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TROPICIELE. CZĘŚĆ 3
Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej (styczeń)

I. Witaj, Nowy Roku
Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 1.
Powitanie 
Nowego Roku

Wysłuchanie wiersza W. Cho-
tomskiej Sylwester z babcią 
i dziadkiem.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat tekstu wiersza oraz 
ilustracji w podręczniku.
Opowiadanie o nastroju panu-
jącym w sylwestra na podstawie 
wiersza i doświadczeń U.
Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu 
zdań.
Wypowiedzi na temat rodzajów 
zegarów i dźwięków przez nie 
wydawanych.  
Poczytanka Sylwester.

Nauka piosenki 
Zasypało nas 
na biało.
Wartość 
rytmiczna – 
ćwierćnuta – 
w ćwiczeniach 
graficznych 
i muzyczno-  
-rytmicznych.

Czas wolny 
z rodziną.
Właściwe relacje 
z najbliższymi. 
Organizowanie 
bezpiecznych 
zabaw.
Uczestnictwo 
w zgodnej za-
bawie związanej 
z powitaniem 
Nowego Roku.

Zagrożenia 
dla zwierząt 
wynikające z ko-
rzystania przez 
człowieka z pe-
tard i sztucz-
nych ogni 
podczas zabaw 
sylwestrowych.
Troska o zwie-
rzęta domowe.

Co można od-
czytać z tarczy 
zegara? Zegar – 
miernik czasu.

Dbałość o po-
rządek w miej-
scu zabawy.
Świadomość 
zagrożenia 
wynikającego 
z niewłaściwego 
używania petard 
i ogni sztucz-
nych.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 3, 63
K. s. 3
CD

CD – Zasypało 
nas na biało,
P. s. 60 – Abeca-
dło muzyczne 
– ćwierćnuta.

P. s. 3 M. s. 3, 4 
W. 1 

P. s. 3

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, b
3.2 a, b

5.2
5.3
5.4
5.10

6.6
6.10

7.15 9.3 a, b, c

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Interesuje się książkami i czytaniem  Słucha ze zrozumieniem wiersza  Wypowiada się na temat wiersza i ilustracji  Opowiada o nastroju  Nazywa emo-
cje związane z powitaniem Nowego Roku  Czyta i zapisuje wyrazy w obrębie poznanych liter  Wypowiada się na temat rodzajów zegarów i dźwięków przez nie wydawa-
nych  Planuje czas wolny z rodziną  Zna właściwe relacje w rodzinie i wypowiada się na ten temat  Organizuje bezpieczną, zgodną zabawę związaną z powitaniem Nowego 
Roku i w niej uczestniczy  Wie, jak troszczyć się o zwierzęta domowe  Dba o porządek w miejscu zabawy  Śpiewa piosenkę Zasypało nas na biało  Rozpoznaje wartość 
rytmiczną – ćwierćnuta – w zapisie graficznym i podczas ćwiczeń ruchowo-muzycznych  Akompaniuje do piosenki na instrumencie perkusyjnym  Wie, do czego służy ze-
gar  Odczytuje pełne godziny na zegarze 
Ponadpodstawowe  Zna zagrożenia dla zwierząt i człowieka wynikające z korzystania z petard i sztucznych ogni 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 2.
Zenek i Nowy 
Rok

Nauka czytania wyrazów z z. 
Ćwiczenie umiejętności czyta-
nia na różnych poziomach.
Wyszukiwanie na ilustracji 
przedmiotów, w których na-
zwach słychać z.
Wypowiedzi na temat planów 
i marzeń związanych z nadej-
ściem Nowego Roku.
Analiza i synteza wzrokowo-słu-
chowa wyrazów.
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do pisania liter 
z, Z.
Zasady pisowni nazw świąt 
wielką literą (Nowy Rok).

Uczestnictwo 
w zgodnej za-
bawie.

Zegar – odczy-
tywanie pełnych 
godzin na zega-
rze i ich zapisy-
wanie.

Poszanowanie 
cudzych pla-
nów i marzeń 
wynikające ze 
świadomości, 
że ludzie żyją 
w różnych wa-
runkach.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 4, 5 
K. s. 4, 5 

M. s. 5–7 

Odniesienia 
do NPP

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

5.4 7.15 11.1

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z z  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać z  Wypo-
wiada się na temat planów, marzeń związanych z nadejściem Nowego Roku  Kulturalnie zwraca się do rozmówców  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyra-
zów  Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera i sylaba  Kreśli kształty literopodobne  Zgodnie uczestniczy w zabawie  Szanuje plany i marzenia 
innych ludzi  Wie, że ludzie żyją w różnych warunkach  Odczytuje godziny na zegarze, zapisuje odczytaną godzinę 
Ponadpodstawowe  Pisze nazwy świąt wielką literą 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 3.
Zaczynamy 
karnawał

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat ilustracji związanych 
z wykonaniem strojów na bal 
karnawałowy. Opisywanie stroju 
karnawałowego. 
Poszerzanie słownictwa.
Wypowiedzi na temat różnych 
rodzajów zegarów na podsta-
wie doświadczeń U. Czytanie 
globalne. Nauka pisania liter 
z i Z.
Kształtne pisanie wyrazów.
Rozwiązywanie rebusów. Czy-
tam sam!

Wysłuchanie 
Oberka G. Bace-
wicz.
Pokaz brzmienia 
skrzypiec.
Znak graficzny 
ćwierćnuty.

Wyszukiwanie 
wskazanej infor-
macji o miejscu 
zamieszkania.
Uczestnictwo 
w zgodnej za-
bawie.

Zegar – od-
czytywanie 
pełnych godzin 
na zegarze i ich 
zapisywanie. 
Dokonywanie 
prostych obli-
czeń czasowych.

