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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 1.
Na majówkę

Wysłuchanie tekstu G. Kasdep-
ke Maraton czytanego  
przez N.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat wysłuchanego 
tekstu, ilustracji i nastroju 
opowiadania. 
Słuchanie wiersza Mówię 
po polsku.
Układanie, zapisywanie i uzu-
pełnianie zdań. 
Wypowiedzi na temat świąt 
majowych: 1 Maja, Święta Flagi, 
3 Maja.

Przypomnienie 
hymnu Polski

Rysowanie 
po śladzie kontu-
rów orła. 
Kolorowanie 
godła.

Święta majowe: 
1 Maja, 3 Maja, 
Święto Flagi.
Prezentacja 
symboli 
narodowych  
– godła i flagi.
Rozpoznawa-
nie flagi Polski 
wśród flag innych 
państw. 
Informacje 
dotyczące naro-
dowości, języka 
i prawodawstwa 
w Polsce.

Rozwijanie 
sprawności  
rachunkowej, 
dodawanie  
w zakresie 10 – 
zapisywanie do-
dawania trzech 
składników. 
Wprowadzenie 
pojęcia kilometr. 
Matematyka 
w działaniu.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 3
K. s. 3, 4

CD – hymn Polski K. s. 3 CD – hymn Polski M. s. 3–7
K. u. 

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c
3.2 a

4.2 b 5.8 7.5

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu tekstu G. Kasdepke Maraton  Wypowiada się na temat nastroju opowiadania  Bierze udział w rozmowie na temat szczęścia  Kultural-
nie zwraca się do rozmówcy  Wyznacza sumy trzech składników w zakresie 10, poprawnie zapisuje te działania  
Ponadpodstawowe  Wypowiada się na temat świąt majowych: 1 Maja, 3 Maja, Święta Flagi  Opisuje godło Polski  

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

TroPiciele. część 5
rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej* (maj)

i. Moja ojczyzna
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 2.
Na wycieczce 
w lesie

Nauka czytania wyrazów z sz.
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach. 
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat wycieczki do lasu 
na podstawie tekstu, ilustracji 
z podręcznika, wysłuchanych 
odgłosów lasu i doświadczeń U.
Wyszukiwanie na ilustracji oraz 
w tekście wyrazów z sz. 
Opis szałasu. 
Układanie pytań i odpowiedzi 
na temat czynności 
wykonywanych przez 
bohaterów w lesie. 
Analiza i synteza wzrokowo-
słuchowa, układanie wyrazów. 
Przepisywanie zdań. 
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do nauki 
pisania sz.

Współpraca 
z innymi 
w zabawie. 
Przestrzeganie 
ustalonych 
reguł podczas 
wycieczki.

Zwierzęta 
i rośliny 
występujące 
w lesie. 
Właściwe zacho-
wanie w lesie.
Wiosenne odgło-
sy lasu.

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

Bezpieczne 
poruszanie się 
po drogach 
podczas 
wycieczki. 
Bezpieczne 
i kulturalne 
zachowanie 
się w środkach 
komunikacji 
miejskiej.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 4, 5
K. s. 5–7
CD

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

M. s. 4, 8, 9
K. u.

Odniesienia 
do NPP

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

5.4 6.2 7.8 
7.10

9.3 c

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z sz  Czyta teksty na różnych poziomach  Wypowiada się na temat wycieczki do lasu na podstawie przeczytanego tekstu, ilustracji i włas nych 
doświadczeń  Wyszukuje na ilustracji i w tekście wyrazy z sz  Bierze udział w rozmowie na temat czynności wykonywanych przez bohaterów tekstu w lesie  Dokonuje ana-
lizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Przepisuje zdania  Kreśli kształty literopodobne  Współpracuje z innymi w zabawie  Przestrzega ustalonych reguł podczas 
wycieczki  Rozpoznaje wiosenne odgłosy lasu, nazywa zwierzęta i rośliny występujące w lesie  Właściwie zachowuje się w lesie  Bezpiecznie porusza się po drogach podczas 
wycieczki  Bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w środkach komunikacji  Wykonuje proste obliczenia dotyczące odległości  
Ponadpodstawowe  Opisuje szałas  Czyta i rozumie prosty plan  Używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 3.
Moja mała 
ojczyzna

Słuchanie tekstu Majowe 
święta.
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat sposobu spędzania 
dni wolnych od pracy i nauki. 
Poszerzenie słownictwa U. 
o wyrazy: długi weekend oraz 
nazwy świąt. 
Opowiadanie na temat tradycji 
związanych z obchodzeniem 
świąt: 1  Maja, 2 maja – Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
i 3 Maja – Święto Narodowe 
Trzeciego Maja. 
Nazywanie emocji związanych 
ze świętami majowymi. 
Opis miejsca, w którym miesz-
kamy. 
Rozmowa na temat spędzania 
wolnego czasu w swojej miej-
scowości. 
Planowanie sprzątania szkoły. 
Czynności związane ze sprzą-
taniem szkoły. 
Doskonalenie technik czytania 
na różnych poziomach. 
Układanie i pisanie wyrazów. 
Uzupełnianie i zapisywanie 
zdań. 
Nauka pisania sz, Sz.
Pisanie po śladzie i przepisywa-
nie sylab.
Czytam sam! 
Poczytanka Notatka.

Poznawanie 
dźwięku fa.

Rysowanie domu 
po śladzie.

