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TROPICIELE. CZĘŚĆ 2
Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej (grudzień)

V. Serce dla innych

Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 
techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 21.
Coś do przytu-
lania

Słuchanie tekstu Coś do 
przytulania.
Wielozdaniowe wypowie-
dzi na temat opieki nad 
zwierzętami na podstawie 
wysłuchanego tekstu i wła-
snych doświadczeń U.
Nazywanie emocji związa-
nych z posiadaniem zwie-
rząt domowych.
Pisanie i czytanie sylab.
Poczytanka Jacusia.

Nauka piosenki 
Fotografia psa.

Rysowanie przy-
tulanki.

Odpowiedzialność 
za zwierzę.
Obowiązki rodzin-
ne i domowe.
Zachowanie w sto-
sunku do obcych 
zwierząt.
Osoby, do których 
należy zwrócić się 
z prośbą o pomoc.

Warunki potrzeb-
ne zwierzętom 
domowym do 
prawidłowego 
rozwoju.
Zagrożenie ze 
strony bezpań-
skich zwierząt.

Liczba 9 
w aspektach  
kardynalnym, 
porządkowym 
i miarowym. Na-
uka pisania cy-
fry 9. Dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 9.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 44, 45, 81
K. s. 42
CD

CD K. s. 42 M. s. 48–51 

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a 4.2 a, b 5.2
5.3
5.11

6.2
6.10

7.2
7.3
7.5

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha tekstu Coś do przytulania  Wypowiada się na temat opieki nad zwierzętami na podstawie wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń  Pi-
sze i czyta sylaby  Rysuje przytulankę  Wywiązuje się z obowiązków domowych  Wie, jak zachować się wobec obcych zwierząt  Wie, do kogo należy zwrócić się 
z prośbą o pomoc  Zna warunki potrzebne zwierzętom domowym do prawidłowego rozwoju  Liczy i zapisuje liczbę elementów na obrazku  Poprawnie zapisuje cyfrę 
9  Rozumie pojęcie liczby 9 w aspektach kardynalnym, porządkowym i miarowym  Śpiewa piosenkę Fotografia psa  
Ponadpodstawowe  Nazywa emocje związane z posiadaniem zwierząt domowych  Potrafi być odpowiedzialny za zwierzę 

Dzień 22.
Czterej muzy-
kanci z Bremy

Wysłuchanie baśni 
J. i W. Grimm Muzykanci 
z Bremy.

Ćwiczenia rozwi-
jające percepcję 
słuchową. 

Odróżnianie dobra 
od zła.
Pomoc innym.

Nazywanie zwie-
rząt występują-
cych w baśni.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych na

Odróżnianie 
dobra od zła.
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Układanie zakończenia 
baśni.
Propozycje innego zakoń-
czenia.
Opowiadanie historyjki 
obrazkowej. 
Porządkowanie kolejności 
wydarzeń.
Nazywanie czynności wy-
konywanych przez głów-
nych bohaterów.
Nazywanie emocji boha-
terów.

Pokaz brzmienia 
instrumentów 
perkusyjnych. 
Nauka gry na 
kastanietach 
i trójkącie.

Odwaga i mądrość 
jako zalety zwycię-
żające zło.
Zagrożenie ze stro-
ny ludzi. 
Osoby, do których 
można zwrócić się 
o pomoc.

Rozpoznawanie 
głosów zwierząt 
z baśni i innych.

dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 9.  
Matematyka  
w działaniu. 
Rozkład liczby 
na składniki.

Odniesienie do 
stron w mate-
riałach uczniow-
skich

P. s. 46, 47
K. s. 43
CD – Lektury do słuchania

CD CD
P. s. 46, 47

M. s. 52–56
K. u.

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c 5.2
5.11

6.4 7.3
7.4
7.5
7.8

11.2

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem baśni J. i W. Grimm Muzykanci z Bremy  Pomaga innym  Zna zagrożenia ze strony ludzi  Wie, do kogo zwrócić się o po-
moc  Wie, że nie można dążyć do zaspokajania swoich potrzeb kosztem innych  Odróżnia dobro od zła  Rozwiązuje zadanie tekstowe  Dokonuje rozkładu liczby 
na dwa składniki  
Ponadpodstawowe  Układa zakończenie baśni  Opowiada historyjkę obrazkową  Porządkuje kolejność wydarzeń  Nazywa czynności wykonywane przez głównych 
bohaterów  Nazywa emocje bohaterów  Nazywa zwierzęta z baśni i rozpoznaje ich odgłosy  Rozpoznaje instrumenty perkusyjne  Gra na kastanietach i trójkącie 

Dzień 23.
Nie ma jak kot

Wyszukiwanie na ilustracji 
przedmiotów, w których 
nazwach słychać głoskę n.
Czytanie na różnych po-
ziomach.
Wielozdaniowe wypo-
wiedzi na temat tego, co 
dzieje się w mieście nocą 
na podstawie ilustracji

Praca plastyczna 
– Miasto nocą 
lub Portret kota.

Przystosowanie 
kota do nocnego 
życia.
Kot jako nocny 
łowca.

Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań teksto-
wych – dodawa-
nie i odejmowa-
nie w zakresie 9, 
porównywanie 
liczb w zakre-
sie 9. 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 
techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

i czytanego tekstu oraz 
wyobrażeń dzieci. 
Opis miasta nocą. Rozwią-
zywanie zagadek.
Pisanie po śladzie. 
Ćwiczenia grafomotorycz-
ne przygotowujące do 
nauki pisania liter n, N.
Analiza i synteza wzroko-
wo-słuchowa wyrazów.
Czytam sam!

Matematyka  
w działaniu. 
Rozkład liczb na 
trzy składniki.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 48, 49
K. s. 44, 45, 78

P. s. 48, 49 M. s. 52, 53, 
57–59
K. u.

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 a, b 6.2 7.3
7.4
7.5
7.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać głoskę n  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Wypowiada się na temat tego, co 
dzieje się nocą, w oparciu o ilustracje, czytany tekst oraz własne wyobrażenia  Pisze po śladzie  Kreśli kształty literopodobne  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-
-słuchowej wyrazów  Wykonuje pracę plastyczną Miasto nocą lub Portret kota  Rozwiązuje zadanie tekstowe  Dokonuje rozkładu liczby na trzy składniki  Porów-
nuje liczby w zakresie 9  
Ponadpodstawowe  Opisuje miasto nocą  Wie, w jaki sposób kot jest przystosowany do nocnego życia łowcy 

Dzień 24.
Nasi pupile

Rozwiązywanie zagadek.
Wielozdaniowe wypowie-
dzi na temat odgadniętych 
haseł i ilustracji.
Opowiadanie o własnych 
doświadczeniach w ho-
dowli zwierząt domowych.
Nauka pisania liter n, N.

Nazwy domów 
wybranych zwie-
rząt domowych.
Warunki po-
trzebne do życia 
zwierzętom do-
mowym. Troska 
i odpowiedzial-
ność za zwierzę.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych: dodawa-
nie i odejmowa-
nie w zakresie 9.

Wykonanie 
puzzli – 
akwarium. 
Rozcinanie, 
układanie 
elementów.



Tropiciele | Klasa 1 
Szkoła podstaw

ow
a 1–3

A
u

To
rzy

:  Agnieszka Kam
ińska, Beata N

adarzyńska; Aldona 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

4

Ćwiczenia w pisaniu wy-
razów i zdań. Rozwijanie 
spostrzegawczości.
Ćwiczenia grafomotoryczne.

Odniesienie do 
stron w mate-
riałach uczniow-
skich

P. s. 50, 51
K. s. 46–49

P. s. 50, 51
K. s. 49

M. s. 52, 53, 
60–65

W. 1

Odniesienia 
do NPP

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

6.2
6.6

7.3
7.5
7.8

9.2 a, c
9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Rozwiązuje zagadki  Wypowiada się na temat odgadniętych haseł i ilustracji  Pisze litery n, N  Pisze wyrazy i zdania  Wie, jakie warunki są potrzebne 
do życia zwierzętom domowym  Rozcina i układa elementy puzzli – akwarium  Rozwiązuje zadanie tekstowe  
Ponadpodstawowe  Opowiada o własnych doświadczeniach w hodowli zwierząt domowych  Jest odpowiedzialny za swoje zwierzę  Zna nazwy domów dla wybra-
nych zwierząt domowych 

Dzień 25.
Przedświąteczne 
nastroje

Wielozdaniowe wypo-
wiedzi na temat tradycji 
bożonarodzeniowych. 
Wysłuchanie zgadywanek 
o choince.
Pomysły na ozdabianie 
choinki.
Usprawnianie techniki 
czytania.
Rozwiązywanie rebusów.
Rysowanie i pisanie po 
śladzie. Zapisywanie z pa-
mięci imion dzieci.
Rola wielkiej litery w zapi-
sie imion.

Nauka piosen-
ki Kolęda na 
dzwonkach.

Kolorowanie 
według kodu.

Zwyczaje bożona-
rodzeniowe – cho-
inka.
Dawne zwyczaje 
bożonarodzenio-
we – podłaźniczka.
Tradycja dawania 
prezentów.
Umiejętność przyj-
mowania prezen-
tów.

Wyjaśnienie 
pojęcia: drzewo 
iglaste.
Rodzaje drzew 
iglastych.
Rozpoznaje 
i nazywa drzewa 
iglaste.

Dzień bez mate-
matyki.

