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TROPICIELE. KLASA 2. CZĘŚĆ 3 
Rozkład materiału nauczania i wychowania (styczeń, luty) 

 
 

I. Witamy Nowy Rok 
 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Dzień 1. 
Noworoczne 
postanowienia 

Wysłuchanie czytanego 
przez N. wiersza 
T. Chwastek-Latuszkowej 
Noworoczne życzenia.  
Swobodne wypowiedzi U. 
na temat jego treści.  
Wysłuchanie tekstu 
z cyklu Listy od Hani 
i Henia – Noworoczne 
postanowienie.  
Redagowanie noworocz-
nych życzeń.  
Ćwiczenia w czytaniu ze 
zrozumieniem.  
Odkodowanie wyrazów 
i układanie z nich napisu.  
Kodowanie własnego 
hasła.  
Podpisywanie obrazków, 
ustalanie kolejności 
alfabetycznej zapisanych 

  Kultura składania 
życzeń. 

Ruch obrotowy 
Ziemi i jego 
następstwa – 
powstawanie 
dnia i nocy. 

Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań tekstowych 
– przemienność 
mnożenia. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

wyrazów i układanie 
z nimi zdania.  
Wyszukiwanie w tekście 
zdań odnoszących się do 
przyszłości.  
Umieszczanie nalepek 
odnoszących się do czasu 
teraźniejszego 
i przeszłego we właści-
wym miejscu.  
Zapisywanie nazw 
miesięcy w kolejności ich 
występowania.  
Wyjaśnianie powiedzenia 
ułożonego z rozsypanki.  
Układanie i zapisywanie 
noworocznych postano-
wień na najbliższe 
miesiące. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 3–6 
P. s. 74, 75 
K. s. 3–5 
CD 

   P. s. 7 M. s. 3–5 
 

  

Odniesienia  
do NPP 

1.1 b, c 
1.3 a, c, f 

  5.3 
5.4 

6.1 
6.7 a 

7.6 
7.8 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uważnie słucha czytanych tekstów • Swobodnie wypowiada się na temat ich treści • Czyta ze zrozumieniem • Odkodowuje wyrazy i układa z nich napis • 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Koduje własne hasło • Podpisuje obrazki, ustala kolejność alfabetyczną zapisanych wyrazów i zapisuje z nimi zdania • Wyszukuje w tekście zdania odnoszące się do przyszłości 
• Umieszcza nalepki odnoszące się do czasu teraźniejszego i przeszłego we właściwym miejscu • Zapisuje nazwy miesięcy w kolejności ich występowania • Wyjaśnia znaczenie 
ułożonego z rozsypanki powiedzenia • Układa i zapisuje noworoczne postanowienia • Wie, jak powstaje dzień i noc •  
Ponadpodstawowe • Samodzielnie redaguje noworoczne życzenia • Potrafi wyjaśnić, na czym polega ruch obrotowy Ziemi • 

Dzień 2. 
Na tropie 
dobrych 
uczynków 

Rozmowa na temat 
przyjaźni – na podstawie 
tekstu piosenki 
E. Chotomskiej Wyciągnij 
dłoń i własnych doświad-
czeń U.  
Układanie opowiadania 
z wykorzystaniem 
podanego słownictwa.  
Odszukiwanie 
i zapisywanie wyrazów 
o podobnym znaczeniu.  
Podawanie nazw czynno-
ści będących dobrymi 
uczynkami.  
Układanie i zapisywanie 
w zeszycie zdań o dobrych 
uczynkach czynionych 
przez siebie samych.  
Pisownia nie 
z czasownikami oraz 
wyrazów z ch.  
Zdrobnienia. 

Nauka piosenki 
Wyciągnij dłoń. 
Fonogestyka. 
Recytacja 
przysłów 
z uwzględnieniem 
tempa i dynamiki. 

   Doskonalenie 
mnożenia 
w zakresie 30. 
Dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 100 
bez przekraczania 
progu 
dziesiątkowego. 
 

 Empatia 
i czynienie 
dobrych 
uczynków jako 
obowiązek 
każdego 
człowieka. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 8, 9 
K. s. 6–8 
 

CD 
Piosenka Wycią-
gnij dłoń. 
Przysłowia. 

   M. s. 6, 7 
M. s. 66 

  

Odniesienia  
do NPP 

1.1 a, c 
1.3 a, c, f 

3.1 a, b, c    7.6  11.2 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Rozmawia na temat przyjaźni – na podstawie tekstu piosenki i własnych doświadczeń • Układa twórcze opowiadanie z wykorzystaniem podanego słownictwa 
• Odszukuje i zapisuje wyrazy o podobnym znaczeniu • Nazywa czynności będące dobrymi uczynkami • Układa i zapisuje w zeszycie zdania o dobrych uczynkach • Zna 
zasadę pisowni nie z czasownikami oraz wyrazów z ch • Tworzy i zapisuje wyrazy zdrobniałe • Rozumie konieczność czynienia dobrych uczynków • Poprawnie śpiewa 
poznaną piosenkę • Recytuje przysłowia z uwzględnieniem tempa i dynamiki • Odczytuje i pokazuje dźwięki za pomocą fonogestyki •  
Ponadpodstawowe • Zna pojęcie empatii • 

Dzień 3. 
Kim jest 
wolontariusz? 

Swobodne wypowiedzi U. 
na temat działalności 
instytucji charytatywnych 
i pracy wolontariuszy – na 
podstawie tekstu Kim jest 
wolontariusz?  
i własnych doświadczeń.  
Poszerzanie zakresu 
słownictwa.  
Odczytywanie hasła 
i wyjaśnianie jego 
znaczenia.  
Redagowanie wypowiedzi 
pisemnej – ogłoszenie. 

Utrwalenie 
piosenki  
Wyciągnij dłoń. 
Akompaniament 
do piosenki. 
Recytacja 
przysłów 
z uwzględnie-
niem tempa 
i dynamiki. 

 Poznanie postaci 
i działalności 
Matki Teresy 
z Kalkuty. 
Organizacje 
i instytucje 
charytatywne – 
ich zadania 
i działalność. 
(WOŚP, Caritas, 
akcja Pajacyk). 
Praca wolontariu-
sza. 

 Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań tekstowych 
– doskonalenie 
mnożenia 
w zakresie 30, 
mnożenie przez 
zero. 
 

Wykonanie 
skarbonki 
według podanej 
instrukcji. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 10, 11 
K. s. 9 

CD 
Piosenka 
Wyciągnij dłoń. 

 P. s. 10  M. s. 8, 9 K. s. 10  

Odniesienia  
do NPP 

1.1 b, c 
1.3 a, c, f 

3.1 a, b, c  5.5 
5.8 

 7.7 
7.9 

9.2 c 
9.3 a 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Zna postać i działalność Matki Teresy z Kalkuty • Swobodnie wypowiada się na temat działalności instytucji charytatywnych i pracy wolontariuszy – na podsta-
wie tekstu i własnych doświadczeń • Poszerza zakres słownictwa • Wie, na czym polega praca wolontariusza • Odczytuje hasło i wyjaśnia jego znaczenie • Redaguje 
wypowiedź pisemną – ogłoszenie • Wykonuje skarbonkę według podanej instrukcji • Poprawnie śpiewa poznaną piosenkę • Recytuje przysłowia z uwzględnieniem tempa 
i dynamiki •  
Ponadpodstawowe • Zna organizacje i instytucje charytatywne • Wie, na czym polegają ich zadania i działalność • Tworzy ilustrację i melodię do wiersza o zimie • 

Dzień 4. 
Poznajemy 
przygody 
Cudaczka- 
Wyśmiewaczka 

Sporządzenie metryczki 
lektury J. Duszyńskiej 
Cudaczek-Wyśmiewaczek.  
Wysłuchanie fragmentu 
lektury.  
Ustne opowiadanie 
zasłyszanej treści.  
Układanie dalszego ciągu 
przygód Cudaczka-
Wyśmiewaczka.  
Zapisywanie zdań 
dotyczących czasu 
i miejsca zdarzeń rozgry-
wających się w lekturze. 

