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Rozkładmateriałunauczaniaiwychowaniadlaklasy3.Wrzesień 
Tematypodanewmateriałachtopropozycja,którąmożnazapisaćwdzienniku. 

 

Tydzień1.Kartkazkalendarza 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz., 
edukacjaspołeczna–1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Pierwszego
września 

Czytanieiwyjaśnianiecytató
woszkoleinauce. 
CzytaniewierszaNataliiUsen
ko„Pierwszegowrześnia”. 
Rozmowanatematważnych
wydarzeńhistorycznychzwią
zanychz1września. 
Porównywanieilustracjiztre
ściąwiersza. 
Pisaniewyrazówizdań. 
Podziałwyrazównasylaby. 
Układaniekolejnychzwrotek
wiersza. 

 Wykonaniepr
acyplastyczne
jdowolnątech
niką„Mójpier
wszywrześnia
”. 

Stosowanieformgrz
ecznościowych–
powitaniakolegówi
nauczycieli.Wydarz
eniazwiązanezdnie
m1września. 

Oznakiidaryje
sieni. 

Odczytywaniegodzi
nnazegarachidatwk
alendarzu. 
Obliczanieupływają
cegoczasuod...do. 
Znakirzymskie. 
Nazwymiesięcy. 
Poryroku. 

 Szacunekdo
przeżyćiwsp
omnieńinny
chludzi. 

Zajęciasporto
we. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł

P1As.4–5 
 

  P1As.4–5 
 

 M1s.4–6 
 

 P1As.4–5 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

a.Matematyka
”cz.1 

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.4   ĆzP1s.4  ĆzPM1s.4–5 
 

   

Odniesieniado
podstawyprog
ramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,b,c 
1.3)a,c,d,e,f 

 4.2)a,b 
 

5.3,5.4,5.6,5.8 6.5) 7.5,7.8,7.9,7.14,7.1
5 

 11.1,11.6,11
.7 

10.3)c 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięiuczestniczywrozmowachnatematuroczystościrozpoczęciarokuszkolnego•Słuchawypowiedziinnych•Czytazezrozumieniemwierszwpod
ręczniku•Odpowiadanapostawionepytania•Porównujetreśćwierszazilustracją•Próbujeułożyćkolejnązwrotkęwiersza•Pracujewzespole•Piszezdaniazpodanymiwy
rażeniami•Piszezdaniawliniaturze•Rozumieiszanujewspomnieniainnych•Znasłowapowitaniaistosujejenacodzień•Dzieliwyrazynasylaby•Znaróżnetechnikiplastyc
zneiwykorzystujejewtrakciedziałańplastycznych•Wymieniaoznakijesieniijejdary•ZnaiodczytujeznakirzymskiewzakresieI–
XII•Rozwiązujezadanielogiczne•Rozwiązujezadanieztreściąnaobliczeniakalendarzowe•Wymieniamiesiącewpodanymzakresieczasowym•Układachronologicznied
aty•Uczestniczywzajęciachsportowych•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnaokreślonytematnapodstawietekstu•Płynnieizodpowiedniąintonacjąodczytujewiersz•Planujeiprzeprowadzarozmowęzrodzicamin
atematichwspomnieńz1września•Samodzielniewyjaśniacytatyoszkole•Dobieratechnikiplastycznedotematupracy•Aktywnieizgodniepracujewzespole•Przyjmuje
wzespoleróżnerolespołeczneiwykonujeprzydzielonemuzadania•Bezbłędniewymieniamiesiącewokreślonychzakresieczasowym•Aktywnieuczestniczywzajęciachs
portowych•Rozumieobowiązującezasadyizawszeichprzestrzega 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Podstarym
dębem 

SłuchanieopowiadaniaPawł
aBeręsewicza„Podstarymdę
bem”. 
Szukanieznaczeńwyrazóww
słownikujęzykapolskiego. 
Pisanieplanuwydarzeńiicho
powiadanie. 
Zasadypisowninazwgazet. 
Kolejnośćalfabetycznawyra
zów. 
Przeliczanieliterwwyrazach. 
Rozróżnianiesamogłosek. 
CzytaniefragmentuksiążkiJo
annyPapuzińskiej„Asiunia”. 

  Wydarzeniahistory
czneczęściątożsam
ościnarodowej. 
IIwojnaświatowa. 

 Porządkowaniedat
odnajwcześniejszej
donajpóźniejszej. 
Pisaniedat. 
Odczytywaniedatzk
alendarzaiszukanie
konkretnejdatywka
lendarzu–
określaniedniatygo
dnia. 
Odczytywaniedatza
pisanychróżnymisp
osobami. 
Przeliczanietygodni
nadniiodwrotnie. 

 Prawodowo
lnościitożsa
mościnarod
owej. 
Wybóripode
jmowaniede
cyzji. 

Zabawa„Dmu
chanka”. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.6–7   P1As.6–7 
 
 

 
 
 

M1s.7–8  P1As.6–7  

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem

ĆzP1s.5 
 

  
 

ĆzP1s.5 
 

 
 

ĆzPM1s.6    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

1.1)a,b,d 
1.2)a,b,d 
1.3)a,c,e,f 

  5.2,5.3,5.5,5.8  7.14,7.15 
 

 11.1,11.2 10.3)c 
10.3)d 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchazezrozumieniemczytanegoopowiadania•Słuchawypowiedziinnych•Swobodniewypowiadasięnatematopowiadaniaiswoichwrażeń•Podejmujerozmowęna
tematIIwojnyświatowej•Odpowiadanapostawionepytania•Potrafiopowiedziećwydarzenia,korzystajączplanuwydarzeń•Budujelogicznezdania,poprawneodstrony
formalnej•Piszewyrazyizdaniawliniaturze•Piszewyrazywkolejnościalfabetycznej,korzystajączpodanegoalfabetu•Uzupełniatytułygazetzgodniezprzyjętymizasada
miortograficznymi•Rozróżniasamogłoskiodspółgłosek•Korzystazesłownikajęzykapolskiego•Identyfikujesięzwydarzeniamihistorycznymiswojegopaństwa•Kojarzyi
zapisujedatyzapisaneróżnymisposobami•Porządkujewydarzeniaodnajwcześniejszegodonajpóźniejszego•Dokonujeobliczeńkalendarzowych•Uczestniczywzabawi
eruchowej•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Budujedłuższąkilkuzdaniowąwypowiedźnaokreślonytematnapodstawieopowiadaniaiswoichwrażeń•Kojarzyfaktyhistorycznezichskutkami•Podajepropozycjeroz
wiązaniaproblemuijeuzasadnia•Samodzielniekorzystazesłownikajęzykapolskiego•Samodzielniewyjaśniaznaczenietrudniejszychwyrazów•Podejmujesamodzielne
działaniawceluposzerzeniaswojejwiedzy•Wykorzystujewpraktyceznajomośćalfabetu•Praktyczniekorzystazkalendarzaiuzyskujezniegopotrzebneinformacje•Akty
wnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumieobowiązującezasadyizawszeichprzestrzega 

Wspomina
mywakacje 

Sposobyprzekazywaniainfor
macji:e-
mail,dziennikpodróży,rozm
owatelefoniczna,kontaktos
obisty.Obejrzenie 
prezentacji multimedialnej 

Naukaiśpiewa
niepiosenki„J
akdobrzenam
zdobywaćgór
y”. 

 Stosowanieformgrz
ecznościowychwlis
tach,podczasrozmo
wy telefonicznej 
oraz w kontaktach 
osobistych.  

Tworzeniewa
kacyjnegokąci
ka–
zbiórfolderó
w, 
pocztóweki 

Obliczeniakalendar
zowe. 
Odczytywaniedatzk
alendarza. 
Zapisywanie dat 
różnymi 

 Przyrodado
bremkażdeg
oznas. 
Parki 
narodowe i 
gatunkowa 

Zabawarucho
wa„Wspinacz
ka”. 
Zajęciasporto
we. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

„Ciekawe miejsca w 
Polsce”.  
Czytanie tekstu 
„Wspominamy wakacje”.  
Pisanie listu o wakacjach.  
Wielka litera w nazwach 
geograficznych.  
Pisanie imion w kolejności 
alfabetycznej.  
Wyszukiwanie informacji 
na podany temat. 

Sposoby spędzania 
wolnego czasu. 

wakacyjnych 
pamiątek. 
Wklejanie 
zdjęć z 
ciekawymi 
miejscami w 
Polsce.  
Rodzaje 
polskich 
krajobrazów i 
ich 
charakterysty
czne 
elementy.                

sposobami.  
Wskazywanie 
właściwej daty i 
dnia tygodnia.  
Rozwiązywanie 
zagadki 
matematycznej.      
             . 

ochrona 
roślin i 
zwierząt.           

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.8–9 
 

  
 

P1As.8–9 
 
 

P1As.8–9 
 

M1s.9  P1As.8–9  

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze

ĆzP1s.6–7 
 
 

  ĆzP1s.6–7 
 

ĆzP1s.6–7 
 

ĆzPM1s.7 
 

 ĆzP1s.6–7  
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

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

3.1)a  5.4 6.3,6.4,6.6 7.14,7.15 
 

 11.2,11.7,11
.8 

10.3)c 
10.4)a,b,e 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytatekstzezrozumieniem•Odpowiadanapytaniadotekstu•Wymieniaróżnesposobyprzekazywaniainformacji•Wyszukujewtekściepotrzebneinformacjeiuzupełni
animitabelę•Słuchawypowiedziinnych•Przekazujeswojewrażeniaiwspomnieniawwybranyprzezsiebiesposób•Oglądaprezentacjęmultimedialnąiwypowiadasięnaj
ejtemat•Znazasadypisowninazwgeograficznych•Zapisujeimionawkolejnościalfabetycznej•Próbujenapisaćlistnapodanytematzewszystkimijegoelementami• 
Współpracuje w zespole zadaniowym • Słucha piosenki • Śpiewa piosenkę z innymi dziećmi • Kojarzy obrazek z nazwą obiektu • Rozpoznaje i nazywa krajobrazy 
Polski • Zapisuje daty różnymi sposobami • Dokonuje obliczeń kalendarzowych • Zna skróty dni tygodnia • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach 
sportowych • Przestrzega ustalonych zasad podczas zajęć sportowych • Wie, że jest częścią przyrody i że o przyrodę należy dbać 

Ponadpodsta
wowe 

•Wykazujesiępomysłowościąizgłaszapomysływykonaniaklasowegokącikawakacyjnego•Wykorzystujewspółczesnesposobyinarzędziaprzekazywaniawiadomości•
Wypowiadasięwsposóblogiczny,zwięzłyipoprawny•Samodzielnieukładaipiszelistzewszystkimijegoelementami•SamodzielnieisprawniewyszukujenamapiePolskip
odaneobiektygeograficzne•PosiadaszerokąwiedzęnatematatrakcjiturystycznychPolskiipotrafijąprzekazaćwinteresującysposób•Bezbłędniepodajeizapisujenazwy
gór,rzekimiast•Odczytujelegendęmapy•Wsposóbkreatywnyprzedstawiaswojewrażeniazwakacji•Samodzielnieśpiewapiosenkę,interpretującjąwewłaściwysposób
•Samodzielniekorzystazkalendarzaiwykorzystujegojakoźródłowiedzy•Zawszeuczestniczywzabawachruchowychizajęciachsportowych,przestrzegajączasadbezpiec
zeństwa•Zzaangażowaniemwykonujećwiczeniaruchowe•Przestrzegazasadochronygatunkowejroślinizwierząt•Przewidujekonsekwencjeniszczeniaprzyrodyprzezc
złowieka 

Zaułek 
słówek– 
wyrazyzó 

Wskazywaniewtekściewyra
zówzóiwyjaśnianieichpisow
ni. 
Układaniezagadekortografi

 Ilustrowanie
wyrazówzó. 

  Odczytywanieizapi
sywaniegodzin. 
Rysowanienazegar
achwskazówekgod

  Zabawarucho
wa„Żywypom
nik”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

cznych. 
Układanieipisaniewyrazówz
cząstką-róż-. 
Pisaniewyrazówwkolejności
alfabetycznej. 
CzytaniewierszaJaninyPoraz
ińskiej„Górynasze,góry”. 
Naukawierszanapamięć. 
Pisaniewyrazówodnajdłuższ
egodonajkrótszego. 
Łączeniewyrazówwparyzgo
dniezwymianąóna:a,e,o. 
 

zinowych. 
Wskazywaniezegar
ówpokazującychtęs
amągodzinę. 
Rozwiązywaniezag
adkimatematyczne
j. 
Rozwiązywaniezad
aniazhasłem. 
Łączenietarczzegar
ówzzapisemgodzin. 

 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.10–11  P1As.11   M1s.10–11 
 

   

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem

ĆzP1s.8 
 

    ĆzPM1s.8–9    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

.Matematyka”
cz.1 

Odniesieniado
podstawyprog
ramowej 

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

 
 

4.2)b   
 

7.15   10.3)c 
10.4)e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Kojarzypisownięwyrazówzzasadąortograficzną•Czytazezrozumieniemtekstwpodręczniku•Układairozwiązujezagadkiortograficzne•Układazdaniazwyrazamizó•Z
apoznajesięzwyjątkamiodregułypisowniwyrazówzkońcówką-ówka•Ilustrujewyrazyzózgodniezpodanymwzorem•Układawyrazyzcząstką-róż-
ipodanymiliteramilubinnymicząstkami•Piszewyrazywkolejnościalfabetycznej•Czytairecytujewierszzpamięci•Wskazujetesamegodzinyzapisaneróżnymisposobami
•Wyróżniagodzinyprzedpołudnioweipopołudniowe•Rozwiązujezadanianaobliczeniaczasowe•Odczytujewskazaniazegaratypu„10minutpogodzinie…”i„za10minut
godzina…”•Rozwiązujezadanielogiczne•Rozwiązujezadaniezhasłem•Uczestniczywzabawachruchowych•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Stosujewpraktycezasadywymianyóna:a,e,o•Przedstawiazasadypisowniwyrazówzówsposóbgraficzny•Wymieniasamodzielnieinnewyrazyniżtepodanewpodręczn
iku,którenależądowyjątkówpisowniwyrazówzkońcówką-
ówka•Bezbłędniezapisujewskazanewyrazywzeszycie•Wsposóbkreatywnyilustrujewyrazyzó•Czytairecytujewierszzpamięci,wykorzystujączasadyinterpunkcji•Sam
odzielnieukładarymowanezdania•Bezbłędnieodczytujeczasnazegarku•Aktywnieizawszezgodniezpodanymizasadamiuczestniczywzabawieruchowej 

Mojamałai
duża 
Ojczyzna 

(wĆzP1temato
znaczonyjako„
Tojestmojaszk
oła”i„WładzeR
zeczypospolit
ejPolskiej”) 

CzytanieopowiadaniaRoksa
nyJędrzejewskiej-
Wróbel„Tojestmojaszkoła”
orazinformacjiwpodręcznik
u„WładzeRzeczypospolitejP
olskiej”. 
Układanieokreśleńdowyraz
uszkoła. 
Czytanieiprzepisywanieklas

Wartościrytm
icznenutiichn
azwy. 
 

 
 

Zorganizowaniezeb
raniauczniowskieg
o. 
Przeprowadzeniew
yborówdosamorzą
duklasowego. 
Konstytucja–
najważniejszymdok
umentemwpaństwi

  Projektowani
ezpudełkaioz
dabianieWaż
nejSkrzynki. 
 

Konstytucja
Rzeczyposp
olitejPolskie
jdokumente
mgwarantuj
ącymrówne
prawawszys
tkichobywat
eli. 

Zabawatanec
zna„Taneczny
wąż”. 
Zajęciasporto
we. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

owegoregulaminu. 
Dyskusjanadzmianamiwreg
ulaminie. 
Pisownia wyrazów z cząstką 
-ów.  
Odczytywanie fragmentów 
Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
Ustalanie cech kandydata 
na przewodniczącego 
samorządu klasowego.  
Pisanie wyrazów z 
zakończeniem -cja. 
Pisownia wyrazów wielką 
literą.  
Wyróżnianie samogłosek i 
spółgłosek. 

e. 
Prawowyborcze. 
Władze 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
Praca posłów i 
senatorów.  
Lokalne władze 
samorządowe. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.12–15   P1As.12–15   
 

P1As.12–13   

Odniesieniado
stronpublikacj

ĆzP1s.9–10 ĆzP1s.9  ĆzP1s.9–10      
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

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

3.1)a,b 
3.2)b 

 
 

5.4,5.5,5.6,5.7, 
5.8 

  9.2)a 
9.2)c 
9.3)a,b 

11.1,11.2 10.3)c 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytazezrozumieniemtekstywpodręczniku•Odpowiadapełnymizdaniaminapytania•Uzupełniadiagramwyróżnionymiwyrazami•Przepisujezdania,starającsięniep
opełniaćbłędów•WskazujesamogłoskiispółgłoskiTworzyrzeczownikiodczasowników•Znazasadypisowniwyrazówwielkąliterą•Wyjaśniapisowniępodanychwyrazó
wzó•ZpomocąN.szukaiodczytujeinformacjedotycząceprawadogłosowania•Rozwiązujezagadki,układającrozwiązaniezpodanychliter•Uzupełniazdaniainformacjam
ipodanymiwtekściewpodręczniku•Znawartościrytmicznenut•Współpracujewzabawach•Wie,czymdlaPolakajestKonstytucjaRzeczypospolitejPolskiej•Uczestniczy
wzajęciachsportowychizabawachtanecznych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Wykorzystujewpraktyceznajomośćalfabetu•Budujedłuższąwypowiedźnaokreślonytematnapodstawieprzeczytanegotekstu,własnychdoświadczeńiwiadomościw
yniesionychzlekcji•Bezbłędniezapisujewyrazy,stosujączasadępisowniwielkąliterą•Piszestarannieibezbłędnie•Wie,cooznaczasłowokompromisipotrafijewyjaśnićn
akonkretnymprzykładzie•SamodzielnierozwiązujezagadkizwiązanezzasadamifunkcjonowaniapaństwaSamodzielnieszukainformacjiwKonstytucjiRzeczypospolitej
Polskiej•Aktywnieuczestniczywzebraniuklasowymizgłaszapropozycjezmianwklasowymregulaminie•Współpracujezsamorządemklasowymiszkolnym•Znanazwisk
oprezydentaipremieranaszegokraju•Rozumiepotrzebęizasadydemokratycznychwyborów•Wie,żekonstytucjadajeobywatelomrówneprawa•Samodzielniewyszuk
ujeinformacjenatematlokalnychwładziichdziałalności•Aktywnieuczestniczywzajęciachsportowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizawszeichprzestrzega 
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Tydzień2.Myślimy,przeżywamy,działamy 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz., 
edukacjaspołeczna–1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

„GazetaPrz
yjazna”–
Czykażdy... 

Wyróżnianiedziałówirubryk
„GazetyPrzyjaznej”. 
Czytaniewywiaduzpodziałe
mnarole. 
Czytaniepytańiukładanieod
powiedzi. 
Naukafraszkinapamięć. 
Układanieizapisywaniepyta
ńnatematuczeniasięimyślen
ia. 
Rozwiązywaniediagramu. 
Wyrazyzdwuznakami. 
 

  Sposobyuczeniasięi
zapamiętywaniainf
ormacji. 
Pracapedagogaijeg
orolawpoznawaniu
przezuczniówswoje
gosposobuuczenias
ię. 

 Rozwiązywaniezad
ańztreścią. 
Odczytywanieinfor
macjizrozkładujazd
ypociągów. 
Odczytywanieizazn
aczaniegodzinnaze
garach. 
Obliczeniazegarow
e. 
Rozwiązywaniemat
ematycznejwierszo
wanejzagadki. 

  Zabawadźwię
konaśladowc
za„Zegarzkuk
ułką”. 
Zajęciasporto
we. 
 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.16–17 
 

  P1As.16–17  M1s.12–13    

Odniesieniado ĆzP1s.11   ĆzP1s.11  ĆzPM1s.10–11    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

Odniesieniado
podstawyprog
ramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,c,d 
1.3)b,c,d,f 
1.4)a 

  5.9  7.15   10.3)c 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodnieuczestniczywrozmowieiodpowiadanapytaniapostawionewpodręcznikuićwiczeniach•Wypowiadasiępełnymizdaniami•Czytatekstzpodziałemnarole•R
ecytujezpamięcifraszkęzuwzględnienieminterpunkcjiiintonacji•Słuchawypowiedziinnychikorzystazprzekazywanychinformacji•Przedstawiaprzysłowiewformieruc
howej,rysunkowejiliterackiej•Uzupełniadiagramwyrazamizdwuznakami•Zapisujepytaniaczytelnieiestetycznie•Dbaopoprawnośćgramatyczną,ortograficznąiinter
punkcyjnąpisanychpytań•Wie,żesąróżnestyleuczeniasięizapamiętywania•Odczytujeinformacjezrozkładujazdypociągówitablicumieszczonychnastacjach•Wykorzy
stujeprzeczytaneinformacjedoobliczeńzegarowych•Zaznaczanazegarachwłaściwyczas•Uczestniczywzabawachizajęciachruchowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Odpowiadanapytaniaproblemowe•Wymyślanietypoweprzeznaczeniedlatypowychprzedmiotów•Budujekilkuzdaniowąwypowiedźijąuzasadnia•Czytatekstzpodz
iałemnarole,wcielającsięwrolę•Znaswójstyluczeniasięistosujeodpowiednietechnikizapamiętywaniainformacji•Rozwiązujewierszowanązagadkęmatematycznązwi
elomadanymi•Aktywnieuczestniczywzajęciachruchowychizabawiedźwiękonaśladowczej•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 

Maciuś 
filozof 

Kończenierozpoczętychpyta
ń. 
CzytanieopowiadaniaJanusz
aKorczaka„Maciuśfilozof”. 

 Wykonaniepr
acyplastyczne
j„Mojemarze
nia”. 

PoznaniesylwetkiJa
nuszaKorczakajako
przyjacieladzieci. 
Empatiaitolerancja

 Odczytywanieczasu
zapisanegoróżnymi
sposobami. 
Ustawianieczasuna

 Zabawafiloz
oficzna„Cow
iemy,aczego
niewiemy?”. 

Zabawarucho
wa„Detektyw
”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Pisanieopowiadania. 
Czytanienotkibiograficznejo
JanuszuKorczaku. 
Wyjaśnianiepojęciabiografi
a. 
SłuchaniefragmentuksiążkiI
wonyChmielewskiej„Pamięt
nikBlumki”. 
Szukaniewtekściespółgłose
kmiękkich. 

wstosunkudoinnyc
hnarodowościigrup
społecznych. 

modeluzegara:kwa
dranspogodzinie...,
kwadransprzedgod
ziną... 
Rozwiązywaniezad
aniaztreściąnaoblic
zeniazegarowe. 

Wyjaśnienie
pojęcia 
filozof. 
Etosbohater
a. 
 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.18–19 
 

  
 

P1As.18 
 

 
 

M1s.14–15 
 

   

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.12     ĆzPM1s.12–13    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

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

 4.2)a,b 5.2,5.5  7.8,7.15  11.1,11.2 10.3)c 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Potrafidopowiedziećdalszyciągpytania•Uczestniczywzabawiesłownej•Czytazezrozumieniemopowiadanieinotkębiograficzną•Wyszukujeodpowiedniefragmenty
tekstu•Piszestarannieiestetyczniezdanianaokreślonytemat•Znazasadypisownitytułówksiążek•Prezentujewłasnezdanie•Wyjaśniapojęciabiografiaifilozof•Odróżni
aopowiadanieodbiografii•Piszeopowiadanienapodanytemat•Odczytujegodzinyiminutywskazanewzadaniu•Porównujeilustracjęztekstem•Posługujesiępojęciemk
wadransOperujewyrażeniami:kwadranspogodzinie...,zakwadransgodzina...•Przeliczakwadransijegowielokrotnośćnaminuty•Przedstawiawybranątechnikąplastyc
znąpostaćmarzyciela•Uczestniczywzabawieruchowejiprzestrzegajejzasad 

Ponadpodsta
wowe 

•Wyczerpującoodpowiadasięnapytania•Sprawniewyszukujeinformacjewdostępnychźródłach•Zawszestosujewpraktycezasadypisowniwyrazówwielkąliterą•Sam
odzielniepiszeopowiadanie,uwzględniającwszystkiejegoelementy•SamodzielnieczytaksiążkępoleconąprzezN.•Bierzeaktywnyudziałwzabawiefilozoficznej•Wyjaś
nia,dlaczegoJanuszaKorczakamożnanazwaćbohaterem•Wykonujepracęplastyczną 

Ja SłuchaniewierszaJoannyPap
uzińskiej„Ja”. 
Rozmowanatematmyśliopis
anychwwierszu. 
Przedstawieniemyślizapom
ocąruchulubobrazu. 
Opisywaniepostaci. 
Pisanietekstupodtytułem„J
a”. 
Pisanieskojarzeńdowyrazuj
a. 
Rodzinawyrazumyśl. 
Pisaniezdańzpamięci.Pisani

 
 

Ilustrowanie
własnegoteks
tu„Ja”. 

Przestrzeganiezasa
dprowadzeniarozm
owy. 

 Odczytywanietemp
eraturnamapiepog
odyinatermometrz
e. 
Różnicetemperatur
wdzieńiwnocy. 
Temperaturapowie
trzaiwody. 
Wskazywaniezdań
prawdziwych.Mierz
enie temperatury 
powietrza – 
ćwiczenia 

Przypomnieni
ezasaddziałan
iatermometr
u. 

Wpływnaszy
chprzemyśle
ńnapodejm
owanieprze
znasdecyzji. 

Zabawarucho
wa„Piłkaparz
y”. 
Zajęciasporto
we. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

e wyrazów z ubez- 
dźwięcznieniem na końcu. 

praktyczne.  
Rozwiązywanie 
zadań z treścią.          

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.20–21 
 

 P1As.20–21 
 

  M1s.16–17 
 

   

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.13     ĆzPM1s.14–15    

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

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

 4.2)a,b 5.4,5.6  7.8,7.13,7.15 9.1)a,b 11.2 10.3)c 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Układakilkuzdaniowąwypowiedź•Słuchaprzekazywanychinformacjiiwypowiedziinnych•SłuchazezrozumieniemczytanegoprzezN.wiersza•Układaodpowiedzinap
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ytania•Dopasowujeobrazkidoodpowiednichfragmentówwiersza•Pokazujewybranąmyślzapomocągestów•ZpomocąN.opisujepostaćzwiersza•Tworzykilkuzdanio
wąwypowiedźpisemnąpodtytułem„Ja”•Wyjaśniapisownięwyrazówzubezdźwięcznieniemnakońcu•Współpracujezinnymiwzabawie•Odczytujetemperaturęnama
piepogodyinatermometrze•Napodstawiedanychwskazujezdaniaprawdziwe•Zapisujetemperaturępowietrza•Rozwiązujezadaniaztreścią•Obliczaróżnicetemperat
urwciągudniainocy•Zastanawiasięnadswoimimyślamiikonsekwencjamiichwprowadzeniawczyn•Uczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych,właściwiere
agujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Układafragmentdotworzonegoprzezzespółopowiadania•Wyczerpującouzasadniawybórilustracjimyśli•Samodzielnieitwórczoopisujepostaćzwiersza•Bezbłędnie
piszezdaniazpamięci•Tworzypoprawneskojarzeniadokolejnegofragmentuobrazka•Bezbłędniepiszewyrazyzubezdźwięcznieniemnakońcu•Bezbłędnieodczytujeiza
pisujetemperaturępowietrza•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach•Zawszeprzestrzega
wzabawachobowiązującychzasad 

Dlaczegom
ózgjestważ
ny? 

Czytanietekstuinformacyjn
egoorolimózguworganizmie
. 
Przeprowadzeniedyskusjina
tematsposobówuczeniasięo
razzapamiętywania. 
Wskazywaniewarunków,kt
órepomagająiprzeszkadzają
wprocesieuczeniasię. 
Pisowniawyrazówzóniewy
miennym. 
Wpisywaniedodiagramunaz
wczynności. 
Pisanienazwzmysłów. 
Szukanieinformacjinatemat
długościsnuudzieci. 
Oglądaniefilmuanimowane

  Umiejętnośćdobier
aniametoddoswoje
gostyluuczeniasię. 
Przygotowaniekąci
kasprzyjającegonau
ce. 
Zespołoweprzygot
owaniegierizabawu
łatwiającychuczeni
esię. 

Budowaiprac
amózgu. 
Ochronamóz
gu. 
Odbieraniebo
dźcówzapom
ocązmysłów. 
Miejsceifunkc
jeworganizmi
einnychnarzą
dów. 

Odczytywaniekodu
strzałkowego. 
Liczbyparzysteiniep
arzyste. 
Rozwiązywaniezad
ańlogicznych. 
Przedstawianietreś
cizadaniazapomocą
ilustracji. 

Wykonaniem
akietywesołe
gomiasteczka
. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

go„Mózg”zserii„Byłosobież
ycie”. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.22–23 
 

  P1As.22–23 P1As.22 M1s.18 
 

   

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.14–15    ĆzP1s.14–15 ĆzPM1s.16    

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

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

  5.4 
 

6.1,6.7)b,6.8,
6.9,6.10 

7.2,7.3,7.8,7.17 9.2)a,b,c 
9.3)a,b 

  

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięnatematilustracjiiprzeczytanegotekstu•Słuchawypowiedziinnych•SłuchainformacjiprzekazywanychprzezN.•Uzupełniadiagramnazwa
miczynności•Uzupełniawyrazyóniewymiennymiprzepisujejedozeszytu•Piszestarannieiestetycznie•Zapisujenazwyzmysłówprzyodpowiednichobrazkach•Posługuj
esięmiarkąkrawiecką•Odmierzaprostokątopodanychwymiarach•Wskazujeliczbyparzysteinieparzyste•Rysujeschematycznyrysunekdotreścizadania•Współpracuj
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ewgrupie•Rozumiepotrzebęwspólnychdziałańtechnicznych•Wykonujeelementydomakietywesołegomiasteczka•Utrzymujeporządekwmiejscupracy•Bezpiecznie
posługujesiępodstawowyminarzędziami 

Ponadpodsta
wowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnatematbudowyifunkcjimózgu•Samodzielnieszukainformacjiwdostępnychźródłach•Bezbłędniezapisujewyrazyzóniewymiennym•S
amodzielnietworzywypowiedźpisemnąnatematdługościsnuudzieciijegoznaczeniadlapracymózgu•Wyjaśniaznaczeniewielkościmózguwprocesieprzechowywaniai
nformacji,przetwarzaniaichizapamiętywania•Wymieniafunkcjępłuc,wątroby,jelitiserca•Wymyślagryizabawy,którepomagająwprocesieuczeniasię•Rozwiązujezad
anielogiczne•UstalazczłonkamigrupyplandziałaniatechnicznegoStarannieiprecyzyjniewykonujemakietęwesołegomiasteczka,wykorzystującjaknajwięcejmateriałó
w•Właściwiedobieranarzędziadowykonywanejpracytechnicznej•Maciekawepomysłynatworzenieprzestrzennejpracytechnicznej•Sprzątaposobieipomagainnym
wutrzymaniuporządkuprzypracy 

Zaułek 
słówek– 
rodzajezda
ń 

SłuchanieiczytaniewierszaU
rszuliPiotrowskiej„Wesołe
miasteczko”. 
Czytanierozmowyzpodziałe
mnarolezodpowiedniąinton
acją. 
Rodzajezdań. 
Przepisywaniezdań–
rolakropki,pytajnikaiwykrzy
knika. 
Układaniepytańiodpowiedzi
. 
Układanieipisaniezdańowes
ołymmiasteczku. 

Pisaniepoślad
ziekluczawioli
nowego. 
Wprowadzeni
epojęciatakt. 
Pisanienutwk
olejnychtakta
ch. 
Wartościrytm
icznenut. 
Zabawatanec
znadopiosenk
i„Karuzelacze
ka”. 

Wykonaniew
yklejankizkol
orowegopapi
eru. 

Przestrzeganiezasa
dbezpieczeństwaw
wesołymmiasteczk
u. 

   
 

 Zabawanaśla
dowcza 
„Lustraśmiec
hu”. 
Zajęciasporto
we. 
 
 
 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na

P1As.24–25 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.16–17 ĆzP1s.17 ĆzP1s.16       

Odniesienia 
dopodstawy 
programowej 

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

3.1)a,b 
3.2)a 
 

4.2)a 5.4,5.10,5.11    
 

 10.3)c 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięnapodanytemat•Budujezdaniazrozumiałedlainnych•SłuchazuwagąwierszaczytanegoprzezN.iporównujejegotreśćzmakietąwesołegomi
asteczka•Czytazezrozumieniemwiersz•Wykonujewyklejankędotreściwiersza•Czytarozmowęzpodziałemnarole•Wyróżniaróżnerodzajezdańipodajeichprzykłady•
Układaizapisujepytaniadopodanegozdania•ZpomocąN.uzupełniadialog•Aktywniesłuchapiosenki•Poznajedefinicjępojęciatakt•Zapisujenutywkolejnychtaktach•
Wymienianazwywartościrytmicznychzapisanychnapięciolinii•Odtwarzakrokiiukładytanecznedopiosenki•Współtworzyukładtanecznydopiosenki•Uczestniczywza
bawieizajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy•Wie,jakzachowywaćsięwwesołymmiasteczku 

Ponadpodsta
wowe 

•Samodzielnieuzupełniadialog•Bezbłędnieprzepisujezdaniaiuzupełniajewłaściwymiznakamiprzestankowymi•Przestrzegazasadbezpieczeństwawwesołymmiastec
zku•Zgodnieuczestniczywzabawietanecznej•Równoidokładniewykonujeukładtaneczny•Samodzielniewyjaśniaznaczeniepojęćtaktikreskataktowa•Aktywnieuczes
tniczywzabawieizajęciachsportowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizawszeichprzestrzega 
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Tydzień3.BogactwaZiemi 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz.,edukacjaspołeczna–
1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Legenda 
ochlebie 

Odczytywaniehasłazwykreśl
anki. 
Czytanietekstu„Legendaoch
lebie”. 
Opowiadanielegendy. 
Kończeniezdania. 
Pisaniewyrazówwkolejności
alfabetycznej. 
Ustalaniekolejnośćwydarze
ńwlegendzie. 
Nalepianiebrakującychfrag
mentówzdań. 
Wpisywaniebrakującychlite
rwwyrazach. 
Czytaniewyjaśnieńznaczeni
awyrazów. 
 

  Relacjesąsiedzkie. 
Planowanieczasun
apracęiodpoczynek
. 
Pomocpotrzebując
ym,umiejętnośćdzi
eleniasię. 

 Rozwiązywaniezad
ańztreścią. 
Rozwiązywaniezad
aniatrudniejszego. 
Rozwiązywaniezad
anialogicznego. 
Kolorowanieokienk
azwłaściwąodpowi
edzią. 
Uzupełnianietygod
niowegoplanuzajęć
. 
Planowanieczasu. 

 Uczciwośćip
rawdomów
nośćwlegen
dzie. 

Zabawarucho
wa„Skuwany
wkole”. 
Zajęciasporto
we. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł

P1As.26–27 
 

  P1As.26–27 
 

 M1s.19 
 

 P1As.26–27 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

a.Matematyka
”cz.1 

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.18   ĆzP1s.18  ĆzPM1s.17 
 

   

Odniesieniado
podstawyprog
ramowej 

1.1)a,b 
1.2)a,b,c 
1.3)a,b,c,e,f,g 

  
 

5.4  7.2,7.3,7.4,7.5,7.8,
7.15 

 11.4,11.5 10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięiuczestniczywrozmowachnaokreślonytematnapodstawieprzeczytanegotekstu•Słuchawypowiedziinnych•Czytazezrozumieniemtekstzp
odręcznika•Odpowiadanapostawionepytania•Opowiadatreśćlegendy•Dopasowujewydarzeniadopodanychpytań•Ustalakolejnośćwydarzeńwlegendzie•Piszewyr
azywkolejnościalfabetycznej•Uzupełnianiawyrazyortogramami•Rozumie,żenależyutrzymywaćdobrestosunkisąsiedzkie•Potrafizaplanowaćczasnanaukęiodpoczy
nek•Wie,żenależypomagaćpotrzebującymidzielićsięznimi•Rozwiązujezadanielogiczne•Rozwiązujezadanieztreścią•Porównujeliczby•Dodajeiodejmujeliczby,zazn
aczapoprawnąodpowiedź•Wie,naczympolegauczciwośćiprawdomówność,potrafiocenićztejperspektywybohateralegendy•Uczestniczywzabawieruchowejizajęcia
chsportowych•Właściwiereagujenakomendy 
 

Ponadpodsta
wowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnaokreślonytematnapodstawietekstu•Płynnieisamodzielnieopowiadatreśćlegendy•Potrafisamodzielniewytłumaczyćznaczenietrud
niejszychwyrazów•Rozwiązujezadanietrudniejsze•Bezbłędnieisamodzielnierozwiązujezadaniatekstowe•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowejizajęciachsporto
wych•Rozumieobowiązującewzabawachzasadyizawszeichprzestrzega 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Jakierośliny
uprawiasię
napolu? 

Czytaniewyrazówwspakiod
czytywaniehasła. 
CzytaniewierszaAnnyOnichi
mowskiej„Pole”. 
Dopisywanieokreśleńdowyr
azów. 
Uzupełnianiewyrazówodpo
wiednimiliteramilubdwuzn
akami. 
Zapisywanienazwroślinupra
wnych. 
Rozwiązywaniediagramu. 

 Rysowanieilu
stracjidowier
sza. 

Szacunekdlapracyr
olnika. 

Roślinyzbożo
we,okopowe,
włóknisteiolei
ste. 
Wykorzystani
eroślinokopo
wych. 
Wykonaniedo
świadczeniaz
nasionamilnu
. 
Otrzymywani
eskrobiziemni
aczanej. 

Obliczaniekilometr
ów. 
Rozwiązywaniezad
ańztreścią. 
Obliczanieliczbysłu
pków. 
Wskazywaniepopra
wnejodpowiedzi. 
Zapismatematyczn
ejinformacji. 
Obliczeniatrasyrow
erowej. 

  Zabawarucho
waZabawaruc
howa„Sadzen
ieziemniaków
”. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

   P1As.28–29 
 
 

P1As.28–29 
 
 

M1s.20–21    

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze

ĆzP1s.19 
 

 ĆzP1s.19 
 

 ĆzP1s.20 
 

ĆzPM1s.18    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

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

 4.2)a,b 5.9 6.1,6.2 7.2,7.3,7.5,7.8,7.10   10.3)c 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchazezrozumieniemczytanegowiersza•Słuchawypowiedziinnych•Swobodniewypowiadasięnatematwiersza,swoichwrażeńiilustracji•Dopisujeokreśleniadopo
danychwyrazów•Uzupełniawyrazyortogramami•Przedstawiaśrodkamiplastycznymiwybranyfragmentwiersza•Darzyszacunkiempracęrolnika•Rozróżniaroślinyzb
ożowe,okopowe,włóknisteioleiste•Przeprowadzaprostedoświadczenia•Odmierzawiększeodległości•Dokonujeobliczeńdługościtras•Rozwiązujezadaniatekstowe
•Uczestniczywzabawieruchowej•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Budujedłuższąkilkuzdaniowąwypowiedźnaokreślonytematnapodstawiewiersza,swoichwrażeńiilustracji•Doceniatrudwłożonywuprawępoznanychroślin•Przepro
wadzaprostedoświadczeniaiwyciągatrafnewnioski•Korzystazróżnychźródełinformacji•Potrafipodaćprzykładwykorzystaniaroślinokopowych•Dokonujebezbłędny
chobliczeńdługościtras•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumieobowiązującewgrachzasadyizawszeichprzestrzega 

Jakpowstaj
echleb? 

Kalambury–
przedstawianieiodgadywani
eprzysłowia. 
Poznanieetapówpowstawa
niachleba. 
Czytanieprzepisunachleb. 
Układaniezdańzwyrazamizż
. 
Rozwiązywaniezagadek. 
Układaniewypowiedziustne

Śpiewanie 
„Piosenkiochl
ebie”według
określonejzas
ady. 
Obrazowanie
gestemiruche
mrefrenupios
enki. 
 

 Poznaniepracypiek
arzaiinnychzawodó
wzwiązanychzpows
tawaniemchleba. 
Wirtualnawycieczk
adomuzeumchleba
. 

Nazywanieiro
zpoznawanie
gatunkówpie
czywazapom
ocązmysłów. 
Rodzajepiecz
ywa. 

Obliczaniedługościt
rasyiodległości. 
Rozwiązywaniezad
aniaztreścią. 
Rozwiązywaniezad
ańnaobliczenieodle
głości. 
Rozwiązywaniezad
aniazrysunkiem. 

 Rozmowana
tematoszczę
dzaniażywn
ości. 

Zabawarucho
wa„Róbto,coj
a”. 
Zajęciasporto
we. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

j. 
Pisaniewyrazówwkolejności
alfabetycznej. 
Pisaniewyrazówbezodrywa
niaręki. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.30–31 
 

  P1As.30–31 
 

 M1s.22–23    

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.21 
 
 

  ĆzP1s.21 
 

 ĆzPM1s.19 
 

   

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)c 
1.3)a,b,c,d,e,f 
1.4)a 

3.1)a  5.9 6.1,6.9 7.3,7.5,7.8,7.10 
 

 11.2 10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Podstawowe •Tworzywypowiedziustnenadanytemat•Odpowiadanapytaniadotekstu•Potrafiprzedstawiaćiodgadywaćprzysłowiawkalamburach•Czytatekstzezrozumieniem•P
otrafiprzedstawićetapypowstawaniachleba•Układazdaniazwyrazamizż•Piszewyrazywkolejnościalfabetycznej•Piszestarannie•Piszewyrazybezodrywaniaręki•Obr
azujegestemiruchemrefrenpiosenki•Wie,naczympolegapracapiekarzaiinnezawodyzwiązanezpowstawaniemchleba•Potrafiwymienićróżnerodzajepieczywa•Oblic
zadługośćtrasyiodległości•Rozwiązujezadaniaztreścią•Rozwiązujezadanianaobliczenieodległości•Rozwiązujezadaniezrysunkiem•Wie,żeżywnośćnależyoszczędza
ć•Uczestniczywzabawieruchowej•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Wypowiadasięzgodniezzasadamistylistyczno-
gramatycznymi•Czytatekstpłynniezodpowiedniądykcją•Wyczerpującoodpowiadanapytaniadotekstu•Samodzielniekorzystazróżnychźródełinformacji•Potrafiwyja
śnićznaczeniewyrazużniwa•Rozpoznajeinazywapieczywozapomocązmysłów•Dokonujebezbłędnychobliczeńtrasiodległości•Bezbłędnierozwiązujezadaniaztreścią
•Potrafipodaćsposobynaoszczędzanieżywności•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumieobowiązującewgrachzasadyizawszeichprzestrzega 

Zaułek 
słówek– 
rzeczownik 

CzytaniewierszaAgnieszkiFr
ączek„Dożynki”. 
Uzupełnianietabeliwyrazam
iwliczbiepojedynczejimnogi
ej. 
Czytanie wyrazów z tabeli. 
Opisywanie dożynek.  
Wyjaśnienie znaczenia 
wyrazu dożynki. 
Pisownia wyrazów z ó.  
Uzupełnianie brakujących 
wyrazów.  
Dopisywanie wyrazów w 
liczbie mnogiej.  
Rysowanie po śladzie.  
Wpisywanie nazw 
obrazków w odpowiednie 

Zabawaześpi
ewem„Małon
asdopieczeni
achleba”.Ryt
miczne 
czytanie 
fragmentu 
piosenki.  
Wyróżnianie 
półnut i 
ćwierćnut.  
Słuchanie 
pieśni 
dożynkowej 
„Żniwa 
Jasiu”. 
 

 Zwyczajemieszkańc
ówwsi. 

 Obliczeniakalendar
zowe. 
Obliczanietempera
tury. 
Rozwiązywanie 
zadania na 
obliczenia 
kalendarzowe.  
Dorysowywanie 
wskazówek na 
zegarach zgodnie z 
zapisami.  
Zapisywanie 
godzin.  
Odczytywanie 
temperatur.   

  Zabawarucho
wa„Berekzpo
daniempiłki”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

miejsca. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.32–33   P1As.32–33  M1s.24 
 

   

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.22–23 
 

ĆzP1s.23    ĆzPM1s.20    

Odniesieniado
podstawyprog
ramowej 

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

3.1)a 
3.2)a 
 

 5.3,5.7 6.3,6.4 
 

7.3,7.4,7.5,7.8,7.9   10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytawierszzezrozumieniem•Odpowiadanapytaniapełnymizdaniami•Słuchawypowiedziinnych•Wyszukujewwierszunazwyludzi,zwierząt,roślinirzeczy•Wypowia
dasięnaokreślonytematnapodstawiewierszaiilustracji•Opisujeilustrację•Wyróżniarzeczowniki•Uzupełniatabelęodpowiednimirzeczownikami•Wyróżnialiczbępoj
edyncząimnogąrzeczowników•Przepisujeinformacje•Podajeprzykładyrzeczownikówwrodzajumęskim,żeńskiminijakim,wliczbiepojedynczejimnogiej•Potrafiwyjaś
nićpisowniępodanychwyrazówzó•Uzupełniatabelębrakującymiwyrazami•Podajewłasneprzykładyrodzajówrzeczowników•Układazdaniazwymyślonymiwyrazami
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

•Piszestaranniezdania•Czytarytmiczniefragmentpiosenki•Wyróżniapółnutyićwierćnuty•Uczestniczywzabawiemuzycznej•Znaniektórezwyczajeludzimieszkającyc
hnawsi•Kultywujetradycjeswojejmiejscowości•Dokonujeobliczeńkalendarzowychitemperatury•Rozwiązujezadanianaobliczeniakalendarzowe•Zapisujegodziny•
Odczytujetemperatury•Uczestniczywzabawieruchowej•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnaokreślonytematnapodstawietekstu,wiersza,ilustracjiiwłasnychdoświadczeń•Potrafisamodzielniewyjaśnićznaczeniewyrazudożynk
i•Podajeprzykładywyrazówzkońcówką-
ów•Bezbłędnierozróżniarodzajerzeczownikówipodajewłasneprzykłady•Aktywnieuczestniczywzabawiemuzycznej•Aktywniekultywujetradycjeswojejmiejscowośc
i•Bezbłędnierozwiązujezadanianaobliczeniakalendarzowe•Doskonaleposługujesiętermometremizegarem•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumieobo
wiązującewzabawachzasadyizawszeichprzestrzega 

Zdrowie 
nałące 

Rozwiązaniekrzyżówkitema
tycznej. 
Słuchaniewierszyoziołachks
.JanaTwardowskiego. 
Słuchaniejesiennejopowieś
ciozielarceAmelce. 
Tworzenierodzinywyrazuzio
ła. 

 Wykonaniepr
acyplastyczne
j„Barwyłąki”. 
 

Zabawanapowitani
e. 
 

Dyskusjanate
matbezpieczn
egokorzystani
azziół. 
Rozpoznawan
ierodzajów. 
Zastosowanie
ziół. 

 Tworzenietab
licinformacyj
nychoziołach. 
 

 Zajęciasporto
we.Zabawaru
chowa„Berek
,ratuj!”. 
 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

      
 

   

Odniesieniado
stronpublikacj
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 
 

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

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

 4.2)b 
 

5.4 6.2,6.4,6.10  9.2)a,b,c  10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Wypowiadasięnaokreślonytemat,napodstawiewysłuchanychwierszyiwłasnychdoświadczeń•Słuchawypowiedziinnych•Słuchaczytanychwierszy•Samodzielniero
związujekrzyżówkętematyczną•Odpowiadanapytaniadowierszy•Aktywniesłuchaopowiadania•Tworzyrodzinęwyrazuzioła•Wykonujebarwnąpracęplastyczną•Uc
zestniczywzabawachruchowych•Uczestniczywdyskusjinatematbezpiecznegokorzystaniazziół•Rozpoznajeniektóreziołaiznaichzastosowanie•Tworzytwórcząpracę
techniczną,planujekolejneczynności,odmierza,przycina,naklejaelementy•Uczestniczywzabawachizajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Budujedłuższąwypowiedźnaokreślonytematnapodstawieprzeczytanychwierszyiwłasnychdoświadczeń•Wyczerpującoodpowiadanapytaniadowierszy•Rozpoznaj
ewieleziółiznaichzastosowanie•Tworzyestetycznąistarannąpracętechniczną•Aktywnieuczestniczywzabawachizajęciachsportowych•Rozumieobowiązującewgrac
hzasadyizawszeichprzestrzega 
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Tydzień4.Jesiennylas 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz., 
edukacjaspołeczna–1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Leśnagaleri
a 

Czytanietekstu„Leśnagaleri
a”zpodręcznika. 
Wykorzystanieleśnychskarb
ówwpracachplastycznych. 
Opisywanieilustracji. 
CzytaniewierszaKazimieryIłł
akowiczówny„Jesiennyżart”
. 
Przepisywaniewyrazów. 

 Jesiennypejza
ż–
pracaplastycz
na. 

Zabawa„napowitan
ie. 
Wycieczkadolasu. 
Ustalaniezasadzach
owaniawlesie. 
 

Rozpoznawan
ieinazywanie
okazówprzyr
odniczych. 
Lasjesienią. 

Wskazywaniezegar
azwłaściwągodziną
. 
Wskazywanieodpo
wiednichzegarów. 
Obliczanieodległoś
cimiędzymiejscowo
ściami. 
Obliczaniedługościt
ras. 
Rozwiązywaniezad
aniazzegarem. 

Wykonanieoz
dóbizabawek
zokazówprzyr
odniczych. 

Pięknojesie
nnegoparku
. 

Zabawarucho
wa„Berekkrzy
żak”. 
Zajęciasporto
we. 
 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.34–35  P1As.34–35 
 

P1As.34–35 P1As.34–35 M1s.25  P1As.34–35  

Odniesieniado
stronpublikacj

ĆzP1s.24  ĆzP1s.24 ĆzP1s.24  ĆzPM1s.21 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

 
 

Odniesieniado
podstawyprog
ramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,c 
 

 4.2)a,b 5.4 6.1,6.2 7.3,7.5,7.8,7.10,7.1
5 

9.2)a,c 
9.3)a,b 

11.8 10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytatekstyzezrozumieniem•Odpowiadanapytaniapełnymizdaniami•Słuchawypowiedziinnych•Wyszukujeodpowiednieinformacjewtekście•Wypowiadasięnate
matilustracjiwpodręczniku•Porównujeopisliterackijesienizprawdziwąporąroku•Określanastrójwiersza•Kolorujejesienneliściezgodniezopisem•Wyjaśniatytułwier
sza•Przepisujestarannietekstdozeszytu•Uzupełniawyrazyortogramami•Starasięniepopełniaćbłędówortograficznych•Dzieliwyrazynasylaby•Rozpoznajeinazywao
kazyprzyrodnicze•Wie,jaknależyzachowywaćsięwlesie•Dostrzegazmianyzachodzącewparkujesienią•Wskazujezegaryzodpowiedniągodziną•Obliczaodległościmię
dzymiejscowościami•Obliczadługościtras•Rozwiązujezadaniazzegarem•Współpracujezinnymiwzabawieinauce•Planujeiwykonujepracęplastycznązróżnychmateri
ałów•Utrzymujeporządekwmiejscupracy•Właściwiewykorzystujenarzędziatechniczne•Dostrzegapięknojesiennegolasu,nieniszczyprzyrody•Uczestniczywzabawa
chizajęciachruchowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Wypowiadasięzgodniezzasadamistylistyczno-
gramatycznymi•Czyta,recytujetekstzodpowiedniąintonacją•Zawszeprzestrzegazasadobowiązującychwlesie•Doskonaleposługujesięzegarem•Dokonujebezbłędn
ychpomiarówtrasiodległości•Wykonujetwórczeiestetycznepraceplastyczno-
techniczne•Aktywnieuczestniczywzabawachizajęciachruchowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 

Nasze 
drzewo 

CzytaniewierszaNataliiUsen
ko„Naszedrzewo”. 
Pisanieskojarzeńdopórroku. 

 Oglądanierep
rodukcjiobraz
uKazimierzaSi

Zabawanapowitani
e„Mojeręce". 
Pracapoety. 

Wpływpórrok
unazmianyza
chodzącewpr

Rozwiązywaniezag
adekmatematyczny
ch. 

  Zabawarucho
wa„Lawina”. 
Zabawarucho
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Zabawawzmianęwiersza. 
Nazywanieuczuć. 
Odczytywanieinformacjiwp
odręczniku. 
Poznaniepalindromów. 
Tworzeniewyrazówzsylab. 
Dopisywaniewyrazówlubwy
rażeń. 
Układanieodpowiedzinapos
tawionepytanienapodstawi
ewierszaiwłasnychprzemyśl
eń. 

chulskiego„Je
sień”. 
Kolorowaniee
lementówbar
wamiciepłymi
izimnymi. 

zyrodzie. Zapisywanieliczbcy
frami. 
Wskazywanieliczb
wpodanymwarunk
u. 
Kolorowanieliczbje
dno-
idwucyfrowych. 
Kolorowanietakich
samychliczb. 
Pisanieliczbsłowam
i. 
Rozwiązywaniezad
aniaztreścią. 

wa„Jesiennim
alarze”. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.37 
 

P1As.36   P1As.37 
 

M1s.26–27    

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze

ĆzP1s.25     ĆzPM1s.22 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

1.1)a,b 
1.2)a,c 
1.3)a,c,d,e,f 

 4.3)b 5.3,5.9 6.5 7.2,7.3,7.5,7.7,7.8   10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytawiersziinformacjezpodręcznikazezrozumieniem•Odpowiadanapytaniapełnymizdaniami•Słuchawypowiedziinnych•Opowiadaonastrojuiuczuciachwywołan
ychprzeczytanymwierszem•Nazywauczucia•Układarymdowybranejparywyrazów•Wyszukujewspólnecechywierszaiobrazu•Zapisujeskojarzeniadokażdejzpórroku
•Przekształcawiersztak,abypasowałdoinnejporyroku•Wyszukujewwierszupalindrom•Tworzywłasnepalindromy•Wyszukujepalindromywróżnychźródłachwiedzy•
Układawyrazyzsylab•Wypisujewyrazywedługpodanejkolejności•Dopisujewyrazylubwyrażeniadopodanychopodobnymznaczeniu•Układaodpowiedźnapostawion
epytaniewformiepisemnej•Rozróżniabarwyciepłeizimne,wykorzystujejewpracyplastycznej•Wie,naczympolegapracapoety•Uczestniczywzabawie•Dostrzegawpły
wpórrokunazmianyzachodzącewprzyrodzie•Rozwiązujezagadkimatematyczne•Zapisujeliczbycyframi•Wskazujeliczbywpodanymwarunku•Wyróżnialiczbyjedno-
idwucyfrowe•Łączywparyliczbyzichzapisemsłownym•Rozwiązujezadaniaztreścią•Rozwiązujezadanialogiczne•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujen
akomendy 

Ponadpodsta
wowe 

•Wypowiadasięzgodniezzasadamistylistyczno-
gramatycznymi•Czyta,recytujewierszzodpowiedniądykcją•Potrafisamodzielniewyjaśnićznaczeniesłowapalindrom•Wypowiadasięnatematrytmuwiersza•Wypowi
adasięnatematoglądanejreprodukcjiobrazu,posługującsięelementarnymiterminami•Samodzielnieibezbłędnierozwiązujezagadkimatematyczne•Bezbłędniezapisu
jeliczbycyframi•Samodzielnieibezbłędnierozwiązujezadanialogiczne•Aktywnieuczestniczywzabawach•Rozumiezasadyobowiązującewzabawachruchowychizawsz
eichprzestrzega 

Cowiemyod
rzewachikrz
ewach? 

Pisanienotatki. 
CzytaniewierszaKrystynySyl
westrzak„Jesień”. 
Wyjaśnianiepisowniwyrazó

Nazwydźwięk
ówgamy. 
Czytanieipisa
niegamy. 

Rysowaniewy
branegodrze
wa. 

 Wycieczkadol
asulubparku. 
Czytanieinfor
macjiozmiani

Różnicewzapisielicz
bydwucyfrowejijed
nocyfrowej. 
Układanieliczbdwu

Wykonaniezi
elnika. 

 Zabawarucho
wa„Wyścignu
merków”. 
Zajęciasporto
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

wzrz. 
Wyszukiwanieinformacjiwr
óżnychźródłachwiedzy. 

ebarwyprzezli
ściejesienią. 
Rozmowaorol
idrzewikrzew
ówwprzyrodz
ie. 
Omówienie 
etapów 
rozwoju 
drzewa.  
Wykonanie 
doświadczeni
a „Moje 
drzewo”.  
Rozmowa o 
drzewach, 
które nie 
zrzucają liści 
na zimę. 

cyfrowych. 
Zapisywanienajmni
ejszejinajwiększejli
czbydwucyfrowej. 
Rozwiązywanie 
zagadki 
matematycznej.  
Numerowanie 
stron.  
Rozwiązywanie 
zadania 
problemowego.  
Oznaczanie stron w 
albumie.  
Porównywanie cen 
przedmiotów.  
Wyznaczanie trasy 
Leny i Antka.  
Porównywanie 
liczb.   

we. 
 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka

P1As.38–39 
 

   P1As.38–39 
 

M1s.28–29    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

”cz.1 

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.26 ĆzP1s.26   ĆzP1s.27 ĆzPM1s.23 
 

   
 

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

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

3.2)b 4.2)b  6.1,6.2,6.4,6.
5 

7.3,7.4,7.8,7.9 9.2)a,c 
9.3)a 

 10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Wypowiadasięnadanytematnapodstawieróżnychźródełinformacji•Słuchaprzekazywanychinformacjiiwypowiedziinnych•Czytawiersziinformacjewpodręczniku•T
worzynotatkęobudowieroślin•Gromadziinformacjeodrzewachikrzewachzróżnychźródeł•WyszukujewskazanefragmentywierszaOdszukujeipodkreślawwyrazachu
krytenazwybarw•Potrafiwyjaśnićpisownięwyrazówzrz•Znanazwysolmizacyjneiliterowedźwiękówgamy•Czytaizapisujegamęnapięciolinii•Rysujewybranedrzewo•
Dostrzegaróżnicemiędzydrzewemakrzewem•Wie,jakliściezmieniająbarwyijakodżywiająsięrośliny•Rozumie,jakważnąrolęodgrywająwprzyrodziedrzewaikrzewy•Z
naetapyrozwojudrzewa•Wykonujedoświadczenieinotujeobserwacje•Znaróżnicewzapisieliczbydwucyfrowejijednocyfrowej•UkładaliczbydwucyfroweZapisujenaj
mniejsząinajwiększąliczbędwucyfrową•Rozwiązujezagadkęmatematyczną•Numerujestrony•Rozwiązujezadaniaproblemowe•Oznaczastronywalbumie•Porównu
jecenyprzedmiotów•Wyznaczatrasy•Porównujeliczby•Przygotowujezielnik,korzystazróżnychmateriałów•Utrzymujeporządekwmiejscupracy•Uczestniczywzaba
wieruchowejizajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodsta •Wypowiadasięzgodniezzasadamistylistyczno-
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

wowe gramatycznymi•Gromadziiselekcjonujenajważniejszeinformacjeodrzewachikrzewachzróżnychźródeł•Samodzielniewyjaśniatrudnewyrazywystępującewwierszu•
Potrafibezbłędniezaśpiewaćgamęnazwamisolmizacyjnymiiliterowymiwznoszącoiopadająco•Dzielisięzinnymiobserwacjamizprzeprowadzonegodoświadczenia•Po
trafiwymienićnazwydrzew,któreniezrzucająliścinazimę•Samodzielnieibezbłędnierozwiązujezagadkęmatematycznąizadaniaproblemowe•Aktywnieuczestniczywz
abawieruchowejizajęciachsportowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 

Martweżyw
edrzewa 

CzytanietekstuAdamaWajra
ka„Martweżywedrzewa”. 
Kończeniewypowiedzi. 
Łączeniewyrazówzichwyjaś
nieniami. 
Porządkowanierzeczownikó
w. 
Łączeniewparywyrazówozn
aczeniuprzeciwnym. 
 

  Zabawa„Pomojejpr
awejstronie”. 
Współpracawparac
h. 

 Rozwiązywaniezad
anianaobliczeniapi
eniężne. 
Rozwiązywaniezad
ańzosiąliczbową. 
Rozwiązywaniezad
aniaztreścią.Oblicz
aniecenylekturpoz
niżce. 
Rozwiązywaniezda
niazłożonego. 
Obliczanieróżnicna
osiliczbowej. 
Uzupełnianiegrafó
wliczbowych. 
Wykonywaniedział
ańnadodawanieiod
ejmowanie. 
Obliczaniesum. 
Sprawdzanie 
odejmowania za 
pomocą 

 Pięknonatur
y. 

Zabawarucho
wa„Berekwka
peluszu”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

dodawania.  
Obliczanie różnic.  
Rozwiązywanie 
zadania na 
obliczenia 
kalendarzowe.  
Rozwiązywanie 
zadania na 
porównywanie 
różnicowe. 

Odniesieniado
stronpodręczn
ikówMEN:„Na
szaszkoła”cz.1
Ai„Naszaszkoł
a.Matematyka
”cz.1 

P1As.40–41 
 

    M1s.30–31    

Odniesieniado
stronpublikacj
iWSiP:„Ćwicze
niazpomysłem
”cz.1i„Ćwicze
niazpomysłem
.Matematyka”
cz.1 

ĆzP1s.28     ĆzPM1s.24–25    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odniesienia 
dopodstawypr
ogramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,c 
1.3)a,b,c,d,e,f 

  5.4  7.2,7.3,7.5,7.8,7.9,
7.15 

 11.8 10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Wypowiadasięnadanytematnapodstawieprzeczytanegotekstuiwłasnychdoświadczeń•Słuchaprzekazywanychinformacjiiwypowiedziinnych•Czytatekstzpodręcz
nika•Układapytaniadotekstu•Układapisemneodpowiedzidopytań•Kończywypowiedź,podajeróżneargumenty•Dopasowujewyjaśnieniadopodanychwyrazów•Do
pisujebrakującewyrazy,tworzącwyrażenia•Wyróżniawśródrzeczownikównazwyludzi,zwierząt,roślinirzeczy•Łączywparywyrazyoprzeciwnymznaczeniu•Wyszukuje
informacjewróżnychźródłach•Nazywabarwy•Potrafiwspółpracowaćwparze•Uczestniczywzabawie•Rozwiązujezadanianaobliczeniapieniężne•Rozwiązujezadania
zosiąliczbową 

Ponadpodsta
wowe 

• Rozwiązuje zadania z treścią • Dokonuje obliczeń pieniężnych • Rozwiązuje zdanie złożone • Uzupełnia grafy liczbowe • Oblicza sumy liczb • Sprawdza 
odejmowania za pomocą dodawania • Oblicza różnice liczb • Rozwiązuje zadania na obliczenia kalendarzowe • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe 
• Dostrzega piękno otaczającej natury • Uczestniczy w zabawie ruchowej i właściwie reaguje na komendy• Wypowiada się zgodnie z zasadami stylistyczno-
gramatycznymi • Układa ciekawe pytania do tekstu • Układa zdania z wyrazami z ramki, wykorzystując rzeczowniki z wszystkich grup • Wyszukuje informacje na 
dany temat, selekcjonuje najważniejsze z nich • Twórczo współpracuje w parze • Prowadzi własne obserwacje, poszerza swoją wiedzę i umiejętności • 
Bezbłędnie oblicza sumy i różnice liczb • Bezbłędnie rozwiązuje zadania z treścią • Bezbłędnie rozwiązuje zadania na obliczenia kalendarzowe i pieniężne • 
Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące zasady i zawsze ich przestrzega 

Akademia 
dociekliwyc
h. Grzyby 

Czytanie fragmentu 
opowiadania Wojciecha 
Mikołuszki „Grzyby”.  
Czytanie wiersza Jana 
Brzechwy „Grzyby”.      

Słuchanie 
odgłosów 
lasu.  
Układanie 
melodii do 
wiersza Jana 
Brzechwy 
„Grzyby”.  

Lepienie 
grzybów z 
plasteliny. 

Zabawa 
„Podawanie 
woreczka”.  
 

Budowa 
grzyba 
kapeluszowe
go.  
Wykonanie 
doświadczeni
a z 
drożdżami.  
Wykonanie 

   Zabawa 
„Bezpieczny 
woreczek”. 
Zabawa 
ruchowa 
„Muchomor”.  
Zajęcia 
sportowe. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

doświadczeni
a z grzybami 
pleśniowymi.  
Podział 
grzybów na 
jadalne i 
trujące.  
Zabawa na 
temat 
grzybów 
„Prawda czy 
fałsz?”.  

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 42–43  
 

   P1A s. 42–43  
 

    

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 

ĆzP1 s. 29         
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy  
programowej 

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

3.1) b,  
3.2) b 
 

4.2) b 5.4 6.1, 6.2, 6.4, 
6.10 

   10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na podany temat • Słucha wypowiedzi innych • Czyta teksty ze zrozumieniem • Czyta wiersz z podziałem na role • Notuje 
obserwacje, pisze starannie i estetycznie • Wyszukuje określone informacje w tekście • Podkreśla zdania pytające i oznajmujące • Układa zdanie wykrzyknikowe 
• Odszukuje w tekście i zaznacza nazwy czynności • Opowiada o swoich skojarzeniach związanych z wysłuchanymi odgłosami •Słucha odgłosów lasu • Układa 
melodię do wiersza • Lepi grzyby z plasteliny • Uczestniczy w zabawie towarzyskiej • Potrafi wskazać i nazwać poszczególne części grzyba • Wykonuje 
doświadczenia z grzybami • Prowadzi obserwacje i wyciąga wnioski • Zna podział grzybów na jadalne i trujące • Rozwiązuje quiz o grzybach • Wie, czym może 
grozić spożycie trujących grzybów • Uczestniczy w zabawach i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się zgodnie z zasadami stylistyczno-gramatycznymi • Bezbłędnie odszukuje w tekście nazwy czynności • Układa oryginalną melodię do wiersza • 
Potrafi rozpoznać i nazwać wiele grzybów jadalnych, odróżnia je od trujących • Prowadzi obserwacje i wyciąga trafne wnioski • Odwzorowuje z plasteliny 
zbliżone do oryginałów figurki grzybów • Poszerza swoją wiedzę i umiejętności • Aktywnie uczestniczy w zabawach i zajęciach sportowych • Rozumie zasady 
obowiązujące w zabawach i grach, zawsze ich przestrzega 
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Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 3. Październik 

Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku. 

 

Tydzień 5. Znajomi ze szkoły, podwórka... 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., 
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Dziewczynk
a w złotych  
kolczykach 

Czytanie opowiadania Anny 
Onichimowskiej 
„Dziewczynka w złotych 
kolczykach”.  
Zapoznanie uczniów z 
różnymi narodowościami.  
Prezentacja scenek 
dramowych.  
Pisanie zdań.  
Numerowanie kolejności 
wydarzeń w opowiadaniu.  
Wielka litera w nazwach 
przedstawicieli mniejszości 
etnicznych i narodowych.  
Opisywanie dziewczynki.  
Uzupełnianie wyrazów 
właściwymi ortogramami.  

  Zabawa na 
powitanie 
„Zajączki”.  
Pomoc młodszym 
uczniom.  
Rozmowa na temat 
mniejszości 
etnicznych i 
narodowych.  
 

 Obliczenia 
pieniężne.  
Obliczanie wartości 
banknotów i 
monet.  
Dokładanie 
odpowiedniej 
kwoty pieniędzy.  
Obliczanie kwoty 
zakupów. 
Zapisywanie 
wyników słowami.  
Rozwiązywanie 
zadania z treścią.  
Rozwiązywanie 
zadań z 
banknotami i 

Wykonanie 
ramki na 
zdjęcia.  

Równe 
prawa dla 
przedstawici
eli 
mniejszości 
etnicznych i 
narodowych
.  

Zabawa 
ruchowa 
„Rybacy i 
rybki”. 
Zabawa 
ruchowa 
„Berek w 
parach”. 
Zajęcia 
sportowe.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Uzupełnianie zdań 
wyrazami w odpowiedniej 
formie.  

monetami.  
Obliczanie sum.  

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 44–45  
 

  P1A s. 44–45  
 

 M1 s. 32–33  
 

P1A s. 45   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 30–31   ĆzP1 s. 30  ĆzPM1 s. 26–27    

Odniesienia 
do podstawy 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c 

  5.2, 5.5   7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 
7.9 

9.2) c 11.1 
 

10.3) c 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

programowej 1.3) a, c, d, e, f 
1.4) a 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się i uczestniczy w rozmowach na określony temat na podstawie przeczytanego tekstu • Słucha wypowiedzi innych • Czyta ze 
zrozumieniem tekst z podręcznika • Odpowiada na postawione pytania • Zna przedstawicieli różnych narodowości i mniejszości etnicznych • Wyszukuje 
określony fragment w tekście • Uczestniczy w prezentacji scenek dramowych• Układa i zapisuje zdania na określony temat • Układa wydarzenia według 
kolejności chronologicznej • Wyszukuje w tekście nazwy ludzi, porządkuje je w kolejności alfabetycznej • Pamięta o wielkiej literze w zapisie nazw 
przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych • Opisuje dziewczynkę • Uzupełnia wyrazy właściwymi ortogramami• Uzupełnianie zdania wyrazami w 
odpowiedniej formie • Wykonuje pracę użytkową – ramkę na zdjęcia • Uczestniczy w zabawach integracyjnych • Potrafi podać przykłady pomocy młodszym 
uczniom • Jest tolerancyjny wobec przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych • Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa • Dokonuje obliczeń 
pieniężnych • Oblicza banknoty i monety • Dopełnia banknoty i monety do 100 • Oblicza kwoty zakupów • Zapisuje wyniki słowami • Rozwiązuje zadania z 
treścią • Rozwiązuje zadania na obliczenia pieniężne • Oblicza sumy • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na 
komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na określony temat na podstawie tekstu • Płynnie czyta tekst o wysokim stopniu trudności • Potrafi wyszukać w różnych 
źródłach wiedzy ciekawostki na podany temat • Opowiada o wspólnych zabawach • Biegle dokonuje obliczeń pieniężnych • Aktywnie uczestniczy w zabawach 
ruchowych i zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące w grach zasady, zawsze ich przestrzega 

Paweł  
i Gaweł 

Pogadanka na temat 
sąsiadów.  
Zapoznanie z treścią 
wiersza Aleksandra Fredry 
„Paweł i Gaweł”.  
Ocena postępowania Pawła 
i Gawła.  
Wyjaśnianie morału 
wiersza. Odgrywanie 

Układanie 
melodii do 
rytmów.  
Słuchanie i 
nauka 
piosenki 
„Pięknie żyć”. 
 

Wykonanie 
komiksu.  

Zabawa na 
powitanie 
„Uśmiech”.  
Relacje sąsiedzkie.  
Rodzaje pomocy 
sąsiedzkiej. 
Zabawa „Dotknij”. 

 Odejmowanie na 
liczydle.  
Obliczanie działań.  
Obliczanie różnic.  
Poznanie różnych 
sposobów 
odejmowania. 
Wykonywanie 
działań.  

  Zabawa 
ruchowa 
„Śmieszna 
wędrówka”.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

scenek dramowych „Pomoc 
sąsiedzka”.  
Kolorowanie wyrazów, 
którymi można zastąpić 
wyraz morał.  
Odczytywanie i zapisywanie 
przysłów.  
Pisanie rymujących się 
wyrazów. Układanie 
dialogu dobrych sąsiadów. 
Pisanie zdrobnień. 

Uzupełnianie 
grafów.  
Rozwiązywanie 
zadania z treścią na 
odejmowanie.  
Kolorowanie 
okienek z 
wynikami.  
Uzupełnianie 
okienek liczbami. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 46–47   P1A s. 46–47 P1A s. 46–47  M1 s. 34–35  
 
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 

ĆzP1 s. 32–33   ĆzP1 s. 33    ĆzP1 s. 33    ĆzPM1 s. 28–29    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.2) a, b 5.4  7.2, 7.3, 7.5  
 

  10.3) c  
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem wiersz z podręcznika • Słucha wypowiedzi innych • Swobodnie wypowiada się na temat wiersza, dokonuje oceny postępowania jego 
bohaterów • Potrafi wyjaśnić morał wiersza • Odgrywa scenki dramowe na podstawie wiersza • Potrafi wskazać synonimy wyrazu morał• Odczytuje i zapisuje 
przysłowia • Wyszukuje w wierszu rymy i zapisuje je według wzoru • Układa i zapisuje dialog • Pisze czytelnie i estetycznie • Czyta dialog na forum klasy • 
Układa zdrobnienia do podanych wyrazów• Układa melodię do rymów • Śpiewa poznaną piosenkę • Potrafi przekazać treść wiersza za pomocą obrazów – 
komiksu • Uczestniczy w zabawach towarzyskich • Potrafi wymienić rodzaj pomocy sąsiedzkiej • Utrzymuje dobre relacje z sąsiadami • Dokonuje obliczeń na 
odejmowanie • Zna różne sposoby odejmowania • Uzupełnia grafy • Rozwiązuje zadanie z treścią na odejmowanie  Dokonuje obliczeń i zaznacza prawidłowe 
wyniki • Uczestniczy w zabawie ruchowej • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Buduje dłuższą kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat na podstawie wiersza • Czyta płynnie i wyraźnie z naturalną intonacją • Potrafi wyjaśnić 
trudniejsze wyrażenia i zwroty z wiersza • Układa i zapisuje ciekawy dialog • Bez tremy odgrywa scenkę dramową• Układa oryginalną melodię do rymów • 
Pięknie i czysto śpiewa poznaną piosenkę • Potrafi wymienić kilka rodzajów pomocy sąsiedzkiej • Biegle odejmuje w zakresie 100 • Sprawnie i bezbłędnie 
uzupełnia grafy • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące w grach zasady i zawsze ich przestrzega 

Bo to było 
tak... 

Czytanie opowiadania 
Roksany Jędrzejewskiej-
Wróbel „Bo to było tak...”.  
Rozmowa na temat 

  Zabawa na 
powitanie.  
Nieporozumienia. 
Rozmowa dobrych 

Czynniki 
wpływające 
na barwę 
skóry.  

Obliczenia cenowe.  
Liczenie kwot na 
paragonach. 
Obliczenia na 

Wykonanie 
papierowych 
samolotów 
zgodnie z 

Wartość 
koleżeństwa 
i przyjaźni.  
Pielęgnowa

Zabawa 
ruchowa 
„Kolory”. 
Zajęcia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

nieporozumień.  
Pisanie rad dla wybranego 
chłopca.  
Układanie i zapisywanie 
dialogu.  
Pisanie wyrazów ze 
spółgłoskami miękkimi.  

sąsiadów – 
odgrywanie 
scenek.  
Wyróżnianie nazw 
uczuć i czynności.  

Dostrzeganie 
różnic między 
ludźmi. 

odejmowanie.  
Rozwiązywanie 
zadania z kilkoma 
rozwiązaniami.  
Wykonywanie 
działań na 
obliczanie różnicy 
liczb.  
Obliczenia 
pieniężne. 

instrukcją. nie 
przyjaźni. 

sportowe. 
 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 48–49    P1A s. 48–49   M1 s. 36–37  
 

P1A s. 48–49  P1A s. 48–
49  

 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 

ĆzP1 s. 34     ĆzP1 s. 35  ĆzPM1 s. 30    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 
 

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

  5.1, 5,4 6.7 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 
7.9  
 

9.2) c 11.2, 11.6 10.3) c  
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst ze zrozumieniem • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania do tekstu • Wyszukuje wskazane fragmenty tekstu • Wypowiadasię na określony 
temat • Układa i zapisuje rady dla wybranego chłopca • Potrafi przedstawiać w parach scenki • Wie, co to jest mowa ciała • Potrafi wyróżnić główne części 
opowiadania • Układa i zapisuje dialog • Zapisuje wyrazy ze spółgłoskami miękkimi • Uczestniczy w zabawach integracyjnych • Potrafi wyróżnić nazwy uczuć i 
czynności • Wie, z czego wynikają nieporozumienia • Potrafi wytłumaczyć, jakie czynniki wpływają na kolor skóry• Dostrzega różnice między ludźmi • Dokonuje 
obliczeń pieniężnych • Wykonuje działania na obliczenia różnicy liczb • Rozwiązuje działania z kilkoma rozwiązaniami • Składa papierowe samoloty zgodnie z 
instrukcją • Docenia wartość koleżeństwa i przyjaźni • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy zwięzłą wypowiedź na podany temat • Odpowiada na pytania, wykorzystując poznane słownictwo i poprawne struktury składniowe • Bezbłędnie 
dokonuje obliczeń w zakresie 100 • Pielęgnuje przyjaźnie • Poszerza swoją wiedzę i umiejętności • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze 
ich przestrzega 

Recepta 
naprzyjaźń 

Poznanie wiersza Juliana 
Tuwima „Spóźniony 
słowik”.  
Definicja przyjaźni.  
Odgrywanie scenek 
dramowych „Co zrobiłby 

  Zabawa na 
powitanie „Przyjdź 
do mnie jako...”. 

 Rozwiązywanie 
zadań na obliczanie 
długości.  
Rozwiązywanie 
zadania z treścią.  
Obliczanie długości 

  Zabawa 
ruchowa 
„Berek 
czarodziej”.  
Zabawa 
ożywiająca. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

przyjaciel?”. 
 

zaznaczonych 
fragmentów 
wstążki.  
Obliczanie długości 
wstążki.  
Odejmowanie od 
pełnych dziesiątek.  
Wykonywanie 
działań na 
odejmowanie.  
Uzupełnianie liczb 
w tabelach.  
Rozwiązywanie 
zadania na 
odejmowanie. 

