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TROPICIELE. CZĘŚĆ 4
Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej* (marzec)

I. Ja w kosmosie
Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 1.
Czy jesteśmy 
sami  
w kosmosie?

Wysłuchanie wiersza D. Wawi-
łow i N. Usenko Wyliczanka.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat ilustracji oraz tekstu 
wiersza. 
Prezentowanie znanych wy-
liczanek, próba układania no-
wych. 

Nauka Piosenki 
o Mikołaju 
Koperniku.
Zapoznanie 
z dźwiękiem sol.

Przedstawianie 
siebie w rakiecie 
kosmicznej z wy-
korzystaniem 
dowolnej tech-
niki plastycznej. 
 Ilustrowanie 
sceny inspirowa-
nej wyobraźnią.

Uczestnictwo 
w zgodnej zaba-
wie z rówieśni-
kami z wykorzy-
staniem znanych 
i nieznanych 
wyliczanek.
Przestrzeganie 
reguł obowiązu-
jących wśród U.

Wypowiedzi na 
temat lotów ko-
smicznych oraz 
różnych planet 
na podstawie 
wiedzy i do-
świadczenia U.
Rozpoznawanie 
zwierząt, w któ-
rych nazwach, 
słychać ś (ryś, 
ślimak, świstak).

Trafne posługi-
wanie się liczbą 
naturalną w róż-
nych aspektach.
Liczby drugiej 
dziesiątki.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 3
K. s. 3

CD – Piosenka 
o Mikołaju Ko-
perniku.
P. s. 82 Abecadło 
muzyczne – 
dźwięk sol.

K. s. 3 P. s. 3
K. s. 3

M. s. 3–5

Odniesienia 
do NPP

1.1 b
1.3 c, f

3.1 a, c
3.2 a

4.2 a, b 5.1
5.4

6.2 7.2
7.3

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha ze zrozumieniem i w skupieniu czytanego tekstu  Wypowiada się na temat ilustracji i tekstu wiersza  Obdarza uwagą rozmówców  Kulturalnie 
zwraca się do rozmówców  Prezentuje znane wyliczanki  Próbuje układać własne wyliczanki  Dokonuje analizy i syntezy wzorowo-słuchowej wyrazów  Uczestniczy 
w zgodnej zabawie z wykorzystaniem wyliczanek  Przestrzega reguł obowiązujących wśród U.  Śpiewa Piosenkę o Mikołaju Koperniku solo i w grupie  Potrafi określić po-
łożenie dźwięku sol na pięciolinii  Rozpoznaje i zapisuje liczby do 20 
Ponadpodstawowe  Wypowiada się na temat lotów kosmicznych i znanych planet 

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

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 2.
Mały 
konstruktor

Nauka czytania wyrazów z ś i si.
Wyszukiwanie na ilustracji 
przedmiotów, w których na-
zwach słychać ś.
Wypowiedzi na temat ilustracji 
i tekstu.
Opowiadanie o konstruowaniu 
rakiety przez Stasia.
Ćwiczenie czytania na różnych 
poziomach.
Wyszukiwanie w tekście wyra-
zów, w których występują ś, si.
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do pisania ś, si.
Analiza i synteza wzrokowo-
-słuchowa wyrazów z ś.
Wypowiedzi U. na temat ma-
rzeń o lotach w kosmos oraz 
przedmiotów, które w takich 
podróżach są niezbędne. 

Zgodna współ-
praca w grupach 
zadaniowych.

Wykorzystanie 
surowców 
wtórnych 
do zrobienia 
makiety pojazdu 
kosmicznego.

Liczby drugiej 
dziesiątki.
Przeliczanie 
do 20.

Wykonanie 
i ozdabianie 
rakiety z pudeł 
kartonowych 
z zachowa-
niem zasad 
bezpieczeń-
stwa oraz ładu 
i porządku 
w miejscu 
pracy.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

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

M. s. 6, 7

Odniesienia 
do NPP

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

5.1
5.4

6.6 7.2
7.3 

9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z ś i si  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać ś  Wypowiada się na temat ilustracji i czytanego tekstu  Doskonali 
umiejętność czytania na różnych poziomach  Kreśli kształty literopodobne  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazu  Ilustruje scenę inspirowaną 
wyobraźnią, wykorzystując dowolną technikę malarską  Zgodnie współpracuje w grupie  Rozpoznaje zwierzęta, w których nazwach słychać ś  Wykorzystuje surowce 
wtórne do wykonania modelu rakiety  Przelicza do 20  Rozpoznaje i zapisuje liczby do 20  Potrafi zorganizować oraz utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; potrafi 
posługiwać się prostymi narzędziami, np. nożyczkami  Wycina po linii, klei papier  Wyjaśnia, jaka siła wprawia rakietę w ruch 
Ponadpodstawowe  Opowiada o konstruowaniu rakiety przez bohatera 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 3.
Galaktyczna 
niespodzianka

Wysłuchanie fragmentu wiersza 
M. Strzałkowskiej Wędrówka 
po Wszechświecie.
Wielozdaniowe wypowiedzi na 
temat sposobów badania galak-
tyki, przyrządów umożliwiają-
cych te badania oraz przestrzeni 
międzyplanetarnej na podstawie 
ilustracji i doświadczenia U.
Poszerzanie wiedzy U. na temat  
pracy astronauty oraz lotów 
w kosmos na podstawie infor-
macji zawartych w kąciku Tropi-
ciele wiedzy.  
Usprawnienie czytania na pod- 
stawie ćwiczeń zawartych 
w Gimnastyce oka i języka. 
Nauka pisania ś i si. 
Ćwiczenia w przepisywaniu 
wyrazów, pisaniu po śladzie 
i pisaniu z pamięci. 
Analiza i synteza wzrokowo-słu-
chowa wyrazów. Czytam sam!