    Gra planszowa 
„Wyścig” 
– doskonalenie 
mnożenia 
w zakresie 30. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 12, 13 
K. s. 11 
 

    M. s. 10, 11 
M. s. 66 

  

Odniesienia  
do NPP 

1.2 b, d 
1.3 a, c, f 

    7.6 
7.8 
 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Sporządza metryczkę lektury J. Duszyńskiej Cudaczek-Wyśmiewaczek  • Z uwagą słucha fragmentu lektury • Ustnie opowiada zasłyszaną treść • Układa 
dalszy ciąg przygód Cudaczka-Wyśmiewaczka • Zapisuje zdania dotyczące czasu i miejsca zdarzeń rozgrywających się w lekturze • 

Dzień 5. 
Poznajemy 
przygody 
Cudaczka- 
-Wyśmie-
waczka 

Ustne wypowiedzi na 
temat wyglądu bohate-
rów lektury J. Duszyńskiej 
Cudaczek-Wyśmiewaczek.  
Ocena zachowania 
głównego bohatera 
i zmian, jakie w nim 
nastąpiły po spotkaniu 
z mrówkami.  
Ćwiczenia w czytaniu ze 
zrozumieniem.  
Układanie wyrazów 
z podanych liter.  
Doskonalenie techniki 
pisania.  
Ustalanie kolejności 
zdarzeń w lekturze. 

 Zilustrowanie 
wybranej przygo-
dy Cudaczka-
Wyśmiewaczka 
dowolną techniką 
plastyczną. 

  Dzień bez 
matematyki. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Rozwiązywanie rebusu.  
Stosowanie wielkiej litery 
na początku i kropki na 
końcu zdania. 

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 12, 13 
K. s. 12, 13 
K. s. 77 

       

Odniesienia  
do NPP 

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

 4.2 a, b      

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat wyglądu bohaterów lektury • Doskonali technikę pisania i czytania ze zrozumieniem • Układa wyrazy z podanych liter • Ustala 
kolejność zdarzeń w lekturze • Rozwiązuje rebus • Zna i stosuje zasady pisowni – pisze wielką literę na początku zdania • Stosuje kropkę jako znak interpunkcyjny kończący 
zdanie • Ilustruje wybraną przygodę bohatera lektury •  
Ponadpodstawowe • Ocenia zachowanie głównego bohatera • Dostrzega zmiany w jego postępowaniu • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min 45 min 
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II. Zimowe krajobrazy 
 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Dzień 6. 
Zima  
na Grenlandii 

Rozmowa na temat życia 
Inuitów zamieszkujących 
Grenlandię – 
na podstawie fragmentu 
książki C. Centkiewicza 
Anaruk, chłopiec 
z Grenlandii i ilustracji 
zamieszczonych 
w podręczniku.  
Rozwiązywanie krzyżówki, 
uzupełnianie hasłem 
zdania.  
Pisanie z pamięci.  
Uzupełnianie zdań 
czasownikami we właści-
wej formie gramatycznej.  
Ćwiczenia grafomotorycz-
ne. 

Wysłuchanie 
fragmentu 
utworu E. Griega 
II Suita Peer Gynt. 
Lament Ingrid. 
 

  Krajobraz krainy 
wiecznego lodu – 
Grenlandii. 
Poznawanie 
zwierząt żyjących 
na Grenlandii i ich 
warunków życia. 

Rozwiązywanie 
problemów – 
dzielenie przez 
podział. 

 Poszanowanie 
odmienności 
kulturowej 
ludzi. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 14–17 
K. s. 14, 15 

CD 
Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem. 
E. Grieg Lament 
Ingrid z II Suity 
Peer Gynt. 
P. s. 73 

  P. s. 16, 17 M. s. 12, 13   
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienia  
do NPP 

1.2 a, d 
1.3 a, f, g 

3.1 a, b, c   6.2 
6.4 

7.6 
7.8 

 11.1 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat życia Inuitów zamieszkujących Grenlandię • Rozwiązuje krzyżówkę • Uzupełnia hasłem zdanie • Pisze z pamięci 
• Uzupełnia zdania czasownikami we właściwej formie gramatycznej • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne • Poznaje krajobraz i zwierzęta Grenlandii • 
Ponadpodstawowe • Zna warunki życia na Grenlandii • Analizuje słownie, słuchowo i wizualnie utwory muzyczne • 

Dzień 7. 
Tropiciele 
śladów 
na śniegu 

Odpowiadanie na pytanie: 
„Jak lisy polują na 
norniki?” – na podstawie 
wysłuchanego fragmentu 
opowiadania A. Wajraka 
Lis – strasznie skoczne 
zwierzę i ilustracji.  
Czytanie wiersza N. 
Usenko Tropiciele.  
Układanie opowiadania 
z wykorzystaniem 
wyrazów z ś, si.  
Łączenie w pary śladów 
z postaciami 
i przedmiotami, które je 
pozostawiły.  
Wyjaśnianie znaczenia 
zdań uzupełnionych 
podanymi zwrotami.  
Czasowniki w czasie 
przeszłym i teraźniejszym.  

Nauka piosenki 
Biały walczyk. 
Recytacja 
przysłów 
z uwzględnieniem 
tempa i dynamiki. 

  Rozpoznawanie 
tropów zwierząt. 

Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– mnożenie i 
dzielenie 
w zakresie 30. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Ćwiczenia utrwalające 
pisownię zmiękczeń ś, si.  
Układanie i zapisywanie 
zdań. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 18–21 
K. s. 16, 17 
K. s. 70 
 

CD 
Piosenka Biały 
walczyk. 
Przysłowia. 

  P. s. 21 
K. s. 16 

M. s. 14, 15 
M. s. 66, 67 

  

Odniesienia  
do NPP 

1.1 a, c 
1.3 a, d, f 

3.1 a, b, c   6.1 7.6 
7.8 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Buduje odpowiedzi na postawione pytanie – na podstawie wysłuchanego fragmentu opowiadania i ilustracji • Czyta ze zrozumieniem • Układa opowiadanie 
z wykorzystaniem wyrazów z ś, si • Łączy w pary ślady z postaciami i przedmiotami, które je pozostawiły • Rozpoznaje tropy zwierząt • Wyjaśnia znaczenie zdań uzupełnio-
nych podanymi zwrotami • Posługuje się czasownikami w czasie przeszłym i teraźniejszym • Utrwala pisownię zmiękczeń ś, si • Układa i zapisuje zdania • Poprawnie 
realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • 

Dzień 8. 
Zimowa baśń 

Wysłuchanie fragmentu 
utworu M. Strzałkowskiej 
Zimowa baśń. Ustne 
wypowiedzi na temat 
poszukiwania i roli 
przyjaźni w życiu człowie-
ka – na podstawie 
wysłuchanego tekstu 
i własnych doświadczeń.  
Opis zimowego krajobrazu 
na podstawie ilustracji 

Utrwalenie 
piosenki Biały 
walczyk. 
Abecadło 
muzyczne. Podział 
wartości rytmicz-
nych. 
Ćwiczenia 
muzyczno- 
-ruchowe. 

Malowanie 
zimowego 
królestwa pastą 
do zębów 
zmieszaną 
z niebieską farbą. 

 Pomoc zwierzę-
tom w okresie 
zimowym. 

Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych. Dzielenie, 
znak dzielenia. 
Matematyka 
w działaniu. 

