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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 16.
Kolorowy rok

Wypowiedzi U. na temat  
zdjęć przedstawiających cztery 
pory roku.
Opis zmian zachodzących 
w przyrodzie w poszczegól-
nych porach roku.
Układanie pytań na temat ulu-
bionej pory roku i odpowiedzi 
na nie. 
Wyrazy – nazwy ludzi, zwie-
rząt, roślin i rzeczy. 
Układanie i zapisywanie odpo-
wiedzi na pytania. 
Pisanie nazw pór roku.

Wysłuchanie 
Czterech 
pór roku 
A. Vivaldiego  
– Lato cz. iii.
Poznanie war-
tości rytmicznej 
– cała nuta.
Ćwiczenia utrwa-
lające pisanie 
całej nuty na pię-
ciolinii.

Wykonanie rzeź-
by z drutu i pla-
steliny Drzewo 
za moim oknem 
w porze roku, 
którą najbardziej 
lubię.

Rośliny z najbliż-
szego otoczenia 
i ich wygląd 
w różnych po-
rach roku. 
Zjawiska atmos-
feryczne charak-
terystyczne dla 
poszczególnych 
pór roku.

Zabawy matema-
tyczne – losowa 
gra planszowa. 
„Trzy obok sie-
bie”.
Matematyka 
w działaniu.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 42, 43
K. s. 42, 43

P. s. 68 – Piór-
kiem, dźwiękiem 
i pędzelkiem
CD – A. Vivaldi 
Cztery pory roku  
– Lato cz iii. 
P. s. 67 – Abeca-
dło muzyczne – 
cała nuta.
K. s. 64

P. s. 42, 43 M. s. 38–41
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
4.2 a

6.2 
6.5

7.2

* 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* (czerwiec)

iV. Gra w kolory
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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 zdjęć przedstawiających cztery pory roku  Opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku  Klasyfikuje na-
zwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy  Układa i zapisuje odpowiedzi na pytania  Pisze nazwy pór roku  Wykonuje rzeźbę z drutu i plasteliny Drzewo za moim oknem w porze roku, 
którą najbardziej lubię  Rozpoznaje i nazywa rośliny z najbliższego otoczenia, i wie, jak wyglądają w różnych porach roku  Zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 
poszczególnych pór roku  Uważnie słucha utworu muzycznego; określa jego aparat wykonawczy, zespół wykonawczy oraz nastrój  Rozpoznaje wartość rytmiczną – cała nuta  
– na pięciolinii i w zapisie graficznym  Bierze aktywny udział w grze, respektując obowiązujące w niej reguły  
ponadpodstawowe  Opowiada o swojej ulubionej porze roku 

Dzień 17.
różnobarwna 
działka

Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat wyglądu łąki lub  
działki wiosną. 
Układanie pytań i odpowiedzi 
dotyczących mieszkańców łąki 
lub działki.
Wysłuchanie wiersza M. Strzał-
kowskiej Ogród kwiatowy 
pana van Gogha. 
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat treści wiersza. 
Opis łąki przedsta wionej 
na obrazie V. van Gogha  
Ogród kwiatowy. 
Rozmowa na temat sposobów 
utrwalania i zachowania pięk-
nych chwil i miejsc. 
Rozwiązywanie krzyżówki, 
pisanie wyrazów. 
Poszerzanie słownictwa czyn-
nego U. o wyrazy będące na-
zwami części roślin. 
Słuchanie odgłosów owadów.
Czytam sam!

Utrwalanie 
wiadomości 
dotyczących 
klocków 
rytmicznych.

Wypowiedzi  
na temat obrazu 
V. van Gogha 
Ogród kwiatowy.

Rozpoznawanie 
i nazywanie roślin 
uprawnych. 
Części sadzonki 
truskawki.  
Warunki po-
trzebne do wzro-
stu roślin. Przy-
rządy optyczne 
potrzebne 
do obserwacji 
łąki lub działki.