Wzbogacanie 
wiedzy uczniów 
na temat spo-
sobów odmie-
rzania czasu 
dawniej i dziś.
Rodzaje ze-
garów (zegar 
słoneczny, klep-
sydra).
Narzędzia 
i materiały po-
trzebne do wy-
konania strojów 
na bal karnawa-
łowy.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 6, 7 
K. s. 6, 7, 65

CD – G. Bace-
wicz,  Oberek 
K. s. 62

P. s. 6 M. s. 8–10 P. s. 6, 7 

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 b, c
3.2 a

5.4
5.7

7.15 9.1 a, b
9.2 a

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat ilustracji  Obdarza uwagą rozmówców  Układa pytania i odpowiedzi  Poszerza swoje słownictwo  Wypowiada się na temat 
różnych rodzajów zegarów  Czyta metodą globalną  Pisze litery z, Z  Doskonali technikę kształtnego pisania wyrazów  Rozwiązuje rebusy  Uczestniczy w zgodnej za-
bawie  Wymienia narzędzia i materiały potrzebne do wykonania stroju na bal karnawałowy  Rozwiązuje rebusy  Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji  Za-
pisuje graficznie wartość rytmiczną – ćwierćnuta  Uważnie słucha utworu muzycznego oraz pokazu brzmienia skrzypiec  Określa aparat wykonawczy, zespół wykonawczy 
oraz nastrój słuchanego utworu  Oblicza upływ czasu, posługując się zegarem  Ustawia wskazówki zegara tak, aby wskazywały pełną godzinę 
Ponadpodstawowe  Opisuje strój karnawałowy  Wyszukuje wskazane informacje o miejscu zamieszkania  Wzbogaca wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu daw-
niej i dziś  Rozróżnia rodzaje zegarów 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 4.
Przygotowa-
nia do balu

Nauka czytania wyrazów z r.
Ćwiczenie umiejętności czyta-
nia na różnych poziomach.
Wyszukiwanie na ilustracji 
przedmiotów, w których na-
zwach słychać r.
Wskazywanie w tekście wyra-
zów z r.
Wielozdaniowe wypowiedzi na 
temat konstruowania robota 
przez tatę i Radka.
Rozmowa na temat przedmio-
tów wykorzystywanych do 
skonstruowania robota.
Analiza i synteza wzrokowo-słu-
chowa wyrazów.
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do pisania liter 
r, R.

Współpraca 
w grupie pod-
czas wykonywa-
nia robotów.

Recykling – 
wykorzystanie 
surowców wtór-
nych do wyko-
nania robota.
Stosowanie 
opakowań eko-
logicznych.
Segregacja 
śmieci.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych, dokony-
wanie prostych 
obliczeń doty-
czących czasu.
Ćwiczymy 
z Noni.

Wykonanie 
robota.
Dbałość o po-
rządek w miej-
scu pracy.
Bezpieczeństwo 
pracy.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 8, 9
K. s. 8, 9 

M. s. 11–15 

Odniesienia 
do NPP

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

5.4 6.6 7.8
7.15

9.2 a, c
9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z r  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać r  Wskazuje 
w tekście wyrazy z r  Wypowiada się na temat wykonywania robota oraz przedmiotów wykorzystywanych do jego konstrukcji  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy  Doko-
nuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Kreśli kształty literopodobne przygotowujące do pisania liter r, R  Zgodnie współpracuje w grupie podczas pracy zespo-
łowej  Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych  Wie, że należy segregować śmieci  Wykorzystuje surowce wtórne do wykonania robota  Dba o ład i porządek 
w miejscu pracy  Konstruuje robota  Odczytuje godziny na zegarze  Ustawia wskazówki na zegarze adekwatnie do zapisanej godziny  Zapisuje odczytane godziny  Do-
konuje prostych obliczeń zegarowych dotyczących upływu czasu 
Ponadpodstawowe  Wie, czym jest recykling 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 5.
Bal karnawa-
łowy

Opisywanie ilustracji przedsta-
wiającej bal karnawałowy.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat strojów poszczegól-
nych dzieci.
Czytanie globalne wyrazów. 
Nauka pisania liter r, R. Analiza 
i synteza wzrokowa.
Pisanie po śladzie i przepisywanie 
wyrazów i zdań. 
Czytam sam!

Wykonanie 
i ozdabianie 
maski karnawa-
łowej zgodnie 
z instrukcją.
Ozdabianie sali 
gimnastycznej 
na bal karnawa-
łowy według 
pomysłów 
dzieci.

Zgodna zabawa 
w zespole pod-
czas balu karna-
wałowego.
Organizowanie 
bezpiecznych 
zabaw.

Dzień bez mate-
matyki. 

Porządek 
w miejscu pracy.
Bezpieczeń-
stwo podczas 
posługiwania się 
ostrymi narzę-
dziami.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 10, 11 
K. s. 10, 11, 65

K. s. 11 P. s. 10, 11 K. s. 11

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 b, c 5.4
5.10

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat strojów poszczególnych dzieci na balu  Czyta globalnie wyrazy  Pisze litery r, R  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słucho-
wej wyrazów  Pisze po śladzie  Przepisuje wyrazy i zdania  Wykonuje maskę karnawałową zgodnie z instrukcją  Ozdabia salę gimnastyczną, wykorzystując odpowiednie 
materiały, według własnego pomysłu  Zgodnie bawi się podczas balu karnawałowego  Organizuje bezpieczne zabawy  Utrzymuje porządek w miejscu pracy  Bezpiecznie 
posługuje się nożyczkami podczas wykonywania maski 
Ponadpodstawowe  Opisuje ilustrację przedstawiającą bal karnawałowy 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min



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

6

Tygodniowy rozkład materiału wychowania fizycznego na 1. tydzień stycznia
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne  
(zgodne z NPP)

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Z piłką w ręce. 
Przygotowanie  
do uczestnictwa  
w grach zespołowych
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w zabawach, mini-
grach i grach terenowych, zawo-
dach sportowych, respektując 
reguły i podporządkowując się 
decyzjom sędziego.
10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, chwy-
ta, kozłuje, odbija i prowadzi ją.
10.3 d
Wie, jak należy zachować się 
w sytuacjach zwycięstwa i radzi 
sobie z porażkami w miarę swo-
ich możliwości. 

