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

IV. Klub wynalazców
Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna
Dzień 16.
A ja nie mam

Słuchanie tekstu A ja nie mam.
Wielozdaniowe wypowiedzi  
na temat zazdrości o posiadane 
przez kolegów rzeczy.
Wypowiedzi na podstawie wysłu-
chanego tekstu literackiego i do-
świadczeń U.
Nazywanie emocji w sytuacji, gdy 
dziecko czuje się gorsze.
Rozmowa o sposobach spędzania 
czasu z najbliższymi.
Analiza i synteza wzrokowa wy-
razów.
Pisanie wyrazów.
Nazywanie czynności wykonywa-
nych w czasie wolnym.

Czas wolny 
z najbliższymi.
Relacje w ro-
dzinie.
Dostosowanie 
oczekiwań do 
realiów finanso-
wych rodziny.
Prawidłowe 
relacje w grupie 
rówieśniczej.

Obliczanie cię-
żaru różnych 
przedmiotów. 
Pojęcie kilogra-
ma.
Matematyka  
w działaniu.

Świadomość, 
że ludzie żyją 
w różnych wa-
runkach mate-
rialnych.
Poszanowanie 
cudzej własno-
ści.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 30, 31
K. s. 32, 33
CD

P. s. 30, 31
K. s. 33

M. s. 36–39, 43, 
44

P. s. 30, 31

Odniesienia 
do NPP

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

5.3
5.4

7.11 11.1
11.5

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu tekstu  Wypowiada się na temat zazdrości o posiadane przez kolegów rzeczy  Zadaje pytania i układa odpowiedzi na podstawie tekstu 
literackiego  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy  Nazywa emocje dziecka, które czuje się gorsze  Wypowiada się na temat sposobów spędzania czasu z najbliższymi  Po-
sługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów  Pisze wyrazy  Nazywa czynności wykonywane w czasie 
wolnym  Organizuje czas wolny z najbliższymi i wypowiada się na ten temat  Zna relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich  Dostosowuje swoje 
oczekiwania do realiów finansowych rodziny  Dba o prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej  Szanuje cudzą własność  Ma świadomość tego, że ludzie żyją w różnych wa-
runkach materialnych  Potrafi oszacować „na oko” ciężar przedmiotu  Rozumie pojęcia: cięższy, lżejszy, waży tyle samo  Wyjaśnia, że materiały o tej samej objętości nie 
muszą ważyć tyle samo (kamień, pierze) 
Ponadpodstawowe  Opowiada o sytuacji, w której był zazdrosny 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 17.
Ważne 
wynalazki

Wielozdaniowe wypowiedzi  
na temat wynalazków ułatwiają-
cych ludziom pranie, przemiesz-
czanie się, oświetlanie mieszkań 
na podstawie ilustracji i własnych 
doświadczeń.
Opowiadanie o sytuacjach przed-
stawionych na ilustracji.
Rozmowa na temat wynalazków 
i ich roli w życiu człowieka.
Czytanie i pisanie wyrazów.
Analiza i synteza wzrokowo-
-słuchowa wyrazów. Poczytanka 
Smokowkręt.

Poznanie 
budowy taktu  
na dwa.

Zagrożenia dla 
środowiska 
przyrodniczego 
ze strony czło-
wieka.

Dokonywanie 
prostych obli-
czeń dotyczą-
cych ciężaru 
– wyrażenie 
mianowane – 
kilogram.
Matematyka  
w działaniu.

Zagrożenia 
wynikające 
z niewłaściwego 
używania narzę-
dzi i urządzeń 
 technicznych,
ogólne zasady 
działania urzą-
dzeń domo-
wych – posługi-
wanie się nimi.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 32, 33, 66
K. s. 34, 35

P. s. 61 –  Abeca-
dło muzyczne 
– takt na dwa. 
K. s. 63

M. s. 36–39, 45, 
46
K. u. 

P. s. 32, 33

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, b 6.6 7.11 9.1 a, b
9.3 b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Obdarza uwagą kolegów podczas wypowiedzi na temat wynalazków  Uczestniczy w rozmowie na temat wynalazków i ich roli w życiu człowieka   Czyta 
i pisze wyrazy z poznanymi literami  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Zna zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego  Zna 
zasady działania urządzeń domowych  Posługuje się nimi w sposób bezpieczny  Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania urządzeń technicznych  Zna budowę 
taktu na dwa  Potrafi określić wartości rytmiczne umieszczone w takcie na dwa  Poprawnie określa liczbę wartości rytmicznych w takcie oraz ich czas trwania  Poprawnie 
i samodzielnie realizuje ćwiczenia w kartach pracy  Waży przedmiot  Porównuje ciężar przedmiotów  Wykonuje proste obliczenia dotyczące ciężaru  Zna zagrożenia 
wynikające z niewłaściwego używania urządzeń technicznych (pralka, lodówka, suszarka, odkurzacz, ekspres do kawy, mikrofalówka)  Posługuje się nimi, nie psując ich 
Ponadpodstawowe  Opowiada o zdarzeniach przedstawionych na ilustracjach 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 18.
Dzień moich 
dziadków

Wysłuchanie ze zrozumieniem 
tekstu D. Gellner Śrubki do zupki.
Odpowiedzi pełnym zdaniem  
na pytania sprawdzające zrozu-
mienie tekstu.
Nazywanie cech babci i dziadka.
Czytanie zdań.
Pisanie z pamięci zdań.
Odtwarzanie z pamięci fragmen-
tów tekstu.
Zabawa teatralna z wykorzysta-
niem tekstu literackiego.

Rysowanie por-
tretów babci 
i dziadka. Wyko-
nanie  medalu dla 
babci i dziadka.
 Wykonywanie 
prostych 
rekwizytów 
i wykorzystanie 
ich w zabawie 
teatralnej.