Święta pań-
stwowe: 1 Maja 
– Święto Pracy 
i 3 Maja – Święto 
Narodowe Trze-
ciego Maja –  
oraz tradycje 
związane z ich 
obchodzeniem.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – czytanie 
planu, porówny-
wanie odległości. 
Rysowanie, 
kontynuowanie 
wzorów.
Matematyka 
w działaniu.

Wykonanie 
domku z „Wy-
prawki 2”. 
Przestrze-
ganie zasad 
bezpieczeń-
stwa podczas 
posługiwania 
się ostrymi 
narzędziami. 
Utrzymanie 
ładu i porząd-
ku w miejscu 
pracy.
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 6–9, 69
K. s. 8–11, 67
CD – Majowe święta

P. s. 66
Abecadło muzycz- 
ne – dźwięk fa
K. s. 64

K. s. 11 P. s. 6 M. s. 4, 5, 10, 11
K. u.

W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c
3.2a

4.2 b 5.8 7.9 
7.10

9.2 c
9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu tekstu Majowe święta  Wypowiada się na temat sposobu spędzania dni wolnych od pracy i nauki szkolnej  Nazywa emocje 
związane ze świętami  Bierze udział w rozmowie na temat sposobów spędzania wolnego czasu w jego miejscowości  Kulturalnie zwraca się do rozmówców  Doskonali 
umiejętność czytania  Układa i zapisuje wyrazy  Uzupełnia i pisze zdania  Pisze sz i Sz  Pisze po śladzie i przepisuje sylaby  Rysuje po śladzie dom  Wykonuje domek 
z „Wyprawki 2”  Przestrzega zasad bezpieczeństwa, korzystając z nożyczek  Zachowuje ład i porządek w czasie pracy technicznej  Zna i rozpoznaje dźwięk fa  Wykonuje 
proste obliczenia dotyczące odległości  
Ponadpodstawowe  Opowiada o tradycjach związanych ze Świętem Pracy i Świętem Narodowym Trzeciego Maja  Opisuje miejsce, w którym mieszka  Czyta i rozumie 
prosty plan • Używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych  

Dzień 4.
czekoladowy 
raj

Nauka czytania wyrazów z cz.
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach. 
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat upodobań żywienio-
wych oraz spożywania
słodyczy na podstawie ilustra-
cji, przeczytanego tekstu i do-
świadczeń U. 
Wyszukiwanie na ilustracji oraz 
w tekście wyrazów, w których 
występuje cz.
Układanie pytań i odpowiedzi 
na temat spożywania nadmier-
nych ilości słodyczy.
Analiza i synteza wzrokowo-
-słuchowa, układanie wyrazów. 
Przepisywanie zdań. 
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do nauki pi-
sania cz.
Opis ulubionych łakoci.

Nauka piosenki 
Czekolada.

Kolorowanie 
zakodowanej ilu-
stracji kredkami 
ołówkowymi lub 
świecowymi.

Uprawa kakao – 
głównego skład-
nika w produkcji 
czekolady. 
Walory smako-
we i spożywcze 
czekolady.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych dotyczą-
cych obliczania 
odległości obiek-
tów.
Matematyka 
w działaniu.
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 10–13
K. s. 12–15

CD – piosenka 
Czekolada

K. s. 13 P. s. 12 M. s. 5, 12, 13
K. u.

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a 4.2 b 6.2 7.9 
7.10

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z cz  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Wypowiada się na temat spożywania słodyczy na podstawie ilustracji, tekstu 
i doświadczeń U.  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać cz  Wskazuje w tekście wyrazy z cz  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej 
wyrazów  Przepisuje zdania  Kreśli kształty literopodobne  Poprawnie śpiewa piosenkę w grupie i solo  Koloruje zakodowaną ilustrację kredkami ołówkowymi lub świe-
cowymi  Zna walory smakowe i odżywcze czekolady  Wykonuje proste obliczenia dotyczące odległości  Radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umie-
jętności  
Ponadpodstawowe  Opisuje ulubione łakocie  Wie, jak wygląda uprawa kakao  

Dzień 5.
Mój kraj  
– Polska

Opowiadanie o miejscach, 
do których wybierają się dzieci
przedstawione na ilustracji. 
Rozmowa na temat planowania 
swojej podróży po Polsce. 
Nauka pisania cz. 
Nazywanie i podpisywanie 
ilustracji. Uzupełnianie i zapisy-
wanie zdań. 
Poszerzanie słownictwa czyn-
nego U. o wyrazy: Polka, Polak, 
symbole narodowe, stolica. 
Pisownia wielką literą nazw 
narodowości.
Czytam sam!

Informacje ad-
ministracyjne 
na temat nasze-
go kraju.
Nazwy miast, 
rzek. 
Warszawa –  
stolica Polski, naj-
większe zabytki. 
Symbole naro-
dowe.

Sposoby ozna-
czania na mapie 
mórz, gór, jezior. 
Wskazywanie 
na mapie Polski 
miast, rzek. 
Wskazywanie na 
mapie miejsc naj-
chętniej odwie-
dzanych przez 
U. z uwzględ-
nieniem cech 
krajobrazowych 
danego regionu.

Dzień bez mate-
matyki. 