– Rozwija sprawność fizyczną, 
uczestnicząc w minigrach spor-
towych.

– Przestrzega zasad minigier spor-
towych.

1) zabawy i gry wyrabiające umie-
jętność rzutu, chwytu i kozło-
wania („Zaczarowany gwizdek”, 
„Kozłuj i licz”);

2) dowolne podrzuty piłki w górę, 
chwyt oburącz w miejscu 
i w chodzie;

3) rzuty piłki w górę i chwyt po 
wykonaniu przysiadu, obrotu, 
klaśnięciu w dłonie;

4) minipiłka ręczna – gra w małych 
drużynach.

Podstawowe
 • Rzuca, chwyta i kozłuje piłkę 

w różnych pozycjach.
 • Bierze udział w grze drużynowej 

z zachowaniem reguł.

Ponadpodstawowe
 • Współpracuje w drużynie.

Zabawy z myszką.  
Tradycyjne zabawy  
ruchowe ze śpiewem
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w zabawach, mini-
grach i grach terenowych, zawo-
dach sportowych, respektując 
reguły i podporządkowując się 
decyzjom sędziego.

– Rozwija sprawność fizyczną, po-
ruszając się zgodnie z podanym 
rytmem.

– Wykonuje wybrane elementy 
tańca zgodnie z regułami.

1) zabawa ze śpiewem „Uciekaj 
myszko do dziury”;

2) krok dostawny w prawą i lewą 
stronę – zmienne rytmy;

3) nauka zabawy tanecznej ze 
śpiewem „Mało nas do pieczenia 
chleba”;

4) zabawa ze śpiewem „Czarny 
baran”.

Podstawowe
 • Porusza się zgodnie z podanym 

rytmem.
 • Uczestniczy w zabawach rytmicz-

no-ruchowych ze śpiewem.

Nikt nie jest silny zawsze, 
nikt nie jest słaby zawsze.
Kształtowanie postaw 
empatycznych
(45 min)

11.3 
Wie, że dzieci niepełnosprawne 
znajdują się w trudnej sytuacji 
i pomaga im.

– Wymienia możliwe formy po-
mocy osobom niepełnospraw-
nym.

1) zabawy ruchowe – symulacyjne 
(wczuwanie się w rolę osoby 
niepełnosprawnej);

2) dyskusja na temat naszych moż-
liwości i ograniczeń.

Podstawowe
 • Wymienia możliwe formy pomo-

cy osobom niepełnosprawnym.
 • Dyskutuje na temat naszych moż-

liwości i ograniczeń.

Ponadpodstawowe
 • Wczuwa się w rolę osoby niepeł-

nosprawnej; rozpoznaje i nazywa 
jej ograniczenia i potrzeby.



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

7

II. Czas zimowej zabawy

Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 6.
Zabawy 
na śniegu

Słuchanie ze zrozumieniem frag-
mentów Przygód Koziołka Matoł-
ka K. Makuszyńskiego.
Wielozdaniowe wypowiedzi na te- 
mat bohatera wiersza i jego przygód. 
Opisywanie ilustracji do tekstu.
Usprawnianie techniki czytania 
w ćwiczeniach Gimnastyki oka 
i języka.
Wypowiedzi na temat ilustracji 
przedstawiających bezpieczne 
zabawy zimowe.
Odczytywanie i zapisywanie zdań.
Naśladowanie mimiką, gestem i ru-
chem zachowania bohatera tekstu.

Rytmiczne 
pytania i odpo-
wiedzi w zaba-
wie.
Wysłuchanie 
miniatur: Marsz 
królewskiego 
lwa, Łabędź 
z cyklu Karna-
wał zwierząt 
C. Saint-Saënsa.

Projektowanie 
numeru starto-
wego dla Ko-
ziołka Matołka 
z wykorzysta-
niem dowolnej 
techniki pla-
stycznej.
Kolorowanie 
obrazka.

Organizowanie 
bezpiecznych 
zabaw zimo-
wych.
Przestrzeganie 
reguł obowiązu-
jących podczas 
zawodów spor-
towych.

Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań teksto-
wych. Dodawa-
nie i odejmowa-
nie w zakresie 
10, porównywa-
nie liczb.
Matematyka 
w działaniu.

Wykonanie 
i układanie puz-
zli z wyprawki.

Przestrzeganie 
zasad fair play 
w sporcie.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 12, 13
K. s. 12, 13
CD – Lektury do słuchania

CD – C. Saint-
-Saëns, Karna-
wał zwierząt 
– Marsz kró-
lewskiego lwa, 
Łabędź.