 Rozwijanie 
empatii. Rola 
przyjaźni, 
przyjaciela 
w życiu 
człowieka. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

i pytań.  
Układanie zdania z sylab 
zgodnie z wskazaniami 
strzałek.  
Redagowanie 
i zapisywanie odpowiedzi 
na pytanie: „Jak można 
znaleźć przyjaciela?”. 
Wyszukiwanie wyrazów 
nazywających to, co robi 
przyjaciel. 
Ćwiczenia w czytaniu ze 
zrozumieniem.  
Układanie i zapisywanie 
zdań z rozsypanki wyra-
zowej. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 22, 23 
P. s. 70, 76, 77 
K. s. 18–20 
 

Abecadło 
muzyczne. Podział 
wartości rytmicz-
nych. 
P. s. 70 

K. s. 18 ćw. 2  K. s. 20 M. s. 18, 19 
M. s. 16, 17 
M. s. 67 

 P. s. 22, 23 

Odniesienia  
do NPP 

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

3.1 a, b, c 
3.2 a 

4.2 b  6.6 7.6 
7.8 

 11.6 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Z uwagą słucha fragmentu baśni • Ustnie wypowiada się na określony temat • Opisuje zimowy krajobraz – na podstawie ilustracji i pytań • Układa zdania 
z sylab • Redaguje i zapisuje odpowiedzi na pytanie: „Jak można znaleźć przyjaciela?” • Doskonali czytanie ze zrozumieniem • Wyszukuje wyrazy nazywające to, co robi 
przyjaciel • Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej • Maluje zimowe królestwo pastą do zębów i farbą • Jest świadomy konieczności niesienia pomocy zwierzętom 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

podczas zimy • Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Realizuje i tworzy układy rytmiczne oraz przykłady melodyczne 
w takcie na cztery podczas ćwiczeń i zabaw • Opanowuje podział wartości rytmicznych w ćwiczeniach praktycznych i ruchowych •  
Ponadpodstawowe • Ma świadomość, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa przyjaciel i przyjaźń • 

Dzień 9. 
Jak powstaje 
lód? 

Odgadywanie zimowych 
zagadek, układanie 
i zapisywanie w zeszycie 
własnych.  
Czytanie ze zrozumie-
niem. 
Ustalanie etapów po-
wstawania lodu.  
Uzupełnianie zdań 
podanymi wyrazami.  
Znaki interpunkcyjne 
kończące zdanie.  
Układanie i zapisywanie 
pytań do wybranego 
zdania.  
Podpisywanie obrazków, 
wpisywanie wyrazów do 
diagramu i odczytywanie 
zdań.  
Wielka litera na początku 
zdania.  
Ćwiczymy z Noni. 

  Postać Henryka 
Arctowskiego, 
podróżnika 
i badacza krajów 
polarnych. 

Poznanie najzim-
niejszego 
kontynentu – 
Antarktydy. 
Doświadczenie – 
sami robimy lód. 

Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– dzielenie, znak 
dzielenia. 
Matematyka 
w działaniu. 
 

Wykonanie 
zimowej gałązki 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją. 

 

Odniesienie  
do stron  

P. s. 24 
K. s. 21, 22 

  P. s. 25 P. s. 25 
K. s. 21 ćw. 1 

M. s. 22, 23 
M. s. 20, 21 

K. s. 23 
W. 2 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

w materiałach 
uczniowskich 

K. s. 24, 25 

Odniesienia  
do NPP 

1.1 b 
1.3 f 

  5.8 6.1 
6.2 

7.6 
7.8 

9.2 a, c 
9.3 a 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Odgaduje zimowe zagadki • Układa i zapisuje własne zagadki • Czyta ze zrozumieniem • Ustala etapy powstawania lodu • Uzupełnia zdania podanymi 
wyrazami • Stosuje znaki interpunkcyjne kończące zdanie • Układa i zapisuje pytania do wybranego zdania • Podpisuje obrazki • Wpisuje wyrazy do diagramu i odczytuje 
zdania • Zapisuje początek zdań wielką literą • Dokonuje samooceny • Poznaje najzimniejszy kontynent – Antarktydę • Wykonuje zimową gałązkę zgodnie z podaną 
instrukcją •  
Ponadpodstawowe • Zna postać Henryka Arctowskiego, podróżnika i badacza krajów polarnych • Samodzielnie robi lód • 

Dzień 10. 
Wycieczka 
(dzień do 
dyspozycji 
nauczyciela) 

Zimowa wycieczka do 
parku lub lasu.  
Gra w zimowe kalambury. 

  Zachowanie 
w trakcie wy-
cieczki. 

Dokarmiamy 
zwierzęta. 
Zimowe przysma-
ki dla przyjaciół 
z parku lub lasu. 

Dzień bez 
matematyki. 
 

  

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

bez podręcznika 

Odniesienia  
do NPP 

1.1 a 
1.3 c 

  5.7 
5.10 

6.5 
6.6 

   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uczestniczy w wycieczce do parku lub lasu • Aktywnie bierze udział w grze w kalambury • Dokarmia zwierzęta • Pamięta o właściwym zachowaniu w trakcie 
wycieczki •  
Ponadpodstawowe • Przygotowuje przysmaki dla zwierząt • 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 

III. Rodzina 
 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Dzień 11. 
Po co nam 
rodzina? 

Odpowiedzi na pytanie 
postawione w treści 
wysłuchanego tekstu 
z cyklu Listy od Hani 
i Henia – Po co jest 
rodzina?. Swobodne 
wypowiedzi U. na temat 
ich rodzin.  
Uzupełnianie zdań 
czasownikami 
w odpowiedniej formie 
gramatycznej.  
Umieszczanie nalepek na 
drzewie genealogicznym. 
Czasowniki w czasie 
teraźniejszym i przyszłym.  
Kolorowanie ramek ze 

Utrwalenie 
poznanych 
piosenek. 
Utrwalenie 
podziału wartości 
rytmicznych. 

 Członkowie 
rodziny – nazew-
nictwo pokre-
wieństwa. 

 Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– doskonalenie 
dzielenia 
w zakresie 30. 
Matematyka 
w działaniu. 
 
 

 Poszanowanie 
członków 
rodziny. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

zdaniami mówiącymi o 
domowych obowiązkach 
U.  
Przekształcanie zdań na 
czas przeszły i przyszły.  
Zapisywanie zdań 
w zeszycie. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 26, 27 
P. s. 78, 79 
K. s. 26, 27 

CD 
P. s. 70 
K. s. 78 ćw. 1, 2 
 

 P. s. 26, 27  M. s. 24, 25 
M. s. 20, 21 

 P. s. 26, 27 

Odniesienia  
do NPP 

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

3.1 a, b, c  5.3  7.6 
7.8 

 11.1 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Odpowiada na pytanie postawione w treści wysłuchanego tekstu • Swobodnie wypowiada się na temat własnej rodziny • Uzupełnia zdania czasownikami 
w odpowiedniej formie gramatycznej • Umieszcza nalepki na drzewie genealogicznym • Zapisuje czasowniki w czasie teraźniejszym i przyszłym • Koloruje ramki ze zdaniami 
mówiącymi o domowych obowiązkach • Przekształca zdania na czas przeszły i przyszły • Doskonali technikę pisania • Wie, że należy szanować członków rodziny • Popraw-
nie realizuje utwory wokalne, ze słuchu, z pamięci i w zespole •  
Ponadpodstawowe • Nazywa członków rodziny, uwzględniając stopień pokrewieństwa • 

Dzień 12. 
Rodzinny 
spacer 

Rozmowa na temat 
sposobu spędzania 
wolnego czasu zimą – na 
podstawie tekstu 
Z. Staneckiej Zimowy 
spacer i własnych do-
świadczeń.  

 Wykonanie 
dowolną techniką 
plastyczną pracy 
„Rodzinny 
spacer”. 

Budowanie więzi 
rodzinnych 
w czasie wspól-
nych zabaw. 
Docenianie czasu 
spędzonego 
z rodziną. 

