzieci i w świecie dorosłych  Liczy  
i zapisuje liczbę elementów na obrazku  Poprawnie zapisuje cyfrę 4  Rozumie pojęcie liczby 4 w aspektach kardynalnym i porządkowym  Układa zdania do obrazków  
Ponadpodstawowe   Zna prawa i obowiązki dziecka  Wie, czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka  

Dzień 22.
Gdzie  
mieszkam?

Wypowiedzi U. na 
temat domów i ich 
mieszkańców na 
podstawie własnych 
obserwacji i ilustracji 
w podręczniku.
Opowiadanie o wy-
marzonym domu.
Czytanie litery d.
Ćwiczenia w czy-
taniu na różnych 
poziomach.
Doskonalenie tech-
niki pisania pozna-
nych liter.
Korzystanie z różnych 
źródeł informacji.
Ćwiczenia grafomo-
toryczne przygoto-
wujące do pisania 
liter d, D. Poczytanka 
W dokmu u Cyryla.

Ćwiczenia percepcji 
słuchowej.
Korelacja elementów 
muzycznych w z tre-
ściami pozamuzycz-
nymi i wizualnymi.

Matematyka  
w działaniu. 
Wprowadzenie 
znaków: +, =.
Wprowadzenie 
działania
dodawanie.

Poznanie 
techniki 
budowania 
różnych 
domów na 
świecie: 
igloo, dom 
na palach, 
tipi. 

Różne wa-
runki życia 
ludzi ze 
względu  
na ich stan 
majątkowy.
Dążenie do 
zaspokajania 
własnych 
pragnień bez 
krzywdy  
innych.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 52–55, 80, 81
K. s. 57–59

P. s. 75 
CD – A. Vivaldi, 
Cztery pory roku. 
Jesień, cz. II

M. s. 56, 58–60
K.u.

P. s. 54

Odniesienia 
do NPP

1.1 b, c
1.2 c
1.3 a, d, e, f

3.1 c
3.2 b

7.4
7.5

9.1 b 11.1
11.2
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V. Mój dom rodzinny

Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 21.
Prawa  
i obowiązki 
dziecka

Słuchanie ze zro-
zumieniem tekstu 
Kłopotliwe bliźniaki.
Swobodne wypo-
wiedzi na temat 
praw i obowiązków.
Omówienie naj-
ważniejszych praw 
dziecka.
Ćwiczenia percepcji 
wzrokowej i słucho-
wej wyrazów.
Rozmowa na temat 
Konwencji Praw 
Dziecka.
Zabawa słowna  
„Dokończ zdanie”.
Pisanie po śladzie.

Wykona-
nie pracy 
plastycznej 
Nasze prawa 
kredkami 
świecowymi 
lub pastelo-
wymi.

Reguły obowiązują-
ce w społeczności 
dziecięcej oraz  
w świecie dorosłych.
Prawa i obowiązki 
dziecka.
Rzecznik Praw 
Dziecka.

Liczba 4 w aspek-
tach kardynalnym 
i porządkowym. 
Nauka pisania  
cyfry 4.
Liczenie i zapisywa-
nie liczby elemen-
tów przedstawio-
nych na obrazkach.
Układanie zadań do 
ilustracji.

Przestrze-
ganie reguł 
obowiązują-
cych w spo-
łeczności 
dziecięcej 
i w świecie 
dorosłych.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 50, 51
K. s. 55, 56
W. 1
CD – Kłopotliwe 
bliźniaki

P. s. 50, 51 M. s. 54, 55

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.3 a, b, c, d, e, f

4.2 a, b 5.2
5.6

7.2
7.3
7.4
7.8

11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez N.  Wypowiada się na temat praw i obowiązków dziecka i Konwencji Praw Dziecka  Kończy rozpoczęte 
zdanie  Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych – ilustruje sceny i sytuacje  Przestrzega reguł obowiązujących w świecie dzieci i w świecie dorosłych  Liczy  
i zapisuje liczbę elementów na obrazku  Poprawnie zapisuje cyfrę 4  Rozumie pojęcie liczby 4 w aspektach kardynalnym i porządkowym  Układa zdania do obrazków  
Ponadpodstawowe   Zna prawa i obowiązki dziecka  Wie, czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka  

Dzień 22.
Gdzie  
mieszkam?

Wypowiedzi U. na 
temat domów i ich 
mieszkańców na 
podstawie własnych 
obserwacji i ilustracji 
w podręczniku.
Opowiadanie o wy-
marzonym domu.
Czytanie litery d.
Ćwiczenia w czy-
taniu na różnych 
poziomach.
Doskonalenie tech-
niki pisania pozna-
nych liter.
Korzystanie z różnych 
źródeł informacji.
Ćwiczenia grafomo-
toryczne przygoto-
wujące do pisania 
liter d, D. Poczytanka 
W dokmu u Cyryla.

Ćwiczenia percepcji 
słuchowej.
Korelacja elementów 
muzycznych w z tre-
ściami pozamuzycz-
nymi i wizualnymi.

Matematyka  
w działaniu. 
Wprowadzenie 
znaków: +, =.
Wprowadzenie 
działania
dodawanie.

Poznanie 
techniki 
budowania 
różnych 
domów na 
świecie: 
igloo, dom 
na palach, 
tipi. 

Różne wa-
runki życia 
ludzi ze 
względu  
na ich stan 
majątkowy.
Dążenie do 
zaspokajania 
własnych 
pragnień bez 
krzywdy  
innych.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 52–55, 80, 81
K. s. 57–59

P. s. 75 
CD – A. Vivaldi, 
Cztery pory roku. 
Jesień, cz. II

M. s. 56, 58–60
K.u.

P. s. 54

Odniesienia 
do NPP

1.1 b, c
1.2 c
1.3 a, d, e, f

3.1 c
3.2 b

7.4
7.5

9.1 b 11.1
11.2
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Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat domów i ich mieszkańców  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Doskonali pisanie poznanych liter  Wie, że ludzie 
żyją w różnych warunkach materialnych i że nie należy dokuczać U. żyjącym w trudniejszych warunkach  Wie, że czynności matematyczne można zapisać w umowny 
sposób  Rozumie znaczenie znaków +, =  Potrafi zapisać dodawanie dwóch liczb  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  Koreluje elementy muzyczne z treściami 
pozamuzycznymi i wizualnymi  
Ponadpodstawowe  Opowiada o wymarzonym domu  Korzysta z różnych źródeł informacji  Zna różne techniki budowania domów  

Dzień 23.
Dobry sąsiad

Wypowiedzi na 
temat sytuacji do-
mowych na podsta-
wie ilustracji i tekstu 
w podręczniku.
Ćwiczenia w czy-
taniu na różnych 
poziomach.
Słuchanie treści wier-
sza Aleksandra Fredry 
Paweł i Gaweł.
Odpowiedzi na py-
tanie: „Jakim jesteś 
sąsiadem?”.
Nauka pisania  
liter d, D.
Ćwiczenia uspraw-
niające tempo czy-
tania – Gimnastyka 
oka i języka.