Utrwalenie po-
łożenia dźwięku 
sol na pięciolinii.
Nauka gry 
dźwięku sol 
na dzwonkach 
chromatycznych.
Utrwalenie Pio-
senki o Mikołaju 
Koperniku.

Praca astronauty. 
Umiejętność 
współpracy 
w grupie i z grupą.

Obserwowanie 
i nazywanie 
zjawisk astrono-
micznych. Śmieci 
w kosmosie. 
Zagrożenia wyni-
kające z zaśmie-
cania kosmosu.

Liczby drugiej 
dziesiątki.

Odniesienie 
do  stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 6–9
K. s. 6–9, 99

K. s. 96 ćw. 1, pier- 
wsza pięciolinia
CD – Piosenka 
o Mikołaju Ko- 
perniku

M. s. 8, 9

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a
3.2 a

5.4
5.9 

6.5  
6.10 

7.2  
7.3 

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Pisze ś i si  Przepisuje wyrazy  Pisze po śladzie  Pisze z pamięci  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazu  Wypowiada się na temat 
sposobów badania galaktyki  Potrafi zapisać graficznie dźwięk sol na pięciolinii  Samodzielnie wykonuje zadanie w Kartach ćwiczeń  Potrafi zagrać dźwięk sol na dzwon-
kach chromatycznych  Poprawnie wykonuje Piosenkę o Mikołaju Koperniku  Przelicza do 20  Rozpoznaje i zapisuje liczby do 20 
Ponadpodstawowe  Zna narzędzia umożliwiające badania kosmosu  Wie, czym zajmuje się kosmonauta  Obserwuje i nazywa zjawiska astronomiczne  Wie, jakie zagro-
żenia wynikają z zaśmiecania kosmosu 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 4.
Chcę zostać 
astronautą

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat życia i osiągnięć 
polskiego astronoma Mikołaja 
Kopernika na podstawie tekstu 
i zdjęć z kącika Warto ich znać.
Opis nieba w różnych porach 
dnia. 
Opis rodziny ufoludków wyko-
nanych z warzyw. 
Pisanie po śladzie, uzupełnianie 
zdań. 
Poszerzanie słownictwa czyn-
nego U. o nazwy przyrządów 
optycznych. 
Udzielanie odpowiedzi na py-
tania dotyczące wiedzy astro-
nomicznej. 
Czytam sam!

Zawody związa-
ne z kosmosem 
(astronauta).

Rozpoznawanie 
i nazywanie 
warzyw, z któ-
rych wykonane 
są ufoludki.
Obserwacja 
nieba w różnych 
porach dnia. 
Dzień i noc jako 
następstwa ru-
chu obrotowego 
Ziemi. 
Przyrządy 
optyczne po-
mocne w obser-
wacjach.

Zabawy matema-
tyczne – losowa 
gra planszowa 
„Niebo pełne 
gwiazd”.

Wykonanie 
rodziny ufo-
ludków z wa-
rzyw.
Wykonanie 
książeczki-ko-
miksu z „Wy-
prawki 2”. 
Cięcie, kleje-
nie, przestrze-
ganie zasad 
bezpieczeń-
stwa oraz ładu 
i porządku 
w miejscu 
pracy.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 10, 11
K. s. 10, 11, 99

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

M. s. 10, 11 W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

6.2 7.5 9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat życia Mikołaja Kopernika  Pisze po śladzie  Wykonuje książeczkę z komiksem  Tnie i klei  Przestrzega zasad ładu i porządku 
podczas wykonywania pracy technicznej  Uzupełnia zdania  Poszerza słownictwo o nazwy przyrządów optycznych  Rozpoznaje i nazywa warzywa  Obserwuje niebo 
w różnych porach dnia  Wykonuje rodzinę ufoludków z warzyw  Potrafi zorganizować oraz utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy, potrafi posługiwać się prostymi 
narzędziami  Bierze aktywny udział w grze, respektując obowiązujące w niej reguły  Wykonuje proste działania dodawania i odejmowania w pamięci w zakresie 12 
Ponadpodstawowe  Opisuje rodzinę ufoludków wykonanych z warzyw  Udziela odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy astronomicznej  Zna zawody związane z kosmo-
sem  Wyjaśnia, jak ruch obrotowy Ziemi wpływa na następstwo dnia i nocy 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 5. 
Lecimy 
w kosmos

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat lotów w kosmos, 
obserwacji gwiazd i planet 
na podstawie tekstu, ilustracji 
i zdjęć oraz doświadczenia U.
Rozmowa na temat urządzeń 
umożliwiających obserwowa-
nie gwiazd i planet.
Ćwiczenie umiejętności czyta-
nia na różnych poziomach.
Opis planetarium.
Analiza i synteza wzrokowa 
i słuchowa wyrazów.
Czytanie i przepisywanie zdań.
Poczytanka Kosmoks.  Czytam 
sam!