K. s. 12, 13 K. s. 12, 13 M. s. 16–20
K. u.

W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, b
3.2 c

4.2 b 5.4
5.10

7.3
7.4
7.5
7.8

9.2 c
9.3 a

11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem fragmentu tekstu  Wypowiada się na temat bohatera tekstu i jego przygód  Bierze udział w rozmowie  Kulturalnie zwraca się do 
rozmówcy  Obdarza uwagą  Usprawnia technikę czytania w ćwiczeniach Gimnastyki oka i języka  Wypowiada się na temat bezpiecznych zabaw zimowych  Odczytuje 
i zapisuje zdania  Naśladuje bohatera tekstu mimiką, gestem i ruchem  Wypowiada się wybranymi technikami plastycznymi na płaszczyźnie  Projektuje numer startowy dla 
Koziołka Matołka, wykorzystując dowolną technikę plastyczną  Organizuje bezpieczne zabawy zimowe  Przestrzega reguł obowiązujących podczas zabaw sportowych  Wy-
konuje i układa puzzle z „Wyprawki 2”  Prawidłowo tworzy i odtwarza rytmiczne pytania i odpowiedzi  Uważnie słucha utworu muzycznego  Określa aparat wykonawczy, 
zespół wykonawczy oraz treść i nastrój słuchanego utworu  Wykonuje obliczenia do realistycznych zadań tekstowych i zadań zapisanych w formie graficznej (tarcza do gry) 
Ponadpodstawowe  Opisuje ilustrację  Zna zasady fair play 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 7.
Sporty zimo-
we

Wielozdaniowe wypowiedzi na 
temat zabaw zimowych na podsta-
wie ilustracji i doświadczeń U.
Opowiadanie o ulubionych zaba-
wach na śniegu i lodzie.
Poszerzanie słownictwa o nazwy 
sportów zimowych i sprzętów 
potrzebnych do ich uprawiania.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach. 
Przepisywanie wyrazów, pisanie 
z pamięci.
Opowiadanie historyjki  
obrazkowej.  
Poczytanka Narty.

Wykonanie za 
pomocą techni-
ki kolażu scenki 
przedstawia-
jącej ulubioną 
dyscyplinę 
zimowej olim-
piady.

Ustalanie zasad 
i reguł zwią-
zanych z bez-
pieczeństwem 
podczas zimo-
wych zabaw.

Obserwacja 
pogody i dosto-
sowanie stroju 
do warunków 
pogodowych.

Rozwiązywanie 
 realistycznych 
zadań teksto-
wych. Dodawa-
nie i odejmowa-
nie w zakresie 
10, rozkład liczb 
na dwa i trzy 
składniki.
Matematyka 
w działaniu.

Wycinanie 
i układanie 
histo ryjki obraz-
kowej.
Bezpieczne 
korzystanie 
z nożyczek.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 14, 15, 64
K. s. 14, 15

P. s. 14, 15
K. s. 14, 15

M. s. 16, 17, 21–23
K. u. 

W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 a, b 5.2
5.4
5.10

6.1
6.5

7.3
7.5
7.8

9.2 c
9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat zabaw zimowych  Poszerza słownictwo o nazwy sportów zimowych i sprzętów potrzebnych do ich uprawiania  Doskonali umiejętność 
czytania na różnych poziomach  Przepisuje oraz pisze z pamięci wyrazy  Wykonuje pracę techniką kolażu na zadany temat  Ilustruje sceny i sytuacje  inspirowane doświadcze-
niem  Układa reguły związane z bezpieczeństwem podczas zabaw zimowych i ich przestrzega  Obserwuje pogodę i dostosowuje swój strój do warunków pogodowych  Bez-
piecznie korzysta z nożyczek  Wycina i układa historyjkę obrazkową  Rozwiązuje proste zadania tekstowe  Porównuje liczby w zakresie 10 
Ponadpodstawowe  Opowiada o ulubionych zabawach na śniegu i lodzie  Opowiada historyjkę obrazkową 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 8.
W fokarium

Nauka czytania wyrazów z f.
Wyszukiwanie na ilustracji przed-
miotów, w których nazwach sły-
chać głoskę f.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach.
Wskazywanie w tekście wyrazów 
z literą f.
Wielozdaniowe wypowiedzi  
na temat fokarium.
Rozmowa na temat zawodów, 
które U. chcieliby wykonywać 
w przyszłości.
Analiza i synteza wzrokowa i słu-
chowa wyrazów.
Ćwiczenia grafomotoryczne przy-
gotowujące do nauki pisania liter 
f, F.

Wartość rytmi-
czna – ósemka 
w ćwiczeniach 
graficznych 
i muzyczno-  
-rytmicznych.

Praca w foka-
rium.
Rozmowa na 
temat zawo-
dów, które U. 
chcieliby wyko-
nywać w przy-
szłości.
Zasady zacho-
wania się pod-
czas zwiedzania 
fokarium.

Warunki życia 
fok w warun-
kach natural-
nych i sztucz-
nych.
Zagrożenia ze 
strony człowie-
ka dla fok.
Fokarium  
w Helu.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych. Dodawa-
nie i odejmowa-
nie w zakresie 
10, rozkład liczb 
na dwa i trzy 
składniki.
Matematyka 
w działaniu.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

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

P. s. 60 – Abe-
cadło muzyczne 
– ósemka
K. s. 62
CD

P. s. 16, 17 P. s. 16, 17 M. s. 16, 17, 24, 
25
K. u.

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, b 5.4
5.9

6.2
6.6
 

7.3
7.5
7.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z f  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać głoskę f  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Wska-
zuje w tekście wyrazy z literą f  Wypowiada się na temat fokarium oraz zawodów, które chciałby w przyszłości wykonywać  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej 
wyrazów  Kreśli kształty literopodobne  Rozpoznaje i nazywa zawody  Rozpoznaje wartość rytmiczną – ósemka – w zapisie graficznym i podczas ćwiczeń ruchowo-
-muzycznych  Zapisuje graficznie wartość rytmiczną – ósemka  Wykonuje przykładowe działania dodawania w pamięci  Rozwiązuje proste realistyczne zadania teksto-
we  Zapisuje liczbę 10 w postaci trzech składników 
Ponadpodstawowe  Zna warunki naturalne i sztuczne życia fok oraz zagrożenia ze strony człowieka wobec tych zwierząt  Stosuje zasady właściwego zachowania podczas 
zwiedzania fokarium 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 9.
Ciekawe ferie 
w domu

Opowiadanie o ciekawych sposo-
bach spędzania ferii na podstawie 
ilustracji i doświadczeń U.
Rozmowa o planach związanych 
ze spędzaniem czasu wolnego 
w ferie.
Czytanie globalne.
Nauka pisania liter f i F.
Pisanie po śladzie i przepisywanie.
Analiza i synteza wzrokowa i słu-
chowa wyrazów.
Zabawa pantomimiczna „Zgadnij, 
co robię”. 
Czytam sam!