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 14, 15
K. s. 16–19, 67

P. s. 14, 15
K. s. 17–19

P. s. 14, 15
K. s. 18–19
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia 
do NPP

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

5.7 
5.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Bierze udział w rozmowie na temat planowania podróży po Polsce • Pisze cz i cz  Nazywa i podpisuje ilustracje  Uzupełnia i zapisuje zdania  Posługuje 
się ze zrozumieniem słowami: Polka, Polak, symbole narodowe, stolica  Posiada informacje administracyjne na temat swojego kraju  Wie, że Warszawa jest stolicą 
Polski  Rozpoznaje symbole narodowe  
Ponadpodstawowe  Opowiada o miejscach, do których wybierają się dzieci przedstawione na ilustracji  Pisze wielką literą nazwy narodowości  Nazywa rzeki i miasta 
w Polsce  Zna największe zabytki w Warszawie  Wie, jak są oznaczane na mapie góry, morza, jeziora  Wskazuje na mapie rzeki i miasta   Podaje cechy krajobrazowe 
najliczniej uczęszczanego regionu  

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 maja
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne 
(zgodne z NPP)

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Wiosenna 
gimnastyka. 
Zabawy i ćwicze-
nia gimnastyczne 
w domu i na powie-
trzu
(45 min)

10.4 a
Dba o higienę osobistą 
i czystość odzieży.

– Wskazuje szczepienia 
ochronne, aktywność fizycz-
ną i dobre odżywianie jako 
czynniki zapobiegające cho-
robom.

1) codzienna gimnastyka jako ważny element 
zapobiegania chorobom – przygotowy-
wanie zestawów ćwiczeń gimnastycznych 
do wykonywania w domu w okresie zimo-
wym;

2) wykonywanie ćwiczeń z komentarzem 
dotyczącym dobierania stroju stosownego 
do pory roku i pogody;

3) zdrowe żywienie – konstruowanie jadło-
spisu na wiosenne dni (z elementami za-
baw ruchowych, dramowych).

Podstawowe
 • Wykonuje ćwiczenia z przygotowanego ze-

stawu.
 • Wyjaśnia zasady dobierania stroju do warun-

ków atmosferycznych.
 • Wyjaśnia znaczenie codziennego ruchu dla 

zdrowia.
 • Dobiera do swojego jadłospisu zdrowe pro-

dukty.

Ponadpodstawowe
 • Wyjaśnia znaczenie szczepień ochronnych.

Piłka w powietrzu. 
Wdrażanie do gier 
zespo łowych
(45 min)

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

– Wykonuje z miejsca strzał 
w kierunku bramki.

1)  wyścig rzędów z prowadzeniem piłki we-
wnętrznym podbiciem nogi;

2) ćwiczenia w uderzaniu piłki nogą: 
–  lekkie uderzenie piłki do przodu, pod-

biegnięcie i ponowne uderzenie;
– uderzenie piłki w marszu (piłka w miej-

scu);
– uderzenie piłki w biegu (piłka w miejscu);

3) strzał piłką w kierunku bramki (z miejsca);
4) mecz minipiłki nożnej.

Podstawowe
 • Wykonuje z miejsca strzał w kierunku bramki.
 • Bierze udział w meczu minipiłki nożnej.

Ponadpodstawowe
 • Gra z zachowaniem dobrych zasad.

Deszcz piłek.  
Wdrażanie do prze-
strzegania zasad  
fair play
(45 min)

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

– Odbija lekką piłkę oburącz 
sposobem górnym i dolnym 
w miejscu.

1) zabawa ruchowa (np. „Deszcz piłek”);
2) ćwiczenia w wystawianiu piłki (odbicie 

sposobem górnym);
3) ćwiczenia w nagrywaniu piłki (odbicie 

sposobem dolnym);
4) przypomnienie zasad minisiatkówki;
5) mecze w małych drużynach z zachowa-

niem zasad uczciwej rywalizacji (rytualne 
okrzyki, przywitanie drużyn, podziękowa-
nie za grę, gratulacje).

Podstawowe
 • Odbija lekką piłkę oburącz sposobami gór-

nym i dolnym w miejscu.
 • Uczestniczy w grach zespołowych z zachowa-

niem zasad uczciwej rywalizacji.

Ponadpodstawowe
 • Odbija lekką piłkę oburącz sposobami gór-

nym i dolnym w miejscu i w ruchu.
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 6.
Jesteśmy eu-
ropejczykami

Słuchanie tekstu G. Kasdepke 
Moje podwórko, mój wszechświat! 
Rozmowa na temat miejsca za-
mieszkania głównych bohaterów. 
Wydarzenia fantastyczne i reali-
styczne w opowiadaniu. 
Słuchanie tekstu Consuela. 
Wypowiedzi na temat głównych 
bohaterów, ich zachowań i emocji. 
Pytania i odpowiedzi dotyczące 
porozumiewania się mieszkań-
ców różnych państw. 
Porównywanie brzmienia słów 
w różnych językach.
Nazwy rzeczy. 
Układanie i przepisywanie zdań.

Wysłuchanie 
fragmentu Czte-
rech pór roku. 
Lato cz. I.  
A. Vivaldiego.
Wysłuchanie  
Ody do radości 
L. van Beetho-
vena.

Miejsce, w któ-
rym mieszkam: 
ulica, miejsco-
wość, kraj. 
Jestem Polakiem 
i Europejczykiem.
Wypowiedzi 
na temat Europy 
i Unii Europej-
skiej. 
Symbole Unii 
Europejskiej.

Wskazywanie na 
mapie miejsca, 
w którym znaj-
dują się Polska 
i Europa.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych związanych 
z czasem: dzień, 
tydzień.