Spędzanie czasu 
na świeżym  
powietrzu jako 
element zdrowe-
go trybu życia.  
Strój na rodzinny 
spacer odpo-

Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– mnożenie 
i dzielenie 
w zakresie 30. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Podawanie propozycji 
zimowych zabaw na 
świeżym powietrzu.  
Doskonalenie techniki 
czytania.  
Rzeczowniki jako nazwy 
osób, zwierząt i rzeczy.  
Rodzina wyrazów.  
Rozwiązywanie rebusu.  
Czytanie ze zrozumie-
niem.  
Ustalanie kolejności 
czynności wykonywanych 
przez bohaterów opowia-
dania Zimowy spacer.  
Układanie i staranne 
zapisywanie zdania 
z rozsypanki wyrazowej. 

wiedni 
do pogody. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

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

 P. s. 28, 29  P. s. 28, 29 M. s. 26, 27 
M. s. 68 

  

Odniesienia  
do NPP 

1.1 a, b 
1.3 a, f, g 

 4.2 b 5.3 6.10 7.6 
7.8 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat sposobu spędzania wolnego czasu zimą • Doskonali technikę czytania • Rozpoznaje rzeczowniki – nazwy osób, 
zwierząt i rzeczy • Tworzy rodzinę wyrazów • Rozwiązuje rebus • Czyta ze zrozumieniem • Ustala kolejność czynności wykonywanych przez bohaterów opowiadania • 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Układa i starannie zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej • Ma świadomość, że wspólne spędzanie czasu buduje więzi rodzinne • Dostrzega wpływ spędzania czasu 
na świeżym powietrzu na zdrowie • Ubiera się odpowiednio do pogody • Wykonuje dowolną techniką plastyczną pracę „Rodzinny spacer” •  
Ponadpodstawowe • Podaje propozycje zimowych zabaw na świeżym powietrzu • Dostrzega wartość czasu spędzanego z rodziną • 

Dzień 13. 
Z siostrą  
raźniej 

Wielozdaniowe wypowie-
dzi na temat siostrzanej 
pomocy – na podstawie 
wiersza M. Strzałkowskiej 
Ala i Ola, doświadczeń U.  
Ustne opisywanie różnic 
między bohaterkami 
wiersza.  
Układanie opowiadania 
z wykorzystaniem 
wyrazów z rz.  
Wyrazy o znaczeniu 
przeciwnym.  
Odszyfrowywanie 
i zapisywanie hasła.  
Kodowanie zdania na 
temat współpracy.  
Ćwiczenia kształtujące 
spostrzegawczość. 
Doskonalenie poprawno-
ści pisania w rozmaitych 
ćwiczeniach. 

  Pomoc 
i współpraca 
koleżeńska 
w klasie. 

 Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– mnożenie 
i dzielenie 
w zakresie 30. 
 

  

Odniesienie  
do stron  

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

  P. s. 31  M. s. 28, 29   
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

w materiałach 
uczniowskich 

Odniesienia  
do NPP 

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

  5.4 
5.6 

 7.6 
7.8 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Wypowiada się na temat siostrzanej pomocy • Ustnie opisuje różnice między bohaterkami wiersza • Układa opowiadanie z wykorzystaniem wyrazów z rz • 
Łączy w pary wyrazy o znaczeniu przeciwnym • Odszyfrowuje i zapisuje hasło • Koduje zdania na temat współpracy • Ćwiczy spostrzegawczość • Doskonali poprawność 
pisania w rozmaitych ćwiczeniach •  
Ponadpodstawowe • Podaje przykłady pomocy i współpracy w klasie • 

Dzień 14. 
Serce dla babci, 
serce dla 
dziadka 

Określanie czasu i miejsca 
wydarzeń we fragmencie 
opowiadania  
R. Piątkowskiej Dziadek 
na huśtawce.  
Ocena pomysłu bohate-
rów.  
Układanie i zapisywanie 
pytań do podpisów pod 
obrazkami.  
Rodzina wyrazów.  
Odszukiwanie wyrazów, 
jakimi zwracamy się do 
dziadków. 

Utrwalenie 
poznanych 
piosenek. 
Utrwalenie 
podziału wartości 
rytmicznych. 

Kolorowanie 
obrazków. 

  Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań tekstowych 
– doskonalenie 
dzielenia 
w zakresie 30. 
Ćwiczymy z Noni. 

Rondelkolandia. 
Przygotowanie 
deseru dla 
dziadka według 
podanej 
instrukcji. 

Szacunek 
dla osób  
starszych. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 

P. s. 32, 33 
K. s. 32 

CD 
K. s. 79 ćw. 3 

K. s. 32   M. s. 30, 31 
M. s. 32, 33 

P. s. 34  
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

uczniowskich 

Odniesienia  
do NPP 

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

3.1 a, b, c 
 

4.2 a   7.6 
7.8 

9.2 a 11.1 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Określa czas i miejsce wydarzeń we fragmencie opowiadania • Układa i zapisuje pytania do podpisów pod obrazkami • Wyszukuje wyrazy należące do rodziny 
wyrazów • Koloruje obrazki • Odszukuje wyrazy, którymi zwraca się do dziadków • Przygotowuje deser dla dziadka według podanej instrukcji • Poprawnie realizuje utwory 
wokalne, ćwiczy mowę ze słuchu, z pamięci i w zespole • Realizuje tematy rytmiczne na dwa i trzy z wykorzystaniem poznanych wartości rytmicznych nut, pauzy i synkopy • 
Zabawy ruchowe na dwa i trzy •  
Ponadpodstawowe • Ocenia pomysł bohaterów opowiadania • 

Dzień 15. 
Serce dla babci, 
serce dla 
dziadka 

Ustne opowiadanie 
o dziadkach – na podsta-
wie własnych doświad-
czeń, tekstu 
D. Ślepowrońskiej Bajka 
o babci i wiersza H. Livor-
Piotrowskiego Dziadek.  
Zajęcia dziadków dawniej 
i dziś.  
Odczytanie dat Dnia Babci 
i Dnia Dziadka.  
Podział tekstu na zdania.  
Zapisywanie zdań 
w zeszycie 
z uwzględnieniem zasad 
ortografii i interpunkcji.  
Uzupełnianie zdań 

  Porównanie zajęć 
dziadków dawniej 
i dziś. 

 Dzień bez 
matematyki. 
 

Karta z okazji 
Dnia Babci 
i Dnia Dziadka.  
Wykonanie 
słodkiego 
koszyczka dla 
dziadków 
zgodnie 
z podaną 
instrukcją. 

Szacunek 
dla osób 
starszych. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

o bliskich osobach.  
Układanie i zapisywanie 
życzeń z okazji Dnia Babci 
i Dnia Dziadka. 

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 35–37 
K. s. 33, 34 

  P. s. 36   K. s. 35 
W. 2 
 

 

Odniesienia  
do NPP 

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

  5.3 
5.8 

  9.2 a, c 
9.3 a 

11.1 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Opowiada o dziadkach na podstawie własnych doświadczeń i tekstów • Wymienia zajęcia dziadków dawniej i dziś • Dzieli tekst na zdania • Zapisuje zdania 
w zeszycie z uwzględnieniem zasad ortografii i interpunkcji • Uzupełnia zdania o bliskich osobach • Układa i zapisuje życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka • Odczytuje 
daty Dnia Babci i Dnia Dziadka • Wykonuje kartę i słodki koszyczek dla dziadków z okazji ich święta •  
Ponadpodstawowe • Porównuje zajęcia dziadków dawniej i dziś • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min 45 min 
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IV. Białe szaleństwo 
 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Dzień 16. 
Sporty  
zimowe 

Humor w wierszu 
A. Frączek Na nartach.  
Opowiadanie własnymi 
słowami historii opisanej 
w wierszu.  
Wyjaśnienie skrótów 
TOPR i GOPR.  
Układanie zdania 
z rozsypanki sylabowej.  
Pisanie z pamięci.  
Odszukiwanie na ilustracji 
przedmiotów kojarzących 
się ze sportami zimowymi.  
Układanie i zapisywanie 
zdań z wybranymi 
wyrazami.  
Wyrazy o znaczeniu 
przeciwnym.  
Czytanie ze zrozumie-
niem.  
Uzupełnianie luk w tekście 
informacjami wyszuka-
nymi w treści wiersza.  
Ćwiczenia grafomotorycz-
ne. 

