
L.p. Temat dnia Blok tematyczny
Treść zajęć

edukacyjnych
Edukacja

Liczba
godzin

Podstawa
programowa

Komentarz
Zasoby

prywatne
Zasoby

publiczne

1
1. Wracamy do
szkoły

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Rozmowa kierowana
na temat minionych
wakacji. Słuchanie
wiersza R. Witka
„Urośliśmy!”,
swobodne wypowiedzi
na temat treści utworu.
Przypomnienie liter
alfabetu i utrwalanie
ich pisowni.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
2.3, 2.4, 2.7,
3.2, 4.1

2
1. Wracamy do
szkoły

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Określanie kierunków
i położenia
przedmiotów w
przestrzeni.
Przeliczanie i
porównywanie
przedmiotów z
uwzględnieniem
wybranej cechy.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.1, 1.2,
2.1, 2.2

3
1. Wracamy do
szkoły

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Zabawy integrujące
zespół klasowy.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1

4
1. Wracamy do
szkoły

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Wykonanie pocztówki
z wakacji zgodnie z
instrukcją i
przygotowanym
schematem.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.6

5
1. Wracamy do
szkoły

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Gry i zabawy na
boisku szkolnym –
wdrażanie do
przestrzegania zasad w
grach i zabawach
ruchowych. Popularne
zabawy podwórkowe.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.7, 3.3, 3.4

6
2. Znów w
szkole

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Rozmowa na temat
oczekiwań związanych
z nauką w drugiej
klasie. Życie wśród
znaków – zapoznanie
z ideą stosowania
piktogramów,
omawianie
symbolicznych
zapisów w
podręczniku i w
zeszycie ćwiczeń.
Ćwiczenia
koncentracji.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
2.3, 3.1, 4.1,
5.1

7
2. Znów w
szkole

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Obliczanie sum i
różnic w zakresie 20.
Przeliczanie i
porównywanie liczby
elementów.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.2, 2.1,
2.2, 2.4, 3.2,
6.8

8
2. Znów w
szkole

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Projektowanie
piktogramów
oznaczających pracę
domową.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.7
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9
2. Znów w
szkole

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Przypomnienie
wiadomości z klasy
pierwszej. Praca w
grupach z
wykorzystaniem płyty
CD.

Edukacja
informatyczna

1 VII.3.1, 4.1

10
3. Co się w
szkole zdarzyć
może?

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Czytanie zdań,
omawianie ilustracji,
nazywanie różnych
uczuć. Wykonywanie
„mapy radości” z
zapisem wydarzeń,
które mogą przynosić
radość i zadowolenie.
Rozpoznawanie zdań
oznajmujących,
rozkazujących i
pytających.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1,
3.3, 4.1, 4.5,
5.2

11
3. Co się w
szkole zdarzyć
może?

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Szacowanie
odległości.
Przeliczanie
elementów w zakresie
20.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.4,
5.2, 6.6

12
3. Co się w
szkole zdarzyć
może?

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Rozmowa na temat
zasad bezpiecznego
zachowania się w
klasie i na przerwach.
Poznawanie oznaczeń
drogi ewakuacyjnej
prowadzącej do
wyjścia z budynku na
wypadek alarmu
przeciwpożarowego.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.2.10

13
3. Co się w
szkole zdarzyć
może?

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Wykonywanie
rysunków do
kalendarza – praca
plastyczno-techniczna.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.6

14
3. Co się w
szkole zdarzyć
może?

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Zespołowe
wykonywanie
kalendarza – praca
plastyczno-techniczna.

Edukacja
techniczna

1
VI.1.1, 1.2,
2.2a

15
3. Co się w
szkole zdarzyć
może?

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Wykonywanie
ćwiczeń z
uwzględnieniem
pozycji wyjściowych;
gry i zabawy ruchowe
na boisku szkolnym,
doskonalące zwinność,
skoczność i szybkość,
pokonywanie
przeszkód;
przestrzeganie zasad
obowiązujących w
grupowych grach i
zabawach.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.3, 2.4a, 2.7,
3.2, 3.3

16
4. Wakacyjne
podróże

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Swobodne
wypowiedzi na temat
mapy – próba
zdefiniowania pojęcia
mapa, określenie
rodzajów map, zabawy

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
2.2, 2.7, 3.1,
3.2, 3.3, 4.8
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wprowadzające do
tematu. Samodzielna
praca z tekstem –
doskonalenie
umiejętności czytania
ze zrozumieniem.

17
4. Wakacyjne
podróże

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Klasyfikowanie
elementów i tworzenie
zbiorów
wyodrębnionych na
podstawie wybranej
cechy. Układanie liczb
w kolejności rosnącej.
Wskazywanie i
uzupełnianie liczb na
osi liczbowej.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.2, 2.1,
2.4, 6.1

18
4. Wakacyjne
podróże

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Poznawanie cech
krajobrazów nizin,
wyżyn i gór.
Odszukiwanie na
mapie nazw
geograficznych.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.2, 3.1,
3.2, 3.3

19
4. Wakacyjne
podróże

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Tworzenie własnej
mapy z miejscami
związanymi z
wakacjami.
Wykonanie
trójwymiarowego
modelu
przedstawiającego
ukształtowanie terenu
Polski.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.4,
2.6

20
4. Wakacyjne
podróże

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Nauka piosenki
„Podajmy sobie ręce”.
Odczytywanie rytmów
sylabami rytmicznymi
(tataizacją).
Rytmizacja tekstu z
użyciem
gestodźwięków.
Realizacja
akompaniamentu
rytmicznego do
refrenu piosenki.
Ćwiczenia
oddechowe.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.2.1, 2.4,
4.1, 4.2, 4.5

21
5. Pamiątka z
wakacji

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Kilkuzdaniowe
wypowiedzi na temat
wakacyjnych
pamiątek. Zabawy
doskonalące pamięć,
uwagę i wyobraźnię.
Opisywanie
przedmiotów z
użyciem podanych
przymiotników.
Ćwiczenia w
układaniu i pisaniu
sylab, wyrazów i zdań.
Przypomnienie
rzeczownika jako
nazwy zwierząt,

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
2.3, 2.7, 3.2,
4.1, 4.4, 5.1
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roślin, ludzi i rzeczy.

22
5. Pamiątka z
wakacji

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Omawianie zasad
zabaw dydaktycznych.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

23
5. Pamiątka z
wakacji

Szkołę witamy,
wakacje żegnamy

Ćwiczenia ruchowe z
wykorzystaniem piłek,
doskonalenie rzutów i
chwytów, rzuty do
celu.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.3, 2.7,
3.3, 3.4, 3.5

24
6. Wrzesień bez
szkoły

Idziemy do szkoły

Wypowiedzi nt.
emocji związanych z
rozpoczęciem roku
szkolnego. Rozmowa
o sytuacji dzieci we
wrześniu 1939 r. i
warunkach nauki w
czasie II wojny
światowej na
podstawie
opowiadania W.
Widłaka „Nie
zadzwonił
dzwonek…” .
Wyszukiwanie w
tekście odpowiednich
fragmentów.
Uzupełnianie zdań.
Układanie zdania z
rozsypanki wyrazowej
i przeliczanie w nim
wyrazów. Dzielenie
wyrazów na sylaby,
głoski i litery,
wskazywanie
samogłosek i
spółgłosek,
zgłoskotwórcza
funkcja samogłosek.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.3, 3.1,
3.3, 3.4, 4.1,
5.1, 6.2

25
6. Wrzesień bez
szkoły

Idziemy do szkoły

Tworzenie zbiorów,
przeliczanie i
porównywanie liczby
elementów w zakresie
20. Stosowanie
określeń mniej,
więcej. Dokonywanie
obliczeń
szacunkowych w
różnych sytuacjach.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.4,
6.6, 6.3, 6.7,
6.9

26
6. Wrzesień bez
szkoły

Idziemy do szkoły

Rozmowa na temat
wojny, która zaczęła
się we wrześniu 1939
r., oraz wartości życia
i nauki w czasach
pokoju.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 2.3,
2.7

27
6. Wrzesień bez
szkoły

Idziemy do szkoły

Rzuty do celu
położonego nisko i
wysoko. Zabawy w
parach z piłkami i bez
piłek, rzuty do
nieruchomego i
ruchomego celu,
podania piłki w parach
górą.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.3,
3.2, 3.3
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28
7. Bezpieczni
na drodze

Idziemy do szkoły

Słuchanie wiersza o
ruchu drogowym,
czytanie tekstu
informacyjnego,
oglądanie filmu,
zadawanie pytań do
tekstu. Wypowiedzi na
temat bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu
drogowym i
stosowania się do jego
zasad oraz przepisów.
Uzupełnianie zdań o
przechodzeniu przez
jezdnię. Formułowanie
rad dla pieszych i
kierowców.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1,
3.3, 4.1

29
7. Bezpieczni
na drodze

Idziemy do szkoły

Dodawanie kilku
liczb, przedstawianie
liczb w postaci sum –
obliczenia w zakresie
20. Rozwiązywanie
zadań tekstowych;
dopełnianie do 10.
Intuicyjne
wykorzystywanie
prawa łączności
dodawania w
sytuacjach
praktycznych.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.2, 3.1,
3.2, 4.1, 6.7,
6.9

30
7. Bezpieczni
na drodze

Idziemy do szkoły

Rozmowa na temat
konsekwencji swojego
uczestnictwa w roli
pieszego uczestnika
ruchu drogowego.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.3

31
7. Bezpieczni
na drodze

Idziemy do szkoły

Poznawanie znaków
nakazu, zakazu,
ostrzegawczych i
informacyjnych.
Stosowanie przepisów
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.2.9

32
7. Bezpieczni
na drodze

Idziemy do szkoły

Wyróżnianie kształtów
i kolorów na znakach
drogowych.
Kolorowanie i
wycinanie znaków
drogowych –
kolorowanie,
wycinanie i sklejanie.

Edukacja
plastyczna

1
V.1.1a,c, 2.1,
2.3, 2.6

33
7. Bezpieczni
na drodze

Idziemy do szkoły

Rysowanie z
wykorzystaniem
narzędzi Kształty w
programie Paint.
Układanie rysunków
w odpowiedniej
kolejności. Ustalanie
położenia
narysowanych
elementów.

Edukacja
informatyczna

1
VII.1.1, 1.2,
1.3, 2.2, 3.1,
3.2
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34
8. Bezpieczni w
szkole

Idziemy do szkoły

Odgrywanie scenek
utrwalających
prawidłowe formy
powitania
wyrażającego
szacunek.
Wypowiadanie się na
temat bezpiecznych
sposobów spędzania
przerw – na podstawie
przygody Rabana i
własnych
doświadczeń,
wskazywanie
zagrożeń. Układanie w
formie ustnej
opowiadania o
przygodzie Rabana.
Układanie zdań z
rozsypanek
wyrazowych. Czytanie
uzupełnionego tekstu.
Utrwalanie
dwuznaków.
Zapisywanie wyrazów
z dwuznakami.
Przeliczanie głosek i
liter i porównywanie
ich liczby w wyrazach
z dwuznakami.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.3,
2.5, 3.1, 3.4,
4.1, 5.1

35
8. Bezpieczni w
szkole

Idziemy do szkoły

Ćwiczenia w
tworzeniu zbiorów w
zakresie 20,
doskonalenie
umiejętności
odejmowania liczb,
ujmowanie do 10;
doskonalenie
rozumienia
dziesiątkowego
systemu pozycyjnego.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 3.2, 4.1,
4.2, 6.3

36
8. Bezpieczni w
szkole

Idziemy do szkoły

Respektowanie norm i
zasad zachowywania
się podczas przerw i
witania się z
rówieśnikami oraz
osobami dorosłymi.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.3,
1.4

37
8. Bezpieczni w
szkole

Idziemy do szkoły

Gry i zabawy z reakcją
na sygnały –
stosowanie przepisów
ruchu drogowego w
ćwiczeniach
ruchowych;
przenoszenie
przedmiotów
połączone z
pokonywaniem
przeszkód i
doskonaleniem
równowagi;

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.3,
2.6, 2.7, 3.2,
3.3
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przestrzeganie zasad
gier i zabaw.

38
9. Różne
krajobrazy

Idziemy do szkoły

Wypowiedzi na temat
krajobrazów
miejskiego i
wiejskiego.
Formułowanie pytań
związanych z tematem
zajęć i udzielanie na
nie odpowiedzi.
Głośne czytanie
krótkich tekstów
informacyjnych
dotyczących
omawianych
krajobrazów i ich
planów. Ciche i głośne
czytanie
uzupełnionego tekstu
na temat swojej
okolicy. Analiza
głoskowa wyrazów
związanych z tematem
zajęć.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 4.8,
5.1, 6.2

39
9. Różne
krajobrazy

Idziemy do szkoły

Intuicyjne prawo
przemienności
dodawania –
ćwiczenia praktyczne.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych –
obliczenia pieniężne i
wagowe; doskonalenie
umiejętności
rachunkowych w
zakresie 20.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 4.1,
6.3, 6.7, 6.9

40
9. Różne
krajobrazy

Idziemy do szkoły

Intuicyjne prawo
przemienności
dodawania –
ćwiczenia praktyczne.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych –
obliczenia pieniężne i
wagowe; doskonalenie
umiejętności
rachunkowych w
zakresie 20.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.3.1, 3.3

41
9. Różne
krajobrazy

Idziemy do szkoły

Planowanie i
realizowanie własnych
projektów we
współpracy w grupie
podczas wykonywania
makiety miasta.
Stosowanie połączeń
nierozłącznych i
rozłącznych różnych
materiałów.
Zachowanie ładu w
miejscu pracy.

Edukacja
techniczna

1
VI.1.1, 1.4,
2.1, 2.2a,b,
2.4

42
9. Różne
krajobrazy

Idziemy do szkoły

Nauka piosenki
„Kropelka złotych
marzeń”. Ćwiczenia z
klockami

Edukacja
muzyczna

1
VIII.2.4, 4.1,
4.3
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rytmicznymi.
Tworzenie
dźwiękowej
pocztówki z wakacji.

43
10. Bezpieczni
w mieście i na
wsi

Idziemy do szkoły

Kilkuzdaniowe
wypowiedzi na temat
ulubionych miejsc
zabaw i wędrówek w
okolicy miejsca
zamieszkania. Analiza
słuchowa i wzrokowa
wyrazów –
doskonalenie podziału
wyrazów na sylaby,
głoski i litery.
Układanie i pisanie
wyrazów i zdań z
rozsypanek
sylabowych.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.3,
3.1, 4.1, 4.5,
5.1, 5.2

44
10. Bezpieczni
w mieście i na
wsi

Idziemy do szkoły

Omawianie zasad
współpracy podczas
wykonywania pracy
plastycznej i zajęć
ruchowych.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

45
10. Bezpieczni
w mieście i na
wsi

Idziemy do szkoły

Utrwalanie
wiadomości o typach
krajobrazu Polski – na
podstawie własnej
miejscowości.
Utrwalanie zasad
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.4, 3.1,
3.2, 3.3

46
10. Bezpieczni
w mieście i na
wsi

Idziemy do szkoły

„Moja okolica” –
grupowe
wykonywanie plakatu
z wykorzystaniem
technik mieszanych
(kolaż).

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.2,
2.3, 2.6

47
10. Bezpieczni
w mieście i na
wsi

Idziemy do szkoły

Gry i zabawy z
różnymi przyborami,
popularne zabawy
podwórkowe; marsz z
pokonywaniem
przeszkód; skoki
jednonóż i obunóż nad
przeszkodami; skoki
przez skakankę
dowolnym sposobem;
respektowanie reguł
gier i zabaw.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.3,
3.2, 3.3

48
11. Wakacyjna
przygoda

Ja i moi
rówieśnicy

Wspomnienia z
wakacji –
doskonalenie
umiejętności
wypowiadania się.
Słuchanie
opowiadania, ocena
zachowania jego
bohaterów, układanie
pytań do tekstu.
Formułowanie rad dla
tych, którzy zgubili się

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.2,
4.1, 4.4, 4.8
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w miejscach
publicznych.
Ćwiczenia
ortograficzne –
pisownia imion,
nazwisk i nazw
miejscowości wielką
literą. Tworzenie
instrukcji sadzenia
cebulki – praca w
grupach.

49
11. Wakacyjna
przygoda

Ja i moi
rówieśnicy

Rozpoznawanie figur
geometrycznych.
Badanie ich
właściwości.

Edukacja
matematyczna

1 II.5.1, 6.9

50
11. Wakacyjna
przygoda

Ja i moi
rówieśnicy

Ocena zachowania
bohaterów
opowiadania.
Omawianie zasad
współpracy w grupie.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.4,
1.10

51
11. Wakacyjna
przygoda

Ja i moi
rówieśnicy

Jesienne prace w
sadzie i ogrodzie –
pogadanka,
obserwacje
przyrodnicze, jesienne
zjawiska
przyrodnicze;
narzędzia ogrodnika i
sposoby ich
wykorzystania w
sadzie i ogrodzie.
Rośliny sadzone
jesienią w ogrodzie.
Zakładanie w grupie
hodowli rośliny,
prowadzenie
obserwacji.
Przypomnienie
warunków
potrzebnych do
rozwoju roślin.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.5,
1.6

52
11. Wakacyjna
przygoda

Ja i moi
rówieśnicy

Tworzenie
ilustrowanej instrukcji
sadzenia cebulki.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.8

53
11. Wakacyjna
przygoda

Ja i moi
rówieśnicy

Rzuty różnymi
przyborami do celów
– kształtowanie
zręczności,
koordynacji i celności,
ćwiczenia rytmiczne,
skoki jednonóż i
obunóż, zabawy
bieżne połączone z
rzutami do celu,
ćwiczenia rytmiczne.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.3, 3.2,
3.3

54
12. Kodeks
uczniów klasy
II

Ja i moi
rówieśnicy

Dyskusja na temat
znaczenia zasad w
życiu codziennym.
Doskonalenie techniki
czytania. Wspólne
tworzenie klasowego
kodeksu – praca w

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.8,
3.1, 3.3, 4.1,
4.4, 5.1

Uonet+ about:blank

9 z 78 29.09.2021, 18:41



grupach i z całą klasą.
Próba zdefiniowania
własnymi słowami
podanych
przymiotników
(określających
dobrego ucznia),
łączenie
przymiotników z
odpowiednią definicją.
Zasady pisowni
wyrazów z ó
wymiennym,
tworzenie zdań.
Omawianie znaczenia
powiedzeń
(porównań)
zawierających nazwy
zwierząt.

55
12. Kodeks
uczniów klasy
II

Ja i moi
rówieśnicy

Definiowanie pojęć
suma, składniki,
stosowanie ich w
obliczaniu działań
dodawania.
Doskonalenie
umiejętności
dodawania w zakresie
20.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 6.3

56
12. Kodeks
uczniów klasy
II

Ja i moi
rówieśnicy

Rozumienie potrzeby
określania zasad w
życiu codziennym.
Wspólne tworzenie
klasowego kodeksu z
wykorzystaniem
propozycji grup.
Omawianie zasad
pracy w grupach.

Edukacja
społeczna

1 III.1.2, 1.10

57
12. Kodeks
uczniów klasy
II

Ja i moi
rówieśnicy

Układanie planu zajęć.
Porządkowanie
obrazków na temat
przygotowywania
kisielu. Tworzenie
historii klonowego
listka.

Edukacja
informatyczna

1 VII.1.1, 1.3

58
13. Jesteśmy
różni

Ja i moi
rówieśnicy

Co by było, gdyby
wszyscy byli tacy
sami? – szukanie
rozwiązań w
wymyślonej sytuacji,
swobodne
wypowiedzi.
Doskonalenie techniki
głośnego czytania.
Praca inspirowana
opowiadaniem R.
Witka
„Najwspanialsza klasa
na świecie”, ustalanie
wniosków. Ustne
prezentowanie swoich
zainteresowań i
talentów. Próby

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.3,
2.7, 3.1, 3.3,
3.4, 4.1, 4.4,
5.5
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zdefiniowania pojęć
tolerancja, godność i
szacunek.
Prezentowanie w
grupach scenek
dramowych –
nawiązywanie
kontaktów z nowo
poznanymi osobami.