Wykonanie 
flagi dowol-
nego kraju 
sąsiadującego 
z Polską.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 16–19
K. s. 20, 21
CD – Consuela

P. s. 68, Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem.
CD – A. Vivaldi, 
Cztery pory roku. 
Lato cz. I
CD – Oda do 
radości

P. s. 16–19
K. s. 20

M. s. 14, 15 W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c
3.2 a

5.7
5.8

7.9 
7.15

9.2 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha w skupieniu tekstu Consuela  Bierze udział w rozmowie na temat zachowania i emocji głównych bohaterów  Wypowiada się na temat sposobów porozu-
miewania się ludzi z różnych państw  Porównuje brzmienie słów oznaczających jedną rzecz w różnych językach  Słucha czytanego przez N. tekstu G. Kasdepke Moje podwórko, 
mój wszechświat!  Bierze udział w rozmowie na temat miejsca zamieszkania głównych bohaterów  Wskazuje nazwy rzeczy  Układa i przepisuje zdania  Prezentuje miejsce, 
w którym mieszka: ulica, miejscowość, kraj  Wie, co to jest Unia Europejska  Wykonuje flagę dowolnego kraju Unii Europejskiej  Uważnie słucha utworu muzycznego; określa jego 
aparat wykonawczy, zespół wykonawczy oraz nastrój  Rozwiązuje proste zadania związane z czasem (dzień, tydzień)  Wymienia nazwy dni tygodnia  Zna kolejność dni tygodnia  
Ponadpodstawowe  Odróżnia wydarzenia fantastyczne od realistycznych  Rozpoznaje symbole i hymn Unii Europejskiej  Wskazuje na mapie Polskę i Europę  

ii. Niesamowite podróże
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 7.
Niesamowite 
budowle

Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach. 
Zapisywanie zdań. 
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat znanych budowli 
na świecie na podstawie tekstu 
Słynne budowle, ilustracji 
i doświadczeń U.
Opis znanych budowli. 
Układanie pytań i odpowiedzi 
na temat charakterystycznych 
budynków w naszej miejsco-
wości. 
Poszerzenie słownictwa U. 
o wyraz architekt.

Rysowanie obu-
rącz. 
Rozpoznawanie 
znanych pod 
względem archi-
tektonicznym  
budowli.

Zawody 
związane 
z budowaniem 
(architekt, 
murarz).

Charakterystycz-
ny klimat, roślin-
ność i położenie 
geograficzne 
państw, w któ-
rych znajdują się 
znane budowle. 
Zjawiska atmos-
feryczne cha-
rakterystyczne 
dla danej strefy 
klimatycznej.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – utrwala-
nie pojęć zwią-
zanych z czasem: 
dzień, tydzień.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

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

K. s. 23 M. s. 16, 17

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 b
4.3 a

5.9 6.2 
6.5

7.9 
7.15

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta teksty na różnych poziomach  Zapisuje zdania  Wypowiada się na temat znanych budowli na świecie na podstawie tekstu, ilustracji i własnych do-
świadczeń  Opisuje budynki charakterystyczne dla miejscowości, w której mieszka  Rysuje oburącz  Rozwiązuje proste zadania związane z czasem: dzień, tydzień  Wy-
mienia nazwy dni tygodnia  Zna kolejność dni tygodnia  Określa, kiedy był lub będzie dany dzień tygodnia  
Ponadpodstawowe  Opisuje znane budowle  Wie, czym zajmuje się architekt  Rozpoznaje znane i charakterystyczne pod względem architektonicznym budowle  Zna 
zawody związane z powstawaniem budynków  Wymienia zjawiska charakterystyczne dla strefy klimatycznej państw, w których znajdują się znane budowle  
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 8.
Niesamowite 
muzea

Wysłuchanie wiersza D. Wawi-
łow Na wystawie.
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach. 
Rozmowa na temat Niesamo-
witych muzeów. 
Układanie pytań i odpowiedzi 
dotyczących eksponatów znaj-
dujących się w poszczególnych 
muzeach.
Poszerzanie słownictwa U. 
o wyrazy: muzeum, eksponat, 
ekspozycja, papier czerpany. 
Uzupełnianie i zapisywanie 
zdań. 
Nazwy osób i rzeczy. 
Poczytanka Malarstwo  
ścienne.

Muzea w moim 
mieście. 
Praca archeologa. 
Właściwe za-
chowanie w mu-
zeum. 
Współpraca 
w nauce i zabawie 
szkolnej. 
Kulturalne zacho-
wanie podczas 
wycieczki.
Przybliżenie za-
gadnień dotyczą-
cych malarstwa 
ściennego.

Dostosowanie 
stroju do pogody 
podczas wy-
cieczki do mu-
zeum znajdujące-
go się na wolnym 
powietrzu.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych, dodawa-
nie i odejmowa-
nie w zakresie 
20. 
Obliczenia mia-
nowane: zł.