Relacje rodzinne.
Pomoc dziad-
kom, osobom 
starszym w ro-
dzinie.
Wartość cza-
su wolnego 
spędzanego 
z dziadkami.

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

Przestrzeganie 
reguł obowiązu-
jących w świece 
dorosłych.
Szacunek dla 
osób starszych.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 34, 35
K. s. 36, 37

K. s. 37 
W. 2

P. s. 34, 35 M. s. 36–39, 47, 
48 
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 a, b, c 5.3
5.4

7.3
7.5
7.8

11.1
11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem tekstu inscenizacji  Udziela odpowiedzi na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu  Nazywa cechy babci i dziadka  Czyta, pisze 
i odtwarza zdanie z pamięci  Odtwarza z pamięci fragmenty tekstu  Bierze udział w zabawie teatralnej  Rozumie umowne znaczenie rekwizytów i umie posłużyć się nimi w odgry-
wanej scence  Wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w zabawie teatralnej  Rysuje portret babci i dziadka  Wykonuje medal dla babci i dziadka  Wie, co wynika z przyna-
leżności do rodziny, wywiązuje się z obowiązków względem jej członków  Przestrzega reguł obowiązujących w świecie dorosłych  Okazuje szacunek osobom starszym  Rozumie 
potrzebę pomocy starszym  Rozwiązuje zadania tekstowe, dodaje i odejmuje w zakresie 10  Układa zadania do przedstawionej sytuacji 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 19.
Konie i koniki

Nauka czytania wyrazów z ń, ni.
Ćwiczenie umiejętności czytania  
na różnych poziomach.
Wyszukiwanie na ilustracji przed-
miotów, w których nazwach słychać 
głoskę ń.
Wskazywanie w tekście wyrazów 
z literami ń, ni.
Analiza i synteza wzrokowa wyrazów.
Ćwiczenia grafomotoryczne przygo-
towujące do pisania litery ń.
Wielozdaniowe wypowiedzi  
na temat ulubionych zabawek  
na podstawie ilustracji, tekstu  
i doświadczeń dzieci.
Rozmowa na temat zabawek z dzie- 
ciństwa rodziców lub dziadków.
Czytanie globalne wyrazów.
Opowiadanie o sytuacji przedsta-
wionej na obrazku.
Tworzenie i opowiadanie historyjki 
z wykorzystaniem podanych wyra-
zów z ń.

Wysłuchanie 
miniatury Słoń 
z cyklu Karna-
wał zwierząt 
C. Saint-Saënsa.
Ćwiczenia ryt-
miczne utrwala-
jące takt  
na dwa.

Rozpoznawanie 
zwierząt, w któ-
rych nazwach 
słychać ń.

Pojęcia: cięższy, 
lżejszy, waży 
tyle samo. 
Porównywanie 
ciężaru różnych 
przedmiotów.
Dokonywanie 
prostych ob-
liczeń doty-
czących masy 
– wyrażenie 
mianowane – 
kilogram.
Matematyka  
w działaniu.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 36–39
K. s. 38, 39

CD – C. Saint-
-Saëns, Karna-
wał zwierząt 
– Słoń.
K. s. 63

M. s. 36–39, 
49–51
K. u.

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, b, c 6.4 7.11

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z ń, ni  Doskonali technikę czytania na różnych poziomach  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać głoskę ń  Wska-
zuje w tekście wyrazy z literami ń, ni  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Kreśli kształty literopodobne przygotowujące do pisania ń  Bierze udział 
w rozmowie na temat ulubionych zabawek na podstawie ilustracji, tekstu i własnych doświadczeń  Obdarza uwagą rówieśników  Słucha wypowiedzi innych na temat zabawek
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

z dzieciństwa rodziców lub dziadków  Czyta globalnie wyrazy  Opowiada o sytuacji przedstawionej na ilustracji  Rozpoznaje i nazywa zwierzęta, w których nazwach sły-
chać ń  Uważnie słucha utworu muzycznego  Określa jego aparat wykonawczy, zespół wykonawczy oraz treść i nastrój  Wykonuje ćwiczenia rytmiczne w takcie na dwa   
Prawidłowo i samodzielnie realizuje zadania w kartach pracy  Potrafi oszacować „na oko” ciężar przedmiotu  Rozumie pojęcia: cięższy, lżejszy, waży tyle samo  Wyjaśnia, 
że materiały o tej samej objętości nie muszą ważyć tyle samo (kamień, pierze) 
Ponadpodstawowe  Tworzy i opowiada historyjkę z wykorzystaniem podanych wyrazów 

Dzień 20.
Wielcy i mali 
wynalazcy

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat wynalazków.
Tworzenie neologizmów będą-
cych nazwami wynalazków.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach.
Nauka pisania ń, ni.
Analiza i synteza wzrokowo-słu-
chowa wyrazów.
Przepisywanie wyrazów i zdań.
Rozwijanie zdań pojedynczych.
Korzystanie z różnych źródeł  
informacji.

Nauka piosenki 
Krzesłolot.

Projekt / rysu-
nek wynalazku 
ułatwiającego 
codzienne życie 
ucznia.

Różnice w wa-
runkach życia 
codziennego 
dawniej i dziś.
Wywiązywanie 
się z obowiąz-
ków domowych 
i szkolnych.
Wyjaśnienie, 
na czym polega 
praca wyna-
lazcy.

Recykling.
Pomysły na 
wykorzysta-
nie surowców 
wtórnych.
Wymyślanie 
wynalazku słu-
żącego ochro-
nie środowiska.

Dzień bez ma-
tematyki. 