 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

     M1 s. 38–39  
 

   

Odniesienia 
do stron 

     ĆzPM1 s. 31    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 
 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b  
1.2) a, b, c 
1.3) b, c, d 

  5.4  7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 
7.9 

  10.3) c  
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na określony temat • Słucha czytanego wiersza • Odpowiada na postawione pytania • Potrafi odszukać w słowniku definicję słowa przyjaźń• 
Odgrywa scenkę dramową na podstawie przygotowanego opisu • Uczestniczy w zabawie towarzyskiej • Dokonuje obliczeń długości • Rozwiązuje zadania z 
treścią • Oblicza długości zaznaczonych fragmentów wstążki • Odejmuje liczby od pełnych dziesiątek • Wykonuje działania na odejmowanie • Uzupełnia tabele 
liczbami • Uczestniczy w zabawach ruchowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Odpowiada na pytania, wykorzystując poznane słownictwo i poprawne struktury składniowe • Przekonująco odgrywa scenki dramowe• Bezbłędnie i sprawnie 
dokonuje obliczeń w zakresie 100 • Rozumie zasady obowiązujące zabawach i zawsze ich przestrzega 

Przyjaźń  
człowieka 
zezwierzęci
em 

Odgrywanie scenki 
dramowej „Porzucony 
pies”.  
Zabawa słowno-dramowa 

Śpiewanie 
znanych 
piosenek, 
których 

Scenki z życia 
psa – praca 
plastyczna. 
 

Zabawa „Ciepło – 
zimno”. 
 

Wizyta w 
gabinecie 
weterynaryjn
ym.  

  Przyjaźń 
człowieka i 
zwierzęcia.  
Odpowiedzi

Zabawa 
ruchowa 
„Kotki i 
pieski”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Mój przyjaciel”. 
„Burza mózgów” – czy pies 
może być przyjacielem 
człowieka? 
Psy bohaterami książek. 
Poznanie sentencji o psiej 
przyjaźni.  
Tworzenie rodziny wyrazu 
przyjaciel. 

bohaterami 
są psy. 

Obowiązki 
opiekunów 
psów. 
 
 

alność za 
zwierzątko. 

Zajęcia 
sportowe 
 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

      
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a 4.2) a, b 
 

5.4 6.2, 6.9   11.2, 11.8 10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na określony temat • Uczestniczy w zabawie słowno-dramowej• Układa i zapisuje obowiązki właścicieli psów • Wymienia tytuły książek, 
których bohaterami są psy • Podaje przykłady psiej wierności • Tworzy rodzinę wyrazu przyjaciel• Śpiewa piosenki, których bohaterami są psy • Tworzy pracę 
plastyczną – scenki z życia psa • Uczestniczy w zabawach towarzyskich • Wie, jak opiekować się psem i jak postępować w przypadku jego choroby • Wie, na 
czym polega praca lekarza weterynarii • Układa spis obowiązków właściciela psa • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach sportowych • Właściwie 
reaguje na komendy • Wie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka • Jest odpowiedzialny za posiadanego psa 

Ponadpodsta
wowe 

• Przekonująco odgrywa scenki dramowe• Potrafi zaśpiewać kilka piosenek o psach • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 6. Co jest nam potrzebne do życia 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., 
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Cztery  
żywioły 

Czytanie inscenizacji 
Agnieszki Frączek „Cztery 
żywioły” z podziałem na 
role.  
Odgrywanie scenek „Cztery 
żywioły”.  
Podział szeregu liter na 
wyrazy.  
Dopasowywanie cech do 
żywiołu. 
Łączenie wyrazów z ich 
zgrubieniami. 
Pisanie zdań z pamięci.  
Pisanie wyrazów. 
 
 
 

Wymyślanie 
melodii do 
tekstu i 
śpiewanie z 
akompaniam
entem 
wybranych 
instrumentó
w.  
Granie na 
instrumentac
h 
muzycznych.  

Wykonanie 
ilustracji 
dowolnego 
żywiołu.  

  Obliczanie 
pieniędzy.  
Obliczanie sumy 
liczb.  
Dodawanie kilku 
składników.  
Rozwiązywanie 
zadania na 
obliczenia 
pieniężne.  
Dodawanie i 
odejmowanie liczb.  
Łączenie działań z 
tymi samymi 
wynikami.  
Łączenie liczb w 
pary.  
Rozwiązywanie 
zadania na 
obliczenia 
pieniężne.  
Rozwiązywanie 

  Zabawa 
„Cztery 
żywioły”.  
Zabawa 
„Wybijany w 
kole”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

zadań tekstowych. 
 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 50–51  
 

    M1 s. 40–41     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 36–37     ĆzPM1 s. 32–33     

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a 
3.2) c, d 

4.2) a, b 
 

 6.4, 6.8 7.3, 7.5, 7.7, 7.9   10.3) c 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

1.4) a 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się w formie zrozumiałej dla innych • Czyta tekst z podziałem na role • Odgrywa scenkę do przedstawienia • Wyróżnia z szeregu liter wyrazy • 
Dopasowuje podane cechy do odpowiedniego żywiołu • Łączy w pary wyrazy z ich zgrubieniami • Pisze zdania z pamięci • Dopasowuje wyrazy do spółgłoski 
miękkiej i zmiękczenia • Wymyśla wyrazy ze spółgłoskami miękkimi i zmiękczeniami • Wymyśla melodię do tekstu • Śpiewa z akompaniamentem wybranych 
instrumentów • Gra na instrumentach muzycznych • Ilustruje wybrany żywioł • Oblicza kwoty pieniędzy • Oblicza sumy liczb • Rozwiązuje zadania na obliczenia 
pieniężne • Dodaje i odejmuje liczby • Łączy liczby w pary • Rozwiązuje zadania tekstowe  • Uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych, właściwie reaguje 
na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Odgrywa scenkę przedstawienia z odpowiednią intonacją • Bezbłędnie pisze wyrazy pod względem ortograficznym • Bezbłędnie gra na wybranym 
instrumencie dźwięk sol zgodnie z zapisanymi wartościami nut • Tworzy barwne i oryginalne ilustracje • Dokonuje bezbłędnych obliczeń sum liczb • Rozwiązuje 
trudniejsze zadania tekstowe • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Zaułek  
słówek –  
czasownik 

Czytanie wiersza Agnieszki 
Frączek „Cóż...taka praca!”.  
Pokazanie wiersza za 
pomocą gestów i ruchu.  
Pisanie propozycji dla Pani 
Jesieni.  
Wskazywanie w wierszu 
zwrotek z nazwami 
czynności w różnych 
czasach.  
Odczytywanie wyrazów 
oznaczających czynności 
lub stany. Pisanie 
czasowników w różnych 

Śpiewanie 
piosenki 
„Tańcząca 
złota Jesień”. 

Rysowanie 
propozycji dla 
Pani Jesieni.  

Uczestniczenie w 
zabawie 
towarzyskiej.  
Granie w „Pchełki”.  

 Matematyka w 
działaniu – 
mnożenie w 
zakresie 50. 
Wykonywanie 
działań na 
mnożenie.  
Zastępowanie 
dodawania 
mnożeniem.  
Zastępowanie 
mnożenia 
dodawaniem.  
Pamięciowe 

Przygotowani
e planszy i 
bączka do 
gry. 

 Zabawa 
ruchowa 
„Przeprawa 
przez rzekę”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

czasach.  
Pisanie zdań.  
Opowiadanie o 
czynnościach w różnych 
czasach.  
Czytanie wiersza Tadeusza 
Śliwiaka „Chodzi jesień po 
lesie”.  
Wyszukiwanie 
czasowników w zadaniach.  
Umieszczanie w tabeli 
nalepek z czasownikami.  
Łączenie wyrazów. 
Zapisywanie czasowników 
w odpowiednich miejscach. 

obliczanie wyniku.  
Zapisywanie 
rozwiązania za 
pomocą 
dodawania i 
mnożenia.  
Zapisywanie 
działań. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 52–53  
 

 P1A s. 52–53  
 

  M1 s. 42–43  
 

   

Odniesienia 
do stron 

ĆzP1 s. 38–39 
 

    ĆzPM1 s. 34–35    



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
56 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c  
1.3) b, c, d, e, f 
1.4) a 

3.1) a 
 

4.2) a, b 5.4  7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 
7.8  

9.2) b, c  10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta wiersze ze zrozumieniem • Wypowiada się na temat przeczytanych tekstów • Dba o kulturę wypowiedzi • Układa odpowiedzi na pytania • Zaznacza w 
wierszu odpowiednie fragmenty • Pokazuje wiersz za pomocą gestów i ruchu • Pisze propozycje dla Pani Jesieni • Wyszukuje w wierszu wyrazy oznaczające 
czynności lub stany • Pisze czasowniki w różnych czasach • Podkreśla w wierszu nazwy czynności • Nazywa wykonawców czynności z wiersza • Grupuje 
czasowniki określające czynności i stany • Przekształca tekst na opowiadanie brata lub siostry • Przypisuje czasowniki odpowiednim osobom • Tworzy 
czasowniki z liter wyrazu jadłem• Kończy zdania • Pisze zdania według podanych instrukcji • Tworzy barwną pracę plastyczną • Uczestniczy w grach i zabawach 
towarzyskich • Wykonuje działania na mnożenie • Rozwiązuje zadania na mnożenie • Zastępuje dodawanie mnożeniem • Zastępuje mnożenie dodawaniem • 
Dokonuje obliczeń pamięciowych wyniku • Zapisuje rozwiązania za pomocą dodawania i mnożenia • Zapisuje działania • Wycina i składa elementy zgodnie z 
podaną instrukcją • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy wielozdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem struktur składniowych i słownictwa • Układa i zapisuje wyrażenia i zwroty dotyczące jesieni • 
Sprawnie i bezbłędnie podaje czasowniki w różnych czasach • Bezbłędnie liczy w pamięci • Bezbłędnie zastępuje dodawanie mnożeniem i mnożenie 
dodawaniem • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach i zawsze ich przestrzega 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Ziemia Rozwiązywanie zagadki 
tematycznej.  
Czytanie wiersza Natalii 
Usenko „Ziemia”.  
Pisanie pytań z rozsypanki 
wyrazowej.  
Zbieranie informacji o 
Ziemi.  
Podkreślanie zdań. 

 Ilustrowanie 
wiersza.   

 Nazywanie 
planet 
Układu 
Słonecznego 
– wklejanie 
obrazków 
planet w 
odpowiedniej 
kolejności od 
Słońca. 

Matematyka w 
działaniu – 
dzielenie w 
zakresie 50. 
Rozwiązywanie 
zadań na dzielenie.  
Rozwiązywanie 
zadań z treścią.  
Rozwiązywanie 
zadania ze 
sprawdzeniem.  
Łączenie wyników.  
Wykonywanie 
działań na 
dzielenie. 

  Zabawa 
ruchowa 
„Układ 
słoneczny”. 
Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 54–55   P1A s. 54–55   P1A s. 54–55  M1 s. 42–43     

Odniesienia 
do stron 

ĆzP1 s. 41     ĆzP1 s. 40 ĆzPM1 s. 36–37     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, c 
1.3) b, c, d, e, f  

 4.2) a, b   7.3, 7.5, 7.6, 7.8    10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Rozwiązuje zagadkę • Czyta wiersz ze zrozumieniem • Wyczerpująco wypowiada się na temat przeczytanego tekstu • Dba o kulturę wypowiedzi • Układa 
odpowiedzi na pytania • Wypowiada się na podany temat na podstawie oglądanej prezentacji • Wyszukuje informacje w różnych źródłach wiedzy • Podkreśla 
wskazane zdanie • Pisze pytania z rozsypanki wyrazowej • Ilustruje przeczytany wiersz i nadaje mu tytuł • Nazywa planety Układu Słonecznego w kolejności od 
Słońca • Potrafi wskazać południki i równoleżniki na globusie • Rozwiązuje zadania na dzielenie • Rozwiązuje zadania z treścią • Łączy działania z wynikami • 
Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Potrafi wyjaśnić pisownię pojęcia ziemia małą i wielką literą • Łączy sylaby w wyrazy, odczytuje i zapisuje powstałe wyrazy • Układa zdania, wykorzystując jak 
najwięcej podanych wyrazów • Samodzielnie wyszukuje informacje w dostępnych źródłach wiedzy i wybiórczo z nich korzysta • Bezbłędnie rozwiązuje działania 
na dzielenie • Bezbłędnie rozwiązuje zadania z treścią • Poszerza swoją wiedzę i umiejętności • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach 
sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Jaki jest 
ogień? 

Rozwiązywanie zagadki 
tematycznej. 

  Wycieczka do 
remizy strażackiej.  

Badanie 
właściwości 

Rozwiązywanie 
zadań z treścią.  

  Zabawa 
ruchowa 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przeprowadzenie rozmowy 
o roli ognia w życiu 
człowieka.  
Słuchanie wiersza 
Władysława Broniewskiego 
„Pożar”. 
 
 

Sposoby 
alarmowania oraz 
zachowania się w 
przypadku 
zagrożenia.  
Numery alarmowe.  

ognia – jaki 
jest ogień? 
 

Rozwiązywanie 
zadania na 
obliczenia 
pieniężne.  
Rozwiązywanie 
zadania na 
obliczenia 
kalendarzowe.  
Wykonywanie 
działań na 
mnożenie.  
Obliczanie 
iloczynów.  
Działania na 
dzielenie.  
Uzupełnianie 
działań.  
Kolorowanie 
okienek z 
jednakowymi 
wynikami.  
Uzupełnianie 
grafów.  
Wykonywanie 
obliczeń na 
mnożenie i 
dzielenie.  

„Płomień 
ognia”.   
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Uzupełnianie zdań 
liczbami. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

     M1 s. 44–45     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

     ĆzPM1 s. 38–39    

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b 
1.2) a, c 
1.3) b, c, d 

3.1) a  5.9, 5.11 6.1, 6.10 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 
7.8, 7.9, 7.15 

  10.3) c 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Rozwiązuje zagadkę • Czyta wiersz ze zrozumieniem • Wypowiada się na określony temat • Dba o kulturę wypowiedzi • Układa odpowiedzi na pytania • 
Zapisuje zdania w zeszycie • Zna nazwy sprzętów strażackich • Wie, na czym polega praca strażaka • Zna sposoby alarmowania oraz zachowania się w przypadku 
zagrożenia • Zna numer do straży pożarnej i numer alarmowy • Potrafi zawiadomić o niebezpiecznym zdarzeniu • Przeprowadza obserwacje i wyciąga wnioski • 
Zna właściwości ognia • Rozwiązuje zadania z treścią na obliczenia pieniężne i kalendarzowe • Wykonuje działania na mnożenie • Oblicza iloczyny • Uzupełnia 
działania • Koloruje okienka z działaniami o takich samych wynikach • Uzupełnia grafy • Uzupełnia działania liczbami • Uczestniczy w zabawie ruchowej i 
właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy zwięzłą wypowiedź na temat, stosując prawidłową artykulację • Układa i zadaje pytania strażakowi • Bezbłędnie dokonuje obliczeń w zakresie 100 • 
Poszerza swoją wiedzę i umiejętności • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej• Rozumie zasady obowiązujące w zabawach i zawsze ich przestrzega 

Woda – 
nasz skarb 

Odgrywanie scenek 
dramowych.  
Tworzenie wierszyków, 
rymowanek, haseł. 
 
 

Zabawa 
„Nadciąga 
burza”.  
Tworzenie 
podkładu 
muzycznego 
do obrazków.  
Układanie 
melodii do 
zagadki.  
Śpiewanie 
piosenki 
„Kałużowy 
deszcz”. 

 Zabawa „Bańki 
mydlane”.  
Zabawa 
relaksacyjna – 
masażyk „Tu płynie 
rzeczka”. 
 

Eksperyment
owanie z 
wodą.  
Wyjaśnianie 
powstawania 
w przyrodzie 
zjawiska 
tęczy.  
Test wyboru 
na temat 
szanowania, 
oszczędzania 
i 
zanieczyszcza
nia wody.  
Marsz 

 Praca 
techniczna 
„Żaglówki na 
jeziorze”. 
 

 Zabawa 
ruchowa z 
wykorzystani
em symboli 
rysunkowych 
„Przed 
deszczem i po 
deszczu”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

ekologiczny. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

         

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

         

Odniesienia  
do podstawy  
programowej 

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

3.1) a,  
3.2) b, c 
 

 5.4 6.1, 6.6  9.2) a, c 
9.3) a 
 

 10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Wypowiada się na określony temat • Odgrywa scenki dramowe• Tworzy wierszyki, rymowanki i hasła ekologiczne • Tworzy ilustracje dźwiękowe • Tworzy 
podkład muzyczny do obrazków • Układa melodię do zagadki • Śpiewa poznaną piosenkę • Współpracuje w zabawie • Przeprowadza eksperymenty z wodą: „Co 
pływa – co tonie?”, „Co się rozpuszcza w wodzie, a co nie?” • Wyciąga wnioski z przeprowadzonych eksperymentów • Tworzy przestrzenną pracę techniczną • 
Utrzymuje porządek w miejscu pracy • Uczestniczy w zabawie ruchowej i właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy zwięzłą wypowiedź na temat, stosując prawidłową artykulację • Przekonująco odgrywa scenki dramowe• Tworzy oryginalne hasła i rymowanki o 
tematyce ekologicznej • Potrafi wyjaśnić zjawisko powstawania w przyrodzie tęczy • Tworzy staranną i estetyczną pracę techniczną • Aktywnie uczestniczy w 
zabawie ruchowej • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach i zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 7. Wielka podróż dookoła świata 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., 
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Kontynenty Czytanie informacji o 
kontynentach oraz wiersza 
Małgorzaty Strzałkowskiej.  
Układanie zagadek o 
kontynentach.  
Nauka fragmentu wiersza 
na pamięć.  
Pisanie nazw kontynentów 
zgodnie z zasadą pisowni 
wyrazów wielką literą.  
Uzupełnianie legendy 
mapy.  
Obejrzenie filmu 
„Kontynenty świata” i 
wypowiadanie się na temat 
jego treści.  
Przygotowanie informacji o 
kontynentach – tworzenie 
„banku” słów i zdjęć.  
Ustne układanie 
odpowiedzi na pytania.  
Uzupełnianie tabeli 

  Współtworzenie 
pracy o 
kontynentach.  
Prezentacja 
wspólnej pracy. 

Rozmieszczen
ie 
kontynentów 
na kuli  
ziemskiej. 
Wielkość 
kontynentów 
i oceanów.  
Porównywani
e wielkości 
lądów i 
zbiorników 
wodnych.  
Wyjaśnianie 
pojęcia 
Eurazja.  
Odczytywani
e legendy 
mapy.  
Róża wiatrów 
– kierunki 
główne i 

Tworzenie 
diagramów 
kołowych i 
słupkowych.  
Podział całości na 
równe części. 
Przeliczanie liczby 
karteczek 
potrzebnych do 
ułożenia kolejnych 
figur i układanek.  
Składanie kartek na 
równe części – 
ćwiczenia 
praktyczne.   

  Zabawa 
ruchowa 
„Słoniątko” 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

nalepkami z określeniami 
rzeczowników. 

pośrednie. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 56–57  
 

  P1A s. 56–57  
 

P1A s. 56–57  M1 s. 46–47  
 

  
 

 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 42–43   ĆzP1 s. 42–43 ĆzP1 s. 42 ĆzPM1 s. 40         
 

   

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

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

  
 

5.4, 5.6 6.1, 6.4 7.1, 7.6, 7.16   
 

10.3) c 
10.4) b, e 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się i uczestniczy w rozmowach na określony temat na podstawie przeczytanego tekstu i wiersza • Słucha wypowiedzi innych • Czyta ze 
zrozumieniem tekst z podręcznika • Odpowiada na postawione pytania • Podpisuje ilustracje nazwami kontynentów, stosujączasadę pisowni nazw 
geograficznych wielką literą • Układa zagadki o kontynentach i ichpołożeniu • Rozwiązuje zagadki•Definiuje pojęcie kontynent• Korzysta z różnych źródeł 
informacji • Recytuje wiersz z odpowiednią intonacją i interpunkcją • Pisze czytelnie i estetycznie • Układa kilkuzdaniową wypowiedź ustną na temat wybranego 
kontynentu • Przelicza elementy w układance • Oblicza liczbę elementów w kolejnych kompozycjach, wiedząc, ile jest elementów w pierwszej kompozycji • 
Rozwiązuje zadanie z treścią • Wykonuje ćwiczenia praktyczne – składa kartki na równe części • Dzieli liczby przez 2, 4, 5, 8, 10 • Bierze udział w zabawie 
klasowej • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na określony temat na podstawie tekstu, wiersza i zgromadzonych informacji • Płynnie odczytuje tekst • Potrafi wytłumaczyć 
samodzielnie znaczenie trudniejszych wyrazów • Bezbłędnie pisze wyrazy • Bezbłędnie i samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe • Wyróżnia kontynenty i 
oceany • Określa położenie kontynentów i oceanów na mapie świata • Tworzy diagramy kołowe i słupkowe i na ich podstawie potrafi określić wielkość 
kontynentów i oceanów • Zna kierunki pośrednie i swobodnie się nimi posługuje • Sprawnie posługuje się mapą • Nazywa formy ukształtowania powierzchni 
Ziemi i kojarzy je z barwami znajdującymi się w legendzie mapy • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące w 
grach zasady i zawsze ich przestrzega 

Podróże z 
Obieżyświa
tem – 
Europa 

Swobodne rozmowy na 
temat klasowej wystawy 
„Europa”.  
Nazwy państw 
europejskich. 
Słuchanie z uwagą 
opowieści o Europie na 
podstawie mitu Jana 
Parandowskiego.  

Słuchanie i 
śpiewanie 
hymnu Unii 
Europejskiej. 
Historia 
powstania 
hymnu.  
Układanie 
melodii do 

Architektura i 
zabytki 
Europy.  
Style 
architektonic
zne. 

Wspólnota państw 
europejskich – 
Unia Europejska.  
Zabawa 
integracyjna 
„Rozpoznaj mój 
głos”. 
Przeprowadzenie 
turnieju o Europie. 

Wskazywanie 
na mapie 
państw 
europejskich i 
określanie 
położenia 
Europy.  
Określanie 
położenia 

Mierzenie długości.  
Podział całości na 
2, 3, 4, 6, 8 części.  
Pisanie działań do 
wykonywanych 
czynności.  
Ćwiczenia w 
dzieleniu.  

 Przyroda 
dobrem 
wszystkich 
Europejczyk
ów.  
Integralność 
państw 
należących 
do Unii 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zbieranie informacji i 
ciekawostek o Europie – 
realizacja projektu.  
Układanie wypowiedzi na 
temat swoich marzeń i 
podróży na podstawie 
treści piosenki Marka 
Majewskiego „Podróże 
małe i duże”.  
Tworzenie rodziny wyrazu 
podróż.  
Uzupełnianie zdań 
określeniami 
rzeczowników.  
Uzupełnianie wyrazów 
ortogramemh /ch. 
Pisanie zdań z pamięci.  
Uzasadnianie odpowiedzi. 

słów 
piosenki.  
Śpiewanie 
własnej 
kompozycji. 
Granie na 
instrumentac
h 
perkusyjnych. 

Polski w 
Europie – 
posługiwanie 
się 
kierunkami 
głównymi i 
pośrednimi.  
Krajobrazy 
Europy i ich 
charakterysty
czne 
zwierzęta i 
rośliny.  
Wpływ 
człowieka na 
krajobrazy 
naturalne. 

Europejskiej
.  
Udzielanie 
pomocy na 
poziomie 
państw w 
ramach 
współpracy 
w Unii 
Europejskiej
. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 

P1A s. 58–59  P1A s. 59  P1A s. 59  P1A s. 59  
 
 

P1A s. 58–59  
 
 

M1 s. 47  P1A s. 59   



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
68 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 1 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 44–45 
 

ĆzP1 s. 44 ĆzP1 s. 45 
 

ĆzP1 s. 44–45 
 

ĆzP1 s. 44 
 

ĆzPM1 s. 41  ĆzP1 s. 44–
45 
 

 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

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

4.3) b 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 6.2, 6.4, 6.6 7.6, 7.10 
 

 11.1, 11.2, 
11.6, 11.8 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na temat wystawy „Europa” • Dobiera właściwe formy komunikowania się w trakcie oglądania wystawy • Słucha wypowiedzi 
innych • Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy • Uzupełnia wyrazy ortogramamih/ch• Słucha uważnie informacji przekazywanych przez N. • Układa melodię 
do tekstu piosenki • Prezentuje wyniki pracy grupy • Słucha muzyki poważnej • Uzupełnia tabelę wyrazami w odpowiedniej formie • Odpowiada na pytania • 
Prezentuje wyniki pracy grupy • Współpracuje w grupie • Dzieli całość na 2, 3, 4, 6, 8 równych części • Układa działania na dzielenie • Posługuje się miarką 
krawiecką 

Ponadpodsta
wowe 

• Buduje dłuższą kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat • Zawsze przestrzega zasad ortograficznych • Zna mit o Europie • Śpiewa hymn Unii Europejskiej 
• Zna zabytki Europy i uzasadnia wybór konkretnych zabytków, które warto zobaczyć • Zna ciekawostki o Europie • Swobodnie posługuje się mapą • Aktywnie 
uczestniczy w turnieju wiedzy o Europie • Zawsze zgodnie współpracuje w grupie • Wyróżnia granice Europy • Zna kierunki pośrednie i się nimi posługuje • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Wyróżnia krajobrazy Europy i zamieszkujące tam zwierzęta oraz występujące formy roślinności • Bezbłędnie posługuje się tabliczką dzielenia 

Zaułek  
słówek – 
wielka 
litera 

Czytanie informacji 
wypowiadanych przez 
mieszkańców krajów 
europejskich.  
Wielka litera w nazwach 
geograficznych i imionach.  
Układanie pytań do 
informacji.  
Gra „Inteligencja”– 
uzupełnianie tabeli 
nazwami imion, państw, 
miast i rzek,  
Rozwiązywanie minitestu o 
Europie.  
Łączenie wyrazów w pary.  
Pisownia nazw krajów i 
określeń rzeczowników 
pochodzących od nazw 
krajów.  
Czytanie wierszyków 
Marcina Brykczyńskiego i 
łączenie ich z odpowiednią 
zasadą pisowni wielką 
literą.  
Pisanie zdań. 

    Rozwiązywanie 
matematycznych 
zagadek.  
Wykonywanie 
działań na 
dodawanie, 
odejmowanie, 
mnożenie i 
dzielenie.  
Mnożenie przez 0.  
Odczytywanie 
matematycznego 
szyfru.  
Wskazywanie 
właściwego dnia 
tygodnia – 
posługiwanie się 
pojęciami: 
przedwczoraj, 
pojutrze.  
Odgadywanie 
zasad, zgodnie z 
którą zostały 
zapisane liczby.  
Uzupełnianie 

  Zabawy 
ruchowe z 
piłkami. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

okienek liczbami.  
Rozwiązywanie 
zadań z treścią. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 60–61  
 

   
 

 M1 s. 48–49     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 46–47  
 
 

   
 

 ĆzPM1 s. 42–43 
 

   

Odniesienia  
do podstawy 

1.1) a, b, c 
1.2) c 

    7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 
7.15 

  10.3) a, c 
10.4) b, e 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

programowej 1.3) b, c, d, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem informacje umieszczone w dymkach • Wskazuje w tekście określone informacje• Układa i zadaje pytania • Tworzy kategorię wyrazów • 
Poprawnie układa i zapisuje pytania na określony temat • Przepisuje zdania zgodnie z zasadami ortografii • Dopasowuje wierszyki do zasad orograficznych 
związanych z pisownią wyrazów wielką literą • Słucha wypowiedzi innych • Pisze czytelnie i estetycznie • Wykonuje obliczenia na dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie i dzielenie • Odczytuje zakodowane informacje • Rozwiązuje zadania logiczne • Odgaduje zasadę, według której zapisano liczby • Współpracuje w 
grupie  Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Uczestniczy w grze „Państwo–miasto” • Sprawnie wyszukuje w tekście odpowiednie fragmenty • Poprawnie rozwiązuje minitest o Europie • Wyjaśnia związki 
wyrazowe związane z państwami europejskimi • Pisze zdania z jak największą liczbą wyrazów pisanych wielką literą • Sprawnie, bezbłędnie i w pamięci dodaje, 
odejmuje, mnoży i dzieli • Uzasadnia rozwiązanie zadania nietypowego • Rozwiązuje zadanie kilkoma sposobami • Aktywnie uczestniczy w zabawach z piłkami • 
Sprawnie posługuje się piłką • Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych 

Nasza 
strona 
WWW 

Przeprowadzenie rozmowy 
z informatykiem na temat 
założenia szkolnej strony 
internetowej.  
Odczytywanie wyrazów 
napisanych wspak.  
Pisanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej.  
Uzupełnianie planu 
założenia strony 
internetowej wyrazami w 
odpowiedniej formie.  
Dyskusja na temat strony 
WWW zamieszczonej w 

Granie na 
instrumentac
h 
melodycznyc
h.  
Dźwięk  
dogórne.  
Granie 
zgodnie z 
podanymi 
wartościami 
nut.  
Nauka 
piosenki 

 Rozmowa na temat 
zagrożeń 
wynikających z 
korzystania z 
internetu.  
Spotkanie z 
informatykiem i 
poznanie jego 
pracy oraz pracy 
programisty, 
grafika i 
projektanta 
komputerowego. 

 Odczytywanie dat i 
miesięcy 
zapisanych 
znakami 
rzymskimi.  
Rozwiązywanie 
zadań z treścią. 
Obliczenia 
pieniężne.  
Liczby jedno i 
dwucyfrowe. 
Porównywanie 
liczb – znaki: >, <, 
=.  

Budowa 
komputera.  
Zakładanie 
strony 
internetowej. 

 Zabawa 
ruchowa 
„Klaskanka”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

podręczniku.  
Czytanie ze zrozumieniem 
informacji i na ich 
podstawie zaznaczanie 
prawidłowych odpowiedzi.  
Pisanie wyrazów z ó.  
Redagowanie życzeń z 
okazji Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej.  
Szukanie informacji w 
dostępnych źródłach 
wiedzy na temat pojęć 
związanych z komputerem.   

„Kałużowy 
deszcz”.  
Improwizacja 
ruchowa do 
piosenki.  
Układanie 
akompaniam
entu. 

Zapisywanie kwoty 
właściwymi 
monetami i 
banknotami. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1A s. 62–63       M1 s. 50  
 

P1A s. 62–63    

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 

ĆzP1 s. 48 
 

ĆzP1 s. 48  ĆzP1 s. 48  ĆzPM1 s. 44 ĆzP1 s. 48   
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 
 

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

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

 5.1, 5.4, 5.6, 5.9, 
5.11 

 
 

7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 
7.14, 7.15 

9.1) b, c  10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na określony temat na podstawie tekstu, rozmowy z informatykiem, ilustracji i własnych doświadczeń • Czyta i rozumie przeczytany 
tekst • Wyszukuje w tekście potrzebne informacje • Zadaje pytania informatykowi • Pisze z przestrzeganiem zasad kaligrafii • Układa życzenia • Wypisuje z 
tekstu wyrazy z ó• Uzupełnia tekst wyrazami w odpowiedniej formie • Z pomocą N. szuka określonej strony internetowej • Korzysta z różnych źródeł wiedzy • 
Pisze wyrazy w kolejności alfabetycznej • Śpiewa piosenkę „Kałużowy deszcz” • Układa akompaniament do piosenki • Improwizuje piosenkę ruchem • Gra na 
instrumencie melodycznym dogórne• Próbuje zagrać do górne zgodnie z zapisem wartości nut • Dobiera właściwe formy komunikowania się w trakcie 
spotkania z informatykiem • Zna zagrożenia wynikające z korzystania z internetu• Rozwiązuje zadania logiczne • Dokonuje obliczeń pieniężnych • Wie, jakie 
monety i banknoty obowiązują w Polsce • Podaje wartości monet i banknotów, którymi można zapłacić określoną kwotę • Rozróżnia liczby jedno- i dwucyfrowe 
• Rozwiązuje zadania złożone • Uzupełnia działanie znakiem + lub – zgodnie z podanym warunkiem • Łączy liczbę z jej charakterystyką • Wie, z jakich 
elementów składa się zestaw komputerowy • Wie, na czym polega praca informatyka • Przestrzega zasad zabawy ruchowej • Uczestniczy w zabawie ruchowej 

Ponadpodsta
wowe 

• Aktywnie uczestniczy w spotkaniu z informatykiem • Samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach wiedzy • Zadaje interesujące pytania dotyczące 
założenia strony WWW • Bezbłędnie zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej • Gra na instrumentach melodycznych • Opowiada o pracy programisty i grafika 
komputerowego • Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i internetu• Rozwiązuje zadanie trudniejsze • Bezbłędnie uzupełnia działania 
zgodnie z podanym warunkiem • Sprawnie, bezbłędnie i poprawnie dokonuje obliczeń w zakresie 100 • Samodzielnie szuka określonej strony internetowej • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zawsze przestrzega obowiązujących zasad 

Nasz dom –  
Europa 

Poznanie zwrotów na 
powitanie i pożegnanie w 
różnych językach 
europejskich.  
Rozwiązywanie krzyżówki o 
Europie i wyjaśnianie 
odczytanego hasła.  
Poznanie oficjalnego 
portalu Unii Europejskiej.  
Pisanie notatki o wybranym 
państwie.  
Odczytywanie, zapisywanie 
i wyjaśnianie motta UE.  
Utrwalenie wiedzy o UE. 

Słuchanie 
hymnu UE w 
wykonaniu 
orkiestry 
dętej.  
Poznanie 
kroków 
tanecznych 
flamenco i 
sirtaki.  
Tańczenie 
Zorby. 

 
 

Symbole UE – 
przypomnienie. 
Rozwiązywanie 
problemu „Czy 
Unia Europejska 
jest domem dla 
wszystkich 
Europejczyków?”. 
Wspólne zabawy i 
gry pochodzące z 
oficjalnego portalu 
UE.  

  Przygotowani
e symbolu – 
wizytówki 
dowolnego 
państwa 
należącego 
do UE. 
 

 Zabawa 
ruchowa 
„Leć, leć”. 
Zajęcia 
sportowe.  
 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

      
 

   

Odniesienia          
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 
 

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

3.1) a, c 
3.2) b 

 
 

5.4, 5.5, 5.8   9.2) a, b, c 
9.3) a, b 

 10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na określony temat • Słucha tego, co mówią inni • Układa notatkę o wybranym państwie europejskim • Używa form 
grzecznościowych w trakcie powitania i pożegnania • Z pomocą N. rozwiązuje krzyżówkę o Europie • Słucha uważnie wypowiedzi innych • Słucha ze 
zrozumieniem informacji przekazywanych przez N. dotyczących wykonania ćwiczeń • Próbuje wyjaśnić stwierdzenie „Nasz dom – Europa” • Współpracuje z 
innymi w zabawach • Z pomocą N. wyjaśnia motto UE • Z pomocą N. rozwiązuje problem • Rozpoznaje dźwięk instrumentów dętych • Próbuje zatańczyć Zorbę 
• Wykonuje pracę techniczną przestrzenną na podany temat • Bezpiecznie posługuje się narzędziami • Uczestniczy w zajęciach sportowych i właściwie reaguje 
na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Aktywnie uczestniczy w zabawie powitalnej i pożegnalnej • Wyczerpująco i samodzielnie uzasadnia stwierdzenie „Nasz dom – Europa” • Czyta nowy tekst 
bezbłędnie, płynnie i z właściwą intonacją • Bezbłędnie zapisuje notatkę o wybranym kraju UE • Pisze szybko i starannie • Samodzielnie wyjaśnia motto UE • 
Samodzielnie rozwiązuje postawiony problem i uzasadnia swoje wypowiedzi • Zna portal UE i swobodnie się po nim porusza • Zapamiętuje kroki Zorby i tańczy 
do muzyki • Podaje wszystkie możliwości rozwiązania zadania • Przygotowuje oryginalną pracę techniczną • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Rozumie zasady obowiązujące w grach i zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 8. W świecie dźwięków 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., 
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zbójcy Czytanie opowiadania 
Izabelli Klebańskiej 
„Zbójcy”.  
Określanie miejsca 
wydarzeń w opowiadaniu. 
Wymienianie bohaterów 
tekstu. 
Układanie planu wydarzeń 
– zdania i równoważniki 
zdań.  
Opowiadanie treści 
wydarzeń zgodnie z 
planem.  
Wskazywanie związków 
wyrazowych pasujących do 
opowiadania.  
Dopisywanie określeń do 
nazw elementów muzyki. 
Samodzielne czytanie 
książki Elizy Piotrowskiej 
„Fryderyk Chopin i jego 
świat”. 

Kojarzenie 
rekwizytów z 
muzyką.  
Słuchanie 
utworów 
Fryderyka 
Chopina. 
Pisanie nazw 
elementów 
muzyki i ich 
określeń. 

Malowanie 
skojarzeń – 
obrazów do 
muzyki 
Fryderyka 
Chopina. 

  Rozwiązywanie 
zadania na 
obliczenia 
pieniężne.  
Wskazywanie 
różnych monet, 
którymi można 
wydać określoną 
kwotę reszty.  
Układanie do 
zadania działań na 
mnożenie.  
Rozwiązywanie 
zadania 
nietypowego. 
Wykonywanie 
działań na 
dodawanie i 
odejmowanie.  
Obliczanie ilorazów 
i iloczynów.  
Rozwiązywanie 

  Zabawa 
ruchowa 
„Klaskanka”. 
Zajęcia 
sportowe.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

zadania złożonego.  
Wpisywanie w 
okienka liczb o 
kilka większych lub 
mniejszych od 
podanych. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 4–5  
 

P1B s. 4–5  P1B s. 4–5    M1 s. 51      

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 49 ĆzP1 s. 49    ĆzPM1 s. 45               
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c, d 
1.3) a, b, c, e, f 

3.1) b, c 4.2) a, b 
4.3) b 

  7.3, 7.5 7.6, 7.8, 
7.9 

  10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem opowiadanie i wypowiada się na jego temat • Określa bohaterów, miejsce i czas wydarzeń w opowiadaniu • Układa plan opowiadania 
• Opowiada treść czytanki zgodnie z ułożonym planem • Uważnie słucha innych • Pisze starannie • Kojarzy związki wyrazowe z treścią opowiadania • Z pomocą 
N. próbuje wyjaśniać związki wyrazowe • Układa kilkuzdaniową ustną wypowiedź na temat muzycznej opowieści Fryderyka Chopina • Kojarzy charakter 
utworów muzycznych z muzyką Fryderyka Chopina • Zna i wymienia elementy muzyki • Kojarzy rekwizyty z muzyką • Maluje obrazy do muzyki Fryderyka 
Chopina • Rozwiązuje zadania na obliczenia pieniężne • Zna polskie monety i banknoty • Wskazuje monety i banknoty, którymi można otrzymać określoną 
kwotę • Wykonuje działania na mnożenie i dzielenie w zakresie 50 • Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny • Dodaje i odejmuje w zakresie 100 • Wykonuje 
działania w pamięci • Powiększa i pomniejsza liczby o określoną wartość • Uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Zamienia zdania na równoważniki zdań • Dopowiada dalszy ciąg wydarzeń na podstawie tego, co powiedział inny U.• Dobiera wyraz określający do nazw 
elementów muzyki • Samodzielnie czyta książkę poleconą przez N. • Samodzielnie wyjaśnia związki wyrazowe związane z muzyką • Sprawnie, bezbłędnie i w 
pamięci dokonuje obliczeń w zakresie czterech działań • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, 
zawsze ich przestrzega 

Muzyk Wyjaśnianie pojęć 
związanych z muzyką na 
podstawie własnej wiedzy 
oraz definicji w 
podręczniku. Czytanie ze 
zrozumieniem notek 
biograficznych polskich 
kompozytorów i 
uzupełnianie tabelki 
pozyskanymi informacjami.  

Poznanie 
sylwetek 
polskich 
kompozytoró
w i słuchanie 
ich utworów 
muzycznych.  
Porównywani
e utworów 
pod 

Malowanie 
ilustracji do 
muzyki 
Fryderyka 
Chopina. 

  Układanie treści do 
matematycznej 
historyjki 
obrazkowej.  
Mierzenie, 
odczytywanie 
długości oraz 
rysowanie 
odcinków.  
Definiowanie 

  Zabawa 
integracyjna 
„Rób to, co 
ja”.  
Zabawa 
ruchowa 
„Detektyw”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Czytanie wiersza Natalii 
Usenko „Muzyk” i 
wyróżnianie w nim 
ciekawych wyrażeń 
poetyckich.  
Rozmowa na temat 
cech muzyka.  
Układanie ustnych 
odpowiedzi na pytania.  
Uzupełnianie wyrazów 
literą u.  
Pisanie nazw instrumentów 
w kolejności alfabetycznej. 

względem 
charakteru 
muzyki, 
nastroju i 
dźwięku 
instrumentó
w. 
Łączenie 
nazw 
instrumentó
w 
muzycznych z 
fotografiami. 

pojęcia odcinek.  
Wyróżnianie 
odcinków wśród 
innych figur.  
Liczenie odcinków. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 6–7  
 

P1B s. 6–7   
 

 
 
 

 
 

M1 s. 52–53    
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 

ĆzP1 s. 50 ĆzP1 s. 50    ĆzPM1 s. 46–47                        
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a, b, c 4.2) a, b   7.10, 7.16   10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na określony temat na podstawie informacji w podręczniku i treści wiersza • Czyta ze zrozumieniem notki biograficzne znanych 
kompozytorów • Uzupełnia tabelę informacjami z notek biograficznych polskich kompozytorów • Odpowiada na pytania do tekstu • Czyta wiersz z odpowiednią 
intonacją i interpunkcją • Wymienia nazwy czynności • Pisze wyrazy w kolejności alfabetycznej • Korzysta z różnych źródeł wiedzy • Utrwala pisownię wyrazów z 
u• Z uwagą słucha muzyki polskich kompozytorów • Zapamiętuje nazwiska polskich kompozytorów • Zna i potrafi wyjaśnić słowa związane z muzyką • Potrafi 
wypowiedzieć się na temat konkretnego utworu, biorąc pod uwagę elementy muzyki • Wie, czym zajmuje się muzyk i na czym polega jego praca • Wymienia 
miejsca, gdzie można usłyszeć muzykę • Układa treść do matematycznej historyki obrazkowej • Przewiduje rozwiązanie problemu matematycznego • Określa 
długość odcinków • Przeprowadza w parze dyskusję matematyczną • Rozpoznaje odcinki wśród różnych figur • Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w 
wynikach pomiarów odcinków • Uczestniczy w zabawie ruchowej i przestrzega obowiązujących w niej zasad  

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na określony temat na podstawie informacji z podręcznika i własnych doświadczeń • Samodzielnie układa i zapisuje zagadkę o 
wybranym instrumencie • Kojarzy utwór z polskim kompozytorem • Samodzielnie wymienia nazwiska polskich kompozytorów • Układa wielozdaniową, bogatą 
w treść historyjkę matematyczną • Przeprowadza dyskusję zgodnie z zasadami jej prowadzenia • Sprawnie i dokładnie rysuje odcinki o podanej długości • 
Bezbłędnie podaje liczbę odcinków mających wspólny początek • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej 

Na 
koncercie 

Porównywanie treści 
informacji w podręczniku z 

Rola 
dyrygenta w 

 Filharmonia 
miejscem słuchania 

Dary jesieni.  
Motyle – 

Mierzenie długości 
bardzo krótkich 

 Okazywanie 
szacunku i 

Zabawa 
ruchowa 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

ilustracją.  
Czytanie wiersza Marka 
Majewskiego „W 
filharmonii” głosem 
dziennikarza radiowego.  
Układanie i zapisywanie 
zdania oznajmującego, 
pytającego i rozkazującego.  
Pisownia wyrazów typu 
koncert.  
Odczytywanie wyrazów z 
rozsypanek sylabowych. 
Pisanie wyrazów 
związanych z muzyką i ich 
wyjaśnień. 
 

orkiestrze.  
Skład 
orkiestry 
symfonicznej.  
Słuchanie 
brzmienia 
instrumentó
w. Słuchanie 
„I Koncertu 
fortepianowe
go e-moll” 
Fryderyka 
Chopina.  
Podział 
instrumentó
w na 
perkusyjne, 
dęte blaszane 
i drewniane, 
strunowe 
smyczkowe i 
inne 
strunowe. 

muzyki.  
Zasady zachowania 
na koncercie.  
Wyjście do 
filharmonii. 

kolorowe 
owady.  
Wzory i 
barwy motyli.  

przedmiotów.  
Wprowadzenie 
pojęcia milimetr.  
Odnajdywanie 
długości 1 
milimetra na 
miarkach.  
Mierzenie długości 
przyborów 
szkolnych.  
Podawanie 
długości w 
milimetrach lub 
centymetrach i 
milimetrach.  
Mierzenie długości 
odcinków.  
Porównywanie 
długości obiektów 
przyrodniczych.  
Znaki: >, <, =.  
Porównywanie 
długości.  
Rozwiązywanie 
zadania z treścią.  
Rozwiązywanie 
zadania 

docenianie 
pracy 
muzyków, 
dyrygenta i 
wokalistów 
w chórze 
pracujących 
w 
filharmonii 
poprzez 
odpowiedni
e 
zachowanie 
w trakcie 
koncertu i 
właściwy 
ubiór. 

„Wiatraki”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

trudniejszego. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 8–9  
 
 

P1B s. 8–9  
 

 P1B s. 8–9  
 

M1 s. 55            M1 s. 54–55            
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 51  ĆzP1 s. 51    ĆzPM1 s. 48–49                        

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, c, d 
1.3) b, c, d, e, f  

3.1) b, c 
3.2) a 

 5.4, 5.6, 5.7, 5.9 6.4 7.3, 7.4, 7.8, 7.10, 
7.16 

 11.7 10.3) c 
10.4) b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Wypowiada się na dany temat na podstawie informacji w podręczniku, wiersza oraz własnych doświadczeń • Słucha przekazywanych informacji i wypowiedzi 
innych • Czyta wiersz z odpowiednią intonacją • Opowiada o wrażeniach związanych z wysłuchanym utworem • Układa zdania : oznajmujące, pytające i 
rozkazujące • Wyjaśnia takie pojęcia, jak: dyrygent, orkiestra, koncert• Uzupełnia zdania odpowiednimi formami wyrazu filharmonia• Współpracuje w parze • 
Zwraca uwagę na poprawność zapisu wyrazów typu koncert•Słucha muzyki poważnej • Wie, na czym polega praca dyrygenta, chórzystów i muzyków w 
filharmonii • Nazywa instrumenty muzyczne • Próbuje rozpoznać dźwięki popularnych instrumentów muzycznych • Zna i stosuje zasady właściwego zachowania 
na koncercie w filharmonii lub sali koncertowej • Nazywa dary jesieni • Wie, że motyle należą do owadów • Zna i stosuje pojęcie 1 milimetr • Mierzy długość 
odcinków • Podaje długość w milimetrach • Odmierza odcinki o podanych długościach • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych, właściwie 
reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta wiersz płynnie, z właściwą intonacją • Układa zdania rozwinięte • Bezbłędnie zapisuje wyrazy typu koncert• Aktywnie słucha muzyki poważnej • 
Wyjaśnia pojęcia: pierwsze i drugie skrzypce • Rozpoznaje dźwięki mniej popularnych instrumentów • Dokładnie mierzy i kreśli odcinki o podanej długości • 
Przelicza centymetry na milimetry i odwrotnie • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i 
zabawach, zawsze ich przestrzega 

Bawimy się 
dźwiękami 

Słuchanie fragmentu książki 
Teodora Goździkiewicza 
„Fryckowe lato”.  
Czytanie z podziałem na 
role fragmentu inscenizacji 
Doroty Gellner „Grający 
pociąg”.  
Czytanie ze zrozumieniem 
instrukcji wykonania 
instrumentu.  
Porządkowanie elementów 
instrukcji zgodnie z 
kolejnością wykonywania 
czynności. 

Ćwiczenia 
rytmiczne. 
Dźwięki 
wydawane 
przez 
instrumenty i 
przyrodę. 
Granie na 
instrumentac
h przez siebie 
wykonanych 
Wysokość 
dźwięków. 
Nazwy 

 Wspólne zabawy 
muzyczne. 
 
 

Przeprowadz
enie 
doświadczeń 
z dźwiękami 
– wypełnianie 
karty pracy.  
Powstawanie 
i odbieranie 
dźwięków. 
Rola 
małżowiny 
usznej w 
odbieraniu 
dźwięków z 

Figury 
geometryczne.  
Mierzenie boków 
prostokątów.  
Rysowanie 
prostokątów o 
określonych 
wymiarach.  
Rysowanie figur 
zgodnie z 
odgadniętą zasadą.  
Układanie działań 
na mnożenie do 
podanych 

Przygotowani
e 
kastanietów.  
Wykonanie 
dowolnego 
instrumentu z 
wykorzystani
em różnych 
materiałów.  
Łączenie 
elementów. 

 Zabawa 
ruchowa 
„Wyścig 
skoczków”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Układanie odpowiedzi na 
pytania.  
Nalepianie wyrazów 
należących do rodziny 
wyrazu dźwięk.  

instrumentó
w.               

otoczenia. rysunków – 
obliczanie liczby 
kratek w 
prostokątach.  
Układanie 
prostokątów z 
patyczków.  
Rysowanie wedle 
instrukcji. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 10–11  
 

   P1B s. 10–11   M1 s. 56–59 
 

P1B s. 10–11    

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 

ĆzP1 s. 52–53   ĆzP1 s. 52   ĆzP1 s. 53 ĆzPM1 s. 50–51                        
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a, b 
3.2) c, d 

 5.4 6.1, 6.8., 6.10 7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 
7.16, 7.19 

9.1) b, c 
9.2) a, b c 
9.3) a, b 

 10.3) c 
10.4) b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na temat ilustracji • Słucha wypowiedzi innych • Czyta inscenizację z podziałem na role • Prowadzi dyskusję w parach •Z uwagą 
słucha fragmentu książki i wybiera wyrażenia związane z muzyką przyrody • Rozumie instrukcję wykonania instrumentu muzycznego • Układa odpowiedzi na 
pytania • Pisze starannie • Wykonuje doświadczenia z dźwiękami i wyciąga z nich wnioski • Wykonuje dowolny instrument zgodnie z instrukcją w podręczniku • 
Bezpiecznie posługuje się narzędziami • Łączy ze sobą różne elementy • Zgodnie współpracuje podczas zabawy • Poprawnie wykonuje ćwiczenia rytmiczne • 
Próbuje grać na wykonanych przez siebie instrumentach • Odróżnia kwadraty od prostokątów • Przelicza kwadraty • Rysuje prostokąty o podanych wymiarach 
•Zapisuje do ilustracji działanie na mnożenie • Szacuje liczbę kratek w prostokątach • Rysuje linie zgodnie z podaną zasadą • Układa prostokąty z patyczków • 
Uczestniczy w zabawie ruchowej i właściwie reaguje na komendy  

Ponadpodsta
wowe 

• Bezbłędnie i z odpowiednią intonacją odczytuje inscenizację z podziałem na role • Układa wyczerpujące odpowiedzi na pytania • Z uwagą słucha utworu 
literackiego czytanego przez N. • Samodzielnie czyta książkę, której fragment usłyszał w szkole • Wyciąga poprawne wnioski z przeprowadzonych doświadczeń z 
dźwiękami • Wie, w jaki sposób powstają dźwięki • Zna rolę małżowiny usznej • Sprawnie wypełnia kartę pracy wnioskami i spostrzeżeniami wyniesionymi z 
obserwacji doświadczeń • Bezbłędnie i sprawnie przelicza prostokąty tworzące układ figur • Starannie rysuje figury geometryczne • Bezbłędnie posługuje się 
tabliczką mnożenia • Tworzy ciekawe instrumenty • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach i zawsze ich 
przestrzega 

Zaułek  
słówek –  
wyrazy z ż 

Zabawa orograficzna 
„Dziwny dom”.  
Czytanie utworu Agnieszki 
Frączek „Wróbel z 
papużką” – szukanie 

 Ilustrowanie 
zdań. 
 

Przestrzeganie 
zasad pracy w 
parach. 

   
 

 Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

wyrazów z ż na początku, w 
środku i na końcu wyrazów.  
Układanie opowiadania „Na 
koncercie” na podstawie 
ilustracji i zdań 
umieszczonych w dymkach.  
Grupowanie wyrazów z ż. 
Układanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej.  
Przepisywanie i układanie 
zdań według podanego 
wzoru.  
Wyjaśnianie pisowni 
wyrazów z ż.  
Rozwiązywanie rebusów 
literowo-obrazkowych.  
Tworzenie skojarzeń do 
podanych wyrazów z ż. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 12–13          
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 54–55           

Odniesienia  
do podstawy  
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, c, d  
1.3) a, b, c, e, f 

 
 

4.2) a, b 5.4    
 
 

 10.3) c 
10.4) b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst wiersza z odpowiednią intonacją • Wyszukuje w tekście wiersza wyrazy z ż• Układa opowiadanie do ilustracji • Przepisuje zdania z wyrazami z ż• 
Układa wyrazy w kolejności alfabetycznej • Rozumie sens kodowania informacji • Pisze starannie • Przepisuje tekst i wyjaśnia pisownię wyrazów z ż• Rozwiązuje 
rebusy literowo-obrazkowe • Analizuje tekst literacki • Odpowiada zdaniami na pytania N.• Współpracuje w parze • Ilustruje zdania • Uczestniczy w zajęciach 
sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta nowy tekst płynnie, poprawnie i z właściwą intonacją • Odpowiada na pytania zdaniami złożonymi • Układa ustnie twórcze opowiadanie, wykorzystując 
bogaty zasób słów • Dopisuje do szeregu wyrazów nowy pasujący wyraz z ortogramemż• Pisze bezbłędnie wyrazy z ż• Zna i stosuje w praktyce wszystkie zasady 
związane z pisownią wyrazów z ż• Tworzy skojarzenia do podanych wyrazów • Aktywnie uczestniczy w zabawie i zajęciach sportowych • Rozumie zasady 
obowiązujące w grach i zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 9. W dawnej Polsce 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., 
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Kto nam  
opowie? 

Słuchanie ze zrozumieniem 
opowiadania Pawła 
Beręsewicza „Kto nam 
opowie?”.  
Ustalanie bohaterów 
opowiadania, miejsca i 
czasu wydarzeń.  
Próba odpowiedzi na 
pytanie postawione na 
końcu opowiadania.  
Łączenie ze sobą 
fragmentów zdań.  
Czytanie tekstu o Mieszku I.  
Układanie pytań do tekstu i 
zapisywanie ich w zeszycie.  
Nadawanie tytułu 
rysunkowi. 
Układanie i zapisywanie 
zdania z liter i sylab.  
Wyjaśnianie 
niezrozumiałych słów – 
korzystanie ze słownika 

 Układanie z 
puzzli 
portretu 
Mieszka.  
Kolorowanie 
rysunku o 
bardzo wielu 
szczegółach – 
pierwszy i 
drugi plan.  
 

Życie Polan w 
dawnej  
Polsce.  

 Czytanie 
matematycznego 
tekstu o rozetach.  
Szukanie na 
ilustracji tych 
elementów, o 
których jest mowa 
w tekście „Figury 
wokół nas”.  
Wskazywanie liter, 
które po obróceniu 
ich do góry nogami 
wyglądają tak 
samo.  
Szukanie rozet na 
ilustracji.  
Wyróżnianie 
innych figur 
geometrycznych.  
Wielokąty.  
Przeliczanie boków 
w wielokątach – 

  Zabawa 
ruchowa 
„Zbieranie 
piórek”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

języka polskiego.  
Układanie zdań z wyrazami 
z ż i zapisywanie ich w 
zeszycie.  
Dobranie odpowiedniej 
zasady do każdego wyrazu. 
 

nazywanie tych 
figur.  
Rozwiązywanie 
zadania 
trudniejszego. 
Dzielenie 
wielokątów na 
trójkąty. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 14–15  
 

  P1B s. 14–15  
 

 M1 s. 60–61  
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 

ĆzP1 s. 56  ĆzP1 s. 56 ĆzP1 s. 56  ĆzPM1 s. 52–53         
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) b, c 
1.3) a, b, c, d, e, f  

 4.2) a, b 
 

5.4 
5.8 

 7.1 , 7.16, 7.17   10.3) c 
10.4) d, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się i uczestniczy w rozmowach na określony temat na podstawie przeczytanego tekstu • Słucha wypowiedzi innych • Słucha ze 
zrozumieniem opowiadania i wyszukuje w nim odpowiednie fragmenty • Łączy ze sobą fragmenty zdań i odczytuje je w całości • Odpowiada na postawione 
pytania • Opowiada treść czytanki • Układa pytania do tekstu i zapisuje je w zeszycie • Pisze starannie i dba o poprawny zapis ortograficzny • Wyjaśnia pisownię 
wyrazów z ż• Korzysta z odpowiednich źródeł wiedzy • Czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny • Na podstawie tekstu ustala definicję rozety • Przelicza 
elementy na ilustracji • Rozpoznaje wielokąty • Sprawnie układa puzzle • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na 
komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na określony temat na podstawie tekstu • Płynnie i samodzielnie opowiada treść opowiadania • Potrafi wytłumaczyć 
samodzielnie znaczenie trudniejszych wyrazów • Wyczerpująco odpowiada na postawione pytania • Zna i stosuje zasady pisowni wyrazów z ż• Precyzyjnie 
koloruje rysunek • Wyjaśnia pojęcie pierwszego i drugiego planu na rysunku • Wyróżnia elementy znajdujące się na pierwszym i drugim planie • Ogląda i 
interpretuje położenie ziem polskich za czasów Mieszka I • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące zasady i 
zawsze ich przestrzega 

Na zamku Opisywanie zamku i jego 
otoczenia na podstawie 
ilustracji w podręczniku.  
Przeprowadzenie dyskusji 
w grupach 2-, 4- i 8-
osobowych na temat 
znaczenia zamków.  
Słuchanie legend i 

 Obejrzenie 
prezentacji 
multimedialn
ej lub zdjęć 
zamków.  
Wykonanie 
dowolną 
techniką 

Dzielenie się swoją 
wiedzą z innymi. 

 Figury 
symetryczne.  
Rysowanie figur i 
obrazków 
symetrycznych. 
Wskazywanie 
lustrzanych odbić 
obiektów. 

Elementy 
dawnych 
zamków i 
materiały, z 
jakich je 
budowano. 

 Zabawa 
ruchowa 
„Czaty na 
czworakach”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

ciekawostek związanych z 
polskimi zamkami.  
Czytanie ze zrozumieniem 
tekstu o zamku Krzyżtopór i 
wyróżnianie w nim 
najważniejszych informacji.  
Analiza porównawcza 
zamków.  
Układanie wypowiedzi o 
zamkach i zabytkowych 
budowlach.  
Określanie zdań jako zdania 
prawdziwe lub fałszywe.  
Pisanie zdania.  
Swobodne rozmowy na 
temat prezentacji 
multimedialnej o zamkach. 

pracy 
plastycznej 
„Dawne 
zamki”. 

Składanie figur – 
ćwiczenia 
praktyczne.  
Wskazywanie figur, 
które się na siebie 
nakładają. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 16–17  
 

 P1B s. 16–17   
 
 

 
 
 

M1 s. 62–63 P1B s. 16–17  
 

  

Odniesienia ĆzP1 s. 57     ĆzPM1 s. 54–55    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

  

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.1) a, b 
4.2) a, b 
4.3) a 

5.4, 5.7, 5.8  7.16, 7.17, 7.18  
 

9.1) b  10.3) c 
10.4) b, e  
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Opisuje ilustrację w podręczniku i elementy zamku • Uczestniczy w rozmowie, odpowiadając na postawione pytania • Swobodnie wypowiada się na temat 
polskich zamków • Z uwagą słucha legend i ciekawostek o zamkach • Słucha wypowiedzi innych • Czyta ze zrozumieniem tekst o zamku Krzyżtopór i na jego 
podstawie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe • Podkreśla w tekście najważniejsze informacje • Wykonuje dowolną techniką pracę „Dawne zamki” • 
Rozpoznaje figury i rysunki symetryczne • Rysuje drugą połowę figury symetrycznej • Rozpoznaje figury, które się na siebie nakładają • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Zna i korzysta w celach edukacyjnych z programu komputerowego Minecraft• Szczegółowo i płynnie tworzy opis zamku i jego otoczenia • Na podstawie 
ilustracji lub prezentacji klasyfikuje zamki do zamków nizinnych, wyżynnych i skarpowych i wymienia te elementy w budowie i położeniu zamku, które świadczą 
o takim podziale • Na podstawie legend i ciekawostek ocenia postępowanie mieszkańców zamków • Buduje dłuższą i wyczerpującą kilkuzdaniową wypowiedź 
na temat zamków lub zabytków znajdujących się w miejscowości, w której mieszka • Dokonuje analizy porównawczej historycznego zamku z zamkiem 
wirtualnym • Wykonuje twórczą pracę plastyczną na temat dawnych zamków • Dobiera właściwą technikę do tematu pracy lub łączy różne techniki • Dzieli się 
wiedzą z innymi, przestrzegając zasad kulturalnej rozmowy • Sprawnie wykonuje ćwiczenia praktyczne związane ze składaniem figur • Sprawnie i dokładnie 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

rysuje symetryczny obrazek • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące zasady i zawsze ich przestrzega 

O 
Kazimierzu 
Wielkim 

Układanie ze zdań notki 
biograficznej o królu 
Kazimierzu Wielkim.  
Czytanie opowiadania „O 
Kazimierzu Wielkim” – 
wyszukiwanie właściwego 
fragmentu.  
Rozwiązywanie testu na 
podstawie treści 
opowiadania.  
Zapisywanie w zeszycie 
wyrazów należących do 
rodziny wyrazu król.  
Wyjaśnianie powiedzenia z 
opowiadania.  
Pisanie wyrazów z ch. 
Przepisywanie zdań notki 
biograficznej.  
Ustalanie planu pracy 
podczas realizacji filmu 
historycznego. 

 Oglądanie 
obrazu 
Marcella 
Bacciarellego 
„Kazimierz 
Wielki 
słuchający 
próśb 
chłopów”.  
Film jako 
sztuka 
plastyczna. 

Działanie na rzecz 
ubogich i 
pokrzywdzonych. 

 Składanie kartek i 
wycinanie z nich 
różnych figur – 
ćwiczenia 
praktyczne.  
Wskazywanie 
kartek, z których 
zostały wycięte 
określone wzory.  
Wskazywanie figur 
symetrycznych. 
Rysowanie 
symetrycznego 
szlaczka.  
Układanie z figur 
geometrycznych 
symetrycznego 
obrazka pojazdu. 

Projektowani
e plakatu 
filmowego. 

Ocena 
rządów 
Kazimierza 
Wielkiego 
– król 
dbający o 
swoich 
poddanych.  

Zabawa 
ruchowa 
„Berek na 
czworakach”. 
Zajęcia 
sportowe. 
 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 

P1B s. 18–19  
 

  P1B s. 18–19  
 

 M1 s. 64–65   P1B s. 18–
19  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 58 
 
 

   
 

 ĆzPM1 s. 56–57 
 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.1) b 
4.3) a 

5.2, 5.4 6.2, 6.4 7.1, 7.16, 7.17 , 
7.18, 7.19 
 

9.2) a, b 11.2 
11.4 

10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst ze zrozumieniem i wskazuje w nim odpowiedni fragment • Odpowiada na pytania do tekstu • Z podanych zdań układa biografię króla Kazimierza 
Wielkiego • Na podstawie treści opowiadania wykonuje test historyczny • Słucha wypowiedzi innych • Układa plan pracy przy realizacji filmu historycznego • 
Swobodnie wypowiada się na temat przeczytanego tekstu • Wykonuje razem z innymi plakat filmowy, uwzględniając jego informacyjną rolę • Rozumie potrzebę 
organizowania pracy w grupie • Przepisuje wyrazy z ch, dbając o poprawność ortograficzną • Przepisuje zdania z podręcznika • Dopisuje do podanych wyrazów 
wyrazy o znaczeniu przeciwnym • Wykonuje ćwiczenia praktyczne związane ze składaniem kartek i wycinaniem z nich określonych figur • Rozpoznaje figury 
symetryczne • Układa z wyciętych figur obrazek symetryczny • Opisuje treść obrazu Marcella Bacciarellego „Kazimierz Wielki słuchający próśb chłopów” • Z 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

pomocą N. wyjaśnia powiedzenie o królu Kazimierzu Wielkim • Bierze udział w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Sprawnie wyszukuje w tekście odpowiedni fragment • Odpowiada na pytanie i podaje kilka argumentów • Samodzielnie na podstawie swojej wiedzy i 
zainteresowań wyjaśnia powiedzenie o królu Kazimierzu Wielki • Zna biografię króla Kazimierza Wielkiego i dzieli się nią z innymi • Wie i potrafi wyjaśnić, 
dlaczego Kazimierza Wielkiego nazywano „królem chłopów” • Zna zasady ortograficzne związane z pisownią wyrazów z ch i stosuje je na co dzień • Bezbłędnie 
przepisuje tekst z podręcznika • Ma wiele pomysłów na wykonanie plakatu filmowego • Planuje swoją pracę • Rozumie potrzebę organizowania pracy w grupie 
• Dzieli się swoimi pomysłami • Respektuje pomysły innych • Na podstawie podanego wzoru wskazuje kartkę, z której został wycięty wzór • Wykonuje 
pomysłową pracę techniczną • Sprawnie, dokładnie i zawsze bezpiecznie wykonuje wszystkie ćwiczenia fizyczne 

Poznajemy 
przymiotni
k(W ĆzP1 
temat 
oznaczony 
jako 
„Zaułek 
słówek – 
przymiotnik
” i „Gra”)  

Opowiadanie treści obrazka 
w podręczniku.  
Czytanie opisu wiejskiej 
chaty.  
Porównywanie opisu chaty 
z ilustracją.  
Wyróżnianie w tekście 
przymiotników.  
Liczba pojedyncza i mnoga 
przymiotników.  
Pisanie określeń do 
podanych rzeczowników.  
Rozwiązywanie rebusów 
obrazkowo-literowych.  
Szukanie informacji o 
dawnych tańcach 
dworskich.  
Utrwalenie części mowy w 
grze towarzyskiej.  

Zabawa 
taneczno-
muzyczna 
„Średniowiec
zne pląsy”. 
Słuchanie i 
nauka pieśni 
Stanisława 
Moniuszki 
„Prząśniczka”
.  
Słuchanie 
pieśni w 
nowej 
aranżacji.  
Oglądanie 
zdjęć 
dawnych 
instrumentó

 Przestrzeganie 
zasad w grze 
planszowej. 
Spędzanie czasu w 
jesienne wieczory 
– gry planszowe. 

Praca 
jesiennego 
wiatru.  
Pory roku – 
odróżnianie 
jesieni od 
lata. 
Charakterysty
czne cechy 
jesieni.  
Babie lato. 

Rozwiązywanie 
zadań 
geometrycznych.  
Składanie kartki na 
różne sposoby – 
ćwiczenia 
praktyczne w 
otrzymywaniu 
różnych figur.  
Wycinanie 
wzorów.  
Układanie 
trójkątów z 
określonej liczby 
patyczków. 
Liczenie i mierzenie 
odcinków.  
Kolorowanie 
obrazka z figur 

  Zabawa 
ruchowa 
„Ważenie 
zboża”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Obraz jesiennego wiatru na 
podstawie wiersza Hanny 
Ożogowskiej „Jesienny 
wiatr”.  
Uzasadnienie nazwy złota 
polska jesień.  

w.  
Nauka kroku 
dawnego 
tańca 
dworskiego.  
 

geometrycznych. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 20–23    P1B s. 22–23 P1B s. 22–23  M1 s. 66–67  
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 59–62 
 

ĆzP1 s. 60   ĆzP1 s. 61–62 ĆzPM1 s. 58–59    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 
 

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

3.1) a, c 
3.2) b 
 

 5.4 6.5 
 

7.10 , 7.16    10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na określony temat na podstawie tekstu wiersza, ilustracji i własnych doświadczeń • Wyszukuje informacje w różnych źródłach 
wiedzy • Opowiada treść ilustracji na podstawie pytań pomocniczych • Czyta ze zrozumieniem opis wiejskiej chaty i porównuje go z ilustracją w podręczniku • 
Układa pytania do ilustracji • Rozwiązuje rebus literowo-obrazkowy • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy • Wyróżnia liczbę i rodzaj 
przymiotników • Układa zdania z przymiotnikami • Argumentuje swoją wypowiedź • Czyta wierz z odpowiednią intonacją • Słucha utworu Stanisława Moniuszki 
„Prząśniczka” i próbuje zaśpiewać pieśń • Zapamiętuje i próbuje zatańczyć dawny taniec dworski • Respektuje zasady gry • Wyróżnia cechy jesieni • Rozwiązuje 
zadania geometryczne • Mierzy odcinki i podaje ich długość w centymetrach i milimetrach • Przelicza odcinki i wskazuje ich liczbę • Koloruje obrazek zgodnie z 
podanym kodem • Układa trójkąty z podanej liczby patyczków • Czyta ze zrozumieniem instrukcję i wykonuje według niej zadanie • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej • Właściwie reaguje na komendy • Przestrzega zasad bezpieczeństwa 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na określony temat na podstawie tekstu wiersza, ilustracji i własnych doświadczeń • Samodzielnie i sprawnie wyszukuje 
informacje w różnych źródłach • Opisuje ilustrację w podręczniku, układając historyjkę • Układa rozbudowane zdania z przymiotnikami • Śpiewa solo pieśń 
„Prząśniczka” • Aktywnie słucha utworu Stanisława Moniuszki  Rytmicznie do muzyki nawleka włóczkę na kłębek • Analizuje aranżację pieśni Stanisława 
Moniuszki • Samodzielnie rozwiązuje zadanie trudniejsze • Aktywnie bierze udział w zabawie tanecznej • Tańczy dawny taniec dworski 

„Gazeta 
Przyjazna” 
– 
listopadow
e święta 

Przeglądanie artykułów 
„Gazety Przyjaznej”.  
Czytanie tekstu „Od 
redakcji”.  
Określanie nastroju wiersza 
Władysława Broniewskiego 
„Zaduszki”.  
Pisownia nazw świąt wielką 

Słuchanie 
„Mazurka 
Dąbrowskieg
o”. 

 
 

Listopadowe 
święta.  
Zapalanie zniczy na 
pobliskim 
cmentarzu lub pod 
tablicą 
pamiątkową.  
Miejsca pamięci – 

Zorganizowa
nie 
listopadoweg
o kącika 
przyrodniczeg
o.  
Chryzantemy 
– jesienne 

  
 

 Zajęcia 
sportowe.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

literą.  
Uzupełnianie zdań 
wyrazami z ramki. 
Przepisywanie zdań do 
zeszytu w określonej 
kolejności.  
Rozmowa na temat daty 11 
listopada. 

nekropolie – 
Powązki.  
Obejrzenie zdjęć ze 
Starych Powązek. 

kwiaty.  
Określanie 
barw, 
wielkości, 
zapachu 
chryzantem.  
Rozpoznawan
ie liści.  
Cechy jesieni. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 24–25    P1B s. 24–25  P1B s. 24–25   
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia z 
pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 

ĆzP1 s. 63    ĆzP1 s. 63  ĆzP1 s. 63      
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, c, c  
1.3) b, c, e, f, g 

3.1) a 
 

 5.3, 5.7, 5.8 
 

6.5, 6.7    10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Przegląda artykuły „Gazety Przyjaznej” i przewiduje temat przewodni numeru • Czyta wiersz ze zrozumieniem • Odpowiada na pytania dotyczące wiersza • 
Zna i podaje daty listopadowych świąt • Uzupełnia zdania wyrazami z ramki • Odczytuje zwyczaje związane z dniem Wszystkich Świętych i układa je w 
odpowiedniej kolejności wykonywanych czynności • Słucha „Mazurka Dąbrowskiego” w postawie na baczność • Wie, jak należy zachowywać się podczas 
słuchania hymnu narodowego • Pamięta o ludziach, którzy odeszli, i wie, w jaki sposób czcimy ich pamięć • Opowiada o jesiennych kwiatach – chryzantemach, 
określając ich wielkość, zapach i barwę • Uczestniczy w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Podaje różnice między dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami • Czyta wiersz refleksyjnie i smutnie • Wypowiada się na temat Starych Powązek • Jest 
współorganizatorem listopadowego kącika przyrodniczego • Poprawnie nazywa liście • Samodzielnie zbiera informacje na temat obchodów święta 11 listopada 
• Zawsze słucha hymnu narodowego w pozycji na baczność • Wie, że hymn jest naszym symbolem narodowym • Rozumie treść hymnu • Czci pamięć zmarłych, 
zapalając znicze pod tablicą pamiątkową lub na grobach • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych 
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Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 3. Listopad 

Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku. 
 

Tydzień 10. To, co nam bliskie... 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., 
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

O rycerzu, 
który się  
nie spieszył 

Czytanie wiersza Marcina 
Brykczyńskiego „O rycerzu, 
który się nie spieszył”.  
Przedstawienie opowieści o 
rycerzu Grzebalskim.  
Wyjaśnianie słów z wiersza.  
Wyrażanie własnych opinii.  
Wyszukiwanie przymiotników.  
Odszyfrowywanie wyrazów.  
Poznanie sylwetek znanych 
polskich rycerzy.  
Odczytywanie hasła. 

  Zabawa na 
powitanie.  
Cechy 
rycerza.  
 

 Obliczanie długości 
odcinków.  
Rozwiązywanie 
zadania o figurach 
geometrycznych.  
Rysowanie 
prostokątów i 
kwadratów.  
Szukanie rozety wśród 
figur na ilustracji.  
Szukanie figur 
symetrycznych.  
Rozwiązywanie zdania 
z trójkątami.  
Porównywanie 
podanych długości. 
Uzupełnianie wyników 
pomiarów.  

 Kodeks  
rycerski.  

Zabawa 
bieżna 
„Berek”.  
Zabawa 
ruchowa „Bal 
na zamku”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 26–27  
 

  P1B s. 26–27  
 

 M1 s. 68–69  
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 64 
 

  ĆzP1 s. 64 
 

 ĆzPM1 s. 60    

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c 
1.3) a, c, d, e, f 
1.4) b 

  5.7, 5.8  7.3, 7.10, 7.16, 7.18  11.7 
 

10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się i uczestniczy w rozmowach na określony temat na podstawie przeczytanego wiersza • Słucha wypowiedzi innych • Czyta ze 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

zrozumieniem wiersz z podręcznika, stara się zainteresować nim słuchaczy • Przedstawia opowieść o rycerzu Grzebalskim • Potrafi wyjaśnić zwrot określający 
cechy rycerza • Prowadzi dyskusję w parze na temat wad i słabości ludzkich • Wyszukuje w wierszu przymiotniki określające rycerza Grzebałę • Układa wyrazy z 
sylab •Starannie pisze w liniaturze • Poznaje sylwetki polskich rycerzy przedstawione na obrazie • Odczytuje hasło zapisane w lustrzanym odbiciu • Uczestniczy 
w zabawie • Opowiada o osobie mającej określone cechy charakteru • Podaje wskazane cechy rycerskie • Oblicza długości odcinków • Rozwiązuje zadania o 
figurach geometrycznych • Rysuje prostokąty i kwadraty • Szuka rozety wśród figur na ilustracji • Wyszukuje figury symetryczne • Uzupełnia wyniki pomiarów • 
Docenia zasady zapisane w kodeksie rycerskim • Uczestniczy w zabawie ruchowej • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco opowiada o rycerzu Grzebalskim, wykorzystując rekwizyty do wiersza • Przedstawia swoje opinie na forum klasy • Wyszukuje informacje o 
przedstawionych postaciach historycznych w różnych źródłach • Bezbłędnie odszukuje symetrię w figurach • Rozwiązuje zagadkę matematyczną • Przestrzega 
obowiązujących reguł i kodeksów • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące w grach zasady, zawsze ich 
przestrzega 

Zaułek  
słówek –  
wyrazy z rz 

Rozwiązywanie zagadki.  
Czytanie zapisków kronikarza.  
Pisanie ogłoszenia. 
Zapoznanie się z zasadami 
pisowni wyrazów z rz.  
Układanie zdań.  
Rozwiązywanie rebusów.  
Zapisywanie wyrazów z rz po 
spółgłoskach.  

Wybieranie 
instrumentu i 
granie 
dźwięku do 
dolne. 

   Porównywanie 
długości wstążek.  
Rysowanie odcinków.  
Projektowanie 
mandali.  

  Zabawa 
ruchowa 
„Berek 
kucany”.  
Zabawa 
ożywiająca 
„Raz, dwa, 
trzy, Baba-
Jaga patrzy!”. 

 Podpisywanie rysunków.  
Dopisywanie wyrazów.  
Pisanie wyrazów z rz 
niewymiennym. 
Pisanie nazw zawodów.  
Uzupełnianie liter w wyrazach.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 28–29   
 

        

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 65–66       ĆzPM1 s. 61 
 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c, d 
1.2) a 
1.3) a, b, c, d, e, f 

3.2) a, c    7.3, 7.4, 7.10, 7.18  
 

  10.3) c  
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem zapiski kronikarza • Wypowiada się na dany temat • Słucha wypowiedzi innych • Podkreśla w tekście wyrazy z rz• Układa i zapisuje 
ogłoszenie • Zna zasady pisowni wyrazów z rz• Potrafi wyjaśnić pisownię wyrazów z rz w zapiskach kronikarza • Układa zdania z podanymi wrażeniami • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Rozwiązuje rebusy • Wyróżnia w tekście wyrazy z rz po spółgłoskach • Pisze wyrazy z rz po podanych spółgłoskach • Podpisuje obrazki wyrazami z sz po 
spółgłoskach (wyjątki), stara się pamiętać o innych wyjątkach • Wie, że rz wymienia się na r• Odczytuje wyrazy z rz niewymiennym w ciągu liter • Pisze starannie 
w liniaturze • Pisze nazwy zawodów zakończone na -arz i -erz 
• Układa i zapisuje zdania o określonym przedstawicielu zawodów • Uzupełnia zdania ortogramami• Dokonuje wyboru instrumentu i rysuje przy nim dowolną 
nutkę • Gra dodolne na wybranym instrumencie zgodnie z zapisem nutowym • Mierzy i porównuje długości • Rysuje odcinki • Projektuje mandalę • Uczestniczy 
w zabawie ruchowej • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Rozwiązuje zagadkę • Tworzy wielozdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem struktur składniowych i słownictwa • Wie, że rz wymienia się na r – stosuje 
się do tej zasady • Bezbłędnie pisze wyrazy z rz• Rozwiązuje zadanie złożone, oblicza długość wstążek • Bardzo starannie i dokładnie projektuje mandalę według 
ustalonych zasad • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące w zabawach zasady i zawsze ich przestrzega 

Wczoraj, 
dziś, jutro 

Czytanie opowiadania Beaty 
Ostrowickiej „Wczoraj, dziś, 
jutro”.  
Udzielanie odpowiedzi na 
pytania.  
Wymyślanie nazwy miasteczka.  
Zapisywanie czasowników.  
Rozmowa na temat historyjki 
obrazkowej.  