Bezpieczne 
poruszanie się 
po drogach 
podczas wy-
cieczki.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 22, 23, 70, 71
K. s. 24, 25

P. s. 70, 71 M. s. 18–21

Odniesienia 
do NPP

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

5.4 
5.9

6.5 7.8 
7.9

9.3 c

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha wiersza D. Wawiłow Na wystawie  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Bierze udział w rozmowie na temat Niesamowitych muze-
ów  Wypowiada się na temat eksponatów  Uzupełnia i zapisuje zdania  Klasyfikuje nazwy osób i rzeczy  Wymienia muzea znajdujące się w najbliższej okolicy  Potrafi 
zachować się w muzeum   Kulturalnie zachowuje się podczas wycieczki  Dobiera odpowiedni strój do pogody podczas wycieczki do muzeum na wolnym powietrzu  Bez-
piecznie porusza się po drogach  Łączy ilustracje z informacją  Uzupełnia rysunek  Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania 
na porównywanie różnicowe)  Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość)  Radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności  
Ponadpodstawowe  Opisuje wybrany eksponat  Stosuje ze zrozumieniem słowa: muzeum, eksponat, papier czerpany   
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 9.
ruch 
w mieście

Wysłuchanie wiersza T. Śliwiaka 
Zielone światło. 
Opis ilustracji przedstawiającej 
miasto. 
Odszukiwanie na ilustracji 
zaskakujących sytuacji i wypo-
wiadanie się na ich temat. 
Propozycje rozwiązań mają-
cych na celu zmniejszenie ru-
chu ulicznego.
Wysłuchanie odgłosów ulicy.
Wypowiedzi na temat zabudo-
wań charakterystycznych dla 
wielkiego miasta. 
Analiza i synteza wzrokowo-
-słuchowa wyrazów.

Poznanie dźwię-
ku do.
Utrwalenie 
techniki gry na 
poznanych instru-
mentach perku-
syjnych. 

Wykonanie 
pracy plastycznej 
Miasto techniką 
kolażu.

Status admini-
stracyjny miejsca, 
w którym miesz-
kam.

Zagrożenia dla 
środowiska 
przyrodniczego 
w wielkim 
mieście ze strony 
człowieka 
(zatruwanie 
powietrza). 

Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań teksto-
wych do gry 
planszowej 
„Wyprawa do 
zoo”.

Przygotowanie 
kartoników 
z lizakami 
w kolorach 
czerwonym 
i zielonym.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 24, 25
K. s. 26, 27
CD – odgłosy ulicy

P. s. 66 Abecadło 
muzyczne – 
dźwięk do.
K. s. 64

M. s. 22–25 W. 1

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c
3.2 a

4.2 b 5.7 
5.8

6.6 7.9 9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Słucha wiersza T. Śliwiaka Zielone światło  Wskazuje na ilustracji zaskakujące sytuacje  Prezentuje własne sposoby na zmniejszenie ruchu ulicznego  Wy-
powiada się na temat zabudowy charakterystycznej dla dużego miasta  Rozpoznaje odgłosy ulicy  Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Wykonuje 
techniką kolażu pracę plastyczną Miasto  Zna status administracyjny swojej miejscowości  Wie, jakie są zagrożenia dla środowiska miejskiego ze strony człowieka  Utrwala 
w zapisie i w graniu dźwięk do  Potrafi wykonywać proste schematy rytmiczne na poznanych instrumentach perkusyjnych  Bierze aktywny udział w grze, respektując obowią-
zujące w niej reguły  Zapisuje przebieg rozgrywki  Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania  
Ponadpodstawowe  Opisuje ilustrację przedstawiającą miasto  Opowiada o sytuacjach przedstawionych na ilustracji  
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 10.
Jesteśmy 
pasażerami

Nauka czytania wyrazów, 
w których występują dź, dzi. 
Wypowiedzi na temat stoczni, 
dźwigów oraz działki na pod- 
stawie tekstu, ilustracji i doś-
wiadczeń U.
Wyszukiwanie w tekście wy-
razów, w których występują 
dź, dzi.
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach. 
Układanie historyjki z wykorzy-
staniem wyrazów z dź (z pod-
ręcznika i „Wyprawki 2”)
Wysłuchanie opowiadania  
A.M. Grabowskiego Latający 
niedźwiedź. 
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do nauki pisa-
nia dź.

Największe  
porty morskie 
w naszym kraju. 
Praca stocz- 
niowca.

Zagrożenia dla 
środowiska mor-
skiego wynikają-
ce z działalności 
człowieka.

Dzień bez mate-
matyki. 

Przygotowanie 
kartoników 
z wyrazami 
z dź do two-
rzenia histo-
ryjki.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 26–29
K. s. 28, 29
CD – Latający niedźwiedź
W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

5.7 6.6 9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z dź, dzi  Bierze udział w rozmowie na temat stoczni, dźwigów oraz działki na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń  Wyszukuje 
w tekście wyrazy z dź, dzi  Wskazuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać dź  Doskonali umiejętność czytania  Słucha opowiadania A.M. Grabowskiego 
Latający niedźwiedź  Kreśli kształty literopodobne  Wie, w jaki sposób człowiek zagraża środowisku morskiemu  
Ponadpodstawowe  Wie, gdzie znajdują się największe porty morskie w Polsce  Wie, na czym polega praca stoczniowca  

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 maja
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne 
(zgodne z NPP)

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Jak tancerze. 
Zabawy utrwala-
jące wybrane ele-
menty tańców
(45 min)

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

– Rozwija sprawność fizyczną, 
poruszając się zgodnie z po-
danym rytmem.

– Wykonuje wybrane elemen-
ty tańca zgodnie z regułami.

1) rytmiczna zabawa ruchowa „Bęben i bębe-
nek”;

2) ćwiczenie szybkiej reakcji ruchowej na usły-
szany sygnał („Obroty”, „Podskoki”, „Figury”, 
„Karuzela”);

3) swobodne interpretacje ruchowe tematów 
rytmicznych;

4) powtórzenie podstawowych kroków po-
znanych tańców, tańczenie pojedynczo, 
parami, w kole, w rzędach;

5) zabawy taneczne przy muzyce („Grozik”, 
„Nie chcę cię znać”, „Polka lubelska”).