Wykonanie pracy 
plastycznej Leci-
my w kosmos in-
dywidualnie lub 
grupowo (karton, 
pastele).

Dzień bez mate-
matyki.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 12, 13, 85
K. s. 12, 13, 99

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat obserwacji gwiazd i planet na podstawie tekstu i zdjęć w podręczniku  Bierze udział w rozmowie na temat urządzeń umożliwiających 
obserwowanie gwiazd i planet  Kulturalnie zwraca się do rozmówców  Doskonali umiejętność czytania  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Czyta 
i przepisuje zdania  Wykonuje pracę plastyczną dowolną techniką 
Ponadpodstawowe  Opisuje planetarium 

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 marca 
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne
 (zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane osiągnięcia ucznia

Wymagania szczegółowe Materiał

Tańcz, nie żałuj 
podłogi.
Zabawy rytmicz-
no-taneczne 
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w zabawach, 
minigrach i grach tereno-
wych, zawodach sporto-
wych, 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 z reagowaniem na sygnały 
dawane instrumentami perkusyj-
nymi;

2) przypomnienie poznanych ryt-
mów i tańców: krakowiak, walc, 
polka;

3) zabawy taneczne: „Grozik”, „Dwóm 
tańczyć się zachciało”, „Nie chcę 
cię znać”;

4) zabawa z rytmicznym podawa-
niem przedmiotów.

Podstawowe
 • Wykonuje wybrane elementy tańca, zachowując 

wskazany rytm.
 • Właściwie reaguje na zmianę rytmu.
 • Uczestniczy w zabawach tanecznych.

Ponadpodstawowe
 • Samodzielnie odtwarza układ choreograficzny po-

znanych zabaw tanecznych.

Trzy to sztuka.
Próby żonglo-
wania trzema 
przyborami
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, 
chwyta, kozłuje, odbija 
i prowadzi ją.

– Rzuca oburącz piłeczkami, obrę-
czami, chusteczkami szyfonowy-
mi, maczugami i je chwyta.

1) zabawy z balonami – podrzucanie 
i balansowanie;

2) kręcenie dwóch obręczy na rękach 
w miejscu;

3) podrzucanie dwóch piłeczek 
na przemian prawą i lewą ręką, 
przerzucanie z ręki do ręki;

4) żonglowanie trzema chusteczkami 
szyfonowymi;

5) prezentacja osiągnięć.

Podstawowe
 • Rzuca oburącz piłeczkami, obręczami, chusteczkami 

szyfonowymi, maczugami, balonami i je chwyta.
 • Żongluje trzema chusteczkami szyfonowymi.
 • Podejmuje próby kręcenia dwóch obręczy na rękach 

w miejscu.
 • Żongluje dwiema piłeczkami.
 • Prezentuje swoje umiejętności na forum klasy.

Ponadpodstawowe
 • Podejmuje próby żonglowania trzema piłeczkami.

Wiosenne 
porządki.
Prezentacja 
opracowanych 
trików cyrko-
wych
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, 
chwyta, kozłuje, odbija 
i prowadzi ją.

– Rzuca oburącz piłeczkami, obrę-
czami, chusteczkami szyfonowy-
mi, maczugami i je chwyta.

1) zabawy z balonami – podrzucanie 
i balansowanie.

2) kręcenie dwóch obręczy na rękach 
w miejscu;

3) podrzucanie dwóch piłeczek 
na przemian prawą i lewą ręką, 
przerzucanie z ręki do ręki;

4) żonglowanie trzema chusteczkami 
szyfonowymi;

5) prezentacja osiągnięć.

Podstawowe
 • Żongluje dwiema piłeczkami, obręczami, maczugami.
 • Żongluje trzema chusteczkami szyfonowymi.
 • Podejmuje próby kręcenia dwóch obręczy na rękach 

w miejscu.
 • Żongluje dwiema piłeczkami.
 • Prezentuje swoje umiejętności na forum klasy.

Ponadpodstawowe
 • Prezentuje więcej niż jedną sztuczkę cyrkową.
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 6.
W marcu jak 
w garncu

Wysłuchanie w skupieniu tek-
stu wiersza J. M. Chmielewskiej 
Marcowa cebulka.
Opis ilustracji. Opowiadanie 
o zmianach stroju dziewczynki 
na podstawie ilustracji.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat charakterystycznych 
cech marcowej pogody na 
podstawie wiersza J. Kulmowej 
W marcu jak w garncu.
Poszerzenie słownictwa o zwią-
zek wyrazowy ubierać się  
na cebulkę.
Analiza i synteza wzrokowa 
i słuchowa wyrazów.
Czytanie i przepisywanie zdań.
Rozwiązywanie rebusów. 
Czytam sam!

Nauka piosenki 
Marzec Kucharz.
Wysłuchanie 
fragmentu Czte-
rech pór roku 
A. Vivaldiego – 
Wiosna cz. I.

Rysowanie wi-
doku z okna 
na podstawie 
obserwacji 
z uwzględnie-
niem warunków 
pogodowych.
Wykonanie ilu-
stracji do wybra-
nego fragmentu 
muzyki 
A. Vivaldiego.

Charakterystyka 
warunków pogo-
dowych w marcu.
Prognoza pogo-
dy i wykorzysta-
nie jej do plano-
wania stroju.
Obserwacja po-
gody. 

Dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 12

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 14, 15, 84
K. s. 14, 15, 100

P. s. 84
CD – piosenka 
Marzec Kucharz;
A. Vivaldi, 
Cztery pory roku. 
Wiosna cz. I.

K. s. 14 P. s. 14, 15, 84
K. s. 14, 15

M. s. 12, 13

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c
3.2 a

4.2 a, b 6.5 7.2  
7.3 

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu tekstu wiersza J.M. Chmielewskiej Marcowa cebulka  Wypowiada się na temat cech charakterystycznych marcowej pogody  Wyjaśnia 
znaczenie związku wyrazowego ubierać się na cebulkę  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej wyrazów  Rozwiązuje rebusy  Obserwuje pogodę  Rysuje widok 
z okna, uwzględniając zaobserwowane warunki pogodowe  Słucha, ogląda ze zrozumieniem prognozę pogody  Dobiera strój do warunków pogodowych  Potrafi zaśpiewać 
piosenkę Marzec Kucharz solo i w grupie  Uważnie słucha utworu muzycznego; określa jego aparat wykonawczy, zespół wykonawczy oraz treść i nastrój  Wykonuje proste 
działania dodawania i odejmowania w pamięci w zakresie 12 
Ponadpodstawowe  Opisuje ilustrację  Opowiada o zmianach stroju dziewczynki 

II. Przedwiośnie
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 7.
Kiedy  
do lekarza?

Wysłuchanie wiersza J. Brze-
chwy Żaba.
Opowiadanie o tym, co przy-
trafiło się bohaterce wiersza.
Rozmowa na temat zaleceń 
lekarza dla żaby.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat nastroju wiersza.
Scenka dramowa „Wizyta żaby 
u lekarza”
Analiza i synteza wzrokowa 
i słuchowa wyrazów.
Czytanie i przepisywanie zdań.

Wyjaśnienie, na 
czym polega 
praca lekarza.
Narzędzia przy-
datne w pracy 
lekarza.
Właściwe zacho-
wanie u lekarza 
i w poczekalni.
Umiejętność 
zwrócenia się 
o pomoc w razie 
choroby.

Wpływ warun-
ków pogodowych 
i niedostosowa-
nego do nich 
stroju na zdrowie.

Matematyka 
w działaniu. 
 Dodawanie typu 
10 + 2.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 16, 17
K. s. 16, 17
CD – Lektury do słuchania

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

M. s. 14–17
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

5.4 
5.9  
5.11 

6.5 7.4 
7.5 

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu wiersza J. Brzechwy Żaba  Wypowiada się na temat zaleceń lekarza dla żaby  Bierze udział w rozmowie na temat nastroju wiersza  Kul-
turalnie zwraca się do rozmówcy  W jasny sposób przekazuje swoje myśli  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Bierze udział w zabawie teatral-
nej  Czyta i przepisuje zdania  Wie, na czym polega praca lekarza  Potrafi właściwie zachować się u lekarza  Zwraca się o pomoc w razie choroby   Rozumie wpływ 
warunków pogodowych na zdrowie człowieka  Posługuje się liczbami dwucyfrowymi, dodaje jedności do dziesiątki  Wykonuje przykładowe działania dodawania do 20 
Ponadpodstawowe  Opowiada o tym, co przydarzyło się bohaterce wiersza  Wymienia i rozpoznaje narzędzia przydatne w pracy lekarzy 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 8.
Zabawa 
w podchody

Opis ilustracji.
Ćwiczenie umiejętności czyta-
nia na różnych poziomach.
Odpowiedzi na pytania do 
tekstu.
Wyjaśnienie, na czym polegają 
podchody.
Analiza i synteza wzrokowa 
wyrazu.
Pisanie wyrazów.
Nazwy ludzi i nazwy rzeczy.
Nazwy czynności wykonywa-
nych przez reprezentantów 
różnych zawodów.

Zapoznanie 
z dźwiękiem mi.
Utrwalenie pi-
sowni dźwięku 
mi na pięciolinii.
Nauka gry dźwię-
ku mi na dzwon-
kach chroma-
tycznych

Zgodny udział 
w zabawie.
Współpraca 
w zabawie i na-
uce szkolnej.
Bezpieczne 
 miejsca zabaw.

Matematyka 
w działaniu. 
Rozwiązywanie 
zadań 
tekstowych, 
dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 20

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

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

P. s. 82 Abecadło 
muzyczne – 
dźwięk mi.
K. s. 96 ćw. 1, dru-
ga pięciolinia.

P. s. 18, 19 M. s. 14, 15, 18, 19 
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c
3.2 a

5.1  
5.4 

7.5  
7.8 

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Doskonali umiejętność czytania  Odpowiada na pytania do tekstu  Wyjaśnia, na czym polegają podchody  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słu-
chowej wyrazów  Prawidłowo klasyfikuje nazwy ludzi i nazwy rzeczy  Nazywa czynności wykonywane przez reprezentantów różnych zawodów  Współpracuje w  zabawie 
i nauce szkolnej  Wybiera bezpieczne miejsce do zabawy  Poznaje i utrwala położenie dźwięku mi na pięciolinii  Poprawnie wykonuje zadanie w Kartach ćwiczeń oraz gra 
dźwięk mi na dzwonkach chromatycznych  Rozwiązuje dowolnym sposobem proste realistyczne zadanie tekstowe   Wykonuje przykładowe działania dodawania i odejmo-
wania w zakresie 20 
Ponadpodstawowe  Opisuje ilustrację 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 9.
W co się bawić 
na podwórku?