Dostosowanie 
oczekiwań 
związanych 
z prezentami 
do realiów 
materialnych 
rodziny.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 52, 53
K. s. 50, 51

CD K. s. 51
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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
1.2 b
1.3 a, c, d, f, g

3.1 a 4.2 c 5.1
5.3
5.7

6.1
6.4

11.1

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Usprawnia technikę czytania  Rozwiązuje rebusy  Rysuje i pisze po śladzie  Zapisuje z pamięci imiona dzieci  Wie, jaka jest rola wielkiej litery w za-
pisie imion  Potrafi dawać i przyjmować prezenty  Dostosowuje oczekiwania związane z prezentami do realiów rodziny  Wie, czym charakteryzuje się drzewo igla-
ste  Wymienia rodzaje drzew iglastych  Dba o dobro innych  Poprawnie realizuje utwór wokalny  
Ponadpodstawowe  Wypowiada się na temat tradycji bożonarodzeniowych  Opisuje swoje pomysły na ozdabianie choinki  Koloruje według kodu  Zna dawne zwy-
czaje związane z drzewkiem bożonarodzeniowym  

Tygodniowe roz-
liczenie czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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Rozkład materiału wychowania fizycznego na 1. tydzień grudnia
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat scenariusza Wymagania ogólne
Treści nauczania Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Bezpieczne  
przygody. 
Pokonywanie prze-
szkód w sali gimna-
stycznej 
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody naturalne 
i sztuczne.

–  Wykonuje zeskoki z wy-
sokości do 1 m na miękkie 
bezpieczne podłoże.

1) zasady bezpieczeństwa w czasie sko-
ków z dużej wysokości;

2) nauka wykonywania zeskoków z coraz 
większej wysokości;

3) zeskoki z wysokości do 1 m na miękkie 
bezpieczne podłoże;

4) ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne.

Podstawowe
  Podejmuje próby wykonania zeskoków z wyso-

kości 1 metra na miękkie podłoże.
  Wykonuje ćwiczenia rozluźniające i relaksacyj-

ne w parach.

Ponadpodstawowe
  Podejmuje próby wykonania zeskoków z wyso-

kości wyższej niż 1 metr na miękkie podłoże.

Zawody w skokach 
przez przeszkody.
Doskonalenie spraw-
ności motorycznej 
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody naturalne 
i sztuczne.

–  Skacze przez niskie prze-
szkody.

1) technika skoków jednonóż i obunóż;
2) ćwiczenia ze skakanką;
3) przeskakiwanie linii połączone z rzutem 

piłki do celu;
4) skoki przez hula-hoop;
5) tor przeszkód ze skokami przez niskie 

przeszkody – zawody, kibicowanie. 

Podstawowe
 Podejmuje próby skoków nad niską przeszkodą.
 Pokonuje niskie przeszkody nieruchome.
  Przestrzega zasad kulturalnego zachowania się 

na boisku w roli zawodnika i kibica.

Ponadpodstawowe
 Pokonuje niskie przeszkody ruchome.

Skaczemy jak zwie-
rzątka. 
Nauka bezpiecznego 
skakania 
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody naturalne 
i sztuczne.

10.4 e 
Przestrzega zasad bez-
piecznego zachowania 
się w trakcie zajęć 
ruchowych; posługuje 
się przyborami spor-
towymi zgodnie z ich 
przeznaczeniem.

–  Wykonuje skoki na mate-
racu.

1) zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw 
skocznych;

2) „Skaczmy do góry jak... kangury” – za-
bawy w naśladowaniu skaczących zwie-
rząt;

3) pokonywanie toru przeszkód ustawio-
nego na sprężystym podłożu;

4) opowieść ruchowa zawierająca polece-
nia związane ze skokami na sprężystym 
podłożu.

Podstawowe
 Wykonuje skoki wzwyż na sprężystym podłożu.
 Naśladuje ruchem skoki zwierząt.
  Przedstawia ruchem przedstawione w opowie-

ści sytuacje.
 Podejmuje próbę pokonania toru przeszkód.

Ponadpodstawowe
 Wspiera dzieci w pokonaniu toru przeszkód.
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VI. Świat wokół nas

Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 
techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 26.
Pierwszy śnieg

Wysłuchanie wiersza L.J. Kerna 
Kolorowy śnieg.
Wyszukiwanie w tekście określeń 
śniegu.
Wielozdaniowe wypowiedzi na 
temat wiersza i ilustracji.
Opis wielobarwnego śniegu.  
Porządkowanie kolejności wyda-
rzeń w historyjce obrazkowej.
Rozwiązywanie zagadek o zwie-
rzętach.
Rozmowa o warunkach życia 
zwierząt leśnych zimą. 
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów 
i rozpoznawaniu ukrytych liter.
Poczytanka Lodowa pułapka.

Nauka pio-
senki Kolę-
da wróbli. Per-
cepcja słucho-
wa – fragment 
utworu  
A. Vivaldiego 
Cztery pory 
roku. Zima 
cz. II.
Ćwiczenia 
z klockami 
rytmicznymi.

Kolorowe stem-
pelki z lodu.
Ozdabianie 
papieru do 
pakowania pre-
zentów.
Praca plastyczna 
Kolorowa zima 
jako ilustracja 
do utworu 
A. Vivaldiego 
Cztery pory 
roku. Zima cz. II.

Doświadczenie 
związane z zama-
rzaniem wody.
Obserwacje  
pogody.
Właściwości śniegu.
Dobieranie stroju 
do warunków po-
godowych.
Zwierzęta zimujące 
w lesie (aktywne, 
zapadające w sen 
zimowy). Przysto-
sowanie zwierząt 
do warunków zimo-
wych. 
Konieczność po-
mocy zwierzętom 
w przetrwaniu zimy.