Rok ma 12 mie-
sięcy – pojęcia 
rok, miesiąc. 
Wykonywanie 
prostych obli-
czeń kalendarzo-
wych.
Matematyka 
w działaniu.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 44, 45
K. s. 44, 45, 69
CD – odgłosy owadów

K. s. 65 P. s. 45 K. s. 44 M. s. 38, 39,  
42–44

Odniesienia 
do NPP

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

4.3 a 6.2 7.9 
7.15
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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 łąki lub działki wiosną  Bierze udział w rozmowie na temat mieszkańców łąki lub działki  Kulturalnie zwraca się do rozmówców   
Obdarza rozmówców uwagą  Słucha w skupieniu wiersza M. Strzałkowskiej Ogród kwiatowy pana van Gogha  Wypowiada się na temat treści wiersza  Wypowiada się  
na temat dzieła sztuki  Bierze udział w rozmowie na temat sposobów utrwalania i zachowania pięknych chwil i miejsc  Rozwiązuje krzyżówkę  Przepisuje wyrazy  Nazy- 
wa części roślin  Rozpoznaje i nazywa rośliny uprawne  Wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju roślin  Zna przyrządy optyczne potrzebne do obserwacji łąki  
lub działki  Słucha odgłosów owadów  Wie, co to rok i miesiąc  Rozumie pojęcie kalendarz  Wymienia i zapisuje nazwy miesięcy  
ponadpodstawowe  Opisuje łąkę przedstawioną na obrazie V. van Gogha Ogród kwiatowy  Zna budowę sadzonki truskawki  

Dzień 18.
Mieszkańcy 
kolorowej 
łąki

Wielozdaniowe wypowiedzi U. 
na temat owadów. 
Opis wyglądu motyla. 
Poszerzanie wiedzy U. na te-
mat owadów na podstawie 
informacji zawartych w kąciku 
Tropiciele wiedzy. 
Wypowiedzi na temat przygo- 
towań do wykonania Akwarium  
z galaretki według przepisu 
zawartego w kąciku Rondelko-
landia. 
Uzupełnianie i zapisywanie 
zdań. 

Utrwalanie po-
znanych wartości 
rytmicznych 
w zapisie, w ćwi-
czeniach rytmicz-
nych oraz w grze 
na poznanych 
instrumentach.
Utrwalanie utwo-
rów wokalnych 
poznanych w kla-
sie pierwszej.

Rysowanie bie-
dronki według 
wzoru – rysunek 
kredkami.

Współpraca z ko-
legami podczas 
wykonywania 
Akwarium z ga-
laretki.

Rozpoznawanie 
i nazywanie  
owadów miesz-
kających na łące. 
Owady poży-
teczne i szkod-
niki. 

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – utrwala-
nie pojęć zwią-
zanych z czasem 
dzień, tydzień. 
Obliczenia 
związane z obli-
czaniem ciężaru 
– kg.
Matematyka 
w działaniu.

Wykonanie 
Akwarium 
z galaretki  
według in-
strukcji zawar-
tych w kąciku 
Rondelkolan-
dia.
Zachowanie 
zasad higieny 
pracy.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 46, 47
K. s. 46, 47