Nauka piosenki 
Baw się na 
śniegu.

Tworzenie 
kodeksu bez-
piecznych ferii.

Wykorzystanie 
prognozy po-
gody podczas 
planowania 
czasu wolnego 
w ferie.
Dostosowanie 
stroju do wa-
runków pogo-
dowych.

Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań teksto-
wych, porów-
nywanie liczb 
w zakresie 10.
Matematyka 
w działaniu.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 18
K. s. 18, 19, 66

CD M. s. 16, 17, 26, 
27
K. u.  

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a 5.10
5.11

6.5
6.10

7.3
7.4
7.5
7.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Opowiada o ciekawych sposobach spędzenia ferii zimowych  Wypowiada się na temat planów związanych ze spędzaniem czasu wolnego podczas ferii  Uczest-
niczy w rozmowie  Kulturalnie zwraca się do rozmówców  Czyta globalnie  Pisze litery f, F  Pisze po śladzie i przepisuje wyrazy  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-
-słuchowej wyrazów  Uczestniczy w zabawie pantomimicznej  Tworzy kodeks bezpiecznych ferii  Wykorzystuje prognozę pogody do zaplanowania czasu wolnego w fe-
rie  Dostosowuje strój do warunków pogodowych  Wykonuje przykładowe działania dodawania i odejmowania w zakresie 10  Porównuje liczby w zakresie 10  Rozwiązuje 
realistyczne zadania tekstowe  Śpiewa piosenkę Bawię się na śniegu 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 10.
Pomagamy 
ptakom prze-
trwać zimę

Wielozdaniowe wypowiedzi na te-
mat pomocy ptakom w przetrwa-
niu zimy na podstawie ilustracji, 
tekstu oraz doświadczeń U.
Opisywanie ptaków zostających 
w kraju na zimę.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach.
Poszerzanie słownictwa U. o na-
zwy ptaków dokarmianych zimą.
Analiza i synteza wzrokowa wyra-
zów.
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów. 

Współpraca 
z kolegami 
w zabawie.

Obserwacje 
zachowania 
ptaków podczas 
zimy w środowi-
sku naturalnym. 
Cechy charakte-
rystyczne wyglą-
du, zachowania 
i pokarm pta-
ków pozostają-
cych w kraju na 
zimę.

Dzień bez ma-
tematyki.

Wykonanie pra-
cy technicznej 
na podstawie 
instrukcji w kar-
tach ćwiczeń.

Niesienie 
pomocy 
potrzebu jącym 
zwierzętom.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 19
K. s. 20, 21 

P. s. 19 K. s. 21

Odniesienia 
do NPP

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

5.4 6.1
6.5

9.2 c 11.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Rozumie potrzebę pomocy ptakom w przetrwaniu zimy  Dokarmia ptaki  Wypowiada się na temat sposobów przystosowania zwierząt do warunków zimo-
wych  Opisuje ptaki, które spędzają zimę w kraju  Doskonali technikę czytania na różnych poziomach  Poszerza słownictwo o nazwy ptaków  Ze zrozumieniem posłu-
guje się określeniami: głoska, sylaba, wyraz, litera  Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma  Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami  Wie, 
że nie należy kłamać i zatajać prawdy  Obserwuje zachowanie ptaków podczas zimy w środowisku naturalnym  Wykonuje pracę techniczną zgodnie z instrukcją  Dba o ład 
i porządek w miejscu pracy  Niesie pomoc potrzebującym zwierzętom 

Tygodniowe
rozliczenie 
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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Rozkład materiału wychowania fizycznego na 2. tydzień stycznia
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne (zgodne 
z NPP)

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

W zdrowym ciele – 
zdrowy duch.
Zabawy utrwalające 
zachowania prozdro-
wotne
(45 min)

10.4 c
Wie, że nie może samodzielnie za-
żywać lekarstw i stosować środków 
chemicznych niezgodnie z przezna-
czeniem.

– Wymienia zagrożenia 
wynikające z samodziel-
nego zażywania lekarstw 
i stosowania środków 
chemicznych.

1) ćwiczenia oddechowe;
2) ćwiczenia relaksacyjne;
3) masażyki relaksacyjne z wyko-

rzystaniem rytmu i muzyki;
4) pogadanka o szkodliwości 

samodzielnego zażywania le-
karstw;

5) szukanie naturalnych sposobów 
zapobiegania chorobom – zaba-
wa z wykorzystaniem wiadomo-
ści o właściwościach roślin.

Podstawowe
 • Wymienia zagrożenia wynikające z sa-

modzielnego zażywania lekarstw i sto-
sowania środków chemicznych.

 • Uczestniczy w pogadance o samodziel-
nym zażywaniu lekarstw.

 • Wykonuje w zabawie ćwiczenia odprę-
żające.

Ponadpodstawowe
 • Wymienia środki chemiczne stosowane 

w gospodarstwie domowym.

Zaczarowany las. 
Rzuty piłką do celu 
stałego i ruchomego
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, 
kozłuje, odbija i prowadzi ją. 
10.4 e 
Przestrzega zasad bezpiecznego 
zachowania się w trakcie zajęć ru-
chowych; posługuje się przyborami 
sportowymi zgodnie z ich przezna-
czeniem.

– Wykonuje rzuty piłką do 
celu stałego.

– Wykonuje rzuty piłką do 
celu ruchomego.

1) rzuty piłką do celu stałego 
z małej i dużej odległości;

2) rzuty piłką do celu ruchomego 
z małej i dużej odległości – za-
bawa „Wilki i Czerwony Kaptu-
rek”;

3) gra w zbijaka;
4) rzuty do kosza i do bramki.