  Zasady bezpie-
czeństwa 
obowiązujące na 
stoku narciarskim 
i górskim szlaku 
turystycznym 
zimą.  
Rola i zadania 
ratowników 
górskich. 

Obserwacja 
pogody.  
Zagrożenie 
lawinowe i jego 
stopnie. 

Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań tekstowych 
– mnożenie 
w zakresie 30. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 38 
K. s. 36, 37 

  P. s. 39  M. s. 34, 35   

Odniesienia  
do NPP 

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

  5.9 
5.10 
5.11 

6.5 
6.10 

7.6 
7.8 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Dostrzega sytuacje humorystyczne w wierszu • Opowiada własnymi słowami historię opisaną w wierszu • Wyjaśnia skróty TOPR i GOPR • Układa zdania 
z rozsypanki sylabowej • Doskonali technikę pisania z pamięci • Odszukuje na ilustracji przedmioty kojarzące się ze sportami zimowymi • Układa i zapisuje zdania 
z wybranymi wyrazami • Podaje przykłady wyrazów o znaczeniu przeciwnym • Czyta ze zrozumieniem • Uzupełnia luki w tekście informacjami wyszukanymi w treści • 
Usprawnia grafomotorykę • Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na stoku narciarskim i górskim szlaku turystycznym zimą • Prowadzi obserwacje pogody • Ma świa-
domość zagrożenia lawinowego •  
Ponadpodstawowe • Wie, jakie są role i zadania ratowników górskich • Zna stopnie zagrożenia lawinowego • 

Dzień 17. 
Klasa małych 
ratowników 

Odczytywanie informacji 
zamieszczonych w kronice 
klasowej.  
Rozmowa na temat 
pomocy w sytuacjach 
zagrożenia.  
Odgrywanie scenek 
wzywania pomocy.  
Zapisywanie nazw służb 
ratunkowych 
i odpowiadających im 
numerów.  
Odkodowywanie 

  Służby ratunkowe 
w Polsce. 
Umiejętność 
powiadamiania 
dorosłych 
o wypadku, 
zagrożeniu, 
niebezpieczeń-
stwie. Znajomość 
numerów 
telefonów 
alarmowych.  
Umiejętność 

 Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań tekstowych 
– porównywanie 
różnicowe. 
Doskonalenie 
mnożenia  
i dzielenia  
w zakresie 30. 

Wykonanie 
telefonu 
z „Wyprawki 2”. 

Niesienie 
pomocy innym 
w sytuacjach 
zagrożenia. 



 

 
 
Tropiciele | Klasa 2                   Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska; Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne), Elżbieta Burakowska (treści 
matematyczne) 
 

                 
23 

 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

i zakodowywanie nume-
rów ratunkowych.  
Rozwiązywanie krzyżówki, 
uzupełnianie zdania 
odczytanym hasłem. 

udzielenia 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 40, 41 
K. s. 38, 39 

  P. s. 41  M. s. 36, 37 K. s. 40 
W. 2 

 

Odniesienia  
do NPP 

1.1 a, b 
1.3 a, f, g 

  
5.9 
5.11 

 
7.6 
7.8 

9.1 a, c 
9.2 b, c 
9.3 a 

11.2 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Odczytuje informacje zamieszczone w kronice klasowej • Rozmawia na temat pomocy w sytuacjach zagrożenia • Odgrywa scenki wzywania pomocy • 
Zapisuje nazwy służb ratunkowych i odpowiadające im numery • Odkodowuje i zakodowuje numery ratunkowe • Rozwiązuje krzyżówkę • Uzupełnia zdania odczytanym 
hasłem • Wie, jakie służby ratunkowe działają w Polsce • Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie • Zna numery telefonów alarmowych • 
Wykonuje telefon zgodnie z podaną instrukcją •  
Ponadpodstawowe • Umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej • 

Dzień 18. 
Bezpieczna 
zima 

Czytanie ze zrozumieniem 
tekstu Bezpiecznie zimą.  
Swobodne wypowiedzi na 
temat ulubionych zabaw 
na śniegu.  
Układanie i zapisywanie 
zdania z rozsypanki 
wyrazowej.  

Nauka piosenki 
Zła zima. 
Takt na cztery. 

Rysowanie 
samodzielnie 
zaprojektowa-
nych znaków 
ostrzegających 
przed niebezpie-
czeństwami 

Ustalanie zasad 
i reguł związa-
nych  
z bezpieczeń-
stwem podczas 
zabaw zimowych. 

Obserwacja 
pogody  
i dostosowanie 
stroju  
do warunków 
pogodowych. 

Gra planszowa 
„Zimowa wypra-
wa” – doskonale-
nie liczenia 
w zakresie 100 
(dodawanie 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

 Redagowanie 
i zapisywanie zasad 
bezpiecznych zabaw 
zimowych.  
Podpisywanie samodziel-
nie zaprojektowanych 
znaków ostrzegawczych. 

 w czasie zabaw 
na śniegu i lodzie. 

  i odejmowanie 
jako działania 
odwrotne). 

  

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 42, 43 
P. s. 80, 81 
K. s. 41, 42 
K. s. 75 

CD 
Piosenka Zła 
zima. 
P. s. 71 
Abecadło 
muzyczne. Takt 
na cztery. 
K. s. 79 ćw. 4, 5 

K. s. 42 P. s. 43  M. s. 38–41   

Odniesienia  
do NPP 

1.1 a, b 
1.3 a, c, f 

3.1 a, b, c 
 

4.2 a, b 5.10 6.5 7.2 
7.5 
7.6 
7.8 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem • Swobodnie wypowiada się na temat ulubionych zabaw na śniegu • Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej • Redaguje 
i zapisuje zasady bezpiecznych zabaw zimowych • Rysuje samodzielnie zaprojektowane znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwami w czasie zabaw na śniegu i lodzie • 
Podpisuje samodzielnie zaprojektowane znaki ostrzegawcze • Obserwuje pogodę i dostosowuje strój do warunków pogodowych • Poprawnie realizuje utwory wokalne, 
ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Rozpoznaje i buduje takt na cztery • 

Dzień 19. 
Dlaczego 

Formułowanie odpowie-
dzi na pytanie: „Dlaczego 

   Tarcie 
w przyrodzie. 

Rozwiązywanie 
realistycznych 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

ślizgamy się 
na lodzie? 