Wyjaśnienie zna-
czenia słowa  
konflikt.
Próby rozwiązywa-
nia konfliktów.
Dobre i złe zacho-
wania sąsiedzkie.

Matematyka  
w działaniu. Zapi-
sywanie dodawania 
dwóch składników  
w zakresie 4.

Rozwijanie 
empatii 
w relacjach 
sąsiedzkich.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 56, 57
K. s. 60, 61
W. 1

P. s. 56, 57
CD 
K.u.

M. s. 57, 61–63
K.u.

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.2 a, c, d
1.3 a, c, d, f

5.1
5.4
5.5

7.3
7.5

11.1
11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat sytuacji domowych na podstawie ilustracji i tekstu w podręczniku  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Słucha ze zrozumieniem 
wiersza  Wyjaśnia, co to znaczy być dobrym sąsiadem  Pisze litery d, D  Odróżnia dobre i złe zachowania sąsiedzkie  Wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich 
potrzeb kosztem innych  Zapisuje czynności matematyczne w umowny sposób za pomocą znaku +  
Ponadpodstawowe  Opowiada o wybranej sytuacji przedstawionej na ilustracji  Rozumie znaczenie słowa konflikt  Podejmuje próby rozwiązywania konfliktów  

Dzień 24.
Domy  
zwierząt

Rozmowa na temat 
zwierząt i miejsc ich 
zamieszkania.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów.
Wypowiedzi na 
temat fotografii 
i pocztówek ze 
zwierzętami.
Opisywanie wybra-
nych zwierząt.
Czytanie globalne.
Poczytanka W lesie.

Piórkiem dźwiękiem  
i pędzelkiem – 
S. Moniuszko,  
Niech się panie 
stroją w pasy 
(krakowiak).
Rozpoznawanie 
głosów wysokich 
i niskich.

Wykona-
nie pracy 
plastycznej 
Zwierzęta 
wokół nas 
z wykorzysta-
niem kredek 
świecowych, 
pasteli lub 
zgromadzo-
nych ilustracji 
zwierząt.

Klasyfikowanie 
zwierząt ze wzglę-
du na ich miejsca 
zamieszkania.
Opisywanie kilku 
wybranych zwierząt.
Określanie wa-
runków życia nie-
których zwierząt 
żyjących dziko oraz 
zwierząt hodowa-
nych przez  
człowieka.

Wprowadzenie 
działania  
odejmowanie.
Znak –.
Ilustrowanie zadań 
na odejmowanie
czynnościami ma-
nipulacyjnymi.

Ochrona 
przyrody. 
Poszanowa-
nie otocze-
nia przyrod-
niczego.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 58, 59, 77
K. s. 62–64

CD – S. Moniuszko, 
Niech się panie  
stroją w pasy 

P. s. 58, 59 M.. s. 64, 66, 67

Odniesienia 
do NPP

1.1 b 
1.3 a, b, c, e, f

3.1 a, b, c 4.2 a, b 6.1
6.2
6.4

7.3
7.4
7.5

11.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat miejsc zamieszkania zwierząt  Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów  Czyta globalnie  Wypowiada 
się w wybranych technikach plastycznych  Wycina, rysuje, wydziera, nakleja  Klasyfikuje zwierzęta ze względu na miejsce ich zamieszkania  Zna warunki życia niektó-
rych zwierząt żyjących dziko i zwierząt hodowanych przez człowieka  Rozumie istotę odejmowania i zna znak –  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  
Ponadpodstawowe  Opisuje fotografię lub pocztówkę ze zwierzętami  Opisuje wybrane zwierzę  Rozpoznaje głosy wysokie i niskie, analizuje słownie i słuchowo 
wybrane elementy utworu  

Dzień 25.
Wycieczka

Wypowiedzi na 
temat właściwego 
zachowania się pod-
czas wycieczki.

Praca pla-
styczna – kal-
kowanie kory.

Przestrzeganie  
zasad współpracy  
w grupie.

Obserwowanie 
zmian zachodzą-
cych w przyrodzie 
jesienią.

Dzień bez mate-
matyki.

Bezpieczne 
poruszanie 
się po dro-
gach.

Kulturalne 
i grzeczne 
zachowanie 
się podczas
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Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat domów i ich mieszkańców  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Doskonali pisanie poznanych liter  Wie, że ludzie 
żyją w różnych warunkach materialnych i że nie należy dokuczać U. żyjącym w trudniejszych warunkach  Wie, że czynności matematyczne można zapisać w umowny 
sposób  Rozumie znaczenie znaków +, =  Potrafi zapisać dodawanie dwóch liczb  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  Koreluje elementy muzyczne z treściami 
pozamuzycznymi i wizualnymi  
Ponadpodstawowe  Opowiada o wymarzonym domu  Korzysta z różnych źródeł informacji  Zna różne techniki budowania domów  

Dzień 23.
Dobry sąsiad

Wypowiedzi na 
temat sytuacji do-
mowych na podsta-
wie ilustracji i tekstu 
w podręczniku.
Ćwiczenia w czy-
taniu na różnych 
poziomach.
Słuchanie treści wier-
sza Aleksandra Fredry 
Paweł i Gaweł.
Odpowiedzi na py-
tanie: „Jakim jesteś 
sąsiadem?”.
Nauka pisania  
liter d, D.
Ćwiczenia uspraw-
niające tempo czy-
tania – Gimnastyka 
oka i języka.

Wyjaśnienie zna-
czenia słowa  
konflikt.
Próby rozwiązywa-
nia konfliktów.
Dobre i złe zacho-
wania sąsiedzkie.