K. s. 65
CD

K. s. 46 K. s. 47 M. s. 38, 39, 45, 46
K. u.

P. s. 47 

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a
3.2 a

4.2 b 5.4 6.2 7.11 
7.15

9.3 a

przewidywane osiągnięcia ucznia
podstawowe  Wypowiada się na temat owadów  Uzupełnia i zapisuje zdania  Rozpoznaje i nazywa owady  Klasyfikuje owady na pożyteczne i szkodniki  Rysuje 
kredkami biedronkę według wzoru   Współpracuje z kolegami podczas wykonania Akwarium z galaretki  Wykonuje pracę według instrukcji  Dba o ład i porządek w miejscu 
pracy  Zachowuje higienę podczas wykonywania pracy z wykorzystaniem jedzenia  Zna podstawowe wartości rytmiczne poznane w klasie pierwszej  Rozwija technikę gry 
na poznanych instrumentach w klasie pierwszej  Poprawnie wykonuje poznane piosenki, ćwiczenia wokalne i oddechowe  Dokonuje prostych obliczeń zegarowych dotyczących 
upływu czasu  Porównuje ciężar przedmiotów  Oblicza łączny ciężar przedmiotów  Wykonuje proste obliczenia dotyczące ważenia przedmiotów  
ponadpodstawowe  Opisuje motyla  Opowiada o wykonaniu Akwarium z galaretki według instrukcji  
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 19.
W barwach 
tęczy

Wysłuchanie wiersza B. Janusik 
Pejzaż. 
Wypowiedzi na temat treści 
wiersza. 
Opis pejzażu przedstawionego 
na ilustracji. 
Wzbogacanie słownictwa U. 
o nazwy kolorów. 
Opis tęczy. 
Uzupełnianie zdań wyrazami. 
Pisanie po śladzie wyrazów. 
Wyrazy z ó wymiennym.
Czytam sam! 
Poczytanka Po drugiej stronie 
tęczy.

Nauka piosenki 
Tęcza.

Barwy podstawo-
we i pochodne. 
Tworzenie no-
wych kolorów. 
Malowanie tęczy 
akwarelami na 
mokrym pod-
obraziu.

Warunki atmos-
feryczne sprzy-
jające tworzeniu 
się tęczy. 

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych dotyczą-
cych obliczeń 
zegarowych, 
kupowania i pła-
cenia. 
Doskonalenie 
umiejętności 
dodawania 
i odejmowania 
w zakresie 20.
Ćwiczymy 
z Noni.
Matematyka 
w działaniu.

Wykonanie 
albumu na 
zielnik. 
Cięcie i łącze-
nie papieru. 
Bezpieczne 
posługiwanie 
się ostrymi na-
rzędziami do 
cięcia papieru. 
Utrzymanie 
ładu i porząd-
ku w miejscu 
pracy.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 48, 49, 74, 75
K. s. 48, 49, 70

CD – piosenka 
Tęcza

P. s. 49 M. s. 38, 39, 47–51
K. u.

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a 4.2 b 6.5 7.9 
7.15

9.3 a, b

przewidywane osiągnięcia ucznia
podstawowe  Słucha w skupieniu wiersza B. Janusik Pejzaż  Wypowiada się na temat treści wiersza  Poprawnie nazywa kolory  Uzupełnia zdania  Pisze wyrazy 
po śladzie  Rozpoznaje barwy podstawowe i pochodne  Tworzy nowe kolory  Maluje tęczę akwarelami na mokrym podobraziu  Wie, jakie warunki atmosferyczne 
sprzyjają tworzeniu się tęczy  Wykonuje album na zielnik  Tnie i łączy papier  Bezpiecznie posługuje się ostrymi narzędziami  Utrzymuje ład i porządek w miejscu 
pracy  Rozwiązuje zadania tekstowe  Dokonuje prostych obliczeń zegarowych dotyczących upływu czasu  Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, wartość)  Radzi 
sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności  
ponadpodstawowe  Opisuje pejzaż przedstawiony na ilustracji  Opisuje tęczę  Poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym  
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 20.
Wycieczka  
na łąkę lub 
do parku 
(dzień do 
dyspozycji 
nauczyciela)

Wielozdaniowe wypowiedzi 
dotyczące organizacji wyciecz-
ki na łąkę. 
Pogadanka na temat właściwe-
go i bezpiecznego zachowania 
podczas wycieczki. 

Współpraca pod-
czas wycieczki. 
Bezpieczne orga-
nizowanie zabaw 
na łące oraz 
przestrzeganie 
ustalonych zasad. 