ślizgamy się na lodzie?” – 
na podstawie tekstu 
i własnych doświadczeń.  
Poszerzanie zakresu 
słownictwa. 
Ciche czytanie ze zrozu-
mieniem tekstu Foki na 
nartach.  
Wyrazy wieloznaczne.  
Ustalanie, na czym 
polegało nieporozumienie 
opisane w tekście Foki na 
nartach.  
Rodzina wyrazów.  
Układanie zdań.  
Wyszukiwanie w tekście 
informacji o opisywanych 
fokach.  
Łączenie w pary przy-
miotników 
i odpowiadających im 
rzeczowników.  
Umieszczanie nalepek 
z opisami znaków pod 
właściwymi ilustracjami.  
Ćwiczenie spostrzegaw-
czości. 

zadań tekstowych 
– doskonalenie 
mnożenia 
i dzielenia 
w zakresie 30. 
Dodawanie 
i odejmowanie 
jako działania 
odwrotne. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 44, 45 
K. s. 43, 44 
K. s. 77 
 

   P. s. 44 M. s. 42, 43 
M. s. 68, 69 

  

Odniesienia  
do NPP 

1.1 b 
1.3 a, c, f, g 

   6.1 7.5 
7.6 
7.8 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Formułuje odpowiedź na pytanie: „Dlaczego ślizgamy się na lodzie?” – na podstawie tekstu i własnych doświadczeń • Poszerza zakres słownictwa • Doskonali 
umiejętność czytania ze zrozumieniem • Podaje przykłady wyrazów wieloznacznych • Ustala, na czym polegało nieporozumienie opisane w tekście • Utrwala znajomość 
tworzenia rodziny wyrazów • Układa zdania • Wyszukuje w tekście informacje o opisywanych fokach • Łączy w pary przymiotniki i odpowiadające im rzeczowniki • Umiesz-
cza nalepki z opisami znaków pod właściwymi ilustracjami • Ćwiczy spostrzegawczość • Wie, jaką rolę odgrywa tarcie w przyrodzie •  
Ponadpodstawowe • Podaje przykłady tarcia w przyrodzie i skutki jego braku • 

Dzień 20. 
Orzeł Kazimierz 

Wysłuchanie czytanego 
fragmentu opowiadania 
A.M. Grabowskiego Orzeł 
Kazimierz. Układanie 
zakończenia historii o orle 
Kazimierzu 
z wykorzystaniem 
zgromadzonych wyrazów. 
Pisownia wyrazów z rz 
wymiennym na r.  
Powtórzenie, utrwalenie 
i sprawdzenie poznanych 
wiadomości.  
Ćwiczymy z Noni.  

Utrwalenie 
piosenki Zła zima. 
Takt na cztery. 

Ilustrowanie 
własnego 
zakończenia 
historii orła 
Kazimierza. 

  Dzień bez 
matematyki. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 46, 47 
K. s. 45–47 
K. s. 84, 85 

CD 
Piosenka Zła 
zima. 
P. s. 71 
Abecadło 
muzyczne. Takt 
na cztery. 
K. s. 80 ćw. 6, 7, 8 

      

Odniesienia  
do NPP 

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

3.1 a, b, c 4.2 a      

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Słucha czytanego fragmentu opowiadania A.M. Grabowskiego Orzeł Kazimierz • Układa zakończenie historii o orle Kazimierzu z wykorzystaniem zgromadzo-
nych wyrazów • Doskonali pisownię wyrazów z rz wymiennym na r • Ilustruje własne zakończenie historii orła Kazimierza • Powtarza, utrwala i sprawdza poznane wiadomo-
ści • Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Rozpoznaje i buduje takt na cztery • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min 45 min 
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V. W świecie filmu 
 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Dzień 21. 
Historia kina 

Poznanie krótkiej historii 
kina na podstawie tekstu 
W. Kalwata Początki kina.  
Poszerzanie zakresu 
słownictwa związanego 
z kinem.  
Czytanie ze zrozumie-
niem.  
Układanie hasła z liter.  
Wymyślanie hasła 
związanego z kinem.  
Doskonalenie spostrze-
gawczości.  
Dobieranie przymiotników 
do rzeczowników zgodnie  
z rodzajem.  
Układanie i zapisywanie 
pytań do podkreślonych 
części zdań. 

  Poznanie postaci 
braci Lumière 
i ich wynalazku. 
Porównanie kina 
dawniej i dziś. 

 Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– dzielenie przez 
podział. Oblicze-
nia pieniężne. 

  

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 48, 49 
K. s. 48, 49 

  P. s. 48, 49  M. s. 44, 45   

Odniesienia  
do NPP 

1.1 a, b 
1.2 a 

  5.8 
5.9 

 7.5 
7.6 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

1.3 a, f 7.8 
7.9 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Poznaje krótką historię kina na podstawie tekstu W. Kalwata Początki kina • Poszerza zakres słownictwa związanego z kinem • Czyta ze zrozumieniem • 
Układa hasło z liter • Wymyśla hasło związane z kinem • Doskonali spostrzegawczość • Dobiera przymiotniki do rzeczowników zgodnie z rodzajem • Układa i zapisuje 
pytania do podkreślonych części zdań • Poznaje postaci braci Lumière i ich wynalazek •  
Ponadpodstawowe • Porównuje kino dawniej i dziś • 

Dzień 22. 
Mistrzowie  
pantomimy 

Wysłuchanie czytanego 
przez N. scenariusza 
pantomimy Kot w butach.  
Uczestnictwo w zabawie 
teatralnej, ilustrowanie 
mimiką, gestem, ruchem 
zachowania bohatera.  
Rozumienie umownego 
znaczenia rekwizytu 
i umiejętność posługiwa-
nia się nim w odgrywanej 
scence.  
Opisywanie postaci na 
podstawie ilustracji 
i pytań.  
Odczytywanie emocji 
z twarzy na ilustracjach.  
Układanie zdań na 
podstawie informacji 
zawartych w scenariuszu 

Utrwalenie 
poznanych 
piosenek. 
Ćwiczenia 
muzyczno-
słuchowe 
i zabawy muzycz-
ne. Wysłuchanie 
fragmentu 
utworów: Słoń 
z Karnawału 
zwierząt C. Saint-
Saënsa, Przą-
śniczka 
S. Moniuszki, 
Łabędź 
z Karnawału 
zwierząt C. Saint-
Saënsa. 

 Postać aktora 
mima 
w pantomimie. 

 Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych.  
Obliczenia 
zegarowe.  
Doskonalenie 
dzielenia. 
Ćwiczymy z Noni. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Kot w butach. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 50, 51 
K. s. 50, 51 

CD 
C. Saint-Saëns, 
Słoń, Łabędź 
z Karnawału 
zwierząt, 
S. Moniuszko, 
Prząśniczka. 
P. s. 72. 
Abecadło 
muzyczne. 
Malowanie 
dźwiękiem. 
K. s. 81 ćw. 9 

 P. s. 51  M. s. 46, 47 
M. s. 48, 49 

  

Odniesienia  
do NPP 

1.3 a, c, f 
1.4 a, b 

3.1 a, b, c 
 

 5.9  7.6 
7.8 
7.15 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Z uwagą słucha czytanego przez N. scenariusza pantomimy Kot w butach • Uczestniczy w zabawie teatralnej • Ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania 
bohatera • Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umiejętnie posługuje się nim w odgrywanej scence • Opisuje postać na podstawie ilustracji i pytań • Odczytuje emocje 
z twarzy na ilustracjach • Układa zdania na podstawie informacji zawartych w scenariuszu Kot w butach • Poznaje mima – aktora pantomimy • Analizuje słownie, słuchowo 
i wizualnie utwory muzyczne • Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Poprawnie wykonuje zabawy muzyczne • 

Dzień 23. 
Gatunki 
filmowe 

Rozmowa kierowana 
pytaniami na podstawie 
przeczytanego tekstu 
Gatunki filmowe.  

    Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– doskonalenie 
liczenia 

Wykonanie 
animacji 
do filmu 
o Cudaczku- 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Podawanie przykładów 
filmów z danego gatunku.  
Swobodne wypowiedzi 
U. i zapisywanie zdań na 
temat ulubionych 
gatunków filmowych.  
Układanie twórczego 
opowiadania 
z wykorzystaniem 
wyrazów z u.  
Odszyfrowywanie wyrazu 
i kończenie rozpoczętego 
zdania.  
Ćwiczenia w czytaniu ze 
zrozumieniem, wyszuki-
wanie informacji 
w tekście.  
Układanie i zapisywanie 
wyrazów z rozsypanki 
literowej.  
Odczytywanie 
i zapisywanie hasła 
z labiryntu. 

w zakresie 100. 
Znaki rzymskie. 