 Fotografowa
nie okolicy. 

Zabawa na 
powitanie 
„Fala”.  
Spacer po 
okolicy.  
Atrakcje 
turystyczne 
miejscowości.  

 Dodawanie kilku liczb.  
Szukanie drugiego 
składnika sumy. 
Rozwiązywanie 
zadania z treścią.  
Obliczanie sumy.  
Różne sposoby 
dodawania liczb 
dwucyfrowych.  
Obliczanie sum za 
pomocą rysunku.  
Matematyka w 
działaniu – obliczenia 
pieniężne.  
Rozwiązywanie 
zadania za pomocą 
tabelki. 

  Zabawa 
ruchowa 
„Piłka parzy”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Dodawanie liczb 
dwucyfrowych. 
Obliczanie sum. 
Rozwiązywanie 
zadania z treścią.  
Kolorowanie okienek z 
właściwymi wynikami. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 30–31    
 

  P1B s. 30–31    
 

 M1 s. 70–72    

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 67     ĆzPM1 s. 62–63    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.2) c 5.4, 5.7  7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9   
 

  10.3) c  
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta opowiadanie ze zrozumieniem • Odpowiada na pytania do przeczytanego tekstu • Zastanawia się nad wyglądem miasta w przyszłości • Prowadzi 
rozmowę w parach na podany temat • Udziela odpowiedzi na pytania, wykorzystując słownictwo z ramki i informacje zawarte w opowiadaniu • Zapisuje 
odpowiedź na podane pytanie w zeszycie • Wymyśla dwuwyrazową nazwę miasteczka i ją zapisuje • Uzupełnia tabelkę czasownikami w odpowiednim czasie • 
Czyta historyjkę obrazkową i wyciąga z niej wnioski • Zna niektóre atrakcje turystyczne swojej miejscowości • Dodaje liczby dwucyfrowe tak, aby powstał podany 
wynik • Rozwiązuje zagadki matematyczne • Rozwiązuje zadanie z treścią • Oblicza sumy za pomocą rysunku • Rozwiązuje zadanie z treścią, analizuje różne 
sposoby rozwiązania • Dokonuje obliczeń pieniężnych • Rozwiązuje zadania za pomocą tabelki • Oblicza sumy dwóch liczb dowolnym sposobem • Dodaje liczby i 
zaznacza poprawne odpowiedzi • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy zwięzłą wypowiedź na podany temat • Odpowiada na pytania, wykorzystując poznane słownictwo i poprawne struktury składniowe • Dzieli się swoimi 
wyobrażeniami wyglądu miasta w przyszłości • Wykazuje się dużą pomysłowością w przewidywaniu wyglądu miasta za wiele lat • Zna wiele atrakcji 
turystycznych swojej miejscowości • Sprawnie i bezbłędnie wykonuje obliczenia dodawania dwóch składników różnymi sposobami • Dokonuje bezbłędnych 
obliczeń pieniężnych • Poszerza swoją wiedzę i umiejętności • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące w 
zabawach zasady i zawsze ich przestrzega 

Drzewo 
gene- 
alogiczne 

Czytanie opowiadania „Drzewo 
genealogiczne” i oglądanie 
ilustracji. 
Projekty drzew 
genealogicznych. 
Czytanie fragmentów wiersza 
Jadwigi Jałowiec „Twoje 
rodzinne drzewo”. 
Rozwiązywanie diagramu.  

Nauka 
piosenki 
„Kraina 
Rodzina”.  
 

Wykonanie 
ilustracji 
rodziny– 
praca 
plastyczna. 

Więzi 
rodzinne.  
Praca w 
grupie. 

 Odejmowanie kilku 
liczb.  
Szukanie w działaniu 
odjemnika.  
Odejmowanie liczb 
dwucyfrowych.  
Wykonanie działania z 
rysunkiem.  
Rozwiązywanie 

  Zabawa 
ruchowa 
„Walka o 
udo”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Tworzenie zdrobnień. zadania na 
odejmowanie dwóch 
liczb.  
Matematyka w 
działaniu – 
odejmowanie 
banknotów i monet.  
Wykonywanie działań 
na odejmowanie.  
Poznanie różnych 
sposobów 
odejmowania.  
Rozwiązywanie 
zadania z treścią.  
Łączenie działań z 
zapisami słownymi 
wyników. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 32–33   
 

  P1B s. 32–33   
 

 M1 s. 71, 73    

Odniesienia ĆzP1 s. 68   ĆzP1 s. 68  ĆzPM1 s. 64–65    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c  
1.2) a, b, c 
1.3) a, b, c, d, e, f 

3.1) a 4.2) a, b 5.3, 5.4   7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9   10.3) c  
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na określony temat • Słucha wypowiedzi innych • Czyta opowiadanie ze zrozumieniem • Odpowiada na pytania do tekstu i ilustracji • Czyta i 
przepisuje informacje z podręcznika • Potrafi zaprojektować drzewo genealogiczne • Interesuje się przeszłością swojej rodziny i jej członkami • Czyta ze 
zrozumieniem fragmenty wiersza • Odpowiada na postawione pytanie • Uzupełnia diagram • Zapisuje hasło w zeszycie • Tworzy zdrobnienia imion • Śpiewa 
poznaną piosenkę • Wykonuje ilustrację swojej rodziny • Współpracuje w grupie • Odejmuje liczby dwucyfrowe • Wykonuje działania z rysunkiem • Rozwiązuje 
zadania na odejmowanie dwóch liczb • Odejmuje banknoty i monety • Odejmuje liczby różnymi sposobami • Rozwiązuje zadania z treścią • Łączy działania z 
zapisami słownymi wyników • Uczestniczy w zabawie ruchowej • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy zwięzłą wypowiedź na podany temat • Odpowiada na pytania, wykorzystując poznane słownictwo i poprawne struktury składniowe • Pięknie i czysto 
śpiewa poznaną piosenkę • Wykonuje niepowtarzalne prace plastyczne • Ceni i pielęgnuje więzi rodzinne • Wie, skąd może uzyskać informacje o przeszłości 
swojej rodziny • Sprawnie i bezbłędnie odejmuje liczby różnymi sposobami • Dokonuje bezbłędnych obliczeń pieniężnych na odejmowanie • Poszerza swoją 
wiedzę i umiejętności • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące w zabawach zasady i zawsze ich przestrzega 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Strofy  
o Ojczyźnie 

Podróż po mapie. 
Czytanie strof o Ojczyźnie.  
Uzupełnianie wypowiedzi.  
Szukanie w wierszu podanych 
wyrażeń.  
Wycinanie zdań i tworzenie z 
nich krótkiej wypowiedzi. 

 Wykonanie 
pracy 
plastycznej o 
ojczyźnie 
techniką 
collage. 

Zabawa z 
mapą Polski – 
dopasowywa
nie herbów 
do miast 
Polski.  
Zabawa 
„Prawda – 
Fałsz”. 
 
 

Wskazywanie 
na mapie 
Polski i 
nazywanie 
krajobrazów.  
Rozpoznawan
ie parków 
narodowych i 
charakterysty
cznych 
zwierząt. 

   Zabawa 
ruchowa 
„Piłka w 
tunelu”.  
Zabawa 
ruchowa 
„Książęta i 
zamki”.  
Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 34–35    P1B s. 34–35   
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 

ĆzP1 s. 69–70   ĆzP1 s. 69 ĆzP1 s. 70     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.2) a, b 
 

5.8 6.3, 6.4    10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się i uczestniczy w rozmowach na temat poruszany w przeczytanych wierszach • Wykorzystuje mapę do zdobywania wiedzy • Czyta ze 
zrozumieniem wiersze znanych polskich poetów • Odpowiada na postawione pytania do poszczególnych wierszy • Na podstawie wiersza uzupełnia wypowiedź 
wybranymi wyrazami • Wyszukuje określony fragment wiersza • Pisze z pamięci fragment wiersza • Pisze płynnie i starannie • Wycina i nakleja zdania, tworząc z 
nich krótką wypowiedź • Wykonuje pracę plastyczną o ojczyźnie techniką collage• Łączy herby z miastami Polski • Wybiera słowa najmilsze sercu każdego Polaka 
• Wyraża pisemnie swój szacunek do Ojczyzny • Pisze, co jest warte uwagi w Polsce • Wskazuje na mapie i nazywa krajobrazy • Do podanych parków 
narodowych dopisuje nazwy występujących w nich krajobrazów • Korzystając z podpowiedzi, łączy parki narodowe z ich charakterystycznymi zwierzętami • 
Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Pięknie i z odpowiednią intonacją czyta wiersze • Wykonuje oryginalną pracę plastyczną • Potrafi ciekawie pisać o swoim szacunku do Ojczyzny • Zna 
charakterystyczne zwierzęta występujące w podanych parkach narodowych • Samodzielnie wskazuje na mapie poszczególne krajobrazy • Aktywnie uczestniczy 
w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące w zabawach zasady i zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 11. Podniebne podróże w nieznane 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., 
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podróż 
doWietnam
u 

Poznanie rodzinnych stron 
Hoana.  
Zbieranie informacji o 
Wietnamie.  
Wyjaśnianie pisowni wyrazów 
wielką literą. 
Liczenie głosek i liter w 
wyrazach. 
Dopisywanie wyrazów.  
Rozwijanie zdań.  
 

  Różnice 
między 
Polską a 
Wietnamem.  
Tradycyjne 
potrawy 
wietnamskie. 
Słownictwo 
opisujące 
Polskę. 
Kultywowani
e tradycji 
rodzinnych.  
Właściwe 
zachowanie 
w różnych 
miejscach i 
sytuacjach. 

Odczytywani
e nazw i 
wskazywanie 
państw na 
mapie świata. 

Dodawanie liczb 
dwucyfrowych. 
Rozwiązywanie 
zadania z treścią – o ile 
więcej?  
Rozwiązywanie 
zadania z ilustracją. 
Obliczanie sumy i 
różnicy.  
Układanie treści 
zadania.  
Różne sposoby 
dodawania i 
odejmowania.  
Wykonywanie 
obliczeń.  
Rozwiązywanie 
zadania na 
porównywanie 
różnicowe.  
Porządkowanie liczb 
rosnąco.  

  Zabawa 
„Ganiany po 
kole”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zmniejszanie liczb i 
wpisywanie wyników.  
Rozwiązywanie 
zadania z treścią – 
obliczanie kilometrów.  
Wykonywanie działań 
na grafach. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 36–37   
 

  P1B s. 36–37   
 

P1B s. 36–37   
 

M1 s. 74–75    

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 71       ĆzPM1 s. 66–67    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c 
1.3) a, b, c, d, e, f 

  5.3, 5.4, 5.5, 
5.8 

 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.10   10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha uważne czytanego tekstu • Odpowiada na pytania dotyczące tekstu • Dba o kulturę wypowiedzi • Wyszukuje w tekście wskazane fragmenty • Układa 
pytania o Wietnamie • Szuka odpowiedzi na postawione pytania w różnych źródłach wiedzy • Pisze starannie wyrazy i zdania w liniaturze • Wyszukuje w tekście 
wyrazy zapisane wielką literą i uzasadnia ich pisownię • Przelicza w wyrazach litery i głoski • Dobiera słownictwo pasujące do opisu Polski • Rozwija zdanie • 
Potrafi wymienić różnice między Polską a Wietnamem • Wie, jak należy zachowywać się w różnych miejscach i sytuacjach • Odczytuje z mapy kraje mijane po 
drodze z Polski do Wietnamu • Potrafi nazwać tradycyjne potrawy wietnamskie • Dodaje liczy dwucyfrowe • Rozwiązuje zadania z treścią – o ile więcej? • 
Rozwiązuje zadanie z ilustracją • Oblicza sumy i różnice liczb • Układa treść zadania • Wykorzystuje różne sposoby dodawania i odejmowania • Rozwiązuje 
zadanie na porównywanie różnicowe • Porządkuje liczby rosnąco • Rozwiązuje zadanie z treścią – oblicza kilometry • Wykonuje działania na grafach • 
Uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych, właściwie reaguje na komendy  

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, poprawne pod względem struktur składniowych i słownictwa • Chętnie wyszukuje informacje o Wietnamie, potrafi 
samodzielnie odszukać odpowiedzi na postawione pytania • Wie, jak cenne jest kultywowanie rodzinnych tradycji • Jest tolerancyjny wobec innych tradycji 
kulturowych • Zawsze właściwie zachowuje się w różnych miejscach i sytuacjach • Samodzielnie i bezbłędnie dokonuje obliczeń liczb dwucyfrowych różnymi 
sposobami • Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania z treścią, w tym na obliczenia kilometrów • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych • Rozumie 
zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega  

Podróże z 
Obieżyświa
tem – Azja 

Czytanie wiersza Urszuli 
Piotrowskiej „Do Azji z 
Obieżyświatem”.  
Podkreślanie w wierszu 
czasowników. 
Czytanie wyrazów napisanych 
wspak.  

  Zabawa „Jadę 
w podróż”.  
Poznawanie 
kultur innych 
narodów. 
Współpraca 
w grupie.  
 

Poznanie 
kontynentu 
azjatyckiego. 
Otaczanie 
pętlą 
opisanego 
kontynentu.  
Łączenie 

Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
pieniężne.  
Odejmowanie liczb 
dwucyfrowych.  
Dodawanie i 
odejmowanie dwóch 
liczb.  

  Zabawa 
ruchowa 
„Zamiana 
miejsc”.  
Wyścigi w 
zespołach.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

zdjęć 
krajobrazów 
Azji z 
podpisami.  
Układanie 
nazwy gór.  
Szukanie 
zdjęć 
zwierząt 
żyjących w 
Azji. 

Rozwiązywanie 
zadania z treścią.  
Obliczanie numerów 
pól w grze planszowej.  
Obliczanie sum i 
różnic.  
Uzupełnianie liczb w 
piramidkach.  
Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
zegarowe.  
Zaznaczanie 
właściwych godzin na 
zegarach.  

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 38–39  
 

  P1B s. 38–39  
 

P1B s. 38–39  
 

M1 s. 76–77     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 

ĆzP1 s. 72–73   ĆzP1 s. 73 ĆzP1 s. 72 ĆzPM1 s. 68  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, c  
1.3) a, b, c, d, e, f 

  5.4, 5.5 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 
7.9, 7.15 

  10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha uważne czytanego tekstu • Odpowiada na pytania dotyczące tekstu • Dba o kulturę wypowiedzi • Czyta wiersz ze zrozumieniem • Odpowiada na 
pytanie do wiersza • Czyta wyrazy napisane wspak • Pisze starannie nazwy państw • Podkreśla w tekście czasowniki • Układa zdanie z wybranym czasownikiem o 
podróży do Azji • Korzysta z różnych źródeł informacji • Uczestniczy w zabawach towarzyskich • Współpracuje w grupie • Poznaje kultury innych narodów • 
Poznaje ciekawostki dotyczące Azji • Na podstawie informacji wskazuje opisany kontynent • Rozpoznaje i łączy zdjęcia krajobrazów Azji z ich podpisami • Układa 
nazwę Himalaje z rozsypanych liter • Wyszukuje informacje w różnych źródłach wiedzy o najwyższym polskim szczycie i górach, w których się znajduje • 
Wyszukuje zdjęcia i informacje o zwierzętach żyjących w Azji • Rozwiązuje zadania na obliczenia pieniężne i zegarowe • Odejmuje liczby dwucyfrowe • 
Rozwiązuje zadania z treścią • Oblicza numery pól w grze planszowej • Oblicza sumy i różnice • Uzupełnia liczby w piramidkach • Zaznacza właściwe godziny na 
zegarach • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy  

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, poprawne pod względem struktur składniowych i słownictwa • Odpowiada na pytanie do wiersza i uzasadnia swoją 
odpowiedź • Jest ciekawy świata, korzysta z różnych źródeł wiedzy • Przygotowuje obszerny, ciekawy materiał do klasowej gazetki • Sprawnie rozwiązuje 
zagadkę z patyczkami • Dokonuje bezbłędnych obliczeń na dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych • Sprawnie i bezbłędnie porównuje różnice liczb w 
zakresie 100 • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach i zawsze ich przestrzega 

Nad nami Tworzenie skojarzeń do  Wykonanie Zasady Zna Rozwiązywanie   Zabawa 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

tylko niebo podanego tytułu.  
Czytanie wywiadu z himalaistką 
Kingą Baranowską.  
Podkreślanie cech i 
umiejętności himalaisty. 

pracy 
plastycznej 
„Moja 
niezwykła 
podróż”. 
 

zachowania 
na górskich 
szlakach. 
Poznanie 
pracy 
himalaisty.  

zagrożenia ze 
strony 
przyrody, 
stara się ich 
unikać.  

zadania tekstowego. 
Rozwiązywanie 
zadania z treścią na 
obliczenia zegarowe.  
Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
pieniężne.  
Rozwiązywanie 
zadania z ilustracją.  
Wykonywanie działań i 
wpisywanie znaków: 
<, >, =. 
Obliczanie kosztu 
zakupów.  
Dodawanie i 
odejmowanie liczb. 

„Berek 
kolorek”.  
Zajęcia 
sportowe. 
 
 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 40–41    P1B s. 40–41  P1B s. 40–41  M1 s. 78–79    

Odniesienia 
do stron 

ĆzP1 s. 74     ĆzP1 s. 74      ĆzPM1 s. 69    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.2) a, b 5.10, 5.11 6.5, 6.10 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 
7.15 

  10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha przekazywanych informacji • Podaje skojarzenia do danego zwrotu • Czyta wywiad z himalaistką • Wie, jakie cechy i umiejętności musi posiadać 
himalaista • Kończy rozpoczęte zdanie wyrazami z ramki • Uzupełnia wyrazy brakującymi ortogramami• Układa zdania z podanymi wyrazami • Pamięta o 
pisowni nazw geograficznych wielką literą • Zna zasady obowiązujące na górskich szlakach, stara się o nich pamiętać • Zna górskie numery alarmowe • Potrafi 
zawiadomić o niebezpiecznym zdarzeniu • Rozwiązuje zadania z treścią, w tym na obliczenia zegarowe i pieniężne • Rozwiązuje zadania z ilustracją • Oblicza 
różnice liczb i porównuje je ze sobą • Oblicza koszty zakupów • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Zawsze pisze nazwy krain geograficznych wielką literą • Układa zdania rozwinięte z podanymi wyrazami • Zawsze stosuje się do obowiązujących zasad podczas 
górskich wędrówek • Sprawnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania z treścią na obliczenia zegarowe i pieniężne • Poszerza swoją wiedzę i umiejętności • Aktywnie 
uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Zaułek  
słówek – 
stopniowan

Czytanie tekstu i podkreślanie 
w nim przymiotników.  
Odczytywanie hasła z ciągu 

Śpiewanie 
piosenki o 
jeżyku – 

Rysowanie 
obrazka do 
piosenki o 

  Rozwiązywanie 
zadania na mnożenie.  
Obliczanie ceny motka 

  Zabawa na 
powitanie 
„Znajdź 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

ie 
przymiotni
ka 

liter.  
Opisywanie ilustracji.  
Segregowanie materiałów 
według podanych kryteriów.  
Uzupełnianie tabel 
przymiotnikami.  
Rozwiązywanie rebusów. 
Opisywanie różnych 
przedmiotów.  
Stopniowanie przymiotników.  
Szukanie przymiotnika, który się 
nie stopniuje. 

układanie 
własnej 
melodii.                                   

jeżyku.  wełny. 
Rozwiązywanie zadań 
z treścią na mnożenie i 
dzielenie.  
Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
wagowe.  
Obliczanie liczby 
wnuków.  
Wykonywanie 
mnożenia i dzielenia.  
Wykonywanie działań 
z hasłem.  
Obliczanie ilorazów.  

swojego 
partnera”. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 42–43  
 

    M1 s. 80–82  
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 

ĆzP1 s. 75–76       ĆzPM1 s. 70    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a 
3.2) b 

4.2) b   7.3, 7.6, 7.8, 7.9     10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst ze zrozumieniem • Podkreśla w tekście przymiotniki • Dopisuje do podanych wyrazów po dwa przymiotniki wybrane z tekstu • Skreśla w ciągu liter 
wszystkie przymiotniki i odczytuje hasło • Opisuje ilustrację z podręcznika, wykorzystując podane przymiotniki • Wie, na czym polega stopniowanie 
przymiotników • Uzupełnia tabele odpowiednimi przymiotnikami • Rozwiązuje rebusy z pomocą N. • Układa zdania z odgadniętymi wyrazami • Wybiera trzy 
dowolne przedmioty i opowiada o nich, wykorzystując stopniowanie przymiotników • Wie, że nie wszystkie przymiotniki da się stopniować • Potrafi stopniować 
przymiotniki dwoma sposobami • Pisze wyrazy i zdania w liniaturze • Uzupełnia tabelę odpowiednimi wyrazami z ramki • Uczestniczy w zabawie towarzyskiej • 
Śpiewa piosenkę o jeżyku • Układa własną melodię do tekstu piosenki • Wykonuje rysunek do piosenki • Rozwiązuje zadania z treścią na mnożenie i dzielenie • 
Oblicza cenę • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy  

Ponadpodsta
wowe 

• Pięknie i ze zrozumieniem czyta wskazany tekst • Podkreśla w tekście wszystkie przymiotniki • Potrafi odnaleźć w tekście przymiotnik niepodlegający 
stopniowaniu • Pisze starannie i estetycznie prowadzi zeszyt • Samodzielnie rozwiązuje rebusy • Potrafi ułożyć oryginalną melodię do tekstu i ją zaśpiewać • 
Tworzy niepowtarzalną pracę plastyczną • Samodzielnie i bezbłędnie dokonuje obliczeń w zakresie 100 • Bezbłędnie rozwiązuje zadania z treścią na mnożenie i 
dzielenie • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach i zawsze ich przestrzega 

Kolega  
z daleka 

Rozwiązywanie zagadki „Z 
jakiego kraju jest nasz kolega?”.  

  Wycieczka do 
muzeum 

  Tworzenie 
plakatu o 

Ocena 
bohaterów 

Zabawa 
wietnamska 



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
122 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Oglądanie zdjęć Wietnamu.  
Słuchanie baśni wietnamskiej 
Marii Krüger „Kryształowe 
serce”.  
Odczytanie listu kolegi z 
dalekiego kraju.  
Wyobrażenia o koledze z 
dalekiego kraju.  
Pisanie listu do kolegi.  
Rozmowa na temat potraw 
polskich i wietnamskich. 

etnograficzne
go (lub domu 
kultury) na 
wystawę. 
Tradycyjne 
dania polskie 
i 
wietnamskie. 

Wietnamie.  
Układanie 
puzzli.  
 
 

baśni. „Bit Mat Bat 
De”.   
Zajęcia 
sportowe. 
 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

         

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia  
do podstawy  
programowej 

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

  5.5, 5.6   9.2) a, b, c 
9.3) a 
 

11.2 10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat informacji zdobytych z oglądanych zdjęć • Słucha przekazywanych informacji • Rozwiązuje zagadkę • Ogląda zdjęcia z Wietnamu • 
Słucha czytanej baśni • Odpowiada na pytania związane z treścią baśni • Słucha czytanego listu • Odpowiada na postawione pytania • Pisze list do kolegi, stara 
się pamiętać o wszystkich elementach listu • Uczestniczy w rozmowie na podany temat • Uczestniczy w klasowej wycieczce do muzeum etnograficznego lub 
domu kultury • Jest tolerancyjny wobec innych tradycji • Układa i koloruje puzzle • Tworzy plakat o Wietnamie • Utrzymuje porządek w miejscu pracy • 
Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy  

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy wypowiedź zwięzłą i na temat, stosując właściwą artykulację • Opowiada na forum klasy o wyobrażonym spotkaniu z kolegą z Wietnamu • Jest ciekawy 
świata i dociekliwy • Zadaje wiele pytań • Rozwija wiedzę o kulturze, zwyczajach, wierzeniach kultur azjatyckich • Tworzy staranną i estetyczną pracę techniczną 
• Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach i zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 12. Skarby Ziemi 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., 
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Poszukiwac
ze skarbów 

Czytanie wiersza Agnieszki 
Frączek „Poszukiwacze 
skarbów” z odpowiednią 
intonacją.  
Wyjaśnianie pojęcia skarby i 
wymienianie ich nazw.  
Uzupełnianie zdań wyrazami z 
ą, ę z wiersza.  
Szukanie w różnych źródłach 
informacji na temat skarbów 
ukrytych we wnętrzu Ziemi. 
Układanie zagadek.  
Zorganizowanie konkursu 
pięknego czytania. 
 

  Zawody 
wykonywanie 
pod ziemią.  
Szacunek do 
pracy 
wykonywanej 
przez innych 
ludzi. 

Skarby Ziemi 
– surowce, 
metale, skały. 
Podział 
kopalń na 
głębinowe i 
odkrywkowe 
ze względu 
na 
wydobywane 
surowce. 

Rozwiązywanie zadań 
z treścią.  
Mnożenie i dzielenie w 
zakresie 50.  
Rozwiązywanie 
zadania logicznego.  
Obliczenia pieniężne.  
Wyróżnianie liczb 
parzystych.  
Układanie działań do 
rysunku.  
Rozwiązywanie 
zagadki 
matematycznej. 

  Zabawa 
ruchowa 
„Dżdżownica 
w tunelu”.  
Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 

P1B s. 44–45  
 

   
 

P1B s. 44–45  
 

M1 s. 83–85  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 1 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 77   ĆzP1 s. 77  ĆzPM1 s. 71  
 

   

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

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

  
 

5.4, 5.9 6.6, 6.7) c 7.3, 7.6 , 7.8, 7.9   10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się i uczestniczy w rozmowach na określony temat na podstawie przeczytanego tekstu • Słucha wypowiedzi innych • Czyta ze 
zrozumieniem wiersz z podręcznika • Odpowiada na postawione pytania • Korzysta z różnych źródeł wiedzy • Układa zagadki • Wyjaśnia charakter niektórych 
zawodów wykonywanych pod ziemią • Pisze starannie • Zgodnie pracuje w parze • Zdaje sobie sprawę z tego, że każda praca jest ważna i potrzebna • Zachowuje 
poprawność ortograficzną w pisowni wyrazów z ą i ę• Wymienia skarby Ziemi • Rozwiązuje zadanie nietypowe • Rozwiązuje zadanie z treścią • Odróżnia liczby 
parzyste od nieparzystych • Mnoży i dzieli w zakresie 50 • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na określony temat na podstawie wiersza i własnej wiedzy • Czyta płynnie i bezbłędnie z odpowiednią intonacją • Potrafi 
wytłumaczyć samodzielnie znaczenie wyrazu speleolog i wie, na czym polega praca tej osoby • Aktywnie uczestniczy w konkursie pięknego czytania • Układa 
twórcze opowiadanie o poszukiwaczach skarbów • Wykorzystuje swoją wiedzę do ułożenia zagadek o wydobywanych surowcach • Bezbłędnie pisze wyrazy z ą, 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

ę• Klasyfikuje kopalnie do głębinowych i odkrywkowych • Wie, jakie zawody wykonuje się pod ziemią, i potrafi o nich opowiedzieć • Samodzielnie wykonuje 
zadanie nietypowe • Sprawnie i w pamięci mnoży i dzieli w zakresie 50 • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie 
obowiązujące w zabawach zasady i zawsze ich przestrzega 

Tajemnice 
wnętrza 
Ziemi 

Czytanie tekstu Andrzeja 
Boczarowskiego „Tajemnice 
wnętrza Ziemi”.  
Układanie pytań  
do tekstu.  
Rozwiązywanie problemu „Jak 
odtworzyć dinozaura?”.   
Rozmowa na temat walorów 
edukacyjnych i rekreacyjnych 
parków jurajskich.  
Czytanie informacji o Andrzeju 
Boczarowskim – konsultancie 
naukowym w parkach 
jurajskich.  
Słuchanie fragmentu wiersza 
Marii Terlikowskiej „Węglowa 
rodzinka”.  
Kończenie zdań. 

  Organizacja 
czasu 
wolnego w 
parkach 
jurajskich. 

Budowa 
Ziemi i 
procesy 
zachodzące w 
jej wnętrzu.  
Wykorzystani
e złota, soli 
kamiennej i 
węgla.  
Środowisko 
życia wielkich 
gadów – 
dinozaurów.  

Rozwiązywanie zadań 
logicznych i 
wykonywanie do nich 
rysunków 
poglądowych.  
Analiza zadania 
złożonego.  
Rozwiązywanie 
zagadki 
matematycznej.  
Uzupełnianie 
magicznego kwadratu.  

Projektowani
e ulotki 
reklamowej 
parku 
jurajskiego. 

 Zabawa 
ruchowa 
„Tupot 
dinozaurów”. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 

P1B s. 46–47     
 
 

P1B s. 46–47  
 
 

M1 s. 86–87    



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
127 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 78–79 
 

  
 

 ĆzP1 s. 78–79 
 
 

    

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

  5.4, 5.9, 5.10 6.1, 6.7) a  7.3, 7.5, 7.8 , 7.15 
 

9.2) a, c  10.3) c  
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem tekst popularnonaukowy • Układa pytania do tekstu • Słucha wypowiedzi innych • Swobodnie wypowiada się na temat treści tekstu, 
swoich wrażeń i ilustracji • Pisze zdania starannie • Swobodnie wypowiada się na temat rekonstrukcji dinozaurów • Wykonuje ulotkę reklamową • Omawia swój 
pomysł na ulotkę z innymi członkami grupy • Pracuje zgodnie w grupie • Wie na podstawie wiersza, do czego wykorzystuje się sól kamienną, węgiel kamienny, 
złoto i ropę naftową • Zna środowisko życia dinozaurów • Z pomocą N. rozwiązuje zadania nietypowe • Wykonuje do zadania rysunek poglądowy • Poprawnie 
wypełnia liczbami magiczny kwadrat • Uczestniczy w zabawie ruchowej • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta • Buduje dłuższą kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat na podstawie tekstu popularnonaukowego, swojej wiedzy i ilustracji • Zna budowę Ziemi i potrafi 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

wowe wyjaśnić, na czym polega rola poszczególnych jej części • Rozwiązuje problem związany z odtworzeniem dinozaurów – podaje ciekawe rozwiązania • Zgodnie i 
efektywnie pracuje w grupie • Wie, w jaki sposób wykorzystuje się ropę naftową, sól kamienną, węgiel kamienny i złoto • Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje 
zadania logiczne i nietypowe • Bezbłędnie rozwiązuje zagadkę matematyczną • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące w zabawach 
zasady i zawsze ich przestrzega 

Akademia 
Dociekliwyc
h. Skały 

Wyjaśnianie pojęć: petrologia, 
kolekcjoner, numizmatyk i 
filatelista.  
Czytanie informacji „Skąd się 
wzięły skały?”.  
Czytanie fragmentów 
opowiadaniaŁucji Dydyńskiej 
„Jak Bartek został znawcą 
kamieni”.  
Rozmowa na temat 
przeczytanego tekstu. 
Tworzenie mapy kolekcji.  
Pisanie wyrazów z końcówką -
cja.  
Zapisywanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej.  
Rozmowa na temat 
zainteresowań. 

Poznanie 
dźwięku mi. 
Granie 
dźwięku mi 
na wybranym 
instrumencie 
zgodnie z 
zapisanymi 
wartościami 
nut.  
Wystukiwani
e rytmu 
melodii. 

 Zbieranie 
kolekcji 
dobrą formą 
na spędzanie 
wolnego 
czasu i 
rozwijanie 
swoich 
zainteresowa
ń.  

Petrologia – 
nauka o 
skałach.  
Rodzaje skał 
– magmowe, 
osadowe i 
przeobrażeni
owe.  
Przeprowadz
enie 
doświadczeni
a ze skałami.  
Badanie cech 
fizycznych 
piasku. 

Rozwiązywanie zadań 
niestandardowych.  
Wykonanie rysunku 
pomocniczego do 
zadania.  
Obliczanie liczby 
żetonów zgodnie z 
podanymi w zadaniu 
warunkami.  
Zaznaczanie godzin na 
zegarach. 

 Mamy 
wpływ na 
swoje 
życie.  
Podejmow
anie 
słusznych 
decyzji. 

Zabawa 
ruchowa 
„Bieg 
strażacki”. 
Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 

P1B s. 48–49  
 

  P1B s. 48–49   
 

P1B s. 48–49      
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 80–81  
 
 

ĆzP1 s. 81   ĆzP1 s. 81   
 

ĆzP1 s. 80 ĆzPM1 s. 72 
 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a, b, c 
3.2) a 

 5.4, 5.7 6.1, 6.7) a 7.5, 7.8, 7.15 
 

 11.2 10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania do tekstu • Szuka informacji w różnych źródłach wiedzy • Odczytuje ze 
zrozumieniem informacje zamieszczone na plakacie • Słucha wypowiedzi innych • Szuka w tekście odpowiednich fragmentów • Wypowiada się na temat tekstu, 
ilustracji i przeprowadzonych doświadczeń • Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski • Uzupełnia tabelę obserwacji i wyników doświadczeń • 
Rozmawia w klasie na temat swoich zainteresowań • Stosuje zasady pisowni wyrazów z zakończeniem -cja, -cji• Pisze wyrazy w kolejności alfabetycznej • 
Odczytuje zapisane wartości nut • Gra dźwięk mi na dowolnym instrumencie • Rytmicznie wystukuje rytm • Zaznacza godziny na tarczy zegarów • Z pomocą N. 
rozwiązuje zadania niestandardowe • Potrafi wykonać do zadania rysunek pomocniczy • Rozumie potrzebę organizowania pracy w grupie • Bierze udział w 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

zajęciach sportowych i zabawie ruchowej • Reaguje na komendy • Bezpiecznie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

Ponadpodsta
wowe 

• Samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy • Swoimi słowami wyjaśnia pojęcie petrologia• Zna rodzaje skał i ich pochodzenie • Wyczerpująco odpowiada 
na pytania • Bezbłędnie pisze wyrazy z zakończeniem -cja, -cji• Dzieli się swoimi zainteresowaniami z innymi i ciekawie opowiada o swojej kolekcji • Potrafi grać 
na dowolnym instrumencie wskazane dźwięki • Bezbłędnie i samodzielnie rozwiązuje zadania niestandardowe • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • 
Sprawnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

Na 
górniczym 
Śląsku 

Odczytywanie wyrazów wspak. 
Tworzenie skojarzeń do hasła 
Górny Śląsk. Czytanie informacji 
„Na górniczym Śląsku”.  
Uzupełnianie tabelki 
informacjami z tekstu.  
Szukanie informacji o galowym 
stroju górnika.  
Opisywanie stroju górnika.  
Czytanie historyjki i 
numerowanie jej w kolejności 
wydarzeń. 
Opowiadanie legendy o 
Skarbniku.  
Pisanie wyrazów z ó i układanie 
z nimi zdania. 

 Rysowanie 
węglem.  
Przedstawien
ie pracy na 
dowolny 
temat. 

Praca 
górnika.  
Ślązacy – 
mieszkańcy 
Śląska i ich 
kultura, 
gwara i 
zwyczaje. 

Wskazywanie 
Górnego 
Śląska na 
mapie Polski.  
Odczytywani
e nazw miast 
leżących w 
tym regionie.  
Górnośląski 
Okręg 
Przemysłowy 
i zagrożenie 
ekologiczne 
wynikające z 
wydobycia 
surowców 
kopalnych i 
rud metali.  
 

Dodawanie i 
odejmowanie pełnych 
setek.  
Obliczenia pieniężne.  
Określanie najwyższej i 
najniższej kwoty.  
Rozwiązywanie zadań 
na porównywanie 
różnicowe.  
Obliczanie sum i 
różnic– wykonywanie 
działań.  
Rozwiązywanie zadań 
z treścią. 

 Pracowitoś
ć i 
uczciwość 
wartościa
mi w życiu 
człowieka.  
Różnice 
kulturowe 
mieszkańc
ów Polski. 

Zabawa 
ruchowa 
„Piłeczki”. 
 
 

Odniesienia P1B s. 50–51    P1B s. 50–51  P1B s. 50–51  M1 s. 88–89   P1B s. 50–  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

do stron 
podręczników  
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematy- 
ka” cz. 1 

 51  

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 82  
 

  ĆzP1 s. 82                                            ĆzPM1 s. 73    

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

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

 
 

4.1) b 
4.2) a, b 

5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.7, 5.8 

6.6, 6.7) c 
 
 

7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9  11.1, 11.4, 
11.5, 11.8 

10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na temat Śląska na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń • Słucha wypowiedzi innych • Odczytuje nazwy miast 
leżących na Górnym Śląsku • Na podstawie informacji w tekście „Na górniczym Śląsku” uzupełnia tabelę • Szuka informacji o Śląsku w dostępnych źródłach 
wiedzy i potrafi się nimi podzielić z innymi • Opisuje galowy strój górnika • Na podstawie tekstu i historyki obrazkowej opowiada legendę o Skarbniku • Układa i 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

zapisuje zdanie z wyrazami z ó• Pisze starannie • Wymienia ciekawe obiekty znajdujące się na Górnym Śląsku • Wie, że węglem można wykonać rysunek • 
Sprawnie dodaje setkami w zakresie 1000 • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe • Ze zrozumieniem odczytuje informacje na wydruku bankowym • 
Rozwiązuje zadania z treścią • Wie, że za pracę otrzymuje się wynagrodzenie • Przestrzega zasad obowiązujących w zabawach 

Ponadpodsta
wowe 

• Wie, gdzie na mapie Polski położony jest Górny Śląsk • Samodzielnie wymienia miejscowości Górnego Śląska • Wie, co oznaczają kolory pióropuszy górników • 
Wyszukuje informacje na zadany temat w różnych źródłach wiedzy • Płynnie odczytuje wyrazy zapisane gwarą śląską • Tworzy ciekawą legendę o Skarbniku – 
opowiada ją z odpowiednią intonacją • Bezbłędnie pisze zdanie z wyrazami z ó• Rysuje ciekawy i bogaty w szczegóły rysunek węglem • Potrafi opowiadać 
ciekawostki o Górnym Śląsku • Rozumie pojęcia: zaliczka, promocja i dopłata• Rozumie współczesne sposoby dokonywania wypłat i opłat • Rozumie, że Śląsk i 
mieszkańcy Śląska są częścią Polski 

W 
pracowni 
garncarskie
j 

Obejrzenie filmu z cyklu 
„Ginące zawody – garncarz”.  
Rozmowa na temat filmu.  
Czytanie informacji „W 
pracowni garncarskiej”.  
Układanie odpowiedzi na 
pytania.  
Układanie historyjki obrazkowej 
w odpowiedniej kolejności 
wykonywanych czynności.  
Łączenie rzeczowników z 
odpowiednimi przymiotnikami.  
Rozwiązywanie  
rebusu literowo-obrazkowego.  
Układanie nowych wyrazów z 
liter wyrazu garncarstwo.  
Opisywanie glinianego 
naczynia.  

 Sztuka 
użytkowa – 
przedmioty 
wykonane z 
gliny.  
Etapy 
powstawania 
glinianych 
naczyń.  
Właściwości 
gliny 
przydatne 
podczas 
lepienia. 
Lepienie 
przedmiotów 
z gliny. 
 

Dawne 
zawody – 
garncarz.  
Etnograf i 
jego praca. 

   
 

 Zajęcia 
sportowe.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Wycieczka do muzeum 
etnograficznego lub muzeum 
archeologicznego. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 52–53  P1B s. 52–53 P1B s. 52–53   
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 83  ĆzP1 s. 83       

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.1) a, b 
4.2) c 
4.3) a 

5.7, 5.9     10.3) c 
10.4) b, e 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Na podstawie ilustracji, filmu i informacji z podręcznika opowiada o pracy garncarza • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania • Układa historyjkę obrazkową 
zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności • Opisuje przedmiot zgodnie z podanym planem • Rozwiązuje rebus literowo-obrazkowy • Układa z podanych 
liter nowe wyrazy • Lepi gliniane naczynia, sugerując się wzorami w podręczniku • Wie, co to jest sztuka użytkowa i rzemiosło • Uczestniczy w zajęciach 
sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Opowiada o pracy etnografa i wie, co oznacza to pojęcie • Próbuje ustalić przyczynę ginięcia zawodu garncarza • Samodzielnie, bez korzystania z planu, opisuje 
dowolny przedmiot • Stosuje w opisie wielu określeń • Wykonuje z gliny ciekawą, twórczą pracę użytkową • Zna dokładnie proces wytwarzania z gliny naczyń • 
Wie, jakie właściwości gliny wykorzystuje się w trakcie lepienia • Podczas zwiedzania muzeum aktywnie uczestniczy w zajęciach, zadając pytania • Aktywnie 
uczestniczy w zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 13. Między nami 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., 
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zaułek  
słówek –  
wyrazy z ą, 
ę 

Zabawa słowna – układanie z 
podanych liter wyrazów z ą i ę.  
Czytanie fragmentu baśni H.Ch. 
Andersena „Dzikie łabędzie” i 
podkreślanie w nim wyrazów 
zawierających ą, lub ę.  
Przepisywanie wyrazów do 
zeszytu.  
Zakończenia wyrazów: ą, ę, om.  
Uzupełnianie zdań wyrazami.  
Układanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej.  
Zapisywanie zdań z 
czasownikami rodzaju męskiego 
i żeńskiego zakończonymi na: 
ął,ęła,ęli,eły.  
Przepisywanie fragmentu 
opowieści i dopisywanie do 
niego dalszego ciągu. 

Łączenie 
nazw 
instrumentó
w z ich 
zdjęciami.  
Klasyfikowani
e trąbki, gęśli, 
trójkąta i 
bębenka do 
odpowiednic
h grup 
instrumentó
w.  
Przygotowani
e i wykonanie 
akompaniam
entu na 
instrumentac
h 
perkusyjnych 
do wybranej 
piosenki. 

 Relacje 
panujące w 
rodzinie. 

 Rozwiązywanie zadań 
na obliczenia 
pieniężne.  
Szukanie zbędnych 
informacji w zadaniu 
tekstowym.  
Uzupełnianie zadań 
danymi tak, aby mogły 
zostać rozwiązane.  
Podawanie różnych 
wariantów 
rozwiązania zadania.  
Układanie pytań do 
zadania.  
Układanie treści 
zadania do danych 
umieszczonych w 
tabeli.  

 Ocena 
postępowa
nia złej 
królowej 
na 
podstawie 
baśni 
„Dzikie 
łabędzie”.  
Braterska 
miłość. 

Zabawa 
ruchowa 
„Butelka w 
tunelu”. 
Zajęcia 
sportowe.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 54–55  
 

    M1 s. 90–91       

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 84–85 ĆzP1 s. 85  ĆzP1 s. 84  ĆzPM1 s. 74                       ĆzP1 s. 84  

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c, d 
1.3) a, b, c, e, f 

3.1) a, b, c 
3.2) c 

 5.2, 5.3, 5.4  7.3, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 
7.15 

 11.2 10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem fragment legendy „Dzikie łabędzie” i ocenia postępowanie bohaterów • Wyszukuje i podkreśla w tekście wyrazy z ą, ę• Odczytuje tytuły 
książek • Wie, że tytuły książek piszemy wielką literą • Pisze starannie wyrazy • Wypisuje i czyta wyrazy zawierające literę ą, ę• Uzupełnia zapisy wyrazów 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

końcówkami: ę, ą, om• Układa wyrazy w kolejności alfabetycznej • Przepisuje początek opowiadania i dopisuje do niego dalszy ciąg • Rozpoznaje instrumenty i 
łączy je z ich nazwami • Wykonuje akompaniament do piosenki • Śpiewa piosenkę • Z pomocą N. rozwiązuje zadania o zbędnych informacjach i ze zbyt małą 
liczbą informacji • Układa pytania do zadania • Przekształca treść zadania • Wykonuje zadania na obliczenia pieniężne • Układa treść zadania do podanych 
danych • Uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Podaje swoje propozycje wyrazów, w których na końcu piszemy: ą,ę lub om•Samodzielnie czyta całą baśń „Dzikie łabędzie” i wyjaśnia płynący z niej morał • 
Bezbłędnie zapisuje i rozumie pisownię czasowników w różnych liczbach i rodzajach zakończonych na: ął,ęła,ęli,ęły• Rozpoznaje zaimki osobowe • Bezbłędnie i 
bardzo starannie przepisuje fragment opowiadania i dopisuje jego rozwinięcie i zakończenie • Potrafi grać na dowolnym instrumencie • Śpiewa piosenkę z 
wymyślonym przez siebie akompaniamentem • Przedstawia różne warianty rozwiązania zadania • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i sportowych • 
Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Złote rybki Czytanie opowiadania Miry 
Jaworczakowej „Złote rybki”.  
Ustalanie kolejności wydarzeń 
w opowiadaniu.  
Przepisywanie planu 
opowiadania.  
Wyszukiwanie fragmentów 
tekstu opisujących emocje i 
przeżycia głównej bohaterki.  
Opowiadanie treści czytanki. 
Odpowiadanie na pytania N. 
dotyczące akwarium.  
Uzupełnianie diagramu 
nazwami zwierząt.  
Tworzenie zdrobnień i zgrubień 
imion – pisanie liter typu si/ś. 

  Obowiązki 
dyżurnego.  
Różnice 
między 
dawną a 
obecną 
szkołą.  
Rozmowa na 
temat 
dziecięcych 
zainteresowa
ń. 

Szkolna 
hodowla 
rybek i innych 
zwierząt.  
Opieka nad 
zwierzętami. 
Spotkanie z 
przyrodnikie
m lub N. 
przyrody – 
rozmowa na 
temat 
gatunków 
ryb. 

Rozwiązywanie zadań 
nietypowych.  
Obliczanie sum i różnic 
liczb w pamięci.  
Ćwiczenie mnożenia i 
dzielenia.  
Sprawdzanie wyników 
działań.  

Budowa 
akwarium.  
Ocena 
akwarium od 
strony 
ekonomicznej
, technicznej i 
estetycznej.  
Wykonanie 
ozdobnych, 
wiszących 
rybek. 

Ocena 
bohaterów 
opowiadan
ia „Złote 
rybki”.  
Emocje 
Kasi – 
tytułowej 
bohaterki 
książki. 

Zabawa 
ruchowa 
„Zwierzątka”.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

P1B s. 56–59  
 

  
 

P1B s. 56–59   
 

 
 

M1 s. 92–93    
 

P1B s. 58 P1B s. 56–
59  
 

 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 86–87   ĆzP1 s. 86 ĆzP1 s. 87 ĆzPM1 s. 74  ĆzP1 s. 87 ĆzP1 s. 86  

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c, d  
1.3) a, c, e, f  

  5.1, 5.4, 5.6 6.2, 6.4, 6.6, 
6.10 

7.5, 7.6 9.1) a, b, c 
9.2) a, b, c 
9.3) a, b 

11.2, 11.4, 
11.5, 11.6  

10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na określony temat na podstawie informacji z podręcznika i własnych doświadczeń • Uczestniczy w zabawie słownej • Odpowiada 
pełnymi zdaniami na pytania dotyczące ilustracji • Samodzielnie czyta fragment książki Miry Jaworczakowej „Oto jest Kasia” i wypowiada się na jego temat • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Słucha wypowiedzi innych i stara się je uzupełniać nowymi informacjami • Dzieli się z innymi swoimi zainteresowaniami • Wyszukuje w tekście odpowiednie 
fragmenty • Ustala plan wydarzeń zgodnie z kolejnością ich występowania • Podaje rozwiązanie problemu kłótni w klasie Kasi • Układa i zapisuje zdania o opiece 
nad zwierzętami • Rozpoznaje zwierzęta na ilustracji, wypowiada się na ich temat • Wykonuje ciekawą pracę techniczną z wykorzystaniem różnych materiałów • 
Poprawnie rozwiązuje działania na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie • Rozwiązuje zadania z nadmierną liczbą danych • Przekształca treść zadania 
tak, aby można je było rozwiązać • Uczestniczy w zabawie ruchowej i właściwie reaguje na komendy  

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się na temat swoich zainteresowań i umie do nich przekonać innych • Dokonuje analizy porównawczej dawnej i współczesnej szkoły • Bezbłędnie 
uzupełnia imiona literami typu ś/si• Zna budowę akwarium • Wypowiada się na temat swoich rozwiązań zainstalowania różnych urządzeń • Wykonuje w pamięci 
i bezbłędnie obliczenia na dodawanie, odejmowanie liczb dwucyfrowych, mnożenie i dzielenie • Bezbłędnie i samodzielnie rozwiązuje zadania nietypowe • 
Dokładnie przycina materiał i estetycznie łączy elementy pracy • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zawsze przestrzega zasad zabawy 

Nasza 
strona 
WWW 

Czytanie recenzji książki Miry 
Jaworczakowej „Oto jest Kasia”.  
Metryczka książki.  
Rozmowa na temat wpływu 
recenzji na chęć przeczytania 
książki.  
Zapisywanie odpowiedzi na 
pytania.  
Pisanie wyrazów z ż.  
Stopniowanie przymiotników.  
Ćwiczenia utrwalające materiał 
ortograficzno-gramatyczny. 
 

Śpiewanie 
gamy.  
Granie 
poznanych 
dźwięków na 
wybranym 
instrumencie. 
 

Barwy ciepłe i 
zimne – 
rysowanie 
tego samego 
obrazka tymi 
barwami. 

Cechy 
charakteru 
Kasi i ich 
wpływ na 
życie 
rodzinne. 

Uzupełnianie 
diagramu 
nazwami 
przyrodniczo-
geograficzny
mi – 
utrwalenie 
materiału. 

Rozwiązywanie zadań 
nietypowych.  
Obliczenia pieniężne.  
Ćwiczenie dodawania, 
mnożenia i dzielenia w 
zadaniach z treścią. 
Uzupełnianie liczb w 
tabelach.  
Dodawanie liczb 
dwucyfrowych z 
przekroczeniem progu 
dziesiątkowego. 
Odejmowanie liczby 
dwucyfrowej od 
dwucyfrowej. 

  Zabawa 
ruchowa 
„Kule w 
kole”.  
Zajęcia 
sportowe. 
 
 

Odniesienia P1B s. 60–61    P1B s. 60  M1 s. 94–95    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

  

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

ĆzP1 s. 88–90     ĆzP1 s. 90 ĆzPM1 s. 75     

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a, b 
3.2) a 

4.2) b 
4.3) a 

5.3, 5.4 6.3, 6.4, 6.5, 
6.8 

7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 
7.15  

  10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem recenzję książki „Oto jest Kasia” • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania postawione w podręczniku • Wyjaśnia pojęcie recenzja• 
Ocenia, czy przeczytana recenzja wpływa na chęć samodzielnego przeczytania książki • Krytycznie ocenia zachowanie Kasi i jego wpływ na rodzinne relacje • 
Przygotowuje, na podstawie wzoru, metryczkę wybranej książki • Pisze starannie w liniaturze zdania i wyrazy • Argumentuje wybór tytułów rozdziałów z książki 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Oto jest Kasia” • Wyjaśnia zasady pisowni wyrazów z ż i przepisuje wyrazy z tekstu recenzji • Stopniuje przymiotniki • Przelicza w zdaniu litery i głoski • Zna 
różnice między głoską a literą • Zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej • Określa rodzaj przymiotników • Rozwiązuje diagram • Pisze opowiadanie do 
wybranego tytułu rozdziału książki „Oto jest Kasia” • Wyróżnia barwy ciepłe i zimne, wykonuje nimi rysunki • Rozwiązuje zadania z treścią na dodawanie, 
mnożenie i dzielenie • Wykonuje działania na odejmowanie • Zaznacza określony czas na zegarach • Uzupełnia liczby w tabelach • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Układa i zapisuje twórcze opowiadanie do wybranego tytułu rozdziału z książki „Oto jest Kasia” • Pisze i przepisuje bezbłędnie zdania i tytuły z zastosowaniem 
interpunkcji i zasad ortograficznych • Samodzielnie podejmuje decyzję o przeczytaniu książki • Samodzielnie tworzy metryczkę swojej ulubionej książki • Zgodnie 
i twórczo współpracuje z innymi • Zna tytuły książek Miry Jaworczakowej• Potrafi grać na wybranym instrumencie • Układa dźwięki w gamę i samodzielnie ją 
śpiewa • Bezbłędnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w pamięci • Dokonuje bezbłędnych obliczeń pieniężnych w sytuacjach życiowych • Aktywnie uczestniczy w 
zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega  

Braterska 
pomoc 

Czytanie opowiadania „Brat 
pomoże” z książki Miry 
Jaworczakowej „Oto jest Kasia”.  
Sprawdzenie zrozumienia 
tekstu – układanie odpowiedzi 
na pytania.  
Układanie i zapisywanie w 
zeszycie planu opowiadania w 
postaci zdań.  
Ćwiczenia utrwalające pisownię 
wyrazów z ó.  
Rozmowa na temat braterskiej 
pomocy – wypowiedzi U. na 
temat rodzeństwa.  
Pisanie zdań w liczbie 
pojedynczej i mnogiej.  

Nauka 
piosenki 
„Szkolne 
niespodzianki
”.  
Tempo i 
nastrój 
piosenki.  
Wyklaskiwani
e rytmu. 

 Zabawa 
integrująca 
„Węzeł 
gordyjski”. 
 
 

 Rozwiązywanie zadań 
nietypowych.  
Powtórzenie materiału 
– wykonywanie 
działań na mnożenie i 
dzielenie.  
Przekształcanie 
zadania z treścią.  
Rozwiązywanie 
zagadek 
matematycznych.  
Gra matematyczna 
„Komnata z 
labiryntem”.                                     

 Kończenie 
zdania: 
„Pomóż 
Kasi, 
ponieważ..
.”. 

Zabawa 
orientacyjno-
porządkowa 
„Gapa”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zamiana liczby pojedynczej 
rzeczowników na mnogą. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

 
 

    M1 s. 94–95, 97 
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

     ĆzPM1 s. 76    

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a, b  5.3, 5.4  7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9  11.2, 11.4 10.3) c 
10.4) b, c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem opowiadanie „Brat pomoże” pochodzące z książki Miry Jaworczakowej „Oto jest Kasia” • Swobodnie wypowiada się na temat treści 
książki i swojego rodzeństwa • Słucha wypowiedzi innych • Opowiada treść opowiadania • Odpowiada zdaniami na pytania • Układa plan opowiadania i zapisuje 
go w zeszycie • Wyszukuje w tekście opowiadania wyrazy z ó• Potrafi wyjaśnić zasady pisowni wyrazów z ó• Potrafi odegrać w parze scenkę dramową na podany 
temat • Zamienia liczbę pojedynczą rzeczowników na liczbę mnogą • Śpiewa piosenkę • Zgodnie bawi się z innymi • Przekształca zadanie z treścią • Wykonuje 
działania na mnożenie i dzielenie • Rozwiązuje zagadki matematyczne • Rozwiązuje zadania z treścią • Uczestniczy w zabawie ruchowej i właściwie reaguje na 
komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Opowiada ze szczegółami treść opowiadania „Brat pomoże” • Czyta płynnie i bezbłędnie nowy tekst • Wyczerpująco odpowiada na pytania • Bezbłędnie 
stosuje poznane zasady z ó • Sprawnie, w pamięci i bezbłędnie dokonuje obliczeń w zakresie czterech działań • Przestrzega zasad obowiązujących w grze 
matematycznej „Komnata z labiryntem” • Bez problemu rozwiązuje zadania z treścią • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie zasady 
obowiązujące w zabawach i zawsze ich przestrzega 

Nikt nie 
jest lepszy 
od  
nikogo 

Układanie zdania z rozsypanych 
wyrazów. 
Czytanie opowiadania 
„Kurczak” z książki Małgorzaty 
Musierowicz „Hihopter”.  
Rozmowa na temat bohaterów 
opowiadania i ich przeżyć.  
Układanie i odgrywanie scenki 
dramowej.  
Łączenie w pary przymiotników 
z odpowiednimi rzeczownikami.  
Układanie pytań do  
zdania, rozpoczynających się od 
słów: Kto?, Co?, Jaka?, W 
czym?, Gdzie? Pisownia 
wyrazów z ą, ę. 

Śpiewanie 
piosenki 
„Szkolne 
niespodzianki
”. 

Przestawianie 
uczuć i 
emocji za 
pomocą 
barwnych 
plam.  
 

Zabawa „Mój 
opiekun”. 

   
 

Nasze 
wady i 
zalety. 

Zabawa 
ruchowa 
„Bucikowa 
fryga”.  
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 1B i 
„Nasza szkoła. 
Matematyka” 
cz. 1 

         

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem”  
cz. 1 i 
„Ćwiczenia z 
pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 1 

         

Odniesienia  
do podstawy  
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c, d, e, f  
1.3) a, c, d, e, f 

3.1) a 
 

 5.2, 5.4    
 

11.1, 11.2, 
11.5, 11.7 

10.3) c 
10.4) b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Bierze udział w zabawie powitalnej • Stosuje na co dzień formy grzecznościowe • Rozmawia na temat zdania ułożonego z wyrazów • Słucha wypowiedzi innych 
• Wypowiada się zgodnie z zasadami gramatyki i stylistyki • Czyta opowiadanie i bierze udział w scence dramowej na jego podstawie • Łączy przymiotniki z 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

właściwymi rzeczownikami • Przepisuje tekst do zeszytu • Układa pytania do zdań • Współpracuje w parze • Współtworzy dialog w scence dramowej• Rozumie, 
że każdy z nas jest inny • Wymienia wady i zalety człowieka • Śpiewa poznaną piosenkę • Uczestniczy w zabawie i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na 
komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Przekonująco odgrywa scenkę dramową• Przedstawia ciekawą scenkę dramową z bogatym dialogiem • Słucha z uwagą innych • Uzupełnia wypowiedzi innych 
• Pięknie i czysto śpiewa poznaną piosenkę • Argumentuje swoje wypowiedzi • Wypowiada się zdaniami złożonymi • Czyta płynnie i bezbłędnie nowy tekst • 
Przestrzega zasad interpunkcji i intonacji • Precyzyjnie przedstawia motyw działania głównego bohatera z opowiadania • Aktywnie uczestniczy w zabawie i 
zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zawsze ich przestrzega 
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Rozkładmateriałunauczaniaiwychowaniadlaklasy3.Grudzień 
Tematypodanewmateriałachtopropozycja,którąmożnazapisaćwdzienniku. 

 

Tydzień14.Wświeciezwierzątiludzi 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz.,edukacjaspołeczna– 
1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Awantura CzytanieopowiadaniaRoksan
yJędrzejewskiej-
Wróbel„Awantura”. 
Pisaniezdańzpamięci. 
Wyjaśnianiecytatówzczytan
ki. 
Pisaniewyrazówzrz. 
Grupowaniewyrazówzgodni
ezzasadamipisowniwyrazów
zrz. 
Pisaniekolejnychpunktówko
deksudobregozachowaniaiu
nikaniakonfliktu. 
Układanieodpowiedzinapyta
nia. 
Pisanielistu. 

Improwizowani
ezdańnainstru
mentachmuzyc
znych. 
Muzykaodzwier
ciedleniemuczu
ć,nastrojuiemoc
ji. 

 Pojęciekonfliktu
izasadyjegozap
obiegania. 
Pisaniezasad. 

 Układaniematem
atycznegoopowi
adania. 
Mnożenieprzez7i
9. 
Rozwiązywanieza
dańztreściąnamn
ożenie. 
Uzupełnianiegraf
ówliczbowych. 
Przeliczanieliczby
dninatygodnie. 

 Przestrzega
niezasadzap
obieganiako
nfliktomspo
sobemnautr
zymaniepra
widłowychr
elacjirówieś
niczych. 

Zabawa„Żywy
pomnik”. 
Zajęciasporto
we. 

Odniesieniados
tronpodręcznik

P2s.4–7 
 

  P2s.4–7 
 

 M2s.4–5 
 

 P2s.4–7 
 

P2s.7 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

  

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.3 ĆzP2s.3  ĆzP2s.3  ĆzPM2s.3 
 

   

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

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

3.2)b,c  
 

5.1,5.4  7.3,7.6,7.8,7.15 
 

 11.2,11.5,11
.6,11.7 

10.3)c 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięiuczestniczywrozmowachnaokreślonytematnapodstawieprzeczytanegotekstu•Zuwagąsłuchawypowiedziinnychiprzytaczaswojeargum
enty•Czytazezrozumieniemtekst„Awantura”zpodręcznika•Odpowiadazdaniaminapostawionepytania•Wyjaśniaznaczeniecytatów•Odróżnialistodinnychformużyt
kowych•Układakolejnepunktykodeksuzapobieganiakonfliktom•Piszestarannie•Mieścisięwliniaturze•Zgodniepracujewgrupie•Dbaodobrerelacjezrówieśnikami•P
iszezdaniazpamięci•Zachowujepoprawnośćortograficznąwpisowniwyrazówzrz•Dokonujekorektyortograficznejswojejpracy•Piszelist•Tworzyimprowizacjemuzycz
nedozdań•Rozwiązujezadaniaztreścią•Układadziałanienamnożeniedorysunku•Mnożyidzieliwzakresie100•Zauważazasadęukładaniasięwynikówmnożeniaprzez9
•Zamienialiczbędninatygodnie•Rysujewzórdomnożenia•Uczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnaokreślonytematnapodstawiezdarzeńopisanychwopowiadaniu„Awantura”iwłasnychprzemyśleń•Czytapłynnieibezbłędniezodpowi
edniąintonacją•Potrafiwytłumaczyćsamodzielniepojęciekonfliktuipodaćwłasneprzykładysytuacjikonfliktowych•Wie,jakimisposobamirozwiązaćsytuacjękonflikto
wą•Zawszestosujesiędozasadkodeksurozwiązywaniakonfliktów•Układaciekaweopowiadaniedodziałaniamatematycznego•Znazasadypisowniwyrazówzrz•Bezbłę
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

dniepiszewyrazyzrz•Samodzielnieprzekształcatreśćopowiadaniamatematycznegodozmieniającychsiędanych•Sprawnie,bezbłędnieipamięciowomnożyidzieliwzak
resie100•Rozumie,żejegoemocje,postępowanieidecyzjemająwpływnarozwójzaistniałychsytuacji•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•
Rozumieobowiązującezasady,zawszeichprzestrzega 

Dobrakoleża
nka,dobryko
lega 

Omawianieilustracjiitreścipo
dobrazkami„Dobrakoleżank
a,dobrykolega”. 
Pisanieimionwkolejnościalfa
betycznej. 
Opisywanieprzyjaciółki/przyj
aciela. 
Układaniezrozsypanychsylab
przysłówoprzyjaźni. 
Pisanieprzysłówzpamięci. 
Zabawasłowna„Szukamyokr
eśleń”. 
Pisanieprzymiotnikówzprzec
zeniemnie. 
Rysowaniepostacinapodsta
wiekrótkiejbajki. 

  Cechydobregok
olegi/dobrejkol
eżanki. 
Nazywanieemo
cjiiuczuć. 

 Ćwiczeniemnoże
niaprzez7,8,9wza
kresie100. 
Odczytywaniewy
nikówodnajmniej
szegodonajwięks
zego. 
Analizowanieiws
kazywaniepopra
wnegosposobuo
bliczaniailoczynu
9·8. 
Rozwiązywanieza
danialogicznego. 
Rozwiązywanieza
dańztreściąnamn
ożenieidzielenie. 
Wykonywaniedzi
ałańnagrafach 
liczbowych.Układ
aniefigurzpatyczk
ów–
ćwiczeniapraktyc

 Odgrywanie
sceneksytua
cyjnychmet
odąstop-
klatki. 
Wskazywani
epozytywny
chzachowań
napodstawi
etekstuiilust
racji„Dobrak
oleżanka/D
obrykolega”
. 

Zabawarucho
wa„Berek”. 
Zabawawcho
wanego. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

zne. 
Obliczeniapienię
żne. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła” cz. 2 
i„Naszaszkoła.
Matematyka” 
cz. 2 

P2s.8–9   P2s.8–9 
 
 

 M2s.6–8  P2s.8–9  

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem” cz. 
2 
i„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka” cz. 2 

ĆzP2s.4 
 

  
 

ĆzP2s.4 
 

 
 

ĆzPM2s.4–5    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,d 
1.2)a,b,c 
1.3)a,b,e,f 

  5.1,5.4,5.6 
 

6.1 
6.7)a 

7.1,7.3,7.4,7.6,7.
8,7.9 
 

 11.2 
11.7 

10.3)c 
10.4)e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchaopowiadaniaiwykonujedoniegorysunek•Czytatekstzezrozumieniem•Słuchawypowiedziinnych•Swobodniewypowiadasięnatemattreścitekstu,swoichwraż
eńiilustracji•Wypowiadasię,zachowującpoprawnośćstylistycznąigramatyczną•Wyjaśniaznaczenietytułuwspólnegodotekstuiilustracji•Zapamiętujecytatyipiszejez
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

pamięci•Piszezdaniastarannie•Nazywaemocjeiuczucia•Starasiębyćdobrymkolegą•Odgrywascenkisytuacyjneprzedstawionenailustracjach•Znakolejnośćalfabetyc
znąliteristosujejąwpraktyce•Mnożyidzieliwzakresie100•Układakompozycjezpatyczkówwedługpodanegowzoru•ZpomocąN.rozwiązujezadanialogiczneitrudniejsz
e•Zastępujedodawaniemnożeniem•Samodzielnierozwiązujeprostezadanieztreściąnaobliczeniapieniężne•Przestrzegaregułobowiązującychwklasie 
•Uczestniczywzabawieruchowej•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpodstaw
owe 

•Budujedłuższąkilkuzdaniowąwypowiedźnaokreślonytematnapodstawietekstu,swojejwiedzyiilustracji•Interpretujescenkiprzedstawionewpodręczniku•Bezbłędn
iepiszetekstzpamięci•Bezbłędniepiszeprzymiotnikizprzeczeniemnie•Piszeogłoszenie,zachowującjegowszystkieelementy•Zgodnieiefektywniepracujewgrupie•Sa
modzielniedokonujeanalizyzadaniaiwskazujekilkajegorozwiązań•Potrafiwyjaśnićtokswojegorozumowania•Samodzielnieiprawidłoworozwiązujezadanialogiczneit
rudniejsze•Pamięciowo,bezbłędnieisprawniemnożyidzieliwzakresie100•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumieobowiązującezasady,zawszeichprzestr
zega 

Zaułek 
słówek–
przysłówek 

Układaniewypowiedzisłown
ejnatematilustracji. 
Czytanieinaukanapamięćwie
rszaAgnieszkiFrączek„Jak…?
”. 
Wprowadzeniepojęciaprzysł
ówek 
Wyróżnianie,układanieizapis
ywanieprzysłówkówwzdania
ch. 
Pisanieprzysłówkówwkolejn
ościalfabetycznej. 
Uzupełnianietabeliortografic
znejwyrazamizó,rz,ż,ą,ę. 
Wpisywanieprzysłówkówdo
diagramu. 
Odczytywanieinstrukcjiobsłu

  Sposobyspędza
niawolnegoczas
uwświetlicyszko
lnej. 

 Czytaniezezrozu
mieniemirozwiąz
ywaniematematy
cznejzagadkizaw
artejwwierszuNa
taliiUsenko„Bom
bonierka”. 
Doskonaleniemn
ożeniaidzielenia
wzakresie100. 
Układaniedziałań
dopodanychszlac
zków. 
Obliczaniedługoś
ciszlaczkówipoje
dynczegoelemen
tuszlaczka. 

 Osobyniepeł
nosprawne
ważnąipełn
oprawnączę
ściąnaszego
społeczeńst
wa. 
Bezintereso
wnapomocu
dzielanaoso
bomsłabszy
m,niepełnos
prawnymist
arszym. 

Zabawarucho
wa„Pochódz
wierząt”. 
Zasadyuprawi
aniabezpiecz
nychćwiczeńi
sportów. 
Zajęciasporto
we. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

gipralki. 
Instrukcjaiogłoszeniejakotek
styużytkowe. 
Pisanieogłoszenia. 
Odróżnianieprzysłówkówod
przymiotników. 
Rozwiązywanierebusów. 

Rysowanieszlacz
kaoodpowiedniej
długościzjednako
wychelementów. 
Porównywanielic
zb. 
Obliczanieliterwk
olumnachtabeli. 
Uzupełnianiedrz
ewkamatematyc
znego. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła” cz. 2 
i„Naszaszkoła.
Matematyka” 
cz. 2 

P2s.10–11 
 

  P2s.10–11 
 

 M2s.9–11  P2s.10–11 
 

P2s.10–11 
 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem” cz. 
2 
i„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka” cz. 2 

ĆzP2s.5–6 
 
 

  ĆzP2s.5–6 
 

 ĆzPM2s.6–7 
 

 ĆzP2s.5–6 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,d 
1.2)a,b,c 
1.3)a,b,d,e,f,g 
1.4)a 

  5.4,5.10  7.1,7.4,7.6,7.8,7.
10,7.15, 
7.16 

 11.1,11.2 10.3)a,c 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchawypowiedziinnych•Udzielaodpowiedzipełnymizdaniamipoprawnymipodwzględemgramatycznymistylistycznym•Opowiadatreśćilustracji•Czytairecytuje
wiersz„Jak…?”zodpowiedniąinterpunkcjąiintonacją•Bezbłędnieprzepisujezdaniadozeszytu•Piszeczytelnieiwliniaturze•Prawidłowołączyzesobąlitery•Sprawnieroz
wiązujerebusy•Wskazujewtekściewyrazyodpowiadającenapytaniejak?•Piszeogłoszenienapodanytemat,pamiętającojegoformieużytkowej•Wie,żeosobyniepełno
sprawnemajątakiesameprawajakinni•Wie,gdziemożnaorganizowaćbezpiecznezabawy•Piszewyrazywkolejnościalfabetycznej•Bierzeudziałwzabawach,stosującsię
doichzasad•ZpomocąN.obliczadługośćszlaczkówzłożonychzfigur,którenasiebienachodzą•Dostrzegaregularnośćszlaczków•Porównujeliczbyikolorujepolazliczbami
wpodanymzakresieliczbowym•Uzupełniadrzewkamatematyczne•Mnożyidzieliwzakresie100•Rozwiązujeprostezadaniaztreścią•Bierzeudziałwzajęciachsportowyc
hizabawieruchowej•Prawidłoworeagujenakomendy•Bezpieczniewykonujećwiczeniagimnastyczne 

Ponadpod-
stawowe 

•Bezbłędnieodczytujewierszzpodziałemnarole•Bezproblemuodróżniaprzymiotnikiodprzysłówków•Piszeogłoszenie,pamiętającowszystkichjegoelementach•Wycz
erpującoodpowiadanapytania•Wykazujeempatięwrelacjachzosobaminiepełnosprawnymiruchowo•Sprawnieisamodzielnierozwiązujezagadkęmatematycznąumi
eszczonąwtekściewiersza„Bombonierka”•Bezbłędnie,sprawnieiprawidłowomnożyidzieliwzakresie100•Bezbłędnieisamodzielnierozwiązujezadanianaobliczaniedł
ugościwzorówzłożonychzfigurzachodzącychnasiebie•Aktywnieuczestniczywzajęciachsportowych•Sprawnieipoprawniewykonujećwiczeniagimnastyczne 

Samirobimyz
abawki 

Zabawasłowna„Układamyw
yraz”. 
Wyjaśnianiepojęć:technika,
nauka,format. 
Szukanieinformacjiwróżnych
źródłach–
ćwiczeniapraktyczne. 
Czytaniezezrozumieniemopi
suwykonaniazabawek. 

Naukapiosenki„
Czarodziejskieo
kulary”. 
Wprowadzenie
pojęciametrum.
Metrum4/4. 
Wypełnianietak
tućwierćnutami
wmetrum4/4. 

Artystycznawizj
a„Nauki”wobra
zieWojciechaGe
rsona. 

Sprawianieinny
mradości–
wykonaniezaba
wkidlakolegi/ko
leżanki. 

Zjawiskaoptycz
newykorzystyw
anewkalejdosk
opachiruchomy
chobrazkach. 

Doskonalenieumi
ejętnościrozwiąz
ywaniazadańztre
ściąnamnożeniei
dzielenie–
utrwaleniemateri
ału. 
Rozwiązywanieza
dańlogicznychizł

Wykonaniez
abawki(kalej
doskopulub
ruchomycho
brazków). 
Wartośćeko
nomicznaes
tetycznaiuży
tkowazaba

 Zabawarucho
wa„Ence,pen
ce,wktórejręc
e”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

SłuchaniewierszaIzabelliKleb
ańskiej„Cotojestmetrum?”. 
Obejrzenieprezentacjimulti
medialnej„Historiazabawek”
iwypowiadaniesięnajejtema
t. 
Czasownikiwliczbiepojedync
zejimnogiej. 
Pisanieinstrukcjiwykonaniaz
abawki. 

ożonych. 
Rozwiązywanieza
dańmającychkilk
arozwiązań. 
Obliczeniaczaso
we–
zaznaczaniewłaśc
iwejgodzinynaze
garze. 

wek. 
Rozmiaryark
uszypapieru
iichnormaliz
acja. 
Składaniepa
pieru–
ćwiczeniapr
aktyczne. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.12–13    P2s.12–13 M2s.12–13 
 

P2s.12–13   

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.7 
 

  ĆzP2s.7  ĆzPM2s.8–9 ĆzP2s.7   

Odniesieniadop
odstawyprogra

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

3.1)a 
 

4.1)a,b 
4.3)a,b 

5.4 
 

6.1 
 

7.5,7.6,7.8, 
7.15 

9.1)a,b,c 
9.2)a,bc9.3)

 10.3)c 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

mowej a,b 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •ZpomocąN.korzystazróżnychźródełwiedzyprzeznaczonychdladzieci•Słuchawypowiedziinnych•ZpomocąN.korzystazeźródełelektronicznych•Odpowiadanapytani
apełnymizdaniami•Układaizapisujeinstrukcjęwykonaniazabawki•Czytazezrozumieniemtekst„Samirobimyzabawki”•Piszestarannie•Mieścisięwliniaturze•Zapisuje
czasownikiwliczbiemnogiej•Nazywadziełosztukiplastycznej•Oceniazabawkiodstronyekonomicznej,użytkowejiestetycznej•Składapapierzgodniezpodanąinstrukcją
•Wykonujepracetechnicznezgodniezpodanąinstrukcją•Śpiewapiosenkę•Wypełniataktćwierćnutami•Zapisujećwierćnutynapięciolinii•ZpomocąN.rozwiązujezada
nielogiczne,trudniejszeiniestandardowe•Stosujetabliczkęmnożeniaprzyrozwiązywaniuzadańztreścią•Oznaczagodzinęnazegarze•Samodzielnierozwiązujeprostez
adanieztreścią•Przestrzegazasadobowiązującychwzabawach 

Ponadpod-
stawowe 

•Sprawnieisamodzielniekorzystazróżnychźródełwiedzy•Bezproblemukorzystazeźródełelektronicznych•Samodzielniezapisujeinstrukcjęwykonaniazabawkimetod
ąorigami•SamodzielnieinterpretujeobrazWojciechaGersona„Nauka”•Znarozmiaryarkuszypapieru•Wyjaśniaznaczeniecyfroznaczającychformatpapieru•Potrafiwy
jaśnićzjawiskaoptycznewystępującewkalejdoskopieiwruchomychobrazkach•Zzaangażowaniemśpiewapiosenkęzpamięci•Operujepojęciemmetrum4/4•Samodzie
lnierozwiązujezadanielogiczne,niestandardoweitrudniejsze•Pamięciowoibezbłędniemnożyidzieliwzakresie100•Podajewszystkiemożliwościrozwiązaniazadania•S
amodzielnierozwiązujezadaniezłożonewymagającekilkuróżnychoperacjimatematycznych 

Zachowaniai
cechyzwierz
ątiludzi 
(WĆzP2tematoz
naczonyjako„Le
wizwierzęta”i„J
aksiębawiązwie
- 
rzęta?”) 

Odgadywaniezagadekozwier
zętach. 
Porównywaniejęzykaliterack
iegoitreścibajkiMarcinaBryk
czyńskiego„Lewizwierzęta”z
oryginałembajkiIgnacegoKra
sickiegopodtymsamymtytuł
em. 
Wyjaśnianiemorałubajki. 
Poznaniesylwetkiitwórczości
IgnacegoKrasickiego. 
Układanienazwzwierzątwkol

 Ilustrowaniewy
branegopowied
zenia 
 

Umiejętnośćroz
ładowywaniapo
dczaszabawtru
dnychemocjiistr
esu. 

Rozwiązywanie
quizuprzyrodnic
zego. 
Rodzajezwierzę
cychzabawnapo
dstawietekstuA
damaWajraka„J
aksiębawiązwie
rzęta?”. 
Rolazabawwżyc
iuzwierząt. 