 Wykonanie 
pracy technicz-
nej zgodnie 
z instrukcją.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 40, 41
K. s. 40–43, 67

CD P. s. 40 P. s. 40 P. s. 40
K. s. 43

K. s. 43

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a 4.2 b, c 5.3
5.9

6.6 9.2 a, b, c
9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Mówi na temat wynalazków  Doskonali technikę czytania na różnych poziomach  Pisze wyrazy z ń i ni  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słucho-
wej wyrazów  Przepisuje wyrazy i zdania  Rozwija zdania pojedyncze  Śpiewa piosenkę Krzesłolot  Projektuje rysunek wynalazku ułatwiającego życie U., posługując się 
środkami wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura)  Dostrzega i opisuje różnice w warunkach życia codziennego dawniej i dziś  Wywiązuje się z obowiązków domowych 
i szkolnych  Wyjaśnia, na czym polega praca wynalazcy  Wykorzystuje surowce wtórne do tworzenia wynalazku służącego ochronie środowiska  Wykonuje pracę techniczną 
zgodnie z instrukcją 
Ponadpodstawowe  Tworzy neologizmy będące nazwami wynalazków  Wykorzystuje różne źródła informacji  Rozumie znaczenie słowa recykling 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

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 1. tydzień lutego
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne (zgodne 
z NPP)

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Podróże z piłką  
i podróże piłki. 
Przygotowanie 
do uczestnictwa 
w grach zespoło-
wych
(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 rucho-
wych; posługuje się przyborami spor-
towymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

– Wykonuje rzuty piłką obu-
rącz w przód znad głowy.

1) rzuty piłką do kosza dowolną 
techniką;

2) rzuty piłką w siadzie rozkrocznym 
do partnera znad głowy;

3) rzuty piłką do kosza znad głowy;
4) elementy gry w minipiłkę koszy-

kową;
5) konkurs rzutów do kosza znad 

głowy.

Podstawowe
 • Wykonuje rzuty piłką oburącz w przód 

znad głowy.
 • Rzuca piłką do kosza dowolną techniką.
 • Wykonuje rzuty piłką w siadzie roz-

krocznym.
 • Uczestniczy w rywalizacji sportowej.

Ponadpodstawowe
 •  Uczestniczy w rywalizacji sportowej, 

przestrzegając reguł.
Jeśli nie chcesz 
zachorować, musisz 
się gimnastykować. 
Zestaw ćwiczeń  
do codziennej 
gimnastyki 
(45 min)

10.4 a
Dba o higienę osobistą i czystość 
odzieży.
10.4 b
Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma 
właściwe odżywianie się oraz aktyw-
ność fizyczna.
10.4 c
Wie, że nie może samodzielnie za-
żywać lekarstw i stosować środków 
chemicznych niezgodnie z przezna-
czeniem.

– Wskazuje szczepienia 
ochronne i przestrzeganie 
zasad higieny jako element 
zapobiegania chorobom.

1) codzienna gimnastyka jako ważny 
element zapobiegania chorobom 
– przygotowywanie zestawów 
ćwiczeń gimnastycznych do 
wykonywania w domu w okresie 
zimowym;

2) wykonywanie ćwiczeń z komen-
tarzem dotyczącym dobierania 
stroju stosownego do pory roku 
i pogody.

Podstawowe
 • Wykonuje ćwiczenia z przygotowanego 

zestawu.
 • Wyjaśnia zasady dobierania stroju  

do warunków atmosferycznych.
 • Wyjaśnia znaczenie codziennego ruchu 

dla zdrowia.

Ponadpodstawowe
 • Wyjaśnia znaczenie szczepień ochron-

nych.

Na zdrowie! 
Zabawy wprowa-
dzające w tematykę 
zdrowotną
(45 min)

10.4 a
Dba o higienę osobistą i czystość  
odzieży.
10.4 b
wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma 
właściwe odżywianie się oraz aktywność 
fizyczna.
10.4 c
Wie, że nie może samodzielnie zażywać 
lekarstw i stosować środków chemicz-
nych niezgodnie z przeznaczeniem.

– Wymienia zasady postępo-
wania w czasie choroby.

1) opowieść ruchowa „O chorym 
kotku”  
(lub innym zwierzątku) – przed-
stawianie ruchem opisywanych 
przez N. sytuacji;

2) codzienna gimnastyka jako sku-
teczny sposób na zdrowie – nauka 
ćwiczeń.

Podstawowe
 • Wymienia zasady postępowania w cza-

sie choroby.
 • Wykonuje ćwiczenia z przygotowanego 

zestawu.

Ponadpodstawowe
 • Wymienia zasady profilaktyki chorób.
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V. To, co najważniejsze

Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 21.
Historie 
o ważnym 
uśmiechu

Opowiadanie o zdarzeniach 
przedstawionych na ilustracjach.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach.
Wielozdaniowe wypowiedzi  
na temat sposobów zamiany 
smutku na uśmiech i radość  
drugiego człowieka.
Rozmowa o pomysłach na sprawie-
nie przyjemności choremu koledze.
Nazywanie cech, które powinien 
mieć kandydat do nagrody Order 
Uśmiechu.
Korzystanie z różnych źródeł in-
formacji.
Nazywanie emocji.
Porządkowanie kolejności wydarzeń.
Układanie i zapisywanie zdania. 
Poczytanka Choroba.

Utrwalenie 
poznanych 
piosenek. 
Realizacja te-
matów rytmicz-
nych w taktach 
na dwa.
Poznanie instru-
mentu struno-
wego – gitary.

Uczucia i po-
trzeby chorych.
Pomoc koleżeń-
ska.
Prawidłowe 
relacje z rówie-
śnikami.
Tradycje związa-
ne z walentyn-
kami.

Obserwacja 
warunków 
pogodowych 
i dostosowanie 
stroju do po-
gody jednym 
z ważnych ele-
mentów dbania 
o zdrowie.
Zagrożenia 
zdrowia i życia 
podczas zabaw 
zimowych.

Ćwiczenia 
utrwalające 
dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 10.
Matematyka  
w działaniu.

Wykonanie 
kartki walen-
tynkowej – sza-
blon. Cięcie 
kartonu, bez-
pieczeństwo, 
ład i porządek 
w miejscu pracy.