59
13. Jesteśmy
różni

Ja i moi
rówieśnicy

Definiowanie pojęć
różnica, odjemna,
odjemnik, stosowanie
ich w obliczaniu
działań odejmowania.
Doskonalenie
umiejętności
odejmowania w
zakresie 20.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 6.3

60
13. Jesteśmy
różni

Ja i moi
rówieśnicy

Omawianie zasad
wykonania projektu
autoprezentacji.
Przygotowanie
autoprezentacji.
Wyjaśnianie pojęć
tolerancja, godność i
szacunek.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5,
1.10

61
13. Jesteśmy
różni

Ja i moi
rówieśnicy

Przedstawianie siebie
na plakacie
(autoprezentacja) –
praca plastyczna.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1

62
13. Jesteśmy
różni

Ja i moi
rówieśnicy

Ćwiczenia
ogólnorozwojowe,
kształtujące
prawidłową postawę i
koordynację,
ćwiczenie rytmiczne.
Zabawy z piłkami;
toczenie piłki,
rzucanie i chwytanie
piłek, rzuty do celu,
zabawy bieżne.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.7, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5

63
14. Dlaczego
przyjaźń jest
ważna?

Ja i moi
rówieśnicy

Wypowiedzi uczniów
na temat przyjaźni z
użyciem podanych
przymiotników.
„Dobrze mieć
przyjaciół” –
przedstawianie w
grupach scenek
dramowych.
Wyjaśnianie przysłów
o przyjaźni,
podawanie
przykładów z życia.
Mój przyjaciel –
ćwiczenia w
opisywaniu postaci z
wykorzystaniem pytań
pomocniczych.
Ćwiczenia utrwalające
podział wyrazów na
sylaby, głoski i litery

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.3,
1.5, 2.3, 2.8,
4.1, 4.2, 4.4,
5.1
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oraz pisownię
wyrazów ze
spółgłoskami
miękkimi. Układanie
wyrazów z sylab i
zdań z wyrazów.
Odkodowywanie
zaszyfrowanych
wyrazów.

64
14. Dlaczego
przyjaźń jest
ważna?

Ja i moi
rówieśnicy

Powtórzenie nazw
kolejnych dni
tygodnia.
Wykonywanie
prostych obliczeń
kalendarzowych.
Konstruowanie gry
utrwalającej nazwy
dni tygodnia.

Edukacja
matematyczna

1
II.6.4, 6.8,
6.9

65
14. Dlaczego
przyjaźń jest
ważna?

Ja i moi
rówieśnicy

Omawianie cech
dobrego przyjaciela.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.2,
1.3, 1.4

66
14. Dlaczego
przyjaźń jest
ważna?

Ja i moi
rówieśnicy

Nauka śpiewanki „Rap
o zasadach”.
Wprowadzenie pojęcia
formy AB. Rytmizacja
zdań na temat zasad
higieny.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.7, 2.4,
4.1

67
15. Lubimy
wspólne
zabawy

Ja i moi
rówieśnicy

Zgadnij, co to za
litera? – zabawy
kreatywne utrwalające
zapis graficzny liter.
Doskonalenie czytania
i słuchania ze
zrozumieniem,
wyciąganie wniosków
z tekstu.
Rozwiązywanie
sylabowych
krzyżówek. Układanie
wyrazów z sylab,
wymyślanie ich
znaczenia – praca w
grupach.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.3, 2.8,
4.1, 4.4, 3.1,
5.1

68
15. Lubimy
wspólne
zabawy

Ja i moi
rówieśnicy

Omawianie zasad
współpracy w
zabawach
dydaktycznych w
grupach i w zespole.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.2,
1.8, 1.10

69
15. Lubimy
wspólne
zabawy

Ja i moi
rówieśnicy

Rozpoznawanie
warzyw za pomocą
zmysłów smaku i
dotyku. Nazywanie
popularnych warzyw.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.1.1

70
15. Lubimy
wspólne
zabawy

Ja i moi
rówieśnicy

Gry i zabawy z
piłkami i skakankami
na boisku szkolnym –
skoki, rzuty, chwyty,
gry zespołowe,
ćwiczenia z reakcją na
sygnały.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.3, 2.4,
3.2, 3.3, 3.4
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71
16. Skarby sadu
i ogrodu

To już jesień!

Swobodne
wypowiedzi na temat
jesiennych darów sadu
i ogrodu. Głośne
czytanie i omawianie
krótkich tekstów
informacyjnych
poświęconych
jadalnym częściom
warzyw. Zadawanie
pytań do omawianych
tekstów. Określanie
cech wybranych
warzyw za pomocą
przymiotników.
Samodzielne czytanie
zdań ze zrozumieniem,
wykonywanie rysunku
zgodnie z opisem.
Pisanie wyrazów z rz
niewymiennym i
zdania z pamięci,
autokorekta.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 4.1,
4.4

72
16. Skarby sadu
i ogrodu

To już jesień!

Doskonalenie
umiejętności
rachunkowych –
dodawanie i
odejmowanie liczb w
zakresie 20.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych – analiza
opowiadania
matematycznego,
układanie pytań do
jego treści i zadań do
ilustracji. Obliczenia
pieniężne w zakresie
20 zł, posługiwanie się
monetami, które są w
obiegu.

Edukacja
matematyczna

1
II.3.2, 4.1,
4.2, 6.3, 6.6

73
16. Skarby sadu
i ogrodu

To już jesień!

Omawianie zasad
tworzenia klasowej
wystawy warzyw –
praca w grupach.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

74
16. Skarby sadu
i ogrodu

To już jesień!

Rozpoznawanie i
nazywanie części
roślin, omawianie ich
funkcji na przykładzie
okazów warzyw z
klasowej hodowli i
roślin na szkolnym
podwórku. Jadalne
części roślin –
obserwacje
przyrodnicze. Podział
warzyw ze względu na
ich części jadalne.
Przypomnienie
wartości odżywczych
wybranych części
warzyw i owoców.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.3,
1.6, 2.6
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75
16. Skarby sadu
i ogrodu

To już jesień!

Zabawy i gry ruchowe
– ćwiczenia
doskonalące
umiejętność rzutów do
celu (rzuty jednorącz i
oburącz do przodu i do
tyłu).

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.6, 2.1,
2.2, 2.3, 2.7,
3.2, 3.3

76
17. Zapasy na
ciężkie czasy

To już jesień!

Rozmowa na temat
sposobów
przechowywania
zapasów z ogrodu,
sadu i lasu. Swobodne
wypowiedzi na temat
przetworów
wykonywanych w
rodzinnych domach.
Uzupełnianie zdań
opowiadania z
uwzględnieniem
związków
przyczynowo-
skutkowych. Twórcze
opowiadanie dalszego
ciągu przygody
Rabana.
Porządkowanie
przepisu na przecier
pomidorowy.
Podpisywanie etykiet
ulubionych
przetworów.
Ćwiczenia utrwalające
pisownię wyrazów z
rz niewymiennym.
Stosowanie przecinka
w wyliczaniu nazw
potraw.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.1, 2.1, 2.4,
2.5, 3.1, 3.3,
3.5, 4.4, 4.5

77
17. Zapasy na
ciężkie czasy

To już jesień!

Przeliczanie i
porównywanie liczby
elementów i liczb w
zakresie 20 –
określenia mniej,
więcej, tyle samo;
stosowanie znaków <,
>, =; utrwalanie
umiejętności
porównywania liczb z
wykorzystaniem gier
dydaktycznych.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 6.8

78
17. Zapasy na
ciężkie czasy

To już jesień!

Wartości odżywcze
wybranych części
warzyw i owoców
oraz przetworów.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.1.1, 2.6

79
17. Zapasy na
ciężkie czasy

To już jesień!

Poznawanie koła barw
oraz kolorów
podstawowych i
pochodnych.
Poznawanie narzędzia
Selektor kolorów.
Wypełnianie
elementów
kolorowanki z

Edukacja
informatyczna

1
VII.2.2, 2.3,
3.1, 3.2
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wykorzystaniem
narzędzia Selektor
kolorów w programie
Paint. Tworzenie
własnych barw z
wykorzystaniem
narzędzia Edytuj
kolory.

80
18. Odloty
ptaków

To już jesień!

Słuchanie wiersza S.
Szuchowej „Odloty”,
odpowiedzi na pytania
do niego (rozmowa
kierowana).
Korzystanie z atlasów
ptaków –
wyszukiwanie
informacji i
ciekawostek na ich
temat. Swobodne
wypowiedzi na temat
sposobów pomagania
ptakom w czasie zimy.
Ćwiczenia w czytaniu
i słuchaniu ze
zrozumieniem.
Wyjaśnianie pisowni i
pisanie wyrazów z
utratą dźwięczności.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.3, 3.2, 3.3,
3.4, 4.1, 4.4,
5.5, 6.2

81
18. Odloty
ptaków

To już jesień!

Doskonalenie
umiejętności
rachunkowych –
dodawanie i
odejmowanie liczb w
zakresie 20.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych – analiza
zadania, układanie
zadań do ilustracji,
dopełnianie i
ujmowanie w zakresie
10.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.2, 3.1,
3.2, 4.1, 4.2

82
18. Odloty
ptaków

To już jesień!

Analiza ikonografiki z
podręcznika połączona
z pogadanką na temat
ptaków wędrownych.
Poznawanie tych
ptaków i przyczyn ich
wędrówek.
Wyszukiwanie
ciekawostek w atlasie
ptaków i ich
prezentacja.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.4,
1.7, 2.8

83
18. Odloty
ptaków

To już jesień!

Nauka piosenki „W
deszczowych
kropkach”.
Wykonywanie
prostego układu
tanecznego do
piosenki.
Przypomnienie nazw i
położenia nut
poznanych w kl. 1.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.1, 2.4,
3.1, 3.5, 4.1,
5.1
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Dźwięki przyjemne i
nieprzyjemne dla
uszu. Rozpoznawanie
odgłosów. Ćwiczenia
muzyczno-ruchowe –
kontrola napięcia
mięśniowego.

84
18. Odloty
ptaków

To już jesień!

Gry i zabawy
drużynowe na boisku
szkolnym – wdrażanie
do respektowania
reguł i zasad: zabawy
bieżne i biegi z
przeszkodami; zabawy
ruchowe zespołowe i
w parach, rzuty,
podania piłki; bieg z
piłką; reagowanie na
sygnały dźwiękowe.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.3,
3.2, 3.3, 3.4

85 19. Pomagamy To już jesień!

Rozmowa na temat
zbiórek karmy dla
dzikich zwierząt na
podstawie
wysłuchanego tekstu.
Czytanie opowiadania
z podziałem na role.
Wyszukiwanie w
tekście wskazanych
fragmentów.
Rozmowa na temat
właściwego
zachowania się w
wypadku znalezienia
czegoś zainspirowana
opowiadaniem,
prezentowanymi
scenkami i własnymi
doświadczeniami.
Ćwiczenia w
porządkowaniu
wyrazów zgodnie z
kolejnością
alfabetyczną z
uwzględnieniem
pierwszej litery.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.3,
2.3, 2.7, 3.1,
3.3, 3.4, 4.1,
4.6

86 19. Pomagamy To już jesień!

Przypomnienie
podstawowych zasad
gry w warcaby.
Odkodowywanie i
kodowanie informacji
na planszy do gry w
warcaby.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.1, 1.3,
6.8, 6.9

87 19. Pomagamy To już jesień!

Właściwe i
odpowiedzialne
zachowanie się w
wypadku znalezienia
cudzej rzeczy.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.2,
1.3

88 19. Pomagamy To już jesień!

Rozmowa na temat
zbiórek karmy dla
dzikich zwierząt przez
różne instytucje, np.
służby leśne.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.1.7
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89 19. Pomagamy To już jesień!

„Żołędzie” –
wyklejanka z
plasteliny, poznanie
pojęcia faktura.
Rysowanie konturów i
wypełnianie plasteliną
z uwzględnieniem
faktury.

Edukacja
plastyczna

1
V.1c, 2.3,
2.4, 2.6

90
20. Skarby
jesieni

To już jesień!

Ciche czytanie ze
zrozumieniem
krótkiego tekstu.
Samodzielne
wykonywanie zadań
zgodnie z podaną
instrukcją.
Wypowiedzi na temat
przejawów jesieni
widocznych w świecie
ludzi, roślin i zwierząt.
Prowadzenie dialogów
w czasie animacji
kukiełkowych,
odgrywanie ról
warzyw na planie
lalkowym. Zadawanie
pytań. Czy to już
umiem? – ćwiczenia
samokontrolne:
analiza słuchowo-
wzrokowa, pisanie
wyrazów z ó
wymiennym, ze
zmiękczeniami i z
utratą dźwięczności.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.2, 2.2,
2.8, 3.2, 4.1,
4.4, 5.1

91
20. Skarby
jesieni

To już jesień!

Utrwalanie
wiadomości
przyrodniczych: części
jadalne warzyw,
odloty ptaków, ptaki
odlatujące i
pozostające w Polsce
na zimę, oznaki
jesieni.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.1.1

92
20. Skarby
jesieni

To już jesień!

Wykonywanie
rekwizytów– lalek z
warzyw potrzebnych
do aktywności
artystycznej i
edukacyjnej.

Edukacja
techniczna

1
VI.1.1, 1.2,
2.2a, b, c, 2.4

93
20. Skarby
jesieni

To już jesień!

Zabawy terenowe z
wykorzystaniem
naturalnych przeszkód
– kształtowanie
zwinności i
zręczności.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 3.2,
4.a,e, 3.3

94
21. Skąd ta
nadwaga?

Wiemy, co jemy

Rozmowa nt.
znaczenia ruchu i
sposobu odżywiania
dla zdrowia.
Kształtowanie
umiejętności
korzystania z różnych

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.3,
3.1,3.2, 4.1,
5.4, 5.6, 6.2
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źródeł informacji –
wyszukiwanie
informacji nt. wartości
kalorycznej w
dostępnych źródłach.
Czytanie i omawianie
wiersza N. Usenko
„Pasibrzuchy”.
Ćwiczenia utrwalające
wiedzę o rzeczowniku:
wyszukiwanie
rzeczowników w
tekście, podawanie
innych przykładów,
uzupełnianie tabeli
zgodnie z poleceniem.
Układanie haseł
promujących zdrowe
odżywianie i
aktywność ruchową
oraz ich zapisywanie.

95
21. Skąd ta
nadwaga?

Wiemy, co jemy

Przeliczanie
elementów. Szukanie
strategii wykonywania
obliczeń.
Porównywanie liczb w
zakresie 30.
Stosowanie znaków <,
>, =.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.3,
2.4, 3.2, 6.7,
6.9

96
21. Skąd ta
nadwaga?

Wiemy, co jemy

Kształtowanie
aktywnej i
odpowiedzialnej
współpracy w grupie.

Edukacja
społeczna

1 III.1.3, 1.10

97
21. Skąd ta
nadwaga?

Wiemy, co jemy

Uświadomienie
wpływu właściwego
odżywiania się na
utrzymanie
prawidłowej masy
ciała. Rozmowa o
znaczeniu ruchu dla
zdrowia.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.2.6

98
21. Skąd ta
nadwaga?

Wiemy, co jemy

Nasze pomysły na
aktywne spędzanie
wolnego czasu –
wykonywanie pracy
plastycznej pastelami
olejowymi.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1

99
21. Skąd ta
nadwaga?

Wiemy, co jemy
Wykorzystuje internet
do wykonania zadania.

Edukacja
informatyczna

1
VII.3.3, 4.2,
5.3

100
21. Skąd ta
nadwaga?

Wiemy, co jemy

Gry i zabawy w
terenie z
wykorzystaniem
nietypowych
przyborów –
pokonywanie
naturalnych
przeszkód, rzuty do
celu.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.3, 1.6,
2.2, 2.4, 2.7,
3.2, 3.3

101
22. Co można
zrobić z warzyw
i owoców?

Wiemy, co jemy

Rozpoznawanie
wybranych owoców i
warzyw za pomocą

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.1, 2.3, 2.4,
4.1, 4.2, 4.4,
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dotyku i smaku.
Oglądanie portretu z
owoców i warzyw G.
Arcimboldo „Kosz
owoców” i
wypowiadanie się na
jego temat,
poznawanie innych
dzieł malarza z
wykorzystaniem
internetu. Opisywanie
twarzy z portretu z
wykorzystaniem
wyrazów
pomocniczych.
Ćwiczenia
ortograficzne –
pisownia wybranych
wyrazów z utratą
dźwięczności.
Przeliczanie sylab,
głosek i liter w
wyrazach.

5.1, 6.2

102
22. Co można
zrobić z warzyw
i owoców?

Wiemy, co jemy

Ćwiczenia w
dodawaniu kilku
składników,
praktyczne stosowanie
przemienności
dodawania –
obliczenia w zakresie
30. Rozwiązywanie
zadań tekstowych.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
4.1

103
22. Co można
zrobić z warzyw
i owoców?

Wiemy, co jemy

Rozpoznawanie i
nazywanie wybranych
owoców i warzyw z
wykorzystaniem
zmysłu dotyku i
smaku.
Uświadomienie roli
owoców i warzyw w
diecie człowieka.
Podawanie
przykładów
przetworów z owoców
i warzyw.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 2.6,
2.7

104
22. Co można
zrobić z warzyw
i owoców?

Wiemy, co jemy

Portret z owoców i
warzyw – praca
plastyczna farbami
plakatowymi wg
własnego pomysłu.
Poznawanie
światowych dzieł
malarstwa
portretowego.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.2, 2.8,
3.1, 3.2

105
22. Co można
zrobić z warzyw
i owoców?

Wiemy, co jemy

Poznanie pojęcia
przeglądarka
internetowa oraz ikon
znanych przeglądarek.
Zapoznanie ze
sposobem zapisu
adresu strony
internetowej. Nauka

Edukacja
informatyczna

1 VII.3.3
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wpisywania adresu
oraz oswojenie z
nawigacją strony
internetowej.

106
22. Co można
zrobić z warzyw
i owoców?

Wiemy, co jemy
Śpiewanie piosenki
„Wąsaty ogórek”.

Edukacja
muzyczna

1 VIII.2.2

107
23. Co jest
zdrowe?

Wiemy, co jemy

Swobodne
wypowiedzi na temat
ulubionych potraw w
rodzinnych domach.
Układanie haseł z
rozsypanki
wyrazowej,
uzupełnianie luk w
zdaniach
odpowiednimi
wyrazami.
Wyszukiwanie i
czytanie informacji o
wartościach
odżywczych
wybranych produktów
spożywczych.
Układanie jadłospisu
zgodnie z zasadami
zdrowego żywienia –
praca w grupie.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.1, 2.3,
3.1, 3.2, 4.1,
4.2, 4.4, 5.1,
6.2

108
23. Co jest
zdrowe?

Wiemy, co jemy

Swobodne
wypowiedzi na temat
ulubionych potraw w
rodzinnych domach.
Układanie haseł z
rozsypanki
wyrazowej,
uzupełnianie luk w
zdaniach
odpowiednimi
wyrazami.
Wyszukiwanie i
czytanie informacji o
wartościach
odżywczych
wybranych produktów
spożywczych.
Układanie jadłospisu
zgodnie z zasadami
zdrowego żywienia –
praca w grupie.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
4.1

109
23. Co jest
zdrowe?

Wiemy, co jemy

Kształtowanie
umiejętności twórczej
współpracy i zabawy
w grupie.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

110
23. Co jest
zdrowe?

Wiemy, co jemy

Omawianie grup
produktów
spożywczych i ich
wartości odżywczych.
Zalety
zróżnicowanego
żywienia. Wspólne
przygotowanie
zdrowego posiłku.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.2.4, 2.6,
2.7
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111
23. Co jest
zdrowe?

Wiemy, co jemy
„Zdrowy talerzyk” –
wykonanie pracy
plastycznej.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.3, 2.6

112
23. Co jest
zdrowe?

Wiemy, co jemy

Wyszukiwanie w
internecie informacji
potrzebnych do
wykonania zadania.