Rozpoznawanie 
roślin i zwierząt 
znajdujących się 
na łące. 
Zagrożenia ze 
strony człowieka 
dla ekosystemu 
łąki. 
Warunki po-
trzebne roślinom 
i zwierzętom  
do życia na łące. 
Zbieranie róż-
nych okazów 
roślin do zielnika 
klasowego. 

Dzień bez mate-
matyki. 

Przestrzeganie 
zasad bez-
pieczeństwa 
podczas poru-
szania się  
na drogach 
oraz w środ-
kach trans-
portu. 

Przestrzeganie 
reguł obo-
wiązujących 
w społeczno-
ści dziecięcej 
oraz w świecie 
dorosłych 
podczas wy-
cieczki. 
Niesienie 
pomocy tym, 
którzy jej 
potrzebują. 

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

Odniesienia 
do NPP

1.3 b, c 5.1 
5.4 
5.10

6.2 
6.6

9.3 c 11.2 
11.7

przewidywane osiągnięcia ucznia
podstawowe  Wypowiada się na temat organizacji wycieczki  Bierze udział w rozmowie na temat bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki  Współpracuje podczas 
wycieczki  Organizuje bezpieczne zabawy na łące  Przestrzega ustalonych zasad  Prowadzi obserwacje przyrodnicze  Rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta znajdu-
jące się na łące  Zna zagrożenia ze strony człowieka dla ekosystemu łąki  Zbiera okazy do klasowego zielnika  Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się  
po drogach oraz w środkach transportu  Przestrzega zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych podczas wycieczki  Niesie pomoc  
potrzebującym  

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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Tygodniowy rozkład materiału wychowania fizycznego na 1. tydzień czerwca
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne 
(zgodne z Npp)

Treści nauczania przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Hurra, gramy! 
Doskonalenie umie-
jętności rzutnych
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w zaba-
wach, minigrach i grach 
terenowych, zawodach 
sportowych, respektu-
jąc reguły i podporząd-
kowując się decyzjom 
sędziego.

– Rozwija sprawność fizyczną, 
uczestnicząc w minigrach 
sportowych.

– Przestrzega zasad minigier 
sportowych.

1) „Siatkówka rzucana” – minigra drużynowa;
2) odbijanie piłki plażowej w kręgu – ćwicze-

nie różnych sposobów odbijania;
3) kiedy można zdobyć punkt dla drużyny?  

– zasady gry w siatkówkę;
4) próby gry w minisiatkówkę – zastosowanie 

poznanych zasad w praktyce.

podstawowe
 • Odbija piłkę w kręgu.
 • Włącza się do gry w minisiatkówkę, prze-

strzegając zasad.
 • Współpracuje w czasie gry zespołowej.

Gram, bo lubię! 
Doskonalenie umie-
jętności uczestni-
czenia w minigrach 
sportowych
(45 min)

10.3 c
Bierze udział w zaba-
wach, minigrach i grach 
terenowych, zawodach 
sportowych, respektu-
jąc reguły i podporząd-
kowując się decyzjom 
sędziego.

– Rozwija sprawność fizyczną, 
uczestnicząc w minigrach 
sportowych.

– Przestrzega zasad minigier 
sportowych.

1) przypomnienie zasad poznanych minigier 
sportowych;

2) najpopularniejsza minigra w naszej klasie  
– plebiscyt;

3) minimecze drużynowe.

podstawowe
 • Uczestniczy w minigrach drużynowych, 

przestrzegając zasad.

ponadpodstawowe
 • Wymienia zasady różnych minigier.

Kto biega, ten 
zdrów. 
Pokonywanie prze-
szkód naturalnych
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody naturalne 
i sztuczne.

– Uczestniczy w biegu 
ze zmiennym tempem.

1) ćwiczenia i zabawy bieżne i skoczne (ska-
kanka, klepacz);

2) bieg w kole w tempie wyznaczanym przez 
N. gwizdkiem;

3) przygotowanie do codziennego, wakacyj-
nego biegania – bieg na wyznaczoną odle-
głość na przemian z chodem.

podstawowe
 • Uczestniczy w biegu ze zmiennym tempem.
 • Biega na wyznaczoną odległość na przemian 

z chodem.
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Temat
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Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 21.
Skąd się 
wzięły smoki?