Liczba 10 i jej 
zapis cyfro-
wy. Liczba 10 
w aspektach 
kardynalnym, 
porządkowym 
i miarowym.

Wykonanie 
karmnika 
dla ptaków 
z elastycz-
nej siatki.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 54–57, 82, 83
K. s. 52, 53

P. s. 76 
K. s. 73
CD

M. s. 66, 67

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c 4.2 b, c
4.3 b

6.1
6.2
6.5
6.6
6.7 b

7.2
7.3
7.4

9.2 a, c
9.3 a, b



Tropiciele | Klasa 1 
Szkoła podstaw

ow
a 1–3

A
u

To
rzy

:  Agnieszka Kam
ińska, Beata N

adarzyńska; Aldona 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

8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha wiersza L.J. Kerna Kolorowy śnieg  Wyszukuje w tekście słowa określające śnieg  Wypowiada się na temat tekstu i ilustracji  Ćwiczy pisanie 
wyrazów  Ozdabia papier do pakowania prezentów kolorowymi stempelkami z lodu  Obserwuje pogodę  Dobiera strój do warunków pogodowych  Zna sposoby 
zimowania zwierząt  Rozwiązuje zagadki o zwierzętach  Wie, jak zwierzęta przystosowują się do warunków pogodowych  Zna liczbę 10, umie ją zapisać  Rozumie 
pojęcie liczby 10 w aspektach kardynalnym, porządkowym i miarowym  Śpiewa piosenkę Kolęda wróbli  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  Analizuje słownie i słu-
chowo odtwarzany utwór  Ilustruje za pomocą środków wyrazu plastycznego odtwarzaną muzykę  Wykonuje karmnik z siatki 
Ponadpodstawowe  Porządkuje kolejność wydarzeń  Ocenia zachowanie innych  Prowadzi proste doświadczenia  Wymienia właściwości śniegu  Rozpoznaje 
treść i nastrój w utworach oraz brzmienie fortepianu w utworach muzycznych 

Dzień 27.
Jak ubieramy się 
zimą?

Wyszukiwanie na ilustracji przed-
miotów, w których nazwach sły-
chać głoskę b.
Czytanie na różnych poziomach.
Wielozdaniowe wypowiedzi na 
temat zimowego stroju w opar-
ciu o ilustracje, czytany tekst 
oraz doświadczenia U. 
Rozmowy na temat pogody zi-
mowej.
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do nauki pisania 
liter b, B.
Rozwijanie spostrzegawczości.
Analiza i synteza wzrokowo- 
-słuchowa wyrazów.
Czytam sam!

Gwiazdka śnie-
gowa z białych 
serwetek, wstą-
żek i tasiemek 
– praca metodą 
kolażu.

Bezpieczne 
miejsca zabaw 
zimowych.

Elementy zimowe-
go stroju dostoso-
wanego do warun-
ków pogodowych.
Obserwacja zmian 
pogody.

Liczba 10 – 
dodawanie 
w zakresie 10. 
Rozkład liczb 9, 
10 na składniki.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 58, 59
K. s. 54, 55, 78

P. s. 59 M. s. 68, 69

Odniesienia do 
NPP

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

4.2 a, b 5.11 6.1
6.5

7.3
7.5



Tropiciele | Klasa 1 
Szkoła podstaw

ow
a 1–3

A
u

To
rzy

:  Agnieszka Kam
ińska, Beata N

adarzyńska; Aldona 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

9

Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 
techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wyszukuje na ilustracjach przedmioty, w których nazwach słychać głoskę b  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Wypowiada się na temat zimowego 
stroju  Rozmawia na temat zimowej pogody  Pisze po śladzie  Kreśli kształty literopodobne  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Wyko-
nuje gwiazdkę śniegową metodą kolażu  Wybiera bezpieczne miejsca zabaw zimowych  Dostosowuje strój zimowy do warunków pogody  Obserwuje zmiany pogo-
dy  Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych  Dodaje w zakresie 10 
Ponadpodstawowe  Rozkłada i zapisuje liczby 9, 10 w postaci dwóch i trzech składników 

Dzień 28.
Rozwiązujemy 
problemy

Wysłuchanie tekstu Miski nie 
tylko pod choinkę.
Wypowiedzi na temat wysłucha-
nego tekstu. Rozmowa o przeba-
czaniu, szacunku wobec innych 
i różnicach między ludźmi.

Pojęcia szczę-
ścia, szacunku, 
przebaczenia. 
Różnice mię-
dzy ludźmi.

Miejsca zimowego 
snu zwierząt – 
utrwalanie wiedzy.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych. Ilustrowa-
nie działań na 
odejmowanie 
w zakresie 10. 