Wysłuchanie wiersza D. Wawi-
łow Kałużyści.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat zabaw dzieci opisa-
nych w wierszu.
Rozmowa na temat zasad, 
jakich należy przestrzegać 
podczas zabawy.
Ćwiczenie umiejętności czyta-
nia na różnych poziomach.
Wyjaśnianie znaczeń neologi-
zmów z wiersza.
Opis obrazu.
Opis podwórka.
Wskazywanie i nazywanie  
cech różniących podwórko 
przedstawione na obrazie 
od podwórka dzieci.
Analiza i synteza wzrokowa 
i słuchowa wyrazów.
Układanie i zapisywanie zdań 
z rozsypanki  wyrazowej.
Poczytanka Błoto.

Obserwacja kie-
rowana obrazu 
T. Makowskiego 
Kapela dziecięca. 
Przedstawienie 
postaci w ruchu.
Zabawy na po-
dwórku – malo-
wanie farbami.
Kolorowanie 
obrazka zgodnie 
z opisem.

Zgodny udział 
w zabawie.
Współpraca 
w zabawie. 
Bezpieczne miej-
sca zabaw.

Matematyka 
w działaniu. 
 Odejmowanie 
typu 12 – 2, 17 – 7 
ilustrowane kon-
kretem. 
Łączenie działa-
nia odejmowania 
z wynikiem.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 20, 21, 86, 87
K. s. 20, 21

P. s. 21 M. s. 14, 15, 20–23
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 b
4.3 a

5.1  
5.4 

7.2  
7.5 

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu wiersza D. Wawiłow Kałużyści  Wypowiada się na temat zabaw opisanych w wierszu  Bierze udział w rozmowie na temat zasad, któ-
rych należy przestrzegać podczas zabawy  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy  Obdarza rozmówcę uwagą  Doskonali umiejętność czytania  Dokonuje analizy i syntezy 
wzrokowo-słuchowej wyrazów  Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej  Koloruje obrazek zgodnie z opisem  Przedstawia postać w ruchu  Współpracuje w za-
bawie  Dba o bezpieczeństwo w czasie zabawy  Posługuje się liczbami dwucyfrowymi, odejmuje jedności od liczb dwucyfrowych, odejmuje dziesiątkę od liczby dwucyfro-
wej  Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: malarstwo  Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych 
Ponadpodstawowe  Wyjaśnia znaczenie neologizmów użytych w wierszu  Opisuje obraz  Opisuje podwórko 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 10.
Zabawa

Wysłuchanie w skupieniu tek-
stu Zabawa. 
Rozmowa na temat zachowa-
nia bohaterów tekstu. 
Ocena postępowania boha-
terów. 
Opis zachowań godnych naśla-
dowania. 
Nazywanie emocji. 
Odczytywanie i zapisywanie 
zdań. 
Układanie i opowiadanie histo-
ryjki obrazkowej. 
Nazywanie przedmiotów wystę- 
pujących w historyjce obrazkowej. 
Poszerzanie słownictwa o na-
zwy przedmiotów wykorzysty-
wanych do zabaw. 
Uzupełnianie zdań wyrazami. 
Pisanie zdań.

Przestrzeganie 
zasad i reguł 
ustalonych 
w zabawie.

Rozpoznawanie 
i nazywanie wa-
rzyw.
Jadalne części 
warzyw.
Ekologiczne wa-
rzywa.

Dzień bez mate-
matyki.

Wykonanie 
śmiesznych 
kanapek 
zgodnie 
z instrukcją.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 22, 23
K. s. 22–25
CD – Zabawa

K. s. 25

Odniesienia 
do NPP

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

5.4 6.2  
6.6 

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu tekstu Zabawa  Bierze udział w rozmowie na temat zachowania bohaterów  Opisuje typy zachowań godne naśladowania  Nazywa 
emocje  Odczytuje i zapisuje zdania  Uzupełnia zdania wyrazami  Pisze zdania  Przestrzega zasad i reguł ustalonych w zabawie  Rozpoznaje i nazywa warzywa  Roz-
poznaje jadalne części warzyw  Wykonuje śmieszne kanapki zgodnie z instrukcją  Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej  Wie, że nie można zaspo-
kajać swoich potrzeb kosztem innych  Wie, że nie wolno kraść 
Ponadpodstawowe  Układa i opowiada historyjkę obrazkową  Wie, co to są warzywa ekologiczne 

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 marca 
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne
 (zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane osiągnięcia ucznia

Wymagania szczegółowe Materiał

Rytmy wesołe 
i smutne.
Zabawy doskonalące 
poczucie rytmu
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w zabawach, 
minigrach i grach tereno-
wych, zawodach sporto-
wych, 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 z dopasowaniem ruchu 
do dynamiki utworu Księżniczki 
i rycerze;

2) zabawa w kole ze śpiewem „Mam 
chusteczkę haftowaną”;

3) zabawa ruchowa ze śpiewem 
„Magiczna liczba siedem”.

Podstawowe
 •  Dopasowuje ruch do dynamiki melodii.
 •  Uczestniczy w tradycyjnej zabawie ludowej.