Edukacja
informatyczna

1
VII.3.3, 4.2,
5.3

113
23. Co jest
zdrowe?

Wiemy, co jemy

Atletyka terenowa,
zabawy bieżne –
kształtowanie
wytrzymałości
biegowej.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.3, 3.2, 3.3

114
24. Szkoła
zdrowego
żywienia

Wiemy, co jemy

Omawianie sposobów
dbania o zdrowie.
Wspólne definiowanie
pojęcia zdrowa
żywność. Czytanie z
podziałem na role
tekstu inscenizacji B.
Kosmowskiej
„Jarzynowa
awantura”, rozmowa
kierowana pytaniami
na temat tekstu,
ustalanie nazw
warzyw. Ćwiczenia w
czytaniu etykiet na
produktach
spożywczych.
Wyjaśnianie
wybranych przysłów o
zdrowiu i jedzeniu.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.3,
2.4, 2.7, 3.1,
3.3, 4.1, 4.4

115
24. Szkoła
zdrowego
żywienia

Wiemy, co jemy

Obliczanie różnic w
zakresie 30.
Poznawanie różnych
strategii odejmowania.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych, obliczenia
pieniężne.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 4.1, 6.3

116
24. Szkoła
zdrowego
żywienia

Wiemy, co jemy

Kształtowanie
aktywności
społecznej,
odpowiedzialności za
wykonanie
powierzonych zadań,
zgodnej współpracy w
zespole.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

117
24. Szkoła
zdrowego
żywienia

Wiemy, co jemy

Uświadomienie
konieczności dbania o
zdrowie i sprawność
naszych organizmów
oraz wpływu
zdrowego odżywiania
na nasze zdrowie.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.2.6, 2.7

118
24. Szkoła
zdrowego
żywienia

Wiemy, co jemy

Wyszukiwanie w
internecie informacji
na temat wartości
odżywczych
wybranych produktów
spożywczych.

Edukacja
informatyczna

1
VII.3.3, 4.2,
5.3
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119
24. Szkoła
zdrowego
żywienia

Wiemy, co jemy

Nauka piosenki „Złota
jesień plony niesie”.
Wprowadzenie nuty fa
(f 1). Rytmizacja
tekstu. Granie na
dzwonkach melodii
„Mam chusteczkę
haftowaną”. Taniec
owoców i warzyw –
improwizacja ruchowa
przy muzyce.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.2.1, 2.4,
3.1, 4.1, 5.1

120
25. Z kuchnią
za pan brat

Wiemy, co jemy

Czytanie i wyjaśnianie
powiedzeń
związanych z kuchnią
i produktami
spożywczymi.
Uzupełnianie zdań –
zastępowanie
rysunków wyrazami.
Układanie i
zapisywanie zdania z
rozsypanki literowej.
Przygotowanie i
przeprowadzenie
konkursu wiedzy o
zdrowym odżywianiu i
znaczeniu ruchu dla
zdrowia. Układanie
rymowanek
tematycznych.
Utrwalanie
wiadomości o
rzeczowniku. Zabawy
naśladowcze.
Przygotowanie i
przeprowadzenie
dialogu między
postaciami z warzyw.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
1.4, 2.1, 2.3,
2.8, 5.4

121
25. Z kuchnią
za pan brat

Wiemy, co jemy

Podawanie
przykładów zdrowych
potraw
przygotowanych z
podanych produktów
spożywczych.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.3, 2.6,
2.7

122
25. Z kuchnią
za pan brat

Wiemy, co jemy

„Stwory-potwory z
warzyw” –
wykonywanie pracy
wg własnego pomysłu.
Planowanie swojej
pracy, utrzymywanie
porządku w miejscu
pracy.

Edukacja
techniczna

1 VI.2.1, 2.2a

123
25. Z kuchnią
za pan brat

Wiemy, co jemy

Śpiewanie i
ilustrowanie ruchem
piosenki „Wąsaty
ogórek”.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.2.3, 3.1,
3.4

124
25. Z kuchnią
za pan brat

Wiemy, co jemy

Gry i zabawy na
terenie przyszkolnym
– zabawy prowadzone
metodą stacyjną,
zabawy drużynowe,
slalom. Znaczenie

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.3, 2.2,
2.3, 3.1, 3.3
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ruchu na świeżym
powietrzu dla
organizmu. Zabawy
naśladowcze.

125
26. Szkoła
dawniej i dziś

Niech żyje szkoła!

Słuchanie tekstu
opowiadania W.
Widłaka „Z tarczą czy
bez?”, wypowiedzi na
temat dawnej szkoły,
porównywanie szkoły
dawnej i
współczesnej. Co już
wiemy o dawnej
szkole? – odpowiedzi
na pytania testowe,
wspólne sprawdzanie
ich poprawności,
układanie innych
pytań testowych.
Dawna i współczesna
szkoła – ćwiczenia w
prowadzeniu dyskusji,
uzasadnianie swojego
zdania. Prezentowanie
wizji szkoły
przyszłości z
wykorzystaniem
grupowej pracy
plastycznej.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
1.5, 2.2, 2.3,
2.5, 2.8

126
26. Szkoła
dawniej i dziś

Niech żyje szkoła!

Przeliczanie
dziesiątkami w przód i
w tył w zakresie 100.
Zapisywanie liczb
słowami.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 4.1

127
26. Szkoła
dawniej i dziś

Niech żyje szkoła!
Omawianie zasad
współpracy w grupie.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

128
26. Szkoła
dawniej i dziś

Niech żyje szkoła!

„Tarcza naszej klasy”
– wykonywanie
kredkami projektu
tarczy klasowej.
Projektowanie szkoły
przyszłości – praca w
zespole.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.6,
2.8

129
26. Szkoła
dawniej i dziś

Niech żyje szkoła!

Kształtowanie
równowagi w
ćwiczeniach bez
przyborów, z
przyborem i na
przyrządach –
ćwiczenia w parach;
zabawy bieżne;
ćwiczenia
równoważne z
przyborem, bez
przyboru i z
wykorzystaniem
przyrządów; przejścia
równoważne po
liniach i ławeczkach.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.6,
2.7, 3.2, 3.3,
3.4

130
27. Sny się
spełniają

Niech żyje szkoła!
Zawodowe kalambury.
Słuchanie wiersza T.
Plebańskiego

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.1,
2.8, 4.1, 4.3,
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„Dziecięce marzenia”,
wypowiedzi na temat
jego treści. Swobodne
wypowiedzi na temat
marzeń związanych z
wyborem przyszłego
zawodu.
Przypomnienie
elementów życzeń,
pisemne układanie
życzeń dla swojej pani
– wielka litera w
zwrotach
grzecznościowych.
Przepisywanie życzeń.
Wyodrębnianie
spółgłosek i
samogłosek w
wyrazach, liczenie
sylab i zapisywanie
wyrazów zgodnie z
podaną zasadą.
Twórcze zabawy –
wymyślanie i
przedstawianie
nowych zawodów.

4.4, 5.1, 5.7,
6.1

131
27. Sny się
spełniają

Niech żyje szkoła!

Przeliczanie
dziesiątkami i
porównywanie liczby
elementów.
Zapisywanie liczb.
Dodawanie i
odejmowanie
dziesiątkami w
zakresie 100.

Edukacja
matematyczna

1
II.2,1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.4

132
27. Sny się
spełniają

Niech żyje szkoła!

Rozmowa na temat
celu składania życzeń
oraz znaczenia
okazywania szacunku
osobom bliskim i
ważnym.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.4

133
27. Sny się
spełniają

Niech żyje szkoła!

Przedstawianie
charakterystyki
wybranych zajęć i
zawodów.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.2.1

134
27. Sny się
spełniają

Niech żyje szkoła!

Ilustrowanie jednej
zwrotki wiersza.
Samodzielne
wykonywanie kartek
okolicznościowych dla
swojej pani.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.3,
2.7, 2.8

135
27. Sny się
spełniają

Niech żyje szkoła!

Zapoznanie z
zasadami
bezpiecznego
internetu. Poznanie
pojęcia danych
osobowych oraz ich
ochrony.

Edukacja
informatyczna

1 VII.5.1, 5.2

136
28. Jesień w
polu

Niech żyje szkoła!

Czytanie tekstu
informacyjnego o
pracach jesiennych na
polu, poznawanie

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.1,
2.8, 4.1, 4.4,
5.1, 6.1
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pojęć związanych z
rolnictwem i nazw
maszyn rolniczych.
Zabawy językowe –
rozwiązywanie
krzyżówki.
Wskazywanie
spółgłosek miękkich w
rymowankach.
Uzupełnianie wyrazów
odpowiednimi
spółgłoskami
miękkimi – praca w
grupach.

137
28. Jesień w
polu

Niech żyje szkoła!

Doskonalenie techniki
liczenia dziesiątkami
w zakresie 100.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych. Analiza
danych w zadaniu,
zapisywanie
rozwiązania za
pomocą formuły
matematycznej.

Edukacja
matematyczna

1

II.2.1, 2.2,
2.3, 3.2, 3.4,
4.1, 4.2, 6.3,
6.9

138
28. Jesień w
polu

Niech żyje szkoła!

Poznawanie
jesiennych prac
polowych, roślin
okopowych, maszyn
rolniczych.
Podstawowe zajęcia
rolnika.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.2,
1.5, 2.1, 2.15

139
28. Jesień w
polu

Niech żyje szkoła!

Wspólne tworzenie
obrazu
przedstawiającego
pola wczesną jesienią
(kolaż).

Edukacja
plastyczna

1 V.2.3, 2.7

140
28. Jesień w
polu

Niech żyje szkoła!

Biegi z omijaniem i
pokonywaniem
przeszkód –
kształtowanie
zwinności (zabawa z
mocowaniem, na
czworakach, slalom).

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.4d,
3.2, 3.3

141
29. Papież Jan
Paweł II
patronem szkół

Niech żyje szkoła!

Rozmowa na temat
roli papieża we
współczesnym
świecie. Czytanie
tekstu informacyjnego
„Poruszał serca
milionów”,
wypowiedzi na temat
tekstu, pisanie
odpowiedzi na pytania
do niego. Ustalanie
nazw sportów
uprawianych przez
papieża, podawanie
nazw swoich
ulubionych dyscyplin
sportowych. List do
papieża –
doskonalenie krótkich

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.1, 2.3,
3.1, 3.4, 4.1,
4.3, 4.8, 6.1,
6.2
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form wypowiedzi
pisemnej. Kto może
być patronem
szkoły?– dyskusja,
podawanie
odpowiednich
argumentów.

142
29. Papież Jan
Paweł II
patronem szkół

Niech żyje szkoła!

Budowanie
konstrukcji składającej
się z określonej liczby
klocków i zgodnie z
podanymi warunkami.
Rysowanie planu
zbudowanej
konstrukcji.

Edukacja
matematyczna

1 II.5.1, 6.9

143
29. Papież Jan
Paweł II
patronem szkół

Niech żyje szkoła!

Poznawanie sylwetki
Jana Pawła II.
Omawianie zasad
współpracy podczas
tworzenia plakatu w
grupie.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.10,
2.7

144
29. Papież Jan
Paweł II
patronem szkół

Niech żyje szkoła!

Portret papieża – praca
plastyczna (kolaż).
Plakaty o papieżu –
wykonywanie pracy w
grupie,
wykorzystywanie
dostępnych
materiałów
źródłowych.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.3, 2.6

145
29. Papież Jan
Paweł II
patronem szkół

Niech żyje szkoła!
Utrzymywanie
porządku w miejscu
pracy.

Edukacja
techniczna

1 VI.1.2

146
29. Papież Jan
Paweł II
patronem szkół

Niech żyje szkoła!

Nauka piosenki
„Nauczyciel ma swój
dzień”. Wprowadzenie
metrum 2/4.
Wprowadzenie pojęcia
akcent. Odczytywanie
rytmów. Gra na
instrumentach
perkusyjnych.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.7, 2.4,
4.1

147 30. Moja szkoła Niech żyje szkoła!

Utrwalanie wiedzy o
rzeczowniku –
podawanie wyrazów
zgodnie z zasadą.
Wyjaśnianie znaczenia
podanych przysłów,
dyskusja na temat
zastosowania
przysłów w życiu,
interpretacja przysłów
w scenkach
dramowych. Zabawy
słowotwórcze –
tworzenie wyrazów
różniących się jedną
literą. Ciche czytanie
ze zrozumieniem,
pisanie odpowiedzi na
pytanie do tekstu.
Tworzymy zagadki –

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.1,
2.3, 3.2, 3.3,
4.1, 4.4, 5.4
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doskonalenie
umiejętności
opisywania sytuacji.
Uzupełnianie
diagramu krzyżówki,
układanie wyrazów z
wycinanki (puzzle).

148 30. Moja szkoła Niech żyje szkoła!

Przypomnienie zasad
współpracy podczas
wykonywania zadań
zespołowych.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

149 30. Moja szkoła Niech żyje szkoła!

Kształtowanie
zwinności i
równowagi w
ćwiczeniach i na torze
przeszkód.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.4, 2.6,
3.2, 3.3

150 31. Na grzyby W parku i w lesie

Poznawanie
twórczości J.
Brzechwy, rozmowa
na temat wiersza
„Grzyby”. Głośne
czytanie go z
podziałem na role.
Wyszukiwanie w
tekście odpowiednich
fragmentów
(niezrozumiałe
wyrazy, nazwy
bohaterów i ich
wypowiedzi).
Wykorzystywanie
wyszukanych
informacji do
rozwiązywania i
współtworzenia
krzyżówki. Ćwiczenia
w używaniu przecinka
w wyliczeniu i
poprawnym pisaniu
wyrazów ze
spółgłoską
ubezdźwięcznioną.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.3,
2.4, 2.5, 2.8,
3.1, 3.3, 3.4,
4.1, 4.4, 4.5,
6.2

151 31. Na grzyby W parku i w lesie

Zapisywanie i
odczytywanie liczb w
zakresie 100,
układanie liczb
dwucyfrowych.
Znaczenie cyfry
dziesiątek i jedności w
liczbach
dwucyfrowych.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 3.2

152 31. Na grzyby W parku i w lesie

Omawianie zasad
współpracy podczas
pracy zespołowej oraz
pełnienia funkcji
lidera.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

153 31. Na grzyby W parku i w lesie

Wypowiedzi na temat
zachowania
ostrożności w czasie
zbierania i spożywania
grzybów.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.1.1
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154 31. Na grzyby W parku i w lesie

Grupowe
wykonywanie kart
„Poetyckiego atlasu
grzybów” –
ozdabianie, wycinanie,
przyklejanie.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.3, 2.6

155 31. Na grzyby W parku i w lesie

Wyszukiwanie
informacji o grzybach
w dostępnych
źródłach.

Edukacja
informatyczna

1
VII.3.1, 3.3,
4.1, 5.1

156 31. Na grzyby W parku i w lesie

Lekkoatletyka
terenowa, gry i
zabawy bieżne,
pokonywanie
naturalnych
przeszkód, rzuty do
celu.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.3,
3.2, 3.3, 3.4

157 32. Na spacerze W parku i w lesie

Recytacja fragmentów
wiersza J. Brzechwy w
improwizowanej
inscenizacji,
stosowanie technik
języka mówionego.
Wyszukiwanie
informacji o grzybach
w atlasach grzybów.
Rozmowa na temat
znaczenia grzybów w
lesie i niewłaściwych
zachowań człowieka.
Wypowiedzi na temat
udziału w
grzybobraniu oraz
ulubionych potraw z
grzybów.
Uzupełnianie i
przepisywanie opisu
borowika. Ciche
czytanie tekstu ze
zrozumieniem –
kolorowanie ilustracji
zgodnie z opisem.
Utrwalanie wiedzy o
rzeczownikach i ich
rozpoznawanie.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.4, 1.5, 2.1,
2.3, 3.2, 4.1,
5.4, 6.2

158 32. Na spacerze W parku i w lesie

Budowanie strategii
dodawania do liczby
dwucyfrowej i
odejmowanie od niej
liczb jednocyfrowych
bez przekraczania
progu dziesiątkowego.
Działania w tabeli
liczbowej do 100.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
4.1, 6.4

159 32. Na spacerze W parku i w lesie
Omawianie zasad
odgrywania ról w
inscenizacji.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

160 32. Na spacerze W parku i w lesie

Budowa i znaczenie
grzybów. Obserwacje
przyrodnicze, praca z
atlasem grzybów.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.2,
1.4, 1.7, 2.11
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161 32. Na spacerze W parku i w lesie
„Plastelinowe grzyby”
– praca plastyczna.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.4, 2.6

162 32. Na spacerze W parku i w lesie

Poznanie programu
Scratch. Stworzenie
prostego skryptu w
programie Scratch.

Edukacja
informatyczna

1
VII.2.1, 2.3,
3.1

163
33.
Niespodziewane
spotkanie

W parku i w lesie

Słuchanie
opowiadania R. Witka
„Dzikus”, czytanie z
podziałem na role.
Porządkowanie
kolejnych wydarzeń z
zachowaniem
związków
przyczynowo-
skutkowych,
ćwiczenia w
opowiadaniu treści
przeczytanego tekstu
(przygód jeża).
Uzupełnianie opisu
jeża – pisanie nazw
kolorów. Pisanie hasła
zachęcającego do
ochrony jeży.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.3, 2.4,
2.5, 3.1, 3.3,
3.4, 3.6, 4.1,
4.4, 4.9

164
33.
Niespodziewane
spotkanie

W parku i w lesie

Poznawanie
nominałów monet
groszowych, wymiana
groszy na złote,
obliczenia pieniężne.
Dodawanie i
odejmowanie pełnych
dziesiątek bez
przekraczania progu
dziesiątkowego.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 3.2, 6.3

165
33.
Niespodziewane
spotkanie

W parku i w lesie

Przestrzeganie
przepisów
dotyczących ochrony
przyrody, w tym
gatunków zwierząt
pożytecznych i
zagrożonych
wyginięciem.
Wykonywanie pracy w
grupie.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

166
33.
Niespodziewane
spotkanie

W parku i w lesie

Zapoznanie z trybem
życia i wyglądem jeża,
gatunku objętego
ochroną. Rozmowa na
temat właściwego
zachowywania się w
przypadku spotkania z
dzikim zwierzęciem w
jego naturalnym
środowisku.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.4,
1.7

167
33.
Niespodziewane
spotkanie

W parku i w lesie

Modelowanie figurki
jeża z plasteliny.
Projektowanie znaczka
zachęcającego do
ochrony jeży.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.4,
2.6
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168
33.
Niespodziewane
spotkanie

W parku i w lesie

Ćwiczenia
gimnastyczne, gry i
zabawy z obręczą
(przerzucanie z ręki do
ręki, toczenie,
rzucanie do partnera);
ćwiczenia
równoważne, bieżne
na czworakach ze
współzawodnictwem.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.3,
2.4b, 2.6,
2.7, 3.3

169
34. Drzewa
naszym
skarbem

W parku i w lesie

Wypowiedzi na temat
wyglądu drzewa w
czterech porach roku.
Czytanie informacji o
drzewach liściastych i
iglastych. Rozmowa
na temat zmian
zachodzących jesienią
w lesie. Pisemne
uzasadnianie wyboru
na podstawie
ilustracji, wiedzy i
własnych
doświadczeń.
Wypowiedzi na temat
znaczenia drzew i
niepożądanych
zachowań ludzi wobec
nich. Ćwiczenia w
czytaniu ze
zrozumieniem i
pisaniu wyrazów ze
spółgłoskami
miękkimi.
Wchodzenie w rolę
drzew w celu
przedstawienia ich
podstawowych cech
gatunkowych.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.4, 4.1, 4.4,
5.1

170
34. Drzewa
naszym
skarbem

W parku i w lesie

Układanie zadań
tekstowych do podanej
formuły
matematycznej.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych, obliczenia
pieniężne.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 3.2,
4.2, 6.3

171
34. Drzewa
naszym
skarbem

W parku i w lesie

Rozpoznajemy drzewa
liściaste i iglaste –
obserwacje
przyrodnicze w
terenie. Tworzenie kart
do zielnika polskich
drzew. Znaczenie i
ochrona drzew.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.2,
1.4, 1.6, 1.7

172
34. Drzewa
naszym
skarbem

W parku i w lesie

Grupowe
wykonywanie planszy
przedstawiającej
koronę drzewa w
różnych porach roku
(kolaż).