Podstawowe
 • Szybko reaguje ruchem na usłyszany sygnał.
 • Ruchowo interpretuje tematy rytmiczne.
 • Wykonuje poznane tańce przy muzyce.
 • Bierze udział w zabawach tanecznych przy 

muzyce.

Ponadpodstawowe
 • Bezbłędnie wykonuje wybrane elementy 

tańca zgodnie z regułami.

Majówka  
w górach. 
Pokonywanie toru 
przeszkód, pod-
skoki jednonóż 
i obunóż
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody naturalne 
i sztuczne.

– Wykonuje podskoki jedno-
nóż w miejscu i w różnych 
kierunkach.

– Wykonuje podskoki obunóż 
w miejscu i w różnych kie-
runkach.

1) „Na górskim szlaku” – zabawa z przeskaki-
waniem jednonóż i obunóż;

2) zabawa skoczna „Skok przez strumyk”;
3) skoki w określonym rytmie, rytmie własne-

go ciała, na przemian „ku górze”, „ku ziemi”;
4) skoki przez skakankę indywidualne, grupo-

we (długa lina);
5) przeskakiwanie nad kręcącą się skakanką.

Podstawowe
 • Doskonali swoją skoczność, wykonując ćwi-

czenia w skokach jednonóż i obunóż.
 •  Doskonali swoją skoczność, wykonując 

skoki z użyciem przyborów.

Przed nami  
przygoda. 
Bieg terenowy 
z pokonywaniem 
przeszkód
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody naturalne 
i sztuczne.

– Uczestniczy w biegu z poko-
nywaniem przeszkód.

1) ćwiczenia doskonalące podstawowe 
zdolności ruchowe i wybrane cechy moto-
ryczne (przeskoki, biegi, reakcje na sygnały, 
chwyty, rzuty);

2) bieg z pokonywaniem toru przeszkód 
(punktowanie precyzji i szybkości wykona-
nych zadań);

3) samoocena wykonanych ćwiczeń (co było 
dla mnie najtrudniejsze?).

Podstawowe
 • Uczestniczy w biegu z pokonywaniem prze-

szkód.
 • Szybko i precyzyjnie wykonuje zadania 

w ramach toru przeszkód.
 • Udziela informacji zwrotnej na temat wła-

snego zaangażowania i możliwości wykona-
nia zadań.

Ponadpodstawowe
 • Bezbłędnie pokonuje tor przeszkód.
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 11.
Wspaniałych 
rodziców 
mam

Rozmowa na temat rodziny 
i rodziców. 
Pytania i odpowiedzi doty-
czące sposobów obchodzenia 
świąt rodzinnych: Dnia Matki, 
Dnia Ojca, Dnia Dziecka. 
Inscenizacja Dzieci czwórka 
i laurka  
D. Gellnerowej i D. Gellner. 
Wypowiedzi na temat insce-
nizacji, czynności głównych 
bohaterów. 
Planowanie świąt mamy i taty. 
Globalne czytanie wyrazów.
Opowiadanie o sytuacji przed-
stawionej na ilustracji.
Tworzenie historyjki z wy-
korzystaniem wyrazów z dzi 
(z podręcznika i kartoników 
z „Wyprawki 2”).
Słuchanie opowiadania  
A.M. Grabowskiego Dziadziuś 
Edzio.
Nauka pisania dź. 
Przepisywanie wyrazów,  
zapisywanie własnych pomy-
słów na niespodziankę dla 
rodziców.
Nazywanie czynności wykony-
wanych przez rodziców.
Pisanie nazw świąt wielką literą.
Czytam sam!

Nauka piosenki 
Moja wesoła 
rodzinka.
Wysłuchanie 
fragmentu Czte-
rech pór roku 
A. Vivaldiego – 
Lato cz. II.

Rodzinne święta. 
Relacje między 
członkami ro-
dziny.  
Współpraca 
w zabawie.
Granie w grę 
„Piotruś i zmięk-
czone litery”.

Określanie po-
jemności naczyń 
– opakowania 
płynów: litr, dwa 
litry itd.  
Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych dotyczą-
cych pomiaru 
płynów – litr.
Matematyka 
w działaniu.

Wykonanie 
zaproszenia  
na rodzinne  
święta. 
Bezpieczne 
posługiwanie 
się ostrymi 
narzędziami. 
Utrzymanie 
ładu i porząd-
ku w miejscu 
pracy.
Przygotowanie 
kartoników 
z wyrazami 
z dzi do two-
rzenia histo-
ryjki. 
Przygotowanie 
kartoników 
z wyrazami ze 
zmiękczeniami 
do utrwalania 
pisowni.
Przygotowa-
nie kart do 
gry „Piotruś 
i zmiękczone 
litery”. 

iii. Ja i wszyscy dookoła
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 30–33
K. s. 30–33, 68
CD – Dziadziuś Edzio
W. 2

P. s. 68. Piórkiem, 
dźwiękiem i pę-
dzelkiem. CD – 
A. Vivaldi, Cztery 
pory roku – Lato 
cz. II 
CD – piosenka 
Moja wesoła 
rodzinka