Wysłuchanie fragmentu opo-
wiadania T. Jansson Historia 
o ostatnim smoku na świecie. 
Rozmowa na temat głównych 
bohaterów oraz ich przygód. 
Opis wyglądu ostatniego smoka. 
Poszerzenie słownictwa U. 
o nazwę paleontolog. 
Wypowiedzi na temat pale-
ontologa na podstawie tekstu, 
zdjęć oraz doświadczeń U. 
Rozmowa na temat smoków 
i dinozaurów. 
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach. 
Tworzenie związków frazeolo-
gicznych. 
Układanie wyrazów i przepisy-
wanie zdań.

Utrwalenie 
poznanych wia-
domości na pod-
stawie Abecadła 
muzycznego, 
oraz Piórkiem, 
dźwiękiem i pę-
dzelkiem.

Praca paleonto-
loga. 

Czasy i warunki, 
w jakich na Ziemi 
żyły dinozaury.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych – zadania 
rozmaite.

Wykona-
nie smoka 
zgodnie 
z instrukcją. 
Cięcie kartonu 
nożyczkami. 
Utrzymanie 
ładu i porząd-
ku w miejscu 
pracy. 

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 50–53
K. s. 50–53
CD – Lektury do słuchania

P. s. 66–68
K. s. 66

P. s. 53 M. s. 52, 53 W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

3.1 a
3.2 a

5.9 6.2 
6.6

7.2 
7.8

przewidywane osiągnięcia ucznia
podstawowe  Słucha w skupieniu fragmentu lektury T. Jansson Historia o ostatnim smoku na świecie  Bierze udział w rozmowie na temat głównych bohaterów tekstu oraz ich 
przygód  Wypowiada się na temat pracy paleontologa na podstawie przeczytanego tekstu i ilustracji  Bierze udział w rozmowie na temat smoków i dinozaurów  Doskonali 
technikę czytania  Układa wyrazy  Przepisuje zdania  Zna czasy i warunki, w jakich żyły dinozaury  Wykonuje smoka zgodnie z instrukcją  Tnie karton 
nożyczkami  Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy  Zna podstawowe wiadomości z Abecadła muzycznego i z Piórkiem, dźwiękiem i pędzelkiem  Rozpoznaje brzmienie 
poznanych instrumentów, aparat wykonawczy, zespoły wykonawcze, nastrój, tempo, dynamikę i charakter w poznanych utworach  Rozumie i stosuje aspekt porządkowy 
w praktyce  Koloruje misie wg podanej instrukcji  Układa i zapisuje pytania do ilustracji  Dokonuje obliczeń, posługując się monetami o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł  Radzi 
sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności  
ponadpodstawowe  Opisuje wygląd ostatniego smoka  Wie, czym zajmuje się paleontolog  Tworzy związki frazeologiczne  

V. Wakacje w krainie fantazji
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 22
o dinozau-
rach słów 
kilka

Wielozdaniowe wypowiedzi U. 
na temat dinozaurów na pod-
stawie przeczytanego tekstu, 
ilustracji oraz doświadczeń U. 
Poszerzenie słownictwa  
o nazwy dinozaurów (tyrano-
zaur, triceratops, pterodaktyl, 
diplodok). 
Opowiadanie o upodobaniach 
żywieniowych dinozaurów.
Opis wyglądu wybranego  
dinozaura. 
Odkodowanie i zapisywanie 
wyrazów. 
Układanie i zapisywanie wyra-
zów. 
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach.

Kończenie ryso-
wania dinozaura 
i kolorowanie go 
według własnego 
pomysłu.