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.3,
2.6
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173
34. Drzewa
naszym
skarbem

W parku i w lesie

Nauka piosenki
„Jarzębina”.
Odczytywanie
rytmów. Utrwalanie
metrum 2/4.
Wykonywanie
jesiennych
instrumentów wg
własnego pomysłu i
odtwarzanie na nich
schematów
rytmicznych. Granie
na dzwonkach melodii
„Dźwięki do re mi fa
sol la”.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.2.4, 4.1,
4.7

174
35. Barwy
jesieni

W parku i w lesie

Tworzenie porównań
do wyrazów.
Słuchanie wiersza W.
Broniewskiego
„Liście” czytanego
przez nauczyciela.
Wyszukiwanie w
wierszu wyrazów
oznaczających kolory,
zapisywanie wyrazów
oznaczających kolory
liści. Ciche czytanie
tekstu ze
zrozumieniem –
kolorowanie ilustracji
wg podanych
warunków.
Odgrywanie w parach
scenek dramowych
przedstawiających
rozmowę bohaterów
ilustracji. Tworzenie
krzyżówki i wiersza z
liter podanych
wyrazów. Rozmowa
drzew – swobodne i
twórcze wypowiedzi
dzieci w roli drzew.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.3, 2.8,
3.2, 3.4, 3.5,
4.1, 4.4, 5.1,
5.7, 6.3

175
35. Barwy
jesieni

W parku i w lesie

Wykonywanie prac
zespołowych i
przyjmowanie funkcji
lidera.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

176
35. Barwy
jesieni

W parku i w lesie

Składanie bibuły
podczas wykonywania
prac potrzebnych do
aktywności
artystycznej.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.3, 2.6

177
35. Barwy
jesieni

W parku i w lesie

Wykonywanie drzew i
budowanie makiety
jesiennego lasu z
różnych materiałów, z
elementów
wykonanych w kręgu.
Łączenia rozłączne i
nierozłączne.

Edukacja
techniczna

1 VI.2.2a, b
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178
35. Barwy
jesieni

W parku i w lesie

Gry i zabawy na
czworakach –
ćwiczenia
wzmacniające
kończyny.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.3,
2.4b,d, 2.7,
3.3, 3.4

179
36. Dbamy o
nasze zęby

Poznajemy nasz
organizm

Swobodne
wypowiedzi na temat
higieny jamy ustnej.
Przedstawienie
akcesoriów
niezbędnych do dbania
o stan uzębienia i
podawanie ich nazw.
Omawianie treści i
kompozycji wiersza J.
Lepiorza „Białe
domy” i
wprowadzenie
wybranych znaków
recytacyjnych. Nauka
jednej zwrotki wiersza
na pamięć,
uzupełnianie jej
tekstu. Wymiana liter
ę i ą w wyrazach,
wykonywanie ćwiczeń
utrwalających tę
zasadę.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
2.1, 2.6, 3.1,
4.1, 4.4, 5.5

180
36. Dbamy o
nasze zęby

Poznajemy nasz
organizm

Przeliczanie w
zakresie 100.
Posługiwanie się
liczebnikami
głównymi i
porządkowymi.
Odczytywanie liczb
dwucyfrowych na
planszy liczbowej.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4,
3.2, 3.4, 6.8

181
36. Dbamy o
nasze zęby

Poznajemy nasz
organizm

Przypomnienie zasad
pracy w grupach.

Edukacja
społeczna

1 III.1.10

182
36. Dbamy o
nasze zęby

Poznajemy nasz
organizm

Wdrożenie zasad
dbania o higienę jamy
ustnej. Poznawanie
pracy stomatologa.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.2.1, 2.4,
2.6

183
36. Dbamy o
nasze zęby

Poznajemy nasz
organizm

Co lubią nasze zęby? –
wykonywanie
plakatów w grupach.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.3

184
36. Dbamy o
nasze zęby

Poznajemy nasz
organizm

Doskonalenie
zmysłów równowagi,
słuchu, dotyku,
wzroku w zabawach
ruchowych.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.6, 2.3,
2.4b, 2.6, 3.3

185
37. Budowa
człowieka

Poznajemy nasz
organizm

Kilkuzdaniowe
wypowiedzi na temat
budowy ciała i
wyglądu człowieka,
wskazywanie różnic i
podobieństw między
ludźmi. Czytanie
tekstu informacyjnego,
omawianie filmu
edukacyjnego. Prawda

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.1, 2.4,
3.1, 3.3, 4.1,
4.6
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czy fałsz? –
rozróżnianie zdań
prawdziwych i
fałszywych na temat
części ciała człowieka.
Ćwiczenia utrwalające
kolejność alfabetyczną
liter.

186
37. Budowa
człowieka

Poznajemy nasz
organizm

Dodawanie i
odejmowanie liczb w
zakresie 100 (typu 30
+ 8, 40 – 5).
Określanie miejsca
dziesiątek i jedności w
liczbie dwucyfrowej.
Doskonalenie
rozumienia własności
liczb dwucyfrowych.
Doskonalenie
orientacji w schemacie
własnego ciała i
orientacji
przestrzennej.

Edukacja
matematyczna

1

II.1.1, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 3.4, 6.3,
6.8

187
37. Budowa
człowieka

Poznajemy nasz
organizm

Wyróżnianie i
nazywanie części ciała
i określanie ich
podstawowych funkcji
na podstawie tekstu
informacyjnego, filmu
edukacyjnego i
własnej wiedzy.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.4, 1.6,
2.4, 2.6, 2.8

188
37. Budowa
człowieka

Poznajemy nasz
organizm

Poznanie pojęcia
duszek. Zmiana
wyglądu duszka.
Nauka zapisywania
programów w
programie Scratch.

Edukacja
informatyczna

1
VII.2.1, 2.3,
3.1

189
38. Wzywamy
karetkę
pogotowia

Poznajemy nasz
organizm

Rozmowa na temat
bezpieczeństwa w
domu i w najbliższym
otoczeniu.
Wypowiedzi na temat
wysłuchanego tekstu
„Wypadek! Co
robić?”, omawianie
go; doskonalenie
umiejętności czytania
z podziałem na role i
cichego czytania ze
zrozumieniem
(samodzielne
rozwiązywanie testu,
ułożenie i zapisanie
hasła z sylab).
Poznawanie rodzajów
rzeczownika,
ćwiczenia doskonalące
umiejętność
rozróżniania rodzaju
rzeczownika.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
2.2, 3.1, 3.2,
3.3, 5.1, 5.4
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190
38. Wzywamy
karetkę
pogotowia

Poznajemy nasz
organizm

Rodzaje termometrów
i ich zastosowanie w
różnych sytuacjach
życiowych.
Szacowanie pomiaru
temperatury.
Odczytywanie
wyników pomiarów
temperatury i ich
porównywanie.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.2, 2.4,
6.5, 6.6, 6.9

191
38. Wzywamy
karetkę
pogotowia

Poznajemy nasz
organizm

Wdrażanie do
zachowania
bezpieczeństwa w
domu i poza nim.
Ocena sytuacji
zagrożenia i
podejmowanie decyzji
o zgłoszeniu przez
telefon pod nr 112 i
999. Nauka udzielania
pierwszej pomocy i
wzywania pogotowia
ratunkowego.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.2.2, 2.3

192
38. Wzywamy
karetkę
pogotowia

Poznajemy nasz
organizm

Wykonanie pracy
plastycznej techniką
kolażu – utrwalanie
numerów alarmowych
112 i 999.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.3

193
38. Wzywamy
karetkę
pogotowia

Poznajemy nasz
organizm

Kształtowanie nawyku
przyjmowania
prawidłowej pozycji w
ćwiczeniach z
przyborem i bez niego
oraz świadomości
znaczenia ruchu w
utrzymaniu zdrowia i
sprawności fizycznej.
Ćwiczenia metodą
stacyjną: przenoszenie
woreczków,
pokonywanie
przeszkód,
wykonywanie ćwiczeń
równoważnych.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
V.2.3, 2.4,
2.6

194
39. Słodki, ale
szkodliwy

Poznajemy nasz
organizm

Praca z komiksem o
Rabanie „Gorzka
prawda o słodkim
cukrze”, wskazywanie
produktów
spożywczych mniej i
bardziej zdrowych.
Rozmowa na temat
cukru, jego rodzajów i
zamienników.
Czytanie etykiet na
produktach
spożywczych i
określanie ilości cukru
w wybranych
produktach. Czy warto
zmienić złe nawyki
żywieniowe? – burza

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.1, 2.4,
2.7, 3.1, 3.3,
4.1, 4.6, 4.9
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mózgów. Pisanie
wyrazów w kolejności
alfabetycznej.
Układanie zdań z
rozsypanki wyrazowej
i ich zapisywanie
zgodnie z
następstwem
czasowym.

195
39. Słodki, ale
szkodliwy

Poznajemy nasz
organizm

Odkrywanie
prawidłowości w
kompozycji wzorów.
Tworzenie i
kontynuowanie
rytmów i sekwencji
liczbowych,
ruchowych oraz we
wzorach.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.4, 3.1,
4.2, 5.1, 6.1,
6.9

196
39. Słodki, ale
szkodliwy

Poznajemy nasz
organizm

Segregowanie
produktów na mniej i
bardziej zdrowe.
Degustacja zdrowych
napojów.
Podsumowanie
wiadomości za
pomocą mapy myśli
do hasła pożywienie.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.2.6, 2.7

197
39. Słodki, ale
szkodliwy

Poznajemy nasz
organizm

Nauka piosenki
„Rodzinny portrecik”.
Wprowadzenie pojęć
solo, chór. Ćwiczenia
oddechowe. Granie na
dzwonkach melodii
„Walczyk z nutką fa”.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.4, 1.5,
2.4, 4.1, 4.2

198
40. Zdrowo i
bezpiecznie

Poznajemy nasz
organizm

Rozmowa na temat
zdrowej żywności,
zdrowia i konieczności
dbania o nie.
Wypowiedzi na temat
własnych preferencji
smakowych i
żywieniowych.
Poznawanie sposobu
oznakowania
stosowanego na
produktach
spożywczych
(ABCDE). Czy to już
umiem? – samodzielne
uzupełnianie testu,
samokontrola:
utrwalanie
umiejętności czytania
ze zrozumieniem,
określanie rodzaju
rzeczownika.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.1, 2.4,
3.2, 4.1, 4.4,
5.4

199
40. Zdrowo i
bezpiecznie

Poznajemy nasz
organizm

Omawianie zasad
wspólnej zabawy
dydaktycznej,
utrwalającej
rozpoznawanie
warzyw i owoców

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10
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różnymi zmysłami i
ich nazywanie.

200
40. Zdrowo i
bezpiecznie

Poznajemy nasz
organizm

Założenie hodowli
wybranej rośliny.
Znaczenie
odpowiedniej diety dla
zdrowia. Omawianie
znaczenia różnych
produktów
żywnościowych dla
zdrowia i zasad
zdrowego stylu życia.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.1.5, 2.6

201
40. Zdrowo i
bezpiecznie

Poznajemy nasz
organizm

Ozdabianie pracy
technicznej wg
własnego pomysłu.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.3

202
40. Zdrowo i
bezpiecznie

Poznajemy nasz
organizm

Wykonywanie pracy
technicznej w
grupach: kolaż na
tacce papierowej,
projekt opakowania
ulubionego soku,
założenie „zielonego
ogródka”.

Edukacja
techniczna

1
VI.1.2, 2.2,
2.3

203
40. Zdrowo i
bezpiecznie

Poznajemy nasz
organizm

Gry i zabawy bieżne
ze
współzawodnictwem
drużynowym
promujące aktywność
fizyczną, przenoszenie
przyborów,
pokonywane
przeszkód.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.3, 1.4,
1.6, 2.1, 2.2,
3.1, 3.3

204
41. Pamiętamy
trudne słówka

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Utrwalanie alfabetu.
Przypomnienie
wiadomości o głosce i
literze, wskazywanie
głosek zapisywanych
różnymi sposobami
oraz liter
charakterystycznych
dla języka polskiego.
Głośne czytanie
informacji i
ciekawostek o
świerszczach,
wypowiedzi na temat
tekstu. Ćwiczenia
ortograficzne (-ówka),
zabawy i gry
dydaktyczne.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
2.1, 3.1, 3.2,
4.1, 4.4, 5.7

205
41. Pamiętamy
trudne słówka

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Mierzenie długości
różnymi sposobami,
również za pomocą
linijki. Analiza tekstu
opowiadania
matematycznego.
Układanie pytań do
ilustracji.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
4.1, 5.2, 6.6,
6.9

206
41. Pamiętamy
trudne słówka

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Kształtowanie
umiejętności twórczej,
odpowiedzialnej i

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.2
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zgodnej współpracy.

207
41. Pamiętamy
trudne słówka

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Poznawanie wyglądu i
trybu życia
świerszczy,
wskazywanie różnic
między konikiem
polnym a
pasikonikiem
zielonym,
prowadzenie
obserwacji
przyrodniczej na
podstawie tekstu i
filmu edukacyjnego.
Rozmowa na temat
wpływu hałasu na
życie ludzi i zwierząt.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.3,
1.4, 1.7, 2.4

208
41. Pamiętamy
trudne słówka

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Zabawy z muzyką –
nucenie znanych
melodii połączone z
naśladowaniem
głosów zwierząt.

Edukacja
muzyczna

1 VIII.2.1

209
41. Pamiętamy
trudne słówka

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Zmiana tempa i
kierunku marszu i
biegu – ćwiczenia
lekkoatletyczne.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.5, 2.2,
2.4e, 3.2

210
42. Co nam
sprawia radość?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Udzielanie
odpowiedzi na pytanie
Czy muzyka może
sprawiać radość?
Swobodne
wypowiedzi na temat
sytuacji, które
sprawiają radość.
Rozpoznawanie i
nazywanie
instrumentów i
różnych odgłosów z
otoczenia, zabawy
dźwiękonaśladowcze.
Głośne czytanie
wiersza J. Tuwima „O
panu Tralalińskim”,
dzielenie się
wrażeniami,
omawianie nastroju,
wskazywanie
bohaterów utworu.
Zabawy słowami z
wykorzystaniem
wyrazów z wiersza.
Na czym można grać?
– podawanie
przykładów.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.1,
3.1, 3.3, 3.4,
4.1, 4.2, 5.7

211
42. Co nam
sprawia radość?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Mierzenie długości
różnymi miarkami.
Ćwiczenia w
posługiwaniu się
miarką centymetrową.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
5.2, 6.6, 6.9

212
42. Co nam
sprawia radość?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Doskonalenie
współpracy
zespołowej,

Edukacja
społeczna

1
IX.2.1, 2.2,
2.4a,b,e, 2.5,
2.7, 3.3

Uonet+ about:blank

37 z 78 29.09.2021, 18:41



koleżeńskości i
zgodnej zabawy.
Przypomnienie zasad
zachowania się
podczas koncertu i w
filharmonii.

213
42. Co nam
sprawia radość?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Poznawanie zajęć
osób wykonujących
zawody wspomniane
w wierszu J. Tuwima
„O panu
Tralalińskim”.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.2.1

214
42. Co nam
sprawia radość?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Ozdabianie
samodzielnie
wykonanych
instrumentów.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.3

215
42. Co nam
sprawia radość?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Nasze instrumenty
muzyczne –
wykonywanie
instrumentów z
materiałów
odpadowych.

Edukacja
techniczna

1 VI.2.2b, 2.4

216
42. Co nam
sprawia radość?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Stworzenie programu
z wykorzystaniem
bloku powiedz oraz
wykonywanie
obliczeń
matematycznych za
pomocą programu
Scratch.

Edukacja
informatyczna

1 VII.2.1, 3.1

217
42. Co nam
sprawia radość?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Zabawy
dźwiękonaśladowcze.
Rozpoznawanie i
nazywanie wybranych
instrumentów i
odgłosów.
Wyklaskiwanie
rytmów. Omawianie
roli dyrygenta w
orkiestrze.
Instrumentalny
koncert klasowej
orkiestry.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.1, 1.2,
1.4, 2.1, 3.1,
4.3, 4.4, 4.5

218
43. Fryderyk
Szopen

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Poznawanie postaci
wybitnego Polaka F.
Szopena. Wyjaśnianie
pojęcia kompozytor.
Czytanie ze
zrozumieniem tekstu
informacyjnego,
udzielanie odpowiedzi
na pytania do niego.
Łączenie informacji z
ilustracjami i
zdjęciami.
Uzupełnianie luk w
zdaniach z
wykorzystaniem
wyrazów
pomocniczych.
Zabawy słowami –
wyrazy bliskoznaczne.

Edukacja
polonistyczna

1
II.2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
6.9
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219
43. Fryderyk
Szopen

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Przeliczanie
elementów w zakresie
100. Obliczanie sum i
różnic w zakresie 100
bez przekroczenia
progu dziesiątkowego.
Porównywanie liczb,
stosowanie znaków <,
>.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
6.9

220
43. Fryderyk
Szopen

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Doskonalenie
umiejętności wspólnej
pracy i zabawy.
Przybliżenie postaci
wielkiego polskiego
kompozytora i patrioty
F. Szopena.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 2,7

221
43. Fryderyk
Szopen

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Muzyka pędzlem
malowana –
ilustrowanie utworu F.
Szopena (malowanie
farbami plakatowymi).

Edukacja
plastyczna

1 V.2.2, 2.8

222
43. Fryderyk
Szopen

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Wyszukiwanie
informacji i
ciekawostek o F.
Szopenie.

Edukacja
informatyczna

1 VII.3.3, 5.1

223
43. Fryderyk
Szopen

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Słuchanie wybranych
utworów F. Szopena.
Improwizacje ruchowe
do wybranego utworu.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.2, 1.6,
1.7, 3.1

224
44. Dlaczego
wojna jest zła?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Gry i zabawy z
przyborami i bez nich
– kształtowanie
zręczności, skoczności
i zwinności: zabawy
bieżne z
pokonywaniem
przeszkód,
czworakowaniem,
czołganiem, z piłką;
skoki przez linę.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.3, 2.4b,
2.7, 3.2, 3.3

225
44. Dlaczego
wojna jest zła?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Poznawanie
twórczości J.
Papuzińskiej.
Wyjaśnianie tytułu
książki J. Papuzińskiej
„Asiunia” i pojęcia
autobiografia.
Uzupełnianie
metryczki i notatki o
książce.
Wyszukiwanie i
odczytywanie
fragmentów
związanych z
przeżyciami
dziewczynki w czasie
wojny i jej uczuciami.
Oglądanie w
dostępnych źródłach
zniszczonej w czasie
wojny stolicy i
dzielenie się

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.1,
2.3, 3.3, 3.4,
3.7, 4.1, 4.8,
4.9, 6.2
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wrażeniami po
obejrzeniu albumów i
filmu. Ustalanie
kolejności zdarzeń
jako przygotowanie do
opowiadania o losach
bohaterki. Zdrobnienia
imion.

226
44. Dlaczego
wojna jest zła?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Obliczanie sum i
różnic w zakresie 100,
działania typu 15 + 20,
35 – 20.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.2,
3.4, 4.1

227
44. Dlaczego
wojna jest zła?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Spotkanie z
przedstawicielem
służb medycznych
(lekarz, pielęgniarka,
ratownik medyczny),
poznawanie ich zajęć.
Dbamy o własne
zdrowie – utrwalanie
zachowań
prozdrowotnych.

Edukacja
społeczna

1 III.2.3, 2.7

228
44. Dlaczego
wojna jest zła?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Wyszukiwanie na
planie miasta
wskazanych ulic i
dzielnic Warszawy
związanych z losami
bohaterki książki.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.3.3

229
44. Dlaczego
wojna jest zła?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Korzystanie z
internetu jako źródła
wiedzy.

Edukacja
informatyczna

1 VII.3.3

230
44. Dlaczego
wojna jest zła?