Podstawowe
 • Wykonuje rzuty piłką do celu stałego.
 • Wykonuje rzuty piłką do celu rucho-

mego.
 • Uczestniczy w grze zespołowej, zacho-

wując reguły.

Ponadpodstawowe
 • Rzuca piłką do kosza i bramki.

Dobrze zorientowa-
ni w grze i w kibico-
waniu. 
Wdrażanie do prze-
strzegania zasad  
fair play
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w zabawach, minigrach 
i grach terenowych, zawodach spor-
towych, respektując reguły i podpo-
rządkowując się decyzjom sędziego.
10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, 
kozłuje, odbija i prowadzi ją.
10.3 d
Wie, jak należy zachować się w sytu-
acjach zwycięstwa i radzi sobie z po-
rażkami w miarę swoich możliwości. 

– Rozwija sprawność fizycz-
ną, uczestnicząc w grach 
i zabawach.

– Przestrzega zasad fair play 
w czasie rywalizacji oraz 
kibicowania.

1) kozłowanie w ruchu – ćwiczenia 
indywidualne;

2) konkurs kozłowania, kibicowa-
nie kolegom;

3) mecz w dwa ognie lub piłkę 
ręczną, przestrzeganie zasad 
gry;

4) samoocena zachowania w cza-
sie meczu, zasady fair play.

Podstawowe
 •  Kozłuje piłkę w miejscu i w marszu.
 • Właściwie zachowuje się w sytuacji 

zwycięstwa i porażki.
 • Uczestniczy w grze, przestrzegając 

reguł.
 • Udziela informacji zwrotnej na temat 

własnego zachowania podczas meczu.

Ponadpodstawowe
 •  Kozłuje piłkę w truchcie.
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III. Dawniej i dziś
Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna
Dzień 11.
Rodzinne 
skarby

Nauka czytania wyrazów z literą w.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach.
Czytanie globalne.
Wyszukiwanie na ilustracji przed-
miotów z głoską w.
Wskazywanie w tekście wyrazów 
z literą w.
Wielozdaniowe wypowiedzi na te-
mat rodzinnych skarbów przecho-
wywanych w domu na podstawie 
ilustracji i doświadczeń U.
Nazywanie i opis skarbów rodzin-
nych.
Ćwiczenia grafomotoryczne przy-
gotowujące do pisania liter w, W.
Analiza i synteza wzrokowo-słu-
chowa wyrazów.

Instrument 
strunowy – 
skrzypce.

Znaczenie pa-
miątek rodzin-
nych dla człon-
ków rodziny.
Szacunek i re-
lacje między 
członkami ro-
dziny.

Recykling.
Segregowanie 
śmieci. Stoso-
wanie opako-
wań ekologicz-
nych.

Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań teksto-
wych. 
Dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 10,
rozkład liczb  
na dwa skład-
niki.

Wykonanie 
pudełka na pa-
miątki rodzinne 
z wykorzysta-
niem surowców 
wtórnych.

Szacunek dla 
osób starszych.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 20, 21
K. s. 22, 23

P. s. 62 – Abeca-
dło instrumen-
tów. Instrumen-
ty strunowe 
– skrzypce.
CD

P. s. 20, 21 M. s. 28, 29

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 c 5.1
5.3

6.6 7.3
7.5
7.8

9.2 a, c
9.3 a, b

11.1

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z literą w  Doskonali technikę czytania na różnych poziomach  Czyta globalnie  Wyszukuje na ilustracji przedmioty z głoską w  Wskazuje 
w tekście wyrazy z literą w  Bierze udział w rozmowie na temat rodzinnych skarbów i sposobów ich przechowywania w domu  Kulturalnie zwraca się do rozmówców   
Dba o estetykę pisma  Kreśli kształty literopodobne  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, syla-
ba, wyraz, litera  Wie, jakie znaczenie mają pamiątki rodzinne dla poszczególnych członków rodziny  Okazuje szacunek w relacjach z innymi członkami rodziny  Segreguje 
śmieci  Rozumie potrzebę stosowania opakowań ekologicznych  Wykonuje pudełko na pamiątki rodzinne, wykorzystując surowce wtórne  Dba o ład i porządek w miej-
scu pracy  Okazuje szacunek osobom starszym  Potrafi rozpoznać i nazwać instrument strunowy – skrzypce  Wykonuje przykładowe działania dodawania i odejmowania 
w zakresie 10  Wykonuje ilustrację do zadania tekstowego  Rozwiązuje proste zadanie tekstowe  Układa zadanie do ilustracji 
Ponadpodstawowe  Nazywa i opisuje skarby rodzinne  Wie, co oznacza recykling 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 12.
Przepis  
na ciasto 
prababci

Słuchanie tekstu Ciasto po pra-
babci.
Wielozdaniowe  wypowiedzi 
na temat pamiątek rodzinnych, 
ich znaczenia, wyglądu i sposobu 
przechowywania w domu  
rodzinnym.
Nazywanie emocji zwią zanych 
z pa mią t kami rodzinnymi.
Nauka pisania liter w, W.
Pisanie po śladzie i przepisywa-
nie sylab.  
Czytam sam!

Nauka  piosenki 
Babcia tańczy 
rock and rolla.

Projektowanie 
i ozdabianie 
papierowej 
serwetki.

Znaczenie 
pamiątek ro-
dzinnych dla 
członków ro-
dziny.
Szacunek i re-
lacje między 
członkami 
rodziny.
Nazywanie 
emocji związa-
nych z pamiąt-
kami rodzin-
nymi.

Rozwiązywanie 
 realistycznych 
zadań 
teksto wych. 
Dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 10, 
rozkład liczb 
na trzy skład-
niki.