Niesienie po-
mocy innym 
w sytuacjach 
codziennych.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 42, 43, 67
K. s. 44, 45

CD – wybrane 
piosenki.
P. s. 62 – Abeca-
dło instrumen-
tów. Instrumen-
ty strunowe 
– gitara.
K. s. 64

M. s. 52–55 
K. u.

W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, b, c 5.2
5.4

6.1
6.5
6.10

7.3
7.5

9.2 c
9.3 a, b

11.2
11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Wypowiada się na temat sposobów na zamianę złych nastrojów na dobre  Obdarza uwagą rozmów-
ców  Bierze udział w rozmowie na temat sprawiania przyjemności choremu koledze  Wymienia cechy, które powinien mieć kandydat do nagrody Order Uśmiechu  Nazy-
wa emocje  Porządkuje kolejność wydarzeń  Układa i zapisuje zdania  Nazywa uczucia i określa potrzeby osób chorych  Udziela pomocy kolegom  Ma poprawne
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

relacje z rówieśnikami  Zna tradycje związane z walentynkami  Obserwuje pogodę, potrafi dostosować strój do pogody  Troszczy się o swoje zdrowie  Zna zagrożenia 
podczas niewłaściwych zabaw zimowych  Niesie pomoc innym w sytuacjach codziennych  Śpiewa wybrane piosenki z poznanego repertuaru  Potrafi rozpoznać i nazwać 
instrument strunowy – gitarę  Prawidłowo wykonuje zadanie w kartach pracy oraz przykłady rytmiczne w taktach na dwa  Wykonuje przykładowe działania dodawania i odej-
mowania w zakresie 10  Potrafi wykonać kartkę walentynkową, tnie po konturach i wyznaczonych liniach  Przestrzega zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy 
Ponadpodstawowe  Opowiada o sytuacjach przedstawionych na ilustracji  Korzysta z różnych źródeł w celu zdobycia informacji na dany temat 

Dzień 22.
Pudełko pra-
gnień Stefana 

Nauka czytania wyrazów z s.
Opowiadanie o sytuacji przedsta-
wionej na obrazku.
Wyszukiwanie na ilustracji 
 przedmiotów, w których nazwach 
słychać s. Wskazywanie w tekście 
wyrazów z s.
Analiza i synteza wzrokowa i słu-
chowa wyrazów.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach.
Wielozdaniowe wypowiedzi na 
temat pragnień bohatera tekstu.
Wyjaśnienie, do czego służy pu-
dełko pragnień.
Ćwiczenia grafomotoryczne przy- 
gotowujące do pisania liter s, S.

Ilustrowanie 
pragnień. 
Estetyczne 
ozdabianie 
skrzynki pra-
gnień.

Marzenia a rze-
czywistość.
Nazywanie 
emocji związa-
nych z marze-
niami.
Dostosowanie 
pragnień  
do możliwości 
finansowych 
rodziny.

Życie zwierząt 
w zoo i w śro-
dowisku natu-
ralnym.
Odpowiedni 
dobór zwierząt-
ka domowego 
do warunków, 
jakie można 
mu zapewnić 
w domu.
Nie bez pie-
czeństwa dla 
człowieka ze 
strony zwierząt.

Dodawanie 
trzech składni-
ków w zakresie 
10, rozwiązy-
wanie zagadek 
– trójkąty licz-
bowe.
Matematyka  
w działaniu.

Skrzynka pra-
gnień wykonana 
z pudełka po 
butach – cięcie, 
klejenie różnych 
rodzajów kar-
tonu.

Świadomość,  
że nie można 
zaspokajać 
swoich potrzeb 
kosztem innych.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 44, 45 
K. s. 46, 47

P. s. 44, 45 P. s. 44, 45 M. s. 52, 53, 56, 
57
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 a, b 5.1
5.3

6.2
6.10

7.3
7.5

9.2 a, c
9.3 a, b

11.2

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z s  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać s  Wskazuje w tekście wyrazy z s  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-
-słuchowej wyrazów  Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Bierze udział w roz-
mowie na temat pragnień bohatera  Wyjaśnia, do czego służy pudełko pragnień  Kreśli kształty literopodobne  Nazywa emocje związane z marzeniami  Dostosowuje 
pragnienia do możliwości finansowych rodziny  Potrafi dobrać zwierzę domowe do warunków, jakie jest w stanie mu zapewnić  Wie, jakie niebezpieczeństwa grożą człowie-
kowi ze strony zwierząt  Wie, że nie można dążyć do zaspokajania swoich potrzeb kosztem innych  Wykonuje dodawanie trzech składników w zakresie 10  Ilustruje swoje 
pragnienia zgodnie ze swoją fantazją i wyobraźnią  Potrafi estetycznie ozdobić skrzynię pragnień  Wykonuje według własnego pomysłu skrzynkę pragnień z pudełka po butach
Ponadpodstawowa  Opowiada o sytuacji przedstawionej na ilustracji  Porównuje życie dzikich zwierząt w zoo i w warunkach naturalnych 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 23.
Bank dobrych 
uczynków

Słuchanie w skupieniu i ze zro-
zumieniem tekstu Bank dobrych 
uczynków.
Wielozdaniowe wypowiedzi  
na temat dobrych uczynków 
i niesienia pomocy innym.
Nauka pisania liter s, S.
Analiza i synteza wzrokowo-słu-
chowa wyrazów.
Czytanie wyrazów.
Przepisywanie wyrazów. 
Czytam sam!

Wartość dobrych 
 uczynków.  
Wyjaśnienie 
pojęcia bezinte-
resowność.
Niesienie pomo- 
cy potrzebują-
cym.
Rola uśmiechu 
w relacjach z in-
nymi ludźmi.
Współpraca 
z innymi w za-
bawie, nauce 
i życiowych 
sytuacjach.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – liczenie 
przedmiotów 
na ilustracji. Łą-
czenie działania 
z wynikiem.
Matematyka  
w działaniu.