Wyśmiewaczku. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 52, 53 
K. s. 52, 53 

    M. s. 50, 51 
M. s. 69 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienia  
do NPP 

1.1 a, b 
1.3 a, c, f 

    7.5 
7.6 
7.8 
7.14 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie kierowanej pytaniami • Podaje przykłady filmów z danego gatunku • Swobodnie wypowiada się i zapisuje zdania na temat ulubio-
nych gatunków filmowych • Układa opowiadanie z wyrazami z u • Odszyfrowuje wyraz i kończy rozpoczęte zdanie • Ćwiczy czytanie ze zrozumieniem • Wyszukuje informa-
cje w tekście • Układa i zapisuje wyrazy z rozsypanki literowej • Odczytuje i zapisuje hasło z labiryntu • Wykonuje na paskach papieru animację do filmu o Cudaczku-
Wyśmiewaczku według podanej instrukcji • 

Dzień 24. 
Kto jest kim na 
planie filmo-
wym? 

Czytanie wyrazów 
zgromadzonych wokół 
tematu „Na planie 
filmowym”.  
Poszerzanie zakresu 
słownictwa o wyrazy 
związane z tematyką 
powstawania filmu.  
Opowiadanie o osobach 
pracujących na planie 
filmowym i ich obowiąz-
kach – na podstawie 
ilustracji.  
Rozwiązywanie krzyżówki.  
Kolorowanie wyrazów 
kojarzących się z tremą.  
Łączenie w pary nazwy 
zawodu z opisem.  

  Rozumienie, jak 
ważna w życiu 
człowieka jest 
praca i czym 
zajmują się 
pracownicy na 
planie filmowym. 

 Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– doskonalenie 
liczenia 
w zakresie 100. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Uzupełnianie zdań 
rzeczownikami 
w odpowiedniej formie 
gramatycznej.  
Układanie pytań do 
odpowiedzi udzielonych 
przez reżysera w trakcie 
wywiadu. 
Doskonalenie spostrze-
gawczości. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 54, 55 
CD 
K. s. 55–57 

    M. s. 52, 53 
 

  

Odniesienia  
do NPP 

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

  5.9  7.5 
7.6 
7.8 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Doskonali technikę czytania • Poszerza zakres słownictwa o wyrazy związane z tematyką powstawania filmu • Opowiada o osobach pracujących na planie 
filmowym i ich obowiązkach – na podstawie ilustracji • Rozwiązuje krzyżówkę • Koloruje wyrazy kojarzące się z tremą • Łączy w pary nazwę zawodu z opisem • Uzupełnia 
zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie gramatycznej • Układa pytania do odpowiedzi udzielonych przez reżysera w trakcie wywiadu • Doskonali spostrzegawczość • 
Wie, jak ważna w życiu człowieka jest praca i czym zajmują się pracownicy na planie filmowym • Wie, jak pomóc sobie i innym w radzeniu z tremą • 

Dzień 25. 
Magia kina 

Wysłuchanie czytanego 
przez N. wiersza 
E. Stadtmüller Czy 
można?.  

Nauka piosenki 
Bardzo duże kino. 
Rozpoznawanie 
brzmienia 

Ilustrowanie 
dowolną techniką 
ulubionego 
bohatera filmo-

  Dzień bez 
matematyki. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Ustne opowiadanie 
o zmianach opisanych 
w wierszu.  
Wyjaśnienie pojęcia 
charakteryzacja.  
Nauka wiersza na pamięć.  
Ćwiczenia dykcji.  
Układanie słów z liter 
podanego wyrazu.  
Czytanie ze zrozumie-
niem.  
Odczytywanie 
i wyjaśnianie znaczenia 
utworzonego hasła.  
Kolorowanie rzeczowni-
ków i odpowiadających im 
określeń.  
Przymiotniki jako wyrazy 
opisujące cechy rzeczow-
ników.  
Układanie i zapisywanie 
zdań z podanymi wyraza-
mi. 

poznanych 
instrumentów. 
Kreacja muzycz-
no-ruchowa. 

wego. 

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

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

CD 
Piosenka Bardzo 
duże kino. 
K. s. 81 ćw. 10 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienia  
do NPP 

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

3.1 a, b, c 
3.2 a, b, c 

4.2 a      

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Z uwagą słucha czytanego przez N. wiersza • Opowiada o zmianach opisanych w wierszu • Uczy się wiersza na pamięć • Ćwiczy dykcję • Układa słowa 
z podanego wyrazu • Czyta ze zrozumieniem • Odczytuje i wyjaśnia znaczenie utworzonego hasła • Koloruje rzeczowniki i odpowiadające im określenia • Wymienia 
przymiotniki jako wyrazy opisujące cechy rzeczowników • Układa i zapisuje zdania z podanymi wyrazami • Ilustruje dowolną techniką ulubionego bohatera filmowego • 
Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów •  
Ponadpodstawowe • Wyjaśnia pojęcie charakteryzacja • Tworzy kreacje muzyczno-ruchowe do wybranego utworu • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min 45 min 
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VI. Źródła energii elektrycznej 
 

Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Dzień 26. 
Skąd płynie 
prąd? 

Czytanie wiersza J. Tuwima 
Pstryk!.  
Wyjaśnienie na jego 
podstawie, do czego służy 
przełącznik.  
Wyszukiwanie w tekście 
pytań i układanie własnych. 
Ustalanie drogi, jaką musi 
przebyć prąd, zanim dotrze 
do naszego domu – na 
podstawie ilustracji 
w podręczniku.  
Zapisywanie nazw urządzeń 
elektrycznych.  
Rodzaje rzeczowników.  
Rozwiązanie rebusu, 
zapisanie hasła.  
Tworzenie nazw rzeczy od 
nazw czynności.  
Pisownia wyrazów 
z zakończeniem -ówka. 

   Gromadzenie 
wiadomości 
na temat po-
wstawania prądu 
i ciepła.  
Źródła energii 
odnawialnej. 

Figury geome-
tryczne – rozpo-
znawanie 
i podawanie ich 
nazw. Rysowanie 
figur geome-
trycznych. 
Matematyka 
w działaniu. 

  

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 58–61 
K. s. 60, 61 

   P. s. 59 M. s. 56, 57 
M. s. 54, 55 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienia  
do NPP 

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

   6.1 
6.6 
6.7 

7.16   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Doskonali technikę czytania • Wyjaśnia na podstawie treści wiersza przeznaczenie przełącznika • Wyszukuje w tekście pytania i układa własne • Ustala 
drogę, jaką musi przebyć prąd, zanim dotrze do naszego domu – na podstawie ilustracji w podręczniku • Zapisuje nazwy urządzeń elektrycznych • Klasyfikuje rzeczowniki 
według rodzajów • Rozwiązuje rebus i zapisuje hasło • Tworzy nazwy rzeczy od nazw czynności • Doskonali pisownię wyrazów z zakończeniem -ówka • Zdobywa wiadomo-
ści na temat powstawania prądu i ciepła •  
Ponadpodstawowe • Czyta wiersz z zachowaniem właściwej intonacji • Wymienia odnawialne źródła energii • 

Dzień 27. 
Bezpiecznie 
korzystamy 
z prądu 

Rozmowa na temat 
bezpiecznego korzystania 
z prądu – na podstawie 
wysłuchanego opowiada-
nia Pstryk, stanowiącego 
fragment książki 
G. Kasdepke Ostrożnie, 
oraz własnych doświad-
czeń.  
Wyszukiwanie w tekście 
zdań stanowiących 
przestrogi dla użytkowni-
ków urządzeń elektrycz-
nych.  
Uzupełnianie zdań 
zgromadzonymi wyraza-
mi.  
Umieszczanie nalepek 

   Ustalanie zasad 
bezpiecznego 
korzystania 
z prądu. 
Poznanie zagro-
żeń dla środowi-
ska przyrodnicze-
go ze strony 
człowie-
ka wynikających 
z wyrzucania 
elektrośmieci. 