Matematyka  
w działaniu. Zapi-
sywanie dodawania 
dwóch składników  
w zakresie 4.

Rozwijanie 
empatii 
w relacjach 
sąsiedzkich.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 56, 57
K. s. 60, 61
W. 1

P. s. 56, 57
CD 
K.u.

M. s. 57, 61–63
K.u.

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.2 a, c, d
1.3 a, c, d, f

5.1
5.4
5.5

7.3
7.5

11.1
11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat sytuacji domowych na podstawie ilustracji i tekstu w podręczniku  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Słucha ze zrozumieniem 
wiersza  Wyjaśnia, co to znaczy być dobrym sąsiadem  Pisze litery d, D  Odróżnia dobre i złe zachowania sąsiedzkie  Wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich 
potrzeb kosztem innych  Zapisuje czynności matematyczne w umowny sposób za pomocą znaku +  
Ponadpodstawowe  Opowiada o wybranej sytuacji przedstawionej na ilustracji  Rozumie znaczenie słowa konflikt  Podejmuje próby rozwiązywania konfliktów  

Dzień 24.
Domy  
zwierząt

Rozmowa na temat 
zwierząt i miejsc ich 
zamieszkania.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów.
Wypowiedzi na 
temat fotografii 
i pocztówek ze 
zwierzętami.
Opisywanie wybra-
nych zwierząt.
Czytanie globalne.
Poczytanka W lesie.

Piórkiem dźwiękiem  
i pędzelkiem – 
S. Moniuszko,  
Niech się panie 
stroją w pasy 
(krakowiak).
Rozpoznawanie 
głosów wysokich 
i niskich.

Wykona-
nie pracy 
plastycznej 
Zwierzęta 
wokół nas 
z wykorzysta-
niem kredek 
świecowych, 
pasteli lub 
zgromadzo-
nych ilustracji 
zwierząt.

Klasyfikowanie 
zwierząt ze wzglę-
du na ich miejsca 
zamieszkania.
Opisywanie kilku 
wybranych zwierząt.
Określanie wa-
runków życia nie-
których zwierząt 
żyjących dziko oraz 
zwierząt hodowa-
nych przez  
człowieka.

Wprowadzenie 
działania  
odejmowanie.
Znak –.
Ilustrowanie zadań 
na odejmowanie
czynnościami ma-
nipulacyjnymi.

Ochrona 
przyrody. 
Poszanowa-
nie otocze-
nia przyrod-
niczego.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 58, 59, 77
K. s. 62–64

CD – S. Moniuszko, 
Niech się panie  
stroją w pasy 

P. s. 58, 59 M.. s. 64, 66, 67

Odniesienia 
do NPP

1.1 b 
1.3 a, b, c, e, f

3.1 a, b, c 4.2 a, b 6.1
6.2
6.4

7.3
7.4
7.5

11.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat miejsc zamieszkania zwierząt  Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów  Czyta globalnie  Wypowiada 
się w wybranych technikach plastycznych  Wycina, rysuje, wydziera, nakleja  Klasyfikuje zwierzęta ze względu na miejsce ich zamieszkania  Zna warunki życia niektó-
rych zwierząt żyjących dziko i zwierząt hodowanych przez człowieka  Rozumie istotę odejmowania i zna znak –  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  
Ponadpodstawowe  Opisuje fotografię lub pocztówkę ze zwierzętami  Opisuje wybrane zwierzę  Rozpoznaje głosy wysokie i niskie, analizuje słownie i słuchowo 
wybrane elementy utworu  

Dzień 25.
Wycieczka

Wypowiedzi na 
temat właściwego 
zachowania się pod-
czas wycieczki.

Praca pla-
styczna – kal-
kowanie kory.

Przestrzeganie  
zasad współpracy  
w grupie.

Obserwowanie 
zmian zachodzą-
cych w przyrodzie 
jesienią.

Dzień bez mate-
matyki.

Bezpieczne 
poruszanie 
się po dro-
gach.

Kulturalne 
i grzeczne 
zachowanie 
się podczas
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Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Opisywanie roślin  
i zwierząt obserwo-
wanych na wycieczce.

Właściwe zacho-
wanie się podczas 
wycieczki.

Gromadzenie ma-
teriału przyrodni-
czego.

wycieczki 
do parku, 
lasu lub na 
pole.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

Dzień bez podręcznika

Odniesienia 
do NPP

1.3 a, b, c 4.2 b 5.1
5.4
5.11

6.1
6.5

9.3 c 11. 7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat właściwego zachowania podczas wycieczki  Rozmawia na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią  Wykonuje pracę 
plastyczną – kalkowanie kory  Przestrzega zasad współpracy w grupie  Obserwuje zmiany w przyrodzie  Dobiera strój do warunków pogodowych  Właściwie za-
chowuje się w parku, w lesie, na polu  Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach  Kulturalnie zachowuje się w środkach komunikacji  
Ponadpodstawowe  Opisuje rośliny i zwierzęta obserwowane podczas wycieczki  Unika konfliktów w grupie, próbuje je zażegnywać  Gromadzi materiał przyrodni-
czy  

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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Tygodniowy rozkład materiału wychowania fizycznego na 3. tydzień października
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogól-
ne (zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania  
szczegółowe Materiał

Wyścigi wróbel-
ków.
Ćwiczenia w po-
konywaniu prze-
szkód
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody natural-
ne i sztuczne.

– Pokonuje skokami wyzna-
czoną trasę.

1) zabawy skoczne z różnymi przyborami;
2) skoki obunóż, zabawa „Wyścigi  

wróbelków”;
3) skoki nad przeszkodą obunóż i jednonóż;
4) gra w klasy;
5) zawody w pokonywaniu przeszkód skoka-

mi.

Podstawowe
 • Poprawia swoją skoczność, uczestnicząc 
w zabawach i ćwiczeniach.
 • Pokonuje skokami wyznaczoną trasę.

Ponadpodstawowe
 • Pokonuje skokami, bez odpoczynku, wy-
znaczoną trasę.

Wyczyny na linii.
Ćwiczenia równo-
ważne
(45 min)

10.2 c
Wykonuje ćwiczenia 
równoważne bez 
przyboru, z przybo-
rem i na przyrządzie.

– Wykonuje ćwiczenia rów-
noważne bez przyrządu.