Szacunek wo-
bec osób star-
szych.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 22, 23
K. s. 24, 25, 66
CD

CD P. s. 22, 23 M. s. 30, 31

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a 4.2 b, c 5.1
5.3

7.3
7.5
7.8

11.1

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem opowiadania  Wypowiada się na temat pamiątek rodzinnych, ich znaczenia, wyglądu i sposobu przechowywania 
w domu  Układa pytania i odpowiedzi  Kulturalnie zwraca się do rozmówców  Nazywa emocje związane z pamiątkami rodzinnymi  Pisze litery w, W  Dba 
o  estetykę pisma  Pisze po śladzie i przepisuje sylaby  Projektuje i ozdabia serwetkę  Wie, co wynika z przynależności do rodziny  Wywiązuje się z powinności 
 wobec bliskich  Wykonuje ilustrację do zadania tekstowego  Dodaje trzy i cztery składniki w zakresie 10  Rozwiązuje proste zadanie tekstowe  Śpiewa pio-
senkę Babcia tańczy rock and rolla 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 13.
Dawniej, dziś 
i w przyszło-
ści

Wielozdaniowe wypowiedzi U. 
na temat wyglądu miasta dawniej, 
dziś i w przyszłości na podstawie 
ilustracji w podręczniku oraz do-
świadczeń U.
Poszerzanie słownictwa o wy-
razy opisujące wygląd postaci, 
budynków, pojazdów i zwierząt 
przedstawionych na ilustracjach 
w podręczniku.
Opis ilustracji.
Ćwiczenia usprawniające czytanie 
wyrazów z wykorzystaniem tech-
nik szybkiego czytania.
Analiza i synteza wzrokowo- 
-słuchowa wyrazów.
Pisanie po śladzie.
Opowiadanie o przebiegu lekcji 
dawniej, dziś i w przyszłości.

Porównanie 
życia codzien-
nego w mieście 
dawniej i dziś.

Wpływ rozwoju 
techniki i cywi-
lizacji na życie 
zwierząt.
Zwierzęta żyją-
ce w mieście.
Schroniska dla 
zwierząt.

Rozwiązywanie 
zadań tek-
stowych – 
opisywanie 
prostych relacji 
ilościowych 
między danymi 
przedmiotami 
(tyle samo, 
mniej, więcej, 
o ile mniej, o ile 
więcej).
Rozkład liczby 
9 na trzy skład-
niki.
Ćwiczymy 
z Noni.

Wykonanie 
ramki do zdję-
cia zgodnie 
z instrukcją.
Ład i porzą-
dek w miejscu 
pracy.
Bezpieczne po-
sługiwanie się 
nożyczkami.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 24, 25
K. s. 26, 27

K. s. 26, 27 P. s. 24, 25 M. s. 32–35 W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

5.7 6.2
6.6
6.10

7.3
7.4
7.5
7.8

9.2 c
9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat wyglądu miasta dawniej, dziś i w przyszłości  Rozmawia o ilustracji  Kulturalnie zwraca się do rozmówców  Obdarza uwagą 
rozmówcę  Poszerza słownictwo o wyrazy opisujące wygląd postaci, budynków, pojazdów i zwierząt  Doskonali technikę czytania  Dokonuje analizy i syntezy wzro-
kowo-słuchowej wyrazów  Pisze po śladzie  Porównuje życie codzienne dawniej i dziś  Wykonuje ramkę zgodnie z instrukcją  Utrzymuje ład i porządek w miejscu 
pracy  Dba o bezpieczeństwo swoje i innych  Rozwiązuje proste zadania tekstowe  Porównuje liczby w zakresie 10, określa ilość przedmiotów, określa relacje ilościo-
we  Wykonuje ilustrację do zadania tekstowego  Zapisuje liczbę 9 w postaci trzech składników 
Ponadpodstawowe  Opisuje ilustrację  Opowiada o przebiegu lekcji  Wie, jaki wpływ ma rozwój techniki i cywilizacji na życie zwierząt  Rozumie rolę schronisk w ży-
ciu bezdomnych zwierząt w mieście 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 14.
Opowieści 
starych  
albumów

Wielozdaniowe wypowiedzi  
na temat starych zdjęć.
Opis wyposażenia klasy w daw-
nych czasach na podstawie zdjęć 
oraz czytanego tekstu.
Opis stroju uczniowskiego w daw-
nych czasach i dziś.
Ćwiczenia w czytaniu logotomów 
oraz sylab w różnych pozycjach 
z wykorzystaniem technik szyb-
kiego czytania w Gimnastyce oka 
i języka. Ćwiczenie umiejętności 
czytania na różnych poziomach. 
Ćwiczenia w układaniu i zapisywa-
niu pytań.
Analiza i synteza wzrokowa i słu-
chowa wyrazów.
Uzupełnianie zdań nazwami czyn-
ności. Poczytanka Stary album.

 Wysłuchanie 
utworów 
utrwalających 
brzmienie 
skrzypiec: 
A. Dvořák, 
 Humoreska.

Wykonanie 
portretu ro-
dzinnego do-
wolną techniką 
plastyczną.

Porównanie 
szkoły dawnej 
i dzisiejszej – jej 
wyglądu, sposo-
bu prowadzenia 
lekcji, pracy 
nauczyciela.

Zagadki mate-
matyczne – ma-
szynki liczbowe.
Matematyka 
w działaniu.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 26, 27, 65
K. s. 28, 29

CD – A. Dvořák, 
 Humoreska. 