Niesienie po-
mocy innym 
w życiu co-
dziennym.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 46, 47
K. s. 48, 49, 67
CD – Lektury do słuchania

P. s. 46, 47 M. s. 52, 53, 58, 
59
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

5.2
5.4

7.3
7.5
7.8

11.2
11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu tekstu  Bierze udział w rozmowie na temat dobrych uczynków i niesienia pomocy innym  Obdarza uwagą rozmówców  Pisze litery 
s, S  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Czyta i przepisuje wyrazy  Wie, jaka jest wartość dobrych uczynków w relacjach z innymi ludźmi  Niesie 
pomoc potrzebującym  Współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych  Rozwiązuje zadania tekstowe, dodaje i odejmuje w zakresie 10  Układa 
zadania do przedstawionej sytuacji 
Ponadpodstawowe  Wyjaśnia znaczenie słowa bezinteresowny 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 24.
Co robi leń?

Wysłuchanie w skupieniu i ze 
zrozumieniem wiersza J. Brze-
chwy Leń.
Nazywanie czynności wykona-
nych przez lenia.
Wielozdaniowe wypowiedzi U. 
na temat leniuchowania.
Rozmowa o sposobach spędzania 
wolnego czasu.
Przepisywanie zdań.
Układanie i zapisywanie zdań 
przeczących.
Analiza i synteza wzrokowa i słu-
chowa wyrazów.
Doskonalenie umiejętności czyta-
nia w Gimnastyce oka i języka.

Przynależność 
do rodziny i wy-
nikające z tego 
obowiązki do-
mowe.
Organizacja 
czasu wolnego.

Obowiązki wy-
nikające z posia-
dania zwierzęcia 
domowego.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – liczenie 
przedmiotów 
na ilustracji, 
uzupełnianie 
tabeli. Kontynu-
owanie wzoru.
Matematyka 
w działaniu.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 48, 49
K. s. 50, 51
CD – Lektury do słuchania

P. s. 48, 49 P. s. 48, 49 M. s. 52, 53, 
60, 61
K. u.

Odniesienia 
do NPP

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

5.3
5.4

6.2
6.6

7.1
7.3
7.5
7.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem wiersza  Nazywa czynności wykonane przez lenia  Zadaje pytania i udziela odpowiedzi na temat leniuchowania  Bierze udział 
w rozmowie na podstawie tekstu literackiego  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy  Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia na temat spędzania wolnego cza-
su  Przepisuje zdania  Układa i zapisuje zdania przeczące  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Doskonali umiejętność czytania  Wie, co wynika 
z przynależności do rodziny  Zna relacje między najbliższymi  Wywiązuje się z powinności wobec członków rodziny  Rozwiązuje zadania tekstowe, dodaje i odejmuje 
w zakresie 10  Dostrzega prawidłowości i kontynuuje wzór  Prawidłowo wpisuje dane do tabeli 
Ponadpodstawowe  Planuje i organizuje czas wolny swój i swoich najbliższych  Zna obowiązki wynikające z posiadania zwierzęcia domowego i wywiązuje się z nich 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 25.
Rodzinny 
podwieczorek

Opowiadanie sytuacji przedsta-
wionej na ilustracji.
Wypowiedzi na temat czynności 
domowników – bohaterów tek-
stu w podręczniku.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach.
Rozmowa na temat pomysłów U. 
na miłe popołudnie w domu.
Prezentacja pomysłów na ozdo-
bienie szklanki do napoju.
Analiza i synteza wzrokowo-słu-
chowa wyrazów.
Wyrazy o przeciwnym znaczeniu.
Czytanie i przepisywanie zdań.

Rozpoznawanie 
brzmienia in-
strumentu stru-
nowego – gitary, 
wysłuchanie 
utworu J. Turiny 
Soleares.
Utrwalenie 
wiadomości  
na temat budo-
wy taktu  
na dwa w ćwi-
czeniach. 
Zabawy do tek-
stów i przysłów 
w takcie  
na dwa.

Projektowanie 
owocowo-
-warzywnych 
ozdób szklanek 
lub innych na-
czyń. 
Dekorowanie 
tortu na rysunku.

Pomysły na miłe 
popołudnie 
w domu.
Wartość czasu 
spędzanego 
z najbliższymi.

Dzień bez ma-
tematyki. 

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

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

CD – J. Turina, 
 Soleares
K. s. 63, 64

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, b, c 4.2 b, c 5.1
5.3

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Uczestniczy w rozmowie na temat czynności domowników – bohaterów tekstu  Doskonali technikę czytania na różnych poziomach  Wypowiada się na temat 
pomysłów własnych oraz innych uczniów dotyczących mile spędzonego popołudnia w domu  Prezentuje pomysły ozdabiania szklanki do napoju  Dokonuje analizy i syntezy 
wzrokowo-słuchowej wyrazów  Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, sylaba, litera  Czyta i przepisuje zdania  Ozdabia szklanki lub inne naczynia, wykorzystując 
warzywa lub owoce  Wypowiada się dowolną techniką plastyczną na płaszczyźnie, dekorując tort na rysunku  Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe, planując miłe popołudnie 
w domu  Docenia czas spędzony z najbliższymi  Uważnie słucha utworu muzycznego  Określa jego aparat wykonawczy, zespół wykonawczy oraz treść i nastrój  Rozpo-
znaje brzmienie instrumentu strunowego – gitara  Prawidłowo i samodzielnie realizuje zadania w kartach pracy oraz teksty i przysłowia w takcie na dwa 
Ponadpodstawowe  Opowiada o sytuacji przedstawionej na ilustracji  Łączy w pary wyrazy o przeciwnym znaczeniu 

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 lutego
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne  
(zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane

osiągnięcia uczniaWymagania  
szczegółowe Materiał

Kolory  
na rozgrzewkę. 
Doskonalenie 
rzutów obręczami 
i chwytanie ich
(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.