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Nauka piosenki
„Jesień, jesieniucha”.
Odczytywanie rytmów
tataizacją. Rytmizacja
tekstu z użyciem
gestodźwięków.
Realizacja partytury
rytmicznej. Określanie
nastroju muzyki.
Wykonanie
instrumentu
deszczowy kij.
Słuchanie wybranych
utworów F. Szopena.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.4, 1.7,
2.4, 4.1, 4.4

231
45. Pamiętajmy
o poległych za
ojczyznę

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Podawanie skojarzeń
do hasła wojna.
Wspólne opowiadanie
losów bohaterki
książki J. Papuzińskiej
„Asiunia”, ze
szczególnym
zwróceniem uwagi na
uczucia towarzyszące
dziewczynce podczas
wojennej tułaczki.
Wyjaśnianie
wybranych przysłów
związanych z wojną.
Udział dzieci i

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.3, 4.1,
4.2, 5.5
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młodzieży w walce z
hitlerowskim
okupantem na
przykładzie małego
sabotażu i Szarych
Szeregów.

232
45. Pamiętajmy
o poległych za
ojczyznę

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Uświadomienie
tragizmu życia dzieci
w czasie II wojny
światowej na
podstawie losów
bohaterki książki.
Kształtowanie
szacunku do
wszystkich, którzy
walczyli o wolną
Polskę. Oddanie hołdu
poległym w pobliskim
miejscu pamięci
narodowej.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 2.7

233
45. Pamiętajmy
o poległych za
ojczyznę

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Słuchanie i śpiewanie
piosenek
powstańczych.

Edukacja
muzyczna

1 VIII.2.3

234
45. Pamiętajmy
o poległych za
ojczyznę

O kim i o czym
chcemy pamiętać?

Gry i zabawy ruchowe
z elementami biegu i
marszu: gry i zabawy
bieżne, bieg z
przenoszeniem
woreczków i
pokonywaniem
przeszkód.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.1, 1.6,
2.2, 2.4b,
2.7, 3.3

235
46. Ziemia od
innych droższa

Nasza ojczyzna

Swobodne
wypowiedzi na temat
skojarzeń związanych
z ojczyzną,
uzasadnianie swojego
zdania. Rozmowa na
temat miłości Polaków
do ojczyzny.
Przypomnienie
symboli narodowych,
ich historii i
omawianie ich
znaczenia.
Definiowanie pojęcia
ojczyzna. Czytanie
wiersza M.
Brykczyńskiego
„Polska”, wypowiedzi
inspirowane tekstem.
Wielka litera w
nazwach
geograficznych i
tytułach utworów.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1,1.2, 1.4,
2.1, 3.1, 3.4,
4.1, 4.4, 6.2

236
46. Ziemia od
innych droższa

Nasza ojczyzna

Szukanie
prawidłowości w
czasie tworzenia
zbiorów i sekwencji
liczbowych oraz
rozwiązywania
zagadek
matematycznych,

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 3.3, 3.4,
4.2, 6.8, 6.9
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uzupełnianie
sekwencji liczbowych.
Gry i zabawy logiczne
rozwijające myślenie
strategiczne.

237
46. Ziemia od
innych droższa

Nasza ojczyzna

Kształtowanie postaw
patriotycznych.
Utrwalanie wiedzy na
temat symboli
narodowych i
wybranych
wiadomości
historycznych.

Edukacja
społeczna

1 III.2.2, 2.7

238
46. Ziemia od
innych droższa

Nasza ojczyzna

Wyszukiwanie
informacji w
dostępnych źródłach
na temat sąsiadów
Polski, symboli
narodowych,
wybranych miast, rzek
oraz ciekawych
miejsce do zwiedzenia
w Polsce.
Wskazywanie na
mapie wybranych
miast, rzek i państw.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.3.2

239
46. Ziemia od
innych droższa

Nasza ojczyzna

Korzystanie w czasie
pracy grupowej z
internetu jako źródła
informacji.

Edukacja
informatyczna

1 VII.3.3, 4.1

240
46. Ziemia od
innych droższa

Nasza ojczyzna
Nauka piosenki „To
nasza ojczyzna”.

Edukacja
muzyczna

1 VIII.2.3

241
46. Ziemia od
innych droższa

Nasza ojczyzna

Kształtowanie
zręczności i
koordynacji – gry i
zabawy z piłką:
podania i chwyty piłki,
toczenie piłki do
wyznaczonego celu;
podrzucanie piłki i
chwytanie jej nad
sobą, podawanie w
parach piłki nad
ławeczką z
jednoczesnym
przemieszczaniem się
wzdłuż niej,
wykonywanie
elementów gier
zespołowych z piłką.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.3,
3.3, 3.4, 3.5

242
47. Ważne
święto

Nasza ojczyzna

Wyszukiwanie
ważnych dat w
kalendarzu.
Stworzenie klasowego
kalendarza świąt
(narodowych,
religijnych,
osobistych). Głośne
czytanie tekstu
informacyjnego
„Wolna i niepodległa
ojczyzna”,

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.3,
1.4, 2.1, 2.2,
3.1, 3.3, 4.1,
4.4, 6.2
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wypowiedzi na temat
tekstu. Poznawanie
faktów historycznych
związanych z dniem
11 listopada oraz
postaci J. Piłsudskiego
z wykorzystaniem
zasobów internetu.
Pisanie nazw
geograficznych i nazw
świąt wielką literą.

243
47. Ważne
święto

Nasza ojczyzna

Doskonalenie
rachunku
pamięciowego –
dodawanie w zakresie
100. Uzupełniane
działań z okienkami.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych na
porównywanie
różnicowe.
Stosowanie własnych
strategii obliczeń
podczas zabaw i gier
edukacyjnych.
Zapisywanie i
obliczanie działań
spełniających
określone warunki.

Edukacja
matematyczna

1
II.3.2, 3.3,
3.4, 4.1, 4.2,
6.8, 6.9

244
47. Ważne
święto

Nasza ojczyzna

Kształtowanie postaw
patriotycznych.
Zapoznanie uczniów z
wybranymi faktami
historycznymi
dotyczącymi święta 11
listopada i postaci J.
Piłsudskiego.
Przypomnienie zasad
zachowania się
podczas uroczystości
zarówno
państwowych, jak i
szkolnych. Udział w
szkolnych obchodach
święta przypadającego
11 listopada.

Edukacja
społeczna

1
III.2.2, 2.3,
2.5, 2.7

245
47. Ważne
święto

Nasza ojczyzna
Wskazywanie na
mapie fizycznej Polski
jej granic i sąsiadów.

Edukacja
przyrodnicza

1 IV.3.2

246
47. Ważne
święto

Nasza ojczyzna
Wykonanie flagi
narodowej z bibuły.

Edukacja
techniczna

1 VI.1.2, 2.2a

247
47. Ważne
święto

Nasza ojczyzna

Napisanie programu,
który porównuje
wartości w programie
Scratch z
wykorzystaniem bloku
jeżeli. Wykorzystanie
internetu jako źródła
wiedzy.

Edukacja
informatyczna

1
VII.2.1, 3.1,
3.3

248
47. Ważne
święto

Nasza ojczyzna
Słuchanie i śpiewanie
pieśni legionowych.
Śpiewanie hymnu

Edukacja
muzyczna

1 VIII.2.3, 2.5
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narodowego z
zachowaniem
właściwej postawy.

249
48. Zabytki
Krakowa

Nasza ojczyzna

Rozmowa na temat
Krakowa – miasta
królewskiego, dawnej
stolicy Polski.
Omawianie zabytków
Krakowa, tradycji i
zwyczajów
panujących w mieście.
Wielka litera w
nazwach
geograficznych i
nazwach zabytków.
Czytanie tekstu
informacyjnego „W
dawnej stolicy”,
wypowiedzi
sprawdzające jego
rozumienie.
Wyszukiwanie
dodatkowych
informacji o
królewskim mieście w
dostępnych źródłach i
wypowiedzi na ich
temat.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.1, 2.5,
3.1, 3.2, 4.1,
4.8, 6.2

250
48. Zabytki
Krakowa

Nasza ojczyzna

Doskonalenie
rachunku
pamięciowego –
dodawanie i
odejmowanie w
zakresie 100.
Rozwiązywanie
zadania
wymagającego
obliczeń pieniężnych i
porównywanie sum.
Stosowanie własnych
strategii obliczeń
podczas zabaw i gier
edukacyjnych –
zabawy na planszy
100 liczb, zapisywanie
i obliczanie działań
spełniających
określone warunki,
szukanie różnych
strategii obliczeń.

Edukacja
matematyczna

1

II.2.4, 3.2,
3.3, 3.4, 4.1,
4.2, 6.3, 6.8,
6.9

251
48. Zabytki
Krakowa

Nasza ojczyzna

Zapoznanie z
wybranymi zabytkami,
zwyczajami i faktami
historycznymi dawnej
stolicy Polski.

Edukacja
społeczna

1
III.2.4, 2.5,
2.7

252
48. Zabytki
Krakowa

Nasza ojczyzna

Prezentowanie
ciekawych miejsc w
Polsce, połączone z
tworzeniem mapy.
Wyruszamy w Polskę
– zabawy z mapą.
Kraków – miasto

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.7,
3.1, 3.2, 3.3,
3.4
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królewskie, dawna
stolica Polski.
Wskazywanie na
mapie i opisywanie
położenia Krakowa.

253
48. Zabytki
Krakowa

Nasza ojczyzna

Wykonywanie folderu
reklamującego
Kraków i jego
wybrane zabytki.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.3

254
48. Zabytki
Krakowa

Nasza ojczyzna
Wyszukiwanie
informacji o Krakowie
i jego zabytkach.

Edukacja
informatyczna

1 VII.3.3

255
48. Zabytki
Krakowa

Nasza ojczyzna

Nauka piosenki
„Krakowiaczek
jeden”, nauka
podstawowego kroku
krakowiaka.

Edukacja
muzyczna

1 VIII.2.3, 3.7

256
48. Zabytki
Krakowa

Nasza ojczyzna

Przygotowywanie
ciała do wykonywania
ruchu, kształtowanie
troski o własne
zdrowie; ćwiczenia z
obręczami kształtujące
zręczność, zwinność,
gibkość:
przyjmowanie
podstawowych pozycji
wyjściowych do
ćwiczeń, ćwiczenia
zwinnościowe.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.3, 2.1,
2.2, 2.4e, 2.7

257
49. Opowieści z
dawnych lat

Nasza ojczyzna

Wyjaśnianie pojęcia
legenda. Czytanie
„Legendy o Smoku
Wawelskim” W.
Widłaka, udzielanie
odpowiedzi na
pytania, ustalanie
kolejności zdarzeń.
Wskazywanie
bohaterów i określanie
cech poszczególnych
postaci. Odgrywanie
w parach scenek
dramowych
prezentujących
rozmowę Skuby z
królem. Ćwiczenia
utrwalające pisownię
nazw miast wielką
literą oraz wyrazów z
zakończeniem -ów
(tworzenie form liczby
mnogiej podanych
rzeczowników oraz
nazw miast z
zakończeniem -ów)
oraz kolejność
alfabetyczną wyrazów.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 3.1, 3.3,
4.1, 4.4, 4.6,
4.8, 4.9

258
49. Opowieści z
dawnych lat

Nasza ojczyzna

Podawanie czynności
wykonywanych w
czasie doby.
Wskazywanie godzin

Edukacja
matematyczna

1
II.2.2, 3.4,
6.4, 6.8
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przedpołudniowych i
popołudniowych – gra
dydaktyczna.

259
49. Opowieści z
dawnych lat

Nasza ojczyzna

Doskonalenie zgodnej
i twórczej współpracy.
Zapoznanie z legendą
o Smoku Wawelskim.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.7,
1.10, 2.1

260
49. Opowieści z
dawnych lat

Nasza ojczyzna

Formułowanie pytań i
odpowiedzi do
wysłuchanej bajki,
układanie do niej
zakończenia.
Przedstawianie
problemu
matematycznego w
formie formuły
matematycznej – na
podstawie ilustracji
oraz sytuacji
przedstawionych za
pomocą dramy.
Powtarzanie nazw
kolejnych dni
tygodnia,
wykonywanie
prostych obliczeń
kalendarzowych.
Stosowanie
sformułowań typu za
dwa dni będzie piątek.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.2, 2.6

261
49. Opowieści z
dawnych lat

Nasza ojczyzna

Nauka piosenki
„Płynie Wisła, płynie”.
Wprowadzenie nut si
(h1), do (c2).
Tańczenie krakowiaka.
Granie i śpiewanie
piosenki o lajkoniku.
Zabawy ruchowe przy
piosenkach ludowych
„Lajkonik” i
„Krakowiaczek
jeden”.

Edukacja
muzyczna

1
VIII. 2.3, 2.4,
3.5, 3.7, 5.1

262
50. Moja mała
ojczyzna

Nasza ojczyzna

Wyjaśnianie
wyrażenia mała
ojczyzna –
gromadzenie
informacji o rodzinnej
miejscowości
uczniów. Ruch
drogowy w miejscu
zamieszkania. Wizyta
w wybranym urzędzie,
instytucji i wywiad
poświęcony pracy w
tym miejscu (lub
spotkanie z
urzędnikiem).
Układanie i
zapisywanie zdania do
narysowanej ilustracji.
Ćwiczenia w czytaniu
ze zrozumieniem,

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.3,
2.5, 3.2, 4.1,
4.3, 4.8
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pisownia nazw
miejscowości wielka
literą. Przygotowanie i
zaprezentowanie trasy
wycieczki po
rodzinnej
miejscowości z
wykorzystaniem planu
lub narysowanej trasy.

263
50. Moja mała
ojczyzna

Nasza ojczyzna

Kształtowanie
poczucia
przynależności do
rodzinnej
miejscowości oraz
odpowiedzialności za
nią. Poznawanie
wybranych urzędów i
miejsc, w których jest
udzielana pomoc
społeczności lokalnej.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.3,
1.7, 2.4

264
50. Moja mała
ojczyzna

Nasza ojczyzna

Ćwiczenia w czytaniu
planu miejscowości.
Poznawanie
wybranych symbolów
używanych na planach
(np. teatr, kościół,
pomnik przyrody,
miejsce pamięci
narodowej).
Poznawanie
charakterystycznych
miejsc i tradycji
regionu.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.2.1, 2.2,
2.9, 3.1, 3.2,
3.3

265
50. Moja mała
ojczyzna

Nasza ojczyzna

Ćwiczenia
ogólnorozwojowe z
przyborami (laskami
gimnastycznymi,
wstążkami, szarfami i
obręczami); ćwiczenie
równoważne, zabawy
bieżne i z reakcją na
sygnały.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.6, 2.7, 3.2,
3.3

266
51. Dzieci w
czasie wojny

W świecie
informacji

Tworzenie zdrobnień
podanych imion.
Słuchanie fragmentów
książki J. Papuzińskiej
„Asiunia”, ustalanie
miejsc pobytu
bohaterki i wskazanie
ich na osi czasu.
Wypowiadanie się na
temat ilustracji i
podpisywanie ich
zdaniami opisującymi
kolejne zdarzenia.
Dlaczego wojna jest
zła? – rozważania na
podstawie książki.
Tworzenie piramid
wartościujących
dziecięce potrzeby w
czasie wojny i pokoju.

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.3, 2.3,
2.4, 3.1, 3.3,
3.4, 4.8, 6.3
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267
51. Dzieci w
czasie wojny

W świecie
informacji

Przypomnienie pojęć
suma, składniki.
Obliczanie sum i
składników.
Dodawanie i
odejmowanie w
zakresie 100.
Dostrzeganie
zależności między
odjemną, odjemnikiem
a różnicą.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 3.1,
3.2, 4.1

268
51. Dzieci w
czasie wojny

W świecie
informacji

Wypowiedzi na temat
trudów życia dzieci w
czasie II wojny
światowej,
wskazywanie realnych
postaci (m.in. J.
Papuzińska i osoby z
nią związane).

Edukacja
społeczna

1 III.1.7, 1.10

269
51. Dzieci w
czasie wojny

W świecie
informacji

Zabawy ruchowe ze
śpiewem – pląsy.

Edukacja
muzyczna

1 VIII.3.4

270
51. Dzieci w
czasie wojny

W świecie
informacji

Zabawy ruchowe z
elementami turlania
się i kołysania –
ćwiczenia grupowe
doskonalące zwinność.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.3,
2.4a, 2.6, 3.2,
3.3

271
52. Różne
źródła
informacji

W świecie
informacji

Wyjaśnianie
wyrażenia źródło
informacji. Ćwiczenia
w wyszukiwaniu
informacji i dobieraniu
odpowiednich źródeł.
Wypowiedzi na temat
źródeł informacji– na
podstawie zdjęć,
krótkich tekstów i
własnych
doświadczeń.
Wypowiedzi dzieci na
temat źródeł
informacji, z których
korzystają i
krytycznego
korzystania z nich.
Ćwiczenia językowe –
pisanie wyrazów w
porządku
alfabetycznym,
tworzenie nowych
wyrazów i skojarzeń
wokół nazwy Google.
Rozwijanie zdań z
wykorzystaniem pytań
pomocniczych.

Edukacja
polonistyczna

1

I.2.2, 2.3,
2.8, 3.1, 3.2,
3.4, 4.5, 4.6,
5.1, 5.6, 6.2,
6.3

272
52. Różne
źródła
informacji

W świecie
informacji

Poznawanie różnych
strategii dodawania i
odejmowania w
zakresie 100.
Budowanie własnych
strategii w

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 3.1,
3.2, 4.1, 6.3
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obliczeniach.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

273
52. Różne
źródła
informacji

W świecie
informacji

Utrwalanie i
praktyczne stosowanie
barw podstawowych i
pochodnych.
Malowanie logo
Google Play i
tworzenie własnego.

Edukacja
plastyczna

1 V.1.1a,c, 2.2

274
52. Różne
źródła
informacji

W świecie
informacji

Zapoznanie z
narzędziem odbicia w
poziomie w programie
Paint. Poznawanie
pojęcia odbicia
lustrzanego.
Poznawanie
podstawowych zasad
właściwego
korzystania ze źródeł
internetowych.

Edukacja
informatyczna

1
VII.2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3,
5.2

275
53.
Samodzielnie
wybieramy

W świecie
informacji

Słuchanie wiersza N.
Usenko „Trudny
wybór”. Wypowiedzi
na temat trudnej sztuki
podejmowania decyzji
na podstawie wiersza i
własnych
doświadczeń.
Omawianie znaków
interpunkcyjnych w
wierszu oraz
wskazywanie ich
funkcji. Ćwiczenia
doskonalące technikę
czytania wiersza z
odpowiednią intonacją
i dynamiką.
Rozpoznawanie
rzeczowników i
grupowanie ich wg
rodzajów (bez
podawania nazwy).

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 2.3,
2.4, 3.1, 3.4,
4.1, 5.2, 5.4

276
53.
Samodzielnie
wybieramy

W świecie
informacji

Odczytywanie i
tworzenie planów
konstrukcji
przestrzennych.
Tworzenie budowli.
Rozwijanie
umiejętności
rysowania planów
konstrukcji.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.1, 1.3,
6.9

277
53.
Samodzielnie
wybieramy

W świecie
informacji

Omawianie zasad
współpracy w czasie
wykonywania zadań
dydaktycznych i
ćwiczeń ruchowych.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

278
53.
Samodzielnie
wybieramy

W świecie
informacji

Wyjaśnianie pojęcia
bogactwa naturalne.
Węgiel, sól kuchenna,
miedź i piasek -
poznawanie

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.2, 1.6,
1.7, 2.1,
2.15, 3.2
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wybranych bogactw
naturalnych.
Zagrożenia związane z
wyczerpywaniem się
zasobów i bogactw
naturalnych.

279
53.
Samodzielnie
wybieramy

W świecie
informacji

Kreatywne
przedstawianie nazw
bogactw naturalnych
dowolnymi
technikami.

Edukacja
techniczna

1 VI.2.2a

280
53.
Samodzielnie
wybieramy

W świecie
informacji

Pokonywanie
stacyjnego toru
przeszkód.
Kształtowanie
zwinności: ćwiczenie
równoważne,
przenoszenie
przyborów,
przechodzenie pod
przeszkodami,
mocowanie,
przetaczanie się.
Zabawy bieżne;
ćwiczenia
gimnastyczne.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.4a,d,e, 2.6,
2.7, 3.3

281
54. Po co jest
słownik
ortograficzny?