1) poruszanie się po wyznaczonej linii przodem 
(stopniowanie trudności: linia narysowana 
kredą na podłodze lub przyklejona taśma 
klejąca; skakanka; naprężona guma rozcią-
gnięta nad podłogą);

2) zabawy ruchowe: „Taniec na linie”; „Ciuciu-
babka”, „Walki kogutów”, „Idzie Grześ przez 
wieś”;

3) zabawa ruchowa przy muzyce – „Stop-
klatka”.

Podstawowe
 • Porusza się po wyznaczonej linii przodem.
 • Porusza się po wyznaczonej linii w zaba-
wach ruchowych.

Ponadpodstawowe
 • Porusza się po wyznaczonej linii przodem 
i tyłem.

Prosto do celu.
Ćwiczenia równo-
ważne
(45 min)

10.2 c
Wykonuje ćwiczenia 
równoważne bez 
przyboru, z przybo-
rem i na przyrządzie.

– Wykonuje ćwiczenia rów-
noważne na przyrządach.

1) poruszanie się po wyznaczonej linii przo-
dem i tyłem;

2) ćwiczenia równoważne na ławeczce (bez-
pieczeństwo i asekuracja podczas ćwi-
czeń; przejście na palcach przodem i ty-
łem; przejście z obrotem; przejście dwóch 
osób z mijaniem; przejście na czworakach, 
przejście z woreczkiem na głowie, przej-
ście z omijaniem przeszkód);

3) zabawa ruchowa „Bociany w gnieździe”.

Podstawowe
 • Poprawia swoją koordynację, wykonując 
ćwiczenia równoważne.
 • Wykonuje ćwiczenia równoważne  
na przyrządach z zachowaniem zasad  
bezpieczeństwa.
 • Porusza się po linii (na przyrządzie)  
na palcach przodem i tyłem.
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VI. W świecie lektur

Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 26.
Bohaterowie 
z ekranu

Wysłuchanie czy-
tanych przez N. 
wierszy: Marka 
Głogowskiego Film 
i Ludomiły Marjań-
skiej W kinie.
Omówienie treści 
wiersza i ilustracji 
w podręczniku.
Twórcze opowiada-
nie bajek.
Ćwiczenia w czyta-
niu na różnych  
poziomach.
Słuchanie ze zrozu-
mieniem baśni Jaś 
i Małgosia.
Nazywanie uczuć.
Ćwiczenie grafomo-
toryczne przygoto-
wujące do pisania 
litery e.
Ćwiczenia w pisaniu 
sylab i wyrazów  
z poznanych liter.
Czytam sam!

Rozróżnienie natę-
żenia dźwięków  
i tempa.

Odróżnianie dobra 
od zła w kontak-
tach z rówieśnikami 
i dorosłymi.
Pomaganie  
potrzebującym.
Zagrożenia ze stro-
ny ludzi.
Bezpieczne miejsca 
zabaw.

Wprowadzenie licz-
by 5 – nauka pisania 
cyfry 5.

Wycinanie 
obrazków 
do historyj-
ki, układanie  
w kolejności 
i przykleja-
nie na kar-
tonie.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 60–63
K. s. 65–67, 81
CD – Lektury do 
słuchania

K. s. 78 P. s. 60–63 M. s. 65, 68, 69 W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.2 a, c, d
1.3 a, c, d, f, g

3.1 a, b 5.1 
5.2
5.10
5.11

7.3 9.2 c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem czytanego tekstu wiersza  Wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza  Doskonali umiejętność czytania na różnych pozio-
mach  Doskonali umiejętność pisania poznanych liter  Odróżnia dobro od zła w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi  Zna zagrożenia ze strony dorosłych  Wy-
biera bezpieczne miejsca zabaw  Niesie pomoc potrzebującym  Wycina i nakleja elementy historyjki obrazkowej  Liczy i zapisuje liczby elementów na obrazku  Po-
prawnie zapisuje cyfrę 5  Rozumie pojęcie liczby 5 w aspektach kardynalnym i porządkowym  
Ponadpodstawowe  Opowiada bajkę  Nazywa uczucia  

Dzień 27.
Szkolna  
biblioteka

Swobodne wypo-
wiedzi U. na temat 
wizyty w bibliotece.
Rozwiązywanie  
zagadek.
Nauka pisania liter e, E.
Analiza wzrokowo-
-słuchowa wyrazów 
z głoską e.
Różne sposoby zapi-
sywania informacji.
Rodzaje pisma i 
materiały pismienne 
(malowidła naskalne, 
hieroglify, gliniane 
tabliczki, papirus).
Poczytanka „Księga 
bajek”.

Ćwiczenia percepcji 
słuchowej.
Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe związa-
ne z tematem.
Nauka piosenki 
Mole książkowe.

Właściwe zacho-
wanie w bibliote-
ce szkolnej oraz 
w czytelni.
Przestrzeganie 
ustalonego  
regulaminu.
Praca bibliotekarza.

Materiały roślinne 
i zwierzęce wy-
korzystywane do 
produkcji materia-
łów piśmiennych.

Dodawanie w za-
kresie 5, rozkład 
liczby 5 na składniki

Wykonanie 
zakładki  
do książki.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 64, 65, 82
K. s. 68, 69
W. 1 

P. s. 75
Piórkiem dźwiękiem 
i pędzelkiem.
CD – A. Vivaldi 
Cztery pory roku. 
Jesień, cz. III

P. s. 64, 65 P. s. 64, 65 M. s. 70, 71
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VI. W świecie lektur

Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 26.
Bohaterowie 
z ekranu

Wysłuchanie czy-
tanych przez N. 
wierszy: Marka 
Głogowskiego Film 
i Ludomiły Marjań-
skiej W kinie.
Omówienie treści 
wiersza i ilustracji 
w podręczniku.
Twórcze opowiada-
nie bajek.
Ćwiczenia w czyta-
niu na różnych  
poziomach.
Słuchanie ze zrozu-
mieniem baśni Jaś 
i Małgosia.
Nazywanie uczuć.
Ćwiczenie grafomo-
toryczne przygoto-
wujące do pisania 
litery e.
Ćwiczenia w pisaniu 
sylab i wyrazów  
z poznanych liter.
Czytam sam!

Rozróżnienie natę-
żenia dźwięków  
i tempa.