P. s. 26 M. s. 36–42

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 c 4.2 b 5.9 7.3 
7.5 
7.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Bierze udział w rozmowie na temat starych zdjęć  Obdarza uwagą innych i słucha ich wypowiedzi  Opisuje wyposażenie klasy w dawnych czasach na podstawie 
zdjęć i czytanego tekstu  Opisuje strój uczniowski w dawnych czasach i porównuje go ze strojem współczesnego ucznia  Wykorzystuje techniki szybkiego czytania w Gimnastyce 
oka i języka  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Układa i zapisuje pytania  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Nazywa czyn-
ności i uzupełnia nimi zdania  Wypowiada się w wybranej technice plastycznej na płaszczyźnie, wykonując portret rodzinny  Dostrzega różnice w sposobie prowadzenia lekcji 
dawniej i dziś  Uważnie słucha utworów muzycznych  Określa aparat wykonawczy, zespół wykonawczy, charakter oraz nastrój słuchanych utworów  Rozpoznaje brzmienie 
instrumentu strunowego – skrzypce  Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10  Rozwiązuje zagadki liczbowe własnymi sposobami 



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

17

Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 15.
Nowe szaty 
cesarza

Słuchanie baśni Nowe szaty  
cesarza.
Układanie zakończenia baśni.
Propozycja innego zakończenia 
baśni.
Opowiadanie historyjki obrazko-
wej.
Porządkowanie kolejności wyda-
rzeń.
Nazywanie czynności wykonywa-
nych przez bohaterów.
Nazywanie emocji bohaterów.
Odszyfrowanie zakodowanych 
wyrazów.
Pisanie po śladzie wyrazów i zdań.
Pisanie zdań z pamięci.

Ozdabianie 
strojów królew-
skiej rodziny.

Odwaga, mą-
drość, prawda 
w kontaktach 
z rówieśnikami 
i dorosłymi.

Dzień bez ma-
tematyki. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 28, 29
K. s. 30, 31
CD – Lektury do słuchania

K. s. 30 P. s. 28, 29

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 b, c 5.1
5.2

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu czytanej przez N. baśni Nowe szaty cesarza  Układa pytania i odpowiedzi dotyczące historyjki obrazkowej  Porządkuje wydarzenia 
w odpowiedniej kolejności  Nazywa czynności wykonywane przez bohaterów  Nazywa emocje bohaterów  Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji   Pisze 
po śladzie wyrazy i zdania  Pisze zdania z pamięci  Projektuje stroje dla królewskiej rodziny  Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosły-
mi  Wie, że należy być odważnym i mądrym, że nie należy kłamać i zatajać prawdy 
Ponadpodstawowe  Samodzielnie układa zakończenie baśni  Opowiada historyjkę obrazkową 

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 stycznia
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne (zgodne 
z NPP)

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Mądry człowiek 
dba o zdrowie. 
Zestawy ćwiczeń  
do codziennej 
gimnastyki
(45 min)

10.4 b
Wie, jakie znaczenie dla zdrowia 
ma właściwe odżywianie się oraz 
aktywność fizyczna.

– Zalicza ruch do czynników 
sprzyjających zdrowiu i roz-
wojowi.

1) przygotowanie zestawów ćwi-
czeń do gimnastyki porannej oraz 
do wykorzystania w czasie zajęć 
szkolnych;

2) zabawa ruchowa z rytmicznie re-
cytowanym tekstem: „Gimnastyka 
to zabawa...”.

Podstawowe
 • Wykonuje ćwiczenia z przygotowane-

go zestawu.
 • Ćwiczy rytmicznie, recytując rymo-

wankę.

Ponadpodstawowe
 • Proponuje własne ćwiczenia.
 • Uzasadnia potrzebę ćwiczeń poran-

nych.

Niestraszne nam 
przepaście, góry. 
Ćwiczenia równo-
ważne
(45 min)

10.2 c
Wykonuje ćwiczenia równoważne 
bez przyboru, z przyborem  
i na przyrządzie.

– Wykonuje ćwiczenia równo-
ważne.

1) ćwiczenia równoważne z podno-
szeniem jednej nogi;

2) zabawa ruchowa „Samolot – rakie-
ta – odrzutowiec”;

3) identyfikowanie źródła dźwięku; 
odszukiwanie go z zasłoniętymi 
oczami;

4) zabawa ruchowa przy muzyce 
– „jak w lustrze” – naśladowanie 
ruchów kolegi;

5) przysiady na jednej nodze.

Podstawowe
 • Wykonuje ćwiczenia równoważne.
 • Przemieszcza się do celu z zamknięty-

mi oczami.

Ponadpodstawowe
 • Wspiera innych w wykonywaniu ćwi-

czeń, przy ograniczonej samokontroli 
(np. z zasłoniętymi oczami).

Czarowanie piłką. 
Przygotowanie 
do uczestnictwa 
w grach zespoło-
wych
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w zabawach, minigrach 
i grach terenowych, zawodach spor-
towych, respektując reguły i podpo-
rządkowując się decyzjom sędziego.
10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, 
kozłuje, odbija i prowadzi ją.
10.3 d
Wie, jak należy zachować się w sytu- 
acjach zwycięstwa i radzi sobie z po-
rażkami w miarę swoich możliwości. 

– Rozwija sprawność fizyczną 
przez uczestnictwo w grach 
zespołowych.

– Przestrzega reguł w grach 
zespołowych.

1) rzuty piłką znad głowy – ćwiczenie 
w parach w siadzie rozkrocznym;

2) elementy gry w minikoszykówkę – 
kozłowanie piłki w miejscu;

3) elementy gry w minikoszykówkę – 
rzuty piłką do celu;

4) samoocena zachowania w czasie 
meczu.

Podstawowe
 • Podejmuje próby rzutu piłką znad 

głowy.
 • Podejmuje próby uczestnictwa w no-

wej grze zespołowej.
 • Podejmuje próby rzutów piłką do celu 

(obręczy, tarczy, kosza).
 • Udziela informacji zwrotnej na temat 

własnego zachowania podczas meczu.

Ponadpodstawowe
 • Kozłuje piłkę w miejscu i w marszu.