Nauka pisania liter b, B.
Analiza i synteza wzrokowo- 
-słuchowa wyrazów.
Pisanie po śladzie.
Udzielanie odpowiedzi na pytania.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 60, 61
K. s. 56, 57
CD

P. s. 60, 61 K. s. 56 M. s. 70, 71

Odniesienia 
do NPP

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

5.1
5.5

6.2 7.3
7.5
7.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem tekstu opowiadania  Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu  Odpowiada na pytania  Dokonuje analizy i syntezy 
wzrokowo-słuchowej wyrazów  Rozwiązuje zadania tekstowe  Odejmuje w zakresie 10 
Ponadpodstawowe  Rozmawia na temat przebaczania, szczęścia, różnic między ludźmi  Zna miejsca zimowego snu zwierząt 

Dzień 29.
Lubię gry

Wyszukiwanie na ilustracji przed-
miotów, w których nazwach sły-
chać głoskę g.
Czytanie na różnych poziomach.

Analiza słowna 
i słuchowa 
Mazurka D-
-dur Fryderyka 
Chopina.

Spędzanie cza-
su z bliskimi.

Przeliczanie 
przedmiotów 
na ilustracji. Li-
czebniki główne 
i porządkowe.
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Wielozdaniowe wypowiedzi na 
temat gier w oparciu o ilustracje, 
czytany tekst oraz doświadcze-
nia dzieci. 
Rozmowy na temat pomysłów na 
spędzanie grudniowych wieczo-
rów z rodziną.
Pisanie po śladzie.
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do nauki pisa-
nia litery g.
Rozpoznawanie wielkiej i małej 
litery.
Analiza i synteza wzrokowo- 
-słuchowa wyrazu.
Czytam sam!

Porównywanie 
liczebności.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 62, 63
K. s. 58, 59, 78

CD P. s. 62, 63 M. s. 72, 73

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 c 5.3
5.4

7.2
7.3
7.4

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać głoskę g  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Wypowiada się na temat ulubionych 
gier w oparciu o tekst oraz własne doświadczenia  Pisze po śladzie  Kreśli kształty literopodobne  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Przeli-
cza przedmioty i zapisuje ich liczebność cyfrą  Świadomie i aktywnie słucha muzyki  
Ponadpodstawowe  Proponuje własne sposoby spędzania grudniowych wieczorów z bliskimi  Zna i stosuje liczebniki główne i porządkowe  Rozpoznaje treść, nastrój 
oraz zmiany dynamiczne w utworach muzycznych  Rozpoznaje brzmienie fortepianu w utworach muzycznych 

Dzień 30.
Ważne słowa

Rozmowa o rozwiązywaniu pro-
blemów, przebaczaniu, przepra-
szaniu, przyznawaniu do winy, 
używaniu słów: proszę, dziękuję, 
przepraszam.
Opowiadanie historyjki obraz-
kowej.

Zgodna posta-
wa podczas 
gier i zabaw 
z rówieśnikami.
Kulturalne 
rozwiązywanie 
konfliktów.

Dzień bez ma-
tematyki.

Przestrzega-
nie reguł obo-
wiązujących 
w społeczno-
ści dziecięcej 
oraz w świe-
cie dorosłych. 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 
techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Zapoznanie uczniów z treścią 
bajki o emocjach Mój garaż. 
Ocena zachowania chłopców.
Nauka pisania liter g, G. Anali-
za głoskowa wyrazów, pisanie 
po śladzie.
Ćwiczenia grafomotoryczne.

Używanie słów 
grzecznościo-
wych.
Umiejętność 
przyznawania 
się do winy.

Szanowanie 
cudzej włas- 
ności.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 64, 65
K. s. 60, 61

Odniesienia 
do NPP

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

5.2
5.4

11.5
11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Używa zwrotów grzecznościowych  Kulturalnie rozwiązuje konflikty  Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej  Wie, jak ważna jest 
prawdomówność  Pisze litery g i G  Pisze po śladzie 
Ponadpodstawowe  Opowiada historyjkę obrazkową  Potrafi przyznać się do winy  

Tygodniowe roz-
liczenie 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 grudnia
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania 
ogólne

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Choinkowy za-
wrót głowy. 
Rzuty i chwyty – 
różne przybory
(45 min)

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

10.4 e 
Przestrzega zasad 
bezpiecznego za-
chowania się w trak-
cie zajęć rucho-
wych; posługuje się 
przyborami sporto-
wymi zgodnie z ich 
przeznaczeniem.

– Rzuca oburącz piłecz-
kami, obręczami, chus-
teczkami szyfonowymi, 
maczugami i chwyta je.

1) zabawy z rzucaniem i chwytaniem szyfonowych 
chusteczek;

2) ćwiczenia żonglowania trzema chusteczkami;
3) podrzucanie i chwytanie obręczy;
4) próby podrzucania i chwytania piłeczek;
5) prezentacja osiągnięć.

Podstawowe
  Uczestniczy w zabawach wprowadzających 

do żonglowania.
  Rzuca oburącz piłeczkami, obręczami, chus-

teczkami szyfonowymi, maczugami i je chwy-
ta.

 Prezentuje swoje umiejętności na forum klasy.

Ponadpodstawowe
 Żongluje trzema chusteczkami.
 Ambitnie dąży do wykonania ćwiczeń.

Można zrobić to 
lepiej. 
Doskonalenie rzu-
tów przyborami 
cyrkowymi i ich 
chwytania
(45 min) 

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

10.4 e 
Przestrzega zasad 
bezpiecznego za-
chowania się w trak-
cie zajęć rucho-
wych; posługuje się 
przyborami sporto-
wymi zgodnie z ich 
przeznaczeniem.