Odróżnianie dobra 
od zła w kontak-
tach z rówieśnikami 
i dorosłymi.
Pomaganie  
potrzebującym.
Zagrożenia ze stro-
ny ludzi.
Bezpieczne miejsca 
zabaw.

Wprowadzenie licz-
by 5 – nauka pisania 
cyfry 5.

Wycinanie 
obrazków 
do historyj-
ki, układanie  
w kolejności 
i przykleja-
nie na kar-
tonie.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 60–63
K. s. 65–67, 81
CD – Lektury do 
słuchania

K. s. 78 P. s. 60–63 M. s. 65, 68, 69 W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.2 a, c, d
1.3 a, c, d, f, g

3.1 a, b 5.1 
5.2
5.10
5.11

7.3 9.2 c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem czytanego tekstu wiersza  Wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza  Doskonali umiejętność czytania na różnych pozio-
mach  Doskonali umiejętność pisania poznanych liter  Odróżnia dobro od zła w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi  Zna zagrożenia ze strony dorosłych  Wy-
biera bezpieczne miejsca zabaw  Niesie pomoc potrzebującym  Wycina i nakleja elementy historyjki obrazkowej  Liczy i zapisuje liczby elementów na obrazku  Po-
prawnie zapisuje cyfrę 5  Rozumie pojęcie liczby 5 w aspektach kardynalnym i porządkowym  
Ponadpodstawowe  Opowiada bajkę  Nazywa uczucia  

Dzień 27.
Szkolna  
biblioteka

Swobodne wypo-
wiedzi U. na temat 
wizyty w bibliotece.
Rozwiązywanie  
zagadek.
Nauka pisania liter e, E.
Analiza wzrokowo-
-słuchowa wyrazów 
z głoską e.
Różne sposoby zapi-
sywania informacji.
Rodzaje pisma i 
materiały pismienne 
(malowidła naskalne, 
hieroglify, gliniane 
tabliczki, papirus).
Poczytanka „Księga 
bajek”.

Ćwiczenia percepcji 
słuchowej.
Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe związa-
ne z tematem.
Nauka piosenki 
Mole książkowe.

Właściwe zacho-
wanie w bibliote-
ce szkolnej oraz 
w czytelni.
Przestrzeganie 
ustalonego  
regulaminu.
Praca bibliotekarza.

Materiały roślinne 
i zwierzęce wy-
korzystywane do 
produkcji materia-
łów piśmiennych.

Dodawanie w za-
kresie 5, rozkład 
liczby 5 na składniki

Wykonanie 
zakładki  
do książki.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 64, 65, 82
K. s. 68, 69
W. 1 

P. s. 75
Piórkiem dźwiękiem 
i pędzelkiem.
CD – A. Vivaldi 
Cztery pory roku. 
Jesień, cz. III

P. s. 64, 65 P. s. 64, 65 M. s. 70, 71
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Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Odniesienia 
do NPP

1.1 b, c
1.2 d
1.3 a, d, f

3.1 a, b, c 5.1
5.6
5.9

6.1 7.3
7.5

9.2 a, c
9.3 a,  b

Podstawowe  Rozwiązuje zagadki  Pisze litery e, E  Dokonuje analizy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Wypowiada się na temat wizyty w bibliotece  Potrafi właści-
wie zachować się w bibliotece  Pamięta o oddawaniu pożyczonych z biblioteki książek, nie niszczy ich, dba o ich wygląd  Wycina, nakleja, rysuje  Dekoruje zakładkę we-
dług własnego pomysłu  Dodaje w zakresie 5 i zapisuje wynik dodawania  Rozumie pojecie rozkładu liczby 5 na składniki  Prawidłowo koreluje treść muzyczną z pozamu-
zyczną i wizualną  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  Prawidłowo realizuje głosem solo i w zespole, ze słuchu i z pamięci, piosenkę Mole książkowe  Potrafi analizować  
elementy wysłuchanego utworu  
Ponadpodstawowe  Zna różne sposoby zapisywania informacji (dawne i współczesne)  Opisuje wyposażenie współczesnej biblioteki  Wie, czym zajmuje się bibliote-
karz 

Dzień 28.
Pamiątki 
mamy i taty

Rozmowa na temat 
pamiątek przyniesio-
nych przez U. 
do klasy.
Wypowiedzi na te-
mat ilustracji i wysłu-
chanego tekstu.
Analiza i synteza
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów z głoską ą.
Nauka pisania  
litery ą.
Ćwiczenia w czyta-
niu na różnych  
poziomach.

Ćwiczenia percepcji 
słuchowej – głosy 
niskie i dźwięki  
niskie.
Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe związa-
ne z tematem.

Znaczenie pamią-
tek rodzinnych, 
dbanie o nie  
i szanowanie ich.

Dogodne i nieko-
rzystne warunki 
przechowywania 
pamiątek rodzin-
nych na strychu 
i w piwnicy.
Wpływ szkodni-
ków (korniki, mole) 
i grzybów na stan 
techniczny  
pamiątek.
Zagrożenia dla 
wielopokolenio-
wych pamiątek 
ze strony zjawisk 
przyrodniczych 
takich jak powódź 
i pożar.

Rozumienie pojęcia 
liczby 0, nauka pisa-
nia cyfry 0.
Liczenie kolejnych 
pięter domu, ozna-
czanie liczbami 
poszczególnych 
kondygnacji – po-
ziom 0 (parter).

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P.  s. 66, 67
K. s. 70, 71
W. 1

CD – T. Mayzner, 
Żaby

P. s. 66, 67 M. s. 72, 73

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.3 a, c, d, e, f

3.1 a,  c 5.3 6.1
6.10

7.2
7.3

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat rodzinnych pamiątek  Słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez N.  Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słucho-
wą wyrazów z głoską ą  Pisze literę ą  Ćwiczy umiejętność czytania na różnych poziomach  Zna zagrożenia pamiątek ze strony powodzi i pożaru  Prawidłowo zapi-
suje cyfrę 0  Rozumie pojęcie liczby 0  Prawidłowo oznacza liczbami kolejne piętra budynku  Prawidłowo analizuje słownie i słuchowo wysłuchany utwór muzyczny  
Ponadpodstawowe  Wie, jakie znaczenie mają pamiątki rodzinne, i dba o nie  Opisuje pamiątkę rodzinną  Wie, jaki wpływ na stan przechowywanych pamiątek mają 
szkodniki, grzyby, wilgoć  Rozpoznaje głosy, dźwięki wysokie – niskie, ciche – głośne, szybkie – wolne, tempo, charakter, nastrój utworu, jego aparat wykonawczy i zespół 
wykonawczy  

Dzień 29.
Komponuję 
opowiada-
nie o Plastu-
siu

Słuchanie ze zrozu-
mieniem fragmentu 
książki Marii Kow-
nackiej Plastusiowy 
pamiętnik.
Udzielanie odpowie-
dzi w formie zdania.
Przedstawienie bo-
haterów lektury.
Opowiadanie o przy-
godzie Plastusia.
Opisywanie własnej 
maskotki.
Porównywanie 
przyborów szkol-
nych dawnych 
i współczesnych – 
opis różnic 
i podobieństw.