Ponadpodstawowe
 •  Modyfikuje poznane zabawy muzyczno- 

-ruchowe.

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.

– Uczestniczy w zabawach z ko-
złowaniem

1)  kozłowanie prawą i lewą ręką 
z omijaniem przeszkód;

2) wyścigi koziołków;
3) sztafeta z kozłowaniem;
4) „Kozłuj tak jak ja” – zmiana pozy-

cji;
5) berek z kozłowaniem.

Podstawowe
 • Kozłuje prawą i lewą ręką z omijaniem prze-

szkód.
 • Uczestniczy w grach i zabawach z kozłowaniem 

piłki.
 • Staje do współzawodnictwa, zachowuje reguły.

Ponadpodstawowe
 • Sprawnie kozłuje piłkę w miejscu i w ruchu.

Piłka, która leczy. 
Doskonalenie umie-
jętności rzutnych
(45 min)

10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, 
chwyta, kozłuje, odbija 
i prowadzi ją.

– Wykonuje rzuty na odległość 
piłką lekarską.

1)  wyścig rzędów z toczeniem piłki 
lekarskiej; 

2) balansowanie na piłce lekarskiej; 
3) „Mecz piłką lekarską”; 
4) nauka techniki rzutu piłką lekar-

ską; 
5) rzuty na odległość piłką lekarską;
6) rzuty piłką lekarską do celu.

Podstawowe
 • Toczy piłkę lekarską.
 • Balansuje na piłce lekarskiej.
 • Podejmuje próby rzutów piłką lekarską na od-

ległość.

Ponadpodstawowe
 • Rzuca piłką lekarską do celu.
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 11.
Żegnaj, zimo! 
Witaj, wiosno!

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat powitania wiosny 
na podstawie tekstu, ilustracji 
i doświadczenia U.
Opowiadanie o zwyczaju to-
pienia marzanny.
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach.
Opis marzanny.
Wyjaśnienie symbolicznego 
znaczenia marzanny.
Nazywanie emocji związanych 
z nadejściem wiosny.
Czytanie i pisanie wyrazów.
Poczytanka Wiosna.

Utrwalenie pozna-
nych piosenek.
Zapoznanie 
z instrumentem 
dętym blasza-
nym – trąbką.
Pokaz brzmienia 
instrumentów 
dętych.
Wysłuchanie 
fragmentu Czte-
rech pór roku 
A. Vivaldiego – 
Wiosna cz. II.

Zasady bezpiecz-
nego zachowania 
się podczas 
 wycieczki.
Zgodna zabawa 
z rówieśnikami.

Zmiany zacho-
dzące w przyro-
dzie wiosną.
Miejsca, w któ-
rych najwyraźniej 
widać te zmiany.

Pojęcia i czyn-
ności związane 
z porównywa-
niem wielkości.
Względność 
okreś leń związa-
nych z wielkością 
rzeczy.
Przygotowanie 
do mierzenia 
długości.

Wykonanie 
marzanny 
zgodnie 
 z  instrukcją.
Bezpieczne 
poruszanie się 
po drogach.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 24, 25, 88
K. s. 26, 27

CD – Piosenka 
o Mikołaju Ko-
perniku i Marzec 
Kucharz.
P. s. 83 Abecadło 
instrumentów – 
trąbka.
P. s. 84 Piórkiem, 
dźwiękiem i pę-
dzelkiem.
CD – pokaz 
brzmienia instru-
mentów dętych; 
A. Vivaldi, Cztery 
pory roku. Wio-
sna cz. II.

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

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

M. s. 24, 25

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c
3.2 a

5.1  
5.4  
5.10 

6.2 7.10 9.3 a, b, c

III. Wiosna
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat powitania wiosny na podstawie czytanego tekstu, ilustracji i własnego doświadczenia  Opowiada o zwyczaju topienia marzanny   
Doskonali umiejętność czytania  Nazywa emocje związane z nadejściem wiosny  Czyta i pisze wyrazy  Potrafi zachować się podczas wycieczki  Zgodnie bawi się z ró-
wieśnikami  Wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną  Wykonuje marzannę zgodnie z instrukcją  Bezpiecznie porusza się po drogach  Śpiewa poznane piosenki 
z pamięci solo lub w grupie  Rozpoznaje brzmienie instrumentu dętego blaszanego – trąbki  Uważnie słucha utworu muzycznego; określa jego aparat wykonawczy, zespół 
wykonawczy 
Ponadpodstawowe  Opisuje marzannę  Wyjaśnia symboliczne znaczenie marzanny 

Dzień 12.
Kazio 
i źrebak

Nauka czytania wyrazów z ź, zi.
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych  poziomach.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat czytanego tekstu, 
ilustracji.
Wyszukiwanie w tekście wyra-
zów z ź i zi.
Wskazywanie na ilustracji 
przedmiotów, w których na-
zwach słychać ź.
Rozmowa na temat opieki 
nad zwierzętami hodowanymi 
przez człowieka – końmi.
Poszerzanie słownictwa U. 
o słowo hipoterapia.
Analiza i synteza wzrokowo-
-słuchowa wyrazów.
Pisanie zdań.
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do nauki pisa-
nia ź i zi.

Wysłuchanie 
Marsza triumfal-
nego G. Verdiego 
z opery Aida.
Rozpoznawanie 
zmian tempa 
i dynamiki 
w utworach mu-
zycznych.