– Rzuca oburącz piłecz-
kami, obręczami, chus-
teczkami szyfonowymi, 
maczugami i je chwyta.

1) zabawy z rzucaniem i chwytaniem maczug;
2) podrzucanie i chwytanie obręczy oburącz  

i jednorącz;
3) rozkręcanie pojedynczego talerzyka i przekłada-

nie talerzyka na palec;
4) podrzucanie i chwytanie dwóch piłeczek;
5) prezentacja osiągnięć.

Podstawowe
  Rzuca oburącz piłeczkami, obręczami, chus-

teczkami szyfonowymi, maczugami i je chwy-
ta.

  Wykonuje sztuczkę cyrkową z rozkręcaniem 
talerzyka.

 Podrzuca i chwyta dwie piłeczki.
 Prezentuje swoje umiejętności na forum klasy.

Ponadpodstawowe
 Sprawnie podrzuca i chwyta dwie piłeczki.
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Temat 
scenariusza

Wymagania 
ogólne

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Kozłowanie i rzu-
canie; chwytanie,  
celowanie. 
Nauka gry w mini-
piłkę ręczną 
(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 fi-
zyczną przez gry i zaba-
wy. 

– Wyjaśnia konsekwencje 
organizowania gier i za-
baw w nieodpowiednich 
warunkach.

1) elementy gry w minipiłkę ręczną (chwytanie 
piłki w miejscu, w marszu, w biegu);

2) zabawy budujące zaufanie w grupie (spacer 
z zamkniętymi oczami, marionetka);

3) warunki bezpiecznej zabawy;
4) podania piłki w parach (w miejscu, w marszu, 

w biegu);
5) elementy meczu minipiłki ręcznej;
6) zasady sportowej rywalizacji.

Podstawowe
 Kozłuje w miejscu i w marszu.
 Chwyta i rzuca piłkę oburącz i jednorącz.
 Współdziała z innymi w trakcie gry i zabawy.
  Przestrzega zasad bezpiecznej gry zespoło-

wej.

Ponadpodstawowe
  Chwyta i celnie rzuca piłkę oburącz i jedno-

rącz w biegu.
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VII. Święta, święta…

Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 
techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Dzień 31.
Świąteczne 
drobiazgi

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat ozdób choinkowych 
wykonanych samodzielnie 
przez dzieci w oparciu o tekst, 
ilustrację i doświadczenia U.
Czytanie na różnym poziomie.
Pisanie i uzupełnianie zdań.
Analiza i synteza wzrokowo-
 -słuchowa wyrazów.
Układanie i pisanie wyrazów.

Rozwijanie per-
cepcji słuchowej 
z ćwiczeniami.
Wysłuchanie frag-
mentu utworu  
A. Vivaldiego 
Cztery pory roku. 
Zima cz. III.
Ćwiczenia utrwa-
lające z klockami 
rytmicznymi – 
wymyślanie i od-
grywanie rytmu.

Wykonanie 
ilustracji 
do wysłu-
chanego 
utworu.

Współpraca 
przy ozdabianiu 
pierników i wyko-
nywaniu ozdób 
choinkowych 
oraz kartki świą-
tecznej.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 10.

Rondelkolandia 
– ozdabianie 
pierników.
Wykonanie 
kartki świątecz-
nej z szablonu 
i papierowych 
bombek na 
choinkę.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 66, 67, 84, 85
K. s. 62, 63

P. s. 76  
K. s. 74
CD

M. s. 74, 75 P. s. 66
W. 1

Odniesienia 
do NPP

1.1 b
1.3 a, e, f, g

3.1 a, b, c, 4.2 a, b 5.4
5.6

7.3
7.5
7.8

9. 2 a, b, c
9. 3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat ozdób choinkowych  Udziela odpowiedzi na pytania  Pisze i uzupełnia zdania  Układa i pisze wyrazy  Dokonuje analizy 
i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Współpracuje przy ozdabianiu pierników  Wykonuje z papieru bombki choinkowe oraz kartkę świąteczną z szablonu  Umie 
dodawać w zakresie 10  Umie rozwiązać zadanie tekstowe  Rozpoznaje treść i nastrój w utworach muzycznych oraz zmiany dynamiczne  Świadomie i aktywnie słucha 
muzyki  Ilustruje za pomocą plastycznych środków wyrazu słuchaną muzykę  

Dzień 32.
Bombka (dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela)

Wysłuchanie czytanego przez 
N. opowiadania Bombka 
D. Głośnickiej.
Opisywanie nastroju tekstu 
i nastroju panującego w do-
mach w związku z przygoto-
waniem do świąt.

Wysłuchanie  
kolęd.

Ozdabianie 
pomarań-
czy goździ-
kami.

Dzień bez mate-
matyki.