Lepienie po-
staci z plaste-
liny – Plastuś.

Przestrzeganie 
reguł w czasie gry 
planszowej.

Dzień bez matema-
tyki.

Wykonanie 
gry plan-
szowej, 
wycinanie 
i naklejanie 
elementów, 
ozdabianie 
planszy 
według 
własnego 
pomysłu.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 68, 69
K. s. 72, 73
CD – Lektury do 
słuchania

W. 1
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Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Odniesienia 
do NPP

1.1 b, c
1.2 d
1.3 a, d, f

3.1 a, b, c 5.1
5.6
5.9

6.1 7.3
7.5

9.2 a, c
9.3 a,  b

Podstawowe  Rozwiązuje zagadki  Pisze litery e, E  Dokonuje analizy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Wypowiada się na temat wizyty w bibliotece  Potrafi właści-
wie zachować się w bibliotece  Pamięta o oddawaniu pożyczonych z biblioteki książek, nie niszczy ich, dba o ich wygląd  Wycina, nakleja, rysuje  Dekoruje zakładkę we-
dług własnego pomysłu  Dodaje w zakresie 5 i zapisuje wynik dodawania  Rozumie pojecie rozkładu liczby 5 na składniki  Prawidłowo koreluje treść muzyczną z pozamu-
zyczną i wizualną  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  Prawidłowo realizuje głosem solo i w zespole, ze słuchu i z pamięci, piosenkę Mole książkowe  Potrafi analizować  
elementy wysłuchanego utworu  
Ponadpodstawowe  Zna różne sposoby zapisywania informacji (dawne i współczesne)  Opisuje wyposażenie współczesnej biblioteki  Wie, czym zajmuje się bibliote-
karz 

Dzień 28.
Pamiątki 
mamy i taty

Rozmowa na temat 
pamiątek przyniesio-
nych przez U. 
do klasy.
Wypowiedzi na te-
mat ilustracji i wysłu-
chanego tekstu.
Analiza i synteza
wzrokowo-słuchowa 
wyrazów z głoską ą.
Nauka pisania  
litery ą.
Ćwiczenia w czyta-
niu na różnych  
poziomach.

Ćwiczenia percepcji 
słuchowej – głosy 
niskie i dźwięki  
niskie.
Ćwiczenia rytmicz-
no-ruchowe związa-
ne z tematem.

Znaczenie pamią-
tek rodzinnych, 
dbanie o nie  
i szanowanie ich.

Dogodne i nieko-
rzystne warunki 
przechowywania 
pamiątek rodzin-
nych na strychu 
i w piwnicy.
Wpływ szkodni-
ków (korniki, mole) 
i grzybów na stan 
techniczny  
pamiątek.
Zagrożenia dla 
wielopokolenio-
wych pamiątek 
ze strony zjawisk 
przyrodniczych 
takich jak powódź 
i pożar.

Rozumienie pojęcia 
liczby 0, nauka pisa-
nia cyfry 0.
Liczenie kolejnych 
pięter domu, ozna-
czanie liczbami 
poszczególnych 
kondygnacji – po-
ziom 0 (parter).

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P.  s. 66, 67
K. s. 70, 71
W. 1

CD – T. Mayzner, 
Żaby

P. s. 66, 67 M. s. 72, 73

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.3 a, c, d, e, f

3.1 a,  c 5.3 6.1
6.10

7.2
7.3

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat rodzinnych pamiątek  Słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez N.  Przeprowadza analizę i syntezę wzrokowo-słucho-
wą wyrazów z głoską ą  Pisze literę ą  Ćwiczy umiejętność czytania na różnych poziomach  Zna zagrożenia pamiątek ze strony powodzi i pożaru  Prawidłowo zapi-
suje cyfrę 0  Rozumie pojęcie liczby 0  Prawidłowo oznacza liczbami kolejne piętra budynku  Prawidłowo analizuje słownie i słuchowo wysłuchany utwór muzyczny  
Ponadpodstawowe  Wie, jakie znaczenie mają pamiątki rodzinne, i dba o nie  Opisuje pamiątkę rodzinną  Wie, jaki wpływ na stan przechowywanych pamiątek mają 
szkodniki, grzyby, wilgoć  Rozpoznaje głosy, dźwięki wysokie – niskie, ciche – głośne, szybkie – wolne, tempo, charakter, nastrój utworu, jego aparat wykonawczy i zespół 
wykonawczy  

Dzień 29.
Komponuję 
opowiada-
nie o Plastu-
siu

Słuchanie ze zrozu-
mieniem fragmentu 
książki Marii Kow-
nackiej Plastusiowy 
pamiętnik.
Udzielanie odpowie-
dzi w formie zdania.
Przedstawienie bo-
haterów lektury.
Opowiadanie o przy-
godzie Plastusia.
Opisywanie własnej 
maskotki.
Porównywanie 
przyborów szkol-
nych dawnych 
i współczesnych – 
opis różnic 
i podobieństw.

Lepienie po-
staci z plaste-
liny – Plastuś.

Przestrzeganie 
reguł w czasie gry 
planszowej.

Dzień bez matema-
tyki.