  
 

 Zabawarucho
wa„Koniki”. 
Zabawarucho
wa„Zabawyz
wierząt”. 
Wpływzabaw
nanaszezdro
wie. 
Zajęciasporto
we. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ejnościalfabetycznej. 
Pisaniezpamięci. 
Pisaniezdańzłożonych. 
Pisaniezdańzwyrazamizó,u,ż
. 
Układaniepytańdotekstu„Dl
aczegosiębawiązwierzęta?”. 
Pisanieopowiadanianapodst
awietekstuprzyrodniczego. 
NaukanapamięćbajkiIgnaceg
oKrasickiego„Słowikiszczygi
eł”. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.14–17  P2s.14–15 P2s.17 P2s.16–17  
 

   

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.8–10    ĆzP2s.9    ĆzP2s.10 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

 4.2)a,b 
 
 

5.1,5.4,5.6 6.2,6.4    10.3)c 
10.4)b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Odgadujezagadkiozwierzętach•Czytabajkę„Lewizwierzęta”zodpowiedniąintonacjąiinterpunkcją•Czytazezrozumieniemtekstprzyrodniczy„Jaksiębawiązwierzęta”
•Rozumiepojęciewyrazumorał•ZpomocąN.analizujeiinterpretujetekstbajkiIgnacegoKrasickiego•RecytujezpamięcidowolnąbajkęIgnacegoKrasickiego•Czytadowol
nąbajkęIgnacegoKrasickiego•Piszezpamięcimorałbajki•Rozwijazdania•Piszezdania,dbającopoprawnośćortograficzną,gramatycznąiinterpunkcyjną•Piszeczytelniei
estetycznie•Piszenazwyzwierzątwkolejnościalfabetycznej•Ilustrujewybraneprzezsiebiepowiedzenie•Układawypowiedźustnąnatematswojejilustracji•Wypowiad
asięnatematzabawzwierząt•Wyszukujewtekścieodpowiedniefragmenty•Układapytaniadotekstu•Tworzyizapisujeopowiadanieozabawachzwierząt•Rozwiązujequ
izozwierzętach•Sprawdzapoprawnośćwykonaniaquizuzgodniezpodanymkluczemodpowiedzi•Kojarzyzwyczajezwierzątzichilustracją•Wskazujewłaściwezabawy,w
pływającenaludzkiezdrowie•Uczestniczywzajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Bezbłędniepiszemorałbajkizpamięci•SamodzielnieinterpretujetekstbajkiIgnacegoKrasickiego„Lewizwierzęta”•Bezbłędniepiszezdaniazwyrazamizż,u,ó•Recytuje
bajkęIgnacegoKrasickiego,przedstawiającwłasnąjejinterpretację•Bezbłędniezapisujenazwyzwierzątwkolejnościalfabetycznej•Wykonujebogatąwszczegółyilustrac
jędowybranegoprzezsiebiepowiedzenia•Układarozwiniętąwypowiedźnatematswojejilustracji•Układaizapisujeopowiadanieozabawachzwierząt,stosującwszystkie
elementyopowiadania•Aktywnieuczestniczywzajęciachsportowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrach,zawszeichprzestrzega 

 

  



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
157 

 

Tydzień15.Wkrainiebaśni 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz.,edukacjaspołeczna– 
1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Dziewczynka
zzapałkami 

Rozwiązywaniekrzyżówkite
matycznej. 
Czytaniedefinicjibaśni. 
PrzedstawienieprzezN.krótki
ejinformacjinatematH.Ch.An
dersena. 
RozmowanatematH.Ch.And
ersena. 
Słuchaniebaśni„Dziewczynk
azzapałkami”. 
Naklejaniepodpisówdoobraz
ków. 
Skreślaniefałszywychinform
acji.Uzupełnianiezdań. 
Łączenieprzymiotnikówzrzec
zownikami. 
Wskazywanieróżnic. 

  Wypowiedzinat
ematsposobów
pomocyosobo
mznajdującymsi
ęwtrudnejsytua
cji. 

 Rozwiązywanieza
daniaztreścią. 
Rozwiązywa- 
niezadania 
naporówny- 
wanieróżnicowe. 
Obliczeniaróżnic
ywysokości. 
Rozwiązywanieza
danianaobliczeni
apieniężne. 
Obliczeniatempe
ratury. 
Układaniepchełe
knaplanszy. 
Grawgręplanszo
wąwparach. 

 Ocenabohat
erówlektury
. 
Postawawo
becludzipotr
zebującychp
omocy. 
Przypomnie
nieniektóryc
hprawdziec
ka. 
Docenianiet
ego,cosięma
tuiteraz. 

Zabawarucho
wa„Berek,rat
uj!”. 
Zajęciasporto
we. 
 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate

P2s.18–20 
 

  P2s.18–20  M2s.14–15  P2s.18–20  
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.11–12     ĆzPM2s.10–11    

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

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

  5.2  7.3,7.4,7.5,7.7,7.
8,7.9,7.10,7.13 

 11.1,11.2 10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchauważnieczytanegotekstu•Odpowiadanapytaniadotyczącetekstu•Wyczerpującowypowiadasięnaokreślonytemat•Dbaokulturęwypowiedzi•Wyszukujewte
kściewskazanefragmenty•Rozwiązujekrzyżówkę•Dobierapodpisydoobrazków•Potrafidobraćwłaściweinformacjenapodstawiepodanegotekstu•Uzupełniazdaniao
dpowiednimiwyrazami•Łączyprzymiotnikizrzeczownikami•Rozwiązujezadaniaztreścią•Rozwiązujezadanianaporównywanieróżnicowe•Obliczaróżnicęwysokości•
Rozwiązujezadanianaobliczeniapieniężne•Obliczatemperaturę•Grawgręplanszowąwparach•Potrafiocenićpostępowaniebohaterówlektury•Uczestniczywzabawa
chizajęciachruchowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Tworzywielozdaniowewypowiedzi,poprawnepodwzględemstrukturskładniowychisłownictwa•Aktywnieuczestniczywrozmowienaokreślonytemat•Potrafiwskaza
ćróżnicemiędzypoznanąbaśniąainnymitypowymibaśniami•Potrafiwymienićsposobypomocyudzielanejosobompotrzebującym•Samodzielnieibezbłędnierozwiązuj
ezadaniaztreścią,wtymnaporównywanieróżnicoweiobliczeniapieniężne•Chętniewłączasięwakcjeskierowanedoosóbpotrzebującychpomocy•Potrafiwskazać,jakie
prawadzieckazostałyzłamanewobecbohaterkibaśni"Dziewczynkazzapałkami"•Dostrzegaipotrafidocenićto,comatuiteraz•Aktywnieuczestniczywzajęciachruchowy
ch•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 

ListdoAnders SłuchaniewierszaJoannyKul
mowej„ListdoAndersena”. 

Ustalaniecharak
terumuzykidob

Ilustracjadowła
snejbaśni. 

Zabawanapowit
anie. 

 Obliczaniedługoś
ciłańcuchachoink

 Niematerial
nawartośćpr

Zabawarucho
wa.Zabawa„P
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ena Pisanietytułówbaśni. 
Rozmowanatematodczućpo
przeczytaniubaśni. 
Czytaniebaśni. 
Tworzenietytułówutworów
H.Ch.Andersena. 
Pisaniepodziękowań. 
Układaniewłasnejbaśni. 

aśni. 
Tworzenieilustr
acjimuzycznej. 

owego. 
Obliczanieukryty
chliczb. 
Rozwiązywanieza
daniatypu:otylew
ięcej,otylemniej. 
Rozwiązywanieza
daniaztreścią. 
Wskazywaniezda
ńprawdziwych. 
Zapisywanieliczb
wokienkach. 
Wykonywanieobl
iczeń. 
Uzupełnianietab
elkimatematyczn
ej. 
Rozwiązywanieza
dańztreścią. 
Wykonywanieobl
iczeńiwpisywanie
odpowiednichzn
aków. 

ezentu. iłkawzwyż”. 
 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza

P2s.21 
 

  P2s.21  M2s.16–17  P2s.21  
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.13     ĆzPM2s.12–13    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

3.1)c 
3.2)b 

4.2)a,b 5.4  7.3,7.4,7.5,7.8,7.
9,7.10 

 11.6 10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchauważneczytanegowiersza•Odpowiadanapytaniadotyczącetekstu•Wypowiadasięnaokreślonytematnapodstawiewysłuchanegowiersza•Dbaokulturęwypo
wiedzi•Czytawybranebaśnie•Piszestarannie,wliniaturzenazwypaństw•Potrafiwyszukaćnazwyutworówzamieszczonychwwierszu•Łączywparytytułybaśnizpochod
zącymizniejrekwizytami•Tworzynazwyutworówzwykreślankiliterowej•Tworzykilkuzdaniową,pisemnąwypowiedźnapodanytemat•Tworzyilustracjęmuzycznądoba
śni•Tworzyilustracjęplastycznądobaśni•Uczestniczywzabawie•Obliczadługośćłańcuchachoinkowego•Obliczaukryteliczby•Rozwiązujezadaniatypu:otylewięcej,ot
ylemniej•Rozwiązujezadaniaztreścią•Wskazujezdaniaprawdziwe•Zapisujeliczbywokienkach•Wykonujeobliczenia•Uzupełniatabelkęmatematyczną•Rozwiązujeza
daniaztreścią•Wykonujeobliczeniaiwpisujeodpowiednieznaki•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Tworzywielozdaniowewypowiedzi,poprawnepodwzględemstrukturskładniowychisłownictwa•Odpowiadanapytaniedowierszaiuzasadniaodpowiedź•Wskazujep
odobieństwairóżnicewbaśniach•CzytawybraneprzezsiebiebaśnieAndersena•Potrafiustalićcharaktermuzykidobaśni•Tworzyoryginalnąilustracjęmuzycznąodpowi
adającącharakterowibaśni•Sprawnieibezbłędniedokonujeobliczeńnadodawanieiodejmowanie•Bezbłędnierozwiązujezadaniatypu:otylewięcej,otylemniej•Spraw
nieibezbłędnieporównujesumyiróżniceliczbwzakresie100•Rozumie,żeniecenaprezentuświadczyojegowartości•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumie
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

zasadyobowiązującewzabawach,zawszeichprzestrzega 

Zaułek 
słówek– 
wyrazyopod
obnymznacz
eniu 

Wprowadzeniedotematu–
rozwiązywaniezagadek. 
Słuchaniebaśni„KrólowaŚnie
gu”. 
Czytanieipisaniezdań. 
Czytanietekstów. 
Łączeniewparywyrazówopo
dobnymznaczeniu. 
Pisaniewyrazów. 
Dopisywaniewyrazówopodo
bnymznaczeniu. 
Zastępowaniewyrazówwyra
zamiopodobnymznaczeniu. 
Zastępowaniewyrazówinny
miwyrazami. 
Wskazywaniewyrazówopod
obnymiprzeciwnymznaczeni
u. 
Układaniewyrazów. 
Uzupełnianietabelki. 
Podpisywaniewyrazów. 
Tworzenieprzymiotnikówipr
zysłówków. 
Czytaniezezrozumieniempol
ecenia. 

    Poszukiwaniezagi
nionychliter. 
Rozwiązywanieza
daniaztreścią. 
Wykonywanieobl
iczeń. 
Uzupełnianiecyfr
. 
Rozwiązywaniep
atyczkowychzaga
dek. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odczytywanienazwykostki. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.22–23 
M2s.18–19 
 

    M2s.18–19 
 

   

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.14–15     ĆzPM2s.14    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b 
1.2)a,b 
1.3)a,b,e,f,g 

    7.3,7.5,7.6,7.7,7.
8 

   

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchaprzekazywanychinformacji•Słuchazuwagączytanejbaśni•Wskazujefragmentybaśnizilustrowanewpodręczniku•Wybieraodpowiedniewyrazyiwyrażenia,za
stępujenimitepodkreślonewtekście•Przepisujetekstydozeszytu•Łączywparywyrazyopodobnymznaczeniu•Podajeizapisujeskojarzeniadoprzedstawionychwyrazó
w•Układahistoryjkęzwybranymiwyrazami•Układawyrazywedługpodanejzasady•Uzupełniatabelkęwyrazamiopodobnymiprzeciwnymznaczeniu•Podpisujeobrazki
jednymwspólnymwyrazem•Tworzyprzymiotnikiiprzysłówkiodpodanychrzeczowników•Rozwiązujezagadkimatematyczne•Rozwiązujezłożonezadaniaztreścią•Uzu
pełnialiczbywłaściwymicyframi•Rozwiązujepatyczkowezagadki•Uczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod- •Tworzywielenowychwyrazówwedługpodanejzasady•Podajeprzykładyparwyrazówopodobnymznaczeniu•Starannieibezbłędnieprzepisujetekstydozeszytu•Dzieli
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

stawowe otrzymanąliczbęprzezliczbyparzysteinieparzyste,wyszukujewszystkichdzielnikówiobliczawyniki•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•Ro
zumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 

Wigilia... Rozmowanatematregionaln
ychzwyczajówświątBożegoN
arodzenia. 
Czytaniewiersza„Wigilia”. 
Wyjaśnianiesłówwiersza. 
Pisanieżyczeńświątecznych. 
Tworzenieizapisywaniewyra
żeń. 

Rytmicznepowt
arzaniewyrazó
w. 
Poznanieformy
muzycznejAB. 
Przygotowaniei
śpiewaniekolęd
nawieczórkolęd
. 

 Zabawa„Powita
nie”. 
Opowiadanieot
radycjachizwycz
ajachświąteczn
ych. 
 

Dokarmianieipo
jenieptakówzim
ą–
dobórodpowie
dniegopokarmu
. 
Ptakizimującew
Polsce. 
Nazwykrzewów
idrzew,których
owocesąprzysm
akiemdlaptakó
wwokresiezimy. 

Rozwiązywanieza
gadekmatematyc
znych. 
Odgadywaniezap
isanychliczb. 
Wykonywaniedzi
ałań. 
Nazywanieukryty
chznaków. 
Odgadywaniema
tematycznejzasa
dy. 
Dodawanieiodej
mowanieliczbdw
ucyfrowych. 
Kolorowaniepólzl
iczbami. 

 Życzeniazok
azjiświąt. 

Zabawanapo
witanie. 
Zabawarucho
wa„Kolory”. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.24     M2s.20 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.16–17     ĆzPM2s.15    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

3.1)a,c 
 

 5.3,5.4 6.2,6.4,6.6 7.1,7.2,7.3,7.5,7.
6,7.7 

 11.6 10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Wypowiadasięnaokreślonytemat•Czytawierszzezrozumieniem•Odpowiadanapytaniadowiersza•Układapisemnąodpowiedźnapostawionepytanie•Układaizapis
ujeżyczeniadlakoleżanekikolegówzklasy•Układawyrażeniazsylab•Piszestarannie•Rytmiczniepowtarzawyrazy•Rozumie,czymjestformamuzycznaAB•Śpiewakolęd
ywzespole•Uczestniczywzabawachtowarzyskich•Znaświątecznetradycjeipotrafionichopowiedzieć•Wie,jakiczymnależydokarmiaćptakizimą•Potrafinazwaćptakizi
mującewPolsce•Rozróżniakrzewy,którychowocesąprzysmakiemptakówwokresiezimy•Rozwiązujezagadkimatematyczne•Uzupełniaciągiliczbowe•Odgadujebraku
jąceznakimatematycznewdziałaniach•Odgadujematematycznezasady•Dodajeiodejmujeliczbydwucyfrowe•Wyszukujeliczbywiększeo9oddanejliczby•Obdarowuj
ekoleżankiikolegówżyczeniamiświątecznymi•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytapłynnieizezrozumieniemwiersz,zwracającuwagęnainterpunkcjęiintonację•Potrafiwyjaśnićtrudniejszezwrotywwierszu•Piszestarannieibezbłędnie•Pięknieś
piewakolędysolo•PotrafinazwaćiwskazaćwieleptakówzimującychwPolsce•Samodzielnieibezbłędnierozwiązujezagadkimatematyczne•Sprawnieibezbłędniedokon
ujeobliczeńmatematycznychwzakresie100•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumiezasadyobowiązującewzabawach,zawszeichprzestrzega 

Prezentydla
najbliższych 

Rozmowanatematprezentó
w. 
„Burzamózgów”–
comożemypodarowaćswoi

 Pracaplastyczna
„Świątecznyświ
ecznik”. 
 

Zabawanapowit
anie„Ukłony". 
Zabawawprowa
dzającadozajęć

    Zabawarucho
wa„Świątecz
neprezenty”. 
Zabawarucho
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

mbliskimpodchoinkę?. 
Słuchaniewiersza„Prezentdl
aMikołaja”. 
Drama–
dajemyidostajemyprezenty. 
Pisaniezdań„Mójwymarzony
prezent”. 

„Prezent”. 
Zabawa„Łańcuc
hskojarzeń”. 
Zabawa„Jakipre
zentukryłsięwp
udełku?”. 

wa„Berekzpił
ką”. 
Zajęciasporto
we. 
 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

         

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

         

Odniesienia 
dopodstawy 
programowej 

1.1)a,b 
1.2)a,b  
1.3)b,c 

 4.2)b,c 5.4     10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięnadanytemat•Słuchaprzekazywanychinformacji•Słuchazezrozumieniemczytanegowiersza•Odpowiadanapytaniadotyczącewiersza•Pr
ezentujescenkędramową•Opisujewymarzonyprezentwformiepisemnej,uzasadniającswójwybór•Piszestarannie•Wykonujeprzedmiotużytkowy–
świecznik•Uczestniczywzabawachtowarzyskich•Uczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Tworzyzwięzłąinatematwypowiedź,stosującprawidłowąartykulację•Prezentujescenkędramową,doskonalewyrażającuczuciaiemocjezwiązanezodgrywanąsytuacj
ą•Tworzystarannąiestetycznąpracęplastyczną•Aktywnieuczestniczywzabawachtowarzyskich•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowejuizajęciachsportowych•Ro
zumiezasadyobowiązującewzabawach,zawszeichprzestrzega 
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Tydzień16.Czasświętowaniairadości 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz.,edukacjaspołeczna– 
1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Malujemyna
szkle 

Zabawanaspostrzegawczość
–
zapisywanieelementówobra
zka,którychnazwarozpoczyn
asięnapodanąliterę. 
Słuchanieopowiadania„Listy
krasnoludków”. 
OdpowiadanienapytaniaN.d
otyczącetreścibajki. 
Czytanieopowiadania„Histor
iaŚwiętegoMikołaja”. 
Streszczeniejegotreściw1.os
obieliczbypojedynczej. 
Uzupełnianietabeliczasowni
kamiwczasieteraźniejszymw
liczbiepojedynczejimnogiej. 
Układanieipisanie 
zdań. 
Pisowniawyrazówzzakończe
niem-aż. 

 Rysowaniescen
kidoopowiadani
a„HistoriaŚwięt
egoMikołaja”. 
Malowanienasz
kle. 
Witrażeisposób
ichwykonania. 
Witrażeozdobą
kościelnychokie
n. 

  Rozwiązywanieiu
kładaniearytmet
ycznychzagadek
matematycznych
. 
Rozwiązywanieza
dańztreścią. 
Obliczaniesumyc
yfrwliczbachdwu
cyfrowych. 
Rozwiązywanieza
daniatrudniejsze
go. 
Obliczaniesumyir
óżnicyliczb.  

 Świąteczneu
pominki–
dobreuczyn
ki. 

Zabawarucho
wa„Piłkadla…
”. 
Zajęciasporto
we. 
 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik

P2s.25 
 

 P2s.25 
 

  M2s.21    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.18–19  ĆzP2s.18   ĆzPM2s.16–17    

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,b,c,d 
1.3)a,c,d,e,f 

 4.1)a, 
4.2)b,c 

  7.3,7.5,7.7,7.8,7.
9 

 11.2,11.6 10.3)a 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Szukaelementówobrazkanapodanąliterę•Zuwagąsłuchaopowiadania„Listykrasnoludków”•OdpowiadanapytaniaN.pełnymizdaniami•Czytazezrozumieniemopo
wiadanie„HistoriaŚwiętegoMikołaja”•Opowiadatreśćtekstuw1.osobieliczbypojedynczej,wcielającsięwrolęgłównegobohatera•Wyróżniaczasownikiwliczbiepojedy
nczejimnogiej•Wie,żepisownięwyrazówmożnasprawdzićwsłownikuortograficznym•WypowiadasięnatematświątBożegoNarodzenia•Znabożonarodzeniowetrady
cjeizwyczaje•Piszewyrazyzakończonena-
ażwedługpodanejzasady•Rysujescenkędoopowiadaniainadajejejtytuł•Wykonujepracęnaszkle•Zapoznajesięzdefinicjąwitraży•Układaizapisujezdania•Piszestaran
nieidbaopoprawnośćortograficzną•Rozumiebudowęliczbydwucyfrowejidziesiątkowysystempozycyjny•Rozwiązujezadaniazwykorzystaniemłatwychrównańjedno
działaniowychzniewiadomą•ZpomocąN.wykonujetrudniejszezadaniadotycząceliczb•Dodajeiodejmujewzakresie50•Przedstawiapodanąkwotęzapomocąokreślon
ejliczbybanknotówimonet•Rozumiepojęciesumyiróżnicy•Rozwiązujezadaniaztreścią•Obliczasumęcyfrwliczbachdwucyfrowych•Uczestniczywzabawachizajęciach
ruchowych,właściwiereagujenakomendy 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Ponadpod-
stawowe 

•Wyszukujejaknajwięcejelementówobrazkanapodanąliterę•Czytapłynnie,bezbłędnieizodpowiedniąintonacją•Bezbłędniezapisujewyrazyzzakończeniem-
aż•SamodzielnieukładaizapisujewypowiedźnatematświątBożegoNarodzenia•Wykonujeciekawe,koloroweibogatewszczegółypraceplastyczne•Piszebezbłędnie•S
amodzielniewykonujezadaniatrudniejszedotycząceliczb•Aktywnieuczestniczywzajęciachruchowychisportowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,
zawszeichprzestrzega•Sprawniełapiepiłkę 

Boże 
Narodzenie 

Uzupełnianielogogryfuwyraz
amizwiązanymizBożymNaro
dzeniem. 
Rozmowanatemattradycjiiz
wyczajówświątBożegoNarod
zenia. 
Układaniepytańdotekstu. 
Pytania:Kto?,Co?,Jak?,Gdzie
?,Kiedy?,Dlaczego?. 
Czytanieiinterpretowanietre
ściwierszaLudwikaJerzegoKe
rna„Szkoda”. 
Wyjaśnianiefragmentuwiers
za. 
Zdrobnieniaizgrubieniawyra
zów. 
Uzupełnianiezdańojasełkach
. 
Ćwiczeniagrafomotoryczne–
kolorowanieobrazka. 
Opisywanieobrazka„Jasełka
”. 

  BożeNarodzeni
e–
rodzinneświęta. 
Pielęgnowanier
odzinnychtrady
cjizwiązanychzB
ożymNarodzeni
em. 

 Rozwiązywanieza
dańtekstowych. 
Dodawanieiodej
mowaniewzakres
ie50–
kolorowaniepólz
wynikami. 
Dzielenieliczbprz
ez5,6,8. 
Rozwiazywanieza
daniatrudniejsze
go. 

Wycinanieo
brazka. 

 Zabawarucho
wa„Poruszajsi
ęzopóźnienie
m”. 
 



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
170 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.26 
 

  
 

P2s.26 
 
 

 
 

M2s.22 
 

  
 

 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.20–21   ĆzP2s.20–21  ĆzPM2s.18 ĆzP2s.21   

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

  5.3,5.4 
 

 7.5,7.6,7.8 9.2)c 
9.3)a,b 

 10.3)c 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięnaokreślonytematnapodstawieilustracjiiwłasnychdoświadczeń•PodajeprzykładyrodzinnychtradycjizwiązanychzBożymNarodzeniem•C
zytazezrozumieniem•Układapytaniadotekstu•Słuchawypowiedziinnychistarasięjeuzupełniaćnowymiinformacjami•Udzielaodpowiedzipełnymizdaniami•Czytawi
ersz„Szkoda”zodpowiedniąintonacjąiinterpunkcją•Odróżniazgrubieniawyrazówodichzdrobnień•Opisujeobrazek•ZpomocąN.uzupełniaciągwyrazowy•Piszezdani
ezpamięci•Staranniekolorujeobrazek•Dokładniewycinaobrazek•Piszestarannieiwliniaturze•Prawidłowododajeiodejmujewzakresie50•ZpomocąN.wykonujezada
nietrudniejsze•Przedstawiawformiegraficznejrozwiązaniezadania•Wykonujezadaniaztreściąnamnożenie•Wybierawynikidzielącesięprzez5,6,8•Uczestniczywzaba
wieruchowej,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod- •Czytapłynnie,bezbłędnieiprawidłowotekst„BożeNarodzenie”•Bezbłędniepiszezdaniezpamięci•Sprawnieisamodzielnieuzupełniaciągwyrazowy•Opisujeobrazek,s



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
171 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

stawowe tosujączdaniarozwinięteizłożone•Wykonujewpamięciibezbłędnieobliczenianadodawanie,odejmowanie,mnożenieidzielenie•Bezbłędnieisamodzielnierozwiązujez
adaniatrudniejsze•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej,zawszeprzestrzegazasadzabawy 

„OkolędzieCi
chanoc” 

SłuchaniewypowiedziN.oświ
ętach. 
Czytanieopowiadania. 
Szukanieprawdziwychodpo
wiedzi. 
Wyróżnianiecechkolędipast
orałek. 
Tworzenierodzinywyrazu. 

Słuchaniekolęd.
Naukapastorałk
i„Małapastorałk
a”. 
 
 

 Zabawanapowit
anie„Chodzenie
”. 
 

 Rozwiązywanieza
dańztreścią. 
Rozwiązywanieza
danianaobliczeni
awagowe. 
Obliczanieliczbyp
ięter. 
Rozwiązywanieza
daniazhasłem. 

  Zabawarucho
wa„Koszwkol
e”. 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.1Bi„N
aszaszkoła.Mat
ematyka”cz.1 

P2s.27 
 

    M2s.23    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.1
Bi„Ćwiczeniazp
omysłem.Mate
matyka”cz.1 

ĆzP2s.22     ĆzPM2s.19 
 

   

Odniesienia 1.1)a,b 3.1)a  5.4  7.3,7.5,7.8   10.3)c 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

dopodstawypro
gramowej 

1.2)a,c 
1.3)f 

  

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Uważniesłuchaprzekazywanychinformacji•Słuchazezrozumieniemczytanegotekstu•Odpowiadanapytaniadoprzeczytanegotekstu•Zaznaczaprawidłoweinformac
je•Zapisujewskazaneinformacje,pamiętaozasadachpisownitytułówinazwisk•Wyróżniacechykolędipastorałek•Tworzyrodzinęwyrazukolęda•Układazdaniazwybra
nymiwyrazami•Piszestaranniewliniaturze•Słuchakolęd•Śpiewapoznanąpastorałkę•Uczestniczywzabawachtowarzyskich•Rozwiązujezadaniaztreścią•Rozwiązujez
adanianaobliczeniawagowe•Obliczaliczbępięter•Rozwiązujezadaniazhasłem•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Uważniesłuchaprzekazywanychinformacji,zadajepytania•Bezbłędniewyróżniacechykolędipastorałek•Układaoryginalnezdaniazwybranymiwyrazami•Piszebezbł
ędniewyrazyztrudnościamiortograficznymi•Pięknieiczystośpiewapoznanąpastorałkę•Bezbłędnieisamodzielnierozwiązujezadaniaztreścią•Aktywnieuczestniczywz
abawieruchowej,zawszeprzestrzegazasadzabawy 

Kolędy Zaznaczanieodpowiedzi. 
Czytaniewyrazów. 
Czytaniekolęd. 

Słuchanieiśpiew
aniekolęd. 

 Zabawazchustą
animacyjną. 

Wykonywanied
oświadczenia„
Modelśnieżycy”
. 
Kolorowaniera
mekzodpowied
ziami. 

Mnożenieidziele
nieliczb. 
Rozwiązywanieza
danianaporówny
wanieróżnicowe. 
Rozwiązywanieza
daniazpoznanym
idziałaniami. 
Obliczaniedługoś
ci. 
Wstawianieprawi
dłowychznaków. 
Wykonywanieobl
iczeń. 
Wpisywanieliczb. 

  Zabawaskocz
na„Piłkaparzy
”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Wpisywanieliczb
dotabeli. 
Rozwiązywanieza
dania. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.1Bi„N
aszaszkoła.Mat
ematyka”cz.1 

P2s.28–29 
 

P2s.28–29 
 

   M2s.24–25    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.1
Bi„Ćwiczeniazp
omysłem.Mate
matyka”cz.1 

ĆzP2s.23   ĆzP2s.24  ĆzPM2s.20–21    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)b 
1.2)a,c 
1.3)f 

3.1)a  5.4 
 

6.1,6.4 7.3,7.4,7.5,7.6,7.
8,7.10, 

  10.3)c 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytatekstykolęd•Zaznaczaprawidłoweodpowiedzidopodanychpytań•Zapisujehasło•Piszezdaniawzeszycie•Rozróżniaczasowniki,rzeczownikiiprzymiotniki•Słuc
haśpiewanychkolęd•Śpiewakolędywzespole•Uczestniczywzabawachzchustąanimacyjną•Wykonujedoświadczenieiodpowiadanapytania•Potrafiodróżnićświerko
djodły•Mnożyidzieliliczby•Rozwiązujezadanianaporównywanieróżnicowe•Rozwiązujezadaniazpoznanymidziałaniami•Obliczadługości•Uzupełniadziałaniaodpow
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

iednimiznakami•Dokonujeobliczeńnamnożenieidzielenie•Uzupełniadziałanianamnożenieidzieleniebrakującymiliczbami•Podajeliczbęmniejsząiwiększąodwskaza
nej•Rozwiązujezadaniaztreścią•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Pięknierecytujetekstulubionejkolędy•Pięknieiczystośpiewakolędysolo•Potrafiwyjaśnić,czymjestmodelicoprzedstawiawykonanymodel•Sprawnieibezbłędniedok
onujeobliczeńnamnożenieidzielenie•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej,zawszeprzestrzegazasadzabawy 

Radośnie 
zNowym 
Rokiem 

Wprowadzeniedozajęć–
gromadzeniesłownictwa. 
Ćwiczeniadramowe„Spotka
nieStaregoRokuzNowymRok
iem”. 
TradycjezpowitaniemNoweg
oRoku. 
PrzysłowiazwiązanezNowym
Rokiem. 
Zabawa-rymowanka. 
Giełdakalendarzy. 
Zabawawskojarzenia. 

 Projektowaniei
wykonanieklaso
wegokalendarz
a. 
 

Zabawanapowit
anie„Noworocz
neżyczenia”. 
Współpracawgr
upie. 

 Zabawa„Zgadnij,
ojakimmiesiącu
myślę?”. 
 

  Zabawarucho
wa„Berekzpo
zycjami”. 
Zajęciasporto
we. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.1Bi„N
aszaszkoła.Mat
ematyka”cz.1 

         

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

pomysłem”cz.1
Bi„Ćwiczeniazp
omysłem.Mate
matyka”cz.1 

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a 
1.3)b,c,d,e,f 
1.4)a 

 4.2)b,c 5.4  7.15   10.3)c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięnadanytemat•Podajeskojarzeniadodanegosłowa•Potrafiwyjaśnićznaczenieprzysłowia•Piszestarannieprzysłowie•Układarymydopodan
ychwyrazów•Układawyrazyzliterdanegosłowa•Projektujekartkęzkalendarza•Współpracujewgrupie•Składażyczenianoworoczne•Nazywairozpoznajemiesiące•Uc
zestniczywzabawachizajęciachruchowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Uczestniczywscencedramowej,przekonującoodgrywaswojąrolę•Potrafiwytłumaczyćznaczenietrudniejszychprzysłów•Projektujekartkęzkalendarza–
wykazujesiędużąpomysłowościąioryginalnościąpomysłu•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 
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Rozkładmateriałunauczaniaiwychowaniadlaklasy3.Styczeń 
Tematypodanewmateriałachtopropozycja,którąmożnazapisaćwdzienniku. 

 

Tydzień17.Mijaczas 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz.,edukacjaspołeczna– 
1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

DzieńPrawd
y 

Wyjaśnianietytułuopowiada
nia„DzieńPrawdy”–
odnajdywaniewtekścieodpo
wiednichfragmentów. 
Układanienoworocznychpos
tanowień. 
Przepisywaniezdań.Układani
eizapisywaniezdań. 
Porządkowanieprzysłówipo
wiedzeń. 
Wypowiadaniesięnatematil
ustracji. 

  Współpracawg
rupie. 
 

 Sprawdzaniednit
ygodnia.Zapisyw
aniedat. 
Wskazywaniepra
wdziwychzdań. 
Podawanieliczby
miesięcy.Rozwiąz
ywaniezadaniazt
reścią. 
Ustalaniedat.Uzu
pełnianiedat. 
Pisaniedat. 
Zapisywanienaz
wymiesięcyznaka
mirzymskimi. 
Kolorowanieram
ek. 
Uzupełnianiekart
y. 

 Rozmowana
tematdotrzy
mywaniasło
wa. 
Rozmowana
tematmarze
ń. 

Zabawa„Wró
gzaplecami”. 
Zabawarucho
wa„Toczącasi
ępiłka”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Obliczanieliczby
miesięcy.Rozwiąz
ywaniezadaniazt
reścią. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.30–31 
 

    M2s.26–27 
 

 P2s.30–31 
 

 

Odniesieniado 
stronpublikacji
WSiP:„Ćwiczeni
azpomysłem”cz
.2 
i„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.25     ĆzPM2s.22–23    

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

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

  
 

5.4  7.2,7.3,7.5,7.8,7.
14,7.15 
 

 11.2,11.6 10.3)a 
10.4)b,e 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchawypowiedziinnych•Uczestniczywrozmowienapodanytemat•Potrafiwyjaśnićtytułopowiadania•Czytanoworocznepostanowienia•Czytawypowiedzibohat
erówhistoryjki•Odnajdujewtekścieodpowiedniefragmenty•Wcielasięwpostaciezopowiadania,podajeswojepropozycjerad•Układaizapisujewłasnepostanowienia
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

noworoczne•Porównujezdaniazoryginalnymtekstem,poprawiabłędy•Wyróżniazdaniaoznajmująceipytające•Układazdanierozkazującepasującedoprzeczytanego
tekstu•Uzupełniawyrazyliteramiąię•Układazdaniezwyróżnionymwyrazem•Uczestniczywrozmowienatematwartościmarzeń•Porządkujeprzysłowiaipowiedzenia
•Współpracujewgrupie•Sprawdzadnitygodniaizapisujedaty•Sprawnieposługujesiękalendarzem•Rozwiązujezadaniaztreścią•Ustalaizapisujedaty•Zapisujenazwy
miesięcyznakamirzymskimi•Uzupełniakartkęzkalendarza•Przeliczalatanamiesiące•Przeliczadniposzczególnychmiesięcy•Potrafiwytłumaczyć,dlaczegonależydotr
zymywaćdanegosłowa,starasiętakpostępować•Zastanawiasięnadswoimimarzeniamiiplanami,doczegomożedążyć,niekrzywdzącinnych•Uczestniczywzabawieruc
howejizajęciachsportowych•Właściwiereagujenakomendy•Przestrzegaobowiązującychzasadbezpieczeństwa 

Ponadpod-
stawowe 

•Podajeargumentyzazmianątytułuopowiadania•Wypowiadasięnatematemocjitowarzyszącychpodczasskładaniażyczeń•Potrafiwytłumaczyćznaczenietrudniejszy
chwyrazów•Potrafipodaćpropozycjępołączeniapodanychwyrazówwpary•Tłumaczyznaczeniepodanychprzysłówipowiedzeń•Samodzielnierozwiązujetrudniejszez
adanianaobliczeniakalendarzowe•Sprawnie,pamięciowoprzeliczalatanamiesiące•Zawszedotrzymujedanegosłowa•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowejizaję
ciachsportowych•Rozumieobowiązującezasady,zawszeichprzestrzega 

AkademiaDo
ciekliwych.K
siężyc 

Czytanietekstu„Księżyc”. 
Wskazywanienajciekawszyc
hinformacji. 
Czytaniewiersza„Księżyc”Jan
aBrzechwy. 
Szukaniewyrazówoprzeciwn
ymznaczeniu. 
Uzupełnianiezdań.Uzupełnia
niewyrazówbrakującymiliter
ami. 
 

  Zabawanapowi
tanie„Dzieńdo
bry”. 
 

Poznaniefazoświ
etleniaKsiężyca. 
Wykonaniedoświ
adczenia. 
Notowanieobser
wacjifazKsiężyca. 
 

Obliczeniakalend
arzowe. 
Ustalenieizapisy
waniedaty. 
Rozwiązywanieza
dańztreścią.Wsk
azywaniezdańpra
wdziwych.Uzasa
dnianieodpowied
zi. 
Pisaniedatyinazw
ydniatygodnia. 
Wskazywaniewła
ściwejodpowiedz
i. 
Kolorowanieram

  Zabawa 
ożywiająca„
Murarz”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ki–
wskazywaniedni
atygodnia. 
Rozwiązywanieza
gadkimatematyc
znej. 
Przeliczaniedni. 
Pisanieliczbymies
ięcy. 
Podkreślaniepop
rawnychodpowie
dzi. 
Pisaniedaty. 
Chronologicznen
umerowaniedat. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.32–33 
 

   P2s.32–33 
 

M2s.28–29    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo

ĆzP2s.26     ĆzPM2s.24–25 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

mysłem.Matem
atyka”cz.2 

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

  5.4 
 

6.1,6.7 7.2,7.3,7.4,7.5,7.
8,7.14,7.15 

  10.3)c 
10.4)e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytazezrozumieniemtekstprzyrodniczyiinstrukcję•Czytawierszzodpowiedniąintonacją,stosowniedojegotreści•Uważniesłuchawypowiedziinnych•Potrafiwskaz
aćnajciekawszeinformacje•Potrafiwskazaćcechyludzkie,którymizostaliobdarowanibohaterowiewiersza•Wczuwasięwrolębohaterawiersza•Wymyślagrzecznąodp
owiedźnazaczepki•Wyszukujeiprzyporządkowujewyrazyoprzeciwnymznaczeniu•Uzupełniazdaniaodpowiednimiwyrazami•Układaizapisujezdaniazpodanymiwyr
azami•Piszestarannie•Współpracujewgrupie•RozumiepojęciefazyoświetleniaKsiężyca•Wykonujedoświadczenieiwyciągatrafnewnioski•Systematycznieprowadzi
kartęobserwacjiKsiężyca•Dokonujeobliczeńkalendarzowych•Ustalaizapisujedaty•Rozwiązujezadaniaztreścią•Przeliczatygodnienadni•Porządkujedatywkolejnoś
cichronologicznej•Dokonujeobliczeńkalendarzowych,korzystazkalendarza•Uczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•Właściwiereagujenakomendy•
Przestrzegaobowiązującychzasadbezpieczeństwa 

Ponadpod-
stawowe 

•Pięknieczytawiersz,zezwróceniemuwaginainterpunkcjęiintonację•Potrafiwyjaśnićzasadypisowniwyróżnionychwyrazów•Uzupełniawyrazyzmiękczeniamiispółgł
oskamimiękkimi•Układaciekaweioryginalnezdaniazpodanymiwyrazami•PotrafiwłasnymisłowamiwytłumaczyćzjawiskofazKsiężycaidokonaćprezentacji•Samodzi
elnierozwiązujetrudniejszezadanianaobliczeniakalendarzowe•Bezbłędniedokonujeobliczeńkalendarzowychwpamięci•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej 
•Rozumieobowiązującezasady,zawszeichprzestrzega 

JakZiemiakrą
żywokółSłoń
ca? 

CzytaniewierszaAndrzejaKna
pika„Ziemia”. 
Układanienapisudofotografii
. 
Przygotowaniegazetek. 
Pisownianazwplanetiichmie
szkańców. 

Zabawaruchow
aprzymuzyce. 
 

Oglądanieilustr
acjiobrazuJana
Matejki. 
Wykonaniepra
cyplastycznej„
Mojaulubionap
oraroku”. 

Słuchanieinfor
macjiowszechś
wiecieiMikołaj
uKoperniku. 
Współpracawz
espole. 
 

Wprowadzenied
otematu–
prezentacjamulti
medialnaoUkładz
ieSłonecznym. 
Czytanie 
informacjioruchu 

Poznaniesposob
ówobliczaniaczas
u. 
Obliczanie,ilemin
ęłoczasu. 
Wykonywanieza
dańzzegarem. 

  Zabawarucho
wa„UkładSło
neczny”.Zajęc
iasportowe. 
 
 



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
181 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Układanieizapisywaniezdani
aoZiemiiZiemianach. 

 Ziemi. 
Wykonaniedoświ
adczeniazwiązan
egozoświetlenie
mdowolnegopun
ktu.Uzupełnienie
zdania. 
Kolorowanieobra
zka. 
Uzupełnianiezda
ńnalepkamizwyr
azami. 
Pisanienotatkiprz
yrodniczej. 
Przypomnieniena
zwplanet. 

Wskazywaniepra
widłowychgodzin
nazegarze. 
Zaznaczanienaze
garzeokreślonejg
odziny. 
Zaznaczaniegodzi
nnazegarachzgod
nieztreściązadani
a. 
Kolorowanieram
ek. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

  P2s.34–35 P2s.34–35 P2s.34–35 M1s.30–31 
 

   

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i

ĆzP2s.28    ĆzP2s.27 ĆzPM2s.26–27    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

„Ćwiczeniazpo
mysłemMatem
atyka”cz.2 

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c,d 
1.2)a,c,d 
1.3)a,b,c,e,f 

3.1)a 4.2)a,b 
4.3)b 

5.4,5.8 6.1,6.7)a 7.2,7.3,7.5,7.8,7.
15 

  10.3)c 
10.4)b,e 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchawypowiedziinnych•Udzielaodpowiedzipełnymizdaniamipoprawnymipodwzględemgramatycznymistylistycznym•Czytawierszzezrozumieniemiporównuje
jegotreśćzinformacjamiwpodręczniku•Układanapisdofotografii•Wykorzystujezgromadzonemateriałydowykonaniagazetki•ZpomocąN.korzystazróżnychźródełinf
ormacji•Bezbłędniezapisujenazwyplanetiichmieszkańców•Układaizapisujezdanienapodanytemat•Uczestniczywzabawieruchowejprzymuzyce•Wkilkuzdaniacho
pisujeobrazJanaMatejki•Wykonujebarwnąpracęplastyczną•Wie,żeMikołajKopernikjestzasłużonymPolakiemdlakrajuiświata,wie,jakiegodokonałodkrycia 
•Wie,cosprawia,żemamyczteryporyroku•Znadatyrozpoczęciaposzczególnychpórroku•Wie,jakiroknazywamyprzestępnym•Wykonujedoświadczeniewedługpoda
nejinstrukcji•UzupełniazdaniadotycząceruchuobrotowegoZiemi•Rozumiezjawiskopowstawaniadniainocy•ZnanazwyplanetkrążącychwokółSłońca•Piszenotatkę
przyrodnicząnatematzmianzachodzącychwprzyrodziewkażdejzpórroku•Obliczaupływczasuróżnymisposobami•Odczytujegodzinywskazanenazegarach•Rozwiązu
jezadaniaztreściąnaobliczeniazegarowe•Korzystazprogramutelewizyjnegoizaznaczawskazanegodzinynazegarach•Bierzeudziałwzajęciachsportowychizabawieruc
howej•Prawidłoworeagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnatemat,uwzględniającwwypowiedziachobszarytematycznepodaneprzezN.•Samodzielniekorzystazróżnychźródełinformacji•Znach
arakterystycznecechyposzczególnychplanet•PosiadadużewiadomościnatematKosmosuichętniedzielisięnimizinnymi•Sprawnieibezbłędniedokonujeobliczeńzega
rowych•Aktywnieuczestniczywzajęciachsportowych•Sprawnieiprawidłowowykonujećwiczeniagimnastyczne 

Zapusty Słuchanietekstu„Zapusty”. 
Oglądanieilustracjikolędnikó
w. 
Szukanieinformacjiozwyczaj
achkarnawałowych. 

Naukapiosenki
„Awkarnawale
”. 
 

 Zabawanapowi
tanie„Tworzeni
erodziny”. 
Kultywowaniet
radycjiświątecz

 Rozwiązywanieza
dańzważeniem. 
Rozwiązywanieza
dańzważeniemna
wadzeszalkowej. 

Projektowa
niekostiumó
w. 

 Zabawarucho
wa„Raz,dwa,t
rzy,Baba-
Jagapatrzy”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Łączenieobrazkówzinformac
jami. 

nych. 
Pracawzespole
zadaniowym. 
 

Zastępowanie1ki
logramaodważni
kamigramowymi. 

 Czytanieiprzepisywanieopis
upostacizorszakukolędnikó
w. 
Rozmowanatematzakończe
niakarnawału. 
Naklejaniebrakującychfragm
entów. 
Pisowniawyrazówzę. 

    Podawaniesposo
buodważenia600
g. 
Obliczaniewagiza
kupów. 
Obliczaniewagipr
zedmiotów. 
Odgadywanieukr
ytychliczb. 
Obliczanieciężar
upaczek. 
Rozwiązywanieza
danialogicznego. 
Obliczanieciężar
uposzczególnych
elementów. 
Porównywanieci
ężaruproduktów. 
Rozwiązywanieza
danianaobliczeni
awagowe. 
Przyporządkowa
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

niekoszydodzieck
a. 
Rozwiązywanieza
dańtekstowych. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.36–37 
 

    M2s.32–35    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.29 
 

    ĆzPM2s.28–29    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)c 
1.3)b,c,e,f,g 

3.1)a 
 

 5.3,5.4 
 

 
 

7.2,7.3,7.5,7.8,7.
11 

9.2)a,c 
9.3)a 

 10.4)e 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Udzielaodpowiedzinapytaniazwiązanezwysłuchanymtekstem•Zuwagąsłuchatreścitekstu„Zapusty”•Napodstawieilustracjipotrafiwyróżnićinazwaćposzczególnyc
hkolędników•Wyszukujezpomocąnauczycielaikolegówinformacjiozwyczajachkarnawałowych•Łączywparyinformacjezprzedstawiającymijeobrazkami•Czytakrótk
itekstoorszakukolędników•Wykreślaztekstuniepotrzebnewyrazy•Przepisujegotowyopisdozeszytu•Piszestaranniewliniaturze•Rysujeopisanegokolędnikaiporówn
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ujerysunekzezdjęciemwpodręczniku•Wypowiadasięnatemattłustegoczwartku•Naklejabrakującefragmentyrymowanek•Układawłasnąrymowankę•Wyszukujew
tekściewyrazyzęistarasięzapamiętaćichpisownię•Śpiewapoznanąpiosenkę•Współpracujewzabawieipracyzespołowej•Kultywujerodzinne,świątecznetradycje•Ro
związujezadaniazważeniem•Zastępuje1kilogramodważnikamigramowymi•Obliczawagiproduktów•Obliczawagęnapodstawieilustracji•Rozwiązujezadanielogiczn
e•Porównujeciężarproduktów•Rozwiązujezadanianaobliczeniawagowe•Rozwiązujezadaniatekstowezilustracją•Projektujestroje,planujekolejneczynnościidobier
awłaściwemateriały•Odmierzapotrzebnąilośćmateriału•Dbaoporządekwmiejscupracy•Uczestniczywzabawieruchowej•Prawidłoworeagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Prezentujewiadomościzdobyteprzezgrupęnatematwybranychzwyczajówkarnawałowych•Samodzielniepogłębiaswojąwiedzęnatematzwyczajówkarnawałowych
wwybranychkrajach•Pięknieiczystośpiewapoznanąpiosenkę•Projektujestrojekolędników,mawieleciekawychpomysłów,inspirujeinnych•Dokonujebezbłędnycho
bliczeńwagowych•Sprawniedokonujezamianykilogramównagramy•Zawszeprzestrzegawzabawieobowiązującychzasad 

Zaułeksłówe
k–
spółgłoskimi
ękkie 

Zabawa„Śmieszny 
alfabet”. 
Wskazywaniezasadypogrup
owaniawyrazówzespółgłosk
amimiękkimi. 
Czytaniewyrazówzespółgłos
kamimiękkimioznaczonymip
rzezi. 
Szukaniewyrazów. 

Łączenienapisó
wzezdjęciamiin
strumentów. 
Łączeniezapisu
nutowegozwyr
azami. 
Zabawa„Wiruj
ącytaniec”. 

      Zajęciasporto
we. 

 Pisanieimion. 
Liczeniewwyrazachgłosekilit
er. 
Układaniewyrazów. 
Układaniezdań. 
Czytaniezasadopisownispółg
łosekmiękkich. 
Czytaniewiersza„Zima”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Układaniezdań. 
Wpisywanieliter. 
Pisaniezdaniazpamięci. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.38–39         

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.30–31 ĆzP2s.31        

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,c 
1.3)c,e,f,g 

3.1)a,b,c 
3.2)a,b,d 

 
 

     10.3)c 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytapłynniewiersz,starasięzwracaćuwagęnaintonację•Wypowiadasięnatematnastrojuwiersza•Słuchawypowiedziinnych•Podajeodpowiedzinapytaniadowiers
za•Wyszukujewwierszuwyrazyzespółgłoskąmiękkąizmiękczeniem•Rozróżniasamogłoskiispółgłoski•Wskazujezasadępogrupowaniawyrazów•Piszewyrazybezpod
ziałunasylaby•Podajeprzykładywyrazówzawierającychdanesylaby•Dostrzegaróżnicęmiędzysamodzielnąsamogłoskąaznakiemzmiękczenia•Piszezdrobnieniadopo
danychimion•Przeliczaliteryigłoski•Układawyrazyzpodanychsylab•Układazdaniazrozsypankiwyrazowej•Czytaozasadachpisownispółgłosekmiękkichitworzeniuzn
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

imisylab•Uzupełniapusteokienkawybranymiliterami,tworzywyrazy•Piszezdaniezpamięci•Łączypodanedźwiękizilustracjamiinstrumentów•Łączyzapisnutowyzod
powiednimzestawemwyrazów•Graiśpiewazapisanąmelodięnawybranyminstrumencie•Tańczywrytmmuzyki•Uczestniczywzajęciachsportowych,właściwiereaguj
enakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytabezbłędnie,płynnieizwłaściwąintonacją•Trafniewypowiadasięnatematnastrojuwiersza•Znazasadypisownispółgłosekmiękkichizawszepamiętaoprawidłow
ejpisowni•Piszebezbłędnie•Bezbłędniegrazapisanąmelodięnawybranyminstrumencie•Aktywnieuczestniczywzajęciachsportowych,przestrzegaobowiązującychza
sad 
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Tydzień18.Gorącyżywioł 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz.,edukacjaspołeczna– 
1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Ogień Rozwiązywaniezagadki. 
SłuchaniewierszaNataliiUse
nko„Ogień”. 
Układaniewypowiedziustnej
natematognia. 
Pisaniewierszalubopowiada
nia. 
Dopisywaniewyrazówzramki
. 
Wykonaniemapyskojarzeń. 
Rozmowanatematźródełświ
atła. 
Czytanieipisaniewyrazów. 
Czytanieipisaniefragmentuk
ołysanki. 

Śpiewaniekołys
anki„Bajkaiskie
rki". 
Układaniewłas
nejmelodiidote
kstu. 

Plastyczneprze
dstawienieobr
azuognia. 

  Rozwiązywanieza
dańtekstowych. 
Obliczaniebrakuj
ącychliczb. 
Układanieliczbtrz
ycyfrowych. 
Układanieliczbw
edługpodanegow
arunku. 
Przeliczanieiwpis
ywaniewłaściwyc
hliczb. 
Czytanieliczbiuzu
pełnianieokienek
. 
Uzupełnianielicz
bysetek,dziesiąte
kijedności. 

  Zabawarucho
wa„Ilunasjest
?”. 
Zajęciasporto
we. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na

P2s.40–41 
 

    M2s.36    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.32 
 

ĆzP2s.32 
 

   ĆzPM2s.30–31    

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

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

3.2)d 4.2)a,b 
 

  7.2,7.3,7.8   10.3)c 
10.4)e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Rozwiązujezagadkę•Słuchaczytanegowiersza•Odpowiadanapostawionepytania•Dopasowujefragmentywierszadoilustracji•Podajeprzykładypożytecznejiniszczy
cielskiejsiłyognia•Tworzywypowiedźustnąnatematognia•Piszeopowiadanielubwierszinspirowanypłomieniempalącejsięświecy•Tworzywyrażeniazpodanychwyra
zów•Podajewyrazykojarzącesięzesłowemogień•Prowadzirozmowęnatematźródełświatła•Odczytujewyrazyzrozsypankiliterowej•Tworzyparywyrazówwedługust
alonejzasady•Układazdaniazparamiwyrazów•Piszestaranniewliniaturze•Zapisujetekstkołysanki,pamiętającopoprawnymzapisie•Czytaksiążkępolecanąprzeznauc
zyciela•Wykonujemetryczkęksiążki•Przedstawiadowolnątechnikąplastycznyobrazognia•Rozumiepojęciecyfrysetek•Rozwiązujezadaniatekstowe•Uzupełniabrak
ująceskładnikiwzakresie100•Układaliczbytrzycyfrowe•Układaliczbywedługpodanegowarunku•Przeliczasetki,dziesiątkiijednościikolorujekoralikiwedługpodaneg
okodu•Łączyzapissłownyliczbzzapisemcyfrowym•Uzupełnialiczbysetek,dziesiątekijedności•Zpodanychcyfrukładaliczbytrzycyfrowe•Uczestniczywzabawachizaję
ciachruchowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Tworzyspójnąwypowiedźustnąnatematognia•Piszetwórczeopowiadanielubwiersz•Madużotrafnychskojarzeńzesłowemogień•Śpiewapodanąkołysankęsolo•Ukł
adawłasnąmelodiędotekstu,śpiewanaforumklasy•Wykonujeciekawą,kolorowąistarannąpracęplastyczną•Doskonaleprzeliczasetki,dziesiątkiijedności•Zpodanych
cyfrukładawielepropozycjiliczbtrzycyfrowych•Aktywnieuczestniczywzajęciachruchowychisportowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeich
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

przestrzega 

Miś 
Ratownik 

SłuchanieopowiadaniaBarba
ryGawryluk„MiśRatownik”. 
Odszukiwanienumerów. 
Układanieizapisywanierozm
owytelefonicznej. 
Wymyślanieinnegotytułuop
owiadania. 
Pisanielistualboe-
mailadoPatrycji. 
Pisaniewyrazówwliczbiemno
giej. 
Kończeniezdania. 
 

  Rozmowanate
matniebezpiec
znychsytuacji. 
Numeryalarmo
we. 
Podawanieważ
nychinformacji
. 

Zagrożeniepożar
em. 
Dbałośćobezpiec
zeństwo. 

Zapisywanieliczb
trzycyfrowych. 
Przedstawianielic
zbzapomocąrysu
nków. 
Wskazywanielicz
b. 
Zapisywanieliczb. 
Odczytywanielicz
byirysowaniekół
ek. 
Wykonywaniedzi
ałań. 
Wstawianieodpo
wiednichznaków. 
Wykonywanieobl
iczeń. 
Rozwiązywanieza
daniaztreścią. 
Rozwiązywanieza
danialogicznego. 
Kolorowanieram
ek. 

 Informowan
ieodpowied
nichsłużb,w
sytuacjizagr
ożenia. 

Zabawa 
„Bilard”. 
Zabawa„Straż
nikognia”. 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik

P2s.42–43 
 

  P2s.42–43 
 

 M2s.37    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.33   ĆzP2s.33  ĆzPM2s.32–33    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

  5.2,5.11 
 

6.10 7.2,7.3,7.4,7.5,7.
8 

 11.2 10.3)c 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchazezrozumieniemczytanegoopowiadania•Odpowiadanapytaniadotekstu•ZuwagąsłuchainformacjiprzekazywanychprzezN.irówieśników•Odszukujenumer
yalarmoweukrytewśródliter•Odczytujehasłoizapisujejestaranniewliniaturze•Czytadialogzdyspozytorkąistrażakiem•Układaizapisujeważneinformacje,którenależ
ypodaćwsytuacjizagrożenia•Układaizapisujerozmowętelefonicznązdyspozytorem•Podajeinnytytułopowiadania•Piszewparzelistlube-
maildobohaterkiopowiadania•Piszewyrazywliczbiemnogiej•Kończyzdania•Przypisaniutekstówstarasięniepopełniaćbłędów•Wypowiadasięnatematwłaściwegoz
achowaniawniebezpiecznychsytuacjach•Znanumeryalarmowe•Informujeodpowiedniesłużby,gdyjestświadkiemniebezpiecznejsytuacji•Potrafiprzekazaćnajważn
iejszeinformacjewsytuacjizagrożenia•Porównujeliczbypokolorowanychkratek•Zapisujeliczbytrzycyfrowe•Przedstawialiczbyzapomocąrysunków•Rozwiązujezaga
dkioliczbachtrzycyfrowych•Układawłasnezagadkioliczbachtrzycyfrowych•Dokonujezapisuliczbowegozgodnegozilustracją•Przedstawiapodaneliczbyzapomocąilu
stracji•Zapisujeliczbyiwykonujedziałaniawedługwzoru•Porównujeliczbytrzycyfrowe•Dopełnychsetekliczbtrzycyfrowychdodajeliczbydwucyfrowe•Rozwiązujezad
anieztreścią•Rozwiązujezadanielogiczne•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujenakomendy 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Ponadpod-
stawowe 

•Potrafipłynnieibezbłędnieprzeprowadzićrozmowętelefonicznązdyspozytorkąlubstrażakiem•Piszelistlube-
maildobohaterkiopowiadania,pamiętaowszystkichelementachlistu•Piszebezbłędnie•Wie,jaknależyzachowaćsięwniebezpiecznychsytuacjach•Bezbłędnierozwiąz
ujezadanialogiczne•Samodzielnierozwiązujezadanieztreścią,uzasadniaswójwybór•Wie,jakważnejestszybkiezawiadomieniesłużbwprzypadkusytuacjizagrożenia•
Dbaobezpieczeństwoswojeiinnychwsytuacjizagrożeniapożarem•Aktywnieuczestniczywzabawachruchowych•Rozumiezasadyobowiązującewzabawach,zawszeic
hprzestrzega 

Nieigrajzogni
em(wĆzP2tem

atoznaczonyjak
o„Strażpożarna
”i„Czymgasisięo
gień?”) 

Zainteresowanietematykąza
jęć–rozwiązywaniezagadek. 
Czytanietekstu„Strażpożarn
a”. 
Rozmowanatematzawodust
rażaka. 
Poznawanieelementówubra
niastrażaka.Odgrywaniescen
kidramowej„Palisię!”. 
Rozwijaniezdań.Pisaniewyra
zówzż. 
Czytanieciekawostki. 
Czytanietekstu„Czymgasisię
ogień?”. 
Skreślaniezagadnień.Uzupeł
nianiezdań. 

  Pracastrażaka. 
Zasadyewakua
cjiwszkole. 
Rozpoznawani
eznakówochro
nyprzeciwpoża
rowejiewakuac
yjnych. 

Obserwowanied
oświadczeń. 
Oglądaniezdjęćp
ożarów. 
Łączenieilustracji
wpary. 

Obliczanietempe
ratury. 
Odczytywaniete
mperatury. 
Wskazywanietaki
chsamychtemper
atur. 
Rozwiązywanieza
daniaztreścią. 
Czytanieizapisyw
aniewskazańter
mometrów. 
Zaznaczaniewłaś
ciwejtemperatur
y. 
Uzupełnianiezda
ń. 

Zapoznanies
ięzwyposaż
eniemsamo
chodustraża
ckiego. 
Bezpiecznek
orzystaniez
urządzeńele
ktrycznych. 

 Zabawa„Prze
ciąganieliny”. 
Zabawaożywi
ająca„Komór
kidowynajęci
a”. 
Zajęciasporto
we. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na

P2s.44–47   P2s.44–47 P2s.44–47 M1s.38–39 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.34–36   ĆzP2s.35 ĆzP2s.36 ĆzPM2s.34–35    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,b,c 
1.3)a,b,c,d,f 
1.4)a 

  5.4,5.9,5.11 6.1,6.10 7.2,7.3,7.5,7.6,7.
8,7.9,7.13,7.15 
 

9.1)b, 
9.3)b,c 

 10.3)c 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytazezrozumiemróżnorodneteksty•Znazadaniastrażypożarnej•Zapisujestarannieinformacjewzeszycie•Napodstawieprzeczytanegotekstuwypowiadasięnate
matzawodustrażaka•Wyszukujewtekścieokreślonefragmenty•Znaelementystrojuochronnegostrażaka•Wymieniafunkcje,jakiepełniwózstrażackipodczasakcji•Od
powiadanapytaniapostawionewwierszu•Odgrywascenkędramową„Palisię!”•Rozwijazdania•Wyróżniawtekściewyrazyzż•Układazdanieztrzemawyrazamizawieraj
ącymiż•Piszestaranniewliniaturze•Wyróżniarzeczownikiiprzymiotniki•Wie,jakieeksponatyposiadamuzeumpożarnictwa•Odpowiadanapytaniadotekstu„Czymgas
isięogień?”•Wykreślanieprawidłoweinformacje•Uzupełniatekstodpowiednimiczasownikami•Rozumie,dlaczegopracastrażakajestbardzoważnainiebezpieczna•Z
nazasadyewakuacjiwswojejszkole•Rozpoznajeznakiochronyprzeciwpożarowejiewakuacyjne•Znasposobygaszeniapożaruwzależnościodrodzajupożaru•Obserwuj
edoświadczenieiwyciągawnioski•Wie,jakiegopożaruniewolnogasićwodą•Odczytujewskazaniatermometrów•Obliczatemperaturęwyższąiniższąoddanychwartośc
i•Zaznaczatemperaturęwedługpodanegowarunku•Rozwiązujezadaniaztreścią•Czytaizapisujewskazaniatermometrów•Zaznaczawłaściwątemperaturę•Uzupełni
azdania,korzystajączdanychzamieszczonychwtabeli•Znapodstawoweelementywyposażeniasamochodustrażackiego•Wie,jakbezpieczniekorzystaćzurządzeńelekt
rycznych•Uczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytatekstypłynnie,bezbłędnieizezrozumieniem•Potrafiwytłumaczyć,wjakisposóbchroniąstrażakaprzedogniemposzczególneelementystroju•Przekonującoodgr
ywascenkędramową„Palisię!”•Obserwujedoświadczenieipotrafiwytłumaczyćzaobserwowanewnioski•Potrafiwytłumaczyć,dlaczegopożarynależygasićwtaki,aniei
nnysposób•Sprawnieibezbłędnieposługujesiętabeląjakoźródłemwiedzy,wykorzystujezawartewniejinformacje•Potrafisamodzielniewykorzystywaćumiejętności
mierzeniatemperaturywżyciucodziennym•Aktywnieuczestniczywzabawachruchowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 

Wpadłjakpo
ogień 

Odgadywanietytułuopowiad
ania. 
SłuchanieopowiadaniaAgnie
szkiFrączek„Wpadłjakpoogie
ń”. 
Układanieipisaniepytańdote
kstu. 
Przedstawianietreściopowia
daniazapomocąscenekteatr
alnych. 
Szukaniezwrotówzwiązanyc
hzogniem. 
Pisowniawyrazówzespółgłos
kamimiękkimi. 
Uzupełnianiezwrotówodpo
wiedniąformąrzeczownikao
gień. 

 Wykonanieilus
tracjizwrotówz
wiązanychzogn
iem. 

Zabawanapowi
tanie„Czyjatorz
ecz?”. 
Przygotowanie
katalogu„ABCz
drowia”. 

Dbałośćozdrowie
podczaszimy. 

Rozwiązywanieza
danianaporówny
wanieróżnicowe. 
Zaznaczaniegodzi
nnazegarach. 
Wykonywanieobl
iczeńczasowych. 
Obliczanieliczby
wjazdów. 
Rozwiązywanieza
daniaztreścią. 
Rozwiązywanieza
daniazwykorzyst
aniemprognozyp
ogody. 
Rozwiązywanieza
danianaobliczeni
awagowe. 
Rozwiązywanieza
danianaobliczeni
aczasowe. 
Obliczanieciężar

 Odpowiedzi
alność 
zaswojezdro
wie. 

Zabawarucho
wa„Kolanko”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

uoscypka. 
Obliczaniekosztu
zakupów. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.48–49  P2s.48–49 P2s.48–49  M2s.40–41    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.37   ĆzP2s.37  ĆzPM2s.36–37    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,b,c 
1.3)b,c,e,f 
1.4)a 

 4.2)a,b 5.4 
 

6.10 7.3,7.5,7.8,7.10,7
.11,7.15 

 11.2 10.3)a,c 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Zuwagąsłuchaczytanegoopowiadania•Zrozsypankiwyrazowejodgadujetytułopowiadania•Układaizapisujepytaniadotekstu•OdpowiadazdaniaminapytaniaN.•In
scenizujeokreślonefragmentyopowiadania•Szukawtekściezwrotówzwiązanychzogniem•Dzielipodanewyrazynasylaby•Prawidłowozapisujewyrazyzespółgłoskam
imiękkimi•Uzupełniazwrotyodpowiedniąformąrzeczownikaogień•Wykonujeilustracjedozwrotówzwiązanychzogniem•Chętnieuczestniczywzabawach,współprac
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ujewparze•Przygotowujewskazówki,jakdbaćozdrowiepodczaszimy•Rozwiązujezadanianaporównywanieróżnicowe•Zaznaczagodzinynazegarach•Dokonujeoblic
zeńczasowych•Rozwiązujezadaniaztreścią,zwykorzystaniemprognozypogody,naobliczeniawagoweiczasowe•Obliczakosztzakupów•Rozwiązujezagadkęmatemat
yczną•Jestodpowiedzialnyzaswojezdrowie•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Potrafiwytłumaczyćzwrotyzwiązanezogniem•Przekonującoodgrywawybranescenkizopowiadania•Sprawniewyszukujewtekściezwrotyzwiązanezogniem•Wie,ja
kdbaćozdrowiezimą,zawszestosujesiędowskazówek•Samodzielnieibezbłędnierozwiązujezadaniaztreściąnaobliczeniawyrażeńmianowanych•Sprawnieibezbłędni
erozwiązujezagadkęmatematyczną•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumiezasadyobowiązującewzabawach,zawszeichprzestrzega 

Zaułeksłówe
k–
zdaniapojed
ynczeizłożon
e 

 

Czytaniezdań.Układaniezda
ńzłożonych. 
Łączeniezdańpojedynczych. 
Przekształcaniezdańzłożony
chnapojedyncze. 
Kończeniezdań. 
Pisaniezdań. 
CzytaniewierszaIrenySuchor
zewskiej„Zimowapiosenka”. 
Tworzeniezdańzłożonych. 
Łączeniefragmentówzdań. 
Układaniezdań. 

Naukapiosenki
„Ubabcijestsło
dko”.Wykonan
iezadaniarytmi
cznego. 
Rysowaniekluc
zawiolinowego
. 
Graniedźwięku
lanawybranym
instrumenciezg
odniezzapisany
miwartościami
nut. 

 Zabawanapowi
tanie„Ktozmie
niłmiejsce”. 
 

  Wykonanier
amkizezdjęc
iem. 
 

  

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate

P2.s.50–51 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.38–39         

Odniesienia 
dopodstawy 
programowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,c 
1.3)b,c,d,e,f 

3.1)a 
3.2)a,c 
 

 6.4   9.1)a 
9.2)a,c 
9.3)a,b 

  

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytawierszzuwzględnienieminterpunkcjiiintonacji•Potrafiwskazaćnarratoraitematykęwiersza•Podajesynonimywyrazulubię•Czytazdania,wypowiadasięnatem
atswoichspostrzeżeń•Odpowiadanapytaniadoilustracji•Uzupełniazdaniawybranymiwyrazami•Układazdaniazłożone•Przepisujezdaniadozeszytu•Łączyzdaniapoj
edyncze•Przekształcazdaniazłożonenapojedyncze•Uzupełniazdaniaiłączyjezapomocąwybranychwyrazów•Wyróżniaczasowniki•Piszekilkazdańnadowolnytemat
•Wyróżniazdaniazłożoneipojedyncze•Łączyfragmentyzdańzłożonych•Zapisujezdaniawedługkolejnościwydarzeń•Układazdaniazpodanychwyrazów•Wyróżniazd
anieoznajmujące,pytające,rozkazujące•Śpiewapoznanąpiosenkę•Wykonujezadanierytmiczne•Rysujekluczwiolinowy•Gradźwięklanawybranyminstrumenciezgo
dniezzapisanymiwartościaminut•Uczestniczywzabawach•Wykonujepracętechniczną•Planujeczynnościidobieraodpowiedniemateriały•Utrzymujeporządekwmie
jscupracy•Bezpiecznieposługujesięnarzędziami 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytazdania,trafniewypowiadasięnatematswoichspostrzeżeń•Ustosunkowujesiędowypowiedzinarratora•Potrafiwytłumaczyćrolępowtarzającychsięwwierszuw
yrazów•Bezbłędnieprzekształcazdaniazłożonewpojedyncze•Pięknieśpiewapoznanąpiosenkę•Bezbłędniegradźwięklanawybranyminstrumenciezgodniezzapisany
miwartościaminut•Staranniewykonujeoryginalnąpracętechniczną,dbaoszczegóły•Utrzymujeładwokółsiebie,pomagainnymwutrzymaniuporządku 
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Tydzień19.Zimowepejzaże 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz.,edukacjaspołeczna– 
1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Trzeciwiek CzytanieopowiadaniaRoksan
yJędrzejewskiej-
Wróbel„Trzeciwiek”. 
Układaniedialogu. 
Uzupełnianiezdańliczebnika
miporządkowymi. 
Wyjaśnianiepojęciawolontar
iat. 
Przepisywaniezdań. 
Rozmowanatematdziadków
–
ichpracy,zainteresowańiwie
dzy. 
Przeglądaniestronyinterneto
wejUniwersytetuTrzeciego
Wieku. 
Następstwaczasowe. 

  Przekazywanie
tradycjirodzinn
ychidoświadcz
eńżyciowychzp
okolenianapok
olenie. 
UniwersytetTrz
eciegoWieku–
szkoładlasenio
rów. 

 Obliczeniakalend
arzowe–
praktyczneposłu
giwaniesiękalend
arzem. 
Odczytywaniete
mperaturynater
mometrze. 
Odczytywaniego
dzinnazegarze. 
Budowaliczbytrz
ycyfrowej. 
Pisanieliczbtrzycy
frowych. 
Rozwiązywanieza
dańnaporównyw
anieróżnicowe. 
Obliczanieciężar
uprzedmiotów. 

 Przejawysza
cunkudoosó
bstarszych. 
Wspieranie
osóbstarszy
chwprocesi
esamorealiz
acji. 
Ideawolonta
riatu. 

Zabawarucho
wa„Róbtak,ni
eróbtak”. 
Zajęciasporto
we. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza

P2s.52–53 
 

  P2s.52–53 
 
 

 M2s.42–43 
 

 P2s.52–53 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.40   ĆzP2s.40  ĆzPM2s.38–39 
 

 ĆzP2s.40  

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

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

  
 

5.2,5.3,5.4,5.9  7.3,7.5,7.8,7.11,7
.13.7.15 
 

 11.1,11.2,11
.7 

10.4)b 
10.4)a,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchaobjaśnieńzabawyiwykonujejązgodniezinstrukcją•Wcielasięwrolęiodgrywascenkępantomimiczną•Uczestniczywrozmowienatematbabciidziadka•Poznaje
znaczeniepojęciawolontariatipodajeodpowiednieprzykładydziałalnościwolontariuszy•Czytazezrozumieniemtekst„Trzeciwiek”•Czytatekstzuwzględnienieminter
punkcjiiintonacji•Znazasadypisowniwyrazówwielkąliterąistosujejąwpraktyce•Układadialogiprzedstawiagorazemzkolegą/koleżankąnaforumklasy•Uzupełniawyr
azyliczebnikamiporządkowymiwodpowiedniejformie•Piszestarannie•Mieścisięwliniaturze•Piszezdaniamiodpowiedzinapytania•Poprawnieprzepisujezdanie•Ide
ntyfikujesięzeswoimidziadkami•Wie,czymzajmująsięjegodziadkowie•Wie,żewolontariatpoleganabezinteresownejpomocyinnym•Podajeprzykładywolontariatu•
Odczytujetemperaturęnatermometrze•Odczytujewskazaniazegarów–
godzinyiminuty•Dokonujeobliczeńzegarowychikalendarzowych•Posługujesiępojęciami:kwadrans,dwakwadranse,trzykwadranseipotrafijezastosowaćwobliczeni
ach•Znaistosujedziesiątkowysystempozycyjny•Rozwiązujezadanianaporównywanieróżnicowe•Dodajeiodejmujewzakresie100zprzekroczeniemprogudziesiątko
wego•Odczytujematematyczneinformacjezilustracji•Wykorzystujekalendarzwpraktyce•Uczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•Właściwiereaguje
nakomendy•Przestrzegaobowiązującychzasadbezpieczeństwa 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Ponadpod-
stawowe 

•Przewidujetematykęzajęćnapodstawietytułuopowiadania–
rozumiepojęcietrzeciwiek•Znaiwyjaśniapojęciewolontariat•Czytaipiszebezbłędnie•Przedstawiadialogwformieteatralnej,wcielającsięwrolę•Piszeodpowiedzizuza
sadnieniem•Przepisujezdaniebezbłędów•Postrzegasiebiezakilkadziesiątlatiprecyzujeswojemarzenia•Znawielefaktówzżyciaswoichdziadków•Wyciągawnioskizdo
świadczeńżyciowychswoichdziadków•Odczytujetemperaturę,posługującsięliczbamiujemnymi(-
5°C)•Rozwiązujezadanietrudniejsze•Bezbłędnie,sprawnie,pamięciowododajeiodejmujewzakresie100zprzekroczeniemprogudziesiątkowego•Sprawnie,bezbłędn
ieipamięciowomnożyidzieliwzakresie100•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•Rozumieobowiązującezasady,zawszeichprzestrzega 

Jakzwierzęta
spędzajązim
ę? 

Czytanieinformacjiprzyrodni
czych„Jakzwierzętaspędzają
zimę?”. 
Pisanienotatkiosikorce. 
Szukanieinformacjiwróżnych
źródłachwiedzy. 
Rozmowazleśnikiemlubprzyr
odnikiemnatematzwierzątw
okresiezimyiudzielanejimpo
mocy. 
Ćwiczeniaortograficzne–
materiałmieszany. 
Pisaniewyrazówwkolejności
alfabetycznej. 

Naukapiosenki
„Przyjęciewkar
mniku”. 
Improwizacjar
uchowadopios
enki. 

 Zasadykultural
nejrozmowy. 
Przygotowania
doklasowegos
potkaniazprzyr
odnikiem/leśni
-kiem. 

Poznaniezimowy
chzwyczajówzwi
erząt. 
Sposobypomocyz
wierzętomwokre
siezimy. 
Rolapaśnikówiliz
awek. 
Poznaniezwierzą
tzamieszkujących
najbliższąokolicę. 

Mierzeniedługoś
cilinii. 
Układanieprosto
kątówitrójkątów
zjednakowejdług
ościsłomek. 
Przeliczaniekrate
kbędącychdługoś
ciąbokówfigurge
ometrycznych. 
Ćwiczeniawmierz
eniuobwodów. 
Porównywanieo
bwodówprostok
ątów–
ćwiczeniapraktyc
zne. 

  Zabawarucho
wa„Minibiegz
przeszkodami
”. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza

P2s.54–55    
 
 

P2s.54–55 
 

M2s.44–47    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.41–42 
 

  
 

ĆzP2s.41–42 
 

ĆzP2s.41–42 
 
 

ĆzPM2s.40–41    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c,d 
1.2)a,b,c 
1.3)a,b,c,e,f 

3.1)a 
3.2)b 

 5.4,5.6 
 

6.2,6.4,6.5,6.6 7.2,7.4,7.10 
 

  10.4)e 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Uważniesłuchatego,comówiąinni•Rozumiepojęciewyrazuiwykreślagozciąguliterowego•Czytasamodzielnietekstprzyrodniczy•Czytatekstliterackizintonacją,stos
owniedojegotreści•Układaizadajetematycznepytaniaprzyrodnikowilubleśnikowi•Piszenotatkęosikorcenapodstawieprzeczytanegotekstu•Piszezdaniastarannie•
Uzupełniatabelkęodpowiednimiinformacjami•Znakolejnośćliterwalfabecieiwykorzystujejąwpraktyce•Zapisujewyrazyzgodniezpodanązasadąortograficzną•Wie,
gdziemożeznaleźćinformacjęowiewiórce•Szukainformacjiwźródłachwiedzy•Śpiewapiosenkę„Przyjęciewkarmniku”•Improwizujeruchemtekstimelodiępiosenki•
Uczestniczywzabawieruchowej•Właściwiereagujenakomendy•Poznajezwyczajezwierzątiichpożywienienapodstawietekstu•Poznajezwierzętazamieszkującenajbl
iższąokolicę•Kojarzywyglądzwierzęciaijegonazwęzzimowymizwyczajami•Wie,żezwierzętomnależypomagaćwokresiezimy•Wie,naczympolegapracaleśnika•Mierz
ylinieiporównujeichdługość•Rysujelinieopodanejdługości•Odczytujeinformacjezilustracji•Podajecałkowitądługośćliniizapomocąliczbykratekimian•Układaróżnef
iguryzapomocąokreślonejliczbyjednakowychsłomek•Posługujesięmilimetrami,centymetramiimetrami•Wykonujeobliczeniadotyczącepoznanychmian•Układapr
ostokątoobwodziewiększymniżpoprzedni•Rozwiązujezadaniaztreścią•Samodzielniedokonujepomiarówzapomocącentymetra 

Ponadpod- •Uzupełniausłyszaneinformacjeonowewiadomości•Jestpartneremwrozmowiezleśniczymnatematzwierząt–
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

stawowe dzielisięznimswojąwiedzą,wchodziznimwdyskusję•Piszestarannieibezbłędnie•Znazwierzętanajbliższejokolicy•Wie,doczegosłużąlizawki•Znazakresobowiązkówle
śnikawokresiezimy•Zgodnieiefektywniepracujewgrupie•Samodzielnierozwiązujetrudniejszezadania•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumieobowiąz
ującezasady,zawszeichprzestrzega 

Układkostny
człowiekaije
gorolaworga
nizmie 

(wĆzP2tematoz
naczonyjako„Pl
anyiferie”i„Szki
eletczłowieka”) 

Rozmowanatematplanówife
riizimowych. 
CzytanieopowiadaniaBeaty
Ostrowickiej„Planyiferie”. 
Uzupełnianieplanuwydarzeń
. 
Pisaniewypowiedzinatemat„
Mojeferie”. 
Sprawdzaniepisowniwyrazó
wwsłownikuortograficznym. 
Zdaniapojedynczeizłożone. 
Rzeczownikiwystępującetylk
owliczbiemnogiej. 
Przeprowadzeniewywiaduzl
ekarzem. 
Rysowaniepośladzie. 
Układanierymowanek. 

  Rozmowanate
matbezpieczne
jzabawypodcza
sferiizimowych
. 
Pracalekarza,fi
zjoterapeuty. 
Przypomnienie
zasadwzywani
apomocyipowi
adamianiaowy
padku. 
Numerpogoto
wiaratunkowe
goinumeralar
mowy. 

Budowairolaszki
eletu. 
Kontrolowaniest
anuzdrowiaistos
owaniesiędozale
ceńlekarza. 

Wprowadzeniep
ojęciaobwodufig
urygeometryczn
ej. 
Obliczaniedługoś
ciwszystkichbokó
wróżnychfigurge
ometrycznych. 
Obliczaniedługoś
cibokufigurygeo
metrycznejnapo
dstawiejejobwod
uipozostałychbo
kówtejsamejdług
ości. 
Porównywanieo
bwodówfigurgeo
metrycznych–
ćwiczeniapraktyc
zne. 
Mierzenieboków
figur. 