– Rzuca piłeczkami, ob-
ręczami, chusteczkami 
szyfonowymi, maczuga-
mi i chwyta je oburącz.

1) zabawy z rzucaniem i chwy-
taniem maczug (lub worecz-
ków – piramid, piłeczek);

2) wyrzucanie dwóch piłeczek 
z jednej ręki (lub worecz-
ków – piramid, piłeczek);

3) wyrzucanie piłeczki zza 
pleców, próby złapania;

4) prezentacja nowo opano-
wanych trików.

Podstawowe
 • Rzuca oburącz piłeczkami, obręczami, chusteczka-

mi szyfonowymi, maczugami, woreczkami, próbuje 
chwytać wyrzucane przedmioty.

 • Wyrzuca piłeczkę zza pleców i podejmuje próby 
złapania jej.

 • Podejmuje próby wykonania podstawowego sche-
mat żonglowania dwoma piłeczkami (woreczkami).

 • Prezentuje swoje umiejętności na forum klasy.

Ponadpodstawowe
 • Wyrzuca piłeczkę zza pleców i łapie ją.

W grach 
zaprawieni. 
Przygotowanie 
do uczestnictwa 
w grach zespoło-
wych
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, 
kozłuje, odbija i prowadzi ją.
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, uczestnicząc 
w minigrach sporto-
wych.

– Przestrzega zasad mini-
gier sportowych.

1) kozłowanie w ruchu – ćwi-
czenia w parach;

2) konkurs kozłowania – sla-
lom między przeszkodami;

3) elementy gry w minipiłkę 
koszykową – podawanie 
piłki na boisku;

4) rzuty do kosza. 

Podstawowe
 • Uczestniczy w grze w minipiłkę koszykową, prze-

strzegając zasad gry.
 • Kozłuje piłkę w ruchu, omijając przeszkody.
 • Podejmuje próby rzutów do kosza.

Ponadpodstawowe
 • Sprawnie podaje piłkę w ruchu.
 • Celnie rzuca do kosza.

Sprawne i po-
prawne zachowa-
nie na boisku. 
Przygotowanie 
do uczestnictwa 
w grach zespoło-
wych
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, 
kozłuje, odbija i prowadzi ją.
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, uczestnicząc 
w grach i zabawach;

– Przestrzega zasad fair 
play w czasie rywalizacji 
oraz kibicowania.

1) kozłowanie w ruchu – ele-
menty gry w minipiłkę ręcz-
ną;

2) chwytanie piłki w biegu – 
zabawa „Młyńskie koło”;

3) elementy gry w minipiłkę 
ręczną – poruszanie się po 
boisku z podawaniem piłki;

4) rzuty do bramki z wyskoku.

Podstawowe
 • Wykonuje elementy gry w minipiłkę ręczną, chwy-

ta piłkę w biegu.
 • Przestrzega zasad fair play w czasie rywalizacji oraz 

kibicowania.
 • Podejmuje próby rzutu do bramki z wyskoku.

Ponadpodstawowe
 • Wykonuje rzuty do bramki z wyskoku.
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VI. Na księgarskiej półce
Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 26.
Zima  
Muminków

Wysłuchanie w skupieniu i ze 
zrozumieniem fragmentu powie-
ści T. Jansson Zima Muminków.
Wielozdaniowe wypowiedzi U. 
na podstawie tekstu literackiego.
Odpowiedzi na pytania do tek-
stu literackiego.
Opowiadanie o spotkaniu wie-
wiórki i Małej Mi.
Propozycje zabaw na śniegu.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
i pisania zdań.
Redagowanie i zapisywanie od-
powiedzi na pytania.
Nazywanie cech krainy Mumin-
ków.

Wykonanie 
akwarelami 
na mokrym 
podłożu ilustra-
cji przedstawia-
jącej ulubioną 
zabawę zimową.

Zgodna zabawa 
z rówieśnikami.
Bezpieczne 
miejsca zabaw 
zimowych.
Umiejętność 
zwrócenia się 
o pomoc w po-
trzebie.

Obserwacja 
warunków po-
godowych.
Zjawiska atmos-
feryczne cha-
rakterystyczne 
dla zimy.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – proste 
obliczenia 
czasowe. Wyko-
nywanie działań 
dodawania 
i odejmowania 
w pamięci w za-
kresie 10.
Matematyka  
w działaniu.

Właściwe za-
chowanie w sy-
tuacji wypadku.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 52, 53
K. s. 54, 55

P. s. 52, 53 P. s. 52, 53 M. s. 62–67
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 a, b 5.2
5.4
5.10
5.11

6.1
6.5

7.3
7.5
7.15

9.3 c

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem fragmentu powieści Zima Muminków  Zadaje pytania, udziela odpowiedzi, uczestniczy w rozmowie dotyczącej tekstu literackie-
go  Opowiada o spotkaniu wiewiórki i Małej Mi  Współpracuje z innymi, przedstawiając propozycje zabaw na śniegu  Ćwiczy umiejętność czytania i pisania zdań  Redaguje 
i zapisuje odpowiedzi na pytania  Nazywa cechy krainy Muminków  Zgodnie bawi się z rówieśnikami  Wybiera bezpieczne miejsca na zabawy zimowe  Potrafi zwrócić się 
o pomoc w potrzebie  Obserwuje warunki pogodowe  Potrafi wymienić zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy  Wykonuje przykładowe działania dodawania 
i odejmowania w zakresie 10  Ustawia i rysuje wskazówki na zegarze adekwatnie do podanej godziny  Oblicza upływ czasu, posługując się zegarem  Wykonuje pracę plastycz-
ną na temat ulubionej zabawy zimowej akwarelami  Wie, jak się zachować w sytuacji wypadku 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna
Dzień 27.
Kraina skuta 
lodem

Wysłuchanie wiersza ABC pin-
gwina.
Wielozdaniowe wypowiedzi U.  
na temat wiersza.
Opis wyglądu pingwina na pod-
stawie ilustracji.
Rozmowa na temat ulubionych 
zajęć szkolnych.
Opowiadanie o warunkach życia 
pingwinów.
Korzystanie z różnych źródeł 
informacji.
Wzbogacanie słownictwa o na-
zwy elementów stroju zimowego.
Łączenie w pary wyrazów rymu-
jących się.
Wyrazy o przeciwnym znaczeniu.
Układanie i zapisywanie zdań 
z podanych wyrazów.