Wykonanie 
gry plan-
szowej, 
wycinanie 
i naklejanie 
elementów, 
ozdabianie 
planszy 
według 
własnego 
pomysłu.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 68, 69
K. s. 72, 73
CD – Lektury do 
słuchania

W. 1



Tropiciele | Klasa 1 
Szkoła podstaw

ow
a 1–3

A
u

To
rzy

:  A
gnieszka Kam

ińska, Beata N
adarzyńska; A

ldona D
anielew

icz-M
alinow

ska (treści m
uzyczne); Elżbieta Burakow

ska 
(treści m

atem
atyczne); M

ałgorzata M
ałyska, Janusz W

oźniak, M
ałgorzata W

róblew
ska (w

ychow
anie fizyczne)

©
 C

opyright by W
ydaw

nictw
a Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., W

arszaw
a 2014

26

Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.2 a, b, d
1.3 a, c, d

4.2 b 5.4 9.2 a, c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem fragmentu lektury  Udziela odpowiedzi na pytania  Porównuje stare i współczesne przybory szkolne  Przestrzega reguł 
podczas gry planszowej  Modeluje z plasteliny sylwetkę Plastusia  Wycina, nakleja, ozdabia planszę do gry  

Ponadpodstawowe  Przedstawia bohaterów lektury  Opisuje własną maskotkę  Opisuje różnice między starymi a współczesnymi przyborami szkolnymi, dostrzega 
podobieństwa między nimi  

Dzień 30.
Pamiętnik

Próba ustalenia defi-
nicji słowa pamiętnik.
Wypowiedzi na te-
mat ilustracji i wysłu-
chanego tekstu.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazu.
Ćwiczenia w czyta-
niu na różnych  
poziomach.
Nauka pisania litery ę.
Ćwiczenia w posze-
rzaniu pola widzenia 
w Gimnastyce oka 
i języka.
Ćwiczenia usprawnia-
jące czytanie z wy-
korzystaniem technik 
szybkiego czytania.
Czytam sam!

Wykonanie 
kartki z pa-
miętnika 
w formie 
rysunku.
Wykorzysta-
nie kredek 
ołówkowych 
lub pasteli.

Spędzanie wolnego 
czasu z rodziną. 
Oglądanie pamiątek  
i fotografii 
rodzinnych. 

Szanowanie 
i oszczędzanie 
papieru podczas 
wykonywania kartki 
z pamiętnika.

Gry i zabawy mate-
matyczne z kamie-
niami domina – gra 
w domino.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 70–72
K. s. 74, 75, 81

P. s. 70–72 P. s. 70–72 P. s. 70–72 M. s. 74–77
W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.2 a
1.3 a, c, d, f

4.2 a, b, c 5.3 6.6 7.3
7.5
7.17

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat ilustracji i wysłuchanego tekstu  Ćwiczy umiejętność czytania na różnych poziomach  Pisze literę ę  Proponuje różne spo-
soby spędzania czasu wolnego z rodziną  Prawidłowo zapisuje cyfrę 0  Rozumie pojęcie liczby 0  Prawidłowo oznacza liczbami kolejne piętra budynku  Wykonuje 
kartkę z pamiętnika, wykorzystując kredki ołówkowe lub pastele  

Ponadpodstawowe  Zna różne znaczenia słowa pamiętnik  Oszczędza papier  

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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Temat dnia
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne Etyka
polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, c
1.2 a, b, d
1.3 a, c, d

4.2 b 5.4 9.2 a, c
9.3 a,  b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem fragmentu lektury  Udziela odpowiedzi na pytania  Porównuje stare i współczesne przybory szkolne  Przestrzega reguł 
podczas gry planszowej  Modeluje z plasteliny sylwetkę Plastusia  Wycina, nakleja, ozdabia planszę do gry  

Ponadpodstawowe  Przedstawia bohaterów lektury  Opisuje własną maskotkę  Opisuje różnice między starymi a współczesnymi przyborami szkolnymi, dostrzega 
podobieństwa między nimi  

Dzień 30.
Pamiętnik

Próba ustalenia defi-
nicji słowa pamiętnik.
Wypowiedzi na te-
mat ilustracji i wysłu-
chanego tekstu.
Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa 
wyrazu.
Ćwiczenia w czyta-
niu na różnych  
poziomach.
Nauka pisania litery ę.
Ćwiczenia w posze-
rzaniu pola widzenia 
w Gimnastyce oka 
i języka.
Ćwiczenia usprawnia-
jące czytanie z wy-
korzystaniem technik 
szybkiego czytania.
Czytam sam!

Wykonanie 
kartki z pa-
miętnika 
w formie 
rysunku.
Wykorzysta-
nie kredek 
ołówkowych 
lub pasteli.

Spędzanie wolnego 
czasu z rodziną. 
Oglądanie pamiątek  
i fotografii 
rodzinnych. 

Szanowanie 
i oszczędzanie 
papieru podczas 
wykonywania kartki 
z pamiętnika.

Gry i zabawy mate-
matyczne z kamie-
niami domina – gra 
w domino.

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 70–72
K. s. 74, 75, 81

P. s. 70–72 P. s. 70–72 P. s. 70–72 M. s. 74–77
W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 a, b, c
1.2 a
1.3 a, c, d, f

4.2 a, b, c 5.3 6.6 7.3
7.5
7.17

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat ilustracji i wysłuchanego tekstu  Ćwiczy umiejętność czytania na różnych poziomach  Pisze literę ę  Proponuje różne spo-
soby spędzania czasu wolnego z rodziną  Prawidłowo zapisuje cyfrę 0  Rozumie pojęcie liczby 0  Prawidłowo oznacza liczbami kolejne piętra budynku  Wykonuje 
kartkę z pamiętnika, wykorzystując kredki ołówkowe lub pastele  

Ponadpodstawowe  Zna różne znaczenia słowa pamiętnik  Oszczędza papier  

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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Tygodniowy rozkład materiału wychowania fizycznego na 4. tydzień października
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogól-
ne (zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania  
szczegółowe Materiał

Na wycieczce.
Ćwiczenia równo-
ważne
(45 min)

10.2 c
Wykonuje ćwiczenia 
równoważne bez 
przyboru, z przybo-
rem i na przyrządzie.

– Wykonuje ćwiczenia 
w staniu jednonóż.

1) stanie na jednej nodze z wyciągnięciem 
drugiej nogi w przód i w tył;

2) rysowanie kształtów palcami stopy na 
podłodze, nad podłogą, w powietrzu;

3) zabawa ruchowa „Bocian Kle-kle”;
4) zabawy: „Dźwig”, „Grzybobranie”;
5) berek „Żuraw”.