Wykonywanie 
ozdób choin-
kowych z przy-
gotowanych 
wcześniej mate-
riałów.
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 
techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Poszerzanie słownictwa o wy-
razy związane z empatią.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

Odniesienia 
do NPP

1.1 a 
1.3 a, d

3.1 c 4.2 b, c 9.2 a, b, c
9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem opowiadania Bombka D. Głośnickiej  Wypowiada się na temat bohaterki tekstu i nastroju opowiadania  Słucha kolęd  Ozda-
bia pomarańczę goździkami  Wykonuje ozdoby choinkowe  
Ponadpodstawowe  Opisuje nastrój panujący podczas przygotować świątecznych 

Dzień 33.
Ubieramy 
choinkę

Wyszukiwanie na ilustracji 
przedmiotów, w których na-
zwach słychać głoskę [h].
Czytanie na różnych pozio-
mach.
Wielozdaniowe wypowie-
dzi na temat przygotowań do 
świąt w oparciu o ilustracje, 
czytany tekst oraz doświad-
czenia U. 
Rozmowy na temat pomo-
cy w rodzinnych przygotowa-
niach do świąt.
Pisanie po śladzie. Ćwiczenia 
grafomotoryczne przygoto-
wujące do nauki pisania dwu-
znaku ch.
Wypowiedzi na temat ilustra-
cji oraz tekstu.
Tworzenie dalszego ciągu hi-
storyjki w oparciu o ilustrację 
i zgromadzony materiał

Nauka kolęd Przy-
bieżeli do Betle-
jem oraz Lulajże, 
Jezuniu. 
Akompaniament 
do piosenki. 
Ćwiczenia ryt-
miczno-ruchowe.

Obowiązki człon-
ków rodziny 
związane z przy-
gotowaniami do 
świąt.
Współpraca z ró-
wieśnikami i do-
rosłymi.

Pomaganie zwie-
rzętom w prze-
trwaniu zimy.
Umieszczanie na-
lepek z pokarmem 
przy odpowied-
nim zwierzęciu.

Matematyka  
w działaniu. Roz-
wiązywanie zadań 
tekstowych – do-
pełnianie do 10, 
rozkład liczby 10 na 
składniki.

Wykonanie 
książeczki  
Zielony gość  
zawitał. Wycina-
nie kartoników 
słowno-obraz-
kowych.
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wyrazowy.
Analiza i synteza wzrokowo-
 -słuchowa wyrazów.
Pisanie wyrazów.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 68–71
K. s. 64–67

CD K. s. 64 M. s. 76–79 W. 1

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, b
3.2 b

5.3
5.4

6.6 7.3
7.5

9.2 c
9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać głoskę [h]  Ćwiczy czytanie na różnych poziomach  Wypowiada się na temat przygo-
towań do świąt  Pisze po śladzie  Kreśli kształty literopodobne  Wypowiada się na temat ilustracji  Wycina kartoniki  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słu-
chowej  Wywiązuje się ze swoich obowiązków domowych  Współpracuje z dorosłymi i rówieśnikami  Pomaga zwierzętom przetrwać zimę  Dopełnia do 10  Umie 
dodawać w zakresie 10  Umie rozwiązać zadanie tekstowe  Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole  Śpiewa kolędy: 
Przybieżeli do Betlejem oraz Lulajże, Jezuniu  Akompaniuje do piosenki  Poprawnie wykonuje kreacje muzyczno-ruchowe  Uczestniczy w ćwiczeniach rytmiczno-ru-
chowych  Prawidłowo realizuje ćwiczenia rytmiczno-ruchowe utrwalające rytmy z poznanej piosenki  
Ponadpodstawowe  Tworzy ciąg dalszy historyjki w oparciu o zgromadzony materiał wyrazowy  Wykonuje książeczkę i układa historyjkę Zielony gość zawitał 

Dzień 34.
Hej, kolęda!

Słuchanie wiersza C. Janczar-
skiego Z  gwiazdą.
Rozmowa na temat zwycza-
jów związanych z wędrówką 
kolędników.
Poszerzanie słownictwa o wy-
razy związane ze świątecznym 
kolędowaniem (chochoł, 
gwiazda, turoń, kolędnicy).
Usprawnianie tempa czytania.
Nauka pisania ch.
Dopasowywanie pytań do 
odpowiedzi.
Ćwiczenia grafomotoryczne.
Ćwiczenia w pisaniu zdań.
Kształcenie spostrzegawczości.
Redagowanie treści życzeń 
świątecznych.

Dostosowanie 
stroju do warun-
ków atmosferycz-
nych.
Nazywanie zwie-
rząt, które uczest-
niczyły w marszu 
kolędników.