W świecie
informacji

Słuchanie, układanie i
rozwiązywanie
zagadek
ortograficznych.
Czytanie wyrazów z ó
niewymiennym,
pisanie z pamięci tych
wyrazów. Utrwalanie
pisowni wybranych
wyrazów z ó
niewymiennym –
uzupełnianie i
układanie zdań, gry,
zagadki,
porządkowanie
wyrazów zgodnie z
kolejnością
alfabetyczną.
Poznawanie zasad
posługiwania się
słownikiem
ortograficznym.
Ćwiczenia w
wyszukiwaniu
wyrazów w słowniku
ortograficznym,
rozmowa na temat
przydatności
słowników.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.3, 3.1,
4.1, 4.4, 4.6,
5.6, 6.1

282
54. Po co jest
słownik
ortograficzny?

W świecie
informacji

Obliczenia pieniężne
w zakresie 100.
Rozróżnianie
nominałów monet i
banknotów.
Dostrzeganie
problemów

Edukacja
matematyczna

1
II.3.2, 4.1,
6.3, 6.6
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matematycznych w
realnej sytuacji,
rozwiązywanie zadań
problemowych.

283
54. Po co jest
słownik
ortograficzny?

W świecie
informacji

Składanie papieru i
ozdabianie stron
słowniczka.

Edukacja
plastyczna

1

II.1.2, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.2, 4.1,
4.2, 5.1, 6.1,
6.3, 6.8, 6.9

284
54. Po co jest
słownik
ortograficzny?

W świecie
informacji

Wykonywanie
słowniczka
ortograficznego z
zastosowaniem
połączeń
nierozłącznych i
rozłącznych.

Edukacja
techniczna

1 VI.2.2a,b

285
54. Po co jest
słownik
ortograficzny?

W świecie
informacji

Nauka piosenki „W
listopadzie”.
Wprowadzenie pojęcia
gama. Poznanie gamy
C-dur. Aktywne
słuchanie muzyki –
towarzyszenie
instrumentalne.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.2.4, 3.1,
5.1

286
55. Zabawa
andrzejkowa

W świecie
informacji

Swobodne
wypowiedzi i
słuchanie informacji
podawanej przez
nauczyciela na temat
tradycji zabaw
andrzejkowych.
Odpowiedzi na
pytania do historyki
obrazkowej.
Uzupełnianie zdań i
opowiadanie
andrzejkowej
przygody na
podstawie ilustracji.
Pisanie z pamięci
wyrazów kojarzących
się z andrzejkami i
układanie z nimi zdań.
Ćwiczenia utrwalające
pisownię wyrazów z ó
niewymiennym.
Wyszukiwanie wyrazu
stróż w słowniczku
ortograficznym.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 3.5,
4.1, 4.4, 6.1

287
55. Zabawa
andrzejkowa

W świecie
informacji

Poznawanie tradycji
andrzejek –
wyjaśnianie znaczenia
andrzejkowych wróżb.
Andrzejkowe wróżby
– zabawy w klasie.
Omawianie zasad
współpracy podczas
zadań w grupie.

Edukacja
społeczna

1
III.1.9, 1.10,
2.5

288
55. Zabawa
andrzejkowa

W świecie
informacji

Grupowe
wykonywanie
ilustracji z
wykorzystaniem

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.3,
2.6
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wyrazów z ó
niewymiennym
(kolaż).

289
55. Zabawa
andrzejkowa

W świecie
informacji

Miniolimpiada –
ćwiczenie szybkości i
siły: zabawy bieżne,
rzuty do celu, wyścigi,
przeciąganie liny.
Wdrażanie do
sportowej rywalizacji
– radzenie sobie w
sytuacji przegranej i
zwycięstwa.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.3, 3.2, 3.3,
3.4

290
56. Lubimy
dawać prezenty

Pomagamy
potrzebującym

Wyjaśnianie pojęcia
prezent. Czytanie
wiersza D. Gellner
„Prezent dla
Mikołaja”, udzielanie
odpowiedzi na pytania
do tekstu. Określanie
cech życzliwego
człowieka.
Wymyślanie i
zapisywanie
pomysłów na prezent
dla Mikołaja oraz
uzasadnianie
propozycji.
Rzeczowniki w liczbie
pojedynczej i mnogiej.
Ćwiczenia w cichym
czytaniu ze
zrozumieniem, pisanie
imion wielką literą.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.5,
2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 4.3, 4.1,
4.4, 5.4

291
56. Lubimy
dawać prezenty

Pomagamy
potrzebującym

Grupowanie,
przeliczanie i
porównywanie liczby
elementów podczas
obserwowania zmian
w układzie tych
elementów,
stosowanie określeń
mniej, więcej, tyle
samo. Dodawanie i
odejmowanie,
grupowanie
elementów zgodnie z
podaną zasadą.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych z
wykorzystaniem
liczmanów.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.2, 2.1,
2.4, 3.2, 4.1,
6.1

292
56. Lubimy
dawać prezenty

Pomagamy
potrzebującym

Omawianie zasad
współpracy podczas
wykonywania zadań
dydaktycznych i
ćwiczeń ruchowych.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

293
56. Lubimy
dawać prezenty

Pomagamy
potrzebującym

Ćwiczenia bez
przyborów korygujące
prawidłową postawę
ciała. Kształtowanie
nawyku przyjmowania

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.6, 2.1,
2.7, 3.3
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prawidłowej postawy
w różnych pozycjach
ciała (ćwiczenia w
pozycji stojącej i
leżącej).

294
57. Czasem
chorujemy

Pomagamy
potrzebującym

Jak rozpoznać, że
jesteśmy chorzy? –
swobodne
wypowiedzi,
kształtowanie postawy
świadomego pacjenta.
Ćwiczenia utrwalające
nazwy chorób i ich
objawów, czytanie ich
opisów i łączenie
objawów z
odpowiadającymi im
chorobami.
Kształtowanie
prawidłowych postaw
w sprawie
przyjmowania leków,
uzupełnianie zdań
odpowiednimi
wyrazami. Ćwiczenia
gramatyczne –
rzeczowniki w liczbie
pojedynczej i mnogiej.
Rozmowa na temat
dbania o własne
zdrowie.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1,2,
1.5, 2.3, 4.1,
4.3, 4.4, 4.5,
5.4

295
57. Czasem
chorujemy

Pomagamy
potrzebującym

Mierzenie, rysowanie,
porównywanie
długości odcinków i
zapisywanie wyników
pomiarów.
Posługiwanie się
miarką centymetrową.
Mierzenie i
szacowanie długości
odcinków w czasie gry
„Oszacuj długość”.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.2, 2.4,
4.1, 5.1, 5.2,
6.6

296
57. Czasem
chorujemy

Pomagamy
potrzebującym

Omawianie zasad
współpracy w grupie.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

297
57. Czasem
chorujemy

Pomagamy
potrzebującym

Spotkanie z
przedstawicielem
służb medycznych
(lekarz, pielęgniarka,
ratownik medyczny),
poznawanie ich zajęć.
Dbamy o własne
zdrowie – utrwalanie
zachowań
prozdrowotnych.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.2.1, 2.4,
2.5, 2.6, 2.8,
2.14

298
57. Czasem
chorujemy

Pomagamy
potrzebującym

Stworzenie rysunku
kolorowych kredek w
programie Paint z
wykorzystaniem
funkcji kopiowania
elementów.

Edukacja
informatyczna

1 VII.1.2
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299
58. Lubimy
pomagać

Pomagamy
potrzebującym

Słuchanie
opowiadania
„Zdarzenie na
spacerze”, tworzenie
jego zakończenia.
Rozmowa na temat
emocji w sytuacji
pomagania innym.
Ustalanie kolejności
wydarzeń w
opowiadaniu,
opowiadanie jego
treści. Wyszukanie w
tekście i odczytanie
fragmentu
podziękowania
starszego pana.
Utrwalanie pisowni
wyrazów z rz
wymiennym –
tworzenie par
wyrazów
uzasadniających
poznaną zasadę.
Uzupełnianie zdań.
Nauka wybranej
rymowanki na pamięć.
Układanie zdań z
rozsypanki wyrazowej
i ich zapisywanie.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.3,
2.6, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5,
4.1, 4.4, 4.5,
4.9, 5.4

300
58. Lubimy
pomagać

Pomagamy
potrzebującym

Mierzenie różnych
przedmiotów za
pomocą miarki
centymetrowej,
wprowadzenie pojęcia
metr. Szacowanie i
mierzenie różnych
części ciała za pomocą
miarki centymetrowej,
zapisywanie i
porównywanie
wyników pomiarów i
szacunków. Analiza
otrzymanych
wyników.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.2, 2.4,
3.4, 4.1, 5.2,
5.3, 6.6

301
58. Lubimy
pomagać

Pomagamy
potrzebującym

Rozmowa na temat
pomocy osobom
potrzebującym.
Omawianie zasad
zgodnej współpracy w
grupie.

Edukacja
społeczna

1 III.1.4, 1.10

302
58. Lubimy
pomagać

Pomagamy
potrzebującym

Ćwiczenia
gimnastyczne z
przyborami
korygujące postawę
ciała (ze szczególnym
uwzględnieniem
pleców i stóp).

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.6, 2.1,
2.7, 3.3

303
59. Sąsiedzka
pomoc

Pomagamy
potrzebującym

Słuchanie
opowiadania B.
Kosmowskiej
„Wyjątkowe

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 2.3,
4.1, 4.4, 4.5,
4.9, 5.4
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spóźnienie”, rozmowa
sprawdzająca jego
rozumienie kierowana
pytaniami, ocena
zachowania głównej
bohaterki, wyrażanie
opinii na temat jej
zachowania. Dzielenie
się swoimi
doświadczeniami
związanymi z
osobami, którym
powinno się pomóc.
Ustalanie kolejności
wydarzeń w
opowiadaniu.
Rzeczowniki w liczbie
pojedynczej i mnogiej
– ćwiczenia.

304
59. Sąsiedzka
pomoc

Pomagamy
potrzebującym

Doskonalenie
umiejętności
rachunkowych;
przeliczanie
elementów;
porównywanie liczb w
zakresie 100 –
stosowanie określeń o
ile więcej, o ile mniej;
korzystanie z
diagramów;
rozwiązywanie
złożonych zadań
tekstowych
(obliczenia pieniężne,
wagowe, obliczanie
długości).

Edukacja
matematyczna

1

II.2.1, 2.2,
2.4, 3.1, 3.4,
4.1, 5.2, 6.3,
6.7, 6.8, 6.9

305
59. Sąsiedzka
pomoc

Pomagamy
potrzebującym

Rozmowa na temat
wartości niesienia
pomocy osobom
potrzebującym.

Edukacja
społeczna

1 III.1.4

306
59. Sąsiedzka
pomoc

Pomagamy
potrzebującym

„Każdy może
pomagać!” –
wykonanie pracy
plastycznej kredkami.
„Medal dla
społecznika” –
ozdabianie pracy
plastyczno-
technicznej.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.3,
2,4, 2.7

307
59. Sąsiedzka
pomoc

Pomagamy
potrzebującym

„Medal dla
społecznika” –
wykonywanie pracy z
wykorzystaniem
plasteliny i materiałów
tekstylnych.

Edukacja
techniczna

1 VI.2.2a, 2.4

308
59. Sąsiedzka
pomoc

Pomagamy
potrzebującym

Nauka piosenki
„Mikołaj”.
Odczytywanie rytmów
tataizacją.
Rozpoznawanie
odgłosów.
Akompaniament do

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.1, 2.4,
4.1, 4.2, 4.5
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piosenki na
instrumentach
perkusyjnych. Granie
na dzwonkach utworu
„Gama na zjeżdżalni”.

309
60. Dzień
grzeczności

Pomagamy
potrzebującym

Rozmowa na temat
znaczenia kulturalnego
zachowania się na co
dzień, uzasadnianie
swoich wypowiedzi.
Utrwalanie zasad
kulturalnego
zwracania się do
rówieśników,
wskazywanie
poprawnych zwrotów,
odgrywanie scenek,
ocena zachowania
bohaterów.
Przypomnienie
podstawowych
zwrotów
grzecznościowych
stosowanych na co
dzień, uzupełnianie
zdań. Omawianie
ilustracji,
wskazywanie sytuacji
prezentujących
prawidłową postawę w
sytuacjach życiowych.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.3, 2.4,
2.7, 2.8, 3.2,
3.3, 4.1, 4.4

310
60. Dzień
grzeczności

Pomagamy
potrzebującym

Poznajmy się –
ćwiczenia w
kulturalnym
przedstawianiu się.
Zwroty
grzecznościowe
stosowane na co dzień.
Ocena zachowania
bohaterów scenek.
Omawianie zasad
współpracy w grupie.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.4,
1.10

311
60. Dzień
grzeczności

Pomagamy
potrzebującym

Gry i zabawy z
kołowaniem piłki.
Kształtowanie
zręczności i
koordynacji
wzrokowo-ruchowej.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.6, 2.1,
2.3, 3.2, 3.3,
3.4

312
61. Komu
potrzebny jest
śnieg?

Zimowe dni

Rozmowa o wpływie
śniegu na życie ludzi i
zwierząt. Słuchanie
tekstu H. Bechlerowej
„Szedł sobie ktoś”,
odpowiedzi na pytania
do tekstu,
wyszukiwanie
wyrazów
określających
czynności śniegu,
scenki dramowe.
Uzupełnianie zdań
zgodnie z kolejnością

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1. 1.2,
1.3, 1.5, 2.1,
2.3, 2.5, 2.8,
3.1, 3.4, 4.9,
5.4
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wydarzeń – określenia
związane z
następstwem
czasowym.
Podziękowanie –
omawianie krótkiej
formy wypowiedzi.
Ćwiczenia
ortograficzne –
wymiana ó na o, utrata
dźwięczności na
końcu wyrazu.
Ćwiczenia rozwijające
aktywne słuchanie.

313
61. Komu
potrzebny jest
śnieg?

Zimowe dni

Grupowanie
elementów po tyle
samo. Obliczanie sum
elementów w zakresie
20. Rozwiązywanie
zadań tekstowych z
wykorzystaniem
rysunków
pomocniczych.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 3.1,
4.1, 6.9

314
61. Komu
potrzebny jest
śnieg?

Zimowe dni

Omawianie zasad
odgrywania scenek
dramowych w
grupach.

Edukacja
muzyczna

1 III.1.1, 1.10

315
61. Komu
potrzebny jest
śnieg?

Zimowe dni

Wyjaśnianie pojęcia
pejzaż. „Śnieżne
pejzaże” – malowanie
na ciemnym tle.

Edukacja
plastyczna

1
V.1.1a, 2.2,
2.8, 3.2

316
61. Komu
potrzebny jest
śnieg?

Zimowe dni

Gry i zabawy
doskonalące
umiejętność reakcji na
sygnał dźwiękowy.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.3, 2.4e, 2.7

317
62. Prognoza
pogody

Zimowe dni

Jestem płatkiem
śniegu – odgrywanie
scenek dramowych.
Wyszukiwanie w
opowiadaniu „Szedł
sobie ktoś”
potrzebnych
informacji i ich
zapisywanie.
Ćwiczenia w ustnym
układaniu zdań z
podanymi wyrazami.
Jestem prezenterem
pogody – zabawy
tematyczne.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.3, 2.4,
2.8, 3.2, 3.4,
4.1, 4.4, 5.1

318
62. Prognoza
pogody

Zimowe dni

Przeliczanie
elementów
dziesiątkami. Liczenie
banknotów
dziesięciozłotowych,
obliczanie długości.
Mnożenie liczb
jednocyfrowych przez
10 – obliczenia w
zakresie 100.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 3.1,
4.1, 5.2, 6.3,
6.9
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319
62. Prognoza
pogody

Zimowe dni

Omawianie zasad
współpracy podczas
odgrywania scenek
dramowych.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

320
62. Prognoza
pogody

Zimowe dni

Rodzaje opadów i
obserwacje pogody.
Skąd się biorą
chmury? –
doświadczenie
prezentujące
parowanie wody,
wyciąganie wniosków.
Oglądanie filmu
prezentującego, jak
powstaje śnieg, i
omawianie go
(wyjaśnianie zjawiska
zamarzania i topnienia
wody). Ćwiczenia w
odczytywaniu symboli
pogody i wskazań
termometrów,
omawianie sytuacji, w
których jest możliwe
wystąpienie różnych
opadów.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.4, 1.6,
2.8

321
62. Prognoza
pogody

Zimowe dni

Rozwiązywanie
łamigłówek
logicznych –
rysowanie linii za
pomocą komend
(strzałek).

Edukacja
informatyczna

1
VII.1.1, 1.2,
1.3

322
63. Hu, hu, ha,
zima trwa!

Zimowe dni

Głośne czytanie
opowiadania
„Bezpieczne
lądowanie”,
samodzielne
rozwiązywanie testu
sprawdzającego
stopień zrozumienia
tekstu. Ćwiczenia
ortograficzne –
pisownia wyrazów z ó
wymieniającym się na
o, a, e. Uzupełnianie
wyrazów brakującymi
literami, pisanie
wyrazów
wyjaśniających
poznaną zasadę –
praca samodzielna.
Ćwiczenia
doskonalące czytanie
ze zrozumieniem.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1,
4.4

323
63. Hu, hu, ha,
zima trwa!

Zimowe dni

Wyjaśnianie
wyrażenia dwa razy
tyle. Mnożenie przez
2, podwajanie.
Obliczanie i
porównywanie
iloczynów w zakresie
20.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.4,
3.1, 3.3, 4.1
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324
63. Hu, hu, ha,
zima trwa!

Zimowe dni

Omawianie zasad
współpracy podczas
wykonywania
doświadczeń.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

325
63. Hu, hu, ha,
zima trwa!

Zimowe dni

Eksperymenty z wodą
– określanie
właściwości wody w
stanie płynnym,
badanie
rozpuszczalności
różnych substancji i
związków, zjawisko
zatapiania i
utrzymywania się na
wodzie – wyciąganie
wniosków.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.6, 2.10,
2.11

326
63. Hu, hu, ha,
zima trwa!

Zimowe dni
Gry i zabawy z piłką –
toczenie, podrzucanie i
chwytanie.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.3, 2.7, 3.2,
3.3, 3.4

327
64. By nauka
nie poszła w las

Zimowe dni

Rozmowa na temat
warunków
sprzyjających uczeniu
się. Wyjaśnianie tytułu
tekstu informacyjnego
„Jak nie myśleć o
niebieskich
migdałach?”,
definiowanie pojęcia
koncentracja.
Poznawanie ćwiczeń
wspomagających
koncentrację.
Tworzenie początku i
zakończenia przygody
Rabana – na
podstawie ilustracji i
krótkiego tekstu,
doskonalenie czytania
ze zrozumieniem.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.3, 3.1, 3.5,
4.1, 4.3, 4.4,
6.3

328
64. By nauka
nie poszła w las

Zimowe dni

Praktyczne stosowanie
przemienności
mnożenia. Mnożenie
przez 2, 4, 8.
Zapisywanie formuły
matematycznej do
sytuacji zadaniowych,
obliczenia pieniężne.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 3.1,
3.2, 4.1, 6.3,
6.9

329
64. By nauka
nie poszła w las

Zimowe dni

Doskonalenie
współpracy
zespołowej, rozwijanie
koleżeńskości.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

330
64. By nauka
nie poszła w las

Zimowe dni

Wykonywanie gry
zręcznościowej
usprawniającej
koncentrację.

Edukacja
techniczna

1
VI.1.1, 1.2,
2.2b, 2.4

331
64. By nauka
nie poszła w las

Zimowe dni

Nauka piosenki
„Domowa piosenka”.
Rozpoznawanie gamy
w piosence. Aktywne
słuchanie muzyki
programowej.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.2, 1.4,
2.4, 4.5, 4.7
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Realizacja ruchem i
gestodźwiękami
melodii „Siedzi sobie
zając”.