W. 2 M. s. 26–29
K. u.

W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a, c
3.2 a

5.3 
5.4

7.12 9.3 a, b

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Bierze udział w rozmowie na temat rodziny i rodziców  Kulturalnie zwraca się do rozmówców  Obdarza innych uwagą  Wypowiada się na temat spędzania 
świąt rodzinnych: Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka  Bierze udział w zabawie teatralnej  Wypowiada się na temat czynności bohaterów inscenizacji  Planuje dzień  Czyta 
globalnie wyrazy  Pisze dź  Przepisuje wyrazy  Zapisuje swoje pomysły na niespodziankę dla rodziców  Nazywa czynności wykonywane przez rodziców  Wie, jakie są 
relacje między członkami rodziny i jakie są tego konsekwencje  Współpracuje z innymi w zabawie  Wykonuje zaproszenia na Dzień Rodziny  Utrzymuje ład i porządek 
w miejscu pracy  Bezpiecznie posługuje się nożyczkami  Poprawnie wykonuje piosenkę solo i w grupie  Uważnie słucha utworu muzycznego; określa jego aparat wykonawczy, 
zespół wykonawczy oraz nastrój  Zna położenie dźwięku do na pięciolinii  Mierzy i określa pojemność naczyń umownymi miarkami – odmierza płyny kubkiem  Porównuje 
pojemność opakowań płynów  
Ponadpodstawowe  Opowiada o sytuacji przedstawionej na ilustracji  Tworzy i opowiada historyjkę z wykorzystaniem podanych wyrazów z dzi  Pisze nazwy świąt wielką 
literą  

Dzień 12.
Jesteśmy 
uczniami

Nauka czytania wyrazów z dż. 
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach. 
Wyszukiwanie w tekście i na 
ilustracji wyrazów, w których 
nazwach występuje dż. 
Wysłuchanie tekstu Egoista.
Rozmowa na temat posił-
ków spożywanych w domu 
i w szkole. 
Ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące do nauki pisa-
nia dż. 

Pomoc potrze-
bującym. 
Rozwijanie em-
patii. 

Rozwiązywanie 
zadań dotyczą-
cych pomiaru 
płynów – litr.
Matematyka 
w działaniu.

Niesienie 
pomocy po-
trzebującym. 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Czytam sam!
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat empatii i pomocy 
koleżeńskiej na podstawie tek-
stu, ilustracji i doświadczeń U.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 34–37
K. s. 34, 35, 68
CD – Egoista

M. s. 26, 27, 30, 31
K. u.

Odniesienia 
do NPP

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

5.2 7.12 11.2

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Czyta wyrazy z dż  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać dż  Wskazuje 
w tekście wyrazy z dż  Słucha w skupieniu tekstu Egoista  Bierze udział w rozmowie na temat posiłków spożywanych w domu i w szkole  Kulturalnie zwraca się do roz-
mówców  Kreśli kształty literopodobne  Wypowiada się na temat empatii i pomocy koleżeńskiej na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń  Pomaga potrze-
bującym  Oblicza zawartość płynów w naczyniach  Porównuje pojemność opakowań płynów  Radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności  

Dzień 13.
Jesteśmy 
koleżeńscy

Wypowiedzi na temat przed-
siębiorczości na podstawie 
ilustracji, tekstu Mali przedsię-
biorcy oraz doświadczeń U. 
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach. 
Nauka pisania dż.  
Analiza i synteza wzrokowo-
-słuchowa wyrazów. 
Uzupełnianie zdań wyrazami. 
Pisanie wyrazów. 
Poszerzenie słownictwa czyn-
nego o wyraz aukcja.
Czytam sam!

Wykonanie prac 
plastycznych 
na aukcję Mali 
przedsiębiorcy. 

Współpraca 
w zabawie  
i w nauce  
szkolnej. 
Przygotowania 
do aukcji.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – wyraże-
nia mianowane 
litr, zł.
Matematyka 
w działaniu.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 38, 39
K. s. 36–39, 69

M. s. 26, 27, 32,  
33
K. u.
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 b 5.4 7.8 
7.9 
7.12 

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Wypowiada się na temat przedsiębiorczości na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń  Doskonali umiejętność czytania  Pisze dż   
Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów  Uzupełnia zdania wyrazami  Przepisuje wyrazy  Posługuje się ze zrozumieniem wyrazem aukcja 
 Wykonuje pracę plastyczną na aukcję  Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni na dowolny zaproponowany przez siebie 
temat  Współpracuje w zabawie i nauce szkolnej  Rozwiązuje proste zadanie tekstowe związane z dokonywaniem zakupów  Radzi sobie w sytuacjach codziennych 
wymagających takich umiejętności  
Ponadpodstawowe  Przygotowuje aukcję  

Dzień 14.
Jacy 
jesteśmy?

Opowiadanie o swoich zainte-
resowaniach. 
Opis ilustracji. 
Wypowiedzi U. na temat zain-
teresowań kolegów i bohate-
rów z podręcznika. 
Rozwiązywanie rebusów. 
Czytanie ze zrozumieniem. 
Poczytanka Niespodzianka.

Poznanie warto-
ści rytmicznej – 
półnuta. 
Utrwalenie po-
łożenia półnuty 
na pięciolinii.

Moje mocne 
i słabe strony. 
Dopasowywanie 
cech osobowości 
U. do cech zwie-
rząt. 
Zgodna współ-
praca w zabawie 
i rozwijaniu 
swoich zaintere-
sowań. 

Charakterystycz-
ne cechy niektó-
rych zwierząt. 

Dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 20, 
dopełnianie 
do dziesiątek.
Matematyka 
w działaniu.
Ćwiczymy 
z Noni.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 40, 41, 72, 73
K. s. 40, 41

P. s. 67
K. s. 64, ćw. 3

K. s. 41 M. s. 26, 27, 34–37 
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

6.2 7.8

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Bierze udział w rozmowie na temat zainteresowań  Kulturalnie zwraca się do rozmówców  Obdarza innych uwagą  Zna i rozpoznaje półnutę  Wskazuje 
swoje mocne i słabe strony  Nazywa cechy charakteru  Zgodnie współpracuje w zabawie i rozwijaniu zainteresowań  Rozwija swoje zainteresowania  Nazywa cechy zwie-
rząt  Wykonuje działania dodawania i odejmowania w zakresie 20  Wyznacza sumy dwóch, trzech i czterech składników  
Ponadpodstawowe  Opowiada o swoich zainteresowaniach  Opisuje ilustrację  
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 15.
Klasowa  
aukcja (dzień 
do dyspozycji 
nauczyciela)

Organizowanie aukcji prac U. 
Wypowiedzi na temat zapre-
zentowanych i wykonanych 
przez U. prac.
Rozmowa na temat przezna-
czenia pozyskanych z aukcji 
funduszy. 

Wykonanie do-
wolną techniką 
plastyczną afisza 
zapraszającego 
na aukcję prac U.

Zgodna współ-
praca podczas 
aukcji.

Świat przyrody 
w pracach U. 
Zwierzęta i ro-
śliny oraz środo-
wisko, w którym 
występują. 

Dzień bez mate-
matyki. 

Wykonanie 
etykiet  
do prac U.
Cięcie kartonu 
nożem  
do papieru.
Ład i porządek 
w miejscu 
pracy. 

Przestrzeganie 
reguł obo-
wiązujących 
w społeczno-
ści szkolnej. 
Przeznaczenie 
zarobionych 
pieniędzy dla 
innych, którzy 
ichpotrzebują.  
Niesienie 
pomocy po-
trzebującym.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

Odniesienia 
do NPP

1.1 b
1.3 b, c, f, g

4.2 b 5.4 6.2 9.3 a, b 11.1 
11.2 
11.7

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe  Bierze udział w aukcji  Wypowiada się na temat prac swoich i prac kolegów  Bierze udział w rozmowie na temat przeznaczenia uzyskanych funduszy  Wykonuje 
afisz zapraszający na aukcję  Zgodnie współpracuje z innymi  Wykonuje etykiety do prac na aukcję  Tnie karton nożem do papieru  Utrzymuje ład i porządek w miejscu 
pracy  Dba o bezpieczeństwo pracy  Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności szkolnej  Przeznacza zarobione pieniądze dla potrzebujących   Niesie pomoc 
potrzebującym  
Ponadpodstawowe  Rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta, które pojawiły się w pracach uczniowskich  

Tygodniowe
rozliczenie
czasu

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

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne 
(zgodne z NPP)

Treści nauczania Przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

zwinny jak lis. 
Bieg z omijaniem 
przeszkód
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody naturalne 
i sztuczne.

– Uczestniczy w biegu z omi-
janiem przeszkód.

1) biegi w rzędach z omijaniem przeszkód 
(woreczków) – ćwiczenie zwinności;

2) bieg-slalom między ustawionymi prze-
szkodami (krzesełka, piłki);

3) zawody w rzędach: sztafeta – bieg slalo-
mowy z przeszkodami (zwinność i szyb-
kość).

Podstawowe
 • Uczestniczy w biegu z omijaniem prze-

szkód.
 • Bierze udział we współzawodnictwie.
 • Właściwie reaguje na sukces i porażkę.

Ponadpodstawowe
 • Uzyskuje najlepszy wynik w szybkości 

i zwinności podczas biegu.

Mądre dzieci jadą 
na wycieczkę. 
Spotkanie  
z pielęgniarką
(45 min)

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

– Wymienia zagrożenia wyni-
kające z samodzielnego za-
żywania lekarstw i stosowa-
nia środków chemicznych.

1) ruch na świeżym powietrzu warunkiem 
zachowania zdrowia – przygotowujemy się 
do wyprawy rowerowej – ćwiczenia mięśni 
nóg;

2) pogadanka pielęgniarki na temat lekarstw.

Podstawowe
 • Wymienia zagrożenia wynikające z samo-

dzielnego zażywania lekarstw i stosowania 
środków chemicznych.

 • Uczestniczy w pogadance z pielęgniarką 
na temat lekarstw.

 • Aktywnie przygotowuje się do wyprawy 
rowerowej.

Dzieci pomagają 
dzieciom. 
Uświadomienie 
różnorodnych po-
tencjałów dzieci
(45 min)

11.3
Wie, że dzieci niepeł-
nosprawne znajdują 
się w trudnej sytuacji 
i pomaga im.

– Wskazuje na różnorodny 
potencjał U., w tym U. nie-
pełnosprawnych ruchowo.

1) zabawa ruchowa „Róbcie to, co ja”;
2) indywidualne prezentacje osiągnięć 

w sztukach cyrkowych;
3) „Raz pomagam, raz potrzebuję pomocy” – 

zabawy w parach;
4) „Kura i kurczęta” – zabawy ruchowe, sy-

mulacyjne, uczące empatii.

Podstawowe
 •  Wskazuje na różnorodny potencjał U., 

w tym U. niepełnosprawnych ruchowo.
 •  Opisuje trudności osób niepełnospraw-

nych w sytuacji wykonywania codziennych 
obowiązków.

 •  Właściwie wspiera osoby potrzebujące 
pomocy.

Ponadpodstawowe
 •  Podejmuje inicjatywy na rzecz U. niepełno-

sprawnych.