  Ćwiczeniaruc
howe„Ćwiczr
azemzemną”. 
Profilaktykac
horóbkręgosł
upaikości. 
Ważeniepleca
ków. 
Zajęciasporto
we. 

Odniesieniados P2s.56–59   P2s.56–59 P2s.56–59 M2s.48–49   P2s.58–59 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.43–44 
 
 

  ĆzP2s.43–44 
 

 ĆzPM2s.42–43 
 

  ĆzP2s.44 

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b 
1.2)b,c 
1.3)a,b,c,d,e,f 

  5.4,5.6,5.9,5.1
0,5.11 

6.8,6.9,6.10 7.3,7.5,7.6,7.10,7
.16,7.19 

  10.4)b 
10.4)d,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchawypowiedziinnych•Udzielaodpowiedzipełnymizdaniamipoprawnymipodwzględemgramatycznymistylistycznym•Dopowiadadalszyciągzdaniazłożonego•
ZpomocąN.korzystazesłownikaortograficznego•Układakrótkąwypowiedźpisemnąnatematferiizimowych•Piszeczytelnieiwliniaturze•Prawidłowołączyzesobąliter
y•Czytatekstopowiadaniaiwyciągazniegownioski•Opowiadatreśćczytanki,pomagającsobieplanemwydarzeń•Sprawnierozwiązujerebusy•Odróżniazdaniapojedyn
czeodzdańzłożonych•Układaciekawezdaniaokręgosłupie•Wie,gdziemożnaorganizowaćbezpiecznezabawy•Dbaoprawidłowąpostawępodczaswykonywaniaćwicz
eń•Bierzeudziałwzabawach,stosującsiędoichzasad•Uczestniczywwydarzeniachklasowychipodejmujerozmowęzfizjoterapeutą/nauczycielem•Odróżniaszkieletczł
owiekaodmiękkichczęściciała•Obliczaobwodykwadratówiprostokątów•Rozpoznajepodstawowefigurygeometryczne•Wykonujeobliczeniawzakresie100•Odczyt
ujeizapisujeliczbywzakresie100•Podajezpamięciiloczyny•Bierzeudziałwzajęciachsportowychizabawieruchowej•Prawidłoworeagujenakomendy•Bezpieczniewyk
onujećwiczeniagimnastyczne 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Ponadpod-
stawowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnatemat,uwzględniającwwypowiedziachobszarytematycznepodaneprzezN.•Samodzielniekorzystazesłownikaortograficznegoikory
gujebłędy•Swobodnieibezbłędniewypowiadasiępisemnienatematferiizimowych•Czytapłynnieibezbłędnietekstczytanki•Opowiadatreśćczytankibezpomocyplanu
wydarzeń•Wskazujerzeczownikimającetylkoliczbęmnogą•Wie,wjakisposóbdbaćokręgosłup•Wie,czymzajmujesięfizjoterapeuta•Znaelementybudowyszkieletucz
łowiekaipotrafijewskazaćnamodelu•Zapamiętujenazwystawówkolanowychipotrafiwytłumaczyć,doczegosłużą•Przestrzeganormzwiązanychzwagątornistra•Sam
odzielnierozwiązujezadanialogiczne•Obliczadługośćbokówróżnychfigurgeometrycznych,znającichobwód•Samodzielnierozwiązujezadanietrudniejsze•Podajezpa
mięciilorazy•Obliczaobwodywielokątówiinnychfigur•Sprawdzazałożonątezędotyczącąobwodówfigurgeometrycznych•Aktywnieuczestniczywzajęciachsportowy
ch•Sprawnieiprawidłowowykonujećwiczeniagimnastyczne•Prawidłowowykonujećwiczeniakorekcyjne 

Opowieśćzi
mowa 

SłuchanieiczytaniewierszaN
ataliiUsenko„Opowieśćzimo
wa”. 
Wyróżnieniewwierszuczęści
statycznejidynamicznej. 
Czytaniewierszazpodkładem
muzycznym. 
Pisaniespójnejwypowiedziz
wybranymiczasownikami. 
SzukanierymówwwierszuJoa
nnyKulmowej„Zimowesłowi
ki”. 
Ćwiczeniawukładaniurymów
. 
Pisaniewiersza. 

Wybieraniepo
dkładumuzycz
negodowiersza
. 
Słuchanieutwo
rówRobertaSc
humanna„Wie
czór”i„Wzlot”o
razSiergiejaPro
kofiewa„Tanie
c”. 

Rysowanieilust
racjizapomocą
plam,liniiikrop
ekdowiersza„O
powieśćzimow
a”. 
ClaudeMonet–
przedstawicielf
rancuskiegoim
presjonizmuije
gozimowyobra
z„Sroka”. 
Rysowaniekred
ąnaczarnymkar
tonieobrazka„
Mojazimowata
jemnica”. 

  Obliczanieiporów
nywanieobwodó
wtrójkątów. 
Obliczaniebokutr
ójkątanapodstaw
iejegoobwoduidł
ugościdwóchbok
ów. 
Mierzenieboków
trójkątów. 
Układanietrójkąt
ówzapomocą15p
atyczków. 
Rozwiązywanieza
dańztreścią. 

  Zabawarucho
wa„Komórkid
owynajęcia”. 
 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik

P2s.60–61     M2s.50–51 
 

   



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
206 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.45 
 

    ĆzPM2s.44–45    

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

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

3.1)b,c 
 

4.2)b 
4.3)a,b 

 
 

 
 

7.5,7.6,7.8, 
7.10,7.16 

 
 

 10.4)e 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchawypowiedziinnych•Zuwagąsłuchatreściwiersza„Opowieśćzimowa”ipodajeskojarzeniazobrazemClaude’aMoneta„Sroka”•Czytawierszezuwzględnieniemi
ntonacjiiinterpunkcji•Argumentujeswojewypowiedzidotycząceplastycznego,muzycznegoifilmowegoaspektuinterpretowaniawiersza•Mieścisięwliniaturze•Pisze
starannie•Wyszukujewtekścieczasownikiiukładaznimispójnąwypowiedź•Podajerymydopodanychwyrazów•Wypowiadasięnatematobrazu„Sroka”,uwzględniając
jegotematykę,kolorystykęinastrój•Przedstawiatreśćwierszazapomocąsymboli•Aktywniesłuchamuzykipoważnej•ZpomocąN.rozwiązujezadanietrudniejsze•Oblic
zaobwodytrójkątów•Samodzielniemierzydługośćodcinków•Układaróżnetrójkątyzokreślonejliczbypatyczków•Dodajewzakresie100•Odczytujezplanunazwyuliciic
hdługości•Przestrzegazasadobowiązującychwzabawach 

Ponadpod-
stawowe 

•Samodzielnieukładaizapisujewzeszyciewierszotematycezimowej•Zastępujepodanewyrażeniaizwrotyinnymiopodobnymznaczeniuliterackim•Wsposóbtwórczyp
rzedstawiatreśćwierszazapomocąsymboli•Zapamiętujenazwyutworówmuzycznychiichkompozytorów•Obliczadługośćjednegozbokówtrójkąta,znającjegoobwódi
długośćpozostałychboków•Samodzielnierozwiązujezadanietrudniejsze•Pamięciowoibezbłędniedzieliwzakresie100•Zawszeprzestrzegawzabawieobowiązującyc
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

hzasad 

Beskidyiich
mieszkańcy(

wĆzP2tematoz
naczonyjako„Be
skidy”i„Zaułeksł
ówek–
wyrazyzch”) 

Czytaniezezrozumienieminf
ormacjioBeskidach. 
Szukanieinformacjiobeskidz
kichpasmachgórskichiuzdro
wiskach. 
Ustneopisywaniestrojugórali
żywieckich. 
Pisanieprzyśpiewkigóralskiej
. 
Utrwaleniezasadypisowniwi
elkąliterąnazwgeograficznyc
h. 
Poznaniezasadortograficzny
chdotyczącychpisowniwyraz
ówzch. 
Ilustrowaniewyra- 
zówzch. 
Uzupełnianietabeliwyrazami
będącymiczęściamimowy. 
Pisaniewyrazówwkolejności
alfabetycznej. 
Przeliczanieliterigłosekwwyr
azach. 
Układanieipisaniezdań. 

Słuchanieprzyś
piewekgóralski
ch. 
Położeniedźwi
ękufanapięcioli
nii. 
Nazwaliterowa
dźwiękufa. 
Graniedźwięku
fazgodniezzapi
sanymiwartośc
iaminut. 

Sztukaludowa–
malowanienas
zkle,koronkarst
wo,bibułkarst
wo,rzeźbyzdre
wna. 

Kulturagóralib
eskidzkich. 

Elementykrajobr
azuBeskidów. 
Pasmagórskiewy
stępującewBeski
dach. 
PołożenieBeskid
ównamapie. 
Ćwiczeniapraktyc
znezmapąPolski. 
ParkiNarodowew
ystępującenatere
nieBeskidów. 
Posługiwaniesięk
ierunkamigeogra
ficznymi. 

 Wykonanie
ozdóbzbibuł
y. 

Człowiekczą
stkąśrodowi
skanaturaln
ego. 

Zabawarucho
wa„Rybacyiry
bki”. 
Zajęcia 
sportowe. 
 

Odniesieniados P2s.62–65  P2s.63 P2s.62–64 P2s.62–63  P2s.63–64   
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.46–49 ĆzP2s.49 ĆzP2s.46 ĆzP2s.46 ĆzP2s.47  ĆzP2s.46   

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

3.1)a,b,c 
3.2)a,d 

4.1)a 
4.3)a 
 

5.3,5.4,5.5,5.7 6.2,6.4,6.6  9.2)a,b,c 
9.3)a 

11.8 10.3)c 
10.4)b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •SamodzielnieczytatekstoBeskidach•Czytazezrozumieniem•Odczytujelogotypyparkównarodowych•Napytaniaodpowiadazdaniami•Wyjaśniaznaczeniesłowauzd
rowisko•Streszczaswoimisłowamitekstliteracki„Szkołanadobłokami”•ZpomocąN.wyjaśniaznaczenieniezrozumiałychwyrazów•Napodstawiezgromadzonegosłow
nictwaopisujestrójgóralski•Przekazujerówieśnikomzwięzłeinformacjeopasmachbeskidzkichnapodstawiepodanychwiadomości•ZpomocąN.korzystazróżnychźród
ełwiedzy•Stosujezasadępisownizwielkiejlitery•Poznajezasadypisowniwyrazówzch•Układapytaniadoilustracji•Rozróżniarzeczowniki,czasowniki,przymiotnikiiprz
ysłówki•Piszezdania,dbającopoprawnośćortograficzną,gramatycznąiinterpunkcyjną•Piszeczytelnieiestetycznie•Podajenazwypasmbeskidzkichwkolejnościalfabe
tycznej•Ilustrujewybraneprzezsiebiewyrazyzch•Zmieniajednąliteręwwyrazie,tworzącnowywyraz•Słuchaprzyśpiewekgóralskich•Próbujezaśpiewaćprzyśpiewkęw
gwarzegóralskiej•Gradźwiękfanaflecie/dzwonkachchromatycznychzgodniezzapisanymiwartościaminut•Kojarzynazwęsolmizacyjnądźwiękufaznazwąliterowąf•
Wymieniaelementysztukiludowej•Rozumiezasadypracyzespołowej•Wie,żePolskęzamieszkujągórale•Starasięzrozumiećkulturęgóralibeskidzkich•Nazywaelemen
tykrajobrazugórskiego•Rozumieistotęplakatuiwykonujego,reklamującwybranąbeskidzkąmiejscowość•Wykonujeozdobęzbibuływedługswojegopomysłu•Uczest
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

niczywzajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytapłynnie,bezbłędnieizintonacją•Samodzielnie,napodstawieilustracji,opisujestrójgóralski•Piszebezbłędnie•Określapołożeniepasmbeskidzkich•Operujekier
unkamigłównymiipośrednimi•Szukainformacjinatematpochodzenianazwgeograficznychnajbliższejokolicy•Aktywnieuczestniczywzajęciachsportowych•Rozumie
zasadyobowiązującewgrach,zawszeichprzestrzega 
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Tydzień20.WyprawadoAfryki 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz.,edukacjaspołeczna– 
1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Podbao- 
babem 

Układaniehistoryjkiobrazko
wejnapodstawieafrykańskiej
baśniMariiKrüger„Dziewczy
naigwiazdy”. 
CzytanieopowiadaniaAnnyO
nichimowskiej„Podbaobabe
m”. 
Wypowiadaniesięnatematw
arunkówżyciawAfryce. 
Rozwiązywanieproblemu. 
Pisaniezdańzpamięci. 
Łączenieczasownikówzrzecz
ownikamiodczasownikowy
mi. 
Układanieodpowiedzinapyta
nia. 
Wskazywaniepodobieństwir
óżnic 
wubiorzeafrykańskichludów. 

Zabawaprzymu
zyce„Lecimysa
molotem”. 
Ćwiczeniarytmi
czne–
afrykańskitanie
c. 
Słuchanierytm
ówafrykańskiej
muzyki. 

Zapoznaniesię
poprzezprzeka
zmultimedialn
yzafrykańskąsz
tukąludowąirz
emiosłemartys
tycznym. 
Wykonanieafry
kańskichozdób
. 

Zabawyiobowi
ązkiafrykańskic
hdzieci. 
Podziałpraciob
owiązkówmięd
zykobietamiim
ężczyznami. 
Przedstawiciel
eafrykańskichg
rupetnicznych. 
Relacjemiędzyc
złonkamiafryka
ńskiejrodziny. 

Problemywynikaj
ącezbrakubieżąc
ejwody. 
Poryrokuwystęp
ującewAfryce. 

Obliczaniedługoś
citaśmy. 
Wprowadzeniep
ojęciaobwodukw
adratu. 
Porównywanieo
bwodukwadrató
w. 
Rozwiązywanieza
dańztreścią. 
Wskazywaniekw
adratuookreślon
ymobwodzie. 
Obliczaniebokuk
wadratunapodst
awiejegoobwodu
. 

 Różnorodno
śćetnicznab
ogactwemaf
rykańskiejtr
adycji,kultur
yireligii. 
Podstawow
eprawoczło
wiekadogod
negożycia. 

Zabawa 
ruchowa 
„Cze,czekule”
. 
Zajęcia 
sportowe. 
 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza

P2s.66–67 
 

  P2s.66–67 
 

P2s.66–67 
 

M2s.52–53 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.50   ĆzP2s.50  ĆzPM2s.46–47    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

3.1)a,c 
3.2)b 

4.1)b 
4.3)a 

5.3,5.4,5.5 6.5 
6.7)a,b 

7.4,7.5,7.6,7.8,7.
10,7.16 

 11.1,11.2 10.4)e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchatekstuczytanegoprzezrówieśników•Udzielapełnychodpowiedzidotyczącychbaśni„Dziewczynaigwiazdy”•Wypowiadasięnatematwysłuchanejbaśni•Uzupe
łniawypowiedziinnych•Jestzainteresowanypozycjamiliteraturydziecięcej•Układaobrazkiwkolejnościwydarzeń,tworząchistoryjkęobrazkową•CzytatekstoAfryceiw
yciągazniegownioskidotycząceproblemówjejmieszkańców•Samodzielniewyszukujewtekścieodpowiedniefragmenty•Czytaksiążkipolecaneprzeznauczyciela•Pisz
eczytelnieiestetycznie•Piszezdaniezpamięci,pamiętającozasadachortograficznychiinterpunkcyjnych•Tworzypisemnąwypowiedźnatematbaśni•Realizujeprostesc
hematymuzyczne•Improwizujeruchemmuzykę•Zuwagąsłuchaafrykańskiejmuzykiipoznajejejrytm•Wykonujeprostytaniecafrykański•Potrafiodróżnićsztukęafryka
ńskąodsztukipochodzącejzinnychregionówświata•Tworzącwłasneprace,wzorujesięnaprzekazachmedialnych•Pamiętaoprawachautorskich•Wykonujeozdobyafr
ykańskiewedługswojegopomysłu•Naprzykładziebaśni„Dziewczynaigwiazdy”rozumiepotrzebęorganizowaniapomocyskierowanejdozwierzątiludzi•Jesttolerancyj
nywobecosóbmającychczarnykolorskóry,innezwyczajeikulturę•Zgodniewspółpracujewzabawie•Obliczaobwodykwadratów•Znaróżnesposobyobliczaniaobwodu
kwadratówipraktyczniejestosuje•Porównujeobwodykwadratówróżniącychsięwielkością•Posługujesiętakimijednostkami,jakmilimetryicentymetry•Rysujekwadr
atookreślonymobwodzie•Rozwiązujezadaniaztreścią•Uczestniczywzabawachizajęciachruchowych,właściwiereagujenakomendy•Sprawnieidokładniewykonujeć
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

wiczeniagimnastyczne 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytapłynnie,bezbłędnieizodpowiedniąintonacją•Bezbłędniepiszezdaniazpamięci•Samodzielniedokonujekorektyswojejpracy•Samodzielniekorzystazzasobówb
ibliotekiszkolnej•Wykonujeciekawe,koloroweibogatewszczegółyozdobycharakterystycznedlaAfryki•Znakulturęizwyczajeafrykańskichplemion•Rozumieznaczeni
epracyafrykańskichdzieci•AkceptujeipogłębiaswojąwiedzęnatematróżnorodnościkulturowejmieszkańcówAfryki•Potrafiwyjaśnićproblemyzwiązanezbrakiemwod
y•ZnainazywaporyrokuwystępującewAfryce•Obliczabokkwadratu,znającjegoobwód•Aktywnieuczestniczywzajęciachruchowychisportowych•Rozumiezasadyob
owiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 

PodróżezObi
eżyświatem–
Afryka 

Układanieodpowiedzinapyta
nieproblemowe„JakajestAfr
yka?”napodstawiewierszaUr
szuliPiotrowskiej„Obieżyświ
atwAfryce”,zebranychinfor
macjiiwłasnychdoświadczeń
. 
Układaniepytańdotyczących
Afryki. 
Korzystaniezróżnychźródełw
iedzy. 
Graw„Memo”. 
Rozpoznawanierzeczownikó
w,przymiotnikówiczasownik
ów. 
Wyjaśnianiezasadpisowniwy
razówzubezdźwięcznieniem. 
Pisaniewyrazówwkolejności
alfabetycznej. 
Pisaniezdańnatematafrykań

Zabawarytmicz
na„Dłoniewdół
,dłoniedogóry”
. 

Wykonanieafry
kańskichmasek
. 

Współpracawz
espole–
podziałobowią
zków. 
Akceptowanie
osóbinnejnaro
dowości,kultur
yireligii. 

KrajobrazyAfryki. 
Floraifaunaafryk
ańskiejsawanny,l
asutropikalnegoi
pustyni. 
PołożenieAfrykin
amapieświata. 
Posługiwaniesięk
ierunkamigeogra
ficznymi. 

Poznaniesposob
ówobliczaniaobw
oduprostokąta. 
Mierzenieboków
prostokąta. 
Rozwiązywanieza
dańztreścią. 
Rysowanieprosto
kątów. 

Materiałyite
chnikabudo
waniaafryka
ńskichdomó
w. 

Przestrzega
niezasadwsy
tuacjachzad
aniowych. 
Mieszkańcy
Afrykiiichbli
skośćznatur
ą. 

Zabawarucho
wa„Blada”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

skiegopaństwa. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.68–69 
 

  
 

P2s.68–69 
 

P2s.68–69 
 
 

M2s.54–55 
 

P2s.69   

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.51–52    ĆzP2s.51–52 ĆzPM2s.48–49    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,b,c 
1.3)b,c,e,f,g 

3.1)a 4.1)b 
4.2)b,c 

5.4,5.5 
 

6.4,6.5, 
6.7)a,b 
6.10 

7.5,7.6,7.8,7.10,7
.16 

9.1)b 11.7,11.8 10.2)b 
10.4)b,c 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •ZuwagąsłuchainformacjiprzekazywanychprzezN.irówieśników•Rytmicznierecytujewyliczankę•Czytawierszzodpowiedniąinterpunkcjąiintonacją•Czytazezrozum
ieniemtekstyoAfryce•Układaodpowiedzinapytania•KojarzyzesobąinformacjedotycząceAfryki•ZpomocąN.korzystazlaptopalubinnychźródełwiedzy•Szukainforma
cjinapodanytemat•UkładaizapisujepytaniadotycząceAfryki•Wyróżniaczęścimowy•Wykorzystujewpraktyceznajomośćalfabetu•Układaizapisujewypowiedźnapod
anytemat,uwzględniajączasadyortograficzne,gramatyczneiinterpunkcyjne•Wyjaśniapisownięwyrazówzubezdźwięcznieniem•Wykonujemaskiinspirowaneafryka
ńskąkulturą•Współpracujewgrupie,dzielącsięobowiązkami•Wie,żeemocjesąwyrażanewróżnysposób•Respektujeprawoinnychdowyznawaniaswojejkulturyireligii
•ZpomocąN.odszukujenamapiepodanepaństwaafrykańskie•RozpoznajeinazywazwierzętaAfryki•Wyjaśniazależnośćzjawiskprzyrodyodpórroku•Obliczaobwódpr
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ostokąta•Znaróżnesposobyobliczaniaobwoduprostokątaistosujejewpraktyce•Mierzydługośćbokówprostokąta•Mnożywzakresietabliczkimnożenia•Sprawniedo
dajedosiebieliczbydwucyfrowe•Posługujesiętakimijednostkami,jakmetr,centymetr•Rysujeprostokątowymiarachwiększychodpodanego•Rozwiązujezadaniaztreś
cią•Napodstawieilustracjiwyjaśniametodybudowaniadomówiwymieniamateriałbudulcowy•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Samodzielniewyjaśniaznaczeniewyrażeń:CzarnyLąd,BiałaAfryka,StaryŚwiat•Czytapłynnie,bezbłędnieiprawidłowowiersz„ObieżyświatwAfryce”•Zapisujepytania
,naktórechciałbyznaleźćodpowiedź•Samodzielniekorzystazlaptopalubinnychźródełwiedzy•Znanazwyafrykańskichplemion,ichsposobyżyciaizwyczaje•Wie,czymz
ajmujesięludkoczowniczyipasterski•RozróżniakrajobrazyAfrykiiichcharakterystycznecechy•Określawarunkiprzyrodniczeiatmosferycznewystępującenaobszarzek
rajobrazówAfryki•OkreślapołożenieAfrykiioceanówwstosunkudopodanegoobiektu•Posługujesiękierunkamigłównymiipośrednimi•Samodzielnieodszukujewymi
enionemiastanamapie•Wykonujewpamięciibezbłędnieobliczenianadodawanieimnożenie•Bezbłędnieisamodzielnierozwiązujezadaniaztreścią•Potrafipowiązaćz
esobąfaktyzwiązanezesposobemżyciaibudowaniemokreślonegotypudomu•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej,zawszeprzestrzegazasadzabawy 

Jakiezwierzę
tażyjąwAfryc
e? 

 

SłuchaniefragmentuksiążkiH
enrykaSienkiewicza„Wpusty
niiwpuszczy”opisującegosło
nia. 
Formułowanieodpowiedzina
pytaniadotyczącetekstu„Jaki
ezwierzętażyjąwAfryce?”. 
Wykreślaniewdiagramienaz
wzwierzątafrykańskich. 
Wyjaśnianiezwrotów:iśćlwu
wpaszczęimiećlwieserce. 
Pisaniezdańzpamięci. 
Szukaniewwyrazachnazwzwi
erząt. 
Rozmowanatematzwierzątz
agrożonychwyginięciem. 
Szukanieinformacjiwróżnych

Słuchanieodgło
sówprzyrody–
odgłosyzwierzą
tafrykańskich. 
 

 Planowaniepra
cynadtworzeni
emklasowegoa
lbumuozwierzę
tach. 

Strefykrajobrazo
weAfrykiiwystęp
ującewnichporyr
oku. 
Rozpoznawaniez
wierzątafrykańsk
ich. 
Życiezwierzątwic
hśrodowiskunatu
ralnym. 
Zwierzętastadnei
żyjącesamotnie.P
rezentacjamulti
medialna„Poznaj
zagrożonegatunk
izwierząt”. 

Mierzeniedługoś
cibokówfigurgeo
metrycznych. 
Obliczanieobwod
ówfigurgeometry
cznych. 
Rozwiązywanieza
daniaztreściąizad
anialogicznego. 
Obliczaniedługoś
cibokówkwadrat
u. 

Przygotowa
niealbumu„
ZwierzętaAf
ryki’. 

Podejmowa
niewłaściwy
chdecyzjizwi
ązanychześr
odowiskiem
naturalnym.
Współzależ
nośćmiędzy
człowiekiem
aprzyrodą. 

Zabawarucho
wa„Kuraigąsi
enica”. 
Zajęciasporto
we. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

źródłach. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.70–71 
 

   P2s.70–71 
 

M2s.56–57 
 

   

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.53–54    ĆzP2s.53–54 ĆzPM2s.50  ĆzPM2s.50  

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

3.1)c 
 

 5.4 6.4,6.5,6.6, 
6.7)a,b 
6.10 

7.3,7.5,7.10, 
7.16 
 

9.2)b,c 
9.3)a 

11.8 10.2)a 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •ZuwagąsłuchafragmentutekstuliterackiegoHenrykaSienkiewicza„Wpustyniiwpuszczy”•Poszerzaswojesłownictwoonowepojęcia•Rozmawianatematzwierzątegz
otycznychzamieszkującychswojeśrodowiskonaturalne•Czytatekstzezrozumieniem•Piszestarannie,zzasadamikaligrafii•Przestrzegawwypowiedziachpisemnychza
sadortograficznych,interpunkcyjnychigramatycznych•Korzystazróżnychźródełwiedzy•Piszezdaniazpoznanymizwrotami:iśćlwuwpaszczęimiećlwieserce•Uczestnic
zywzabawieteatralnej,ilustrującruchemzachowaniazwierząt•Rozpoznajeodgłosyegzotycznychzwierząt•NazywazwierzętawystępującewAfryce•Znaprzyczynypro
wadzącedowyginięcianiektórychgatunkówzwierzątwAfryce(kłusownictwo)•Umieprowadzićkulturalnąrozmowę•Sprawnieobliczaobwodyróżnychfigurgeometryc
znych•Mierzydługośćodcinków•Posługujesiętakimijednostkami,jakmetricentymetr•Obliczabokkwadratu,znającjegoobwód•Rozpoznajeinazywafigurygeometryc
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

zne•Dokonujeobliczeńnadodawanie,mnożenieidzieleniewpoznanymzakresie•Wykonujetematycznyalbumozwierzętachafrykańskichwpostaciksiążki•Uczestniczy
wzabawieruchowejizajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytatekstpłynnie,bezbłędnieizezrozumieniem•Umieprowadzićkonstruktywnąrozmowę•Układaizapisujewywiadzdowolnymzwierzęciem•Samodzielniekorzyst
azróżnychźródełwiedzy•Zapisujerozbudowanezdaniazpoznanymizwrotami:iśćlwuwpaszczęimiećlwieserce•Piszebezbłędnie•Wymieniazwierzętażyjącewstadzie•
Kojarzyafrykańskiekrajobrazyzporamiroku•DokonujepodziałuprzyczynginięciazwierzątwAfryce•Samodzielnierozwiązujezadanielogiczne•Bezbłędnieisprawniedo
daje,mnożyidzieliwpoznanymzakresie•Przedstawiadwasposobyrozwiązaniazadania•Planujepracęnadtworzeniemklasowegoalbumuzwierzątafrykańskichwformi
efilmu,animacjilubprezentacji•Aktywnieuczestniczywzabawachruchowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 

Zaułek 
słówek–
wyrazyzh 

 

Słuchaniebajki„Hienaiżebrak
”. 
Rozmowanatemattreścibajki
. 
Opisywanieilustracji. 
Układanieopowiadaniazwyr
azamizh. 
Poznaniezasadpisowniwyraz
ówzh. 
Pisaniewyrazówwielkąliterą
zH. 
Układanieipisaniezdaniaozn
ajmującego,pytającego,rozk
azującegoiwykrzyknikowego
. 
Układaniepytańdotekstówiil
ustracji. 
Pisanieskojarzeńdopodanyc
hwyrazów. 

Śpiewaniepios
enki„Przyjęcie
wkarmniku”. 
Nazwyliterowe
dźwiękówre,fa,
la. 
Granienainstru
mentachdźwię
kówre,fa,la. 
Improwizowan
ieruchemmuzy
kiafrykańskiej. 

  
 
 

 Powtórzeniemat
eriału–
obliczanieobwod
ówfigurgeometry
cznych. 
Rysowaniefigury
opodanymobwo
dzie. 
Rozwiązywanieza
danialogicznego. 
Obliczanieobwod
ufigurypopomnie
jszeniujejboków. 
Odnajdywaniefig
urotymsamymks
ztałcie. 

 Okazywanie
szacunkuos
obomoniski
mstatusiem
aterialnym. 
Naszeceleży
ciowenapod
stawie 
bajki„Hienai
żebrak”. 

Zabawarucho
wa„Hyc!,hyc!,
hop!,hop!”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Pisanieodpowiedzi. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.72–73 
 

    M2s.58–59 
 

   

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.55–56 ĆzP2s.56    ĆzPM2s.51    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,b,d 
1.3)a,c,d,e,f 

3.1)a,b 
3.2)a,b,d 

  
 

 7.1,7.3,7.5,7.6,7.
8,7.10,7.16 

 11.1,11.2 10.4)d,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Zuwagąsłuchabajkiafrykańskiej•OdpowiadazdaniaminapytaniaN.•Opisujeilustracjęwpodręczniku•Poznajezasadypisowniwyrazówzh•Układaizapisujezdaniazwy
razamizh•Stosujepisownięwyrazówwielkąliterąorazzasadęstosowaniaprzecinkówprzywyliczaniu•Uczestniczywrozmowienatematpodróżowaniaizainteresowańp
odróżników•Układazdaniaoznajmujące,rozkazujące,pytająceiwykrzyknikowe•Podajewyrazyukrytewinnychwyrazach•Układaopowiadaniezwyrazamizh•Śpiewap
iosenkę„Przyjęciewkarmniku”•Wyrażaruchemcharakterirytmafrykańskiejmuzyki•Granadowolnyminstrumenciedźwiękifa,re,lazgodniezpodanymzapisemnutowy
m•Rysujeilustracjędoułożonegoprzezsiebieopowiadania•Obliczaobwodyprostokątówitrójkątów•ZpomocąN.rozwiązujezadanialogiczne•Obliczaobwódprostokąt
aopomniejszonychbokachwporównaniuzpierwotnymprostokątem•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujenakomendy 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Ponadpod-
stawowe 

•Rozumiesensbajki„Hienaiżebrak”•Opisujeilustrację,nadającjejcharakteropowiadania•Bezbłędniestosujepoznanezasadyzh•Aktywnieśpiewapiosenkę„Przyjęcie
wkarmniku”•Gramelodienadowolnyminstrumencie•SamodzielniezapisujegamęC-
dur,uwzględniającnazwysolmizacyjneiliterowe•Wskazujehienęjakozwierzępadlinożerneirozumiejejsposóbodżywiania•Rozumiezależnościwystępującewprzyrodz
iemiędzyzwierzętami•Samodzielnierozwiązujezadanialogiczne•Obliczabokitrójkąta,znającjegoobwódidługośćjednegozboków•Obliczabokkwadratowegopudełk
a,znającjegoobwód•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumiezasadyobowiązującewzabawach,zawszeichprzestrzega 

DziennikzMa
dagaskaru 

Obejrzeniefragmentufilmua
nimowanego„Madagaskar”. 
Czytaniedziennikapodróży. 
Różnicemiędzydziennikiema
pamiętnikiem. 
Przygotowaniewpisówdodzi
ennikaipamiętnika. 
Czytaniewywiadu. 
Przygotowaniepytańdowywi
aduzpodróżniczką. 
Odmianaczasownikaprzezos
oby. 
Rodzinywyrazówwędrówkaij
azda. 
Wyjaśnianiepowiedzenia„Po
dróżekształcą”. 

  Wolontariat–
bezinteresown
apomocdziecio
mzMadagaskar
u. 
Jesteśmytolera
ncyjniwobecin
nychnarodowo
ściikultur. 

Posługiwaniesięk
ierunkamigłówny
miipośrednimi. 
Wprowadzeniep
ojęciawyspa. 
PołożenieMadag
askarunamapieś
wiata. 
Słuchanieciekaw
ostekoMadagask
arze. 
Osobliwościprzyr
odniczeMadagas
karu–
obejrzeniefilmup
rzyrodniczego. 

 Wykonaniez
abawkijo-
jozguzików. 
 

Wjakisposó
bzostaćwolo
ntariuszemi
pomagaćinn
ym? 

Zabawarucho
wa„Wystawn
ogę” 
Zajęciasporto
we. 
 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate

P2s.74–75 
 

  P2s.74 P2s.74–75 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.57–58         

Odniesienia 
dopodstawy 
programowej 

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

 
 

 5.2,5.5 6.4,6.6  9.1)a 
9.2)a,c 
9.3)a,b 

11.2 
 

10.4)a,b,d,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Zuwagąsłuchainnychiuzupełniaichwypowiedzi•Wypowiadasięzgodniezzasadamigramatykiistylistyki•Czytatekstzezrozumieniem•Czytawywiadzpodziałemnarol
e•ZdaniamiodpowiadanapytaniaN.•Układapytanianapodanytemat•OpisujeżyciemieszkańcówMadagaskaru•Przygotowujewpisydopamiętnikaidziennika•Korzys
tazróżnychźródełwiedzy•Dopisujedorzeczownikaprzymiotnikiwodpowiedniejformie•Dopowiadawłaściweformyczasownikówdozaimkówosobowych•Rozpoznaj
ewyrazynależącedowłaściwejrodziny•Argumentujeswojewypowiedzi•Piszestarannie•Słuchaodgłosówprzyrody–
lemurów•JesttolerancyjnywobeczwyczajówitradycjimieszkańcówMadagaskaru•Podejmujerozmowęzrodzicaminatematswoichnarodzin•Znatypowezwierzętażyj
ącenaMadagaskarze•Posługujesięigłą•Wykonujezgodniezinstrukcjązabawkęjo-
jozguzików•Uczestniczywzabawieizajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytabezbłędnie,płynnieizwłaściwąintonacją•Rozróżniazapisyzdziennikaipamiętnika•Kojarzyfaktyzprzyczynami•PłynnieopisujeżyciemieszkańcówMadagaskaru
•Odmieniaczasownikprzezosoby•OkreślapołożenieMadagaskaruwstosunkudopodanychobiektówgeograficznych•Napodstawiemapypróbujeokreślićdefinicjęwys
py•ZnaciekawostkioMadagaskarze•Poznajeodgłosylemurów•Wie,wjakisposóbzostaćwolontariuszem•Wie,wjakisposóbmożnapomócdzieciomzMadagaskaru•Ak
tywnieuczestniczywzabawieizajęciachsportowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrach,zawszeichprzestrzega 
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Rozkładmateriałunauczaniaiwychowaniadlaklasy3.Luty 
Tematypodanewmateriałachtopropozycja,którąmożnazapisaćwdzienniku. 

 

Tydzień21.Sprawiamyinnymradość 

Liczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz.,edukacjaspołeczna– 
1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

OrderUśmie
chu 

CzytanietekstupiosenkiMa
rcinaBrykczyńskiego„Orde
rUśmiechu”zpodziałemna
role. 
Oglądaniezdjęćnajwyższyc
hodznaczeńpaństwowych. 
Rozmowanatematnagródi
odznaczeń. 
Pisaniezdań. 
Pisanieskojarzeń. 
Wyjaśnianieznaczeniawyr
ażeń. 
Uzupełnianiezdań. 
 

  Zabawanapowit
anie„Podajępiłk
ę”. 
Uczucia. 
 

 Rozwiązywanieza
danianaporówny
wanieróżnicowe. 
Rozwiązywanieza
dańozakupach. 
Obliczaniekwotyp
rzecenyfarb. 
Obliczanieróżnicy
międzynajdroższą
anajtańsząparąsk
arpet. 
Obliczaniecenysza
lika. 
Wskazywanienajt
ańszychczapekirę
kawiczek. 
Rozwiązywanieza
daniawedługpoda
negowarunku. 

  Zabawa„Bere
kzzaczarowan
ąpiłką”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Obliczaniecenzak
upówpoobniżkac
hpromocyjnych. 
Obliczaniekwotyz
akupów. 
Pamięciowewyko
nywanieobliczeń. 
Obliczaniecenyto
warupoprzecenie. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.76–77   P2s.76–77  M2s.60–63    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.59   ĆzP2s.59  ĆzPM2s.52    

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

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

  5.4,5.8  7.2,7.3,7.4,7.5,7.8
,7.9 

  10.3)a,c 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Czytatekstpiosenkizpodziałemnarole•Wie,jakiesąnajwyższeodznaczeniapaństwoweizacosąprzyznawane•Wypowiadasięnatematnagródiodznaczeń•Odpowiad
anapytaniaN.pełnymizdaniami•Napodstawiezdobytychwiadomościpisze,zacoprzyznawanyjestOrderUśmiechu•Podajeskojarzeniazwiązanezesłońcem•Piszestara
nniewliniaturze•Uzupełniazdaniawyrazamizramkiwodpowiedniejformie•Nazywauczuciaiemocjetowarzyszącepodczasotrzymywanianagrody•Wie,żesąludzieszcz
ególniezasłużenidlamiejscowości,wktórejmieszka•Uczestniczywzabawach•Rozwiązujezadanianaporównywanieróżnicowe•Obliczacenyproduktów•Porównujece
ny•Układazadaniedoilustracji•Rozumiepojęciapromocjaiobniżka•Rozwiązujezadaniaztreścią•Obliczacenyzakupówpoobniżkachpromocyjnychipoprzecenie•Roz
wiązujezadaniewedługpodanegowarunku•Wykonujeobliczeniawpamięci•Uczestniczywzabawachizajęciachruchowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Porównujepodanewyrazyiwyrażenia•Wyjaśniasamodzielnieznaczeniepodanychwyrażeń•Wymieniakilkazasłużonychosóbdlamiejscowości,wktórejmieszka,ipotr
afipodaćichzasługi•Sprawnieibezbłędnierozwiązujezadanianaobliczeniapieniężne•Dokonujebezbłędnychpamięciowychobliczeńnadodawanieiodejmowanie•Roz
umiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega•Sprawniepodajeiłapiepiłkę 

„Gazeta 
Przyjazna”– 
OrderUśmie
chu 

 

Wprowadzeniedozajęć– 
słuchanieodgłosówśmiech
u. 
Podawanieinnejnazwyśmi
echu. 
Słuchanieinformacjiośmie
chu. 
PoznaniehistoriiOrderuUś
miechu. 
OglądanieilustracjiOrderu
Uśmiechu. 
Słuchanieinformacjioprzyz
nawaniuOrderuUśmiechu. 
Wypisywanienazwisk. 
Czytaniezwrotów. 

Graniedźwięku
si. 
Śpiewaniepios
enki. 
 

Wykonaniepra
cyplastycznej„
MójOrderUśmi
echu". 
 

  Obliczaniedługośc
itrasy. 
Porównywaniedłu
gościszlaku. 
Obliczeniatemper
atury. 
Rozwiązywanieza
daniaztreścią. 
Obliczanieciężaru
plecakazpołowącz
ekolady. 
Obliczanieczasutr
waniawycieczki. 
Rozwiązywanieza
daniatekstowego. 

  Zabawaożywi
ająca„Zanieś–
przynieś”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Zapisywaniezdań. 
Pisowniawyrazówzh. 
Układaniezdańzprzymiotni
kami. 
Uzupełnieniekartzkalenda
rza. 
Pisaniezdań. 
Zabawanapożegnanie. 
 

Obliczaniedługośc
itaśmy. 
Obliczanieciężaruj
ajka. 
Zaznaczaniegodzi
nnazegarach. 
Obliczanietemper
atury. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.78–79 
 
 

    M2s.64–65    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.60–61 
 

    ĆzPM2s.53    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,c 
1.3)a,c,e,f,g 

 4.2)b   7.3,7.4,7.5,7.6,7.8
,7.9,7.10,7.11,7.1
3,7.15 

  10.3)c 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięnaokreślonytematnapodstawiewłasnychdoświadczeń•Odpowiadanapostawionepytania•Podajewyrazybliskoznacznedosłowaśmiech•
Słuchaprzekazywanychinformacji•Czytainformacjezpodręcznika•Odpowiadanapytanianapodstawietekstuiilustracji•TworzywniosekdoKapitułyOrderuUśmiechu
•Uzasadniaswójwybór•Piszenazwiskawielkąliterą•Czytaiwyjaśniaznaczeniezwrotówzwiązanychześmiechem•Układaizapisujezdania•Pamiętaopoprawnejpisown
iwyrazów:he,ha,hiorazinnychzawierającychh•Wyjaśniaznaczeniewyrazów,korzystazesłownikajęzykapolskiego•Układazdaniezwybranymprzymiotnikiem•Uzupeł
niakartkizkalendarza•Pamiętaopisowninazwświątwielkąliterą•Piszezdaniaobabcilubdziadku,korzystajączpodanychwyrażeń•Granawybranyminstrumenciedźwię
ksi•Śpiewapoznanąpiosenkę•Rysujekluczwiolinowy•ProjektujeilepizplastelinyOrderUśmiechu•Rozwiązujezadaniaztreścią•Obliczaiporównujedługości•Dokonuj
eobliczeńwagowych•Obliczatemperaturę•Dokonujeobliczeńzegarowych•Obliczaciężarjajka•Uczestniczywzabawieruchowej,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnaokreślonytemat•Sprawniekorzystazróżnychźródełinformacji•Samodzielniewyjaśniaznaczenietrudnychwyrazów•Piszebezbłędni
ezdania•Graczystoibezbłędniedźwięksizgodniezzapisanymiwartościaminut•DokładnieizzaangażowaniemlepiOrderUśmiechuzplasteliny•Pamięciowoibezbłędnie
dokonujeobliczeńwyrażeńmianowanych•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej,zawszeprzestrzegazasad 

Uśmiechmoż
ezmienićświ
at 

Zabawasłowna 
„Wywiad”. 
Słuchaniewywiadu. 
PoznaniedziałalnościAnny
Dymnej. 
Czytanieinformacjioniepeł
nosprawności. 
Pisaniezdań. 
Pisaniezdańzpamięci. 
Układaniewypowiedziustn
ejnapodanytemat. 
Kończeniezdań. 
Znaczeniesłowaintegracja. 
CzytaniewierszaAgnieszkiF

  Rozmowanatem
atludziniepełnos
prawnych. 

 Wyjaśnienieznacz
eniasłowadług. 
Rozwiązywanieza
danianaobliczanie
długu. 
Wskazywaniezda
ńprawdziwych. 
Rozwiązywanieza
danianaobliczenia
pieniężne. 
Obliczaniekwotyk
redytu. 
Obliczaniekwotyp
ozostałejdospłace

 Postawawo
becludzinie
pełnospraw
nych. 

Zabawaskocz
na„Walkasiła
czy”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

rączek„Dług”. 
Układanieodpowiedzinapy
taniadowiersza. 

nia. 
Sprawdzanierach
unkówKaroliny. 
Układanietreściza
dania. 
Rozwiązywanieza
daniaztreścią. 
Wskazywaniewłaś
ciwejodpowiedzi. 
Obliczaniekwotyj
ednejratyikwotyp
ożyczki. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.80–81 
M2s.66 
 

    M2s.66–67    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.62–63 
 

    ĆzPM2s.54–55    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

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

    7.3,7.5,7.6,7.8,7.9
,7.15 
 

  10.3)c 
10.4)b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Uczestniczywzabawiesłownej,zadajepytania,udzielaodpowiedzi•Zuwagąsłuchawywiadu•Odpowiadazdaniaminapytaniapostawionewpodręczniku•Wie,czymzaj
mujesięAnnaDymnapozapracązawodową•Czytainformacjenatematniepełnosprawności•Potrafiwłasnymisłowamiwytłumaczyćsłowoniepełnosprawność•Prowad
zirozmowęnatematpokonywaniabarieriwłasnychograniczeńludziniepełnosprawnych•Opisujeprzykładpokonywaniaograniczeń•Piszepodanezdaniazpamięci•Pot
rafiwytłumaczyć,cooznaczająpodanezdania•Kończyzdaniawimieniuosobyniepełnosprawnej•Staranniepiszezdaniawliniaturze•Korzystazesłownikajęzykapolskieg
o,wyszukujesłowointegracja•Czytawierszzezrozumieniem•Układaodpowiedzinapytaniadowiersza•Rozwiązujezadanianaobliczaniedługu•Wskazujezdaniaprawd
ziwe•Rozwiązujezadanianaobliczeniapieniężne•Obliczakwotękredytu•Obliczakwotępozostałądospłacenia•Układatreśćdozadania•Rozwiązujezadanieztreścią•O
bliczakwotyratyipożyczki•Wypowiadasięnatematosóbniepełnosprawnychisytuacji,wjakichmogąsięspotkaćwżyciu•Wie,wjakisposóbmożnapomagaćosobomniep
ełnosprawnym•Akceptujetowarzystwoosobyniepełnosprawnej,dostrzegairozumiejejpotrzeby,starasiępomagać•Uczestniczywzabawieruchowejizajęciachsporto
wych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnadanytemat•PosiadawiadomościnatematcharytatywnejdziałalnościAnnyDymnejorazjejdorobkuzawodowego•Zadajewnikliwepyt
aniaiudzielawyczerpującychodpowiedzi•Maciekawespostrzeżenianatemattrudności,jakiemusząprzezwyciężyćniepełnosprawni•Bardzosprawnieposługujesięsło
wnikiemjęzykapolskiego•Zapisujeobliczeniaoszczędności,długuiwydatkówzapomocądziałańmatematycznych•Samodzielnieibezbłędnierozwiązujezadaniaztreści
ą•Jestwrażliwynakrzywdęludzką,chętnieizzaangażowaniempomagaosobomniepełnosprawnym•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•R
ozumiezasadyobowiązującewgrachizabawach,zawszeichprzestrzega 

Kosmicznapr
zyjaźń 

Słuchanieopowiadania. 
Czytanietekstuzpodziałem
narole. 
Rozmowanatematchłopca
. 
Wyjaśnianiepowiedzenia:
byćkuląunogi. 

  Przyjaźńzosobąn
iepełno- 
sprawną. 

Obowiązkiwobe
czwierząt–
przeprowadzen
iewywiadu.Wła
ściwezachowan
iewsytuacjizagr
ożeniazestrony

Rozwiązywanieza
danianaobliczenia
pieniężne. 
Obliczaniekwotyp
ieniędzy. 
Obliczaniedługu. 
Rozwiązywanieza

  Zabawamuzy
czno-
ruchowa„Fot
ograf”. 
Zabawa„Bere
kczarodziej”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odgrywaniescenekdramo
wych. 
Wyjaśnianietytułuopowia
dania. 
Uzupełnianietabelki. 
Tworzenierodzinywyrazó
w. 
Pisanieiwyjaśnianiewyraże
niaprzyjaznadusza. 
Przeprowadzeniewywiadu
. 
Zaznaczaniewłaściwychod
powiedzi. 
Uzupełnianiezdańwyraza
mizramki. 
Wskazywanieczasownikó
w. 

zwierząt.Dobre
nawykipodczass
paceruzpsem. 

daniaztreścią. 
Podawaniewartoś
cimonet. 
Rozwiązywanieza
dańzmonetamiiba
nknotami. 
Obliczaniekwotyp
ieniędzy. 
Rozwiązywanieza
dańztreścią. 
Otaczaniepętląwł
aściwegowyniku. 
Wyjaśnianiesposo
buliczenianaliczyd
le. 
Odczytywanielicz
bzliczydeł. 
Przyporządkowan
ieliczb. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.82–83 
 
 

  P2s.82–83  M2s.68–71 
 

   

Odniesieniados ĆzP2s.64    ĆzP2s.65 ĆzPM2s.56    
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

  

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)a,b,c,d 
1.3)a,b,c,e,f 
1.4)a 

  5.1,5.4,5.5 6.2,6.10 7.2,7.3,7.5,7.8,7.9 
 

  10.3)c 
10.4)b 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Zuwagąsłuchaopowiadania•Udzielaodpowiedzinapytaniadotekstu•Czytatekstzpodziałemnarole•Opisujebohateraopowiadania•Wyszukujeodpowiedniefragme
ntywtekście•Potrafiwłasnymisłowamiwyjaśnićdanewyrażenie•Odgrywascenkędramową,wcielasięwrolęjednegozbohaterówopowiadania•Piszestarannietekstza
proszeniawzeszycie•Wyjaśniatytułopowiadania•Podajewłasnypomysłnatytułopowiadania•Uzupełniatabelęnazwamiulubionychpostaciksiążkowychifilmowych•
Tworzyrodzinęwyrazuprzyjaźń•Nazywaczasownikiwformiebezosobowej•Układazdaniazczasownikamiwformiebezosobowej•Odszyfrowujewyrażenie•Wyjaśniaz
naczeniewyrażeniaprzyjaznadusza•Układaizapisujenotatkęzprzeprowadzonegowywiadu•Znaobowiązkiwłaścicielazwierzęciawobecjegopodopiecznego•Wie,jak
należypostępowaćzpsempodczasspaceru•Rozwiązujezadanianaobliczeniapieniężne•Obliczakwotępieniędzy•Obliczakwotędługu•Rozwiązujezadaniaztreścią•Po
dajewartościmonet•Potrafiwyjaśnićsposóbliczenianaliczydle•Odczytujeliczbyprzedstawionenaliczydłach•Przyporządkowujeliczbydoodpowiednichliczydeł•Ucze
stniczywzabawachruchowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytapłynnieibezbłędnienowytekstzpodziałemnarole•Wyczerpującoodpowiadanapytania•Przekonującoodgrywascenkędramową,wcielasięwrolęjednegozboha
terówopowiadania•Samodzielnietworzyzwięzłąnotatkęzprzeprowadzonegowywiadu•Samodzielniepiszetekstzaproszenia,pamiętaowszystkichjegoelementach•
Sprawnieposługujesięliczydłem,bezbłędnieodczytujeprzedstawioneliczby•Bezbłędnierozwiązujezadaniaztreściąnaobliczeniapieniężne•Aktywnieuczestniczywza
bawieruchowej•Rozumiezasadyobowiązującewzabawach,zawszeichprzestrzega 

Bądźmydlasi Zabawasłowna„Dobresło Naukaiśpiewan Wykonaniepra Zabawa    Wartośćprz Zabawarucho
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ebiemili wo”. 
Wprowadzeniedozajęć–
wykreślankaliterowa. 
Słuchaniebajkiomisiu. 
Odgrywaniescenekdramo
wych„Telefondokolegi”. 
Wyjaśnianieaforyzmów. 

iepiosenki„Wm
oimmieściepad
aśnieg”. 
 

cyplastycznej„
Autoportret”. 
 

„Prawda/Fałsz”. 
Zabawa„Otwart
ykrąg”. 
Wróżeniezkart. 
 

yjaźni. 
Pielęgnowa
nieprzyjaźni. 
 

wa„Sadzeniez
iemniaków”. 
Zajęcia 
sportowe. 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.1Bi„N
aszaszkoła.Mat
ematyka”cz.1 

         

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.1
Bi„Ćwiczeniazp
omysłem.Mate
matyka”cz.1 

         

Odniesienia 
dopodstawy 
programowej 

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

3.1)a 
 

4.2)b 6.2,6.4,6.6 
 

   
 

11.6 
 

10.3)c 
10.4)b 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Podstawowe •Uważniesłuchaopowiadanejbajki•Odpowiadanapostawionepytanianapodstawiewysłuchanejbajki•Odczytujehasłozwykreślankiliterowej•Przepisujebezbłędnie
zdania•Odgrywascenkędramowąnaokreślonytemat•Śpiewapoznanąpiosenkę•Malujepastelamiautoportret•Odgadujeautorówautoportretówspośródinnychpra
c•Znazagadnieniazwiązanezbyciemdobrymkolegą,wyróżniapoprawnezdania•WspółtworzyKodeksMiłegoKolegi•Potrafipowiedziećdobresłowo,koleżance/koledz
ezklasy•Doceniawartośćprzyjaźni•Pielęgnujeprzyjaźniewmiaręswoichmożliwości•Uczestniczywzabawieizajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Słuchazuwagąinnych•Potrafiwyjaśnićpodaneaforyzmy•Przekonującoodgrywascenkędramowąnaokreślonytemat•Przedstawiaciekawąscenkędramowązbogaty
mdialogiem•Pięknieiczystośpiewapoznanąpiosenkę•PodajewielepropozycjidoKodeksuMiłegoKolegi•Przestrzegazasadmiłegokolegi•Aktywnieuczestniczywzaba
wieizajęciachsportowych•Rozumiezasadyobowiązującewgrach,zawszeichprzestrzega 
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Tydzień22.Potrawyiichsmaki 

LiczbagodzinLiczbagodzinnarealizacjęposzczególnychedukacji:edukacjapolonistyczna–5godz.,edukacjamuzyczna–1godz.,edukacjaplastyczna–1godz., 
edukacjaspołeczna–1godz.,edukacjaprzyrodnicza–1godz.,edukacjamatematyczna–4godz.,zajęciatechniczne–1godz.,etyka–1godz. 

 

Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

UrodzinyKar
ola 

CzytanieopowiadaniaAgni
eszkiFrączek„UrodzinyKar
ola”. 
Opowiadanietreściczytank
i. 
Sprawdzaniezrozumieniat
ekstu–testwyboru. 
Wyjaśnianieznaczeniapow
iedzenia:czućsięjaksardyn
kiwpuszce. 
Układanieprzebieguzabaw
. 
Pisaniezaproszenianaurod
ziny. 
Przygotowaniemenunaprz
yjęcieurodzinowe–
nadawaniepotrawomniety
powychnazw. 
Zapisywanieliczbsłowami. 
Zbieranieinformacjiozimo
wychdyscyplinachsportow
ychiprzygotowanieklasow

  Zabawydowspól
nieułożonychopi
sów. 
Urodzinyokazjąd
obezpiecznejzab
awy. 
Planowanieurod
zin. 
Odgrywaniescen
ekdramowych–
umiejętnośćskła
daniażyczeń. 
 

 Rozwiązywanieza
dańztreścią. 
Obliczeniazegaro
weikalendarzowe. 
Odczytywaniedan
ychzwykresusłupk
owegopoziomego
. 
Obliczanietraszjaz
dowych. 
 

 Przyjęcieuro
dzinowe–
formąpielęg
nowaniaprz
yjaźniiwspól
nychzabaw. 
 

Zabawarucho
wa„Suniemyn
anartach”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ejgazetki„Zimoweigrzyska
olimpijskie”. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.84–87 
 

  P2s.84–87 
 

 M2s.72–73 
 

 P2s.84–87 
 

 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.66–67   ĆzP2s.66–67  ĆzPM2s.57 
 

 ĆzP2s.66–
67 

 

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

1.1)a,b,c,d 
1.2)b 
1.3)a,b,c,f 
1.4)a 

  
 

5.4,5.10  7.5,7.6,7.8,7.10,7.
15 
 

 11.6,11.7 10.3)c 
10.4)a,b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Swobodniewypowiadasięiuczestniczywrozmowachnaokreślonytematnapodstawieprzeczytanegotekstu•Zuwagąsłuchawypowiedziinnychiprzytaczaswojeargum
enty•Czytazezrozumieniemtekst„UrodzinyKarola”zpodręcznika•Opowiadatreśćprzeczytanegotekstuzgodniezustalonymiregułami•ZpomocąN.wyjaśniaznaczenie
powiedzenia:czućsięjaksardynkiwpuszce•Odróżniazaproszenieodinnychformużytkowych•Wybierajednąodpowiedźspośródkilkuinnych•Podajepropozycjeprzebi
eguzabaw•Odczytujewyrazywspak•Wyszukujewtekścieodpowiedniefragmenty•ZpomocąN.planujeorganizacjęurodzin•Zapisujeliczbysłowami•ZpomocąN.pisze
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

zaproszenie•Piszestarannie•Mieścisięwliniaturze•Zgodniepracujewgrupie•Dbaodobrerelacjezrówieśnikami•Przestrzegaregułobowiązującychwzabawie•Rozwią
zujezadaniaztreścią•Wykonujedodawanie,odejmowanie,mnożenieidzieleniewpoznanymzakresie•Odczytujeinformacjezwykresusłupkowegopoziomego•Posługu
jesięjednostkami:metr,kilometr•Rozwiązujezadanianaobliczeniazegaroweikalendarzowe•Rozumiepojęciepara•Rozwiązujezadanianaporównywanieróżnicowe•
Uczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Wyczerpującowypowiadasięnaokreślonytematnapodstawiezdarzeńopisanychwopowiadaniu„UrodzinyKarola”•Czytapłynnie,bezbłędnie,zodpowiedniąintonacj
ą•Bezbłędnierozwiązujetestnarozumienietekstu•Samodzielniewyjaśniaznaczeniepowiedzeniaczućsięjaksardynkiwpuszce•Samodzielniepotrafizaplanowaćurodzi
ny•Piszezaproszeniezewszystkimijegoelementami•Bezbłędniezapisujeliczbysłowami•Rozumieideępracyzespołowej•Rozumie,żekontaktytowarzyskiesłużąpodtr
zymywaniudobrychrelacjizinnymi•Sprawnie,pamięciowoibezbłędniedodaje,mnożyidzieliwpoznanymzakresie•Samodzielnierozwiązujezadanielogiczne•Wyciąga
wnioskizwykresusłupkowegopoziomego•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowejizajęciachsportowych•Rozumieobowiązującezasady,zawszeichprzestrzega 

Conadajesm
akpotrawom
? 

Głoskowaniewyrazów. 
Wyjaśnianiepojęciaprzypr
awy. 
Rozwiązywaniezagadki. 
Czytaniezezrozumieniemt
ekstu„Conadajesmakpotra
wom?”iprzepisunaczekola
dę. 

  Podejmowanied
odatkowychzad
ańkrokiemdosuk
cesu. 
Umiejętnośćpor
ozumiewaniasię
wgrupieiwykony
waniawspólnych
zadań. 

Rozpoznawanie
przyprawposma
ku,zapachuiwyg
lądzie.Częściroś
linwykorzystyw
anejakoprzypra
wy. 
 

Ćwiczeniapamięci
owegoobliczaniail
oczynów. 
Pisanieliczbsłowa
mi. 
Rozwiązywanieza
daniadwomaspos
obami. 

  Zabawarucho
wa„Wyścigisk
akanek”. 

 Uzupełnianietabeliinform
acjamioprzyprawach. 
Wyrazytypuwanilia–
wanilii. 
Odpowiadanienapytaniad
otyczącepowstawaniaczek
oladyikakao. 

   Wskazywaniena
kuliziemskiejmi
ejscpochodzeni
aniektórychprzy
praw. 
Rolaprzypraw. 

Przewidywanielic
zbypokolorowany
chkratekwkwadra
ciepoprzednimina
stępnymwstosun
kudokwadratuwyj
ściowego. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Czasownikiw2.osobieliczb
ypojedynczejimnogiej. 
Przygotowanieprzepisuna
deser. 

Rozwiązywanieza
gadkimatematycz
nej. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.88–89    P2s.88–89 
 

M2s.74–75    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.68 
 

  
 

 
 

ĆzP2s.69 
 
 

ĆzPM2s.58    

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

  5.4,5.6 
 

6.1 
 

7.5,7.6,7.15 
 

 11.2,11.7 10.2)b 
10.4)a,b,e 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchawypowiedziinnych•Swobodniewypowiadasięnatemattreścitekstu,przepisu,swoichwrażeńiilustracji•Wypowiadasię,zachowującpoprawnośćstylistycznąig
ramatyczną•OdpowiadazdaniaminapytaniaN.•Rozpoznajeirozumiesymboleumieszczonenamapieświata•Czytatekstzezrozumieniem•Dokonujeanalizydźwiękow
ejwyrazów•Wyjaśniapojęcieprzyprawy•Piszezdaniastarannie•Piszeliczbysłowami•Umieporozumiećsięwgrupie•Współpracujepodczaswykonywaniazadańwspól
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

nychdlagrupy•Wyróżnianazwyczynnościw2osobieliczbypojedynczejimnogiej•Prawidłowozapisujewyrazyzkońcówką-
ii•Wykonujedoświadczenie,wykorzystującswojezmysły•Wie,żeniektóreroślinymożnawykorzystywaćjakoprzyprawy•Mnożyidzieliwzakresie100•ZpomocąN.rozwi
ązujezagadkęmatematyczną•Napodstawieilustracjiwskazujeliczbępokolorowanychkratekwkwadracie•Samodzielnierozwiązujezadanienaobliczeniazegarowe•Uc
zestniczywzabawieruchowej•Właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Czytatekstpłynnie,bezbłędnie,zwłaściwąintonacją•Układaizapisujeprzepisnadeser•Podejmujedodatkowedziałania•Przygotowujedomowymsposobemczekolad
ędlakolegówzklasy•Zgodnieiefektywniepracujewgrupie•Wskazujenamapieświatakontynenty•Kojarzymiejscewystępowaniaprzyprawzkontynentem•Napodstaw
iezapachu,smakuiwyglądurozpoznajeprzyprawy•Wie,jakichczęściroślinmożnaużywaćjakoprzyprawy•Samodzielnieiprawidłowoobliczaliczbępokolorowanychkrat
ek•Pamięciowo,bezbłędnieisprawniemnożyidzieliwzakresie100•Aktywnieuczestniczywzabawieruchowej•Rozumieobowiązującezasady,zawszeichprzestrzega 

Zaułeksłówe
k–
zabawyortog
raficzne 

Czytanierymowanekidykta
ndortograficznych. 
Układaniezdańzwyrazamir
ozpoczynającymisiętąsam
ąliterą. 
Czytanieipisaniewyrazówz
:rz,ż,ch,h,u,ó. 
Uzupełnianietabeliczęścia
mimowy. 
Układaniedyktandaortogr
aficznego. 
Rozwiązywanieiukładanie
zagadek. 
Utrwalaniepisowniwyrazó
wzespółgłoskamimiękkimi
. 
Grawgręortograficzną. 
Rysowanieilustracjidowyb

Pisanieigranieg
amyC-dur. 
Podpisywanied
źwiękówgamy
nazwamisolmiz
acyjnymiilitero
wymi. 
Położenielasec
zkiwćwierćnuci
eprzydźwiękusi
idogórne. 
Uzupełnianiepi
ramidynut–
czastrwaniadź
więków. 

 Przestrzeganiez
asadgry. 
Zwycięstwoipor
ażka. 
 

 Rozwiązywanieza
dańniestandardo
wych. 
Dodawanie,odej
mowanie,mnożen
ieidzieleniewzakr
esie100. 
Odejmowanieset
kami. 
 

  Zabawarucho
wa„Przeszkod
y”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

ranejlinijkirymowanki. 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.90–91 
 

  P2s.91 
 

 M2s.76–77    

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.70–71 
 
 

ĆzP2s.71   
 

 ĆzPM2s.59 
 

   

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

1.1)a,b,c 
1.2)c 
1.3)a,c,d,e,f 

 3.1)a,b 
3.2)a 

5.4  7.2,7.3,7.5,7.6,7.7
,7.8,7.9 

  10.3)c 
10.4)b,e 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Słuchawypowiedziinnych•Czytarymowankęortograficznązodpowiedniąintonacjąiinterpunkcją•Uzupełniazdaniarzeczownikamiwodpowiedniejformie•Zpomocą
N.układatekstdyktandaortograficznego•Sprawnierozwiązujerebusyizagadki•Grawgręortograficznązgodniezpodanymizasadami•Piszewyrazyizdaniaztrudnościa
miortograficznymi•Piszeczytelnieiwliniaturze•Prawidłowołączyzesobąlitery•Wyróżniarzeczowniki,przymiotnikiiczasowniki•Gragamęnawybranyminstrumencie•
Podpisujegamęnazwamisolmizacyjnymiiliterowymi•Uzupełnianutowąpiramidęwartościaminut•Odpowiedniozachowujesięwsytuacjiporażkiizwycięstwa•Przestr
zegaregułgry•Obliczasumyiróżnicewzakresie100•Mnożyidzieliwzakresietabliczkimnożenia•Odejmujeod1000setkami•Rozwiązujezadanianaobliczeniapieniężne•
Bierzeudziałwzajęciachsportowychizabawieruchowej•Prawidłoworeagujenakomendy•Bezpieczniewykonujećwiczeniagimnastyczne 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Ponadpod-
stawowe 

•Znazasadypisowniwyrazówzó,u,rz,żiwykorzystujejewpraktyce•Samodzielniewyjaśniaznaczenieniezrozumiałychwyrazówzwierszykaortograficznego•Samodzieln
ieukładazdaniezwyrazamizaczynającymisiętąsamąliterą•Samodzielnieukładatekstdyktandaortograficznego•Bezbłędniezapisujewyrazyzezmiękczeniami•Płynnie
gragamęnawybranyminstrumencie•BezbłędniepodpisujegamęC-
durnazwamisolmizacyjnymiiliterowymi•Bezbłędnie,sprawnieiprawidłowomnożyidzieliwzakresietabliczkimnożenia•Bezbłędnieipamięciowoobliczasumyiróżnice
wzakresie100•Samodzielnierozwiązujezadanietrudniejsze•Aktywnieuczestniczywzajęciachsportowych•Sprawnieiprawidłowowykonujećwiczeniagimnastyczne 

Naszastrona
WWW 

Rozwiązywaniezagadekpa
ntomimicznych. 
Czytanieinformacjizestron
yWWWklasy3a. 
Rozmowanatematszatygr
aficznejimerytorycznejstro
ny. 
Rozwiązywanietestuspraw
dzającegozrozumienieteks
tu. 
Uzupełnianiezdańczasown
ikamiw2.osobieliczbypoje
dynczej. 
Zastępowaniesymboliodp
owiednimiliterami. 
Ćwiczeniaortograficzne–
wyrazyzó/u,ch/h. 
Pisanieliczbsłowami. 
Pisaniepytań. 
Utrwaleniepojęćdzienniki
pamiętnik. 

Graniedźwiękó
wgamynadowo
lnyminstrumen
cie. 
 

 Poszerzaniewied
zywramachszkol
nychklubówzain
teresowań. 
 

Wykonaniedoś
wiadczenia„Pie
niącesiępotwor
y”. 
Próbawyjaśnian
iaefektówdoświ
adczenia. 
Rozwiązywanie
quizuprzyrodnic
zego–
powtórzeniewi
adomości. 

Rozwiązywanieza
dańnaobliczeniapi
eniężne. 
Obliczaniecenyto
waruprzedipoprz
ecenie. 
Mnożenieidzielen
iewzakresie50. 
Rozwiązywanieza
dańnaporównywa
nieróżnicowe. 
Zaznaczaniegodzi
nnazegarach. 

Wykonaniesyl
wetekpotwor
ów. 

Pożyczamyiz
wracamypie
niądze. 

Zabawarucho
wa„Marmurki
”. 
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

P2s.92–93   P2s.92–93 P2s.92 M2s.78–79 
 

P2s.92   

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

ĆzP2s.72–74 
 

   ĆzP2s.74 ĆzPM2s.60    

Odniesieniadop
odstawyprogra
mowej 

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

3.1)a,b 
 
 

 5.4 
 

6.1,6.4,6.7 
 
 
 

7.3,7.5,7.8,7.9,7.1
5 

9.2)a,b,c 
9.3)a,b 
 

 10.3)a 
10.4)a,b,e,f 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •ZpomocąN.przeglądainformacjeumieszczonenaszkolnejstronieWWW•WypowiadasięnatematszkolnejstronyWWW•Czytazezrozumienieminformacjezawartena
stronieklasy3aorazinstrukcjęwykonaniadoświadczenia•Uczestniczywzabawiepantomimicznej•Rozumiesenskodowaniaidekodowaniainformacji•Piszewyrazyzgo
dniezpodanymwarunkiem•Uzupełniazdaniainformacjamiztekstu•Piszezdaniawliniaturze•Układaizapisujepytaniadoprzeczytanegotekstu•Piszestarannie•Wymie
niarzeczownikimającetylkoliczbęmnogą•Odróżniazdaniaprosteizłożone•Rozpoznajerzeczowniki,czasowniki,przymiotnikiiprzysłówki•Wyjaśniapisownięwyrazów
zó,rz•Rozróżniasamogłoskiispółgłoski•Wie,czymsięróżnipamiętnikoddziennika•Rozwiązujequizprzyrodniczyisprawdzapoprawnośćjegowykonania•GragamęC-
durnadowolnyminstrumencie•Rozwiązujezadaniaztreściąnaobliczeniapieniężne•Rozwiązujezadanianaporównywanieróżnicowe•Rozumie,czymjestprzecena•Do
dajeiodejmujeliczbywzakresie100•Mnożyidzieliliczbywzakresietabliczkimnożenia•Zaznaczagodzinynazegarach•Wykonujepostaciepotworkówzgodniezinstrukcją
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

•Przestrzegazasadobowiązującychwzabawach•Wie,żepożyczonepieniądzenależyzwrócić 

Ponadpod-
stawowe 

•SamodzielnieprzeglądainformacjenaszkolnejstronieWWW•DyskutujenatematzmiangraficznychimerytorycznychszkolnejstronyWWW•Samodzielniewyjaśniapo
wiedzeniazwiązanezogniem•Bezbłędniepiszewyrazyzh/ch•Bezbłędniepiszeliczbysłowami•PłynniegragamęC-
durnadowolnyminstrumencie•Bezbłędnierozwiązujetestsprawdzającywiedzęprzyrodniczą•Samodzielniewyjaśniaefektdoświadczenia„Pieniącesiępotwory”•Pam
ięciowoibezbłędniewykonujedziałanianadodawanie,odejmowanie,mnożenieidzielenie•Wykonujetwórczepostaciepotworków•Przestrzegazasady,żepożyczonepi
eniądzenależyzwracać 

KuchniaPana
Kleksa 

Słuchaniefragmentuksiążk
iJanaBrzechwy„PanKleks”. 
Wypowiadaniesięnatemat
usłyszanegotekstu. 
Czytanieprzepisówliterack
ichnapotrawyiporównywa
nieichzprzepisamikulinarn
ymi. 
Uzupełnianiediagramunaz
wamipotraw. 
Przepisywaniezdań. 
Pisanieopowiadania. 
Obejrzeniefragmentufilm
u„AkademiaPanaKleksa”. 
Nadawaniepotrawomniec
odziennychnazw. 

 Przedstawienie
przepisówkulin
arnychzapomo
cądziałalnościp
lastycznej. 
Przedstawianie
smakówzapom
ocąkolorów. 
Mieszanieróżn
ychbarw. 
Filmjakosztuka
plastyczna. 
 

Pracaiobowiązki
szkolnejkucharki
. 
Zasadyzachowa
niasięwkuchni. 
 

Zasadyracjonal
negoodżywiani
asię. 
 

 Przygotowani
ekolorowych
kanapek. 
 

 Kanapkiiichd
odatkiźródłe
mzdrowia. 
Zajęcia 
sportowe. 
 

Odniesieniados
tronpodręcznik
ówMEN:„Nasza
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

szkoła”cz.2i„Na
szaszkoła.Mate
matyka”cz.2 

Odniesieniados
tronpublikacjiW
SiP:„Ćwiczeniaz
pomysłem”cz.2i
„Ćwiczeniazpo
mysłem.Matem
atyka”cz.2 

         

Odniesienia 
dopodstawypro
gramowej 

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

 4.2)a,b 
4.3)a 
 

5.4,5.9,5.10 
 

6.9 
 

 9.3)a,b 
 

 10.4)a,b,e,f 
 

Przewidywaneosiągnięciaucznia 

Podstawowe •Zuwagąsłuchafragmentuksiążki„PanKleks”•Opisujerekwizytkuchennynapodstawiejegokształtu•Odpowiadazdaniaminapytaniadotyczącewysłuchanegotekstu•Z
adajepytaniaszkolnejkucharcedotyczącejejpracyiprzepisówkulinarnych•Czytaprzepisykulinarne•Nadajepotrawomniecodziennenazwy•Przepisujezdania•Piszena
zwypotrawzgodniezpozycjąjednejzliterwdiagramie•Piszeopowiadanienapodstawiefragmentuksiążki•Piszeczytelnieiestetycznie•Piszezdania,dbającopoprawność
ortograficzną,gramatycznąiinterpunkcyjną•Przedstawiaprzepisykulinarneopisanewksiążcewformieplastycznej•Wykonujepracęplastycznąwedługswojegopomysł
u•Wykonujedoświadczeniezmieszaniemfarb•Zaliczafilmdojednejzdyscyplinsztuki•Znaobowiązkiipracęszkolnejkucharki•Znazasadybezpieczeństwaobowiązujące
wkuchni•Zgodnieuczestniczywzabawiewparach•Wsposóbbezpiecznykorzystazprzyborówkuchennych•Znazasadyracjonalnegoodżywianiasię•Wie,żewłaściwedo
datkidokanapkimogąbyćźródłemwitaminizdrowia•Uczestniczywzajęciachsportowych,właściwiereagujenakomendy 

Ponadpod-
stawowe 

•Rozumiepoetyckieporównaniawystępującewpozycjachliteraturydziecięcejzwiązanezprzepisamikulinarnymi•Przeprowadzawywiadzeszkolnąkucharką•Bezbłędn
ieprzepisujezdania•Piszetwórczeopowiadanie,pamiętającojegotrójczłonowejbudowie•Wykonujebogatąwkoloryiszczegółypracęplastyczną•Potrafiwyjaśnićzmia
nębarwwdoświadczeniuzfarbami•Zawszebezpieczniekorzystazprzyborówkuchennych•Aktywnieuczestniczywzajęciachsportowych•Rozumiezasadyobowiązujące
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Tematdnia 

Aktywnościucznia: 

edukacja 
polonistyczna 

edukacja 
muzyczna 

edukacja 
plastyczna 

edukacja 
społeczna 

edukacja 
przyrodnicza 

edukacja 
matematyczna 

zajęcia 
techniczne 

etyka 

wychowanie 
fizyczne 

iedukacja 
zdrowotna 

wgrach,zawszeichprzestrzega 
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Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 3. Marzec 
Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku. 

 

Tydzień 23. Siła powietrza 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz.,  
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

  

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Powietrze Czytanie wiersza Natalii Usenko 
„Powietrze”. 
Układanie odpowiedzi na pytania 
logiczne. 
Wyróżnianie wyrazów należących do 
tej samej rodziny. 
Układanie historyjki obrazkowej na 
podstawie wiersza L.J. Kerna 
„Piotruś i powietrze”. 
Układanie pytań. 
Wyjaśnianie zdań. 
Pisanie wypowiedzi. 
Korzystanie ze słownika języka 
polskiego. 

Instrumentaln
a i głosowa 
improwizacja 
„Wiatr 
i wichura”.  

Plastyczne 
przedstawieni
e wiatru 
i wichury. 

 Zabawy 
z balonikami 
– zachowanie 
się baloników 
wobec 
powietrza. 
Właściwości 
powietrza. 

Rozwiązywanie 
zadań na 
obliczenia 
zegarowe. 
Odczytywanie 
i zaznaczanie 
godzin na 
zegarze. 
Obliczanie upły- 
wającego 
czasu. 
Pojęcia: 
godzina, pół 
godziny, 
kwadrans oraz 
czas ich 
trwania. 
Rozwiązywanie 

 „Poczta 
lotnicza” – 
przekazywa
nie sobie 
miłych słów. 
Przestrzega
nie reguł 
miłego 
zachowania 
się wobec 
innych. 

Zabawy 
ruchowe 
na boisku. 
Zabawy 
na powietrzu 
i ich wpływ 
na zdrowie. 
Zajęcia  
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

zagadki 
matematycznej.  

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 4–5 
 

    M3 s. 4–7     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 3     ĆzPM3 s. 3–4  
 

   

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c 
1.3) a, b, c, e, f, g 

3.2) b 4.2) b 
 

 6.1 7.3, 7.8, 14,  
7.15   
 

 11.6, 11.7 10.3) a 
10.4) a, b, e 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

1.4) a 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha wypowiedzi innych i uzupełnia je nowymi treściami • Na podstawie wysłuchanego wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Piotruś i powietrze” układa 
historyjkę obrazkową • Rozwiązuje zagadkę wyobrażeniową • Udziela odpowiedzi na pytania logiczne • Odpowiada pełnymi zdaniami • Umie spokojnie 
uczestniczyć w rozmowie • Czyta płynnie wiersz „Powietrze” • Wyjaśnia zwrot zamieszczony w wierszu: „(…) zboże, które faluje niczym …” • Klasyfikuje wyrazy do 
rodziny wyrazów wiatr i dmuchawce• Z pomocą N. korzysta ze słownika języka polskiego • Pisze po śladzie w jednej linii • Pisze odpowiedź na postawione 
pytanie, dbając o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i gramatyczną • Przedstawia efekty swojej pracy na forum klasy • Przedstawia w formie plastycznej, 
instrumentalnej i wokalnej różnicę między wiatrem a wichurą • Zna zasady prawidłowych relacji z rówieśnikami, kieruje do nich miłe słowa • Współpracuje 
w grupie podczas zabawy i pracy • Na podstawie zabaw z balonikami zauważa właściwości powietrza • Podaje pozytywne i negatywne aspekty puszczania 

lampionów • Rozwiązuje zadania na obliczanie czasu • Rozumie pojęcie kwadrans• Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze • Odczytuje znaki rzymskie I–XII • 
Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe • Z pomocą N. rozwiązuje wierszowaną zagadkę matematyczną „Wizyta”  
• Zauważa wpływ świeżego powietrza na zdrowie • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Rozumie polecenia z przeczeniem nie• Rozumie znaczenie wszystkich wyrazów należących do rodziny wyrazu wiatr i dmuchawce• Odpowiada pełnymi, 
wyczerpującymi zdaniami i uzasadnia odpowiedź • Czyta wiersz „Powietrze” płynnie, z intonacją i zgodnie z interpunkcją • Samodzielnie korzysta ze słownika 
języka polskiego • Pisze starannie w jednej linii • Na co dzień przestrzega zasad miłego zwracania się do drugiej osoby • Przyjmuje rolę lidera grupy, który kieruje 
pracą całego zespołu • Wyciąga wnioski dotyczące właściwości powietrza • Rozumie istotę zmiany czasu zimowego na letni • Samodzielnie rozwiązuje 
wierszowaną zagadkę matematyczną „Wizyta” • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich 
przestrzega 

Doświadcze
nia 
z powie-
trzem 

Czytanie informacji o powietrzu 
i instrukcji wykonywania 
doświadczeń. 
Wypełnianie karty obserwacji. 
Zapisywanie wniosków. 
Czytanie tekstu piosenki Barbary 
Kosowskiej   „Powietrze tu i tam”.  