Gatunki dino-
zaurów, warunki 
ich życia i nawyki 
żywieniowe. 
Zmiana klimatu 
na Ziemi na prze-
strzeni różnych 
epok. 
Zagrożenia dla 
środowiska zwią-
zane ze szkodli-
wą działalnością 
człowieka.

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych –zadania 
rozmaite.

Przygotowa-
nie makiety 
(dinozaury 
i rośliny).
Wypychanie 
elementów 
z „Wyprawki 2”. 
Utrzymanie 
porządku 
w miejscu 
pracy. 

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 54, 55
K. s. 54, 55

K. s. 55 M. s. 54, 55 W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 b 6.2 
6.6

7.8 9.3 a, b

przewidywane osiągnięcia ucznia
podstawowe  Wypowiada się na temat dinozaurów na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń  Poszerza słownictwo o nazwy dinozaurów  Odkodowuje 
i zapisuje wyrazy  Układa i zapisuje wyrazy  Doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach  Wykonuje rysunek dinozaura według własnego pomysłu, dowolną 
techniką plastyczną  Zna zagrożenia dla przyrody ze strony człowieka  Wykonuje makietę z „Wyprawki 2”  Utrzymuje porządek w miejscu pracy  Rozwiązuje zadania 
tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym na porównywanie różnicowe)  Wykonuje ilustracje do zadania  
ponadpodstawowe  Opowiada o upodobaniach żywieniowych dinozaurów  Opisuje wygląd wybranego dinozaura  Rozpoznaje i nazywa gatunki dinozaurów  Zna 
warunki życia dinozaurów  Wie, jak zmieniał się klimat na przestrzeni wieków na Ziemi  
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 23.
Smok 
Wawelski

Wysłuchanie Legendy o Smoku 
ze Smoczej Jamy. 
Wielozdaniowe wypowiedzi 
na temat bohaterów. 
Układanie innego zakończenia 
legendy. 
Rozwiązywanie krzyżówki. 
Uzupełnianie metryczki lektury 
Legenda o Smoku ze Smoczej 
Jamy – autor, tytuł, główni 
bohaterowie. 
Pisanie wyrazów.

Projektowanie  
okładki do lek-
tury.  
Wypowiadanie 
się w wybranej 
technice pla-
stycznej.  
ilustrowanie 
sceny inspiro-
wanej tekstem 
literackim. 

Odróżnianie 
dobra od zła. 
Mądrość, odwa-
ga, pomoc po-
trzebującym.

Zabawy matema-
tyczne – losowa 
gra planszowa 
„Paw”. 
Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań teksto-
wych do gry 
losowej „Paw”  
– dodawanie 
trzech składni-
ków w zakresie 
20. 
Rozkład liczb 
drugiej dziesiątki 
na składniki.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 56, 57
K. s. 56, 57
CD – Lektury do słuchania

M. s. 56–59 

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 a, b 5.2 7.5

przewidywane osiągnięcia ucznia
podstawowe  Słucha w skupieniu Legendy o Smoku ze Smoczej Jamy  Wypowiada się na temat bohaterów tekstu  Rozwiązuje krzyżówkę  Uzupełnia metryczkę lek-
tury Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy  Pisze wyrazy  Projektuje okładkę do lektury  ilustruje sceny inspirowane tekstem literackim  Odróżnia dobro od zła  Wie, 
jakie znaczenie mają mądrość i odwaga  Pomaga potrzebującym  Bierze aktywny udział w grze, respektując obowiązujące w niej reguły  Zapisuje przebieg rozgrywki 
w tabeli  Wykonuje działania dodawania w zakresie 20  
ponadpodstawowe  Układa i opowiada własne zakończenie legendy  Wykonuje dodawanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, zapisuje wynik dodawania 
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Dzień 24.
Wakacyjne 
porady

Wysłuchanie wiersza J. Brze-
chwy Przyjście lata. 
Wypowiedzi dotyczące nadej-
ścia lata. 
Układanie pytań i odpowiedzi 
na temat pogody latem i spo-
sobów ubierania się. 
Wypowiedzi na temat bezpie-
czeństwa podczas wakacji na 
podstawie tekstu Wakacyjne 
porady, ilustracji oraz doświad-
czeń U. 
Rozmowa na temat wakacyjne-
go wypoczynku. 
Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach. 
Układanie i przepisywanie 
zdań. 
Pisanie wyrazów. 
Poczytanka Wakacje Ksawe-
rego. 