Wypowiadanie 
się w wybranej 
technice plastycz-
nej na płaszczyź-
nie.
Posługiwanie się 
środkami wyrazu 
plastycznego: 
kształt, barwa.
Malowanie mo-
tyla.

Obowiązki wo-
bec ludzi i zwie-
rząt.
Opieka nad zwie-
rzętami hodow-
lanymi.

Rozpoznawanie 
zwierząt i roślin, 
w których na-
zwach słychać ź.
Gatunki zwierząt 
hodowanych 
przez człowieka 
oraz zasady opie-
ki nad nimi.

Mierzenie odle-
głości jednost-
kami umownymi 
– krokami.
Mierzenie długo-
ści linijką, zapisy-
wanie wyników 
przeprowadzo-
nych pomiarów.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 26, 27
K. s. 28–31

CD – G. Verdi, 
Marsz triumfal-
ny z opery Aida

P. s. 26, 27 P. s. 26, 27
K. s. 28–31

M. s. 26–29

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 c
3.2 a

4.2 b 5.3  
5.4 

6.2 7.10 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z ź, zi  Doskonali umiejętność czytania  Wypowiada się na temat czytanego tekstu i ilustracji  Wyszukuje w tekście wyrazy z ź i zi  Wska-
zuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać ź  Bierze udział w rozmowie na temat opieki nad zwierzętami  Kulturalnie zwraca się do rozmówców  Prawidłowo 
określa zmiany tempa i dynamiki w odtwarzanych utworach muzycznych  Uważnie słucha utworu muzycznego; określa jego aparat wykonawczy, zespół wykonawczy oraz treść 
i nastrój  Rozumie słowo hipoterapia  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej  Kreśli kształty literopodobne  Maluje motyla  Wypełnia swoje obowiązki 
wobec innych ludzi i zwierząt  Opiekuje się zwierzętami  Rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta, w których nazwach słychać ź  Rozpoznaje gatunki zwierząt hodowanych 
przez człowieka  Mierzy odległość jednostkami umownymi (krokami, stopami)  Mierzy linijką długość przedmiotów  Zapisuje zmierzone długości 

Dzień 13.
Małe i duże 
zwierzęta

Wysłuchanie wiersza W. Cho-
tomskiej Zagadki.
Wielozdaniowe wypowiedzi na 
temat zwierząt żyjących na wsi.
Poszerzanie słownictwa  
o nazwy młodych  zwierząt.
Rozmowa na temat zmian 
w życiu zwierząt wiosną.
Usprawnianie techniki czytania 
w Gimnastyce oka i języka 
z wykorzystaniem technik 
szybkiego czytania.
Nauka pisania ź, zi.
Pisanie wyrazów.
Pisownia nazw zwierząt z ś, ź, 
si, ni, ź, ń.
Czytam sam!

Utrwalanie 
rozpoznawania 
brzmienia instru-
mentu dętego 
blaszanego – 
trąbki.
Utrwalenie poło-
żenia dźwięków 
sol, mi na pię-
ciolinii.

Zwierzęta żyją-
ce na wsi i ich 
młode.
Wysłuchanie 
głosów zwierząt

Określanie miej-
sca wybranych 
obiektów w rzę-
dzie – numero-
wanie. 
Liczba porządko-
wa, przeliczanie 
do 20.

Wykonanie 
modeli owcy 
i świni z „Wy-
prawki 2”.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 28, 29
K. s. 32–35, 100

K. s. 96 CD – głosy  
zwierząt

M. s. 30, 31 W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c
3.2 a

6.2 7.2 9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu wiersza W. Chotomskiej Zagadki  Wypowiada się na temat zwierząt żyjących na wsi  Poszerza słownictwo o nazwy młodych zwierząt   
Obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w życiu zwierząt wiosną  Pisze litery ź, zi  Pisze wyrazy  Poprawnie zapisuje nazwy zwierząt z ś, ź, si, ni, ź, ń  Rozpoznaje brzmienie 
instrumentu dętego blaszanego w słuchanych utworach  Poprawnie określa zmiany tempa i dynamiki w odtwarzanych utworach muzycznych  Poprawnie wykonuje polecenia 
i zadania z podręcznika i Kart ćwiczeń  Trafnie posługuje się liczbą naturalną w różnych aspektach  Liczby 0–20, przeliczanie do 20 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 14.
Niespodzian-
ki wiosny

Opis ilustracji.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat wiosennej łąki na 
podstawie ilustracji i fragmen-
tu wiersza M. Strzałkowskiej 
Wiosna. 
Nazywanie zapachów i wrażeń 
dotykowych.
Poszerzanie słownictwa o na-
zwy wiosennych kwiatów.
Nazywanie zmysłów.
Pisanie po śladzie i zapisywanie 
zdań.
Wymyślanie tytułu obrazka 
i zapisywanie go.

Nauka piosenki 
Wiosenny bal.

Współpraca 
z rówieśnikami 
w zabawie.