Matematyka  
w działaniu. Roz-
wiązywanie zadań 
tekstowych: doda-
wanie i odejmowa-
nie w zakresie 10. 
Utrwalanie pojęć: 
tyle samo, najwię-
cej, najmniej.
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia 
techniczne Etyka

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

P. s. 72, 73
K. s. 68–71

M. s. 76, 77, 81–85

Odniesienia 
do NPP

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

6.5 7.3
7.4
7.5
7.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha wiersza C. Janczarskiego Z gwiazdą  Posługuje się słownictwem związanym ze świątecznym kolędowaniem  Usprawnia tempo czytania  Bierze 
udział w zabawach dramowych  Pisze litery ch, Ch  Dopasowuje pytania do odpowiedzi  Umie dodawać w zakresie 10  Umie rozwiązać zadanie tekstowe  Zna po-
jęcia: tyle samo, najwięcej, najmniej  Dostosowuje strój do warunków atmosferycznych 
Ponadpodstawowe  Rozmawia na temat zwyczajów związanych z wędrówką kolędników  Redaguje treść życzeń świątecznych 

Dzień 35.
Jasełka (dzień do 
dyspozycji na-
uczyciela)

Składanie życzeń.
Udział w przedstawieniu.
Właściwe zachowanie pod-
czas przedstawienia.
Wypowiedzi na temat wrażeń 
po obejrzeniu przedstawienia

Składanie życzeń.
Rozwijanie em-
patii.

Odniesienie do 
stron w materia-
łach uczniowskich

Odniesienia 
do NPP

1.1 a 
1.3 a, b 
1.4 a

5.1
5.4
5.6

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Składa życzenia  Bierze udział w przedstawieniu  Potrafi zachować się na przedstawieniu  Wypowiada się na temat wrażeń po obejrzeniu przedsta-
wienia  

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 grudnia

Temat scenariusza Wymagania ogólne
Treści nauczania Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Gra w zespole wzmac-
nia silną wolę. 
Doskonalenie gry 
w dwa ognie i minipił-
kę ręczną
(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 gry i zabawy. 

– Wyjaśnia konsekwencje 
organizowania gier i zabaw 
w nieodpowiednich wa-
runkach.

1) fragmenty gry w dwa ognie;
2) elementy gry w minipiłkę ręcz-

ną – kozłowanie piłki w miejscu 
i w marszu;

3) warunki organizowania gier  
i zabaw.

Podstawowe
 Uczestniczy w grach drużynowych.
  Utrzymuje poprawne kontakty z rówieśnikami w cza-

sie gry.
 Podporządkowuje się regułom.
 Posługuje się piłką – rzuca i chwyta.
  Respektuje reguły gry (zabawy) i podporządkowuje 

się decyzjom sędziego (nauczyciela).

Ponadpodstawowe
  Właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa i po-

rażki.

Zręczni i grzeczni pił-
karze ręczni. 
Minipiłka ręczna i zasa-
dy rywalizacji  
sportowej
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: 
rzuca, chwyta, kozłu-
je, odbija i prowadzi 
ją.

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, uczestnicząc w mini-
grach sportowych.

– Przestrzega zasad minigier 
sportowych.

1) elementy gry w minipiłkę ręcz-
ną (chwytanie piłki w miejscu, 
w marszu, w biegu);

2) warunki bezpiecznej zabawy;
3) mecz minipiłki ręcznej;
4) zasady sportowej rywalizacji;
5) samoocena zachowania w czasie 

meczu.

Podstawowe
 Kozłuje w miejscu i w marszu.
  Chwyta piłkę oburącz i jednorącz w miejscu i w ru-

chu, rzuca piłką.
 Rzuca piłką do celu stałego i ruchomego.
 Przestrzega zasad bezpiecznej gry zespołowej.
  Udziela informacji zwrotnej na temat własnego za-

chowania podczas meczu.

Ponadpodstawowe
 Wspiera kolegów w czasie gry.
 Współpracuje w grupie.
  Wyjaśnia zasady kulturalnego zachowania się na bo-

isku w roli zawodnika i kibica.
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Temat scenariusza Wymagania ogólne
Treści nauczania Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Kolory na rozgrzewkę. 
Obręcze – doskonale-
nie rzutów i chwytów
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: 
rzuca, chwyta, kozłu-
je, odbija i prowadzi 
ją.

10.4 e 
Przestrzega zasad 
bezpiecznego zacho-
wania się w trakcie 
zajęć ruchowych; 
posługuje się przy-
borami sportowymi 
zgodnie z ich prze-
znaczeniem.

– Rzuca oburącz piłeczkami, 
obręczami, chusteczkami 
szyfonowymi, maczugami  
i je chwyta.

1) zabawy z rzucaniem i chwyta-
niem maczug (lub/i woreczków, 
piłeczek);

2) podrzucanie i chwytanie obręczy  
jednorącz;

3) rozkręcanie pojedynczego tale-
rzyka i przekładanie talerzyka na 
palec lub między dziećmi;

4) podrzucanie i chwytanie dwóch 
piłeczek;

5) prezentacja osiągnięć.

Podstawowe
  Rzuca oburącz piłeczkami, obręczami, chusteczkami 

szyfonowymi, maczugami, woreczkami, wykonując 
próby chwytania wyrzucanych przedmiotów.

  Podrzuca obręcze jednorącz i podejmuje próby ich 
chwytania.

  Wykonuje sztuczkę cyrkową z rozkręcaniem talerzyka 
i przekładaniem go na palec.

 Podrzuca i chwyta dwie piłeczki.
 Prezentuje swoje umiejętności na forum klasy.

Ponadpodstawowe
 Sprawnie podrzuca i chwyta obręcze jednorącz.