Nauka piosenki 
Wakacje.
Utrwalenie po-
znanych wiado-
mości z Abeca-
dła muzycznego 
oraz Piórkiem, 
dźwiękiem i pę-
dzelkiem.

Współpraca 
z inny mi w za-
bawie. 
Bezpieczne orga-
nizowanie zabaw. 

Zjawiska atmos-
feryczne charak-
terystyczne dla 
lata. 
Ubiór odpowied-
ni do pogody.

Łamigłówki – 
wyszukiwanie 
podobieństw 
i różnic.

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 58–61, 76, 77
K. s. 58, 59
CD – Lektury do słuchania

CD – piosenka 
Wakacje
P. s. 66–68

M. s. 60, 61

Odniesienia 
do NPP

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

5.4 
5.10

6.5 
6.10

7.1 
7.4 
7.17

przewidywane osiągnięcia ucznia
podstawowe  Słucha w skupieniu wiersza J. Brzechwy Przyjście lata  Wypowiada się na temat nadejścia lata  Bierze udział w rozmowie na temat pogody latem 
i sposobu ubierania się oraz wakacyjnego odpoczynku  Potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wolnego czasu  Doskonali umiejętność czytania na różnych 
poziomach  Układa i przepisuje zdania  Pisze wyrazy  Współpracuje z innymi w zabawie  Zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata  Dobiera ubiór 
odpowiedni do pogody  Poprawnie wykonuje poznane utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu z pamięci i w zespole  Zna podstawowe wiadomości z Abecadła 
muzycznego i Piórkiem, dźwiękiem i pędzelkiem  Rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów, aparat wykonawczy, zespoły wykonawcze, nastrój, tempo, dynamikę 
i charakter w poznanych utworach  Porównuje obrazki, zauważa i wskazuje różnice, radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności   
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Temat
dnia

Aktywność ucznia – edukacje:

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna
Dzień 25.
Jedziemy 
na wakacje

Krzysztof Kolumb – żeglarz 
i odkrywca. 
Wielozdaniowe wypowiedzi  
na temat planów wakacyjnych 
na podstawie tekstu, ilustracji 
i doświadczeń U. 
Wysłuchanie tekstu Wakacje. 
Wypowiedzi na temat przeżyć 
głównych bohaterów. 
Rozmowa o emocjach związa-
nych z pierwszym wyjazdem 
na kolonie. 
Opowiadanie o wakacyjnych 
planach przedstawionych na ilu-
stracjach. 
Wysłuchanie wakacyjnych od-
głosów.
Uzupełnianie zdań wyrazami. 
Rodzaje zdań. 
Adresowanie koperty.
Poszerzanie słownictwa czynne-
go U. o słowa nadawca, adresat.

Wakacyjny ob-
razek wykonany 
techniką kolażu. 

Ustalanie kodek-
su wakacyjnych 
zabaw. 
Zagrożenia 
ze strony ludzi 
i zwierząt pod-
czas wakacji.

Dobieranie pasu-
jących do siebie 
strojów wakacyj-
nych. 

Dzień bez mate-
matyki. 

Cięcie elemen-
tów wakacyj-
nego obrazka.

Przestrzeganie 
reguł obo-
wiązujących 
w społeczno-
ści dziecięcej 
oraz w świecie 
dorosłych. 