Rozpoznawa-
nie brzmienia 
instrumentów 
strunowych – 
skrzypce, gitara 
– w poznanych 
utworach.
Wysłuchanie 
miniatury 
Akwarium z cy-
klu Karnawał 
zwierząt C. Sa-
int-Saënsa.

Współpraca 
z rówieśnikami 
w zabawie  
i nauce.

Elementy stro-
ju zimowego 
związane z wa-
runkami pogo-
dowymi.
Rozpoznawanie 
zwierząt żyją-
cych na biegu-
nach.
Warunki  życia 
pingwina, 
sposoby 
 przystosowania 
się zwierzęcia 
do warunków 
życia.

Gra planszowa 
„Kraina Pingwi-
nów”, dodawa-
nie i odejmowa-
nie w pamięci.
Matematyka  
w działaniu.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 54, 55
K. s. 56, 57

CD – C. Saint- 
-Saëns, Karna-
wał zwierząt – 
Akwarium

P. s. 54, 55
K. s. 56, 57

M. s. 62, 63, 68, 
69
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 c 5.4 6.4
6.5

7.3
7.5

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem wiersza  Bierze udział w rozmowie na temat wiersza  Wypowiada się na temat ulubionych zajęć szkolnych  Opowiada o wa-
runkach życia pingwinów  Wzbogaca słownictwo o nazwy elementów stroju zimowego  Łączy w pary wyrazy, które się rymują  Układa i zapisuje zdania z podanych 
wyrazów  Zgodnie współpracuje z rówieśnikami w zabawie i nauce szkolnej  Wyróżnia, nazywa i właściwie dobiera elementy stroju zimowego zgodnie z warunkami  
pogodowymi  Zna warunki życia pingwinów oraz sposoby ich przystosowania do środowiska  Prawidłowo rozpoznaje brzmienie instrumentów strunowych – skrzypce  
i gitara  Uważnie słucha utworu muzycznego  Określa jego aparat wykonawczy, zespół wykonawczy oraz treść i nastrój  Prawidłowo i samodzielnie wykonuje ćwiczenie 
w karcie pracy  Bierze aktywny udział w grze, respektując obowiązujące w niej reguły  Wykonuje działania, dodawania i odejmowania w pamięci 
Ponadpodstawowe  Opisuje wygląd pingwina na podstawie ilustracji  Korzysta z różnych źródeł informacji w celu zdobycia wiedzy na dany temat  Poprawnie używa 
wyrazów o znaczeniu przeciwnym  Rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na biegunach 



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

16

Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 28.
Na dalekiej 
północy

Nazywanie i opisywanie zwierząt 
przedstawionych na ilustracji.
Opis krainy dalekiej północy.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach.
Analiza i synteza wzrokowo- 
-słuchowa wyrazów.
Czytanie i przepisywanie zdań.
Nazwy czynności.

Projektowanie 
wzorów na sza-
likach z zacho-
waniem rytmu 
według własne-
go pomysłu.
Obrysowywanie 
konturów róż-
nych przedmio-
tów.

Rozpoznawanie 
zwierząt żyją-
cych na biegu-
nach.
Sposoby przy-
stosowania się 
zwierząt do 
życia w krainie 
wiecznego lodu.

Rozwiązy-
wanie zadań 
tekstowych 
do gry „Kraina 
Pingwinów” 
– dodawanie 
i odejmowanie 
w pamięci.
Matematyka  
w działaniu.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 56, 57
K. s. 58, 59

W. 2 P. s. 56, 57
K. s. 58, 59

M. s. 62, 63, 
70, 71
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 b, c 6.4 7.3
7.5
7.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Nazywa i opisuje zwierzęta przedstawione na ilustracji  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-
-słuchowej wyrazów  Czyta i przepisuje zdania  Nazywa czynności  Obrysowuje kontury różnych przedmiotów  Opisuje sposoby przystosowania się zwierząt do życia 
w krainie wiecznego lodu  Rozwiązuje dowolnym sposobem proste, realistyczne zadanie tekstowe  Wykonuje przykładowe działania dodawania i odejmowania  Potrafi 
zaprojektować szalik, zachowując rytm w szlaczkach 
Ponadpodstawowe  Opisuje wygląd krainy dalekiej północy  Rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na biegunach 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 29.
W księgarni

Opisywanie ilustracji przedstawia-
jącej księgarnię.
Opowiadanie o zachowaniu 
bohaterów w księgarni na pod-
stawie tekstu i ilustracji.
Ćwiczenie umiejętności czytania 
na różnych poziomach.
Wielozdaniowe wypowiedzi U. 
na temat ulubionych książek.
Gatunki książek, które można 
kupić w księgarni.
Analiza i synteza wzrokowa wy-
razów.
Układanie z rozsypanki wyrazo-
wej zdań, zapisywanie ich.
Poczytanka Tajemnica Lotki.

Zasady za-
chowania się 
w księgarni.
Szacunek dla 
książek.