Podstawowe
 • Poprawia swoją sprawność, wykonując 
ćwiczenia w staniu jednonóż.
 • Podejmuje próbę stania na jednej nodze, 
z drugą nogą wyciągniętą do przodu.
 • Podejmuje próbę rysowania kształtów 
palcami stopy, stojąc na jednej nodze.

Ponadpodstawowe
 • Stoi na jednej nodze, z wyciągniętą 
do przodu drugą nogą.
 • Stojąc na jednej nodze, rysuje kształty 
palcami stopy.

Dzieci rosną pro-
sto.
Ćwiczenia wzmac-
niające nawyk 
dbania o proste 
plecy
(45 min)

10. 4 d 
Dba o prawidłową 
postawę, np. siedząc 
w ławce, przy stole.

– Wykonuje ćwiczenia kory-
gujące postawę ciała.

1) ćwiczenia ogólnorozwojowe;
2) ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy 

ciała;
3) ćwiczenia oddechowe;
4) ćwiczenia zapobiegające wadom krę-

gosłupa, plecom wklęsłym (koci grzbiet, 
żonglowanie).

Podstawowe
 • Poprawia swoją wydolność fizyczną.
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe.
 • Wykonuje ćwiczenia korygujące postawę 
ciała.

Ponadpodstawowe
 • Z własnej inicjatywy wykonuje ćwiczenia 
korygujące postawę ciała.

Stonoga w sze-
regu.
Gry i zabawy po-
rządkowo-organi-
zacyjne
(45 min)

10.3 c
Bierze udział 
w zabawach, 
minigrach 
i grach terenowych, 
zawodach 
sportowych, 
respektując reguły

– Rozwija sprawność fizycz-
ną przez uczestnictwo 
w grach i zabawach organi-
zacyjno-porządkowych.

– Przestrzega reguł w grach 
i zabawach organizacyjno-
-porządkowych.

1) zbiórka w dwuszeregu;
2) tworzenie węża z dwuszeregu;
3) zabawa ze śpiewem „Stonoga  

w szeregu”;
4) zabawa orientacyjna „Znajdź kolor”;
5) zabawy orientacyjno-porządkowe: „Prze-

syłka kurierska”, „Pozdrowienia zajączków”.

Podstawowe
 • Poprawia swoją sprawność fizyczną, 
uczestnicząc w grach i zabawach orienta-
cyjno-porządkowych.
 • W czasie gier i zabaw przestrzega ustalo-
nych reguł.
 • Szybko i właściwie reaguje na zmieniające 
się w zabawach polecenia.

i podporządkowując 
się decyzjom sę-
dziego.

10.2 a
Przyjmuje pozycje 
wyjściowe i ustawie-
nia do ćwiczeń oraz 
wykonuje przewrót 
w przód.
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Tygodniowy rozkład materiału wychowania fizycznego na 4. tydzień października
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogól-
ne (zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania  
szczegółowe Materiał

Na wycieczce.
Ćwiczenia równo-
ważne
(45 min)

10.2 c
Wykonuje ćwiczenia 
równoważne bez 
przyboru, z przybo-
rem i na przyrządzie.

– Wykonuje ćwiczenia 
w staniu jednonóż.

1) stanie na jednej nodze z wyciągnięciem 
drugiej nogi w przód i w tył;

2) rysowanie kształtów palcami stopy na 
podłodze, nad podłogą, w powietrzu;

3) zabawa ruchowa „Bocian Kle-kle”;
4) zabawy: „Dźwig”, „Grzybobranie”;
5) berek „Żuraw”.

Podstawowe
 • Poprawia swoją sprawność, wykonując 
ćwiczenia w staniu jednonóż.
 • Podejmuje próbę stania na jednej nodze, 
z drugą nogą wyciągniętą do przodu.
 • Podejmuje próbę rysowania kształtów 
palcami stopy, stojąc na jednej nodze.

Ponadpodstawowe
 • Stoi na jednej nodze, z wyciągniętą 
do przodu drugą nogą.
 • Stojąc na jednej nodze, rysuje kształty 
palcami stopy.

Dzieci rosną pro-
sto.
Ćwiczenia wzmac-
niające nawyk 
dbania o proste 
plecy
(45 min)

10. 4 d 
Dba o prawidłową 
postawę, np. siedząc 
w ławce, przy stole.

– Wykonuje ćwiczenia kory-
gujące postawę ciała.

1) ćwiczenia ogólnorozwojowe;
2) ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy 

ciała;
3) ćwiczenia oddechowe;
4) ćwiczenia zapobiegające wadom krę-

gosłupa, plecom wklęsłym (koci grzbiet, 
żonglowanie).

Podstawowe
 • Poprawia swoją wydolność fizyczną.
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe.
 • Wykonuje ćwiczenia korygujące postawę 
ciała.

Ponadpodstawowe
 • Z własnej inicjatywy wykonuje ćwiczenia 
korygujące postawę ciała.

Stonoga w sze-
regu.
Gry i zabawy po-
rządkowo-organi-
zacyjne
(45 min)

10.3 c
Bierze udział 
w zabawach, 
minigrach 
i grach terenowych, 
zawodach 
sportowych, 
respektując reguły

– Rozwija sprawność fizycz-
ną przez uczestnictwo 
w grach i zabawach organi-
zacyjno-porządkowych.

– Przestrzega reguł w grach 
i zabawach organizacyjno-
-porządkowych.

1) zbiórka w dwuszeregu;
2) tworzenie węża z dwuszeregu;
3) zabawa ze śpiewem „Stonoga  

w szeregu”;
4) zabawa orientacyjna „Znajdź kolor”;
5) zabawy orientacyjno-porządkowe: „Prze-

syłka kurierska”, „Pozdrowienia zajączków”.

Podstawowe
 • Poprawia swoją sprawność fizyczną, 
uczestnicząc w grach i zabawach orienta-
cyjno-porządkowych.
 • W czasie gier i zabaw przestrzega ustalo-
nych reguł.
 • Szybko i właściwie reaguje na zmieniające 
się w zabawach polecenia.

i podporządkowując 
się decyzjom sę-
dziego.

10.2 a
Przyjmuje pozycje 
wyjściowe i ustawie-
nia do ćwiczeń oraz 
wykonuje przewrót 
w przód.