Odniesienia 
do stron 
w materiałach 
uczniowskich

P. s. 62–65
K. s. 60–63
CD – Wakacje
CD – wakacyjne odgłosy

K. s. 60 W. 2

Odniesienia 
do NPP

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

4.2 b 5.4 
5.11

6.5 9.3 a, b 11.7

przewidywane osiągnięcia ucznia
podstawowe  Wypowiada się na temat wakacyjnych planów na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń  Słucha w skupieniu tekstu Wakacje  Nazywa emocje głównych 
bohaterów  Bierze udział w rozmowie o emocjach związanych z pierwszym wyjazdem na kolonie  Uzupełnia zdania wyrazami  Rozpoznaje rodzaje zdań  Posługuje się ze zrozu-
mieniem słowami nadawca, odbiorca  Wykonuje wakacyjny obrazek techniką kolażu  Układa kodeks wakacyjnych zabaw  Wie, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt i ludzi podczas 
wakacji  Dobiera pasujące do siebie wakacyjne stroje  Wycina elementy wakacyjnego obrazka  Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych 
ponadpodstawowe  Opowiada o wakacyjnych planach przedstawionych na ilustracjach  Adresuje kopertę  Wie, kim był Krzysztof Kolumb  

Tygodniowe
rozliczenie
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min
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Tygodniowy rozkład materiału wychowania fizycznego na 2. tydzień czerwca
(135 minut – 3 godz. lekcyjne)

Temat 
scenariusza

Wymagania ogólne 
(zgodne z Npp)

Treści nauczania przewidywane
osiągnięcia uczniaWymagania szczegółowe Materiał

Dzieci idą z klasą. 
Przestrzeganie zasad 
ruchu drogowego
(45 min)

10.1 c
Potrafi pokonywać 
przeszkody naturalne 
i sztuczne.

– Przestrzega zasad ruchu 
drogowego w czasie marszu 
z klasą.

1) planowanie wycieczki po okolicy 
z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych;

2) przypomnienie zasad bezpiecznego po-
ruszania się po drogach w zorganizowanej 
grupie;

3) wycieczka klasowa, np. do biblioteki miej-
skiej.

podstawowe
 • Uczestniczy w planowaniu wycieczki w oko-

lice szkoły, wymienia niebezpieczne miejsca.
 • Wymienia i przestrzega zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach w zorganizowanej 
grupie.

 • Bierze udział w wycieczce grupowej.

ponadpodstawowe
 • Planuje wycieczkę, wskazując niebezpieczne 

miejsca.

Dzieci żonglują  
światem. 
Rzuty, chwyty i ba-
lansowanie nietypo-
wymi przyborami
(45 min)

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

– Rzuca piłeczkami, obręczami, 
chusteczkami szyfonowymi, 
maczugami i chwyta je obu-
rącz.

1) doskonalenie poznanych technik żonglo-
wania;

2) żonglowanie nietypowymi przyborami: 
owocami, elementami garderoby (kapcie, 
nakrycia głowy), przyborami szkolnymi 
(kredki, piórniki, temperówki);

3) próby balansowania nietypowymi przybo-
rami.

podstawowe
 • Żongluje nietypowymi przyborami: owo-

cami, elementami garderoby, przyborami 
szkolnymi.

 • Podejmuje próby balansowania nietypowy-
mi przyborami.

ponadpodstawowe
 • Balansuje nietypowymi przyborami.

Trening sztukmi-
strzów.
Ćwiczenia indywidu-
alne w żonglowaniu 
różnymi przedmio-
tami 
(45 min)

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

– Rzuca piłeczkami, obręczami, 
chusteczkami szyfonowymi, 
maczugami i chwyta je obu-
rącz.

1) przygotowanie prezentacji na zakończenie 
roku szkolnego;

2) ustalenie kolejności i ćwiczenia w precyzyj-
nym wykonywaniu trików.

podstawowe
 • Przygotowuje prezentację sztuczek cyrko-

wych.

ponadpodstawowe
 • Przygotowuje prezentację sztuczek cyrko-

wych z więcej niż jednym przyborem.