332
65. Zimowe
zabawy

Zimowe dni

Klasowy turniej –
utrwalanie
umiejętności i
wiadomości z zakresu
edukacji
polonistycznej i
wiedzy o Polsce.
Ćwiczenia
ortograficzne
utrwalające pisownię
wyrazów z ó
wymiennym. Czytanie
ze zrozumieniem –
ćwiczenia doskonalące
samodzielną pracę.
Czy to już umiem? –
samokontrola.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.1, 2.5, 3.2,
4.1, 4.4, 6.2,
6.3

333
65. Zimowe
zabawy

Zimowe dni
Doskonalenie
umiejętności zgodnej
współpracy w grupie.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

334
65. Zimowe
zabawy

Zimowe dni

„Nasz Piotruś” –
wykonywanie w
parach kart do gry
zgodnie z podaną
instrukcją.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.3,
2.6

335
65. Zimowe
zabawy

Zimowe dni

Doskonalenie
umiejętności
korzystania z różnych
źródeł informacji.

Edukacja
informatyczna

1
VII.3.3, 3.1,
4.1, 5.3

336
65. Zimowe
zabawy

Zimowe dni

Ćwiczenia
równoważne w
różnych pozycjach
ciała i na
zróżnicowanym
podłożu – kształcenie
równowagi (ćwiczenia
z laskami
gimnastycznymi,
przyjmowanie
poprawnej pozycji
wyjściowej do
ćwiczeń).

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.6, 2.1,
2.6, 2.7, 3.2,
3.3

337
66. Składamy
życzenia

Tradycje
bożonarodzeniowe

Poznawanie różnych
form i sposobów
składania życzeń
okolicznościowych.
Czytanie opowiadania
R. Witka „Kartki babci
Łucji”, wypowiedzi na
temat tekstu i tradycji
wysyłania życzeń.
Redagowanie życzeń z
okazji świąt, wielka
litera w zwrotach
grzecznościowych.
Scenki dramowe –
składanie życzeń.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.1, 2.3,
3.4, 4.1, 4.3,
4.4
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338
66. Składamy
życzenia

Tradycje
bożonarodzeniowe

Doskonalenie
umiejętności
rachunkowych –
dodawanie,
odejmowanie,
mnożenie.
Opowiadanie
matematyczne –
analiza tekstu i
układanie działań i
pytań. Rozwiązywanie
zadań tekstowych –
analiza zadania,
układanie zadań o
klasowej choince.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
2.3, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 6.6

339
66. Składamy
życzenia

Tradycje
bożonarodzeniowe

Uświadomienie roli
przekazywania i
podtrzymywania
tradycji świątecznych.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.4,
2.5

340
66. Składamy
życzenia

Tradycje
bożonarodzeniowe

Wykonywanie kartki z
okazji Bożego
Narodzenia – praca
plastyczna pastelami
olejowymi.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.3,
2.7

341
66. Składamy
życzenia

Tradycje
bożonarodzeniowe

Gry i zabawy z piłką –
doskonalenie celności
(toczenie piłki, gry
rzutne, rzuty do celu).

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.3,
3.2, 3.3, 3.4

342
67. Radość z
choinki

Tradycje
bożonarodzeniowe

Swobodne
wypowiedzi na temat
choinki w domach
rodzinnych,
wyjaśnianie pojęcia
choinka. Słuchanie
wiadomości
podawanych przez
nauczyciela o historii
choinki i symbolice
ozdób choinkowych.
Czytanie wiersza L.J.
Kerna „Choinka”,
analiza jego zapisu (w
formie choinki),
wskazywanie rymów.
Ćwiczenia w czytaniu
wiersza różnymi
sposobami.
Wyszukiwanie w
wierszu nazw ozdób
choinkowych,
zapisywanie do nich
rymów,
porządkowanie
wyrazów zgodnie z
kolejnością
alfabetyczną.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.1, 2.3, 3.1,
3.4, 4.1, 4.4,
4.6, 6.3

343
67. Radość z
choinki

Tradycje
bożonarodzeniowe

Zabawy matematyczne
doskonalące
rozumienie symetrii –
lustrzanego odbicia.
Doświadczanie
symetrii w zabawach

Edukacja
matematyczna

1
II.2.1, 2.2,
5.4, 6.9
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matematycznych.
Dostrzeganie symetrii
we wzorach i w
najbliższym otoczeniu.
Układanie figur,
pisanie cyfr w
lustrzanym odbiciu.

344
67. Radość z
choinki

Tradycje
bożonarodzeniowe

Omawianie dawnych i
współczesnych
tradycji ubierania
choinki z okazji
Bożego Narodzenia.
Kształtowanie nawyku
kultywowania tradycji.
Doskonalenie
umiejętności
współpracy w parze i
w grupie.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.9,
1.10, 2.5

345
67. Radość z
choinki

Tradycje
bożonarodzeniowe

Obserwacje
przyrodnicze
bożonarodzeniowego
drzewka (lub
przyniesionych
gałązek rośliny
nagonasiennej
(świerka, jodły lub
sosny) – różnicowanie
gatunków drzew
iglastych, ich nasion i
szyszek. Nasiona
jadalne w potrawach
wigilijnych –
pogadanka połączona
z obserwacjami.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.3,
1.4, 1.6, 2.4,
2.6

346
67. Radość z
choinki

Tradycje
bożonarodzeniowe

Zespołowe malowanie
choinki na płótnie
inspirowane
piosenkami i
wierszem.
Dekorowanie
zawieszki.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.2, 2.3

347
67. Radość z
choinki

Tradycje
bożonarodzeniowe

Zawieszka z szyszki –
wykonywanie ozdób
na klasową choinkę
zgodnie z instrukcją.

Edukacja
techniczna

1
VI.1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2a,b

348
67. Radość z
choinki

Tradycje
bożonarodzeniowe

Wykorzystanie
powtórzeń do
tworzenia bloków
poleceń.
Wyszukiwanie
potrzebnych
informacji w
internecie.

Edukacja
informatyczna

1
VII.1.1, 1.2,
1.3, 3.1, 3.3,
5.1

349
67. Radość z
choinki

Tradycje
bożonarodzeniowe

Słuchanie piosenek o
tematyce
bożonarodzeniowej.

Edukacja
muzyczna

1 VIII.1.7

350
68. Różne
tradycje
świąteczne

Tradycje
bożonarodzeniowe

Swobodne
wypowiedzi na temat
rodzinnych tradycji i
zwyczajów
bożonarodzeniowych,

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
1.5, 2.3, 3.2,
4.2, 4.3
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wyszukiwanie
informacji o
tradycjach
bożonarodzeniowych
na świecie.
Uzupełnianie notatki
na podstawie
samodzielnie
przeczytanego tekstu
informacyjnego
„Rodzinne zwyczaje”.
Wspólne redagowanie
i pisanie listu do
Świętego Mikołaja,
przypomnienie
elementów listu.
Numerowanie
kolejnych czynności
związanych z
wykonaniem
pierników (na
podstawie przepisu
„Pyszne pierniczki”).

351
68. Różne
tradycje
świąteczne

Tradycje
bożonarodzeniowe

Mnożenie liczb przez
5, 10, doskonalenie
rachunku
pamięciowego.
Zabawy matematyczne
doskonalące
umiejętności
rachunkowe z
wykorzystaniem
kostek do gry.
Rozwiązywanie
prostych zadań
tekstowych.

Edukacja
matematyczna

1

II.2.1, 2.2,
2.4, 3.3, 4.1,
6.3, 6.7, 6.8,
6.9

352
68. Różne
tradycje
świąteczne

Tradycje
bożonarodzeniowe

Poznawanie
wybranych tradycji
bożonarodzeniowych
w Polsce i na świecie.
Doskonalenie
współpracy podczas
wyszukiwania i
prezentowania
informacji na podany
temat.

Edukacja
społeczna

1
III.1.1, 1.10,
2.5

353
68. Różne
tradycje
świąteczne

Tradycje
bożonarodzeniowe

„Pyszne pierniczki” –
ozdabianie
świątecznych
wypieków.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.2

354
68. Różne
tradycje
świąteczne

Tradycje
bożonarodzeniowe

Wycinanie z
kolorowego papieru i
ozdabianie buta
Mikołaja materiałami
tekstylnymi.

Edukacja
techniczna

1 VI.2.2a

355
68. Różne
tradycje
świąteczne

Tradycje
bożonarodzeniowe

Wyszukiwanie w
internecie informacji
potrzebnych do
wykonania zadania.

Edukacja
informatyczna

1
VII.3.1, 3.3,
5.1

356
68. Różne
tradycje
świąteczne

Tradycje
bożonarodzeniowe

Słuchanie, nauka i
śpiewanie
popularnych kolęd.

Edukacja
muzyczna

1 VIII.2.3
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357
68. Różne
tradycje
świąteczne

Tradycje
bożonarodzeniowe

Kształtowanie
zręczności i
koordynacji
wzrokowo-ruchowej –
podania i chwyty piłki
w miejscu i w biegu,
zabawy bieżne, gry i
zabawy rzutne z
różnymi rodzajami
piłek.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.3,
3.2, 3.3, 3.4,
3.5

358
69. To już
święta!

Tradycje
bożonarodzeniowe

Odczytywanie nazw
świątecznych dni –
praca z kalendarzem.
Swobodne
wypowiedzi na temat
przygotowań do świąt
w domach rodzinnych.
Słuchanie i czytanie
wiersza E.
Śnieżkowskiej-Bielak
„Wieczór wigilijny”.
Rozmowa na temat
tradycji wigilijnych
wspomnianych w
wierszu, pisanie
wyrazów
określających nastrój
utworu, pisanie zdania
z pamięci. Opisywanie
bombki z
wykorzystaniem pytań
pomocniczych.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.5, 2.3, 3.1,
3.3, 3.4, 4.1,
4.2, 4.4

359
69. To już
święta!

Tradycje
bożonarodzeniowe

Wyszukiwanie dat w
kalendarzu,
wykonywanie
obliczeń
kalendarzowych.
Mnożenie liczb w
zakresie 100. Gry
matematyczne
doskonalące
praktyczne stosowanie
przemienności
mnożenia. Układanie
prostokątów o
określonej liczbie
kwadratów. Obliczanie
liczby kwadratów za
pomocą mnożenia.

Edukacja
matematyczna

1

II.2.1, 2.2,
2.4, 3.3, 4.1,
6.4, 6.6, 6.8,
6.9

360
69. To już
święta!

Tradycje
bożonarodzeniowe

Tradycje
bożonarodzeniowe,
znaczenie
podtrzymywania
tradycji.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 2.5

361
69. To już
święta!

Tradycje
bożonarodzeniowe

Ilustrowanie wiersza
dowolną techniką.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.2,
2.3, 2.8

362
69. To już
święta!

Tradycje
bożonarodzeniowe

Nauka piosenki
„Choineczko,
choineczko”.
Śpiewanie i granie
kolędy „Lulajże,
Jezuniu”. Rozmowa o

Edukacja
muzyczna

1
VIII.2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 5.1

Uonet+ about:blank

64 z 78 29.09.2021, 18:41



roli muzyki w
podkreślaniu nastroju.
Klasowy konkurs
kolęd. Słuchanie i
śpiewanie piosenek o
tematyce
bożonarodzeniowej.

363
70. Nasza
Wigilia

Tradycje
bożonarodzeniowe

Tworzenie skojarzeń
związanych ze
świętami. Ćwiczenia
w poprawnym pisaniu
życzeń.
Przypomnienie
wiadomości o
rzeczowniku,
określanie jego
rodzaju, dobieranie
przymiotników.
Przypomnienie
zwyczajów
wigilijnych i
bożonarodzeniowych
w formie pytań i
odpowiedzi. Udział w
szkolnych jasełkach.
Spotkanie klasowe –
składanie życzeń i
wspólne kolędowanie.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.4, 1.5, 2.1,
4.1, 4.3, 4.4,
5.4, 6.2

364
70. Nasza
Wigilia

Tradycje
bożonarodzeniowe

Kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych.
Kształtowanie
właściwych zachowań
w różnych miejscach i
sytuacjach.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 2.5

365
70. Nasza
Wigilia

Tradycje
bożonarodzeniowe

„Wizytówka na
wigilijny stół” –
wykonanie pracy
plastycznej techniką
mieszaną.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.3

366
70. Nasza
Wigilia

Tradycje
bożonarodzeniowe

Wspólne kolędowanie.
Edukacja
muzyczna

1 VIII.2.3, 3.1

367
70. Nasza
Wigilia

Tradycje
bożonarodzeniowe

Toczenie się,
przetaczanie i
kołysanie w różnych
pozycjach ciała –
ćwiczenie zwinności i
orientacji w
przestrzeni.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.3,
2.4a, 2.7, 3.2,
3.3

368
71. Witamy
Nowy Rok!

Nowy rok

Wypowiedzi na temat
doświadczeń, przeżyć
i zwyczajów
związanych z
żegnaniem starego
roku i witaniem
nowego. Wyjaśnianie
przysłów
noworocznych.
Słuchanie, omawianie
i czytanie z podziałem
na role wiersza J.
Kiersta „Dwunastu
braci”, wypowiedzi na

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.3, 2.4,
3.1, 3.3, 3.4,
4.1, 4.4, 5.5
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temat wiersza.
Utrwalanie nazw
kolejnych miesięcy –
ćwiczenia językowe
(odczytywanie nazw
miesięcy z rebusów,
analiza wzrokowa,
zmiękczenia
spółgłosek). Nauka na
pamięć nazw miesięcy.

369
71. Witamy
Nowy Rok!

Nowy rok

Układanie zadań
tekstowych i działania
do rysunku –
obliczenia w zakresie
tabliczki mnożenia.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.
Odczytywanie
iloczynów z tabliczki
mnożenia.

Edukacja
matematyczna

1
II.3.1, 3.3,
4.1, 4.2

370
71. Witamy
Nowy Rok!

Nowy rok

Wypowiedzi na temat
tradycji żegnania
starego roku i witania
nowego. Omawianie
zasad wykonania
klasowego kalendarza.

Edukacja
społeczna

1 III.2.5

371
71. Witamy
Nowy Rok!

Nowy rok

Cykliczna organizacja
roku w przyrodzie –
pogadanka połączona
z zabawą edukacyjną,
nazwy kolejnych
miesięcy i cechy
charakterystyczne
poszczególnych pór
roku.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.1, 1.2,
2.8, 3.6

372
71. Witamy
Nowy Rok!

Nowy rok

Tworzenie
„Klasowego
kalendarza
przyrodniczego” –
praca w grupie.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.3,
2.6

373
71. Witamy
Nowy Rok!

Nowy rok

Gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem
przyborów
gimnastycznych:
pokonywanie
przeszkód w ruchu;
bieg w połączeniu z
przenoszeniem
przedmiotów; rzuty
woreczkami do celu;
skoki jednonóż i
obunóż; ćwiczenia
zwinnościowe –
skłony, przetaczanie;
uczestnictwo w grach
ruchowych i
respektowanie ich
zasad.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.3,
2.4a, 2.7, 3.2,
3.3

374
72. Mierzenie
czasu

Nowy rok

Inscenizacja wiersza J.
Kiersta „Dwunastu
braci”. Słuchanie
tekstu B. Orłowskiego

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 2.2,
2.3, 2.6, 3.1,
3.3, 4.1, 4.2,

Uonet+ about:blank

66 z 78 29.09.2021, 18:41



na temat powstania,
działania i
wykorzystywania
zegarów słonecznych.
Wypowiedzi na temat
różnych typów
zegarów i zegarków.
Porządkowanie zdań,
ćwiczenia w ustnym
opisywaniu zegarów z
wykorzystaniem
pytań. Uzupełnianie
diagramu wyrazami
(zgodnie z liczbą liter
w wyrazie). Tworzenie
rodziny wyrazu zegar.
Wyjaśnianie
powiedzeń z wyrazem
czas.

4.4, 5.5

375
72. Mierzenie
czasu

Nowy rok

Szacowanie
liczebności zbiorów w
różnych życiowych
sytuacjach.
Dodawanie i
odejmowanie w
zakresie 100,
obliczenia pieniężne.

Edukacja
matematyczna

1
II.3.2, 6.3,
6.6, 6.9

376
72. Mierzenie
czasu

Nowy rok

Wypowiedzi na temat
znaczenia
punktualności w życiu
codziennym i skutków
spóźniania się – na
podstawie własnych
doświadczeń.

Edukacja
społeczna

1 III.1.4

377
72. Mierzenie
czasu

Nowy rok

Wykonanie zegara
demonstracyjnego z
papierowego
talerzyka. Zapoznanie
z działaniem zegara
słonecznego.

Edukacja
techniczna

1 VI.1.2, 2a,b

378
72. Mierzenie
czasu

Nowy rok

Rysowanie
świątecznych bombek
i ozdabianie choinki w
edytorze grafiki Paint.

Edukacja
informatyczna

1 VII.2.2

379
73. Bal
karnawałowy

Nowy rok

Wypowiedzi na temat
organizowania balów
karnawałowych.
Opisywanie pocztówki
noworocznej
(przedstawionej sceny,
kolorystki i nastroju).
Udzielanie
odpowiedzi ustnych i
pisemnych na pytania
do wiersza D. Gellner
„Karnawał”,
wyszukiwanie w
tekście odpowiednich
fragmentów. Głośne
czytanie wiersza (z
odpowiednią
intonacją) z podziałem

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.3,
2.8, 3.3, 3.3,
3.4, 4.1, 4.2,
4.4, 4.9, 5.1,
5.6
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na role. Uzupełnianie,
wspólne układanie,
porządkowanie i
przepisywanie zdań
związanych z
zabawami
karnawałowymi.

380
73. Bal
karnawałowy

Nowy rok
Obliczenia pieniężne.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.4, 3.2,
4.1, 6.3

381
73. Bal
karnawałowy

Nowy rok

Poznawanie tradycji
organizowania zabaw
karnawałowych, w
tym balów
przebierańców.

Edukacja
społeczna

1 III.2.5

382
73. Bal
karnawałowy

Nowy rok
Wykonywanie
projektu stroju na bal
karnawałowy.

Edukacja
plastyczna

1
V.1.1c, 2a,
2.6

383
73. Bal
karnawałowy

Nowy rok

Gry rzutne, odmiany
gry w zbijanego –
kształtowanie celności
i koordynacji
wzrokowo-ruchowej.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.3, 2.7, 3.2,
3.3, 3.4

384
74. Zapraszamy
na bal

Nowy rok

Wypowiedzi na temat
funkcji zaproszenia.
Rozmowa kierowana
pytaniami
zainspirowana
komiksem „Raban na
balu karnawałowym”,
pisanie odpowiedzi na
pytania. Opowiadanie
przygody Rabana.
Ćwiczenia w
rozwijaniu zdań,
wyszukiwanie
najważniejszego
rzeczownika i
czasownika w zdaniu.
Analiza treści i
kompozycji
zaproszenia –
zadawanie pytań o
podstawowe
informacje. Wspólne i
indywidualne
układanie zaproszenia,
przepisywanie go do
zeszytów.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5,
3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 4.1, 4.3,
4.4, 5.1, 5.4,
5.7

385
74. Zapraszamy
na bal

Nowy rok

Opisywanie różnic w
konstrukcji budowli
przestrzennych.
Używanie pojęć pion,
poziom, skos.
Rozwijanie
umiejętności czytania
planów budowli.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.1, 1.3,
3.2, 5.4

386
74. Zapraszamy
na bal

Nowy rok

Wykonanie
zaproszenia na bal
przebierańców dla
młodszych koleżanek i

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.3,
2.6, 2.7
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kolegów ze szkoły,
ozdabianie ich wg
własnego pomysłu.