Mierzenie, 
kreślenie odcin-
ków. Rozwiązy-
wanie zadań 
tekstowych – 
dodawanie 
i odejmowanie 
liczb mianowa-
nych (metry,  
centymetry).  
Matematyka 
w działaniu. 

Urządzenia 
elektryczne 
w naszym domu 
i ich przezna-
czenie. 

Przestrzeganie 
zasad obowią-
zujących 
w świecie 
dorosłych. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

z opisem obok znaków 
ostrzegawczych.  
Układanie z sylab nazw 
czynności, dopasowywa-
nie ich do nazw rzeczy.  
Odmiana czasownika 
przez osoby w liczbie 
pojedynczej i mnogiej. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 62, 63 
CD 
P. s. 84, 85 
K. s. 62, 63 

   P. s. 64, 65 M. s. 58, 59 
M. s. 54, 55 

  

Odniesienia  
do NPP 

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

   6.6 7.8 
7.10 

9.1 b 11.7 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat bezpiecznego korzystania z prądu – na podstawie wysłuchanego opowiadania i własnych doświadczeń • Wyszuku-
je w tekście zdania stanowiące przestrogi dla użytkowników urządzeń elektrycznych • Uzupełnia zdania zgromadzonymi wyrazami • Umieszcza nalepki z opisem obok znaków 
ostrzegawczych • Układa z sylab nazwy czynności, dopasowuje je do nazw rzeczy • Odmienia przez osoby czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej • Ustala zasady bez-
piecznego korzystania z prądu • Zna domowe urządzenia elektryczne i ich przeznaczenie • Przestrzega zasad obowiązujących w świecie dorosłych •  
Ponadpodstawowe • Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka wynikające z wyrzucania elektrośmieci • 

Dzień 28. 
Wyładowania 
elektryczne 

Doskonalenie techniki 
czytania ze zrozumieniem.  
Ustne opowiadanie 
o etapach powstawania 
burzy – na podstawie 
tekstu W. Mikołuszki 

Utrwalenie 
piosenki Bardzo 
duże kino. 
Wysłuchanie 
fragmentu 
utworu Taniec 

 Przestrzeganie 
zasad zachowania 
podczas burzy. 

Poznanie zjawiska 
atmosferycznego 
– burzy. 
Uświadomienie 
zagrożenia z jego 
strony. 

Gra planszowa 
„Kolorowe 
figury”. 
Rozwiązywanie 
realistycznych 
zadań teksto-
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Burze i pioruny.  
Układanie i zapisywanie 
zdania z rozsypanki 
wyrazowej.  
Wyjaśnienie znaczenia 
zapisanego powiedzenia.  
Dopisywanie zakończeń 
zdań na podstawie tekstu 
w podręczniku.  
Dobieranie zakończeń 
zdań.  
Tworzenie wyrazów 
z podanego wyrażenia.  
Doskonalenie grafomoto-
ryki. 

arabski z II Suity 
Peer Gynt 
E. Griega. 
Kreacja muzycz-
no-ruchowa. 

wych. 
Doskonalenie 
dodawania, 
odejmowania, 
dzielenia 
i mnożenia. 
Matematyka 
w działaniu. 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 66, 67 
K. s. 64, 65 
 

CD 
Piosenka Bardzo 
duże kino. 
P. s. 73 
Piórkiem, 
dźwiękiem 
i pędzelkiem. 
E. Grieg Taniec 
arabski z II Suity 
Peer Gynt. 

  P. s. 66, 67 
K. s. 65 

M. s. 60, 61 
M. s. 54, 55 

  

Odniesienia  
do NPP 

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

3.1 a, b, c 
3.2 b 

 5.11 6.5 7.5 
7.6 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

7.8 
7.10 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Doskonali technikę czytania ze zrozumieniem • Opowiada o etapach powstawania burzy – na podstawie tekstu Burze i pioruny • Układa i zapisuje zdanie 
z rozsypanki wyrazowej • Wyjaśnia znaczenie zapisanego powiedzenia • Dopisuje zakończenia zdań na podstawie tekstu w podręczniku • Dobiera zakończenia zdań • 
Tworzy wyrazy z podanego wyrażenia • Doskonali grafomotorykę • Poznaje zjawisko atmosferyczne – burzę • Ma świadomość zagrożeń ze strony burzy • Przestrzega zasad 
zachowania podczas burzy • Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Recytuje przysłowia z uwzględnieniem tempa i dynamiki 
•  
Ponadpodstawowe • Wie, do czego służą i jak działają piorunochrony • Tworzy kreację muzyczno-ruchową • 

Dzień 29. 
Lampa Aladyna 

Opowiadanie losów 
Aladyna – bohatera baśni 
Lampa Aladyna – na 
podstawie przeczytanej 
lektury i ilustracji 
w podręczniku.  
Ustalanie brakującego na 
ilustracji wydarzenia.  
Uzupełnianie informacji 
dotyczących lektury.  
Odmiana czasownika 
przez osoby w liczbie 
pojedynczej i mnogiej.  
Powtórzenie, utrwalenie 
i sprawdzenie poznanych 
wiadomości. 
Ćwiczymy z Noni. 

Utrwalenie 
poznanych 
piosenek. 
Nauka gry 
na instrumencie. 
Notacja muzycz-
na. 

„Lampa Aladyna” 
– wydzieranka 
z kolorowego 
papieru. 

  Rozwiązywanie 
zadań teksto-
wych. 
Matematyka 
w działaniu. 
Ćwiczymy z Noni. 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienie  
do stron  
w materiałach 
uczniowskich 

P. s. 68, 69 
CD 
K. s. 66, 67 
K. s. 68, 69 

CD    M. s. 62, 63 
M. s. 54, 55 
M. s. 64, 65 

  

Odniesienia  
do NPP 

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

3.1 a, b, c 
3.2 a, c 

4.2 a, b   7.5 
7.6 
7.8 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Opowiada losy Aladyna – bohatera baśni Lampa Aladyna – na podstawie przeczytanej lektury i ilustracji w podręczniku • Ustala brakujące na ilustracji wyda-
rzenie • Uzupełnia informacje dotyczące lektury • Odmienia czasownik przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej • Wykonuje pracę plastyczną techniką wydzieranki • 
Poprawnie realizuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Rozpoznaje, realizuje i tworzy układy rytmiczne oraz przykłady melodyczne w takcie 
na cztery • Odczytuje i gra utwór muzyczny • Prawidłowo zapisuje dźwięki na pięciolinii • 

Dzień 30. 
Wycieczka 
(dzień do 
dyspozycji 
nauczyciela) 

Zorganizowanie wycieczki 
do elektrowni lub 
spotkania z elektrykiem 
albo pracownikiem 
elektrowni.  
Układanie krzyżówek 
z wykorzystaniem 
poznanego na lekcjach 
słownictwa związanego 
z elektrycznością. 

 Projektowanie 
znaków ostrzega-
jących przed 
urządzeniami 
elektrycznymi. 

  Dzień bez 
matematyki. 
 

  

Odniesienie  
do stron 
w materiałach 
uczniowskich 

bez podręcznika 
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Temat dnia 
Aktywność ucznia – edukacje: Zajęcia  

techniczne 
Etyka 

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna 

Odniesienia  
do NPP 

1.1 a, c 
1.3 a, c, f 

 4.2 b      

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
Podstawowe • Uczestniczy w wycieczce do elektrowni lub w spotkaniu z elektrykiem albo pracownikiem elektrowni • Układa krzyżówkę z wykorzystaniem poznanego na 
lekcjach słownictwa związanego z elektrycznością • Projektuje znaki ostrzegające przed urządzeniami elektrycznymi • 

Tygodniowe 
rozliczenie 
czasu 

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

 