Rozpoznawanie 
roś lin będących 
zwiastunami 
wiosny.
Warunki życia 
roślin i zwierząt 
wczesną wiosną.
Poznawanie świa-
ta za pomocą 
zmysłów.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – dodawa-
nie i odejmowa-
nie w zakresie 20.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 30, 31
K. s. 36, 37

CD – piosenka 
Wiosenny bal

P. s. 30, 31
K. s. 36, 37
CD – odgłosy 
zwierząt, trąbki, 
urządzeń domo-
wych

M. s. 32–35

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a 5.4 6.2 7.5  
7.8 

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat wiosennej łąki  Nazywa zapachy i wrażenia dotykowe  Poszerza słownictwo o nazwy wiosennych kwiatów  Pisze po śladzie 
i zapisuje zdania  Tytułuje obrazek  Współpracuje w zabawie  Rozpoznaje rośliny będące zwiastunami wiosny  Poznaje świat za pomocą zmysłów  Potrafi zaśpiewać 
piosenkę Wiosenny bal solo i w grupie  Rozwiązuje dowolnym sposobem proste realistyczne zadanie tekstowe  Wykonuje przykładowe działania dodawania i odejmowania 
w zakresie 20 
Ponadpodstawowe  Opisuje ilustrację  Nazywa zmysły 



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.
Ptaki wracają

Wysłuchanie wiersza 
J. Kulmowej Kulki i szkiełka.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat sposobów powitania 
wiosny przez ptaki.
Nazwy ptaków występujących 
w wierszu.
Układanie i zapisywanie zdań.
Zabawa teatralna.

Wykonanie opa-
sek z obrazkami 
ptaków do insce-
nizacji.

Współpraca 
w zabawie i na-
uce szkolnej.
Park, las w naj-
bliższej okolicy.

Ptaki wracające 
wiosną z ciepłych 
krajów do Polski. 
Wysłuchanie 
głosów ptaków.

Dzień bez mate-
matyki.

Odniesienie 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 32, 33
K. s. 38, 39

P. s. 32, 33
K. s. 38, 39
CD – głosy  
ptaków

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 b 5.4  
5.7 

6.2 

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu wiersza J. Kulmowej Kulki i szkiełka  Wypowiada się na temat sposobów powitania wiosny przez ptaki  Obdarza rozmówców uwagą  
 Nazywa i rozpoznaje ptaki pojawiające się w wierszu  Układa i zapisuje zdania  Bierze udział w zabawie teatralnej  Wykonuje opaski z obrazkami ptaków do inscenizacji  
 Wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach scenicznych  Współpracuje w zabawie i nauce szkolnej  Wie, gdzie znajdują się park i las w najbliższej 
okolicy  Nazywa i rozpoznaje ptaki wracające wiosną do Polski 

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 marca 
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne
 (zgodne z NPP)

Treści nauczania
Przewidywane osiągnięcia ucznia

Wymagania szczegółowe Materiał

Halo, wiosna! 
Marsz z podbiega-
niem w terenie
(45 minut)

10.1 c
Potrafi pokonywać prze-
szkody naturalne i sztuczne.

– Uczestniczy w wycieczkach 
pieszych.

1) dobór stroju do warunków at-
mosferycznych;

2) krótki marsz z podbieganiem 
w terenie;

3) ćwiczenia sensoryczne – rozpo-
znawanie dotykiem różnorod-
nych przedmiotów  
i wysłuchiwanie dźwięków.

Podstawowe
 • Dobiera strój stosownie do warunków atmosfe-

rycznych.
 • Uczestniczy w krótkim marszu z podbieganiem 

w terenie.
 • Rozpoznaje dotykiem różne przedmioty.
 • Rozpoznaje i nazywa wysłuchiwane dźwięki.

Ponadpodstawowe
 • Wspiera innych podczas wycieczki pieszej.

Kwiatek dla... 
Zabawy rzutne i ba-
lansowanie różnymi 
przedmiotami
(45 minut)

10.3 a
Posługuje się piłką: rzuca, 
chwyta, kozłuje, odbija 
i prowadzi ją.

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

1) balansowanie różnymi przed-
miotami na palcu, brodzie;

2) próby przerzucania obręczy 
z ręki do ręki; podrzucanie 
i chwytanie dwóch piłeczek 
na przemian prawą i lewą ręką, 
przerzucanie z ręki do ręki;

3) prezentacje ulubionych trików.

Podstawowe
 • Podejmuje próby balansowania różnymi przed-

miotami na palcu, na brodzie.
 • Rzuca oburącz piłeczkami, obręczami, chustecz-

kami szyfonowymi, maczugami i je chwyta. 
 • Żongluje dwoma piłeczkami.
 • Podejmuje próby przerzucania obręczy z ręki 

do ręki.
 • Prezentuje swoje umiejętności na forum klasy.

Ponadpodstawowe
 • Żongluje trzema piłeczkami.

Jedz owoce i warzy-
wa, bo od tego sił 
przybywa. 
Zabawy zachęcające 
do zdrowego odży-
wiania się
(45 minut)

10.4 b
Wie, jakie znaczenie dla 
zdrowia ma właściwe odży-
wianie się oraz aktywność 
fizyczna.

– Odróżnia zdrowe produkty 
żywnościowe.

1) zabawy ruchowe i improwizacje 
taneczne do piosenek traktują-
cych o zdrowiu;

2) zabawa ruchowa „Zdrowe –  
niezdrowe”;

3) zimowe menu małego spor- 
towca.

Podstawowe
 • Wymienia zdrowe produkty żywnościowe. 
 • Uczestniczy w układaniu menu małego spor-

towca.

Ponadpodstawowe