Oszczędzanie 
papieru, znacze-
nie drzew w ży-
ciu człowieka.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych, proste 
porównywanie 
różnicowe.
Matematyka  
w działaniu.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 58, 59, 68, 69
K. s. 60, 61

M. s. 62, 63, 
72, 73
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

5.4 6.6 7.3
7.5
7.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Uczestniczy w rozmowie na temat ulubionych książek  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słu-
chowej  Układa z rozsypanki wyrazowej zdania i zapisuje je  Wykonuje przykładowe działania dodawania i odejmowania w zakresie 10  Rozwiązuje realistyczne zadania 
tekstowe, w tym zadania dotyczące porównywania różnicowego 
Ponadpodstawowe  Opisuje ilustrację przedstawiającą księgarnię  Opowiada o zachowaniu bohaterów w księgarni na podstawie tekstu i ilustracji  Wie, jak należy zacho-
wać się w miejscu publicznym – księgarni  Szanuje książki  Wie, że oszczędzając papier, dba o przyrodę 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 30.
Wycieczka  
do księgarni 
lub drukarni 
(dzień do dys-
pozycji nauczy-
ciela) 

Wypowiedzi na temat właści-
wego  zachowania się podczas 
wycieczki.
Wywiad z księgarzem lub druka-
rzem na temat miejsca ich pracy 
oraz zakresu obowiązków wyni-
kających z charakteru ich pracy.
Opis wyglądu księgarni lub dru-
karni. Poszerzanie słownictwa 
o nazwy sprzętów, maszyn, kata-
logów znajdujących się w odwie-
dzanym miejscu.

Zasady zachowa-
nia się w miejscu 
publicznym: 
podczas podróży 
środkami komu-
nikacji miejskiej 
oraz w księgarni. 
Zawody osób 
związanych 
z powstawaniem 
i sprzedażą książ-
ki (autor, drukarz, 
przedstawiciel 
handlowy, księ-
garz, kasjer).

Dobieranie 
stroju dosto-
sowanego do 
pogody w dniu 
wycieczki. 
Oszczędzanie 
papieru. 

Dzień bez ma-
tematyki. 

Zasady poru-
szania się na 
drodze.
Bezpieczeństwo 
podczas wy-
cieczki.
Zasady ko-
rzystania ze 
środków komu-
nikacji.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

bez podręcznika

Odniesienia 
do NPP

1.1 a
1.3 a, b, c, d

5.4
5.9

6.5
6.6

9.3 c

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat właściwego zachowania podczas wycieczki  Ubiera się odpowiednio do pogody  Przestrzega zasad współpracy w grupie 
Ponadpodstawowe  Wie, że należy oszczędzać papier w trosce o przyrodę  Potrafi kulturalnie zachować się w miejscach publicznych takich jak środki komunikacji, księgarnia, 
drukarnia  Opisuje miejsca odwiedzane podczas wycieczki  Opowiada o pracy osób, dzięki którym powstała książka 

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 lutego
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne  
(zgodne z NPP)

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Bawimy się i ćwiczymy. 
Zabawy i ćwiczenia wy-
rabiające szybkość reak-
cji na sygnały wzrokowe 
i słuchowe
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w zabawach, minigrach 
i grach terenowych, zawodach spor-
towych, respektując reguły i podpo-
rządkowując się decyzjom sędziego

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

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

1) zabawa ruchowa „Klej”;
2) zabawa orientacyjno-po-

rządkowa „Trzeci ucieka”;
3) zabawa fabularyzowana 

„Bajkowy las”;
4) zabawa taneczna „Szukam 

pary”.

Podstawowe
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, 

przestrzegając reguł.

Ponadpodstawowe
 • Aktywnie i świadomie uczestniczy w za-

bawach orientacyjno-porządkowych.

Młyńskie koło z piłką. 
Przygotowanie do 
uczestnictwa w grach 
zespołowych
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, 
kozłuje, odbija i prowadzi ją.
10.3 c
Bierze udział w zabawach, minigrach 
i grach terenowych, zawodach spor-
towych, respektując reguły i podpo-
rządkowując się decyzjom sędziego.
10.3 d
Wie, jak należy zachować się  
w sytuacjach zwycięstwa i radzi 
sobie z porażkami 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 – ele-
menty gry w minipiłkę ręcz-
ną;

2) chwytanie piłki w biegu – 
zabawa „Młyńskie koło”;

3) elementy gry w minipiłkę 
ręczną – poruszanie się po 
boisku z podawaniem piłki;

4) rzuty do bramki z wyskoku;
5) minimecz minipiłki ręcznej.

Podstawowe
 • Aktywnie i świadomie uczestniczy 

w grach i zabawach.
 • Wykonuje wskazane przez N. elementy 

gry w minipiłkę ręczną.
 • Przestrzega zasad kulturalnego zacho-

wania się na boisku w roli zawodnika 
i kibica.

Ponadpodstawowe
 • Wykonuje celne rzuty do bramki z wy-

skoku.

Piłka w ruchu. 
Przygotowanie do gry 
w minipiłkę nożną
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, 
kozłuje, odbija i prowadzi ją.
10.3 c
Bierze udział w zabawach, minigrach 
i grach terenowych, zawodach spor-
towych, respektując reguły i podpo-
rządkowując się decyzjom sędziego.
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 mini-
grach sportowych.

– Przestrzega zasad minigier 
sportowych. 

1) zatrzymanie toczącej się piłki 
nogą;

2) elementy gry w minipiłkę 
nożną – uderzenie piłki we-
wnętrzną częścią stopy;

3) strzał do bramki;
4) mecz minipiłki nożnej.

Podstawowe
 • Podejmuje próby zatrzymania nogą 

toczącej się piłki.
 • Podejmuje próby uderzania toczącej się 

piłki wewnętrzną częścią stopy.
 • Podejmuje próby strzału do bramki.
 • Przestrzega zasad kulturalnego zacho-

wania się na boisku w roli zawodnika 
i kibica.

Ponadpodstawowe
 • Współpracuje w zespole podczas gry.