   Wykonywani
e 
doświadczeń 
badających 
właściwości 
powietrza. 
Obserwacja 

Sposoby 
zapisywania 
północy. 
Mierzenie 
upływającego 
czasu.  
Doba. 

  Zabawa 
ruchowa 
„Drewniany 
konik”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Pisanie wyrazów z rz po 
spółgłoskach. 
Stopniowanie przymiotników.  

doświadczeń, 
wyciąganie 
i zapisywanie 
wniosków. 

Porządkowanie 
jednostek 
czasu.  
Przeliczanie 
godzin na doby. 
Wskazywanie 
zdań 
prawdziwych.  

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 6–7      
 
 

P3A s. 6–7   
 

M3 s. 8–9    

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 

ĆzP3 s. 4–5 
 

  
 

 
 

ĆzP3 s. 5 
 
 

ĆzPM3 s. 5–6    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

   
 

6.1 
6.7) b 
 

7.3, 7.5, 7.8, 
7.14, 7.15  
 

  10.4) b, e, f 
 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych • Wypowiada się, zachowując poprawność stylistyczną i gramatyczną • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania N. • Czyta 
ze zrozumieniem tekst „Doświadczenia z powietrzem” i instrukcje do doświadczeń • Odczytuje informacje z rysunku • Czyta płynnie tekst piosenki „Powietrze tu 
i tam” • Uzupełnia kartę obserwacji doświadczeń• Bierze udział w tematycznej rozmowie o powietrzu • Wyszukuje w tekście piosenki wyrazy z rz po spółgłoskach 
• Uzupełnia zdania przymiotnikami zapisanymi w różnym stopniu • Starannie pisze zdania • Przepisuje zdania bezbłędnie • Pod kierunkiem N. przeprowadza 
doświadczenia związane z badaniem właściwości powietrza  
• Z pomocą N. wyciąga wnioski, formułuje je i zapisuje w karcie obserwacji • Samodzielnie rozwiązuje zadania na obliczenia zegarowe • Odczytuje czas na zegarze 
• Odczytuje znaki rzymskie I–XII • Rozumie pojęcie doba• Zna sposoby zapisywania północy• Zapisuje godziny po upływie doby • Przelicza godziny na doby 
i odwrotnie • Uczestniczy w zabawie ruchowej • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta tekst płynnie, bezbłędnie, z właściwą intonacją • Starannie zapisuje wyrazy w jednej linii • Samodzielnie podaje wyrazy z rz po spółgłoskach 
• Samodzielnie wyciąga wnioski z doświadczeń • Samodzielnie formułuje wnioski i zapisuje je w karcie obserwacji • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • 
Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Czyste  
powietrze 
dla 
każdego(w 

ĆzP3 temat 
oznaczony 
jako „Jak 

Czytanie informacji „Jak 
oddychamy?”. 
Pisanie nazw części ciała. 
Przepisywanie zdań.  
Pisownia wyrazów z ch. 
Pisanie nazw miejscowości. 
Przygotowanie kampanii 

  Praca 
logopedy, 
laryngologa 
i pulmonolog
a. 

Przeprowadz
enie 
doświadczeni
a „Czy 
powietrze 
jest czyste?”.   
Rola 

Mapa pogody 
i jej symbole – 
temperatura 
powietrza. 
Odczytywanie 
temperatury 
powietrza. 

  Ćwiczenia 
oddechowe 
i ich 
znaczenie 
w dotlenianiu 
organizmu. 
Profilaktyka 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

oddychamy?” 
i „Jak dbać 
o powietrze?”
) 

informacyjnej o smogu. powietrza 
w życiu 
człowieka – 
doświadczen
ie.  
Zabawy 
z powietrzem
. 
Budowa 
układu 
oddechoweg
o. 
Schemat 
wymiany 
gazowej 
u człowieka. 
Zamarzanie 
wody.  
Smog i jego 
wpływ 
na układ 
oddechowy. 
Mikroklimat. 
Czad – cichy 
zabójca.  

Obliczanie 
różnicy 
temperatur. 
Odczytywanie 
informacji 
z wykresów 
liniowych. 
Temperatura 
powyżej 
i poniżej zera.  

i leczenie 
schorzeń 
górnych dróg 
oddechowych
. 
Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia P3A s. 8–9      P3A s. 8–9    M3 s. 10–11        
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

do stron 
podręcz 
ników MEN: 
„Nasza szkoła” 
cz. 3A i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 6–7   
 
 

  ĆzP3 s. 6   
 
 

ĆzP3 s. 7 ĆzPM3 s. 7–8 
 

  ĆzP3 s. 6–7   
 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

  5.4, 5.9 6.1, 6.7) b, 
6.8, 6.9 

7.8, 7.13, 7.15 
 

  10.4) a, b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych • Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem • Odpowiada na pytanie problemowe: „Do czego człowiek potrzebuje powietrza?” • 
Czyta ze zrozumieniem informacje „Jak oddychamy?” i „Jak dbać o powietrze?” • Odczytuje informacje z mapy pogody • Pisze nazwy części ciała i narządów 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

wewnętrznych związanych z wymianą gazową • Układa i zapisuje zdania rozwinięte i złożone • Pisze zdania poprawne pod względem ortograficznym, 
gramatycznym i interpunkcyjnym • Przepisuje zdania bezbłędnie • Pisze czytelnie w jednej linii • Prawidłowo łączy ze sobą litery • Samodzielnie korzysta z różnych 
źródeł wiedzy • Zapamiętuje pisownię niektórych wyrazów z ch • Pisze nazwy miejscowości zgodnie z zasadami pisowni wielką literą • Poznaje definicje pojęć: 
logopeda, laryngolog i pulmonolog• Przygotowuje w grupie kampanię informacyjną na temat smogu • Wymienia elementy budowy układu oddechowego • 
Przygotowuje doświadczenie „Czy powietrze jest czyste?” • Przeprowadza dwutygodniowe obserwacje doświadczenia i dzieli się swoimi spostrzeżeniami • 
Podaje przykłady ochrony powietrza • Samodzielnie odczytuje z termometru temperatury powietrza z uwzględnieniem temperatury powyżej i poniżej 0°C • 
Dokonuje obliczeń związanych z temperaturą powietrza • Rozwiązuje zadania złożone • Oblicza różnicę temperatur  
• Bierze udział w zajęciach sportowych i w zabawie ruchowej • Właściwie reaguje na komendy • Bezpiecznie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne • Pod kierunkiem 
N. i według jego wskazówek sprawdza oddech u drugiego człowieka • Wykonuje ćwiczenia oddechowe według instrukcji umieszczonej w ćwiczeniach 

Ponadpodsta
wowe 

• Wie, czym zajmują się logopeda, laryngolog i pulmonolog • Wie, czym jest smog, co go powoduje i jaki ma wpływ na układ oddechowy człowieka • Samodzielnie 
formułuje wniosek na temat czystości powietrza • Analizuje procesy zachodzące w trakcie wymiany gazowej • Wie, czym są tężnie • Definiuje pojęcie 
mikroklimat• Odnajduje miejscowości na mapie Polski • Zna stronę internetową Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącą jakości powietrza 
w Polsce • Zna pojęcie skala porostowa zanieczyszczenia powietrza• Odczytuje informacje z wykresu liniowego • Zaznacza na wykresie temperaturę powietrza • 
Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Sprawnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne • Wie i demonstruje, w jaki sposób można sprawdzić 
oddech u człowieka • Rozumie potrzebę aktywności fizycznej, która pozytywnie wpływa na dotlenienie organizmu 

Podniebne 
podróże(w 

ĆzP3 temat 
oznaczony 
jako „Statki 
powietrzne” 
i „Dedal 
i Ikar”) 

Czytanie informacji „Statki 
powietrzne”. 
Szukanie informacji o maszynach 
latających (lotnia). 
Czytanie fragmentu książki Adama 
Bahdaja „Pilot i ja”. 
Pisanie wypowiedzi. 
Pisanie instrukcji wykonania 
samolotu z papieru. 
Układanie zdań z wyrazami 
trudnymi ortograficznie – materiał 

 Wykonanie 
ilustracji 
do tekstu. 

Leonardo 
da Vinci i jego 
wynalazki. 

Obserwacja 
ptaków i ich 
sposobu 
latania 
w powietrzu. 
Właściwości 
słońca 
i wody. 

 Miary 
pojemności: 
litr, pół litra, 
ćwierć litra.  
Obliczanie ilości 
płynów. 
Układanie 
treści zadania 
do ilustracji. 

Nazwy 
i podział 
statków 
powietrznyc
h. 
Sposób 
poruszania 
się statków 
powietrznyc
h. 
Wykonanie 

. Zabawa 
bieżna  
„Lecimy 
samolotem”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

mieszany. 
Równoważniki zdań. 
Czytanie mitu „Dedal i Ikar” 
i układanie planu wydarzeń. 
Uzupełnianie tabeli czasownikami, 
przymiotnikami i rzeczownikami 
z samogłoską ą i ę. 
Szukanie informacji o bohaterach 
mitów. 

modelu 
latawca. 

Odniesienia  
do stron 
podręczników
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 10–13     P3A s. 10   P3A s. 10   M3 s. 12–15  
 

P3A s. 10–11     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  

ĆzP3 s. 8–9  
 

   ĆzP3 s. 8–9 ĆzPM3 s. 9–10 ĆzP3 s. 8–9   
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c  
1.2) a, b, c, d 
1.3) a, b, c, e, f 

 
 
 

4.2) a, b 5.4, 5.9 
 

6.1, 6.7) a, b 
 
 

7.3, 7.5, 7.8,  
7.12 

9.1) b, c 
9.2) a, b, c 
9.3) a, b 

 10.4) b, e 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi N. i kolegów • Słucha informacji na temat urządzeń latających (lotnia, paralotnia, dwupłatowiec, motolotnia) i na temat balonów 
• Dopowiada nowe informacje • Swobodnie wypowiada się na temat statków powietrznych i bohaterów mitu „Dedal i Ikar” • Opowiada treść mitów • Buduje 
zdania rozwinięte i złożone • Wypowiada się zgodnie z zasadami gramatyki • Układa i zapisuje instrukcję wykonania modelu samolotu z papieru • Numeruje 
zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń w micie „Dedal i Ikar” • Czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny „Statki powietrzne” • Samodzielnie czyta fragment 
książki „Pilot i ja” • Czyta mit „Dedal i Ikar” • Samodzielnie czyta inne mity greckie • Definiuje termin statek powietrzny• Argumentuje wypowiedź • Pisze zdania 
w liniaturze • Układa z sylab nazwy statków powietrznych • Układa wypowiedź pisemną na temat przeczytanego fragmentu książki „Pilot i ja” • Pisze starannie 
•Przestrzega zasad pisowni • Pisze zdania z wyrazami trudnymi ortograficznie (ó, h, ch, rz, ż) • Wyjaśnia pisownię wyrazów z ó wymiennym • Układa plan 
wydarzeń dowolnego mitu • Zamienia zdania na równoważniki zdań • Układa i zapisuje zdania z czasownikami z ą, ę • Wyszukuje informacje o bohaterach mitów 
greckich • Rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki • Wykonuje ilustrację do przeczytanego tekstu • Poznaje sylwetkęgenialnego wynalazcy Leonarda da 
Vinci • Podaje właściwości wody i słońca oraz ich wpływ na wosk • Zna miary pojemności: litr, pół litra, ćwierć litra• Rozwiązuje zadania z treścią związane 
z pojemnością naczyń • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe • Rozlewa płyny umieszczone w pojemniku o określonej pojemności do pojemników 
o innej pojemności • Układa treść zadania do ilustracji • Wymienia nazwy statków powietrznych • Zna zasady unoszenia się statków powietrznych • Z pomocą N. 
wykonuje model latawca • Przestrzega zasad obowiązujących w zabawach 

Ponadpodsta
wowe 

• Układa i zapisuje instrukcję wykonania samolotu z papieru z rysunkiem pomocniczym • Wyjaśnia przyczynę powodzenia/niepowodzenia wyprawy przez morze 
Dedala/Ikara • Interpretuje informacje o sposobach poruszania się statków powietrznych umieszczone na planszy demonstracyjnej • Potrafi wytłumaczyć 
znaczenie wynalazku Leonarda da Vinci i jego wpływ na rozwój techniki i technologii komunikacyjnej • Potrafi powiązać zachowanie ptaków podczas lotu 
z wynalazkiem Leonarda da Vinci • Wie, do czego można wykorzystać balony • Samodzielnie wykonuje model latawca • Zawsze przestrzega obowiązujących zasad 
podczas zabaw ruchowych 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zaułek 
słówek – 
znaki 
interpunkc
yjne 

Czytanie wiersza Marcina 
Brykczyńskiego „Znaki 
interpunkcyjne”. 
Ćwiczenia wyobrażeniowe. 
Pisanie zdań z pamięci. 
Układanie i zapisywanie pytań.  
Pisanie tytułów książek. 
Wstawianie znaków 
interpunkcyjnych. 
Odgrywanie scenki „Rozmowa 
między znakami interpunkcyjnymi”. 

Śpiewanie 
zdań na 
melodię 
gamy. 
Śpiewanie 
dźwięków 
gamy na 
wyrywki. 
Nauka 
piosenki 
„Słowo”. 

Wykonanie 
ASCII-
obrazków. 

    
 

 Zajęcia  
sportowe.  
 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza szkoła” 
cz. 3A i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 14–15        
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 

ĆzP3 s. 10–11  ĆzP3 s. 11 ĆzP3 s. 11       
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b 
1.2) a, b 
1.3) a, c, d, e 
1.4) a, b 

3.1) a, b 
3.2) a 

4.1) b 
4.2) b, c 
4.3) a, b 
 

     10.4) a, b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha wypowiedzi innych • Czyta krótkie wierszyki o znakach interpunkcyjnych płynnie i ze zrozumieniem • Czyta zdania i dokonuje ich analizy 
ortograficznej i interpunkcyjnej • Rozpoznaje i nazywa podstawowe znaki interpunkcyjne • Bierze udział w zabawie słownej• Przepisuje zdania z pamięci, dbając 
o ich poprawność ortograficzną i interpunkcyjną • Dostrzega różnice między zdaniem rozkazującym a wykrzyknikowym • Pisze zdania wykrzyknikowe i rozkazujące 
• Opisuje dowolny przedmiot • Wyszukuje w podręczniku odpowiednie przykłady użycia znaków interpunkcyjnych • Samodzielnie rozwiązuje rebus literowo-
obrazkowy • Bierze udział w scence sytuacyjnej • Śpiewa zdania na melodię gamy • Śpiewa dźwięki gamy • Śpiewa piosenkę „Słowo” • Wykonuje twórcze ASCII-
obrazki • Uczestniczy w zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Bezbłędnie przepisuje zdania z pamięci • Opisuje dowolny przedmiot zgodnie z zasadami pisania opisów • Odgrywa scenkę sytuacyjną z bogatym dialogiem 
i różnymi środkami wyrazu artystycznego • Śpiewa dźwięki gamy na wyrywki • Śpiewa piosenkę z dużym zaangażowaniem • Aktywnie uczestniczy w zajęciach 
sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach, zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 24. Odkrywcy i ich dzieła 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna – 1 
godz.,  

edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 
 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Niezwykła 
kobieta 

(w ĆzP3 
temat 
oznaczony 
jako „Mania 
i skarby 
szklanej 
gabloty” 
oraz „Kto 
to wymyślił?
”) 

Rozwiązywanie i odczytywanie 
hasła łamigłówki. 
Czytanie tekstu „Mania i skarby 
szklanej gabloty”. 
Szukanie informacji o Marii 
Skłodowskiej-Curie.  
Wyróżnianie przymiotników 
i przysłówków. 
Uzupełnianie zdań. 
Łączenie określeń z wyrazami 
i zwrotami. 
Szukanie zdrobnień.  
Pisanie zdrobnień. 
Tworzenie przysłów- 
ków. 
Słuchanie wiersza „Kto to 
wymyślił?”. 
Udzielanie odpowiedzi na pytania.  
Dopisywanie wyrazów. 

  Zasługi 
Marii 
Skłodowski
ej- 
-Curie dla 
Polski 
i świata. 

 Rozwiązywani
e zadania 
tekstowego. 
Rozwiązywani
e zadania 
z treścią. 
Rozwiązywani
e zadania 
na obliczenia 
czasowe. 
Zaznaczanie 
godzin 
na zegarach. 
Rozwiązywani
e zadania na 
obliczenia 
kalendarzowe. 
Rozwiązywani
e zadań na 

  Zabawa 
„Berek 
w parach”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zapisywanie przykładów 
wynalazków i odkryć. 
Łączenie wyrazów, nazwisk i dat. 
Odczytywanie hasła z diagramu. 
Uzupełnianie wyrazów. 
Rozmowa na temat cech odkrywcy 
i wynalazcy.  

obliczanie 
pojemności.  

Odniesienia 
do stron 
podręcz 
ników MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 16–18  
 

  P3A s. 16–18  
 

 M3 s. 16–17     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 

ĆzP3 s. 12–14      ĆzPM3 s. 11    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka
” cz. 3 

Odniesienia 
do podstawy 
programowe
j 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c 
1.3) a, b, c, d, e, f 

  5.8, 5.9  7.3, 7.5, 7.12, 
7.15  

  10.2) b 
10.3) c 
10.4) a 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst ze zrozumieniem • Słucha czytanego tekstu ze zrozumieniem • Odpowiada na pytania do tekstów • Wyszukuje informacje o Marii Skłodowskiej-
Curie • Dzieli się zdobytymi wiadomościami • Słucha wypowiedzi innych • Wyróżnia przymiotniki i przysłówki • Układa i zapisuje własne pytania do tekstu • 
Dopasowuje określenia do wyrazów i zwrotów • Wyszukuje w tekście zdrobnienia imion • Do podanych imion dopisuje zdrobnienia • Zapisuje męskie i żeńskie 
imiona oraz ich zdrobnienia • Zna zasadę pisowni nie z przysłówkami • Tworzy przysłówki od przymiotników • Układa zdania z przymiotnikami i przysłówkami • 
Pisze starannie • Uczestniczy w dyskusji na temat tabletu • Zna historię powstania tabletu • Uzupełnia tekst brakującymi informacjami • Zna zasady pisowni 
wielką literą • Uzupełnia litery w nazwach instytucji • Szuka informacji w internecie na temat konkretnych instytucji • Z podanych czasowników wyróżnia te, 
które dotyczą pracy wynalazcy • Uzasadnia swój wybór • Wie, że Maria Skłodowska-Curie jest jedną z najbardziej zasłużonych osób dla Polski i świata • Docenia 
zasługi Marii Skłodowskiej-Curie • Rozwiązuje zadania z treścią • Rozwiązuje zadania na obliczenia czasowe • Zaznacza godziny na zegarach • Rozwiązuje zadania 
na obliczenia kalendarzowe • Rozwiązuje zadania na obliczanie pojemności • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Skacze obunóż • 
Właściwie reaguje na komendy • Przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy spójną wypowiedź ustną na temat drogi, którą pokonała Maria Skłodowska-Curie, aby zostać naukowcem • Uzupełnia zdania tak, aby powstały pytania 
do tekstu • Pisze starannie i bezbłędnie • Układa ciekawe zdania z przymiotnikami i przysłówkami • Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje różnorodne zadania 
z treścią • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Twórcy 
wielu 
wynalazk
ów 

(w ĆzP3 
temat 
oznaczony 
jako 
„Polscy 
odkrywcy 
i wynalazcy” 
i „Jak 
powstają 
wynalazki?”) 

Czytanie informacji o polskich 
odkrywcach i wynalazcach. 
Przygotowanie spisu wynalazków. 
Czytanie informacji o Nagrodzie 
Nobla. 
Odczytywanie imion i nazwisk. 
Uzupełnianie tabeli.  
Pisanie zdań z pamięci. 
Słuchanie tekstu „Jak powstają 
wynalazki?”. 
Dyskutowanie na temat tabletu. 
Poznanie historii komputera. 
Uzupełnianie wyrazów literami. 
Wyszukiwanie czasowników.  

  Zabawa 
na powitani
e „Ludzie do 
ludzi”. 
Poznanie 
sylwetek 
polskich 
odkrywców 
i wynalazcó
w. 
Polscy 
nobliści. 
Wpływ 
wynalazków 
na jakość 
życia 
kolejnych 
pokoleń. 

 Rozwiązywani
e zadań 
z treścią. 
Rozwiązywani
e zadania 
złożonego. 
Obliczanie 
długości drogi. 
Rozwiązywani
e zadania 
na obliczenia 
czasowe. 
Zaznaczanie 
godziny 
na zegarze.  

  Zabawa 
„Szczur”.  
 

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó

P3A s. 19–21  
 

    M3 s. 18–19     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka
” cz. 3 

ĆzP3 s. 15–17      ĆzPM3 s. 12    

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

  5.4, 5.8, 5.9 
 

 7.2, 7.3, 7.5, 
7.8, 7.15 

  10.3) c 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem tekst i informacje z podręcznika • Słucha czytanego tekstu • Odpowiada na pytania do tekstu • Wyszukuje informacje na podany temat 
w różnych źródłach • Z uwagą słucha informacji przekazywanych przez N. i rówieśników • Przygotowuje spis ważnych wynalazków • Uczestniczy w dyskusjach na 
podane tematy • Wyszukuje w różnych źródłach informacje o Polakach, którzy otrzymali Nagrodę Nobla • Pisze starannie w zeszycie • Odczytuje tekst będący 
lustrzanym odbiciem • Pamięta o wielkiej literze w pisowni imion, nazwisk i instytucji • Rozpoznaje polskich noblistów – łączy zdjęcie z nazwiskiem • Uzupełnia 
tabelę o polskich odkrywcach i wynalazcach  
• Pisze z pamięci • Wyjaśnia pisownię trudnych wyrazów • Na podstawie historii komputera uzupełnia zdjęcia brakującymi nalepkami • Uzupełnia litery 
w nazwach instytucji • Wyszukuje informacje na temat podanych instytucji • Spośród podanych czasowników wyróżnia te, które dotyczą pracy wynalazcy • 
Uczestniczy w zabawach towarzyskich • Docenia wpływ dokonań polskich odkrywców, wynalazców i noblistów na jakość życia kolejnych pokoleń • Rozwiązuje 
zadania z treścią • Rozwiązuje zadanie złożone • Rozwiązuje zadanie z kanistrami • Oblicza długość drogi • Rozwiązuje zadanie na obliczenia czasowe • Zaznacza 
godziny na zegarach • Rozwiązuje zadanie logiczne • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy spójną wypowiedź ustną na temat polskich wynalazców, odkrywców i noblistów • Aktywnie uczestniczy w dyskusji na podany temat • Posiada wiedzę 
na temat wynalazku Henryka Magnuskiego i jego zastosowania • Na podstawie historii komputera uzupełnia tekst brakującymi wyrazami • Sprawnie wyszukuje 
informacje w internecie • Rozwiązuje trudniejsze zadanie tekstowe na obliczenia zegarowe, zaznacza godzinę na zegarze elektronicznym • Aktywnie uczestniczy 
w zabawach ruchowych • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach, zawsze ich przestrzega 

Chłopiec, 
który się 
zagubił  

Słuchanie opowiadania  
„O chłopcu, który się zagubił”. 
Kolorowanie stwierdzeń. 
Wyjaśnianie znaczenia słów. 
Rozmowa na temat korzystania 
z internetu.  
Czytanie zasad bezpiecznego 
korzystania z internetu.  
Pisanie zdań. 
Wyjaśnianie znaczenia wyrazów. 

  Zabawa na 
powitanie – 
zabawa 
z chustą 
animacyjną.  
Utrwalenie 
wiedzy na 
temat tego, 
co jest 
dobre, a co 

 Rozwiązywani
e zadania 
z treścią. 
Odczytywanie 
temperatury. 
Wskazywanie 
liczby kubków. 
Rozwiązywani
e zadania 
z rysunkiem. 

Bezpieczne 
korzystanie 
z internetu 
i urządzeń 
elektronicz
nych. 

Pielęgnow
anie 
przyjaźni. 

Zabawa „Do 
chorągiewki
”. 
Zajęcia  
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Określanie sylab, w których 
znajduje się dwuznak rz. 

złe 
w kontaktac
h 
z rówieśnika
mi. 
Zagrożenia 
ze strony 
osób 
nieznajomyc
h 
nawiązujący
ch kontakt 
w internecie
. 

Rozwiązywani
e zadania 
na obliczenia 
czasowe. 
Utrwalenie 
pojęcia doba. 
Wskazywanie 
dnia tygodnia. 
Zaznaczanie 
godziny. 
Obliczanie 
temperatury. 
Rozwiązywani
e zadania 
na obliczanie 
pojemności. 
Wskazywanie 
odpowiedniej 
liczby. 

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 

P3A s. 22–25  
 
 
 
 

  P3A s. 22–25  
 

 M3 s. 20–21     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka
” cz. 3 

ĆzP3 s. 18    ĆzP3 s. 18   ĆzPM3 s. 13–
14 
 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

  5.1, 5.4, 
5.11 

 7.2, 7.3, 7.5, 
7.8, 7.12, 
7.13, 7.15 

9.3) b 11.6  10.3) c 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha opowiadania ze zrozumieniem • Czyta zasady bezpiecznego korzystania z internetu • Na podstawie przeczytanego tekstu wypowiada się na temat 
przedstawionych wydarzeń • Określa prawdę i fałsz w stwierdzeniach dotyczących tekstu • Odczytuje hasła • Przepisuje zdania do zeszytu • Pisze starannie 
w liniaturze • Wyjaśnia różnicę między światem rzeczywistym a wirtualnym • Uczestniczy w rozmowie na temat korzystania z internetu • Zna zasady 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

bezpiecznego korzystania z internetu• Dzieli wyrazy na sylaby • Przypisuje nazwę rodzaju zdania do poszczególnych znaków interpunkcyjnych • Wyjaśnia 
znaczenie par wyrazów • Układa zdania z wybranymi wyrazami • Uczestniczy w zabawach towarzyskich • Dba o dobre relacje z rówieśnikami • Zna zagrożenia ze 
strony osób nieznajomych nawiązujących kontakt w internecie • Rozwiązuje zadanie z treścią • Odczytuje temperaturę na termometrze • Wskazuje liczbę 
kubków • Rozwiązuje zadanie z rysunkiem • Rozwiązuje zadanie na obliczenia czasowe • Rozumie pojęcie doba• Wskazuje dni tygodnia • Zaznacza godziny na 
zegarach • Oblicza temperaturę • Rozwiązuje zadania na obliczanie pojemności • Wskazuje odpowiednią liczbę • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach 
sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wnikliwie analizuje przeczytany tekst, ma na jego temat wiele spostrzeżeń • Wyjaśnia znaczenie hasła • Zna zagrożenia ze strony osób nieznajomych 
nawiązujących kontakt w internecie i wie, jak się przed nimi zabezpieczyć • Bezbłędnie rozwiązuje zadania rozmaite, oblicza liczby, miary i czas • Aktywnie 
uczestniczy w zabawach ruchowych i w zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Badanie  
Kosmosu  
(w ĆzP3 
temat 
oznaczony 
jako „Loty 
kosmiczne” 
i „Satelity”) 

Czytanie informacji o lotach 
kosmicznych. 
Szukanie informacji. 
Czytanie tekstu „Satelity”. 
Uzupełnianie wyrazów. 
Przeprowadzenie dyskusji na temat 
wypowiedzi Neila Armstronga. 
Rozwiązywanie rebusu.  
Układanie pytań. 
Układanie i zapisywanie zdań. 
Odczytywanie i zapisywanie 
wyrazów z plątaninek.  

 Projekt biletu 
na podróż 
w Kosmos. 

Zabawa 
z chustą 
animacyjną 
„Wiele nas 
łączy”. 
Osiągnięcia 
naukowców 
w dziedzinie 
podboju Kos- 
mosu. 
Pierwszy 
Polak 
w Kosmosie. 
 

Udowadnian
ie tezy 
związanej 
z przyciągan
iem 
ziemskim.  
Rozwijanie 
wiedzy 
o Kosmosie. 
Szukanie 
wiadomości 
o satelicie. 
Prezentacja 
multimedial
na – 

Rozwiązywanie 
zagadki 
z detektywem 
Matem. 
Szukanie 
największej 
i najmniejszej 
sumy. 
Wskazywanie 
największej 
różnicy. 
Rozwiązywanie 
zagadki 
matematyczne
j. 

  Zabawa 
ożywiająca 
„Komórki 
do wynajęcia
”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Zastosowa
nie sond 
kosmicznych
”. 
Uzupełnianie 
zdań 
o satelitach. 
Podpisywani
e zdjęć 
przedstawia
jących 
satelity.  

Wykonywanie 
działań. 
Dodawanie 
i odejmowanie 
liczb 
dwucyfrowych. 
Rozwiązywanie 
zadań z treścią. 
Wskazywanie 
różnicy. 
Układanie 
treści zadania. 
Uzupełnianie 
liczb 
w piramidkach. 
Obliczanie sum 
i różnic. 
Rozwiązywanie 
zadania 
złożonego. 
Uzupełnianie 
działań 
znakami: <, >. 

Odniesienia 
do stron 

P3A s. 26–29   P3A s. 26–29 P3A s. 26–29 M3 s. 22–23    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 19–21    ĆzP3 s. 20 ĆzPM3 s. 15–
16 

   

Odniesienia 
do podstawy  
programowej 

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

 4.2) b 5.4, 5.8, 5.9 6.1 7.3, 7.4, 7.5, 
7.8 

  10.3) c 
10.4) a 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem teksty z podręcznika • Wyszukuje informacje na podany temat • Uzupełnia wyrazy • Potrafi wyjaśnić różnicę między astronautą 
a kosmonautą • Z uwagą słucha przekazywanych informacji • Uzupełnia wyrazy z końcówką -cji• Czyta tekst piosenki • Zapisuje informacje w zeszycie • Układa 
pytania do tekstu • Zadaje pytania koleżance lub koledze • Układa zdania z rozsypanek wyrazowych • Pisze starannie w liniaturze • Odczytuje wyrazy z plątaninek 
• Uczestniczy w dyskusji na temat wypowiedzi Neila Armstronga • Rozwiązuje rebus • Uczestniczy w zabawach integracyjnych • Docenia pracę i rolę naukowców 
w dziedzinie podboju Kosmosu • Wie, kim był i czym się zajmował Mirosław Hermaszewski • Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia potrafi udowodnić 
tezę związaną z przyciąganiem ziemskim • Poszerza swoje wiadomości na temat Kosmosu • Wie, do czego wykorzystuje się satelity • Zna zastosowanie sond 
kosmicznych • Rozróżnia rodzaje satelitów • Na podstawie zgromadzonej wiedzy uzupełnia zdania o Kosmosie • Projektuje bilet na podróż w Kosmos • 
Rozwiązuje zagadki matematyczne • Wyszukuje największą i najmniejszą sumę • Dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe • Rozwiązuje zadania z treścią • Wskazuje 
różnicę • Układa treść zadania • Uzupełnia liczby w piramidkach • Oblicza sumy i różnice • Rozwiązuje zadanie złożone • Uzupełnia działania znakami: 
<, >• Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy • Dba o higienę osobistą i czystość odzieży 

Ponadpodsta
wowe 

• Sprawnie i samodzielnie wyszukuje informacje na temat Kosmosu w różnych źródłach • Układa i zapisuje relację astronauty z lotu w Kosmos, korzystając 
z wyrazów w ramce • Wykonuje twórczy i przemyślany projekt biletu na podróż w Kosmos • Posiada wiele wiadomości na temat zawodu astronoma i astronauty 
• Wie, do czego służy system GPS • Posiada wiadomości o najnowszych badaniach Kosmosu i potrafi się nimi dzielić • Bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby 
dwucyfrowe • Sprawnie rozwiązuje zadania z treścią • Sprawnie rozwiązuje zagadki matematyczne • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie zasady 
obowiązujące w zabawach, zawsze ich przestrzega 

Spotkanie  
ze sztuczn
ą 
inteligenc
ją (w ĆzP3 

temat 
oznaczony 
jako „Zaułek 

Czytanie komiksu. 
Wymyślanie dalszego ciągu 
komiksu. 
Czytanie wyrazów. 
Układanie zdań. 
Wykonanie robota i jego 
opisywanie. 
Wymyślanie zdań.  
Czytanie i zapisywanie hasła. 

Naśladowan
ie ruchów 
robota. 
Dopasowyw
anie 
wypowiedzi 
do rytmów. 

 
 

   Projektowa
nie robota. 

 Zabawa 
„Złap swoją 
parę”. 
Zajęcia  
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

słówek – 
mowa 
a pismo” 
i „Przygoda 
na satelicie”) 

Uzupełnianie dymków. 
Tworzenie komiksu. 
Zapisywanie wyrazów. 
Uzupełnianie zdań.  
Pisanie zdań z pamięci. 
Wskazywanie ludzi i robotów. 
Pisanie opowiadania. 
Wskazywanie wyrazów 
ze spółgłoskami miękkimi 
i zmiękczeniami. 
Czytanie wyrażeń. 
Uzupełnianie wyrazów.  
Łączenie zwrotów z ich 
wyjaśnieniami.  

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 30–35  
 

     P3A s. 30–31  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka
” cz. 3 

ĆzP3 s. 22–24 ĆzP3 s. 23        

Odniesienia 
do podstawy  
programowe
j 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c 
1.3) a, c, e 

3.1) a 
 

    9.2) a, b, c 
9.3) a, b  

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Ogląda i czyta komiks • Czyta zdania jak robot • Wie, że wiele wyrazów zapisujemy inaczej, niż je wymawiamy i słyszymy • Wymyśla dalszy ciąg komiksu • 
Ilustruje komiks w zeszycie • Układa zdania z podanymi wyrazami • Opisuje wygląd robota, korzysta z pomocniczych pytań • Wymyśla zdania, w których 
wszystkie wyrazy rozpoczynają się tą samą literą • Pisze starannie w liniaturze • Odczytuje i zapisuje hasło z wykreślanki • Uzupełnia dymki z komiksu własnymi 
propozycjami • Tworzy własny komiks na podany temat • Uzupełnia brakujące litery w wyrazach • Pisze zdania z pamięci • Słucha czytanego opowiadania • 
Wyróżnia w opowiadaniu ludzi i roboty • Układa i zapisuje w zeszycie inną przygodę z udziałem bohaterów opowiadania • Wyróżnia wyrażenia dotyczące 
opowiadań science fiction występujące w przeczytanym opowiadaniu • Wyróżnia w wyrazach spółgłoski miękkie i zmiękczenia przez i • Łączy zwroty 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z odpowiednimi wyjaśnieniami • Układa zdania z podanymi zwrotami • Uzupełnia zdania wyrazami z ramki • Naśladuje ruchy robota w rytm muzyki 
elektronicznej • Dopasowuje ruchy robotów do podanych rytmów • Gra na dowolnym instrumencie muzycznym • Układa i wyklas- 
kuje własny rytm • Uczestniczy w zabawach integracyjnych • Wykonuje pracę techniczną – robota • Planuje czynności i dobiera odpowiednie materiały • 
Utrzymuje porządek w miejscu pracy • Bezpiecznie posługuje się narzędziami • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na 
komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wymyśla dalszy ciąg komiksu, ma ciekawe pomysły • Odczytuje wyrazy napisane wspak • Zapisuje wyrazy w liniach i uzasadnia ich pisownię • Pamięta o użyciu 
wielkiej litery w odpowiednich wyrazach • Wie, co oznacza pojęcie science fiction• Odczytuje swoje opowiadanie na forum klasy • Ma bardzo dobre poczucie 
rytmu, wykonuje ćwiczenia rytmiczne • Wykonuje twórczo i z zaangażowaniem pracę techniczną, inspiruje innych do działania • Utrzymuje ład wokół siebie, 
pomaga innym w utrzymaniu porządku • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich 
przestrzega 

 

  



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
269 

 

Tydzień 25. Podróże w nieznane 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna – 1 
godz.,  

edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 
 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Na planie 
filmowym 

Zabawa na powitanie „Łańcuch 
skojarzeń”. 
Czytanie tekstu „Na planie 
filmowym”. 
Oglądanie fotoreportażu. 
Łączenie osób z ich czynnościami.  
Szukanie definicji. 
Nalepianie podpisów. 
Zapisywanie hasła.  
Łączenie wyrazów  w pary. 
Czytanie zdań. 
Dopisywanie tytułów filmów.  
 

  Rozmowa 
na temat 
ciekawych 
filmów.  
Zawody 
osób 
pracujących 
przy filmie. 
 

 Odejmowanie 
liczb 
dwucyfrowych. 
Układanie 
działań. 
Układanie 
liczb. 
Układanie 
działania na 
dodawanie. 
Odczytywanie 
hasła. 
Wpisywanie 
liczb. 
Rozwiązywanie 
zadania 
z treścią. 
Dodawanie 
i odejmowanie 
liczb 

Projektowa
nie 
scenografii 
i kostiu-
mów. 
 

 Zabawa 
ruchowa 
„Berek-
skoczek”. 
Zajęcia  
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

dwucyfrowych. 
Uzupełnianie 
tabelek. 
Rozwiązywanie 
zadania 
tekstowego. 
Sprawdzanie 
obliczeń.  

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 36–37  
 

  P3A s. 36–37  
 

 M3 s. 24–25     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 25–26    ĆzP3 s. 25   ĆzPM3 s. 17–18    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do podstawy 
programowe
j 

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

  
 

5.4, 5.9  7.3, 7.4, 7.7, 
7.8, 7.15  
 

9.2) a, b, c 
9.3) a, b 

 10.2) b 
10.3) c 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat ciekawych filmów na forum klasy • Słucha wypowiedzi innych • Uczestniczy w rozmowie na podany temat • Czyta tekst z podręcznika 
• Odpowiada na pytania do tekstu i fotoreportażu • Łączy nazwy zawodu z wykonywanymi czynnościami • Tworzy liczbę mnogą od nazwy zawodu • Korzystając 
z różnych źródeł wiedzy, tworzy krótką informację na podany temat • Wyszukuje w ciągu literowym nazwy zawodów związanych z produkcją filmową • Dobiera 
i łączy w pary wyrazy, tworząc związki frazeologiczne • Wyszukuje definicje podanego wyrazu w słowniku języka polskiego • Podpisuje fotosy • Pisze starannie 
w liniaturze • Układa zdania z podanymi wyrazami • Wyróżnia części mowy w zdaniu • Zna nazwy zawodów osób pracujących przy produkcji filmowej – wie, na 
czym polega ich praca • Odejmuje liczby dwucyfrowe według podanej zasady • Układa działania z wylosowanych cyfr • Układa liczby według podanego warunku 
• Układa działania na dodawanie i odejmowanie według podanych warunków • Podaje kilka rozwiązań działania • Odejmuje od siebie liczby dwucyfrowe • 
Uzupełnia diagram • Uzupełnia okienka z niewiadomą • Rozwiązuje zadania z treścią • Sprawdza poprawność wykonanych działań, poprawia błędy • Projektuje 
scenografię i kostiumy, dobiera odpowiednie materiały • Planuje kolejne czynności • Rozumie potrzebę działań technicznych w zespole • Właściwie używa 
narzędzi technicznych • Utrzymuje ład i porządek wokół siebie, sprząta po wykonanej pracy • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Skacze 
obunóż • Właściwie reaguje na komendy • Przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na podany temat • Z zaangażowaniem odgrywa scenkę w dowolnej formie • Korzystając z różnych źródeł wiedzy, tworzy zwięzłą 
i trafną informację na podany temat • Wymyśla sceny do filmu • Układa oryginalne zdania z podanymi wyrazami • Sprawnie i bezbłędnie dodaje, odejmuje liczby 
dwucyfrowe • Rozwiązuje trudniejsze zadania z treścią • Podaje kilka rozwiązań działania • Ma oryginalne pomysły na wykonanie scenografii i kostiumów • Ma 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

duże umiejętności organizacyjne • Pomaga innym w porządkowaniu miejsca pracy • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • 
Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Audycje 
radiowe  
(w ĆzP3 
temat 
oznaczony 
jako „Projekt 
Ptasie radio” 
i „Zaułek 
słówek  – 
pisownia 
nie z czasow
nikami”) 

Wprowadzenie do tematu – lektura 
programu radiowego. 
Słuchanie opowiadania. 
Czytanie z podziałem na role.  
Wyjaśnianie tytułu.  
Układanie i zapisywanie zdań.  
Uzupełnianie zdań. 

Naśladowan
ie 
dźwięków. 
Nauka 
piosenki 
„Panna 
Marzaneczk
a”.  

Wykonanie 
ilustracji 
do dowolneg
o wiersza 
Juliana 
Tuwima.  

Współpraca 
w zespole 
zadaniowy
m. 
Zawody 
wykonywan
e w radiu. 

Zdobywanie 
informacji 
o ptakach 
występujący
ch 
w wierszu.  
Przygotowan
ie 
prezentacji. 
Rozpoznawa
nie 
odgłosów 
poszczególny
ch ptaków. 

Rozwiązywani
e zadania 
na obliczenia 
pieniężne. 
Rozwiązywani
e zadania 
tekstowego. 
Wpisywanie 
znaków 
matematyczn
ych. 

 Dostrzega-
nie piękna 
otaczającej 
przyrody. 

 

 Opracowanie fragmentów utworu 
i programu. 
Prezentacja audycji.  
Zbieranie wiadomości. 
Odczytywanie i zapisywanie 
wyrazów. 
Tworzenie rzeczowników.  
Przepisywanie zdań. 

   Szukanie 
i słuchanie 
odgłosów 
ptaków.  
Ptaki 
chronione.  

Wykonywanie 
obliczeń. 
Rozwiązywani
e zadania 
na dodawanie 
i odejmowa-
nie. 
Dodawanie 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Wskazywanie czasowników z 
przeczeniem nie. 
Dopisywanie wyrazów o 
przeciwnym znaczeniu. 
Przepisywanie przysłów. 

i odejmowani
e liczb 
dwucyfrowych
. 

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 38–43  
 
 

 P3A s. 38–41 
 

 P3A s. 38–41 
 

    

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 

ĆzP3 s. 27–29  ĆzP3 s. 28    ĆzPM3 s. 19–20     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

1.1) a, b, c, d 
1.2) a, c, d  
1.3) a, b, c, d, e, f 

3.1) a 
3.2) b 

4.2) a, b  5.4 
 

6.4, 6.6 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.8, 7.9 
 

 11. 8  
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na podany temat • Czyta wiersz z odpowiednią intonacją, stosownie do jego treści • Czyta rozmowę z podziałem na role • Czyta 
ze zrozumieniem notkę biograficzną • Uważnie słucha czytanego opowiadania i wypowiedzi innych • Potrafi wyjaśnić tytuł wiersza • Podkreśla w wierszu nazwy 
ptaków • Szuka informacji na podany temat w różnych źródłach • Układa nazwy wybranych ptaków w kolejności alfabetycznej • Zaznacza w wierszu nowo 
utworzone wyrazy • Wyjaśnia, co mogą oznaczać nowoutworzone wyrazy • Tworzy nowe wyrazy naśladujące odgłosy zwierząt • Uzupełnia zdania czasownikami 
w dowolnej formie • Łączy nazwę ptaka z nazwą odgłosu • Układa zdania z utworzonymi parami wyrazów • Pisze starannie w liniaturze • Odczytuje i zapisuje 
zakodowane wyrazy • Tworzy rzeczowniki według podanego wzoru • Wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych wyrazów, korzysta z odpowiedniego słownika • 
Wyszukuje w tekście określone zdania • Wskazuje w tekście czasowniki z przeczeniem nie• Przepisuje zdania z przeczeniem nie• Zapisuje nazwy scen do filmu • 
Wyróżnia czasowniki • Uzupełnia zdania czasownikami, dopisując do nich przeczenie nie• Układa zdania z podanymi czasownikami z przeczeniem nie• Do 
podanych wyrazów dopisuje wyrazy o przeciwnym znaczeniu • Układa dwa zdania z rozwiązaniami rebusów • Przepisuje przysłowia • Tłumaczy znaczenia 
podanych przysłów • Naśladuje dźwięki na dowolnych instrumentach muzycznych • Słucha odgłosów ptaków • Śpiewa poznaną piosenkę • Wykonuje ilustrację 
do dowolnego wiersza Juliana Tuwima • Współpracuje w zespole zadaniowym • Zna zawody wykonywane w radiu i wie, na czym one polegają • Ma wiele 
informacji na temat określonych ptaków • Rozpoznaje odgłosy poszczególnych ptaków • Wie, które z poznanych ptaków są pod ochroną • Dodaje i odejmuje 
liczby dwucyfrowe w zakresie 100 • Rozwiązuje zadania z treścią • Dokonuje obliczeń pieniężnych • Wstawia odpowiedni znak (+, –), aby uzyskać poprawny 
wynik • Wykonuje działania, porównuje i porządkuje wyniki, uzupełnia tabelę • Wykonuje obliczenia na dodawanie, wyróżnia wyniki parzyste • Dostrzega piękno 
otaczającej przyrody 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Ponadpodsta
wowe 

• Posiada wiadomości o Julianie Tuwimie i dzieli się nimi z innymi dziećmi • Przewodzi grupie opracowującej program „Ptasiego radia”, prezentuje audycję • 
Pięknie czyta wiersz, zwracając uwagę na interpunkcję i intonację • Płynnie i bezbłędnie czyta tekst z podziałem na role • Samodzielnie i sprawnie wyszukuje 
informacje na podany temat w różnych źródłach • Bezbłędnie pisze wyrazy z przeczeniem nie• Rozwiązuje rebusy • Realistycznie naśladuje odgłosy ptaków 
wymienionych w wierszu • Tworzy piękną pracę plastyczną, bogatą w szczegóły • Przygotowuje prezentację przyrodniczą • Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje 
działania oraz zadania z treścią na dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100 

Wyprawa  
do 
Ameryki 

Słuchanie tekstu „Wyprawa 
do Ameryki”. 
Odszyfrowanie hasła. 
Uzupełnianie zdań.  
Pisownia wyrazów wielką literą.  
Pisanie zdania. 
Wpisywanie brakujących liter. 
Dopisywanie brakujących wyrazów.  
Pisanie e-maila.  

  Różnorodno
ść 
kulturowa 
i społeczna 
mieszkańcó
w Ameryki 
Północnej.  

Układanie 
puzzli 
„Ameryka”. 
Wskazywani
e trasy 
podróży na 
mapie 
świata.  

Rozwiązywanie 
zadania 
na obliczenia 
pieniężne. 
Obliczanie 
wyników. 
Rozwiązywanie 
zadania 
logicznego. 
Rozwiązywanie 
zadania 
problemowego
. 
Rozwiązywanie 
zadania 
z treścią. 
Obliczanie 
brakujących 
liczb. 

 Poszanow
anie różnic 
kulturowyc
h 
i zwyczajo
wych. 

Zajęcia  
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Wskazywanie 
ukrytych 
znaków 
działań. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

      Rozwiązywanie 
zagadki 
matematyczne
j.  
Odejmowanie 
liczb 
dwucyfrowych. 
Uzupełnianie 
grafów 
liczbowych. 
Łączenie 
wyników z licz
bami na osi. 
Uzupełnianie 
liczb na osiach 
liczbowych. 
Uzupełnianie 
liczb. 
Uzupełnianie 
rysunku 
i działania. 
Rysowanie osi 
liczbowej 
i zapisywanie 
działania. 
Uzupełnianie 
działań. 
Wskazywanie 
ukrytych liczb. 
Zapisywanie 
działań.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 44–47  
 

  P3A s. 44–47  
 

P3A s. 44–47  
 

M3 s. 26–29     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka
” cz. 3 

ĆzP3 s. 30–31      ĆzPM3 s. 21–
22 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowe

1.1) a, b, c, d 
1.2) a, b, c 
1.3) a, b, c, d, e 

  5.5  7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.8, 
7.9, 7.15 

 11.1 10.3) c 
10.4) b, e 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

j 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha uważnie czytanego tekstu • Słucha wypowiedzi innych • Udziela odpowiedzi na pytania pełnymi zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym 
i stylistycznym • Wskazuje narratora opowiadania • Potrafi odczytać hasło zapisane szyfrem • Uzupełnia zdania na podstawie wiadomości z podręcznika • Kończy 
zdania na podstawie przeczytanego tekstu • Zapisuje wielką literą nazwy geograficzne i nazwy narodowości • Wskazuje w tekście inne przykłady użycia wielkiej 
litery • Wpisuje w okienka brakujące litery, tworzy nazwy narodów i ludów • Przelicza litery w wyrazach • Układa i zapisuje zdania w liniaturze • Układa 
wyrażenia utworzone od nazw państw • Pisze e-mail na podany temat, pamięta o schemacie pisania wiadomości • Dostrzega różnorodność kulturową i społeczną 
mieszkańców Ameryki Północnej • Potrafi wymienić rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej • Potrafi wymienić kraje leżące w Ameryce Północnej • Potrafi 
wskazać na mapie świata trasę podróży • Rozwiązuje zadania na obliczenia pieniężne • Oblicza wyniki działań • Rozwiązuje zadanie logiczne • Rozwiązuje zadanie 
problemowe • Rozwiązuje zadanie z treścią • Oblicza brakujące liczby • Wskazuje ukryte znaki działań • Rozwiązuje zagadkę matematyczną • Odejmuje liczby 
dwucyfrowe • Uzupełnia grafy liczbowe • Łączy wyniki z liczbami na osi • Dodaje liczby dwucyfrowe • Porównuje wyniki działań i zapisuje je według ustalonej 
zasady • Uzupełnia liczby na osiach liczbowych • Uzupełnia rysunek i działanie • Rysuje oś liczbową i zapisuje działania • Uzupełnia działania, korzystając z osi 
liczbowej • Wskazuje ukryte liczby • Zapisuje działania zaznaczone na osi liczbowej • Rozumie i akceptuje fakt, że ludzie różnią się kulturą i zwyczajami 
charakterystycznymi dla ich narodu • Bierze udział w zajęciach sportowych • Prawidłowo reaguje na komendy • Przestrzega zasad bezpieczeństwa 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się na temat Ameryki Północnej, ma o niej dużo wiadomości • W sposób zwięzły i przemyślany pisze samodzielnie krótką relację z podróży • 
Dopisuje brakujące wyrazy według podanego wzoru, tworzy podobne wyrażenia powstałe od nazw państw • Potrafi wyjaśnić, co wpłynęło na tak dużą liczbę ludzi 
odmiennych kulturowo i społecznie zamieszkujących Amerykę Północną • Bardzo sprawnie posługuje się mapą, ma rozeznanie co do położenia poszczególnych 
krajów Ameryki Północnej • Prawidłowo i bardzo sprawnie dodaje, odejmuje liczby dwucyfrowe oraz porównuje ich wyniki i umieszcza na osi liczbowej • 
Bezbłędnie i samodzielnie rozwiązuje zadania z treścią • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa 

Podróże 
z Obieżyś

Poznanie kontynentu Ameryki 
Północnej. 

  Zabawa 
na powitani

 Rozwiązywani
e zadań na 

  Zabawa 
„Berki 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

wiatem – 
Ameryka 
Północna 

Czytanie wiersza. e „Przywitaj 
się ze mną”. 

dodawanie 
i odejmowa-
nie do 100. 

ze skakanką
”. 

 Gromadzenie informacji na temat 
określonych miejsc i zwierząt 
Ameryki Północnej. 
Przygotowywanie materiału 
do klasowej gazetki.  
 

 Dzieła 
architektów 
i budowniczy
ch 
znajdujące 
się 
w Ameryce 
Północnej.  

Współpraca 
w zespole 
zadaniowy
m. 
 

Zwierzęta  
zamieszkuj
ące 
Amerykę 
Północną –  
dopasowyw
anie 
opisów 
do zdjęć. 
Łączenie 
opisu 
osobliwości  
przyrodnicz
ej ze 
zdjęciem. 
Podpisywan
ie zdjęć.  

Rozwiązywanie 
zadania 
z treścią. 
Rozwiązywanie 
zadania 
logicznego. 
Rozwiązywanie 
zadania 
z koralikami. 
Uzupełnianie 
tabeli. 
Wykonywanie 
obliczeń. 
Wpisywanie 
cyfr. 
Wpisywanie 
liczb.  

   
 

Odniesienia  
do stron 

P3A s. 48–49   P3A s. 48–49   P3A s. 48–49  M3 s. 30–31     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 32     ĆzP3 s. 33  ĆzPM3 s. 23–24     

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

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

 4.3) a 5.4 
 

6.4 
 
 

7.2, 7.3, 7.5, 7.8   10.3) c 
10.4) e 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst ze zrozumieniem, stara się zapamiętać jak najwięcej informacji • Czyta płynnie wiersz, zwracając uwagę na intonację i interpunkcję • Wypowiada się 
na określony temat pełnymi zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym i stylistycznym • Gromadzi informacje na temat określonych miejsc i zwierząt 
Ameryki Północnej • Przygotowuje materiał do klasowej gazetki • Rozróżnia dzieła architektów i budowniczych znajdujące się w Ameryce Północnej i je nazywa • 
Współpracuje podczas zabawy i pracy zespołowej • Rozpoznaje zwierzęta zamieszkujące Amerykę Północną i je nazywa, dopasowuje opisy do zdjęć • Łączy opisy 
osobliwości przyrodniczych z ich zdjęciami • Rozwiązuje zadania na dodawanie i odejmowanie do 100 • Rozwiązuje zadania z treścią • Rozwiązuje zadanie 
z koralikami • Dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe • Uzupełnia tabelę • Rozwiązuje zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej • Właściwie reaguje na komendy • Przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

Ponadpodsta
wowe 

• Sprawnie wyszukuje informacje na dany temat, korzystając z różnych źródeł wiedzy • Przedstawia dokonania grupy na forum klasy • Posiada wiadomości na 
temat dzieł architektonicznych i budowlanych w Ameryce Północnej • Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole • Posiada wiadomości na temat zwierząt, roślin 
i osobliwości przyrodniczych Ameryki Północnej • Rozwiązuje zadania logiczne, wpisuje właściwe liczby tak, aby zapis był poprawny • Aktywnie uczestniczy 
w zabawie ruchowej • Zawsze przestrzega zasad obowiązujących w zabawie 

Legenda 
indiańska 

Słuchanie legendy. 
Wyjaśnianie nazwy.  
Ustalanie planu wydarzeń. 
Przeprowadzenie rozmowy na 
temat wyobrażeń Indian.  
Szukanie informacji o kulturze 
Indian. 
Szukanie nazwy gwiazdozbioru. 
Uzupełnianie zdań. 
Układanie zdań z czasownikami 
z przeczeniem nie.  

  Poznanie 
kultury 
Indian. 
Współpraca 
w zespole 
zadaniowy
m. 

  Wykonanie 
indiańskiej 
zabawki.  

 Zabawa 
ruchowa – 
improwizacj
a do 
opowieści 
„W indiańsk
iej wiosce”.  
Zabawa 
uspokajając
a „Popatrz 
przez 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

lornetkę”. 
Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3A s. 50–53    P3A s. 50–53       

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka
” cz. 3 

ĆzP3 s. 34         
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

  
 

5.4, 5.5   9. 2) b, c 
9.3) a 

 10.3) c 
10.4) a 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha czytanej legendy • Odpowiada na postawione pytania • Słucha wypowiedzi innych • Odczytuje wyraz zapisany wspak • Wyjaśnia pojęcie legenda• Czyta 
plan wydarzeń • Potrafi określić rodzaj zdań występujących w planie wydarzeń • Ustala kolejność wydarzeń przedstawionych w innej formie • Wypowiada się na 
temat wyobrażeń Indian dotyczących powstania Wielkiego Wozu • Wyszukuje informacje na wylosowany temat w różnych źródłach • Dzieli się zdobytymi 
wiadomościami • Wyszukuje informacje w internecie na temat gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy • Układa i zapisuje zdanie z podanym wyrazem • Uzupełnia 
zdania podanymi wyrazami trudnymi ortograficznie • Układa zdania z czasownikami z przeczeniem nie• Wybiera z tekstu legendy trzy dowolne czasowniki • 
Współpracuje w zespole zadaniowym • Jest tolerancyjny wobec ludzi innej narodowości, tradycji kulturowej • Wykonuje indiańską zabawkę według wzorów 
w podręczniku • Rozumie zasadność pracy indywidualnej • Odmierza potrzebną ilość włóczki • Utrzymuje porządek w miejscu pracy • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej i w zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy • Przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

Ponadpodsta
wowe 

• Pełni rolę lidera zespołu zadaniowego • Sprawnie wyszukuje informacje w internecie • Pisze bezbłędnie • Układa oryginalne zdania z określonymi wyrazami • 
Dokładnie wykonuje pracę techniczną • Starannie dobiera kolory włóczki • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Rozumie 
obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 26. Fantastyczne opowieści 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz.,  
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Gazeta 
Przyjazna” 
– 
wyobraźni
a  

Definiowanie pojęcia wyobraźnia. 
Opracowanie krótkiej notatki 
o wybranej książce.  
Zasady pisowni tytułów książek. 
Słuchanie utworu Joanny 
Papuzińskiej „Pims, którego nie 
ma”.  
Pisanie odpowiedzi. 
Pisanie zdań z pamięci.  
Pisanie wypowiedzi  o wymyślonym 
stworku. 
Czasowniki z przeczeniem nie. 
Układanie odpowiedzi na pytania 
typu: „Co by było, gdyby…”. 

 Rysowanie 
z wyobraźni. 

Zabawa na 
powitanie 
„Znajdź 
osobę, 
która …”. 
Współpraca 
podczas 
zabawy 
i nauki.  

 Rozwiązywani
e zadań 
niestandardo
wych. 
Rozwiązywani
e zagadek 
matematyczn
ych. 
Obliczanie 
ilorazów 
i iloczynów. 
Dodawanie 
i odejmowani
e w zakresie 
100. 
Odczytywanie 
zakodowanej 
informacji.  

 Doceniani
e inności 
drugiej 
osoby. 

Zabawa 
ruchowa 
„Baloniku 
nasz 
malutki”. 
Zajęcia  
sportowe. 
 

Odniesienia  
do stron 

P3A s. 54–55   
 

  
 

  M3 s. 32–33       P3A s. 54–
55   
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 35–36     ĆzPM3 s. 25   ĆzP3 s. 36  

Odniesienia 
do podstawy 
programow
ej 

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

 4.2) a, b 5.4, 5.6  7.3, 7.5, 7.6  11.1, 11.7 10.4) a, b, f 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha innych i wymienia z nimi zdania • Słucha utworu Joanny Papuzińskiej „Pims, którego nie ma” • Swobodnie wypowiada się na temat oglądanych 
książek i ich bohaterów • Definiuje pojęcie wyobraźnia• Przygotowuje notatkę o wybranej postaci z bajki • Pisze starannie i dba o poprawność ortograficzną, 
gramatyczną i interpunkcyjną • Wykonuje ćwiczenia twórcze • Bezbłędnie zapisuje imiona i nazwiska autorów oraz tytuły książek • Pisze pełne odpowiedzi na 
postawione pytania • Pisze zdania z pamięci • Układa i zapisuje pytania typu: „Co by było, gdyby …” • Wypisuje z wiersza rymy pasujące do podanych wyrazów • 
Pisze czasowniki z przeczeniem nie zgodnie z zasadą ortograficzną • Opisuje nierealnego stworka na podstawie swojej wyobraźni • Przedstawia różnymi środkami 
postać fikcyjnego stworka • Uczestniczy w zabawie integrującej zespół klasowy • Zgodnie współpracuje z innymi • Rozumie budowę liczby dwucyfrowej 
i dziesiątkowy system pozycyjny • Z pomocą N. rozwiązuje zadania niestandardowe • Pamięciowo wykonuje mnożenie i dzielenie • Dodaje i odejmuje w zakresie 
100 • Wyszukuje trzy liczby, których suma wynosi 58 • Rozszyfrowuje wiadomość zapisaną za pomocą znaków • Uczestniczy w zabawach i w zajęciach 
ruchowych, podczas których właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Słucha wypowiedzi innych U. i dzieli się z nimi swoją wiedzą • Czyta płynnie, bezbłędnie i z odpowiednią intonacją • Pisze notatkę zgodnie z zasadami ortografii, 
interpunkcji i gramatyki • Zna i stosuje zasadę pisowni czasowników z przeczeniem nie• Tworzy bogaty opis nierealnego stworka • Zna treść książek 
przedstawionych w ćwiczeniu i opowiada o nich • Wykonuje ciekawą, kolorową i bogatą w szczegóły pracę plastyczną przedstawiającą stworka • Samodzielnie 
wykonuje zadania trudniejsze dotyczące liczb• Samodzielnie, szybko i bezbłędnie wykonuje zadania niestandardowe • Bezbłędnie i sprawnie wykonuje działania 
na mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach 
i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Lekcja 
u Maruszy  

Zabawa słowna wprowadzająca 
do debatowania „Porozmawiaj 
ze mną”. 
Czytanie tekstu Jacka Inglota 
„Lekcja u Maruszy”.   
Cechy opowiadania fantasy. 

 Malowanie 
elfa – postaci 
fantastycznej 
inspirowanej 
wyobraźnią.  
Przygotowan

Poznanie 
zasad 
debatowani
a. 

Ziołolecznic
two – 
pozytywny 
i negatywn
y wpływ na 
zdrowie 

Dzielenie liczb 
przez 1, 10 
i przez samą 
siebie. 
Ćwiczenie 
tabliczki 

  Zabawa 
ożywiająca 
„Chiński 
mur”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Relacjonowanie przygody głównej 
bohaterki opowiadania. 
Uzupełnianie opisu elfa.  
Pisanie opowiadania w stylu 
fantasy. 
Słuchanie fragmentu książki „Eri 
i smok”. 

ie 
ilustrowaneg
o słownika 
postaci 
fantastyczny
ch.  

człowieka. 
Wpływ 
niektórych 
roślin na 
inne. 

mnożenia. 
Rozwiązywani
e zadań na 
obliczenia 
pieniężne. 
Rozmienianie 
banknotów na 
monety.  

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

P3 s. 56–59   
 

  
 

 
 
 

 P3 s. 56–59   
 
 

M3 s. 34–35      
 

  
 

 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 

ĆzP3 s. 37    ĆzP3 s. 38 ĆzPM3 s. 26–27                                             
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy 
programow
ej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c, d  
1.3) a, b, c, d, e, f  

 4.2) a 5.4, 5.6 
 

6.2, 6.4, 
6.10 

7.3, 7.6, 7.8, 
7.9 

  10.4) b, e, f 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na temat opowiadania fantasy• Relacjonuje treść opowiadania „Lekcja u Maruszy” • Czyta ze zrozumieniem • Odróżnia od siebie 
części mowy • Słucha wypowiedzi innych i stara się je uzupełniać nowymi informacjami • Udziela odpowiedzi pełnymi zdaniami • Układa i zapisuje krótkie 
opowiadanie w stylu fantasy• Uzupełnia opis elfa podanymi wyrazami • Z pomocą dorosłych czyta książkę Jacka Inglota „Eri i smok” • Pisze starannie w liniaturze 
• Maluje postać fantastyczną elfa inspirowaną wyobraźnią • Przygotowuje z innymi U. ilustrowany słownik postaci fantastycznych • Poznaje zasady debatowania 
• Poznaje właściwości macierzanki i innych ziół • Wie, że zioła mają pozytywny i negatywny wpływ na zdrowie • Dzieli liczby dwucyfrowe przez 1, 10 i przez samą 
siebie • Rozmienia banknoty na monety • Samodzielnie rozwiązuje zadanie złożone • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta • Czyta płynnie i bezbłędnie tekst Jacka Inglota „Lekcja u Maruszy” • Zna typ opowiadania fantasy i potrafi podać jego główne cechy • W sposób ciekawy, płynny, 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

wowe z odpowiednią intonacją opowiada o przygodzie głównej bohaterki opowiadania • Pisze bogate w szczegóły opowiadanie w stylu fantasy• Przepisuje tekst 
bezbłędnie • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniu wprowadzającym do debatowania • Samodzielnie czyta książkę Jacka Inglota „Eri i smok” • Zna pojęcie 
ziołolecznictwo• Zna właściwości macierzanki • Wymienia nazwy ziół, które nie zostały wymienione w czytance • Bezbłędnie, sprawnie i prawidłowo wykonuje 
obliczenia na dzielenie liczby przez 1, 10 i przez samą siebie • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, zawsze przestrzega zasad zabawy 

Zaułek  
słówek – 
jak 
powstają 
nowe  
wyrazy? 

Wyszukiwanie nowych nazw dla 
starych rzeczy. 
Nowe znaczenie starych wyrazów. 
Wyjaśnianie znaczenia 
wymyślonych wyrazów. 
Pisanie rzeczowników 
rozpoczynających się sylabami: 
mo-, ko- oraz cząstką tele-.  
Zgrubienia i zdrobnienia. 
Słuchanie wiersza Izabelli 
Klebańskiej „Pauza”.  
Korzystanie ze słownika języka 
polskiego. 
 

Granie 
dźwięków 
zgodnie 
z podanym 
zapisem. 
Podpisywani
e dźwięków 
nazwami 
solmizacyjny
mi. 
Pauza 
całonutowa – 
symbol 
i położenie 
na pięciolinii. 
Zabawa 
rytmiczna 
„Rytmiczny 
głuchy 
telefon”. 

Lepienie 
z plasteliny 
fantastyczne
go stworka. 
Ilustrowanie 
tekstu. 

 Ogórek 
morski 
i inne 
dziwne 
stworzenia 
(gwiazdonos
, wychuchol 
pirenejski, 
blobfish, sea 
pig, aye-
aye, pies 
orzeszek). 

Powtórzenie 
tabliczki 
mnożenia. 
Rozwiązywani
e zadań z 
rysunkiem. 
Obliczanie 
obwodu 
kwadratu. 
Rozwiązywani
e zadań 
z treścią. 
Uzupełnianie 
tabelek 
matematyczn
ych. 

  Zabawa 
ruchowa 
„Słuchaj 
uważnie”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Śpiewanie 
piosenki 
„Słowo”. 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” 
cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematy- 
ka” cz. 3 

P3A s. 60–61   
 

    M3 s. 36–37                                             
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  

ĆzP3 s. 39–40   ĆzP3 s. 40      ĆzPM3 s. 28–
29   
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z pomysłem. 
Matematyka
” cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

3.1) a, b 
3.2) a 

4.2) a, b 
4.3) a 

 6.2, 6.4, 
6.10 
 

7.3, 7.6, 7.8, 
7.10, 7.16  

  10.4) a, b, e, 
f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha z uwagą innych • Słucha wiersza Izabelli Klebańskiej „Pauza” • Wypowiada się pełnymi zdaniami • Wyjaśnia znaczenie wymyślonych wyrazów • 
Z pomocą N. rozwiązuje rebus literowo-obrazkowy • Wymyśla nowe nazwy dla istniejących rzeczy • Układa i pisze zdania • Pisze starannie w liniaturze • Pisze 
zdania z pamięci, dbając o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną • Wymyśla i zapisuje rzeczowniki rozpoczynające się sylabami: mo-, ko- oraz cząstką 
wyrazową tele-• Tworzy zgrubienia i zdrobnienia do podanych wyrazów • Swobodnie korzysta ze słownika języka polskiego • Układa i zapisuje wypowiedź na 
temat wymyślonej postaci • Gra dźwięki zgodnie z podanymi wartościami nut • Poznaje definicję pauzy całonutowej• Śpiewa piosenkę w grupie • Wykonuje 
stworka z plasteliny • Wypowiada się na temat zdjęć nieznanych zwierząt • Zna tabliczkę mnożenia i dzielenia • Uzupełnia tabele matematyczne • Rozwiązuje 
zadania z treścią • Oblicza obwód kwadratu dwoma sposobami • Rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach 
sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta płynnie ze zrozumieniem • Samodzielnie rozwiązuje rebus literowo-obrazkowy • Bezbłędnie pisze z pamięci • Układa i zapisuje twórczą wypowiedź na 
temat fantastycznego stworka • Zna znaczenie wszystkich wyrazów zapisanych w ćwiczeniu, których już nie używamy • Potrafi grać na wybranym instrumencie • 
Zna pauzę całonutową • Aktywnie śpiewa piosenkę • Zgodnie i twórczo współpracuje z innymi • Zna i potrafi opowiedzieć o „dziwnych” stworzeniach, które 
występują w przyrodzie • Potrafi sprecyzować swoje oczekiwania i odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co wiem, a czego nie wiem na temat nieznanych zwierząt?” • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 100 • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach 
i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Nasza 
strona 
WWW 

Czytanie informacji na stronie 
WWW. 
Odczytywanie symboli 
rysunkowych. 
Definiowanie pojęcia ekologia 
i link.  
Układanie krzyżówki, inscenizacji 
i rymowanek ekologicznych. 
Przepisywanie zaproszenia. 
Pisanie relacji z klasowej wycieczki 
lub rodzinnej wyprawy.  
Pisownia wyrazów wielką literą.  

 Fotografowa
nie 
ciekawych 
miejsc. 
Malowanie 
w plenerze. 

Zasady 
debatowani
a – karta 
TOBo. 
Strona 
WWW 
środkiem 
komunikacji 
społecznej. 
Rozwijanie 
zainteresow
ań – udział 
w konkursac
h 
tematyczny
ch. 

Ochrona 
przyrody – 
Światowy 
Dzień Ziemi. 
Działania 
człowieka, 
które nie 
sprzyjają 
przyrodzie.  

Mnożenie 
i dzielenie 
liczb 
dwucyfrowych 
przez 
jednocyfrową
. 
Rozwiązywani
e zadań 
z treścią. 
Rozkładanie 
liczb na 
składniki.  
Rozwiązywani
e zadań z 
patyczkami. 

Zasady 
działania 
strony 
WWW. 

Światowy 
Dzień 
Ziemi – 
wspólne 
działania 
ludzi na 
rzecz 
przyrody. 

Zabawa 
ruchowa 
„Gumoludki 
i roboty”. 
 
 

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 

P3A s. 62–63   
 
 

  P3A s. 62–63   
 

P3A s. 62–63   
 

M3 s. 38–39                                               
 

P3A s. 62–63   
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 41–42      ĆzP3 s. 41 ĆzPM3 s. 30–31    

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

 4.2) a, b 
4.3) a 

5.1, 5.4, 5.6, 
5.11 

6.6 7.3, 7.6, 7.8 
 

9.1) b, c 11.8 10.4) b, c, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Rozumie symbole ikonek zamieszczonych na stronie WWW • Czyta ze zrozumieniem • Słucha wypowiedzi innych • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania N. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

• Swobodnie korzysta ze słownika języka polskiego • Zna kolejność liter w alfabecie • Pisze estetycznie w liniaturze • Przygotowuje w grupie scenkę dotyczącą 
zanieczyszczania środowiska przez człowieka • Układa rymowankę na temat ochrony przyrody • Układa krzyżówkę z hasłem ekologia• Pisze krótką relację 
z rodzinnej wyprawy lub z klasowej wycieczki, korzystając z podanego słownictwa • Pisze starannie, uwzględniając zasady gramatyki, ortografii i interpunkcji • 
Zna zasady pisowni wyrazów wielką literą • Wyróżnia elementy zaproszenia • Podaje argumenty na potwierdzenie lub negowanie opinii • Wykonuje pracę 
plastyczną w plenerze • Wie, do czego służy strona WWW • Zgodnie bawi się z innym • Bierze udział w konkursach szkolnych i klasowych • Zna zasady ochrony 
środowiska • Uczestniczy w działaniach z okazji Światowego Dnia Ziemi • Wykonuje działania na mnożenie i dzielenie liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową • 
Rozwiązuje zadania z treścią • Rozkłada liczby na składniki • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyróżnia się bogatym zasobem słownictwa • Uzasadnia opinię trzema argumentami • Podaje propozycje nowych ikonek na stronę WWW • Samodzielnie 
podaje definicję pojęcia ekologia• Samodzielnie wyjaśnia znaczenie słowa link• Czyta nowy tekst płynnie i bezbłędnie • Wyczerpująco odpowiada na pytania • 
Układa i zapisuje wiersz o ochronie przyrody• Pisze bezbłędnie • Układa twórczą relację z rodzinnej wyprawy lub z klasowej wycieczki • Bezbłędnie przepisuje 
zaproszenie ze wszystkimi jego elementami • Przygotowuje prezentację na temat ochrony środowiska • Jest liderem, który umiejętnie kieruje pracą grupy • Jest 
współtwórcą filmu ekologicznego • Samodzielnie fotografuje interesujące miejsca i ciekawie je kadruje • Maluje w plenerze ciekawą pracę plastyczną 
z uwzględnieniem wszystkich naturalnych elementów środowiska, kolorystyki oraz planu (bliżej, dalej) • Aktywnie rozwija swoje zainteresowania • Aktywnie 
bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach • Przestrzega na co dzień zasad ochrony przyrody • Bez problemu rozwiązuje zadania z treścią • Bezbłędnie 
mnoży i dzieli liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe • Wie, w jaki sposób tworzy się stronę WWW • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie zasady 
obowiązujące w zabawach, zawsze ich przestrzega 

Co to za 
stworzeni
a? 

Rozszyfrowanie haseł.  
Słuchanie bajki Małgorzaty 
Strzałkowskiej „Zielony i Nikt”. 
Odpowiadanie na pytania N. 
na temat cech i wyglądu 
bohaterów bajki. 
Argumentowanie twierdzenia.  
Nadawanie imion stworkom na 

 Film 
animowany 
jako 
dyscyplina 
sztuki. 

   Wykonanie 
kukiełek. 
 

Nieocenia
nie nikogo 
po 
wyglądzie. 

Zabawa 
naśladowcz
a „Pusz- 
cza w 
kręgu”. 
Zajęcia 
sportowe.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

podstawie cech. 
Układanie treści rozmowy. 
Odgrywanie scenki sytuacyjnej 
z rekwizytami. 
Obejrzenie fragmentu filmu 
„Muminki”. 

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 3A 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

         

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy  
programowe
j 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, d 
1.3) a, b, c, d, e, f 
1.4) a, b 

 
 

4.3) a  
 

  9.2) a, b, c 
9.3) a, b 
 

11.1, 11.2 10.4) a, b, c, 
f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Bierze udział w zabawie powitalnej • Argumentuje swoje poglądy • Rozumie instrukcję rozszyfrowania informacji • Z uwagą słucha bajki Małgorzaty 
Strzałkowskiej „Zielony i Nikt” • Odpowiada na pytania N. pełnymi zdaniami • Słucha wypowiedzi innych i nie powtarza informacji już usłyszanych • Na podstawie 
bajki wskazuje cechy bohaterów i potrafi je uzasadnić • Pisze czytelnie i starannie • Kończy zdania zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji • Czyta 
płynnie i poprawnie • Współpracuje w parze • Współtworzy dialog w scence dramowej • Zalicza film do sztuk plastycznych • Rozumie, że każdy z nas jest inny • 
Wie, że nie wolno oceniać innych po wyglądzie • Samodzielnie wykonuje kukiełkę bohatera bajki • Wykorzystuje rekwizyt w scence dialogowej • Uczestniczy 
w zabawie i w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się za pomocą zdań złożonych • Udziela pełnych odpowiedzi na pytania postawione przez N. • Przekonywająco odgrywa scenkę dramową • 
Przedstawia ciekawą scenkę dramową z bogatym dialogiem • Wciela się w postać jednego z bohaterów bajki, przyjmując na czas odgrywania scenki jego poglądy 
• Potrafi przekonać innych do swoich racji • Aktywnie wykorzystuje rekwizyt w scence dialogowej • Zauważa, że osoby, które wyróżniają się swoim wyglądem, 
mogą być negatywnie oceniane, i przeciwstawia się temu • Aktywnie uczestniczy w zabawie i w zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach, 
zawsze ich przestrzega 
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Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 3. Kwiecień 
Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku. 

 

Tydzień 27. Co czeka nas w przyszłości? 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz.,  
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Tajemnice 
starej 
apteki(w Ćz

P3 temat 
oznaczony 
jako 
„Rozmowa” 
i „W starej 
aptece”) 

Rozmowa na temat wymarzonego 
zawodu, rozwijania pasji oraz roli 
każdego zawodu dla społeczeństwa. 
Czytanie wiersza Natalii Usenko 
„Rozmowa”. 
Pisanie nazw zawodów. 
Argumentowanie wypowiedzi. 
Atrybuty różnych zawodów. 
Pisownia nazw zawodów 
zakończonych na -arz, -erz. 
Uzupełnianie wywiadu pytaniami.  
Formy osobowe czasowników. 
Przeprowadzenie wywiadu 
z pracownikiem apteki.  
Czytanie wiersza „Cudowne 

 Rysowanie 
przedmiotó
w 
kojarzących 
się z danym 
zawodem. 

Wycieczka 
do apteki.  
Poznanie 
pracy 
aptekarza 
i specyfiki 
jego 
zawodu. 
Doradztwo 
zawodowe. 

Receptura 
przygotowa
nia 
naturalnego 
mydła i soli 
do kąpieli. 
Zalety 
naturalnego 
mydła. 

Rozwiązywani
e zadań 
logicznych. 
Zaznaczanie 
godzin 
na zegarze. 
Obliczenia 
zegarowe. 
Wykorzystani
e mnożenia 
i dzielenia 
w zadaniach 
z treścią.  

  Zabawa 
„Kto nami 
dowodzi?”. 
Zajęcia 
sportowe. 
Pogadanka 
na temat 
zażywania 
lekarstw. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

lekarstwo”. 
Wyjaśnianie pojęcia aptekarska 
dokładność. 