387
74. Zapraszamy
na bal

Nowy rok

Nauka piosenki
„Zegary”.
Odczytywanie rytmów
tataizacją i na
instrumentach.
Wprowadzenie całej
nuty. Realizacja
wielogłosowej
partytury rytmicznej.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.2.2, 2.4,
4.1, 5.1

388
75. Gość w
domku na
drzewie

Nowy rok

Ćwiczenia utrwalające
wiadomości i
umiejętności
polonistyczne – stacje
zadaniowe: „Gość w
domku na drzewie” –
ciche czytanie tekstu
ze zrozumieniem;
ćwiczenia
ortograficzne –
pisownia wyrazów z
rz i ó wymiennym
oraz w zakończeniu
-ówka, wielka litera w
nazwach własnych;
porządkowanie
wyrazów w kolejności
alfabetycznej;
rozpoznawanie
rzeczowników.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.7, 3.2, 4.1,
4.4, 4.6, 4.8,
5.4, 6.3

389
75. Gość w
domku na
drzewie

Nowy rok

Omawianie zasad
współpracy podczas
rozwiązywania zadań
(na stacjach
zadaniowych) i
ćwiczeń ruchowych.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

390
75. Gość w
domku na
drzewie

Nowy rok

Ćwiczenia utrwalające
zdobyte wiadomości i
umiejętności (stacje
zadaniowe): budowa
ciała człowieka;
zdrowe odżywianie;
określanie
podstawowych cech
krajobrazów;
rozpoznawanie i
nazywanie jesiennych
prac w polu, w sadzie i
w ogrodzie.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.2.1, 2.6,
3.1

391
75. Gość w
domku na
drzewie

Nowy rok
Rzuty i chwyty piłki –
utrwalanie zasad gry
w dwa ognie.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.3,
2.7, 3.3, 3.4d

392
76. W szkolnej
gromadzie

Razem żyje się
lepiej

Rozważania na temat
wad i zalet. Słuchanie
wiersza M.
Strzałkowskiej
„Historyjka i
bestyjka”. Układanie
tekstu zgodnie z
chronologią wydarzeń,

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.3,
3.1, 3.2, 3.4,
4.1, 4.2, 4.4,
4.6, 5.7, 6.3
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czytanie wiersza z
podziałem na role.
Utrwalanie kolejnych
dni tygodnia i ich
zapisywanie. Zasada
pisowni wyrazów z
cząstką róż. Pisanie
wielozdaniowej
wypowiedzi na
podstawie wcześniej
zebranych informacji i
przygotowanych
pytań.

393
76. W szkolnej
gromadzie

Razem żyje się
lepiej

Ćwiczenia praktyczne
– pokazywanie godzin
i minut na zegarze
demonstracyjnym;
odczytywanie wskazań
zegarów w systemie
24-godzinnym; proste
obliczenia zegarowe –
gra z użyciem kostki.
Gra strategiczna
„Zegar”.

Edukacja
matematyczna

1 II.3.2, 6.4

394
76. W szkolnej
gromadzie

Razem żyje się
lepiej

Poznawanie
preferencji
edukacyjnych klasy –
zabawy integracyjne.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

395
76. W szkolnej
gromadzie

Razem żyje się
lepiej

Gry i zabawy ruchowe
na śniegu z sankami,
przestrzeganie zasad
współpracy i
bezpieczeństwa.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.4d,
3.2. 3.7

396
77. Po każdej
nocy wschodzi
słońce

Razem żyje się
lepiej

Głośne czytanie
wiersza M.
Strzałkowskiej
„Historyjka i
bestyjka”, ustalenie,
kim jest bestyjka.
Utrwalanie pisowni
wyrazów z ó
wymiennym i
niewymiennym. Ustne
opisywanie rzeźb z
plasteliny,
uzupełnianie opisu
stworka na podstawie
ilustracji. Czytanie
tekstu informacyjnego
„Kierunki świata”,
udzielanie odpowiedzi
na pytania do tekstu.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.3,
3.1, 3.2, 3.4,
4.1, 4.3, 4.4,
5.7

397
77. Po każdej
nocy wschodzi
słońce

Razem żyje się
lepiej

Objaśnianie sposobu
tworzenia i
zapisywania liczb
rzymskich. Ćwiczenia
doskonalące
znajomość liczb
rzymskich, ustawianie
liczb w ciągu
malejącym.
Numerowanie

Edukacja
matematyczna

1
II.2.2, 2.3,
2.4, 6.4
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kolejnych miesięcy
znakami rzymskimi.
Zapisywanie daty z
wykorzystaniem
znaków rzymskich.
Różne sposoby
zapisywania dat.

398
77. Po każdej
nocy wschodzi
słońce

Razem żyje się
lepiej

Wskazywanie
głównych kierunków
(stron) świata na
mapie i w terenie.
Omawianie działania
kompasu. Zabawy
edukacyjne
utrwalające kierunki
świata. Obserwacja
położenia słońca na
niebie.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.6, 3.3,
3.6

399
77. Po każdej
nocy wschodzi
słońce

Razem żyje się
lepiej

Wyjaśnianie pojęcia
rzeźba. Bestyjka –
indywidualne
wykonywanie rzeźby z
plasteliny.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.4, 2.8,
3.1

400
77. Po każdej
nocy wschodzi
słońce

Razem żyje się
lepiej

Wyszukiwanie
wskazanych zdjęć w
internecie.

Edukacja
informatyczna

1
VII.3.1, 3.2,
5.3

401
78. Nasze
emocje

Razem żyje się
lepiej

Czytanie tekstu
informacyjnego „Co
czujemy?”,
prezentowanie tekstu
przez grupy,
omawianie
symbolicznego
znaczenia
emotikonów. Gra
dydaktyczna
wspomagająca rozwój
emocjonalny,
ćwiczenia w
rozpoznawaniu i
nazywaniu uczuć.
Tworzenie i
zapisywanie wyrazów
przeciwstawnych
związanych z
uczuciami. Głośne
czytanie tekstu o
przygodzie Agi,
omawianie ilustracji,
indywidualne pisanie
zakończenia
opowiadania.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.3, 2.4,
2.7, 3.1, 3.2,
3.4, 2.3, 4.1,
4.2, 5.5

402
78. Nasze
emocje

Razem żyje się
lepiej

Dodawanie liczb w
zakresie 100.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych,
dopełnianie do
podanej liczby.
Porównywanie
zapisanych liczb w
trakcie gry z użyciem
kostek. Określanie

Edukacja
matematyczna

1

II.2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.2,
3.4, 4.1, 6.8,
6.9
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prawidłowości
zapisanego ciągu
liczb.

403
78. Nasze
emocje

Razem żyje się
lepiej

Omawianie zasad
współpracy podczas
wykonywania zadań w
grupie. Ćwiczenia
wspomagające rozwój
emocjonalny dzieci.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.4

404
78. Nasze
emocje

Razem żyje się
lepiej

Gry i zabawy ze
sportową rywalizacją
– kształtowanie
szybkości, skoczności
i siły: przyjmowanie
podstawowych pozycji
do ćwiczeń (w
rozkroku, siadzie
podpartym i płaskim);
bieg do wyznaczonego
miejsca; skoki w dal;
rzuty przyborami do
celu i na odległość;
respektowanie zasad
gier ruchowych;
radzenie sobie w
sytuacji wygranej i
przegranej.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.1, 2.2,
2.3, 2.7, 3.2,
3.3

405
79. Nie lubimy
przezwisk

Razem żyje się
lepiej

Słuchanie
opowiadania A. Sójki
„Bałwan i inni”,
udzielanie odpowiedzi
na pytania do tekstu.
Opis zachowania
Zuzanny Złośliwej –
określanie
negatywnych emocji,
wskazywanie
powodów jej
przemiany.
Uzupełnianie zdań
podanymi wyrazami,
rodzina wyrazu
kłótnia, pisanie
wyrazów w kolejności
alfabetycznej.
Ćwiczenia
ortograficzne –
pisownia wyrazów z
utratą dźwięczności.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
1.3, 2.3, 2.5,
3.1, 3.3, 4.1,
4.4, 4.6, 5.5,
6.3

406
79. Nie lubimy
przezwisk

Razem żyje się
lepiej

Utrwalanie pojęcia
odcinek. Rysowanie,
mierzenie odcinków i
porównywanie ich
długości –
wykorzystanie gier
dydaktycznych.

Edukacja
matematyczna

1
II.1.2, 2.1,
3.2, 5.1, 5.2,
6.6, 6.8

407
79. Nie lubimy
przezwisk

Razem żyje się
lepiej

Dzielenie się
doświadczeniami
związanymi z
dokuczaniem i
przezwiskami –
wskazywanie

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.4
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negatywnych skutków.

408
79. Nie lubimy
przezwisk

Razem żyje się
lepiej

„Zaczarowane
pudełko” –
projektowanie i
planowanie kolejnych
etapów pracy,
realizacja projektu z
wykorzystaniem
różnych materiałów,
zachowanie ładu i
porządku w miejscu
pracy.

Edukacja
techniczna

1
VI.1.1, 1.2,
1.3, 2.2a,b,
2.4

409
79. Nie lubimy
przezwisk

Razem żyje się
lepiej

Nauka piosenki
„Jedzie Pani Zima!”.
Odczytywanie rytmów
tataizacją. Rytmizacja
tekstu. Realizacja
akompaniamentu
rytmicznego do
refrenu piosenki.
Ćwiczenia
oddechowe. Granie na
dzwonkach melodii
„Dźwięki sol la si do”.
Słuchanie muzyki
góralskiej –
wysłuchanie dowolnie
wybranych utworów,
próby określenia
typowych cech
muzyki góralskiej.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.2, 1.7,
2.2, 2.4, 4.1,
4.4, 4.5, 4.7

410
80. Poznajemy
Cukierka

Razem żyje się
lepiej

Słuchanie informacji o
W. Cichoniu – autorze
książki „Cukierku, ty
łobuzie!”. Dzielenie
się wrażeniami po
samodzielnym
przeczytaniu książki,
sporządzenie
metryczki. Wskazanie
bohaterów pierwszo- i
drugoplanowych,
opisywanie Cukierka,
pisownia imion,
nazwisk i tytułów
książek wielką literą.
Ustalanie kolejności
wydarzeń,
opowiadanie
wybranych przygód.
Uzupełnianie notatki o
Cukierku z
wykorzystaniem
wyrazów
bliskoznacznych. Quiz
sprawdzający wiedzę
o przeczytanej książce.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.5, 3.7, 4.1,
4.2, 4.4, 4.8,
5.5, 5.7

411
80. Poznajemy
Cukierka

Razem żyje się
lepiej

Poznanie sylwetki
pisarza W. Cichonia –
autora omawianej
książki.

Edukacja
społeczna

1 III.2.7
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412
80. Poznajemy
Cukierka

Razem żyje się
lepiej

Unihokej – ćwiczenia
w trzymaniu kija,
prowadzeniu nim piłki
i strzałach do celu.
Wykonywanie
ćwiczeń
zwinnościowych
(skłony, skrętoskłony);
bieg połączony z
prowadzeniem piłki
kijem do unihokeja;
przestrzeganie
ustalonych zasad
podczas gier i zabaw.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.4a,
2.7, 3.2, 3.3,
3.5

413
81. Obóz
zimowy

Przed feriami

Swobodne
wypowiedzi na temat
zaplanowanego
uczestnictwa w
zorganizowanej formie
wypoczynku
zimowego. Ćwiczenia,
gry i zabawy
dydaktyczne
systematyzujące
umiejętność pisania i
wyjaśniania pisowni
wyrazów z utratą
dźwięczności
spółgłosek w
śródgłosie i wygłosie
(analiza słuchowo-
wzrokowa i pisanie
wyrazów z
ubezdźwięcznieniami).
Ćwiczenia bogacące
język czynny dziecka,
utrwalające pisownię
wyrazów z
ubezdźwięcznieniem i
rozwijające
umiejętność czytania
ze zrozumieniem.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.3, 3.2, 3.4,
4.1, 4.4, 5.1,
6.3

414
81. Obóz
zimowy

Przed feriami

Obliczanie sum i
różnic w zakresie 100
i iloczynów w zakresie
30. Uzupełnianie
działań z okienkami,
porównywanie liczb,
utrwalanie układu
pozycyjnego liczb
dwucyfrowych.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych –
obliczenia pieniężne.

Edukacja
matematyczna

1
II.2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 6.3,
6.9

415
81. Obóz
zimowy

Przed feriami

Omawianie zasad
współpracy podczas
gier dydaktycznych i
zabaw ruchowych.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.10

416
81. Obóz
zimowy

Przed feriami

Wykonywanie
ćwiczeń
zwinnościowych
(skłony, skrętoskłony,

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.2, 2.2,
2.3, 2.4a, 3.3,
3.7
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podskoki);
pokonywanie w biegu
przeszkody; rzuty do
celu; respektowanie
reguł gier i zabaw
ruchowych na śniegu;
jazda na sankach
(jabłuszkach).

417
82. Moja
rodzina

Przed feriami

Rozmowa
wprowadzająca do
tematu zajęć. Głośne
czytanie i udzielanie
odpowiedzi na pytania
do tekstu „Rodzina na
drzewie”.
Definiowanie pojęcia
drzewo genealogiczne.
Analiza i omawianie
drzewa
genealogicznego
bohatera opowiadania.
Ćwiczenia bogacące
słownictwo związane
z nazwami stopni
pokrewieństwa.
Porządkowanie
wyrazów w kolejności
alfabetycznej. Analiza
słuchowo-wzrokowa
nazw członków
najbliższej rodziny.
Wypowiedzi na temat
swoich rodzin
przedstawionych na
drzewie
genealogicznym.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.3,
2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4,
4.1, 4.6, 5.1

418
82. Moja
rodzina

Przed feriami

Analizowanie treści
złożonych zadań
tekstowych i ich
rozwiązywanie.
Dostrzeganie
problemów w
zadaniach celowo źle
skonstruowanych.

Edukacja
matematyczna

1
II.3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 6,7

419
82. Moja
rodzina

Przed feriami

Tworzenie
prawidłowych relacji i
więzi ze swoją
najbliższą rodziną.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1

420
82. Moja
rodzina

Przed feriami

„Drzewo
genealogiczne mojej
rodziny” – wykonanie
pracy plastycznej
techniką kolażu.

Edukacja
plastyczna

1
V.2.1, 2.3,
2.6

421
82. Moja
rodzina

Przed feriami

Kopiowanie i
wklejanie zdjęć z
internetu. Zapoznanie
z podstawowymi
informacjami o
prawach autorskich.

Edukacja
informatyczna

1
VII.3.1, 3.2,
5.3

422
83. Dzień Babci
i Dzień Dziadka

Przed feriami
Omawianie ilustracji.
Udzielanie
odpowiedzi na pytania

Edukacja
polonistyczna

1
I.1.1, 1.2,
1.5, 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7,
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do ilustracji.
Opowiadanie
zilustrowanej historii z
zachowaniem
związków
przyczynowo-
skutkowych.
Swobodne
wypowiedzi na temat
swoich babć i
dziadków i sposobów
okazywania im
szacunku i
wdzięczności oraz
obchodzenia ich świąt
w rodzinach,
uzupełnianie zdań.
Przypomnienie
elementów
składowych życzeń.
Indywidualne
układanie i pisanie
życzeń dla babci i
dziadka, stosowanie
wielkiej litery w
zwrotach
grzecznościowych.

3.1, 3.3, 4.1,
4.3, 4.4, 4.8,
5.6

423
83. Dzień Babci
i Dzień Dziadka

Przed feriami

Rozpoznawanie i
nazywanie figur
geometrycznych.
Charakteryzowanie
istotnych cech.
Klasyfikowanie figur
geometrycznych.
Ćwiczenia w
rozpoznawaniu figur
zawierających się w
innych figurach.
Składanie kartki na
równe części –
ćwiczenie
spostrzegawczości.

Edukacja
matematyczna

1
II.5.1, 5.4,
6.1, 6.2

424
83. Dzień Babci
i Dzień Dziadka

Przed feriami

Swobodne
wypowiedzi na temat
swoich babć i
dziadków i sposobów
okazywania im
szacunku i
wdzięczności.

Edukacja
społeczna

1 III.1.1, 1.4

425
83. Dzień Babci
i Dzień Dziadka

Przed feriami

Wykonanie laurki dla
babci i dziadka –
składanie, wycinanie i
przyklejanie
kolorowego papieru.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.3, 2.7

426
83. Dzień Babci
i Dzień Dziadka

Przed feriami

Ćwiczenia
doskonalące trzymanie
kija do unihokeja,
prowadzenie piłki i
strzały na bramkę –
pierwsze rozgrywki.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.1.2, 2.2,
2.7, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5
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427
84. Kochany
łobuz

Przed feriami

Kilkuzdaniowe
wypowiedzi na temat
własnych zwierząt
domowych.
Przypomnienie fabuły
i autora książki
„Cukierku, ty
łobuzie!”. Omawianie
elementów świata
przedstawionego
(miejsce zdarzeń,
bohaterowie, narrator,
wydarzenia).
Wyjaśnianie pojęcia
narrator.
Wyszukiwanie i
czytanie wskazanych
fragmentów książki.
Gromadzenie
słownictwa
określającego cechy i
zachowanie głównego
bohatera. Tworzenie
rymów. Układanie i
wyjaśnianie
powiedzeń
związanych z kotami.

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.3,
2.3, 2.4, 2.5,
2.8, 3.1, 3.3,
3.4, 3.7, 4.1,
4.2, 4.4, 4.8

428
84. Kochany
łobuz

Przed feriami

Odczytywanie
wskazań zegara.
Obliczenia zegarowe
w systemie 24-
godzinnym.
Rozwiązywanie zadań
związanych z
upływem czasu.

Edukacja
matematyczna

1
II.3.2, 4.1,
4.2, 6.4

429
84. Kochany
łobuz

Przed feriami

Rysowanie kota
zgodnie ze słowną
instrukcją – dyktando
wierszowane.

Edukacja
plastyczna

1 V.2.1, 2.6

430
84. Kochany
łobuz

Przed feriami

„Skaczący pomponik”
– wykonanie zabawki
dla kota (połączenia
nierozłączne).

Edukacja
techniczna

1 VI.1.4, 2.2a

431
84. Kochany
łobuz

Przed feriami

Nauka piosenki
„Kiedy babcia była
mała”. Poznanie rytmu
i charakteru polki.
Nauka kroku i figur
tańca. Realizacja
rytmów
gestodźwiękami.
Rytmizacja imion.
Wykonanie polki na
dzwonkach.
Improwizacje ruchowe
do muzyki tanecznej.

Edukacja
muzyczna

1
VIII.1.6, 2.1,
2.2, 2.4, 2.6,
3.7, 4.7

432
85. Aby było
bezpiecznie

Przed feriami

Wypowiedzi na temat
ulubionych dyscyplin
sportów zimowych i
sportowców.
Ćwiczenia rozwijające
umiejętności

Edukacja
polonistyczna

1

I.1.1, 1.2,
2.2, 2.3, 2.7,
2.8, 3.1, 3.2,
4.1, 4.3, 4.4,
4.5, 6.3
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językowe, czytanie ze
zrozumieniem,
spostrzegawczość i
kreatywność.
Dzielenie się
pomysłami na
spędzanie czasu
podczas ferii
zimowych. Czytanie i
omawianie zasad
bezpieczeństwa.
Słuchanie pogadanki
nauczyciela, policjanta
lub funkcjonariusza
Straży Miejskiej,
zadawanie pytań.
Powtarzanie i
utrwalanie
umiejętności i wiedzy
z mapą myśli,
tworzenie elementów
do mapy myśli dot.
bezpieczeństwa.

433
85. Aby było
bezpiecznie

Przed feriami

Pogadanka na temat
zasad bezpieczeństwa
podczas ferii
zimowych połączona z
zabawą edukacyjną i
pokazami. Pokazy i
doświadczenia
ilustrujące zasady
bezpiecznego
zachowania podczas
ferii.

Edukacja
przyrodnicza

1
IV.1.6, 2.5,
2.8, 2.9, 2.11

434
85. Aby było
bezpiecznie

Przed feriami

Pokonywanie w biegu
sztucznych przeszkód
(tor przeszkód); bieg
połączony z
przenoszeniem
przedmiotów; skoki
jednonóż i obunóż;
respektowanie
przepisów gier i
zabaw; gry i zabawy z
piłką.

Wychowanie
fizyczne 1-3

1
IX.2.2, 2.3,
2.7, 3.2, 3.3,
3.4
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