Odniesienia  
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 4–7  
 

 P3B s. 5–6  
 

 P3B s. 6  
 
 

P3B s. 7  M3 s. 40–41  
 

  
 
 

 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 43–45  ĆzP3 s. 43   ĆzPM3 s. 32  
 

  ĆzP3 s. 45 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do podstawy 
programowe
j 

1.1) a, b, c  
1.2) a, b, c, d 
1.3 ) a, b, c, e, f 
1.4) b 

 4.2) b, c 
 

5.4, 5.9, 
5.10 

6.1, 6.6 7.3, 7.5, 7.6, 
7.8, 7.10, 7.15  
 

  10.4) a, b, c, 
e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha swoich rozmówców • Rozmawia z innymi zgodnie z ustalonymi zasadami • Nie powtarza argumentów wypowiedzianych przez innych • 
Swobodnie wypowiada się na temat treści tekstu, przepisu, swoich wrażeń i ilustracji • Zachowuje poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi • 
Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania N. • Czyta ze zrozumieniem wiersz „Rozmowa” • Podaje temat rozmowy z wiersza • Podaje propozycje innego tytułu 
wiersza • Czyta ze zrozumieniem wiersz „Cudowne lekarstwo” • Z pomocą N. wyjaśnia znaczenie wyrazów związanych z apteką • Zamienia nazwę zawodu 
w formie męskiej na nazwę w formie żeńskiej • Wymienia nazwy zawodów zakończonych na -arz,-erz• Wymienia nazwy narzędzi pracy • Dopasowuje pytania do 
odpowiedzi • Układa pytania poprawne pod względem gramatycznym i merytorycznym • Wymienia nazwy zawodów podanych w wierszu• Pisze nazwy zawodów 
• Starannie zapisuje zdania • Udziela pisemnej odpowiedzi na pytania • Odmienia czasownik osobowy według podanego wzoru • Wyjaśnia znaczenie wyrazów 
z cząstką super- i mini-• Z pomocą N. przeprowadza wywiad z pracownikiem apteki • Uzupełnia zdania wyrazami w odpowiedniej formie • Samodzielnie wyjaśnia 
znaczenie słowa kibicować• Rysuje ciekawe przedmioty związane z wykonywanym zawodem • Umie porozumieć się w grupie • Współpracuje w grupie podczas 
wykonywania zadań wspólnych • Wie, na czym polega dany zawód • Kojarzy przedmiot z nazwą zawodu • Zna zawody wykonywane przez swoich bliskich • 
Mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje w zakresie 100 • Dokonuje obliczeń zegarowych • Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej • Właściwie reaguje na komendy • Prawidłowo wykonuje wszystkie ćwiczenia gimnastyczne 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta tekst płynnie, bezbłędnie, z właściwą intonacją • Samodzielnie podaje i zapisuje nazwy zawodów zakończonych na -arz, -erz• Samodzielnie odmienia 
czasowniki przez osoby • Samodzielnie przeprowadza wywiad z pracownikami apteki • Wie, co można kupić w aptece oprócz leków • Zna znaczenie wszystkich 
wyrazów wymienionych w ćwiczeniu związanych z apteką • Samodzielnie wyjaśnia wyrażenie aptekarska dokładność• Wie, co oznacza słowo receptura• Zgodnie 
i efektywnie pracuje w grupie • Pamięciowo, bezbłędnie i sprawinie mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje w zakresie 100 • Samodzielnie rozwiązuje zadania logiczne • 
Zna konsekwencje zatrucia się lekami • Wie, jakie znaczenie dla zdrowia i środowiska ma naturalne mydło • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie 
obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zawody 
przyszłości 
(w ĆzP3 
temat 
oznaczony 
jako „Kim 
będę?” i „W 
pracowni 
krawieckiej”) 

Rozmowa na temat planów 
zawodowych na podstawie 
opowiadania Roksany 
Jędrzejewskiej-Wróbel „Kim 
będę?”.  

  Zawody 
przyszłości. 
Praca 
krawcowej/
krawca. 

 Układanie 
z cyfr sumy 
liczb 
dwucyfrowych
. 

Szycie 
zabawki. 
Rodzaje 
ściegów. 
Przyszywan
ie guzików. 

Dialog jako 
podstawo
wa forma 
rozwiązyw
ania 
konfliktó
w. 

Zabawa 
ruchowa 
„Gorące 
krzesła”.  
Zabawa 
„Koty i 
myszki”. 

 Pisanie zdania z pamięci. 
Układanie i pisanie zdań 
z wyrazami z ż. 
Przekształcanie zdań pojedynczych 
w zdania złożone.  
Układanie zdań złożonych. 
Czytanie instrukcji wykonania 
maskotki.  
Nauka na pamięć wiersza Jana 
Brzechwy „Tańcowała igła z nitką”. 
Odczytywanie znaków i symboli. 
Czynności wykonywane przez 
krawcową/krawca na podstawie 
tekstu „W pracowni krawieckiej”.  

  Rozwijanie 
swoich pasji 
i zaintereso
wań. 
Zawody 
wykonywan
e 
z pokolenia 
na 
pokolenie. 

 Odczytywanie 
i zaznaczanie 
działań na osi 
liczbowej. 
Porównywani
e liczb. 
Pamięciowe 
mnożenie 
i dzielenie 
liczb. 
Rozwiązywani
e zadań 
z treścią na 
mnożenie 
i dzielenie.  

Informacje 
zawarte 
na metce 
ubrania. 

Dążenie do 
spełniania 
swoich 
marzeń. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 8–11    P3B s. 10–
11  
 
 

 M3 s. 42–43 P3B s. 10–
11 

P3B s. 8–9  

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 46–47 
 

  
 

 
 

 
 

ĆzPM3 s. 33–34 ĆzP3 s. 47 
 

  

Odniesienia  
do podstawy 

1.1) a, b, c 
1.2) b 

  5.3, 5.4, 5.9 
 

 
 

7.3, 7.4, 7.5, 
7.6, 7.8, 7.9  

9.2) a, b, c 
9.3) a, b 

11.1, 11.2, 
11.7 

 10.4) b, e, f 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

programowe
j 

1.3) a, c, d, e, f, g  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się zgodnie z zasadami kulturalnej rozmowy • Swobodnie wypowiada się i uczestniczy w rozmowach na określony temat na podstawie 
przeczytanego tekstu • Z uwagą słucha wypowiedzi innych i przytacza swoje argumenty • Odróżnia dialog od innych form porozumiewania się między sobą • 
Samodzielnie czyta tekst „Kim będę?” • Czyta tekst z odpowiednią intonacją • Uczy się wiersza na pamięć • Recytuje wiersz na forum klasy z odpowiednią 
intonacją • Pisze zdanie z pamięci • Pisze czytelnie i estetycznie • Pisze krótką wypowiedź na temat wymarzonego zawodu • Dokonuje analizy ortograficznej 
i interpunkcyjnej zdania • Dokonuje korekty ewentualnych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych • Wyszukuje w opowiadaniu odpowiednie fragmenty 
tekstu • Odróżnia czasowniki od innych części mowy • Rozróżnia czasy czasowników • Prawidłowo uzupełnia zdania znakami interpunkcyjnymi • Przekształca 
zdania pojedyncze w złożone i złożone w pojedyncze • Wymienia nazwy sprzętu i materiałów potrzebnych do wykonywania danego zawodu • Rysuje przedmioty 
kojarzące się z danym zawodem • Dba o dobre relacje z rówieśnikami • Przestrzega reguł obowiązujących w zabawie • Aktywnie uczestniczy w zabawie 
rówieśniczej i zabawie dydaktycznej • Wie, w jaki sposób można rozwijać swoje zainteresowania • Rozwiązuje zadania z treścią • Zna budowę liczby dwucyfrowej 
• Wie, co oznacza pojęcie suma i różnica• Z pomocą N. rozwiązuje zadania nietypowe • Porządkuje liczby dwucyfrowe według ustalonego porządku • Wykonuje 
działania na grafach i na osi liczbowej • Sprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100 • Z pomocą N. szyje różnymi ściegami • Bezpiecznie korzysta 
z nożyczek i igły • Odmierza odpowiednią ilość nitki i materiału potrzebnych do wykonania maskotki • Z pomocą N. odczytuje znaczenie symboli umieszczonych 
na metkach ubrań • Projektuje metkę na ubranie • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na określony temat na podstawie zdarzeń opisanych w opowiadaniu „Kim będę?” • Czyta płynnie, bezbłędnie, z odpowiednią 
intonacją • Samodzielnie wyjaśnia znaczenie wyrażenia: „zawód przekazywany z pokolenia na pokolenie” • Bezbłędnie zapisuje zdanie z pamięci • Przewiduje, 
jakie zawody będą wykonywać ludzie w przyszłości, i argumentuje swoją wypowiedź • Wie, że konflikty można rozwiązać poprzez dialog • Wie, że do celu 
dochodzi się dzięki konsekwencji swojego działania i swojej pracy • Sprawnie, pamięciowo i bezbłędnie dodaje, mnoży i dzieli w poznanym zakresie liczbowym • 
Samodzielnie rozwiązuje zadanie nietypowe • Zna ściegi krawieckie i swobodnie posługuje się igłą • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach 
sportowych • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Jeden kot, 
dwa 
koty(w 

ĆzP3 temat 
oznaczony 
jako „Zaułek 
słówek – 
liczebnik” 
i „Koty, kotki 
i kocięta”) 

Cechy i zwyczaje zwierząt 
na podstawie wierszy „Pośród 
mleczy”, „Koty, kotki i kocięta” oraz 
„Kiedy kot jest koci”. 
Zapisywanie liczb słowami. 
Układanie pytań rozpoczynających 
się od wyrazów: ile, ilu, która 
z kolei. 
Sprawdzanie poprawności zapisu 
liczebników w słowniku 
ortograficznym. 
Pisanie zdań o kocie i jego 
zwyczajach. 
Opisywanie kota. 
Szukanie informacji na temat 
opieki nad kotami. 
Argumenty i kontrargumenty do 
twierdzenia „Koty chodzą zawsze 
swoimi drogami”. 
Przymiotniki w liczbie mnogiej. 
Podział przymiotników na sylaby. 

Akord. 
Granie 
i śpiewanie 
trójdźwiękó
w: do–mi–
sol, fa–la–do. 

Rysowanie 
kota. 

  Liczebniki 
główne 
i porządkowe. 
Mierzenie 
długości 
i szerokości 
przedmiotów. 
Porównywani
e wyników – 
pojęcia: 
krótszy/dłuższ
y, 
niższy/wyższy.  

  Zabawa 
ruchowa 
„Kot i 
mysz”. 
Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 

P3B s. 12–15  
 

   
 

  M3 s. 44–45     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z  pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 48–50  
 
 

 ĆzP3 s. 49    
 

 ĆzPM3 s. 35 
 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, d  
1.3) a, c, d, e, f 

3.1) a, b 
3.2) a, c 

4.2) a, b 
 

  7.8, 7.10, 7.16  
 

  10.4) a, b, d, 
e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych • Czyta ze zrozumieniem wiersze o zwierzętach • Podaje nazwy zwierząt wymienionych w wierszu „Pośród mleczy” • Rozróżnia 
liczebniki główne i porządkowe • Odróżnia liczebniki od innych części mowy • Z pomocą N. korzysta ze słownika ortograficznego • Z pomocą N. wyszukuje 
informacje na temat opieki nad kotami • Układa pytania do wiersza rozpoczynające się określonymi słowami • Udziela merytorycznych odpowiedzi pełnymi 
zdaniami • Dzieli wyrazy na sylaby • Zna nazwiska polskich autorów piszących dla dzieci o kotach • Podejmuje decyzję o samodzielnej lekturze wymienionych 
książek • Pisze zgodnie z zasadą pisowni wyrazów wielką literą • Pisze odpowiedzi na postawione pytania • Opisuje kota i jego zachowania • Pisze wyrazy i zdania 
trudne ortograficznie – wyrazy zakończone na -utki• Pisze czytelnie i w liniaturze • Prawidłowo łączy ze sobą litery • Śpiewa rymowankę • Rozpoznaje trójdźwięki 
• Śpiewa trójdźwięki • Przedstawia postać kota w formie graficznej • Rozmawia z innymi zgodnie z zasadami kulturalnej rozmowy • Uczestniczy w zabawie 
grupowej i przestrzega reguł zabawy • Przestrzega reguł gry • Wie, w jaki sposób opiekować się kotami • Samodzielnie rozwiązuje zadania logiczne • Mierzy 
długość, szerokość, wysokość i zapisuje wyniki pomiarów z odpowiednimi mianami • Porównuje wyniki pomiarów • Swobodnie posługuje się zwrotami: niższa, 
wyższa, krótszy, dłuższy• Bierze udział w zajęciach sportowych i w zabawie ruchowej •Odpowiednio reaguje na komendy • Bezpiecznie wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne 

Ponadpodsta
wowe 

• Opisuje kota zgodnie ze wszystkimi elementami opisu • Z własnej inicjatywy czyta wiersze polskich autorów • Podaje argumenty i kontrargumenty do 
twierdzenia: „Kot chodzi zawsze swoimi drogami” • Bezbłędnie zapisuje liczby słowami • Bezbłędnie zapisuje aktualną godzinę słownie • Zawsze właściwie 
stosuje zasadę pisowni wyrazów zakończonych na -utki• Potrafi przekonać innych do swoich racji • Czysto śpiewa trójdźwięki • Śpiewa trójdźwięki na wyrywki • 
Gra trójdźwięki na instrumencie • W sposób ciekawy i niebanalny przedstawia postać kota • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Sprawnie 
i poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

Ssaki i ich 
potomstw
o (w ĆzP3 

temat 
oznaczony 
jako „Ssaki” 
i „Jak ssaki 

Czytanie tekstów przyrodniczych 
„Ssaki”, „Jak ssaki opiekują się 
swoimi dziećmi?”. 
Pisanie opowiadania, bajki lub 
komiksu o wybranym ssaku.  
Zamiana liczby mnogiej wyrazów 
na liczbę pojedynczą.  

   Definiowani
e pojęcia 
ssaki. 
Różnice 
między 
ptakami 
a ssakami. 

 Mierzenie 
długości 
boków figur 
geometryczny
ch. 
Obliczanie 
obwodów 

  Zabawa 
ruchowa 
„Naśladuje
my 
zwierzątka”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

opiekują się 
swoimi 
dziećmi?”) 

Formy przymiotników w stopniu 
najwyższym.  
Układanie i rozwiązywanie 
zagadek. 
Uzupełnianie zdań na podstawie 
tekstów z podręcznika. 
Pisanie trudnych ortograficznie 
nazw zwierząt. 

Różnorodno
ść ssaków – 
poznanie 
przedstawici
eli ssaków.  
Sen zimowy 
– 
przygotowa
nie ssaków 
do zimy. 
Ssaki i ich 
kryjówki. 
Budowa 
kota. 

figur. 
Rysowanie 
figur 
o określonym 
obwodzie. 
Rysowanie 
figur zgodnie 
z kodem.  

 Nazwy ssaków i ich młodych.         

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 

P3B s. 16–19     P3B s. 16–
19  

M3 s. 46–47  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

 ĆzP3 s. 51–54  
 

   ĆzP3 s. 51–54 ĆzPM3 s. 36–37    

Odniesienia 
do podstawy 
programowe
j 

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

 
 
 

  
 

6.4, 6.8 
 

7.5, 7.6, 7.10,  
7.16 

 
 

 10.4) b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Słucha innych ze zrozumieniem, nie przerywa wypowiedzi • Wypowiada się pełnymi zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym • Czyta ze 
zrozumieniem teksty przyrodnicze „Ssaki” i „Jak ssaki opiekują się swoimi dziećmi?” • Szuka informacji o śnie zimowym • Z pomocą N. korzysta z różnych źródeł 
wiedzy • Układa pytania do tekstu przyrodniczego • Wymyśla i zapisuje opowiadanie/komiks/bajkę o wybranym ssaku • Pisze zdania i wypowiedzi zgodnie 
z zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi • Pisze starannie i w liniaturze • Pisze zdania z ułożonymi wyrażeniami • Zamienia liczbę mnogą rzeczowników 
i czasowników na liczbę pojedynczą • Samodzielnie rozwiązuje i układa zagadkę o ssakach • Pisze nazwy zwierząt trudne ortograficznie • Przygotowuje 
prezentację/folder o wybranym ssaku • Bierze udział w zabawie dydaktycznej i przestrzega jej reguł • Zgodnie współpracuje w grupie • Definiuje pojęcie ssaki• 
Podaje różnice między ptakami a ssakami • Wymienia przedstawicieli ssaków różniących się trybem życia, wielkością, miejscem występowania, sposobem 
odżywiania i rozmnażania • Wymienia narządy wewnętrzne kota • Wymienia sposoby opieki zwierząt nad swoim potomstwem • Rozumie komunikaty słowne 
i pisemne związane z dyktandem graficznym • Samodzielnie oblicza obwody figur geometrycznych • Rysuje figurę o określonym obwodzie • Mierzy długość 
boków figury geometrycznej • Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji • Przestrzega zasad obowiązujących w zabawach 

Ponadpodsta
wowe 

• Wymyśla twórcze opowiadanie/bajkę/komiks, uwzględniając wszystkie elementy wymienionych form wypowiedzi • Bezbłędnie pisze wyrazy trudne 
ortograficznie • Zna i potrafi samodzielnie wyjaśnić pojęcie sen zimowy• Bezbłędnie zaznacza prawdziwe odpowiedzi dotyczące ssaków i ich zachowań• 
Samodzielnie wymienia wszystkie narządy wewnętrzne kota • Bezbłędnie wykonuje dyktando graficzne • Zawsze przestrzega obowiązujących zasad podczas 
zabaw ruchowych i zabaw dydaktycznych 

Jak 
pracuje 
układ  
krążenia? 

Czytanie informacji „Jak pracuje 
układ krążenia?”. 
Uzupełnianie tekstu na podstawie 
informacji w podręczniku. 
Pisanie wyrazów w kolejności 
alfabetycznej. 
Pisanie wyrazów z ę, ą, en, om. 
Ubezdźwięcznienie wyrazów. 
Układanie komiksu.  
Pisanie zdań z  podanymi 

  
 

Ratowanie 
życia – 
masaż 
serca. 

Budowa 
układu 
krążenia. 
Słuchanie 
bicia serca. 
Przeprowad
zenie 
doświadcze
ń 
„Mierzymy 

  
 

Podejmow
anie 
słusznych 
decyzji 
i pomagani
e innym. 
Pomaganie 
osobom 
w sytuacji  
zagrożeni

Zabawa 
ruchowa 
„Ruchowe 
kółko 
i krzyżyk”. 
Zajęcia 
sportowe.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

wyrażeniami. swoje 
tętno” i „Od 
czego zależy 
praca 
serca?”. 
Omówienie 
pracy serca 
i przepływu 
krwi. 

a życia. 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 20–21   P3B s. 21 P3B s. 20–
21 

 
 

 P3B s. 21  

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 

ĆzP3 s. 55         
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz.3 

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

  
 
 

5.2, 5.4, 5.9. 
5.11 

6.8, 6.9    11.2 10.4) a, b, e, 
f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha informacji przekazywanych przez N. • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu i informacji podanych przez N. • 
Na podstawie informacji i ilustracji zamieszczonych w podręczniku wymienia elementy układu krążenia i ich rolę w organizmie człowieka • Opowiada treść 
historyjki obrazkowej „Spotkanie z ratownikiem medycznym” • Wyjaśnia dwojaki sens ułożonych wyrażeń • Czyta ze zrozumieniem informacje o układzie 
krążenia i instrukcję udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej • Zna i zapamiętuje ciekawostki o układzie krążenia • Pisze czytelnie i estetycznie • Pisze 
zdania, dbając o poprawność ortograficzną, gramatyczną i interpunkcyjną • Pisze wyrazy w kolejności alfabetycznej • Uzupełnia tekst na podstawie informacji 
w podręczniku • Układa i pisze zdania z podanymi wyrażeniami • Układa obrazki historyjki we właściwej kolejności • Współpracuje w grupie • Działa na rzecz 
grupy podczas zabawy i nauki • Zna numer alarmowy • Zgodnie z instrukcją wykonuje czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej • 
Wykonuje doświadczenie zgodnie z instrukcją N. • Uczestniczy w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Udziela wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania • Bezbłędnie pisze wyrazy z ubezdźwięcznieniem • Bezbłędnie zapisuje wyrazy z ą, ę, om, en• 
Samodzielnie układa rebusy literowo-obrazkowe związane z tematem zajęć • Na podstawie schematu samodzielnie omawia przepływ krwi z serca do komórek 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

i odwrotnie • Samodzielnie odnajduje tętnicę szyjną, skroniową i promieniową • Wyjaśnia, od czego zależy praca serca • Zna zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i stosuje je podczas ćwiczenia, prezentuje czynności • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach 
• Jest bardzo sprawny i szybko podejmuje  
decyzje 
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Tydzień 28. Piękna nasza Polska cała 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna – 1 
godz.,  

edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 
 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Blog Ali Rozmowa na temat blogów 
społecznościowych. 
Przeglądanie blogów kulinarnych 
i ich ocena pod względem 
merytorycznym i formalnym.  
Czytanie tekstu „Blog Ali” 
i  omówienie jego treści. Pisanie 
informacji na blog. 
Wielokropek. 
Kończenie wypowiedzi. 
Układanie i pisanie opowiadania 
z wyrazami zawierającymi 
dwuznaki. 
Emotikony. 
Czytanie tekstu o kole i sposobach 
jego rysowania. 

Nauka 
i śpiewanie 
piosenki 
„Wesołe 
pisanki”. 

 Blog jako 
forma 
masowej 
komunikacj
i społecznej. 
Rodzinne 
zwyczaje 
i tradycje 
wielkanocne
. 

 Różne 
sposoby 
rysowania 
koła. 
Obliczanie 
odległości 
między 
punktami 
znajdującymi 
się w obrębie 
koła.  
Koło a kula. 
Mierzenie 
odcinków 
powstałych 
w wyniku 
złożenia koła. 
Rozwiązywani
e zagadki 
matematyczn

  Zajęcia  
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

ej. 
Rysowanie 
obrazka 
złożonego 
tylko z kół. 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 22–23  
 

  
 

P3B s. 22–
23  
 

 M3 s. 48–53     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 

ĆzP3 s. 56   ĆzP3 s. 56  ĆzPM3 s. 38     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do podstawy 
programowe
j 

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

3.1) a, b, c 
3.2) a 

 5.3, 5.4  7.5, 7.6, 7.8, 
7.10, 7.16 

  10.4) a, b, e, 
f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha wypowiedzi innych • Nie przerywa innym • Na pytania N. odpowiada pełnymi zdaniami • Uzupełnia wypowiedzi innych • Ocenia blogi 
kulinarne, biorąc pod uwagę nawigację, oprawę graficzną, treść i przejrzystość • Czyta ze zrozumieniem teksty „Blog Ali” i „Koło czy nie koło?” • Odczytuje 
emotikony i wie, jaka jest ich rola • Wypowiada się na temat swoich przeżyć, wrażeń oraz rodzinnych zwyczajów związanych z Wielkanocą • Korzysta ze słownika 
ortograficznego • Układa i zapisuje opowiadanie z wyrazami z dwuznakami • Pisze informacje na blog • Pisze starannie • Stosuje poznane zasady ortograficzne 
i interpunkcyjne • Wie, jakie jest znaczenie wielokropka, i stosuje go w codziennych pracach pisemnych • Śpiewa piosenkę tematycznie związaną z Wielkanocą • 
Zna i stosuje zasady witania się z osobami dorosłymi i rówieśnikami • Zna rodzinne zwyczaje wielkanocne i utożsamia się z nimi • Ma świadomość, że blog jest 
współczesną formą masowej komunikacji w internecie• Na podstawie rysunków w podręczniku określa wysokość nad ziemią punktów umieszczonych na 
szprychach kół • Wykonuje rysunki kół zgodnie z podaną instrukcją • Oblicza odległości punktów umieszczonych w/na kole • Określa położenie punktów zgodnie 
z podanym warunkiem • Z pomocą N. rozwiązuje zadanie nietypowe • Z pomocą osoby dorosłej rozwiązuje zagadkę matematyczną • Rysuje obrazek złożony 
tylko z kół • Odróżnia koło od kuli • Mierzy długość odcinków po złożeniu koła • Wymienia przedmioty w kształcie koła i kuli • Uczestniczy w zabawach i w 
zajęciach ruchowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Podczas rozmów i dyskusji przestrzega zasady „reakcji odroczonej” • Samodzielnie wyjaśnia pojęcie blog i podaje kilka przykładów • Czyta płynnie, bezbłędnie 
i z odpowiednią intonacją • Podaje swoje propozycje zmian graficznych w oglądanych blogach • Pisze bezbłędnie • Podczas pisania opowiadania pamięta 
o wszystkich jego elementach • Prawidłowo stosuje zasady pisowni znaków interpunkcyjnych, w tym dwukropka • Z zaangażowaniem śpiewa piosenkę 
o Wielkanocy • Samodzielnie rozwiązuje zadanie nietypowe i zagadkę matematyczną • Rysuje ciekawy obrazek złożony tylko z kół • Aktywnie uczestniczy 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

w zajęciach ruchowych i sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Kolorowa 
i pachnąca 
Wielkanoc 
(w ĆzP3 
temat 
oznaczony 
jako 
„Wielkanocn
y stół” 
i „Zaułek 
słówek – 
fraszki”) 

Opisywanie ilustracji.  
Głośne czytanie wiersza Ewy 
Skarżyńskiej „Wielkanocny stół”. 
Język literacki i potoczny. 
Symbole wielkanocne. 
Wyjaśnianie zwrotów i wyrażeń 
z wiersza.  
Pisanie wyrazów w kolejności 
alfabetycznej. 
Opisywanie wielkanocnego stołu.  
Czytanie fraszek Agnieszki Frączek 
o Wielkanocy. 

  Rodzinny 
charakter 
Świąt 
Wielkanocn
ych. 

 Rysowanie 
odcinków 
i figur 
większych lub 
mniejszych 
według 
podanego 
wzoru. 
Rysowanie 
powiększonych 
wzorów 
i rysunków. 
Dwukrotne 
i trzykrotne 
powiększanie 
lub 
pomniejszanie 
figur 
i rysunków. 

Wykonanie 
palmy 
wielkanocne
j. 

 Zabawa  
zręcznościo
wa 
„Przenieś 
pisankę na 
łyżce”. 
 

 Wyrazy należące do rodziny wyrazu 
święto.  
Pisanie życzeń.  

    Rozwiązywanie 
zadań z treścią.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 24–27  
 

  
 

P3B s. 24–
25  
 
 

 
 

M3 s. 54–57  
 

P3B s. 24  
 

 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 57–58   ĆzP3 s. 57  ĆzPM3 s. 39–41     

Odniesienia  
do podstawy 
programowe

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

  5.3, 5.4 
 

 7.6, 7.8, 7.10, 
7.16, 10.19 

9.2) a, b, c 
9.3) a, b 

 10.4) b, e, f 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

j 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych i korzysta z nich w trakcie wykonywania ćwiczeń i zadań • Stara się je uzupełniać nowymi informacjami • Udziela odpowiedzi pełnymi 
zdaniami • Swobodnie wypowiada się na temat Wielkanocy na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń • Podaje przykłady rodzinnych tradycji związanych 
z Wielkanocą • Czyta ze zrozumieniem wiersz „Wielkanocny stół” oraz fraszki i wyciąga z nich wnioski • Czyta z odpowiednią intonacją i zgodnie z interpunkcją • 
Wyszukuje w wierszach potrzebne informacje • Uczy się wiersza na pamięć • Analizuje i interpretuje wiersze o tematyce wielkanocnej • Wie, że życzenia są 
formą użytkową • Pisze życzenia świąteczne, uwzględniając formy grzecznościowe, których używa się w stosunku do kolegi lub osoby dorosłej • Korzysta 
z różnych źródeł wiedzy • Opisuje obrazek, tworząc spójną wypowiedź związaną z Wielkanocą • Pisze fraszkę z pamięci • Zna zasady pisowni wyrazów trudnych 
ortograficznie – materiał mieszany • Bezbłędnie przepisuje zdanie • Pisze starannie i w liniaturze • Z pomocą N. układa fraszkę o tematyce wielkanocnej • Pisze 
wypowiedź na temat wielkanocnego stołu z użyciem wyrazów określających położenie przedmiotów • Zna kolejność alfabetyczną liter i stosuje ją w zadaniach • 
Odróżnia od siebie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek • Zgodnie współpracuje w grupie • Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej 
tradycjami • Podejmuje obowiązki domowe związane ze świętami • Wskazuje obiekty powiększone/pomniejszone w porównaniu ze wzorem • Rysuje odcinki 
i figury powiększone/pomniejszone 2, 3 razy • Na podstawie rysunku określa powiększenie obiektu 2, 3 razy • Rysuje odcinki o podanej długości • Na podstawie 
liczby kratek określa stopień powiększenia obiektu • Rozwiązuje zadania z treścią dotyczące długości przedmiotów • Wykonuje palmę wielkanocną • Uczestniczy 
w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta płynnie, bezbłędnie i z właściwą intonacją wiersze i fraszki o tematyce wielkanocnej • Bezbłędnie pisze fraszkę z pamięci • Opisuje obrazek, stosując 
zdania rozwinięte i złożone • Samodzielnie układa i zapisuje fraszkę o tematyce wielkanocnej • Dopasowuje nazwisko autora do konkretnej fraszki • Zamienia 
język poetycki na język codzienny • Zna symbolikę Wielkanocy i potrafi ją wyjaśnić • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, zawsze przestrzega zasad zabawy 

Mazowsze 
– serce 

Czytanie informacji o Mazowszu 
i Warszawie. 
Uzupełnianie informacji 

Słuchanie 
piosenki 
ludowej „Ej, 

Wycinanie 
wycinanki 
w stylu 

Mazowsze – 
region 
Polski. 

Wskazywani
e na mapie 
Mazowsza 

Rysowanie 
figur zgodnie 
z kodem. 

  Zabawa 
ruchowa 
„Stój prosto
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Polski 
(w ĆzP3 
temat 
oznaczony 
jako 
„Mazowsze” 
i „Warszawa
”) 

o Mazowszu nazwami: regionu, 
rzek, puszcz, miast i parków. 
Układanie diagramu. 
Obejrzenie prezentacji/filmu 
o Mazowszu. 
Opisywanie stroju łowickiego. 
Przeglądanie planów 
i przewodników. 
Odczytywanie informacji z mapy 
Warszawy. 
Opracowanie trasy zwiedzania 
stolicy Polski.  
Pisanie zdań. 
Czasowniki w 2. osobie liczby 
pojedynczej. 
Nauka na pamięć tekstu Wandy 
Chotomskiej „Kłaniamy się 
Warszawie”. 

przeleciał 
ptaszek” 
w wykonaniu 
zespołu 
„Mazowsze”
.  
Nazwy 
utworów 
Fryderyka 
Chopina. 
Słuchanie 
muzyki 
Chopina. 
Poznanie 
sylwetek 
polskich 
kompozytor
ów: Karola 
Szymanowsk
iego 
i Witolda 
Lutosławskie
go. 
Granie 
melodii 

kurpiowskim
. 
Motywy 
wycinanki. 
Malarstwo 
Józefa 
Chełmońskie
go – 
przygotowa
nie wystawy. 
Sylwetki 
artystów 
malarzy 
malujących 
mazowieckie 
pejzaże: 
Stanisława 
Masłowskieg
o 
i Apoloniusza 
Kędzierskieg
o. 

Warszawa – 
stolica 
Polski 
i Mazowsza. 
Zabytki 
Warszawy. 
Status 
administrac
yjny 
Warszawy.  

i mazowieck
ich miast.  
Krajobraz 
Mazowsza. 
Rzeki 
płynące 
przez 
Mazowsze. 
Tereny 
zielone 
Mazowsza.  

Mierzenie 
odległości 
między 
punktami 
położonymi 
na okręgu. 
Obliczanie 
odległości 
między 
punktami. 
Rysowanie 
figur 
w powiększe
niu. 
Wskazywanie 
stopnia 
powiększenia 
figury.  

”. 
Zajęcia  
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

ludowej 
„Kukułka” 
z regionu 
Mazowsza. 
 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 28–31  
 

 P3B s. 29 P3B s. 28–
31  
 

P3B s. 28 M3 s. 58–59  
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 

ĆzP3 s. 59–61  ĆzP3 s. 60  ĆzP3 s. 59–61  ĆzP3 s. 59 ĆzPM3 s. 42–43     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

1.1) a, b, c  
1.2) a, b, c 
1.3) a, c, d, e, f  

3.1) a, b, c 
3.2) a, d 

4.1) a, b 
4.2) c 
4.3) a, b 

5.4, 5.7 6.3 
 

7.10, 7.16, 
7.19 
 

  10.4) a, b, e, 
f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha informacji przekazywanych przez N. i rówieśników • Korzysta z przekazywanych informacji w trakcie wykonywania ćwiczeń • Czyta ze zrozumieniem 
tekst o Mazowszu • Czyta wiersz „Kłaniamy się Warszawie” z odpowiednią intonacją i zgodnie z interpunkcją • Odczytuje kody strzałkowe • Uczy się wiersza na 
pamięć • Interpretuje treść wiersza • Uzupełnia zdania informacjami z tekstu o Mazowszu • Stosuje zasady pisowni wielką literą nazw regionów, rzek, miast, 
parków narodowych • Układa wyrazy w diagramie o określonym haśle • Korzysta z internetu, bierze udział w zabawie interaktywnej • Przygotowuje objaśnienia 
wyrazów do diagramu • Łączy rzeczowniki z odpowiednią formą przymiotnika • Na podstawie ilustracji opisuje strój łowicki • Wymienia elementy stroju 
łowickiego • Korzysta z różnych źródeł wiedzy • Odczytuje plan Warszawy i jej zabytki • Swobodnie wypowiada się na temat zabytków Warszawy • Opracowuje 
własną trasę zwiedzania Warszawy • Pisze starannie i w liniaturze zdania i wyrazy • Stara się pisać poprawnie gramatycznie, ortograficznie i interpunkcyjnie • 
Słucha ludowej piosenki • Odróżnia piosenkę ludową od innych utworów • Słucha muzyki Fryderyka Chopina • Wymienia nazwy utworów Fryderyka Chopina • 
Poznaje nazwiska polskich kompozytorów, którzy komponowali utwory inspirowane pięknem Mazowsza • Gra na instrumencie ludową piosenkę „Kukułka” • 
Odczytuje nuty • Wycina wycinankę w stylu kurpiowskim • Podaje różnice i podobieństwa między wycinanką kurpiowską a łowicką • Poznaje twórczość Józefa 
Chełmońskiego i innych polskich artystów przedstawiających pejzaże mazowieckie • Współpracuje w parze • Wie, że Warszawa jest stolicą Polski i leży na 
Mazowszu • Określa status administracyjny Warszawy • Wskazuje Warszawę i Mazowsze na mapie Polski • Określa odległości między punktami • Określa 
długość odcinków, względem których leżą koła • Określa stopień powiększenia figury • Rysuje figury i odcinki powiększone 2, 3 razy w stosunku do wzoru • 
Rysuje figury według podanego kodu • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się płynnie na podany temat • Tworzy rozbudowane wypowiedzi ustne • Zawsze pisze bezbłędnie • Płynnie gra utwór „Kukułka” • Gra utwór 
„Kukułka” z pamięci • Zna utwory Fryderyka Chopina • Potrafi grać na wybranym instrumencie • Zna nazwiska polskich malarzy • Zgodnie i twórczo współpracuje 
z innymi • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Gatunkow
a ochrona 
roślin  
i zwierząt 

Czytanie wiersza Hanny 
Zdzitowieckiej „W parku 
narodowym”. 
Pisanie nazw parków narodowych. 

  Zasady 
pracy 
grupowej – 
pisanie 
wspólnej 
notatki. 

 Przeliczanie 
liczby 
klocków. 

 Działalnoś
ć  
człowiek
a i jego 
wpływ na 
przyrodę. 

Zabawa 
ruchowa 
„Pająk 
i muchy”. 

(w ĆzP3 
temat 
oznaczony 
jako „Parki 
narodowe 
w Polsce” 
i „Dlaczego 
rośliny 
i zwierzęta 
trzeba 
chronić?”) 

Przygotowanie informacji 
o wybranym parku narodowym – 
pisanie notatki. 
Pisanie zasad zachowania się 
w parku narodowym.  
Czasowniki z przeczeniem nie. 
Uzupełnianie diagramu nazwami 
roślin chronionych w Polsce.  
Pisanie wyrazów z cząstką -ent. 
Rozmowa na temat wpływu 
działalności człowieka na stan 
polskiej przyrody.  
Czytanie informacji o gatunkach 
roślin i zwierząt zagrożonych 

  Prezentowa
nie swojej 
pracy 
na forum 
klasy. 
 
 

Wyjaśnianie 
pojęć 
związanych 
z przyrodą: 
flora, fauna, 
ochrona 
ścisła, 
czynna, 
krajobrazo
wa, park 
naro- 
dowy.  
Parki 
narodowe 

Porządkowani
e liczby 
klocków 
zgodnie z ich 
liczbą. 
Wskazywanie 
budowli 
o określonej 
liczbie 
klocków. 
Rozwiązywani
e zadania 
z treścią. 
Zapisywanie 

 Branie 
odpowiedz
ialności za 
stan 
przyrody. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

wyginięciem. 
Przepisywanie tekstu o rodzajach 
ochrony przyrody.  

i ich 
logotypy. 
Charakterys
tyka parków 
narodowyc
h. 
Rozmieszcze
nie parków 
narodowyc
h na terenie 
Polski – 
odczytywa
nie 
informacji 
z mapy 
parków 
narodowych
. 
Zasady 
zachowani
a się 
w parku 
narodowym
. 
Gatunki 

liczb 
dwucyfrowyc
h.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

roślin 
i zwierząt 
zagrożonych 
wyginięciem 
– przyczyny. 
„Polska 
czerwona 
księga 
roślin” 
i „Polska 
czerwona 
księga 
zwierząt”. 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 32–35 
 

   P3B s. 32–
35 
 

M3 s. 60–61  
 

 P3B s. 34–
35 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 62–64    ĆzP3 s. 62–64 ĆzPM3 s. 44–45  ĆzP3 s. 62–
64 

 

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

  5.4, 5.6 6.2, 6.4, 6.6 7.2, 7.3, 7.5, 
7.8 

 11.8 
 

10.4) b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha wypowiedzi innych • Wymienia się swoją wiedzą z innymi • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania N. • Czyta ze zrozumieniem tekst 
przyrodniczy o parkach narodowych i ochronie przyrody • Czyta wiersz „W parku narodowym” z odpowiednią intonacją i zgodnie z interpunkcją • Odczytuje 
symbole na logotypach parków narodowych • Korzysta z różnych źródeł wiedzy – internetu, filmu, zdjęć, albumów przyrodniczych, encyklopedii • Pisze notatkę 
o parku narodowym • Pisze nazwy parków narodowych z uwzględnieniem zasady pisowni wielką literą • Kojarzy logotyp parku narodowego z jego nazwą 
i właściwymi informacjami • Układa i zapisuje zasady zachowania się w parku narodowym • Przestrzega zasady pisowni czasowników z przeczeniem nie• 
Przepisuje tekst do zeszytu • Uzupełnia diagram nazwami chronionych zwierząt i roślin • Pisze estetycznie i w liniaturze • Łączy ze sobą litery • Zapamiętuje 
pisownię wyrazów z ó, ch, rz, ż i potrafi wyjaśnić zasady ich pisowni • Przedstawia wyniki swojej pracy na forum klasy • Rozumie ideę pracy zespołowej • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Definiuje pojęcia związane z przyrodą i jej ochroną • Określa położenie parków narodowych • Wie, na czym polega ochrona ścisła, czynna i krajobrazowa • 
Poznaje przedstawicieli roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem • Kojarzy cechy wyglądu i zachowania z nazwą gatunkową rośliny lub zwierzęcia • Wie, czym 
jest „Polska czerwona księga roślin” i „Polska czerwona księga zwierząt” • Zna i wymienia sposoby ochrony przyrody • Przelicza klocki w zakresie 100 • 
Porządkuje liczbę klocków w określonej kolejności (wzrastającej/malejącej) • Dodaje i odejmuje w zakresie 100 • Wskazuje budowlę o określonej liczbie klocków 
• Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta płynnie i bezbłędnie nowy tekst • Wyczerpująco odpowiada na pytania • Bezbłędnie stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne• Bezbłędnie 
przepisuje tekst do zeszytu • Bezbłędnie pisze wyrazy z cząstką -ent• Pisze ciekawą notatkę o parku narodowym • Zna logotypy parków narodowych • Zna 
chronione gatunki roślin i zwierząt • Wskazuje przyczyny wyginięcia różnych gatunków roślin i zwierząt • Zna i wymienia lokalne zagrożenia dla roślin i zwierząt 
•Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach, zawsze ich przestrzega 

Wiosna 
oczami 
poetów 
i obserwat
orów 
przyrody 
(w ĆzP3 
temat 
oznaczony 
jako „Strofy 
o wiośnie” 
i „Zaułek 
słówek – 

Zabawa słowna – zapisywanie 
skojarzeń do słowa wiosna.  
Barwy, zapachy i odgłosy wiosny 
w wierszach Tadeusza Kubiaka, 
Joanny Kulmowej i Hanny 
Łochockiej. 
Szukanie podobieństw i różnic 
między wierszami.  
Mowa codzienna a język poetycki. 
Notatka kronikarska o wiośnie. 
Odpowiadanie na pytania. 
Przygotowanie notatki 
o dowolnym wydarzeniu. 
Rodzina wyrazów notes, kronika. 

Naśladowan
ie odgłosów 
przyrody. 
Tworzenie 
muzycznej 
oprawy 
do wierszy 
o wiośnie. 
Nagrywanie 
i odtwarzanie 
improwizacji 
słowno-
muzycznej. 

  Cechy 
dobrego 
obserwator
a. 
Odgłosy, 
barwy 
i zapachy 
wiosny. 

  
 

 Zabawa 
ruchowa 
„Skok przez 
rów”.  
Zajęcia  
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

notatka 
kronikarska”
) 

Porządkowanie części mowy. 
Przekształcanie i pisanie zdań. 
Wyjaśnianie pisowni wyrazów z rz 
po spółgłoskach i z końcówką -ów. 
Odczytywanie łamigłówek. 
Samodzielne czytanie fragmentów 
książki Marii Konopnickiej 
„O krasnoludkach i sierotce 
Marysi”. 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 36–39    P3B s. 36–
39 

    

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 

ĆzP3 s. 65–66 ĆzP3 s. 65        
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3B 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka
” cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy  
programowe
j 

1.1) a, b, c, d 
1.2) a, b, c, d 
1.3) a, c, d, e, f 

3.1) a 
3.2) b, c 
 

  6.2, 6.4   
 

 
 

10.4) a, b, e, 
f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych • Wypowiada się zgodnie z zasadami gramatyki i stylistyki • Czyta wiersze o wiośnie i notatkę kronikarską z odpowiednią intonacją 
i zgodnie z interpunkcją • Odczytuje symbole rysunkowe • Czyta fragment książki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi” • Odpowiada na pytania 
pełnymi zdaniami  
• Klasyfikuje wyrazy do rodziny wyrazu notes i kronika• Analizuje wiersze pod względem rymów, treści, tematyki, bohaterów, nastroju • Uzasadnia wybór 
najładniejszego wiersza • Dobiera wiersz do ilustracji • Interpretuje poetyckie zwroty i zamienia je na mowę codzienną • Porządkuje wyrazy zgodnie z kategorią 
części mowy • Tworzy wypowiedź ustną dotyczącą zaobserwowanych wydarzeń • Przygotowuje notatkę kronikarską • Pisze nazwy instrumentów • Układa 
i zapisuje pytania do notatki kronikarskiej  
• Zapisuje odpowiedzi pełnymi zdaniami • Pisze starannie, zgodnie z zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi • Zamienia czasowniki w liczbie mnogiej na 
czasowniki w liczbie pojedynczej • Wyjaśnia pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach i z końcówką -ów• Nazywa instrumenty • Improwizuje na instrumentach 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

• Improwizuje głosem odgłosy wiosennej przyrody • Współpracuje w grupie i bierze współodpowiedzialność za przygotowaną pracę • Podaje cechy dobrego 
obserwatora i uzasadnia swój wybór • Uczestniczy w zabawie i w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Słucha z uwagą innych • Uzupełnia wypowiedzi innych • Wypowiada się za pomocą zdań złożonych • Czyta płynnie i bezbłędnie nowy tekst • Samodzielnie 
czyta całą książkę Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi” • Aktywnie uczestniczy w zabawie i w zajęciach sportowych • Rozumie zasady 
obowiązujące w grach, zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 29. Miejsca ciekawe i niezwykłe… 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz.,  
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Marzenie 
Juana 

Rozmowa na temat życia dzieci 
w Peru.  
Rozmowa na temat marzeń. 
Wskazywanie fragmentów 
opowiadania. 
Elementy listu. 
Pisanie listu. 
Zapisywanie zdania. 
Zdobywanie informacji 
o programie adopcyjnym. 
Odczytywanie hasła i uzupełnianie 
zdania. 

 Projektowan
ie logo 
programu 
„Adopcja 
serca". 
Współpraca 
w zespole.  

Prawa 
dziecka. 
Niesienie 
pomocy 
dzieciom 
potrzebując
ym. 
 

 Szukanie 
liczebników. 
Pisanie 
liczebników. 
Układanie 
zadań.  
Porównywanie 
liczb. 
Rozwiązywanie 
zadania 
z treścią. 
Pisanie liczb 
słowami. 
Uzupełnianie 
tabelek.  

 Wpływ 
człowieka 
na jego 
sukcesy. 
Dobroczy
nność 
źródłem 
szczęścia. 
 

Zabawa 
„Podróż 
do Peru”.Za
bawa 
ruchowa 
„Berek-
most”. 
Zabawa 
orientacyjno
-
porządkowa 
„Kto zmienił 
miejsce?”. 
Zajęcia  
sportowe. 
 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 

P3B s. 40–43  
 

  P3B s. 40–
43  
 

 M3 s. 62–63     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 67–68      ĆzPM3 s. 46    

Odniesienia 
do podstawy 
programowe
j 

1.1) a, b, c, d  
1.2) a, b, c 
1.3) a, b, c, e, f 

 4.2) b, c 
 

5.2, 5.9  7.2, 7.3, 7.4, 
7.7, 7.8 
 

 11.1, 11.2 10.3) c 
10.4) b 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Słucha czytanego opowiadania • Wypowiada się na temat życia dzieci mieszkających w Peru • Słucha wypowiedzi innych • Wyszukuje fragmenty opowiadania 
mówiące o życiu dzieci w Peru • Uczestniczy w rozmowie na temat planów, marzeń i decyzji podjętej przez chłopca z opowiadania • Zna elementy listu, potrafi 
ustalić ich kolejność • Próbuje narysować odpowiedź dziewczynki na obrazkowy list chłopca • Wspólnie układa i pisze list do bohatera opowiadania • Kończy 
rozpoczęte zdanie na podstawie tekstu • Sprawdza pisownię podanych nazw • Uzupełnia zdania wyrazami w odpowiedniej formie • Zdobywa informacje 
z internetu o programie pomocy dla dzieci z Ameryki Południowej • Odczytuje hasło z wykreślanki wyrazowej • Wyróżnia liczebniki w tekście • Czyta zdania 
i wpisuje odpowiednie liczebniki • Łączy w pary wyrazy z nazwami tak, aby powstały poprawne wyrażenia • Układa zdania z powstałymi wyrażeniami • Pisze 
starannie w liniaturze • Projektuje logo programu „Adopcja serca” • Dostrzega potrzeby innych, stara się pomagać • Wie, że często ma wpływ na realizację 
własnych marzeń i odnoszenie sukcesów • Szuka liczebników • Pisze liczebniki • Układa zdania • Porównuje liczby • Rozwiązuje zadania z treścią • Pisze liczby 
słowami • Uzupełnia tabelki • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy • Przestrzega obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na podany temat • Zamienia zdania pojedyncze na złożone i zapisuje je w zeszycie • Twórczo współtworzy list do bohatera 
opowiadania, uwzględniając wszystkie elementy listu • Zgodnie i twórczo współpracuje z innymi • Pisze bezbłędnie • Wie, że w naszym kraju przestrzegane są 
prawa dziecka • Bezbłędnie zapisuje liczby słowami • Czerpie radość z niesienia pomocy innym • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach 
sportowych • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Podróże 
z Obieżyś
wiatem – 
Ameryka 
Południow
a 

 

Wprowadzenie do tematu zajęć – 
układanie puzzli. 
Czytanie informacji o Ameryce 
Południowej. 
Nalepianie nalepek z flagami. 
Pisanie z pamięci.  
 

  Współpraca 
w grupie. 

Grupowanie 
roślin 
i zwierząt. 
Umieszczani
e nalepek. 
Kolorowani
e mapy.  
Nalepianie 
zdjęć.  

Układanie liczb 
trzycyfrowych. 
Szukanie cyfr. 
Rozwiązywanie 
zadania 
z kartami. 
Układanie liczb 
rosnąco. 
Układanie liczb 
z kartoników. 

Wykonanie 
sałatki 
owocowej. 
 

Dostrzega
nie piękna 
przyrody. 
Ochrona 
przyrody.  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Układanie pary 
liczb. 
Odczytywanie 
liczb. 
Sprawdzanie 
znaków 
matematyczny
ch. 
Porządkowanie 
cen. 
Wpisywanie 
znaków: < , > 
lub =.  

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 44–45  
 

    M3 s. 64–65     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 69–70  
 

   ĆzP3 s. 70  
 

ĆzPM3 s. 47–48    

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

  5.4 
 

6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.6 

7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.8, 7.9 
 

 11. 8  
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się i uczestniczy w rozmowach na określony temat na podstawie przeczytanego tekstu • Odpowiada na postawione pytania • Z uwagą 
słucha wypowiedzi innych • Samodzielnie czyta tekst • Nalepia nalepki z flagami • Podkreśla nazwy państw wymienionych w tekście • Przygotowuje ciekawostki 
na temat danego państwa • Korzysta z różnych źródeł informacji • Pisze zdania z pamięci • Pisze czytelnie i estetycznie • Dokonuje analizy ortograficznej 
i interpunkcyjnej zdania • Dokonuje korekty ewentualnych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych • Współpracuje w grupie zadaniowej • Wskazuje na mapie 
las równikowy i Puszczę Amazońską • Rozpoznaje i nazywa owoce pochodzące z Ameryki Południowej • Odszukuje brakujące cyfry • Porównuje powstałe liczby • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Układa liczby w kolejności rosnącej i malejącej • Układa i porównuje liczby trzycyfrowe • Układa liczby według określonego warunku • Układa pary liczb • 
Odczytuje liczby • Sprawdza poprawność zapisu działania • Porządkuje ceny rosnąco • Porównuje liczby z użyciem znaków: < , > lub = • Wykonuje sałatkę 
owocową •Bezpiecznie używa narzędzi kuchennych • Dba o porządek wokół siebie • Dostrzega piękno przyrody, której jest częścią • Rozumie potrzebę ochrony 
zagrożonych gatunków 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się płynnie na podany temat • Prezentuje zdobyte przez grupę wiadomości na wylosowany temat • Bezbłędnie zapisuje zdanie z pamięci • 
Rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny i zwierzęta Ameryki Południowej • Interesuje się zwierzętami egzotycznymi, ma na ich temat dużo wiadomości, poszerza 
wiedzę nowo zdobytymi informacjami • Zna zagrożenia dla roślin i zwierząt Ameryki Południowej • Sprawnie i samodzielnie rozwiązuje działania na liczbach • 
Sprawnie i bezpiecznie posługuje się narzędziami kuchennymi • Pomaga innym w utrzymaniu porządku 

Odkrywcy Rozwiązywanie zagadek.  
Czytanie wiersza Marcina 
Brykczyńskiego „Odkrywcy”. 
Wymienianie korzyści z odkrywania 
nowych lądów. 
Podanie nazw przedmiotów 
i ich zastosowanie.  
Tworzenie rodziny wyrazów. 
Uzupełnianie liter.  

  Rola 
Wielkich 
Odkryć 
Geograficzn
ych.  
Wkład 
Polaków  
w odkrycia 
i badania 
geograficzn
e 
na świecie. 

Posługiwani
e się mapą. 

Dodawanie 
liczb 
trzycyfrowych. 
Uzupełnianie 
działań. 
Rozwiązywanie 
zadań z treścią. 
Rozwiązywanie 
zadania 
z rysunkiem. 
Rozwiązywanie 
zadania 
tekstowego. 
Pisanie liczb 
w kratkach. 

  Zabawa 
„Berek 
wyzwolony”
. Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Obliczanie 
wyniku 
dodawania. 
Zapisywanie 
liczb 
za pomocą 
cyfr. 
Dodawanie 
liczb. 
Rozwiązywanie 
zadania 
z treścią. 
Rozwiązywanie 
zadania 
złożonego.  
Wykonywanie 
działań 
i wpisywanie 
znaków 
matematyczny
ch.  

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 

P3B s. 46–47  
 

  P3B s. 46–47  
 

 M3 s. 66–67     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Nasza 
szkoła” cz. 3B 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 71  
 

    ĆzPM3 s. 49–50    

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

  5.8  7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.8 
 

  10.3) c 
 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta wiersz z odpowiednią intonacją i zgodnie z interpunkcją • Wymienia z tekstu nazwiska podróżników • Swobodnie wypowiada się na temat ciekawych 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

treści w wierszu • Wyszukuje informacje o podróżnikach mających wkład w odkrycia i badania geograficzne na świecie • Wymienia korzyści z odkrywania nowych 
lądów • Zna zastosowanie przedmiotów używanych przez odkrywców i żeglarzy • Uzupełnia brakujące litery w wyrazach • Przestawia fragmenty kolejnych 
wyrazów i odgaduje nazwy • Przepisuje powstałe rodziny wyrazów • Dopisuje do powstałych rodzin wyrazów inne wyrazy • Przepisuje wyrazy • Pisze starannie • 
Układa i zapisuje kilka zdań na podany temat • Sprawdza pisownię wyrazów • Dzieli wyrazy na sylaby • Docenia rolę Wielkich Odkryć Geograficznych • Orientuje 
się na temat wkładu Polaków w odkrycia i badania geograficzne na świecie • Uzupełnia działania • Rozwiązuje zadania z treścią • Rozwiązuje zadania z rysunkiem 
• Na podstawie zapisu graficznego w tabeli zapisuje liczby trzycyfrowe • Dodaje setki, dziesiątki i jedności • Rozwiązuje zadanie złożone • Dodaje liczby 
trzycyfrowe, porównuje je za pomocą znaków matematycznych • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się za pomocą zdań złożonych • Czyta płynnie i bezbłędnie nowy tekst • Wciela się w rolę żeglarza i wskazuje na mapie w podręczniku morską 
drogę, którą chciałby przebyć • Sprawdza w dostępnych źródłach nazwy państw, które mógłby odwiedzić w czasie wyprawy • Bezbłędnie uzupełnia literami 
wyrazy trudne ortograficznie • Sprawnie i bezbłędnie rozwiązuje działania na dodawanie liczb trzycyfrowych • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w 
zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Zaułek  
słówek –  
zabawy  
słowami 

Zabawy słowami. 
Czytanie wiersza Agnieszki Frączek 
„Smok”. 
Rozwiązywanie rebusu.  
Szukanie nazw miast.  
Czytanie i pisanie wyrazów. 
Grupowanie wyrazów.  
Pisownia nie z czasownikami. 

Rozpoznawa
nie 
podstawowy
ch 
elementów 
muzyki. 
Rozpoznawa
nie 
elementów 
muzyki 
w wysłucha
nym 
utworze. 

 Zabawa 
słowno-
naśladowcz
a „Król śpi”. 
Współpraca 
w parze. 

 Obliczenia 
pieniężne. 
Rozwiązywani
e zadania 
z rysunkiem. 
Wykonywanie 
działań 
do rysunków. 
Wykonywanie 
działań 
na dodawanie 
i odejmowani
e. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Rozpoznawa
nie brzmienia 
instrumentó
w.  

      Zapisywanie 
liczby 
trzycyfrowej. 
Odejmowanie 
liczb 
trzycyfrowych. 
Zapisywanie 
liczb za 
pomocą cyfr. 
Odejmowanie 
liczb. 
Rozwiązywanie 
zadań z treścią. 
Rozwiązywanie 
zadania 
na obliczenia 
wagowe. 
Rozwiązywanie 
zadania 
na obliczenia 
pieniężne. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Rozwiązywanie 
zagadki 
matematyczne
j.  

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 48–49  
 

    M3 s. 68–69     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 

ĆzP3 s. 72–73      ĆzM3 s. 51–52    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do podstawy 
programowe
j 

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

  5.4 
 

 
 
 

7.3, 7.5, 7.8, 
7.9, 7.11 

   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Uczestniczy w zabawie słowno-naśladowczej • Podaje propozycje zabaw słowami • Uczestniczy w zabawach słowami • Czyta wiersz, zwracając uwagę na 
intonację i interpunkcję • Wypowiada się na temat rymów w wierszu • Układa rymy • Rozwiązuje ilustrowany rebus • Pisze starannie w liniaturze • Wyszukuje 
w zdaniach nazwy miast • Pamięta o pisowni nazw wielką literą • Odczytuje wyrazy zapisane wspak • Podaje przykłady palindromów innych niż podane • 
Wyszukuje palindromy w internecie• Zmienia litery w podanych wyrazach • Łączy utworzone wyrazy z odpowiednimi przymiotnikami • Układa ciąg wyrazów 
według zasady, że ostatnia litera wyrazu jest pierwszą literą nowego wyrazu • Tworzy grupy pasujących do siebie wyrazów • Układa zdanie zawierające po 
jednym wyrazie z każdej grupy • Dopisuje przeczenie nie do podanych czasowników • Uczestniczy w zabawach • Współpracuje w parze • Dokonuje obliczeń 
pieniężnych • Zapisuje liczby trzycyfrowe • Układa i oblicza działanie złożone z liczb trzycyfrowych • Odejmuje liczby trzycyfrowe • Zapisuje liczby za pomocą cyfr 
• Rozwiązuje zadania z treścią • Rozwiązuje zadania na obliczenia wagowe • Rozwiązuje zadania na obliczenia pieniężne • Rozwiązuje zagadkę matematyczną 

Ponadpodsta
wowe 

• Pięknie czyta wiersz, zwracając uwagę na intonację i interpunkcję • Z sukcesem uczestniczy w zabawach słowami • Rozpoznaje elementy muzyki • Rozpoznaje 
brzmienie instrumentów • Bezbłędnie rozwiązuje zagadkę matematyczną 

Wodne  
wyprawy 

Zabawa słowna „Płynie statek”. 
Poznanie różnych środków 
transportu wodnego. 
Czytanie fragmentu baśni 

Nauka 
piosenki 
„Wesoły 
żeglarz”.  

Praca 
plastyczna 
„Podróż 
wśród fal”. 

Poznanie 
informacji 
o polskim 
żeglarzu. 

Praca 
z mapą 
i globusem. 
 

   Zabawa 
ruchowa 
„Nie płynie
my dalej”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Przygody Sindbada Żeglarza”. 
Tworzenie rodziny wyrazu.  
Sposoby porozumiewania się 
w transporcie wodnym. 
Rozszyfrowanie wiadomości. 

  Współpraca 
w parze. 
 

Zajęcia  
sportowe. 
 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

         

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 

         



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
343 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

3.1) a 4.2) a, b 
 

5.4, 5.8 6.7) b    10.3) c 
10.4) a 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem fragment baśni • Odpowiada na pytania do tekstu • Odpowiada na pytania do podanej informacji • Podaje pożądane cechy marynarza • 
Tworzy rodzinę wyrazu żeglować• Pisze starannie w liniaturze • Rozpoznaje środki transportu wodnego • Układa nazwy z sylab • Zna sposoby porozumiewania 
się w transporcie wodnym • Rozszyfrowuje wiadomość zapisaną alfabetem Morseʼa• Śpiewa poznaną piosenkę • Wykonuje pracę plastyczną na podany temat • 
Posiada wiadomości na temat osiągnięć Leonida Teligi • Współpracuje w parze • Wypowiada się na temat barw widocznych na globusie i mapie • Odczytuje 
nazwy mórz i oceanów • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Opowiada o zasługach Leonida Teligi • Zna alfabet Morseʼa• Śpiewa solo poznaną piosenkę • Potrafi realistycznie ukazać ruch fal morskich w pracy plastyczniej 
• Ma bardzo dobrą orientację w posługiwaniu się mapą i globusem • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Rozumie 
obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 
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Tydzień 30. To, co piękne, pachnące i funkcjonalne 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz.,  
edukacja społeczna – 1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Gazeta 
Przyjazna” 
– 
architektu
ra 

Czytanie wywiadu z architektem. 
Oglądanie ilustracji. 
Czytanie nazw różnych budowli. 
Układanie pytań. 
Uzupełnianie wyrazów. 
Wpisywanie dwuznaków.  
 

 Architektura 
– 
działalność 
twórcza 
człowieka. 
Malowanie 
kamieniczek 
na kamieniac
h. 
Wykonywani
e w grupach 
pracy 
„Album 
budowli 
świata” – 
wycinanie z 
gazet, 
malowanie 
budowli. 

Zawód 
architekta. 
Współpraca 
w zespole. 

Architektura 
w zgodzie 
z naturą. 

Rozwiązywani
e zadań 
z paragonami 
sklepowymi. 
Rozwiązywani
e zadania 
z treścią. 
Wykonywanie 
obliczeń. 
Dodawanie 
i odejmowanie 
liczb 
trzycyfrowych. 
Rozwiązywani
e zadania 
z rysunkiem. 
Rozwiązywani
e zadania 
na obliczenia 
pieniężne. 
Rozwiązywani

  Zabawa 
„Berki ze 
skakanką”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

e zadania 
tekstowego. 
Uzupełnianie 
liczb 
w okienkach.  

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 50–51  
 
 

 P3B s. 50–51  
 

P3B s. 50–
51  
 

P3B s. 50–
51  
 

M3 s. 70–71     

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 

ĆzP3 s. 74  
 

    ĆzPM3 s. 53–54    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia 
do podstawy 
programowe
j 

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

  
 

 5.4, 5.7, 5.9 6.6 7.3, 7.5, 7.7, 
7.8, 7.9  

  10.3) c 
10.4) a 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst ze zrozumieniem • Odpowiada na pytania do tekstów w podręczniku • Odpowiada na pytania do ilustracji zawartych w podręczniku • Odczytuje 
nazwy budowli • Potrafi wytłumaczyć przeznaczenie różnych budowli • Porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej • Układa pytania do przedstawicieli 
poszczególnych zawodów • Stopniuje przymiotniki • Układa zdania z wybranymi przymiotnikami • Wpisuje w okienka odpowiednie dwuznaki • Wyróżnia wyrazy 
z u• Starannie i bezbłędnie zapisuje wyra- 
zy z u• Wyróżnia wyrazy z ż• Układa zdania z wyrazami z ż• Pisze starannie w zeszycie • Odróżnia architekturę od innych dziedzin działalności twórczej człowieka 
• Maluje kamieniczki na kamieniach • Wykonywanie w grupie „Albumu budowli świata” • Potrafi wyjaśnić, czym zajmuje się architekt, architekt krajobrazu 
i architekt wnętrz • Wie, na czym polega tworzenie architektury w zgodzie z naturą • Dokonuje obliczeń kwot na paragonach • Porównuje ceny • Rozwiązuje 
zadania z treścią • Dodaje i odejmuje liczby trzycyfrowe • Rozwiązuje zadania z rysunkiem – uzupełnia kwoty na rachunku • Rozwiązuje zadania na obliczenia 
pieniężne • Rozwiązuje zadanie tekstowe • Uzupełnia liczby w okienkach • Uczestniczy w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na 
komendy • Przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na określony temat • Układa oryginalne zdania z wybranymi przymiotnikami • Jest liderem zespołu twórców „Albumu budowli 
świata" • Zgodnie i efektywnie pracuje w zespole • Uczestniczy w konkursie wiedzy o najstarszych budowlach w okolicy • Maluje oryginalne kamieniczki na 
kamieniach • Dobiera ciekawe zestawy kolorystyczne • Bezbłędnie i bardzo sprawnie wykonuje działania na liczbach trzycyfrowych • Aktywnie uczestniczy 
w zabawie ruchowej i w zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Akademia 
Dociekliw
ych. 
Mosty 

Czytanie informacji „Mosty”.  
Pisanie zdań. 
Szukanie informacji. 
Uzupełnianie informacji.  

Zabawa przy 
piosence.  

 Współpraca 
w grupie. 

 Szukanie liczb. 
Szukanie 
brakujących 
znaków. 
Obliczanie 
sumy. 
Obliczanie 
najmniejszego 
wyniku. 
Wskazywanie 
znaku 
działania. 

Budowanie 
mostu 
według 
instrukcji. 

 Zabawa 
„Wyścig 
kangurów”. 

      Obliczanie 
iloczynu. 
Rozszyfrowani
e notatek. 
Wstawianie 
znaków 
matematyczn
ych. 
Wpisywanie 
cyfr.  
Łączenie liczby 
z sumą. 
Wpisywanie 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

liczb według 
zasady. 
Rozwiązywani
e zagadki. 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 52–53  
 

    M3 s. 72–73  P3B s. 52–
53  
 

  

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 

ĆzP3 s. 75  
 

ĆzP3 s. 75  
 

   ĆzPM3 s .55–56    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

3.1) a  
3.2) a 

 5.4 
 

 7.2, 7.3, 7.5, 
7.6, 7.7  

9.2) c  10.2) b 
10.3) c 
10.4) e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem informacje z podręcznika • Czyta i zapisuje zdania z pamięci • Pisze w liniaturze • Samodzielnie sprawdza poprawność zapisanych zdań • 
Poprawia błędy • W różnych źródłach wyszukuje informacje o najstarszych mostach w Polsce • Sprawdza w słowniku znaczenie wyrazów wiadukt i estakada• 
Uzupełnia informacje • Przepisuje informacje • Czyta rytmicznie tekst piosenki • Podaje nazwy kolejnych wartości nut • Uczestniczy w zabawie przy piosence • 
Współpracuje w grupie • Odszukuje najmniejszy i największy wynik działań • Szuka liczb • Szuka brakujących znaków • Oblicza sumy • Wskazuje znak działania • 
Oblicza iloczyn • Rozszyfrowuje notatki • Wstawia brakujące znaki matematyczne • Łączy liczby z sumą • Wpisuje liczby według zasady • Rozwiązuje zagadki 
matematyczne • Buduje most według instrukcji • Wycina, klei elementy • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy • Skacze obunóż • 
Przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

Ponadpodsta
wowe 

• Tworzy spójną wypowiedź ustną na podany temat • Bardzo sprawnie posługuje się słownikiem języka polskiego • Prezentuje na forum klasy wiadomości 
zdobyte przez grupę • Wymyśla nową zabawę do piosenki • Starannie wycina, klei elementy, tworzy stabilną konstrukcję z papieru • Przyjmuje rolę lidera grupy, 
który kieruje pracą całego zespołu • Bez problemu rozwiązuje trudniejsze zadanie matematyczne • Z zaangażowaniem uczestniczy w zabawie ruchowej • Dba 
o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabawy 

WZL Słuchanie tekstu Pawła 
Beręsewicza „WZL” i udzielanie 
odpowiedzi. 

Zabawa 
na powitanie 
„Witamy się 

 Pielęgnowa
nie więzi 
i relacji 

Stosowanie 
rozwiązań 
ekologiczny

Rozwiązywani
e zadania na 
porównywani

 Okazywani
e szacunku 
i pomocy 

Zajęcia  
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Układanie pytań do opowiadania. 
Przeliczanie głosek i liter. 
Skreślanie zdań. 
Uzupełnianie zdań.  
Pisanie czasowników. 
Łączenie skrótowców z ich 
nazwami. 
Uzupełnianie tabeli.  
Pisanie wyrazów. 
Rozwiązywanie rebusu.  

śpiewająco”.  
 

rodzinnych. ch. 
Oszczędzani
e wody 
i energii 
elektrycznej
. 

e różnicowe. 
Rozwiązywani
e zagadki 
matematyczn
ej. 
Obliczanie 
wzrostu 
kolegów. 
Obliczanie 
długości 
listewek. 
Obliczanie 
długości 
boków 
plakatu. 
Obliczanie 
długości 
taśmy 
papierowej. 
Rozwiązywani
e zagadki 
rysunkowej. 
Obliczanie 
liczby 
balonów. 

osobom 
starszym. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Obliczanie 
liczby 
kolorowych 
kwiatów. 
Obliczanie 
czasu 
nadmuchiwan
ia balonów. 
Rozwiązywani
e zadania 
logicznego. 
Obliczanie 
liczby 
wykałaczek 
w kolorowych 
pudelkach. 
Obliczanie 
sumy liczb 
trzycyfrowych.   

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 

P3B s. 54–57  
 

  P3B s. 54–
57  
 

P3B s. 54–
57  
 

M3 s. 74–77     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka
” cz. 3 

ĆzP3 s. 76–77      ĆzPM3 s. 57–
58 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

3.1) a  5.3 
 

6.6 7.3, 7.4, 7.5, 
7.8, 7.10 
 

 11.1, 11.2 10.3) c 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Słucha czytanego tekstu ze zrozumieniem • Odpowiada na pytania do tekstu • Czyta głośno uzupełnione zdania • Układa zasady dotyczące oszczędzania np. 
wody, energii elektrycznej • Układa pytania do opowiadania • Pisze odpowiedzi do pytań • Pisze starannie w liniaturze • Zwraca uwagę na pisownię wyrazów 
trudnych ortograficznie • Przelicza głoski i litery w wyrazach • Z podanych zdań wykreśla te, które nie dotyczą opowiadania • Zaznacza w zdaniach czasowniki • 
Uzupełnia zdania wyrazami ze wskazaną liczbą liter • Łączy skróty z odpowiadającymi im nazwami • Zamienia czasowniki zapisane w czasie przeszłym na 
czasowniki zapisane w czasie przyszłym i teraźniejszym • Uzupełnia tabelę czasownikami w odpowiednim czasie • Układa zdania z wybranymi czasownikami 
w różnych czasach • Pisze zdania w zeszycie • Wyróżnia w wyrazach samogłoski i spółgłoski • Przepisuje wyrazy do zeszytu • Dzieli wyrazy na sylaby • Rozwiązuje 
rebus i zapisuje hasło • Rysuje rozwiązanie rebusu • Wymyśla inne rebusy • Śpiewa powitanie • Wypowiada się na temat więzi i relacji rodzinnych • Wie, jakie 
rozwiązania ekologiczne można zastosować podczas budowy domu • Rozumie potrzebę oszczędzania wody i energii elektrycznej • Rozwiązuje zadania na 
porównywanie różnicowe • Rozwiązuje zagadkę matematyczną • Oblicza wzrost kolegów • Oblicza długości różnych przedmiotów • Rozwiązuje zagadkę 
rysunkową • Oblicza liczbę balonów • Oblicza czas wykonywania poszczególnych czynności • Rozwiązuje zadanie logiczne • Oblicza sumy liczb trzycyfrowych • 
Darzy szacunkiem osoby starsze • Rozumie potrzebę pomocy osobom starszym • Uczestniczy w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco odpowiada na pytania do tekstu • Podaje własne przykłady skrótowców • Ma ciekawe pomysły na rebusy do treści opowiadania • Ma dużo 
ciekawych spostrzeżeń i wiadomości na temat dbania o dobre relacje i podtrzymywanie więzi rodzinnych, podaje przykłady z własnego życia • Podaje inne 
sposoby rozwiązań ekologicznych dla domu • Potrafi wyjaśnić zastosowanie paneli słonecznych czy termomodernizacji • Bezbłędnie rozwiązuje zadania rozmaite, 
oblicza miary, ilości i czas • Samodzielnie rozwiązuje zadanie logiczne i zagadkę rysunkową • Bezbłędnie dokonuje obliczeń pamięciowych • Troszczy się o osoby 
starsze • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Zakładam
y ogródek 

Czytanie tekstu „Zakładamy 
ogródek”. 
Szukanie informacji.  
Nalepianie zdjęć roślin. 
Rozwiązywanie zagadki 
obrazkowej. 
Pisanie informacji o nawozie.  

  Zabawa na 
powitanie 
„Ekspresow
e 
powitanie”. 
Praca 
botanika. 

Rozmowa 
na temat 
właściwego 
rozwoju 
roślin.  
Wykonanie 
doświadcze

Rozwiązywani
e zadań na 
obliczenia 
pieniężne. 
Rozwiązywani
e zadania 
z ilustracją. 

  Zabawa 
„Kto 
pierwszy 
zgubi 
piłkę?”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

nia. 
Zakładanie 
klasowego 
ogródka. 
 

Obliczanie 
słupków. 
Zapisywanie 
liczb za 
pomocą cyfr. 
Obliczanie 
sum i różnic. 
Rozwiązywani
e zadania 
z treścią.  
Rozwiązywani
e zadania na 
odejmowanie. 
Rozwiązywani
e zadania na 
do- 
dawanie liczb  
trzycyfrowych. 

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 

P3B s. 58–59  
 
 

  P3B s. 58–
59  
 

P3B s. 58–
59  
 

M3 s. 78–79     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

ĆzP3 s. 78  
 

   ĆzP3 s. 79  
 

ĆzPM3 s. 59–60    

Odniesienia  
do podstawy 
programowe
j 

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

  5.9 
 

6.1, 6.2, 6.4  7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.8, 7.9 

  10.3) a, c 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst ze zrozumieniem • Odpowiada na pytania do tekstu • Wyszukuje w tekście czasowniki w 1. osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym • Dopisuje 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

czasowniki w 1. osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym • Przepisuje informacje z tablicy • Korzysta z informacji podanych w tekście • Wyszukuje informacje 
w różnych źródłach • Zapisuje zdobyte informacje w zeszycie • Dopasowuje zdjęcia do podanych nazw roślin • Rozwija zdania według wzoru • Układa zdanie 
pojedyncze i rozwinięte • Rozwiązuje obrazkowe zagadki ortograficzne • Pisze rozwiązanie zagadki • Rysuje własne zagadki ortograficzne • Współpracuje podczas 
zabawy • Wie, na czym polega praca botanika • Wykonuje doświadczenia i wyciąga z nich wnioski • Posiada wiedzę na temat potrzeb roślin niezbędnych do ich 
prawidłowego rozwoju • Wie, czym są ogrody botaniczne• Zakłada klasowy ogródek • Potrafi wytłumaczyć, dlaczego kompost jest zaliczany do nawozów 
naturalnych • Rozwiązuje zadania na obliczenia pieniężne • Porównuje ceny • Dokonuje obliczeń ceny • Dodaje i odejmuje liczby trzycyfrowe • Zapisuje liczby za 
pomocą cyfr • Oblicza sumy i różnice • Rozwiązuje zadania z treścią • Rozwiązuje zadania na odejmowanie • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje 
na komendy • Rzuca piłkę i ją chwyta 

Ponadpodsta
wowe 

• Samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach • Ma ciekawe pomysły na zagadki ortograficzne ułatwiające zapamiętanie pisowni trudnych wyrazów • 
Prowadzi systematyczne obserwacje wzrostu roślin w klasowym ogródku • Ma wiadomości na temat zasadności zakładania ogrodów botanicznych • Bezbłędnie 
oblicza w pamięci sumy i różnice liczb trzycyfrowych • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach, zawsze ich 
przestrzega • Bardzo sprawnie rzuca piłkę i ją chwyta 

Nasza 
strona 
WWW 

Wprowadzenie do te- 
matu zajęć – podanie hasła. 
Oglądanie galerii zdjęć. 
Pisanie wypowiedzi „Spacer po 
ogrodzie”. 
Czytanie wiersza  
Wisławy Szymborskiej „Milczenie 
roślin”. 
Wykreślanie sylab. 

Wykreślanie 
wyrazów 
niezwiązany
ch z muzyką. 
Śpiewanie 
piosenki 
„Piosenka 
ekologiczna”. 

Praca 
plastyczna 
„Mój bajkow
y ogród”. 
 

 Uzupełniani
e diagramu 
hasłami 
podsumowu
jącymi 
wiadomości 
przyrodnicz
e. 
Wyjaśnienie 

   Zabawa 
ruchowa 
„Berek 
z zaczarowa
ną piłką”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Czytanie zdań. 
Uzupełnianie liter –  
pisanie nazw wielką literą. 
Wstawianie znaków 
interpunkcyjnych. 
Wyjaśnianie pisowni wyrazów. 
Łączenie fragmentów zdań 
złożonych. 
Wymienianie cech opowiadania. 
Wyszukiwanie różnic.  
Pisanie notatki do klasowej kroniki. 

otrzymaneg
o hasła.  

Odniesienia 
do stron 
podręcznikó
w MEN: 
„Nasza 
szkoła” cz. 
3B i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka
” cz. 3 

P3B s. 60–61     P3B s. 60–
61  

    

Odniesienia ĆzP3 s. 80–83         
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 3 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 3 

Odniesienia  
do podstawy  
programowe
j 

1.1) a, b, c 
1.2) a, c 
1.3) a, c, e, f, g 

3.1) a, b 
 

4.2) b  6.2, 6.3, 6.4     10.3) a, c 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Odpowiada na pytania na podstawie zdjęć i informacji z podręcznika • Opowiada o swoim spacerze po wybranym ogrodzie na podstawie zdjęć, informacji 
i podanego słownictwa • Pisze zdania o spacerze po wybranym ogrodzie • Układa hasło • Czyta wiersz z odpowiednią intonacją i zgodnie z interpunkcją • Potrafi 
wyjaśnić tytuł wiersza • Wskazuje w wierszu nazwy roślin i ich części • Wyszukuje w różnych źródłach zdjęcia opisanych roślin • Podpisuje ilustracje roślin • 
Wykreśla w zdaniu niepotrzebne sylaby • Wyróżnia w zdaniach czasowniki z przeczeniem nie• Wyróżnia liczebniki w zdaniu • Zamienia podane liczebniki na inne 
• Uzupełnia brakujące litery w wyrazach • Pamięta o pisowni nazw wielką literą • Wstawia w zdaniach brakujące znaki interpunkcyjne • Wyjaśnia pisownię 
wyrazów zawierających głoski bezdźwięczne • Wyjaśnia pisownię wyrazów według wzoru • Łączy odpowiednie fragmenty zdań złożonych • Pisze zdania 
w liniaturze • Wymienia charakterystyczne cechy opowiadania science fiction i opowiadania fantasy• Wskazuje podobieństwa i różnice między fraszką a bajką • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 

przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Pisze krótką notatkę do klasowej kroniki • Uzupełnia diagram hasłami przyrodniczymi • Wykreśla wyrazy niezwiązane z muzyką • Śpiewa poznaną piosenkę • 
Wykonuje pracę plastyczną na podany temat, korzysta z całej palety barw • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy • Rzuca piłkę i ją 
chwyta 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się na temat swoich zainteresowań roślinami • Zna i stosuje zasadę pisowni nie z czasownikami • Pisze zdania o spacerze po wybranym ogrodzie 
zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki • Tworzy bogaty opis spaceru po wybranym ogrodzie • Pięknie i czysto śpiewa poznaną piosenkę • Tworzy 
barwną pracę plastyczną, dba o szczegóły i dobór kolorów • Potrafi wymienić niektóre rośliny i zwierzęta zapisane w „Polskiej czerwonej księdze roślin” i „Polskiej 
czerwonej księdze zwierząt” • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega • Bardzo sprawnie rzuca piłkę 
i ją chwyta 
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Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 3. Maj 
Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku. 

 

Tydzień 31. Kolory maja 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna –  
1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Radosny 
maj (w ĆzP4 

temat 
oznaczony 
jako „Strofy 
o maju” 
i „Dopóki 
żyjemy”) 

Wprowadzenie do tematu 
zajęć – rozwiązywanie 
zagadki. 
Czytanie strof o maju. 
Kończenie zdania. 
Uzupełnianie tabeli. 
Układanie i pisanie 
wypowiedzi o maju. 
Układanie przysłów 
z rozsypanki zdaniowej.  
Zabawa słowna „Ułóż 
wyrazy”. 
Słuchanie opowiadania. 
Czytanie notatki 
biograficznej. 
Pisanie nazw małą i wielką 
literą.  
Przepisywanie zdań.  
Uzupełnianie zdań. 

Rytmiczne 
czytanie 
tekstu pieśni. 
Nauka pieśni 
„Mazurek 
Trzeciego 
Maja”. 
Pieśni 
patriotyczne 
z czasów 
Hugona 
Kołłątaja.  

 Wyjaśnienie 
znaczenia 
uchwalenia 
Konstytucji 
3 maja. 

 Odczytywanie dat 
z kalendarza. 
Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
kalendarzowe. 
Podawanie dat 
przypadających 
w czerwcowe soboty 
i niedziele. 
Wpisywanie dat zajęć. 
Zapisywanie dat 
oznaczonych na 
czerwono. 
Rozwiązywanie 
zadania 
trudniejszego. 
Kolorowanie 
właściwego okienka. 
Zapisywanie daty 

 Miłość do 
Ojczyzny. 

Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odczytywanie nazw barw.  
Pisanie sprawozdania. 
Wyszukiwanie informacji.  

i dnia tygodnia. 
Rozwiązywanie zadań 
z treścią. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 4–9  
 

  P4 s. 4–9  
 

 M4 s. 4–5  
 

  
 
 

 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 3–5  
 

  ĆzP4 s. 4  
 

 ĆzPM4 s. 3–4 
 

   

Odniesienia 
do podstawy 

1.1) a, b, c, d 
1.2) a, b, c 

3.1) a  5.8  7.3, 7.5, 7.8, 7.14, 
7.15  

 11.2 10.3) c 
10.4) a, e 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

programowej 1.3) a, c, d, e, f, g  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Rozwiązuje zagadkę o maju • Czyta płynnie wiersze i notatkę biograficzną • Słucha ze zrozumieniem czytanego opowiadania • Odpowiada na pytania do tekstu 
przeczytanych wierszy i opowiadania • Kończy zdanie na podstawie przeczytanych wierszy i własnych doświadczeń • Pisze starannie w liniaturze • Uzupełnia 
tabelkę wyrazami opisującymi maj • Układa i pisze krótką wypowiedź o maju, korzystając z podanych wyrazów • Układa przysłowia z rozsypanki zdaniowej • 
Układa jak najwięcej rzeczowników z liter podanego wyrazu • Przepisuje notatkę biograficzną • Odszukuje wybrany fragment opowiadania • Zapisuje nazwy 
małą i wielką literą • Czyta zdania • Zmienia w zdaniach imię Hugo na Bruno i Iwo • Przepisuje zdania do zeszytu • Pamięta o poprawnej formie imion męskich 
kończących się samogłoską -o • Wyszukuje w dostępnych źródłach wiedzy znaczenie trudniejszych wyrazów • Uzupełnia zdania poprawnymi formami podanych 
wyrazów • Przepisuje uzupełnione zdania do zeszytu • Odczytuje nazwy barw • Potrafi wyjaśnić zasadę pisowni nazw barw • Podaje własne przykłady pisowni 
nazw barw i ilustruje je • Pisze sprawozdanie ze szkolnego apelu, korzystając ze wszystkich elementów zapisanych w ramce • Tłumaczy niezrozumiałe wyrazy 
zapisane w pieśni • Rytmicznie czyta tekst pieśni • Śpiewa pieśń patriotyczną • Rozumie, jakie znaczenie miało uchwa- 
lenie Konstytucji 3 maja • Odczytuje daty z kalendarza • Rozwiązuje zadania na obliczenia kalendarzowe • Podaje daty przypadające w określone dni • Wpisuje 
daty zajęć  
• Zapisuje daty oznaczone w kalendarzu na czerwono • Zapisuje daty i dni tygodnia • Szanuje święta i symbole narodowe • Rozwiązuje zadania z treścią 
• Uczestniczy w zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta wiersze płynnie, z odpowiednią intonacją i interpunkcją • Odpowiada na pytania pełnymi, wyczerpującymi zdaniami i uzasadnia odpowiedź • Czyta 
ułożoną przez siebie wypowiedź o maju • Samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy • Pięknie i czysto śpiewa pieśń patriotyczną • Potrafi wyjaśnić własnymi 
słowami znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 maja • Rozwiązuje zadanie trudniejsze • Bardzo sprawnie posługuje się kalendarzem, bezbłędnie rozwiązuje 
zadania na obliczenia kalendarzowe • Jest patriotą, kocha swoją Ojczyznę • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące zasady, 
zawsze ich przestrzega 

„Gazeta 
Przyjazna” 
–
malowanie 

Czytanie kartek z kalendarza. 
Czytanie treści „Gazety 
Przyjaznej”. 
Czytanie powiedzeń. 
Wymienianie nazw kolorów. 

 Poznanie 
różnych 
dziedzin 
sztuki. 

Zabawa 
na powitanie 
„Powitanie 
zajączków”. 
Zawód 

 Rozwiązywanie zadań 
na obliczenia 
czasowe. 
Obliczanie godzin 
odjazdu. 

Wykonanie 
ramek 
do obrazów.  

 Zabawa 
ożywiająca 
„Kolory”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odczytywanie nazw.  
Dopisywanie wyrazów. 
Zapisywanie czasowników. 
Czytanie wiersza 
matematycznego. 
Odczytywanie informacji 
z rozkładów jazdy. 

malarza. 
 

Obliczanie czasu 
przyjazdu pociągu. 
Rozwiązywanie 
zadania logicznego. 
Wpisywanie 
i zaznaczanie godzin. 
Rozwiązywanie zadań 
z treścią. 
Uzupełnianie i pisanie 
odpowiedzi. 
Wskazywanie 
zegarów. 
Uzupełnianie rozkładu 
jazdy pociągów. 
Wpisywanie godzin 
przyjazdu pociągu. 
Odczytywanie godzin 
z zegarów. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 

P4 s. 10–11  
M4 s. 6–9  
 

 P4 s. 10–11  
 

P4 s. 10–11  
 

 M4 s. 6–9  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 4 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 6  
 

 ĆzP4 s. 6  
 

  ĆzPM4 s. 5–7    

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.3) a 5.4, 5.9  7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 
7.14, 7.15  

9.2) a, b, c 
9.3) a, b 

 10.3) a, c 
 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Odczytuje nazwy świąt majowych • Wyjaśnia pisownię nazw świąt majowych • Zapisuje daty i nazwy świąt w zeszycie • Czyta treść „Gazety Przyjaznej” • 
Wypowiada się na temat przeczytanego tekstu • Czyta powiedzenia związane z kolorami • Przepisuje powiedzenia do zeszytu • Czyta wiersz • Wymienia nazwy 
kolorów występujących w wierszu • Pisze starannie w liniaturze • Rysuje kolory w zeszycie • Do nazwy zawodu dopisuje jego żeńską formę • Sprawdza 
informacje w słowniku języka polskiego • Układa zdania z nazwami zawodów • Podaje propozycje nazw kobiet pracujących jako inżynier i architekt • Zapisuje 
czasowniki związane z pracą artysty malarza • Czyta wiersz matematyczny i informacje zawarte w rozkładzie jazdy • Rozpoznaje różne dziedziny sztuki 
plastycznej • Uczestniczy w zabawie • Wie, na czym polega zawód malarza, odróżnia artystę malarza od malarza pokojowego • Rozwiązuje zadania na obliczenia 
czasowe • Oblicza godziny odjazdu • Oblicza czas przyjazdu pociągu • Rozwiązuje zadanie logiczne • Rozwiązuje zadania z treścią • Porównuje czas pokonywania 
danych tras • Wskazuje odpowiedni zegar • Uzupełnia rozkład jazdy pociągów • Wpisuje godziny przyjazdu pociągu • Odczytuje godziny na zegarach • 
Wykonuje ramkę do obrazu, dobiera różne materiały • Rozumie potrzebę organizowania pracy indywidualnej • Porządkuje miejsce po skończonej pracy • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Uczestniczy w zabawie ruchowej • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta wiersz płynnie i z odpowiednią intonacją • Sprawnie i samodzielnie posługuje się słownikiem języka polskiego • Wie, czym zajmuje się inżynier i architekt 
• Potrafi szczegółowo wyjaśnić, czym są różne dziedziny sztuki, i wymienić artystów zajmujących się niektórymi z nich • Bezbłędnie rozwiązuje trudniejsze 
zadanie na obliczenia zegarowe z wykorzystaniem rozkładu autobusu • Wykonuje przemyślaną i staranną pracę techniczną • Starannie dobiera różne materiały 
• Pomaga innym w utrzymaniu porządku  
• Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Akademia 
Dociekliwyc
h.  
Kolory 

Czytanie fragmentu wiersza. 
Dopisywanie wyrazów. 
Wyrażanie uczuć za pomocą 
barw.  

 Poznanie 
kolorów 
podstawowyc
h 
i pośrednich.  
 

Zabawa 
na powitanie 
„Mam taki 
kolor”. 
 

Wykonanie 
doświadczeni
a z farbami. 
Wykonanie  
doświadczenia 
z wodą 
i farbami. 
Wykonanie 
doświadczenia 
z kostkami 
cukru. 
Kolorowanie 
półokręgów. 
Kończenie 
zdań. 

Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
wagowe. 
Odczytywanie 
informacji z ilustracji. 
Obliczanie wagi 
wiaderka. 
Obliczanie wagi 
koszyka i truskawek. 
Obliczanie wagi torby 
i słoika. 
Obliczanie ciężaru 
wody. 
Odczytywanie 
informacji z ilustracji. 
Porównywanie 
ciężaru produktów. 
Obliczanie wagi 
plasterków sera. 
Rozwiązywanie 

  Zabawa 
z chustą 
animacyjną. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

zadania 
z odważnikami. 
Obliczanie ciężaru 
mandarynek. 
Obliczanie wagi 
puszki. 
Obliczanie ciężaru 
samego opakowania. 
Obliczanie wagi 
jednego plasterka 
sera. 
Obliczanie wagi jednej 
kromki chleba. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 12–13  
 

 P4 s. 12–13  
 

 P4 s. 12–13  
 

M4 s. 10–13     

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 

ĆzP4 s. 7  
 

   ĆzP4 s. 8  
 

ĆzPM4 s. 8–9 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.2) b 5.4 6.1 
 

7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.11 
 

  10.3) c 
10.4) a, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta polecenia ze zrozumieniem • Słucha przekazywanych informacji i czytanego wiersza • Zapisuje w zeszycie własną opinię na temat wiersza i obrazu • 
Łączy liczebniki z rzeczownikami • Układa i zapisuje zdania z powstałymi parami wyrazów • Pisze starannie • Wyróżnia rzeczowniki w liczbie mnogiej • Układa 
zdania na temat wyrażania uczuć za pomocą barw • Potrafi otrzymać barwy pośrednie z barw podstawowych • Potrafi wytłumaczyć, czym są barwy neutralne, 
i namalować koła w tych kolorach • Uczestniczy w zabawach • Wykonuje doświadczenia • Prowadzi obserwacje i wyciąga wnioski • Koloruje tęczę według 
kolejności zapisanych nazw barw • Potrafi wyjaśnić zasadę postrzegania kolorów poszczególnych przedmiotów • Rozwiązuje zadania na obliczenia wagowe • 
Odczytuje informacje z ilustracji • Oblicza wagę różnych przedmiotów i produktów • Porównuje ciężar produktów • Rozwiązuje zadania z odważnikami • Bierze 
udział w zajęciach sportowych i zabawie ruchowej • Prawidłowo reaguje na komendy  
• Bezpiecznie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta pięknie fragmenty wiersza • Z zaangażowaniem wypowiada się na temat wiersza • Wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące wiersza • Porównuje 
treść wiersza z przedstawionym obrazem • Dzieli się swoją opinią na temat obrazu i wiersza • Czyta ułożone zdania na forum klasy • Potrafi przewidzieć efekt 
końcowy doświadczenia  
• Trafnie wyciąga i formułuje wnioski • Potrafi wymienić z pamięci nazwy barw tworzące tęczę • Samodzielnie potrafi wytłumaczyć, jak obliczyć masę netto 
i brutto produktu oraz masę opakowania • Sprawnie i bezbłędnie dokonuje obliczeń wagowych • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Sprawnie 
i prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Piękno 
i prawda 
zawarte 
w obrazach 
(w ĆzP4 temat 
oznaczony 
jako „Wśród 
obrazów/ 
Polskie 
malarki 
i polscy 
malarze”) 

Czytanie tekstu piosenki 
„Wśród obrazów”. 
Przeprowadzenie dyskusji. 
Opisywanie obrazu. 
Dopasowanie określeń 
do wyrazów. 
Poznanie tematyki obrazów.  

Nauka 
piosenki 
„Wśród 
obrazów”. 
 

Malarstwo 
polskie.  
Rodzaje 
obrazów. 
Oglądanie 
autoportretó
w. 
Oglądanie 
albumów 
malarstwa. 
Wykonanie 
autoportretu.  

Zabawa na 
powitanie 
„W jakim 
jestem 
nastroju, 
jakim jestem 
kolorem”. 
Współpraca 
w zespole 
zadaniowym. 
Wkład 
polskich 
malarzy 
i malarek 
w ukazywani
e ludziom 
innego 
świata.  
 

 Rozwiązywanie 
zadania z treścią. 
Szukanie liczby 
dwucyfrowej. 
Rozwiązywanie zadań 
o tulipanach. 
Rozwiązywanie 
zadania tekstowego. 
Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
wagowe. 
Kolorowanie okienek. 
Wykonywanie 
obliczeń. 
Obliczanie ciężaru 
kulek 
z opakowaniem.  
Wpisywanie liczby.  

  Zabawa 
ruchowa 
„Berek 
skoczek”. 
 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 

P4 s. 14–15  
 

 P4 s. 14–15  
 

  M4 s. 14–15  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 9  
 

 ĆzP4 s. 9  
 

  ĆzPM4 s. 10    

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a 
 
 

4.2) b 
4.3) b 

5.4, 5.9 
 

 
 
 

7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 
7.12 

 
 

 10.3) c 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi N. i kolegów • Czyta tekst piosenki • Wypowiada się na temat przekazu obrazów malowanych przez artystów malarzy • Wyróżnia rodzaje 
obrazów przedstawione w piosence • Uczestniczy w dyskusji dotyczącej fragmentu wiersza • Opisuje obraz „Wiosna w Gościeradzu” z uwzględnieniem 
wszystkich elementów opisu • Pisze starannie w liniaturze • Zna znaczenie słowa autoportret• Odszukuje w różnych źródłach wymienione tytuły obrazów • 
Spośród obrazów wybiera najładniejszy i uzasadnia swój wybór • Podkreśla tytuł wybranego obrazu • Zapisuje nazwiska malarzy w kolejności alfabetycznej • 
Pamięta o pisowni imion i nazwisk wielką literą • Do wyrazów dopasowuje podane określenia • Potrafi wyjaśnić tematykę poszczególnych obrazów • Śpiewa 
poznaną piosenkę • Wymienia rodzaje obrazów i ich charakterystyczne cechy • Potrafi wymienić nazwiska znanych artystek i artystów polskiego malarstwa • 
Tworzy autoportret • Uczestniczy w zabawach • Współpracuje w zespole zadaniowym • Docenia wkład polskich artystów malarzy w ukazywanie ludziom innego 
świata • Rozwiązuje zadania z treścią • Wyszukuje liczbę dwucyfrową • Rozwiązuje zadania na obliczenia wagowe • Dokonuje obliczeń w zakresie 1000 • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przelicza kwiaty, zapisuje ich liczbę w okienku • Koloruje połowę kwiatów w każdej ramce • Koloruje co trzecie okienko i odczytuje hasło • Uczestniczy 
w zabawie ruchowej • Przestrzega zasad obowiązujących w zabawach 

Ponadpodsta
wowe 

• Płynnie czyta tekst piosenki, zwracając uwagę na interpunkcję • Potrafi własnymi słowami wytłumaczyć znaczenie wyrazów związanych z malarstwem • Na 
podstawie notek biograficznych malarzy i malarek potrafi dopasować obraz do nazwiska jego autora • Aktywnie współpracuje w zespole zadaniowym • Potrafi 
wymienić tytuły innych dzieł poznanych artystów malarzy • Wykonuje autoportret z zaangażowaniem i dbałością o szczegóły • Sprawnie i bezbłędnie rozwiązuje 
zadania na obliczenia wagowe • Bezbłędnie dokonuje obliczeń w zakresie 1000 • Zawsze przestrzega obowiązujących zasad podczas zabaw ruchowych 

O obrazach Wprowadzenie do zajęć – 
zagadka słuchowa. 
Czytanie tekstu. 
Opisywanie obrazu.  
Szukanie wyrazów. 
Odczytywanie nazwy.  
Pisanie wyrazów.  

Zabawa 
muzyczno-
ruchowa 
„Malarskie 
pozy”. 
 

Malowanie 
obrazu. 
Wskazywanie 
różnic między 
różnymi 
rodzajami 
farb. 
Współtworze
nie wystawy 
prac 
plastycznych.  

Współpraca 
w zespole 
zadaniowym. 

    Zabawa 
ruchowa 
„Kolorowe 
szarfy”. 
Zajęcia 
sportowe. 
 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 

P4 s. 16–17  
 

 P4 s. 16–17  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 10 
 

        

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a 4.1) a 
4.2) a, b 
 

5.4     10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Rozwiązuje zagadkę słuchową • Czyta ze zrozumieniem tekst z podręcznika • Na podstawie ilustracji i albumów z dziedziny malarstwa odpowiada na pytania 
dotyczące obrazów • Opisuje zespołowo dowolny obraz • Tworzy wypowiedź pisemną • Dokonuje wyboru obrazu • Podaje argumenty decydujące o danym 
wyborze • Wyszukuje w dostępnych źródłach informacje na temat rodzajów farb i różnic między nimi • Wyróżnia w diagramie wyrazy związane z malarstwem • 
Pisze wyrazy w liniaturze • Wyjaśnia znaczenie wyrazów związanych z malarstwem • Wyszukuje informacje w różnych źródłach na temat technik malarskich • 
Porusza się przy muzyce, reaguje w ustalony sposób na wyciszenie muzyki • Maluje obraz dowolną techniką, uwzględniając w nim swój nastrój • Współtworzy 
wystawę prac plastycznych • Uczestniczy w zabawach i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Dzięki współpracy z kolegami/koleżankami dokonuje bezbłędnego opisu obrazu według zasad opisu • Reprezentuje grupę na forum klasy, czyta opis obrazu • 
Zapisuje nazwy technik malarskich napisane wspak • Prezentuje na forum klasy informacje na temat technik malarskich • Zgodnie i twórczo współpracuje 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

w zespole • Maluje oryginalny obraz, dbając w sposób szczególny o odzwierciedlenie w nim swojego nastroju • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i w 
zajęciach sportowych, zawsze przestrzega ich zasad 

 

  



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
373 

 

Tydzień 32. Barwy, wzory i kleksy 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna – 1 
godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Glisando Czytanie opowiadania 
„Glisando”. 
Wprowadzenie pojęcia 
abstrakcjonista. 
Zabawa „Tworzymy obraz”. 
Wyjaśnianie pojęcia 
glissando. 
Czytanie fragmentów 
opowiadania. 
Pisanie fantastycznych imion. 
Odmienianie czasowników 
przez osoby. 
Dopisywanie czasowników 
w odpowiednich czasach. 
Przekształcanie zdań 
pojedynczych w złożone. 
Układanie zdań. 
Czytanie książki „Bromba 
i inni”. 
Pisanie recenzji książki.  

 Obrazy 
abstrakcyjne 
i ich twórcy.  
Zabawa 
„Tworzymy 
obraz”.  

Zabawa na 
powitanie 
„Kolory”. 
Współpraca 
w parze. 
 

 Odmierzanie litrów. 
Rozwiązywanie 
zadania z rysunkiem. 
Rozwiązywanie zadań 
z treścią. 
Obliczanie litrów soku 
i kosztu jego zakupu. 
Uzupełnianie tabeli. 
Rozwiązywanie 
zadania na obliczanie 
pojemności. 
Rozwiązywanie 
zadania z treścią.  

  Zabawa 
ożywiająca 
„Wszyscy 
latają”. 
Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia  
do stron 

P4 s. 18–21  
 

 P4 s. 18–21  
 

  M4 s. 16–17  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 11–12  
 

    ĆzPM4 s. 11    

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.2) b 
4.3) a, b 

5.4, 5.9  7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 
7.12 

  10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na określony temat • Z uwagą słucha wypowiedzi innych • Czyta ze zrozumieniem tekst opowiadania • Czyta fragmenty opowiadania będące 
dialogiem • Czyta dialog z podziałem na role • Odpowiada na pytania do przeczytanego tekstu • Wyszukuje w tekście określone informacje • Rozumie znaczenie 
słowa abstrakcjonista• Potrafi wskazać różnice między znanymi obrazami a obrazami abstrakcyjnymi • Wyszukuje w różnych źródłach wyjaśnienie terminu 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

muzycznego glissando • Przepisuje notkę do zeszytu • Uzupełnia podane zdania i tworzy z nich dialog • Pisze zdania z pamięci • Wyróżnia zdania wykrzyknikowe 
i czasowniki • Przepisuje do zeszytu fantastyczne imiona z opowiadania • Podaje przykłady genezy imion bohaterów opowiadania • Wymienia inne fantastyczne 
imiona dziecięcych bohaterów literackich i filmowych • Wymyśla przykłady fantastycznych imion i uzasadnia swój wybór • Odmienia czasowniki przez osoby • 
Zapisuje czasowniki w odpowiednim czasie i odpowiedniej formie • Przekształca zdania pojedyncze w złożone • Wyróżnia czasowniki w zdaniach • Pisze zdania 
w zeszycie • Wyróżnia zdania złożone • Wyjaśnia pisownię wyrazów trudnych ortograficznie • Układa zdania z wyrazami sprawiającymi trudności ortograficzne • 
Wyszukuje obrazy abstrakcyjne w albumach malarstwa • Czyta książkę poleconą przez N. • Pisze recenzję książki • Potrafi wymienić nazwiska polskich twórców 
obrazów abstrakcyjnych i wskazać ich dzieła • Tworzy obraz abstrakcyjny według podanych wskazówek • Podaje wskazówki do stworzenia obrazu 
abstrakcyjnego • Uczestniczy w zabawie • Współpracuje w parze • Odmierza litry • Rozwiązuje zadania z rysunkiem • Rozwiązuje zadania z treścią • Oblicza litry 
soku i koszt jego zakupu • Rozwiązuje zadania na obliczanie pojemności i obliczenia pieniężne • Uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych, właściwie 
reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Słucha wypowiedzi innych U. i dzieli się z nimi swoją wiedzą • Czyta płynnie, bezbłędnie i z odpowiednią intonacją • Potrafi wymienić tytuły innych obrazów 
abstrakcyjnych i nazwiska ich twórców • Pisze recenzję, pamiętając o zasadach ortografii, interpunkcji i gramatyki • Zna szczegółowo treść książki polecanej 
przez N. do przeczytania • Z zaangażowaniem współpracuje w parze, tworząc oryginalny abstrakcyjny obraz według wskazówek • Samodzielnie, szybko 
i bezbłędnie wykonuje zadania na obliczanie pojemności • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach 
i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Zaułek 
słówek – 
nie 
z przymiot
nikami  

Czytanie tekstu. 
Pisanie wyrazów 
z przeczeniem nie.  
Układanie zdań. 
Zamienianie zdań.  

Ćwiczenia 
rytmiczne. 
Nauka 
piosenki „Na 
majówkę”.  

 Zabawa na 
powitanie 
„Dzień 
dobry”.  
Zabawa „Nos, 
podłoga, 
lampa”. 

 Obliczanie odległości. 
Obliczanie długości 
trasy. 

   

 Pisanie zdań z przeczeniem 
nie. 
Rozwiązywanie rebusów.  

    Rozwiązywanie 
zadania z treścią. 
Rozwiązywanie 

   



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
376 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Pisanie z pamięci. 
Dopisywanie przeczenia nie. 
Łączenie wyrazów. 
Łączenie podpisów 
z rysunkami. 
Uzupełnianie zdań i tabeli. 
Łączenie wyrazów z rytmami. 

zadania z rysunkiem. 
Rozwiązywanie 
zadania na obliczanie 
ceny. 
Obliczanie cen 
biletów. 
Wskazywanie 
właściwej 
odpowiedzi. 
Obliczanie długości 
trasy. 
Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
pieniężne. 
Obliczanie ceny 
wyprawy i wycieczki. 
Wykonywanie 
działań. 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 

P4 s. 22–23  
 

    M4 s. 18–19  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 13–14  
 

    ĆzPM4 s. 12–13    

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) c 
1.3) b, c, e, f, g  

3.1) a 
3.2) a 

 5.4 
 

 7.3, 7.5, 7.6 
7.7, 7.8, 7.9, 7.10 

   

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst ze zrozumieniem, zwracając uwagę na wyróżnione przymiotniki i przysłówki • Pisze przymiotniki i przysłówki z przeczeniem nie• Przestrzega zasady 
pisowni nie z przysłówkami i przymiotnikami • Zapamiętuje pisownię z nie przymiotników i przysłówków • Układa zdania rozpoczynające się od podanych 
wyrażeń • Pisze starannie zdania w liniaturze • Zmienia zdania oznajmujące na wykrzyknikowe i pytające • Pisze zdania z przeczeniem nie• Rozwiązuje rebusy • 
Układa zdania złożone z przymiotnikiem i przysłówkiem • Pisze zdania z pamięci • Do przymiotników dopisuje przeczenie nie i przekształca utworzone wyrazy 
w przysłówki • Uzupełnia zdania przymiotnikami i przysłówkami w odpowiedniej formie • Łączy przymiotniki i przysłówki w pary • Podaje własne przykłady 
przymiotników i przysłówków z przeczeniem nie• Porównuje własne przykłady wyrazów z propozycjami innych dzieci • Łączy podpisy wyrazów z odpowiednimi 
rysunkami • Uzupełnia zdania odpowiednimi przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym • Uzupełnia tabelę odpowiednimi przymiotnikami • Stopniuje 
przymiotniki • Tworzy przysłówki od przymiotników i stopniuje je • Wykonuje ćwiczenia rytmiczne • Śpiewa piosenkę w grupie • Uczestniczy w zabawach • 
Oblicza odległości • Oblicza długość trasy • Rozwiązuje zadania z treścią • Rozwiązuje zadania z rysunkiem • Rozwiązuje zadania na obliczanie ceny • Oblicza 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

ceny biletów • Wskazuje właściwą odpowiedź • Oblicza cenę wyprawy i wycieczki • Wykonuje działania w zakresie 1000 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta tekst płynnie, bezbłędnie, z odpowiednią intonacją • Bezbłędnie stosuje poznane zasady ortograficzne w pisowni • Układa ciekawe zdania złożone 
z przymiotnikiem i przysłówkiem • Sprawnie i bezbłędnie stopniuje przymiotniki i przysłówki • Sprawnie zmienia zdania oznajmujące na wykrzyknikowe 
i pytające • Pięknie śpiewa solo poznaną piosenkę • Bez problemu rozwiązuje zadania z treścią • Sprawnie dokonuje obliczeń ceny i długości trasy 

Kolory 
i wzory 
w świecie 
zwierząt  

Czytanie tekstu „Kolory i 
wzory w świecie zwierząt”.  
Pisanie notatki. 
Szukanie informacji 
o dowolnym zwierzęciu. 
Odczytywanie i zapisywanie 
hasła. 
Wyjaśnienie znaczenia 
wyrazu.  
Szukanie wyrazów trudnych 
ortograficznie. 

 Rysowanie 
kameleona. 
Rysowanie 
zakamuflowa
nego 
przedmiotu 
lub postaci. 

Zabawa na 
powitanie – 
kalambury. 
 

Przystosowan
ie się zwierząt 
do życia 
w określonym 
środowisku – 
znaczenie 
kamuflażu. 
Przekazywani
e informacji 
w świecie 
zwierząt. 
 

Wskazywanie 
miesiąca rezerwacji 
biletu. 
Wskazywanie 
przedmiotów 
o określonej wadze. 
Porównywanie 
ciężaru. 
Obliczanie 
pojemności. 
Wskazywanie godzin. 
Rozwiązywanie 
zadania z rysunkiem. 
Uzupełnianie zdań. 
Zaznaczanie godziny 
na zegarze. 
Rozwiązywanie 
zadania na obliczanie 
pojemności dzbanka. 
Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
wagowe. 

  Zabawa 
ożywiająca 
„Berek 
zaczarowan
y”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 24–26  
 

   P4 s. 24–26  
 

M4 s. 20–21  
 

   

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 15  
 

    ĆzPM4 s. 14    

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.2) b 
 

5.4 6.2, 6.4 
 

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 
7.9,  
7.10, 7.11, 7.12, 7.15  

  10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Czyta tekst płynnie i ze zrozumieniem • Układa pytania do przeczytanego tekstu • Udziela odpowiedzi na pytania do tekstu • Słucha innych z uwagą • Tworzy 
notatkę na podstawie przeczytanego tekstu • Wyszukuje informacje na podany temat • Wypowiada się pełnymi zdaniami • Odczytuje hasło z wykreślanki 
wyrazowej • Pisze w liniaturze • Potrafi wyjaśnić wyrażenie zmienny jak kameleon• Czyta z ramki wyjaśnienie wyrazu kamuflaż• Spośród podanych wyrazów 
wyróżnia wyrazy z rz po spółgłoskach i z rz niewymiennym oraz wyjaśnia pisownię pozostałych wyrazów • Układa zdania z wybranymi wyrazami z każdej grupy • 
Pisze utworzone zdania w zeszycie • Rysuje kameleona według podanej wskazówki • Wykonuje pracę plastyczną na podany temat • Współpracuje w parze i w 
grupie • Potrafi opowiedzieć, w jaki sposób przez kolory i wzory zwierzęta komunikują się ze sobą • Opowiada o środowisku życia, wyglądzie i zwyczajach 
wybranego zwierzęcia z opowiadania • Rozwiązuje zadania na obliczenia kalendarzowe • Rozwiązuje zadania na obliczenia wagowe • Rozwiązuje zadania na 
obliczanie pojemności • Rozwiązuje zadania na obliczenia zegarowe • Rozwiązuje zadania na obliczanie odległości • Rozwiązuje zadania na obliczenia pieniężne 
• Zaznacza odpowiednią godzinę na zegarze • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta nowy tekst płynnie i bezbłędnie • Wyczerpująco odpowiada na pytania • Tworzy zwięzłą notatkę na podstawie przeczytanego tekstu, dba o poprawność 
gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną tekstu • Bezbłędnie pisze wyrazy z rz• Przestrzega zasad pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach, z rz niewymiennym 
i wyjątków • Zgodnie i twórczo współpracuje z innymi • Posiada dużo wiadomości o komunikowaniu się zwierząt przez kolory i wzory, chętnie dzieli się zdobytą 
wiedzą z innymi • Sprawnie  
i samodzielnie rozwiązuje zadania z treścią • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach 
i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Zależności 
pokarmo
we 

Czytanie tekstu „Zależności 
pokarmowe”. 
Wyjaśnianie pojęcia układ 
łańcucha pokarmowego. 
Odczytywanie i zapisywanie 
wyrazów. 
Tworzenie wyrażeń.  
Pisanie zdrobnień.  

  Zabawa na 
powitanie 
„Radosne 
powitanie”.  

Przedstawien
ie łańcucha 
pokarmowego 
w formie 
rysunkowej. 
Układanie 
zdjęć 
we właściwej 
kolejności. 
Cechy 
zwierząt 

Czytanie informacji 
detektywa Mata. 
Wskazywanie liczby.  
Szukanie sumy liczb.  
Szukanie liczb 
trzycyfrowych. 
Zastępowanie znaków 
zapytania 
odpowiednią cyfrą.  
Łączenie liczb 
z zapisem słownym. 

 Okazywani
e szacunku 
przyrodzie. 
 

Zabawa 
ożywiająca 
„Berek 
krawiec”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

drapieżnych. 
 

Odczytywanie 
i zapisywanie liczb. 
Wpisywanie znaków: 
< , > lub =. 
Wpisywanie liczb. 
Podkreślanie liczb. 
Dodawanie 
i odejmowanie liczb. 
Wpisywanie 
właściwych znaków. 
Rozwiązywanie 
zadania tekstowego. 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 27  
 

   P4 s. 27  
 

M4 s. 22–23  
 

   

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 

ĆzP4 s. 16  
 

   ĆzP4 s. 16  
 

ĆzPM4 s. 15–16 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

  5.4 6.2, 6.4 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8 
 

 11.8 10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta tekst ze zrozumieniem • Na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wytłumaczyć, co to jest łańcuch pokarmowy• Odczytuje wyraz zapisany wspak 
i zapisuje go poprawnie • Tworzy wyrażenia z wyrazem łańcuch• Korzysta z różnych źródeł wiedzy • Układa zdania z wybranymi wyrażeniami • Pisze zdania 
starannie w zeszycie • Pisze zdrobnienia do podanych wyrazów według wzoru • Potrafi wyjaśnić pisownię wyrazów z ch• Pisze własny przykład łańcucha 
pokarmowego • Układa wyrazy z ch w kolejności alfabetycznej • Uczestniczy w zabawach • Potrafi wytłumaczyć, dlaczego człowiek jest zależny od roślin 
i zwierząt • Potrafi przedstawić łańcuch pokarmowy w formie rysunkowej • Potrafi wytłumaczyć zależności między organizmami w podanym łańcuchu 
pokarmowym • Rozwiązuje zagadki matematyczne • Wyszukuje liczby na podstawie podanych informacji • Porównuje liczby • Dopisuje cyfry do danych liczb 
tak, aby zapis był poprawny • Łączy liczbę z jej zapisem słownym • Zapisuje liczby według wzoru • Porządkuje liczby rosnąco • Porównuje liczby w zakresie 1000 
i wpisuje właściwe znaki • Wpisuje w okienka liczby tak, aby zapisy były poprawne • Rozwiązuje zadanie tekstowe, wskazuje właściwy rząd liczb • Porządkuje 
liczby malejąco • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000, porównuje wyniki • Układa pytanie do zadania • Rozwiązuje zadanie z treścią  
• Wie, że jest częścią przyrody, którą należy szanować • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się, używając zdań złożonych • Potrafi własnymi słowami wyjaśnić wyrażenie łańcuch ludzi dobrej woli • Pisze kilka zdań na temat łańcucha ludzi 
dobrej woli• Aktywnie uczestniczy w zabawach • Wymienia cechy zwierząt drapieżnych, wskazuje drapieżniki na rysunku • Bez problemu rozwiązuje zagadki 
matematyczne • Szanuje przyrodę, na co dzień przestrzega zasad jej ochrony • Bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000 • Aktywnie uczestniczy 
w zabawie ruchowej • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach, zawsze ich przestrzega 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zwierzęta 
zmiennoci
eplne 
(w ĆzP4 temat 
oznaczony 
jako 
„Płazy/Gady”) 

Rozwiązywanie zagadki. 
Słuchanie tekstu. 
Czytanie wiersza „Żaby”.  
Szukanie informacji 
w encyklopedii. 
Słuchanie tekstu 
i ciekawostki. 
Szukanie informacji 
w różnych źródłach na temat 
cech pożytecznych. 
Pisanie wyrazów. 
Opisywanie żółwia.  
 

  Zabawa na 
powitanie. 
 

Rozwój żaby 
trawnej. 
Różnica 
między żabą 
a ropuchą. 
Porównywani
e płazów 
i gadów. 
Cechy 
pożyteczne 
gadów 
i płazów. 
Zwyczaje 
jaszczurki 
zwinki. 
Zbieranie 
wiadomości 
o jaszczurce.  
Zwierzęta 
zagrożone 
wyginięciem.  

 Wykonanie 
żółwia 
metodą 
origami.  

Ochrona 
przyrody. 

Zajęcia 
sportowe. 
 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 

P4 s. 28–29  
 

   P4 s. 28–29  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 17    ĆzP4 s. 18     

Odniesienia  
do podstawy  
programowej 

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

 
 

 5.4 
 

6.2, 6.4, 6.6  9.2) b, c 11.8 10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na podany temat • Rozwiązuje zagadki • Czyta tekst ze zrozumieniem • Odpowiada na pytania do tekstu • Odczytuje schematy • Czyta wiersz, 
zwracając uwagę na intonację i interpunkcję • Porównuje informacje podane w wierszu i w tekście „Płazy” • Wyszukuje informacje w encyklopedii i innych 
źródłach wiedzy • Słucha tekstu „Gady” i ciekawostki • Pisze krótką notatkę w zeszycie • Odczytuje wyrazy z ż z ciągu literowego • Starannie i uważnie pisze 
wyrazy w zeszycie • Pisze zdania z wyrazami oznaczającymi nazwy płazów oraz gadów • Opisuje żółwia ze zdjęcia, wykorzystując podane słownictwo • 
Uczestniczy w zabawach • Potrafi opisać rozwój żaby trawnej na podstawie ilustracji • Podaje różnice między żabą a ropuchą • Posiada wiadomości na temat 
padalca zwyczajnego • Porównuje ze sobą płazy i gady • Opowiada o zwyczajach jaszczurki zwinki • Podaje przykłady płazów i gadów zagrożonych wyginięciem 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

• Potrafi wytłumaczyć, dlaczego płazy i gady są pożyteczne • Wykonuje żółwia metodą origami, składa papier według instrukcji • Rozumie znaczenie pracy 
indywidualnej • Rozumie potrzebę ochrony przyrody, zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem • Uczestniczy w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na 
komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta tekst płynnie, bezbłędnie, z odpowiednią intonacją i zgodnie z interpunkcją • Udziela pełnych odpowiedzi na pytania postawione przez N. • Bezbłędnie pisze 
wyrazy z ż 
• Poprawnie i samodzielnie opisuje żółwia ze zdjęcia, pamiętając o elementach opisu • Ma wiele wiadomości na temat środowiska życia gadów i płazów • 
Rozpoznaje i nazywa egzotyczne płazy i gady • Zna ciekawostki na temat zwyczajów gadów i płazów • Przedstawia samodzielnie wykonaną prezentację o gadach 
i płazach • Doskonale radzi sobie z wykonaniem żółwia metodą origami • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach, 
zawsze ich przestrzega 

 

  



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
386 

 

Tydzień 33. Szlakiem poznańskich legend 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna – 1 
godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Legenda 
o poznański
ch 
koziołkach 

Czytanie i opowiadanie 
„Legendy o poznańskich 
koziołkach” z odpowiednią 
modulacją głosu. 
Przygotowanie metryczki 
legendy. 
Pisanie planu wydarzeń.  
Pisanie zdań z pamięci. 
Wieloznaczność pojęcia 
legenda. 
Ćwiczenia ortograficzne – 
pisownia wyrazów z ó.  
Liczba pojedyncza wyrazów. 

  Atrakcje 
turystyczne 
Poznania. 
Historia 
ratuszowego 
zegara 
z Poznania. 

 Poznanie sposobów 
obliczania sumy liczb 
dwucyfrowych. 
Pamięciowe 
dodawanie liczb 
dwucyfrowych bez 
przekroczenia progu 
dziesiątkowego. 
Rozwiązywanie zadań 
z treścią. 
Porządkowanie 
wyników dodawania. 
Dodawanie liczb 
pełnymi dziesiątkami 
w zakresie 200.  

 Ocena 
postępowa
nia 
bohatera 
„Legendy 
o poznańsk
ich 
koziołkach”
. 
Przestrzega
nie zasady 
„nie 
kradnij”. 

Zabawa 
ruchowa „Idą 
koziołki”. 
Zajęcia 
sportowe. 
 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i„Nasza 
szkoła. 

P4 s. 30–32  
 

  
 

 
 
 

 M4 s. 24  
 

 P4 s. 30–32  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 19   ĆzP4 s. 19  ĆzPM4 s. 17  
 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c   
1.2) a, b, c 
1.3) a, b, c, e, f, g 

  
 

5.4, 5.7, 5.8  7.3, 7.4, 7.5, 7.8   11.2, 11.5, 
11.7 

10.4) a, b, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha swoich rozmówców • Rozmawia z innymi zgodnie z ustalonymi zasadami • Nie powtarza argumentów wypowiedzianych przez innych • 
Swobodnie wypowiada się na temat treści legendy, zabytków Poznania, ilustracji i informacji przekazywanych przez N. • Wypowiada się, zachowując 
poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania N. • Opowiada treść legendy • Czyta fragmenty „Legendy 
o poznańskich koziołkach” • Odczytuje hasło z zadania matematycznego • Podczas czytania legendy moduluje głos, zwraca uwagę na interpunkcję, tak aby 
przedstawić treść legendy bardziej interesująco • Czyta i słucha ze zrozumieniem legendy, wyciąga z niej wnioski • Z pomocą N. korzysta ze słownika języka 
polskiego i wyjaśnia znaczenie słowa legenda• Uzupełnia kartę pracy, wpisując najważniejsze informacje dotyczące legendy • Wskazuje pierwszoplanowych 
i drugoplanowych bohaterów legendy, autora i miejsce wydarzeń • Wyszukuje w tekście legendy wyrazy z ó i zapisuje je w liczbie pojedynczej • Układa i zapisuje 
plan wydarzeń w formie zdań • Pisze zdania starannie • Dokonuje analizy ortograficznej zdań • Pisze zdania z pamięci • Dokonuje samooceny swojej pracy • 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Współpracuje z innymi w zabawie • Przedstawia wyniki swojej pracy na forum klasy • Przestrzega zasady „jeden mówi, drugi słucha” • Nie przeszkadza innym 
i nie wyśmiewa się z pracy kolegi/koleżanki • Ocenia postępowanie bohatera legendy i potępia kradzież • Wie, jakie obiekty i zabytki znajdują się w Poznaniu • 
Dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe pełnymi dziesiątkami • Rozkłada liczby na składniki • Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny • Porządkuje liczby 
dwucyfrowe według ustalonego porządku • Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 200 • Rozwiązuje proste zadania z treścią • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej • Właściwie reaguje na komendy • Prawidłowo wykonuje wszystkie ćwiczenia gimnastyczne 

Ponadpodsta
wowe 

• Ma bogaty zasób słownictwa • Prezentuje własne zdanie na temat zachowania głównego bohatera • Czyta tekst płynnie, bezbłędnie, z właściwą intonacją • 
Płynnie opowiada treść „Legendy o poznańskich koziołkach” • Uzupełnia informacje N. nowymi faktami związanymi z zabytkami Poznania – na podstawie swojej 
wiedzy wskazuje inne obiekty, które warto zobaczyć w Poznaniu • Opowiada w sposób interesujący • Zna wieloznaczność pojęcia legenda• Samodzielnie 
korzysta ze słownika języka polskiego • Bezbłędnie pisze zdania z pamięci • Okazuje zainteresowanie pracą innych dzieci • Zgodnie bawi się w grupie • 
Pamięciowo, bezbłędnie i sprawnie dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie 200 • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • Rozumie obowiązujące 
zasady, zawsze ich przestrzega 

Herby 
polskich 
miejscowo
ści 

 Czytanie informacji „Herby 
polskich miejscowości”. 
Opisywanie herbu.  
Szukanie informacji 
o herbach miast 
wojewódzkich i herbie 
rodzinnego miasta. 
Wyjaśnianie pojęć: herb, 
herbarz, heraldyka. 
Pisanie definicji herbu.  
Symbolika herbów.  
Pisownia wyrazów z h. 
Pisanie zdań z wyrazami z h.  

 Kolorowanie 
województw 
na mapie 
konturowej 
Polski. 
Projektowani
e herbu.  
Symbolika 
i kolorystyka 
herbów 
polskich 
miejscowości. 

Aspekty 
historyczne 
i społeczne 
symboliki 
polskich 
herbów. 

 Położenie 
Szczecina, 
Dąbrowy 
Górniczej 
i gminy 
Huszlew 
na mapie 
Polski. 
Miasta 
wojewódzkie.  

 Dodawanie liczby 
dwucyfrowej do 
dwucyfrowej. 
Pisanie działań 
i układanie do nich 
pasków i kwadratów 
oznaczających 
dziesiątki i jedności – 
ćwiczenia praktyczne. 
Rozwiązywanie zadań 
na porównywanie 
różnicowe. 
Pisanie działań do 
poleceń. 
Rozwiązywanie zadań 

  Zabawa 
ruchowa 
„Natarcie”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

na obliczenia 
zegarowe. 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 33   P4 s. 33  P4 s. 33  
 
 

 M4 s. 24   
 

 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 20 
 

 ĆzP4 s. 20 
 
 

ĆzP4 s. 20 
 
 

 
 

ĆzPM4 s. 18–20  
 

  

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.1) a, b 
4.2) b, c 

5.4, 5.7, 5.8 
 

6.3 
 

7.3, 7.5, 7.8, 7.15  
 

  10.4) e, f 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się zgodnie z zasadami kulturalnej rozmowy • Swobodnie wypowiada się i uczestniczy w rozmowach na określony temat na podstawie 
przeczytanego tekstu, ilustracji herbów miast, informacji uzyskanych z różnych źródeł wiedzy • Z uwagą słucha wypowiedzi innych i przytacza swoje argumenty 
• Czyta informacje o herbach  
polskich miejscowości • Odczytuje znaczenie symboli znajdujących się na herbie Poznania i innych miejscowości • Z pomocą N. sprawdza znaczenie wyrazów: 
herb, herbarz, heraldyka• Zapisuje definicje pojęcia herb• Pisze czytelnie i estetycznie • Zbiera informacje o herbie swojej miejscowości • Rozwiązuje rebusy 
obrazkowo-literowe 

 • Układa i zapisuje zdania z wyrazami z h• Dba o poprawność ortograficzną zapisów • Zapisuje słownie wyniki działań • Opisuje herb swojej miejscowości • 
Pamięta o wszystkich elementach opisu • Projektuje herb • Dba o staranne wykonanie pracy • Stosuje w swojej pracy bogatą kolorystykę i ciekawe rozwiązania 
• Dba o dobre relacje z rówieś- 
nikami • Przestrzega reguł obowiązujących w zabawie • Aktywnie uczestniczy w zabawie rówieśniczej i zabawie dydaktycznej • Poznaje stronę internetową 
gminy Huszlew i wypowiada się na jej temat • Poznaje aspekty społeczne i historyczne symboliki herbów • Z pomocą N. szuka na mapie Polski miast 
wojewódzkich i innych miejscowości  
• Rozwiązuje proste zadania z treścią na porównywanie różnicowe • Rozumie budowę liczby dwucyfrowej • Wie, co oznacza pojęcie suma• Rozkłada liczbę 
dwucyfrową na składniki • Zapisuje działania do podanych poleceń • Układa liczby i działania na dodawanie za pomocą pasków „dziesiątek” i kwadratów 
„jedności” • Sprawnie dodaje w zakresie 200 • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na temat herbów miast • Czyta płynnie, bezbłędnie, z odpowiednią intonacją • Samodzielnie wyjaśnia znaczenie słów: herb, 
herbarz, heraldyka• Zna pośrednie kierunki geograficzne • Swobodnie posługuje się mapą • Samodzielnie odnajduje podane miejscowości na mapie • Wymienia 
nazwy miast wojewódzkich i samodzielnie odnajduje je na mapie • Sprawnie, pamięciowo i bezbłędnie dodaje w zakresie 200 • Aktywnie uczestniczy w zabawie 
ruchowej • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Wielkopols
ka 

Czytanie informacji 
o Wielkopolsce. 
Pisanie nazw miast. 
Pisownia nazw mieszkańców 
regionów. 

Zabawa 
rytmiczna 
„Nitka”. 
Słuchanie 
wielkopolski

Rysowanie 
ilustracji do 
wiersza „Nad 
stawem” – 
odbijanie się 

Dziedzictwo 
kulturowe 
Wielkopolski. 
Sławni 
Wielkopolani

Wskazywanie 
na mapie 
Polski rzek, 
miast i krain 
geograficznyc

 Odejmowanie liczby 
dwucyfrowej od 
trzycyfrowej – pełne 
dziesiątki. 
Rozwiązywanie zadań 

  Zabawa 
ruchowa 
„Zapamiętaj 
swoją parę”. 
Zajęcia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Opisywanie biskupiańskiego 
stroju ludowego. 
Interpretacja wiersza Józefa 
Ratajczaka „Nad stawem”. 

ej muzyki 
ludowej. 

obiektów 
w wodzie. 

e. 
Wielkopolska 
– kolebka 
państwa 
polskiego. 

h 
Wielkopolski. 
Obejrzenie 
prezentacji 
multimedialne
j 
o Wielkopolsc
e. 
Krajobraz 
nizinny i jego 
oznaczenie na 
mapie. 
Ciekawostki 
przyrodnicze – 
Wielkopolski 
Park 
Narodowy, 
Legnicki Park 
Krajobrazowy.  

na obliczenia 
pieniężne i obliczanie 
pojemności.  

sportowe. 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 

P4 s. 34–35  
 

   P4 s. 34–35  
 
 

P4 s. 34–35  
 

 M4 s. 25     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 21–22  
 
 

 ĆzP4 s. 21 ĆzP4 s. 21 
 

ĆzP4 s. 22 
 

ĆzPM4 s. 21 
 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c, d  
1.3) a, b, c, d, e, f 

3.1) a, b, c 
 

4.2) a, b 
 

5.3, 5.4, 5.5, 
5.7, 5.8 

6.3, 6.4 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, 7.12 
 

  10.3) d 
10.4) a, b, d, 
e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych • Swobodnie wypowiada się na temat Wielkopolski na podstawie przeczytanych informacji, obejrzanej prezentacji multimedialnej, 
ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń • Dostosowuje formy komunikacji do sytuacji zaistniałych w trakcie lekcji • Odpowiada na pytania dotyczące 
wiersza • Czyta ze zrozumieniem tekst „Wielkopolska”, wiersz „Nad stawem” oraz informacje o obiektach turystycznych Wielkopolski • Kojarzy informacje 
z ilustracją • Pamięciowo opanowuje tekst rymowanki i recytuje ją podczas zabawy • Opisuje biskupiański strój ludowy z uwzględnieniem wszystkich elementów 
opisu • Dba o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i merytoryczną opisu • Pisze nazwy miejscowości, nazwy regionów i nazwy mieszkańców regionów 
wielką literą • Układa i zapisuje wypowiedź na temat Wielkopolski • Pisze czytelnie i w liniaturze • Prawidłowo łączy ze sobą litery • Z pomocą N. szuka 
informacji na temat sławnych Wielkopolan • Korzysta z różnych źródeł wiedzy • Słucha dźwięku dud wielkopolskich • Słucha ludowej muzyki z Wielkopolski 
i określa jej nastrój • Bierze udział w zabawie rytmicznej • Przedstawia treść wiersza w formie graficznej • Rysuje odbicie lustrzane drzewa • Uczestniczy 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

w zabawie grupowej i przestrzega reguł zabawy • Uświadamia sobie, że jego kraj ma ciekawą i bogatą historię • Utożsamia się ze swoim krajem i jego historią • 
Nazywa i opisuje krajobraz nizinny • Wymienia tereny, na których chroni się przyrodę – Legnicki Park Krajobrazowy i Wielkopolski Park Narodowy • Wie, jaką 
funkcję ekologiczną pełnią parki krajobrazowe i narodowe • Odejmuje pełnymi dziesiątkami liczby dwucyfrowe od liczb trzycyfrowych • Zna budowę liczby dwu- 
i trzycyfrowej • Samodzielnie rozwiązuje proste zadania z treścią • Prawidłowo zapisuje działania • Operuje mianami: zł, l, zapisuje je przy działaniach • Bierze 
udział w zajęciach sportowych i zabawie ruchowej • Prawidłowo reaguje na komendy • Bezpiecznie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

Ponadpodsta
wowe 

• Odpowiada na pytania, używając rozwiniętych zdań • Szybko uczy się rymowanki na pamięć • Samodzielnie szuka informacji na podany temat • Dzięki 
wcześniej zdobytym informacjom zna i wymienia nazwiska znanych postaci pochodzących z Wielkopolski • Opowiada ciekawostki i fakty o znanych 
Wielkopolanach • Rozwiązuje twórczą zagadkę • Dokładnie opisuje biskupiański strój ludowy •Układa i zapisuje obszerną wypowiedź na temat Wielkopolski, 
uzasadnia swoją wypowiedź argumentami• Pisze bezbłędnie pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i gramatycznym • Rozpoznaje dudy wśród innych 
instrumentów • Bierze aktywny udział w zabawie rytmicznej • Swobodnie posługuje się mapą – wskazuje Wielkopolskę, rzeki i krainy geograficzne • Pamięciowo 
odejmuje dziesiątkami liczbę dwucyfrową od trzycyfrowej • Zawsze liczy bezbłędnie  
• Zawsze poprawnie i szybko rozwiązuje zadania z treścią • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Sprawnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne 

Zaułek 
słówek – 
wyrazy: 
nad, pod, 
obok, od… 

Odczytywanie symboli na 
planie miasta.  
Układanie odpowiedzi 
z użyciem wyrazów 
określających położenie 
obiektów. 
Układanie pytań do planu 
miasta. 
Pisanie zdań pojedynczych 
i złożonych. 
Wskazywanie w zdaniach 
rzeczowników i czasowników. 
Rozwiązywanie rebusu.  

Śpiewanie 
fragmentu 
ludowej 
piosenki 
z Wielkopolsk
i „Lipka 
zielona”. 
Układanie 
melodii 
do tekstu. 
Skład 
wielkopolski
ej kapeli 

   Położenie obiektów 
w przestrzeni i na 
mapie. 
Odejmowanie liczby 
dwucyfrowej 
od trzycyfrowej – 
różne sposoby 
obliczania różnicy. 
Układanie pasków 
i kwadratów 
oznaczających 
dziesiątki i jedności 
do podanych działań. 

  Zabawa 
ruchowa 
„Za i przed”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przyimki. 
Czytanie uzupełnionego 
tekstu. 
Wyjaśnianie pisowni nazw 
własnych. 
Opisywanie drogi z domu do 
szkoły.  

ludowej – 
dudy 
i mazanki. 
Zabawa 
rytmiczna 
do melodii 
ludowej 
„Czapka”.  

Rozwiązywanie zadań 
z treścią na obliczenia 
pieniężne. 
Łączenie działania 
z jego wynikiem.  

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 36–37      M4 s. 25  
 

   

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 

 ĆzP4 s. 23–24  
 

ĆzP4 s. 24    ĆzPM4 s. 22–24    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

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

   
 
 

7.3, 7.5, 7.8,  
7.9, 7.11, 7.17 

 
 

 10.4) e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha innych ze zrozumieniem, nie przerywa im wypowiedzi • Wypowiada się pełnymi zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym • Odpowiada na 
pytanie twórcze typu „Co by było …” • Czyta ze zrozumieniem teksty, symbole na planie miasta, polecenia do ćwiczeń oraz pytania • Czyta tekst z odpowiednią 
intonacją, wskazującą na przewodnika, który oprowadza wycieczkę • Układa pytania do planu miasta i zadaje je koledze/koleżance z ławki • Opisuje drogę 
z domu do szkoły • Zna zasady pisowni nazw własnych i stosuje je w praktyce • Stosuje przyimki w wypowiedziach ustnych i pisemnych • Z pomocą N. odczytuje 
rebusy literowe z przyimkami • Pisze zdania i wypowiedzi zgodnie z zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi • Układa i zapisuje zdania pojedyncze i złożone 
z podanymi wyrażeniami • Układa melodię do piosenki ludowej • Śpiewa z nagraniem lub samodzielnie fragment ludowej piosenki z Wielkopolski • Odczytuje 
z plątaninki literowej nazwy instrumentów ludowych charakterystycznych dla Wielkopolski i zapoznaje się z ich budową oraz dźwiękiem • Bierze udział 
w zabawie dydaktycznej i ruchowej, przestrzega ich reguł • Zgodnie współpracuje w parze • Zna sposoby odejmowania liczby dwucyfrowej od trzycyfrowej bez 
przekroczenia progu• Rozwiązuje proste zadania z treścią na obliczenia pieniężne i wagowe • Rozkłada liczbę dwucyfrową na składniki • Rozpoznaje liczby 
parzyste • Próbuje pamięciowo obliczyć różnicę liczby trzycyfrowej i dwucyfrowej • Przedstawia odejmowanie za pomocą pasków „dziesiątek” i kwadratów 
„jedności” • Przestrzega zasad obowiązujących w zabawach 

Ponadpodsta
wowe 

• Odpowiada na pytanie, czego nie wie i czego chce się dowiedzieć • Samodzielnie rozwiązuje rebusy z przyimkami • Bezbłędnie pisze wyrazy trudne 
ortograficznie • Układa i zapisuje dokładny opis swojej drogi z domu do szkoły z uwzględnieniem przyimków • Swobodnie posługuje się określeniami związanymi 
z położeniem obiektów w przestrzeni i stosuje je w zabawie • Swobodnie posługuje się planem miasta • Samodzielnie, bezbłędnie, sprawnie i pamięciowo 
odejmuje liczby dwucyfrowe od trzycyfrowych • Zawsze przestrzega obowiązujących zasad podczas zabaw ruchowych i zabaw dydaktycznych 

Historia 
poznańskie
go  

Słuchanie legendy „Trębacz 
ratuszowy i król kruków” 
opowiadanej przez N. 

Słuchanie 
poznańskieg
o hejnału. 

Poznański 
ratusz – perła 
architektury 

   Wykonanie 
z pudełek 
makiety 

Różnorodn
ość 
kulturowa – 

Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

hejnału na podstawie legendy 
Czesława Kędzierskiego. 
Wyjaśnianie pojęcia kurant. 

Ludowe 
tańce 
z Wielkopols
ki – mietlarz, 
przodek, 
marynia, 
wiwat. 

renesansowej
. 
 

poznańskieg
o ratusza. 
 

mówimy 
gwarą, 
jesteśmy 
Polakami. 

 Układanie pytań do tekstu 
legendy. 
Odgrywanie scenek 
teatralnych. 
Wyszukiwanie w tekście 
i zapisywanie wyrazów z ż, rz, 
ó, u.  
Podawanie reguły 
ortograficznej do zapisanych 
wyrazów. 
Poznanie gwary 
wielkopolskiej. 
Wyróżnianie rzeczowników, 
czasowników 
i przymiotników. 

Nauka kroku 
dowolnego 
tańca. 
Nauka 
piosenki 
„Prosimy was 
o uśmiech”. 

       

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP:  
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz.4 

         

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, c 
1.2) a, b 
1.3) a, c, d, f 
1.4) a 

3.1) a, b 4.3) a, b 
 
 

   9.1) b 
9.2) a, b, c 
9.3) a, b 

 10.2) a 
10.3) d 
10.4) a, b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha informacji przekazywanych przez N. • Słucha legendy o poznańskim hejnale opowiadanej przez N. • Układa pytania do tekstu legendy • Szuka 
informacji w różnych źródłach wiedzy • Odczytuje wyrazy napisane wspak • Wyszukuje w tekście legendy wyrazy z ó, u, ż, rz• Wyjaśnia znaczenie pojęcia 
kurant• Wie, czym charakteryzuje się legenda • Pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu i informacji N. • Zapisuje odpowiedzi 
na pytania • Pisze czytelnie i estetycznie • Pisze zdania, dbając o poprawność ortograficzną, gramatyczną i interpunkcyjną zapisu • Do zapisanych wyrazów 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

trudnych ortograficznie dopisuje właściwą regułę ortograficzną • Rozróżnia rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki • Zapoznaje się z gwarą poznańską • Słucha 
poznańskiego hejnału • Poznaje nazwy wielkopolskich tańców ludowych: mietlorz, marynia, wiwat, przodek oraz ich podstawowe kroki • Próbuje zatańczyć 
jeden wybrany taniec • Śpiewa piosenkę „Prosimy was o uśmiech” • Zalicza gmach poznańskiego ratusza do budowli architektonicznych • Współpracuje 
w grupie i w parze • Podczas zabawy i nauki działa na rzecz grupy • Odgrywa scenkę sytuacyjną do podanego tematu • Ma świadomość, że w różnych regionach 
Polski mówi się gwarą • Wykonuje z pudełek makietę poznańskiego ratusza • Uczestniczy w zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Udziela wyczerpujących odpowiedzi pisemnych na postawione pytania • Zapisuje zdania bezbłędnie • Bez sprawdzenia definicji w źródle informacji podaje 
znaczenie wyrazu kurant• Aktywnie i rytmicznie tańczy wybrany taniec wielkopolski • Śpiewa piosenkę czysto i z zaangażowaniem • Zalicza poznański ratusz do 
budowli architektonicznej okresu renesansu • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach • Odgrywa aktorską scenkę sytuacyjną na podany temat • Zgodnie 
i według planu pracuje w grupie nad makietą ratusza • Przedstawia w makiecie cechy charakterystyczne architektury renesansowej • Jest bardzo sprawny 
i szybko podejmuje decyzje • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych 
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Tydzień 34. Świat oczami dziecka 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna – 1 
godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Nasze 
mamy(w ĆzP

4 temat 
oznaczony 
jako „Mamy 
jak z obrazka” 
i „Prezenty dla 
mamy”) 

Zabawa słowna „Dziesięć 
pytań”. 
Czytanie z podziałem na role 
tekstu inscenizacji Agnieszki 
Frączek „Mamy jak 
z obrazka”. 
Nazwy postaci i ich okreś- 
lenia. 
Przeliczanie sylab w wersach 
wiersza.  
Pisanie dalszego ciągu scenki 
teatralnej. 
Przygotowanie inscenizacji 
na podstawie własnych 
tekstów literackich. 
Pisanie zaproszenia. 
Czytanie fragmentów wierszy 
„Cała łąka dla mamy” 
i „Bukiecik dla mamy”.  
Pisanie instrukcji wykonania 
prezentu dla mamy.  
Pisanie zdań z wyrazami 

Nauka 
i śpiewanie 
piosenki 
o mamie. 

Kobiety 
oczami 
artystów 
malarzy – 
malarstwo 
polskie 
i światowe. 
Malowanie 
portretu. 

Zasady 
zachowania 
podczas 
wręczania 
zaproszenia. 
Organizacja 
i udział 
w klasowej 
imprezie 
z okazji Dnia 
Matki. 

Wygląd 
majowej łąki. 
Rośliny 
łąkowe. 
Rośliny 
wiatropylne 
i owadopylne. 

Dodawanie 
i odejmowanie 
z przekroczeniem 
progu setek. 
Porównywanie liczb. 
Rozwiązywanie zadań 
z treścią na obliczenia 
pieniężne, obliczanie 
pojemności i długości. 
Uzupełnianie tabel 
matematycznych na 
dodawanie 
i odejmowanie.  
Odczytywanie 
długości tras 
w kilometrach.  

Wykonanie 
naszyjnika/ 
bransoletki 
z kolorowych 
gazet. 
Materiały 
potrzebne 
do wykonani
a prezentu. 

 Zabawa 
ruchowa 
„Mamo, czy 
można”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

oznaczającymi zdrobnienia. 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 38–42  
 

  P4 s. 38–39  
 
 

 
 

 M4 s. 26  P4 s. 42   

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 25, 27    ĆzP4 s. 26–27 ĆzPM4 s. 25  ĆzP4 s. 27   

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, d 
1.2) a, b, c 
1.3) a, b, c, e, f 
1.4) a, b 

3.1) a, c 
 

4.1) a, b 
4.2) b, c 
4.3) a, b 

5.1, 5.3, 5.4, 
5.6 

6.2, 6.4 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 
7.10, 7.12 

9.2) a, b, c 
9.3) a, b 

 10.2) e 
10.4) a, b, e, f 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha wypowiedzi innych • Nie przerywa innym • Na pytania N. odpowiada pełnymi zdaniami • Uzupełnia wypowiedzi innych • Wypowiada się na 
temat polskiego i światowego malarstwa na podstawie prezentacji portretów kobiet • Swobodnie wypowiada się i ocenia pomysły na prezent dla mamy, 
uzasadnia swoją wypowiedź • Czyta ze zrozumieniem tekst inscenizacji „Mamy jak z obrazka” • Czyta tekst inscenizacji z podziałem na role • Czyta i interpretuje 
fragmenty wierszy o mamie • Przelicza sylaby w każdym wersie tekstu inscenizacji • Wskazuje w tekście wyrazy, które się rymują • Podaje propozycje miłej 
niespodzianki dla mamy i klasyfikuje je do odpowiedniej kategorii • Wypisuje z tekstu inscenizacji postacie przedstawiające mamy oraz ich określenia • 
Samodzielnie układa i zapisuje dalszy ciąg scenki teatralnej • Przygotowuje zaproszenie • Dopisuje czasowniki do rzeczownika życzenia,tak aby powstały zwroty 
• Przygotowuje laurkę z życzeniami • Wykorzystuje wszystkie elementy życzeń podane w ćwiczeniu • Zapisuje plan spotkania z okazji Dnia Matki • Układa 
i zapisuje instrukcję wykonania wybranego prezentu dla mamy • Do podanych rzeczowników dopisuje ich zdrobnienia • Układa i zapisuje zdania ze 
zdrobnieniami • Pisze starannie w jednej linii • Stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne • Śpiewa piosenkę o mamie • Ogląda portrety kobiet 
w polskim i światowym malarstwie • Poznaje nazwiska polskich i światowych artystów malarzy • Opisuje obrazy, biorąc pod uwagę tematykę, barwy, technikę 
malowania • Utożsamia się z rodziną • Wie, jak zachować się podczas wręczania zaproszenia • Bierze czynny udział w klasowej imprezie • Wymienia 
charakterystyczne cechy majowej łąki • Zna sposoby zapylania kwiatów • Wymienia i zapisuje nazwy kwiatów wiatropylnych • Odczytuje odległości na mapie • 
Układa pytania do ilustracji mapy związane z odległościami między miejscowościami • Rozwiązuje zadania na obliczenia pieniężne, obliczanie długości 
i pojemności • Wie, jakimi wartościami banknotów operujemy w Polsce • Dodaje i odejmuje w zakresie 200 • Porównuje liczby, wstawiając odpowiednie znaki • 
Uzupełnia tabele matematyczne na dodawanie i odejmowanie • Przygotowuje bransoletkę/wisiorek z gazet • Właściwie korzysta z materiałów i narzędzi • 
Planuje swoją pracę • Uczestniczy w zabawach i w zajęciach ruchowych, właściwie reaguje  
na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Podczas rozmów i dyskusji przestrzega zasady „reakcji odroczonej” • Czyta płynnie, bezbłędnie i z odpowiednią intonacją • Układa twórczy fragment 
inscenizacji • Pisze bezbłędnie • Podczas pisania życzeń, zaproszenia i instrukcji zamieszcza wszystkie ich elementy • Prawidłowo stosuje zasady pisowni znaków 
interpunkcyjnych • Z zaangażowaniem śpiewa piosenkę o mamie • Zna i podaje nazwiska przedstawicieli polskiego i światowego malarstwa portretowego • 
Czuje się współgospodarzem imprezy klasowej zorganizowanej z okazji Dnia Matki • Sprawnie, bezbłędnie i pamięciowo dodaje i odejmuje w zakresie 200 • 
Wykonuje ciekawy naszyjnik z kolorowych gazet według swojego pomysłu • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i sportowych • Rozumie zasady 
obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Opowieści Czytanie tekstu Natalii  Malowanie Warsztat  Dodawanie   Zabawa 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z dziecińst
wa (w ĆzP4 

temat 
oznaczony 
jako 
„Wspomnieni
e” i „O 
Rupakach”)  

Usenko „Wspomnienie” 
i uzupełnianie zdań.  
Poznanie twórczości Danuty 
Wawiłow. 
Nalepianie nalepek 
z fragmentami tytułów 
wierszy. 
Pisanie tytułów wierszy.  
Pisanie zdań związanych 
z tekstem „Wspomnienie”. 
Samodzielne pisanie notki 
biograficznej. 
Analiza treści wiersza 
„O Rupakach”. 
Opisywanie Rupaka.  
Pisanie opowiadania. 
Układanie wiersza.  
Czytanie wierszy Danuty 
Wawiłow.  

Rupaka. 
Przygotowani
e wystawy 
prac. 

pracy poety.  
Poznanie 
faktów ze 
swojego 
dzieciństwa. 

i odejmowanie 
w zakresie 1000. 
Odczytywanie 
informacji z tablic 
drogowych. 
Obliczanie 
i porównywanie 
długości tras. 
Porównywanie czasu 
przejazdu z czasem 
przelotu z jednej 
miejscowości do 
drugiej.  

ruchowa 
„Podaj 
liczbę”. 
 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 

P4 s. 43–45  
 

  P4 s. 43–45  
 
 

P4 s. 43  
 
 

 
 

M4 s. 27  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 28–29   ĆzP4 s. 29  ĆzPM4 s. 26–27     

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

 4.1) a 
4.2) a, b 
4.3) a 

5.3, 5.4, 5.6, 
5.9 
 

 7.3, 7.4, 7.5 
7.8, 7.10, 7.12, 7.15 

  10.4) e, f 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych i korzysta z nich podczas wykonywania ćwiczeń i zadań • Stara się uzupełniać wypowiedzi innych nowymi informacjami • Udziela 
odpowiedzi pełnymi zdaniami • Swobodnie wypowiada się na temat treści czytanki „Wspomnienie” i wiersza „O Rupakach” • Opowiada treść czytanki, 
zachowując chronologię wydarzeń • Uczestniczy w rozmowie z kolegą/koleżanką na temat tych samych przeczytanych utworów Danuty Wawiłow • Wymienia 
się swoją opinią z innymi na temat przeczytanych utworów • Czyta ze zrozumieniem wiersz „O Rupakach” i go interpretuje • Czyta wiersz z odpowiednią 
intonacją i interpunkcją • Samodzielnie czyta wybrane przez siebie utwory Danuty Wawiłow • Wyszukuje w wierszu potrzebne informacje • Sprawnie odczytuje 
czytankę „Wspomnienie” • Na podstawie czytanki uzupełnia zdania • Przeprowadza wywiad z rodzicami na temat swojego dzieciństwa • Korzysta z różnych 
źródeł wiedzy • Uzupełnia i zapisuje tytuły wierszy Danuty Wawiłow • Odczytuje wyrazy napisane wspak • Układa i zapisuje zdania związane z treścią 
opowiadania • Pisze, dbając o ortografię i interpunkcję zapisu • Pisze starannie i w liniaturze • Pisze notkę biograficzną  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

• Układa i zapisuje opowiadanie o Rupakach • Układa wiersz z podanych wyrazów • Opisuje Rupaki • Przedstawia Rupaka w formie plastycznej • Poznaje 
warsztat pracy pisarza • Zgodnie współpracuje w grupie i w parze • Oblicza długości tras • Porównuje długości tras • Posługuje się jednostką 1 km• Zapisuje 
cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000 • Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000 • Odczytuje informacje z tabeli 
odległości i uzupełnia nimi zdania • Rozwiązuje zadanie na porównywanie różnicowe • Rozwiązuje zadanie na obliczenia zegarowe • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Opowiada treść czytanki płynnie, logicznie i w kolejności chronologicznej • Wyraża myśli za pomocą słów • Bez pomocy N. wymienia tytuły utworów Danuty 
Wawiłow • Jest aktywnym czytelnikiem • Czyta nowe teksty płynnie, bezbłędnie i z odpowiednią intonacją • Pisze twórcze opowiadanie i wiersz o Rupakach • 
W sposób twórczy przedstawia w formie graficznej zwierzęta i stworki, które nie istnieją • Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 • Aktywnie uczestniczy w zabawie 
ruchowej, zawsze przestrzega zasad zabawy 

W 
rodzinnym 
gronie 

(w ĆzP4 temat 
oznaczony 
jako „Razem” 
i „Zaułek 
słówek – 
skróty 
i skrótowce”) 

Czytanie opowiadania 
Roksany Jędrzejewskiej-
Wróbel „Razem”. 
Wyrazy bliskoznaczne 
do wyrazu razem. 
Omówienie treści 
opowiadania. 
Wskazywanie plusów 
i minusów pomysłu 
bohaterów opowiadania. 
Wskazywanie czasowników 
związanych ze spędzaniem 
wolnego czasu. 
Rzeczowniki 
odczasownikowe. 
Pisanie zdań o rodzinnej 
przygodzie. 

Słuchanie 
i śpiewanie 
piosenki 
harcerskiej 
„Stokrotka”. 
 

 Nazwy 
członków 
rodziny.  
Sposoby 
spędzania 
wolnego 
czasu 
w gronie 
rodziny. 
Negatywne 
skutki braku 
wolnego 
czasu i ich 
wpływ 
na relacje 
w rodzinie. 

 Mnożenie i dzielenie 
liczb w zakresie 
tabliczki mnożenia 
oraz typu: 12 · 4, 
48 : 4. 
Rozwiązywanie zadań 
z treścią na obliczenia 
pieniężne. 
Obliczanie kwoty raty 
i liczby rat. 
Rozwiązywanie 
zadania 
trudniejszego. 

 Ocena 
postępowa
nia 
bohaterów 
opowiadani
a „Razem”. 
Prawdomó
wność – 
ważna 
cecha 
w relacjach 
z innymi. 
Świadomoś
ć wpływu 
na swoje 
życie.  

Zabawa 
ruchowa 
„Zmień 
miejsce”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

 Analiza ortograficzna 
wyrazów ze zmiękczeniami 
i spółgłoskami miękkimi. 
Elementy listu urzędowego. 
Pisownia nazw ulic, alej, 
placów, instytucji. 
Dopisywanie do skrótowców 
ich pełnych nazw. 
Pisanie wyrazów w kolejności 
alfabetycznej. 
Odczytywanie informacji 
z planu miasta, 
przewodników i map. 

    Rozwiązywanie zadań 
z wieloma danymi. 

   

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 46–51  
 

  P4 s. 46–49,  
P4 s. 51 

 M4 s. 28–29  
 

 P4 s. 46–49  
 

 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 

ĆzP4 s. 30–31    ĆzP4 s. 30–31   ĆzPM4 s. 28–29     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a  5.4, 5.7, 5.9  
 

7.3, 7.5, 7.6 
7.8, 7.9 
 

 11.2, 11.4 
 

10.2) a 
10.3) d 
10.4) a, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha informacji przekazywanych przez N. i rówieśników • Korzysta z przekazywanych informacji podczas wykonywania ćwiczeń • Czyta ze zrozumieniem 
tekst „Razem” oraz zasady pisowni skrótów i skrótowców • Określa czas, miejsce akcji i głównych bohaterów opowiadania • Odpowiada pełnymi, rozwiniętymi 
zdaniami na pytania N.  
• Swobodnie wypowiada się na temat spędzania wolnego czasu w rodzinnym gronie • Na podstawie treści opowiadania próbuje wyjaśnić zdanie: Czas stanie 
w miejscu i nie będzie już nigdzie uciekał • Pisze wypowiedź na temat wymarzonego czasu wolnego spędzonego z rodziną • Pisze wypowiedź o prawdziwej lub 
wymyślonej rodzinnej przygodzie • Pisze starannie w jednej linii • Stara się pisać poprawnie gramatycznie, ortograficznie i interpunkcyjnie •Tworzy rzeczowniki 
odczasownikowe • Poszerza zasób słów wyrazami bliskoznacznymi do wyrazu razem• Utrwala pisownię wyrazów ze spółgłoskami miękkimi i ze zmiękczeniami • 
Zna elementy listu • Wymienia różnice między listem prywatnym a oficjalnym • Wskazuje skróty w tekście • Odczytuje z planu miasta lub mapy informacje 
i zapisuje je skrótami lub skrótowcami • Pisze zaproszenie, wykorzystując skróty • Projektuje wizytówkę i uzupełnia ją skrótami • Uzupełnia adres odpowiednimi 
skrótami • Zna kolejność alfabetyczną liter i wykorzystuje ją w praktyce • Dopisuje do skrótowców ich pełne nazwy • Słucha piosenki harcerskiej „Stokrotka” i ją 
śpiewa • Analizuje i ocenia postępowanie głównych bohaterów opowiadania „Razem”, ocenia ich prawdomówność • Zna i zapisuje nazwy członków rodziny • 
Utożsamia się z rodziną • Wie, że powitanie jest formą miłego i kulturalnego zachowania się w stosunku do drugiej osoby • Współpracuje z innymi • Mnoży 
i dzieli w zakresie tabliczki mnożenia • Rozwiązuje zadania z treścią na obliczenia pieniężne • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe • Rozwiązuje 
zadanie trudniejsze z pomocą N. • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się płynnie na podany temat • Tworzy rozbudowane wypowiedzi ustne • Na podstawie własnych doświadczeń wyjaśnia zdanie: Czas stanie 
w miejscu i nie będzie już nigdzie uciekał• Czyta nowy tekst płynnie, bezbłędnie i z właściwą intonacją • Zawsze pisze bezbłędnie • W sposób prawidłowy używa 
skrótów i skrótowców  
• Wie, czym zajmują się urzędnicy, podaje konkretne przykłady • Zgodnie i twórczo współpracuje z innymi • Sprawnie, pamięciowo i bezbłędnie mnoży i dzieli 
w zakresie tabliczki mnożenia • Mnoży i dzieli liczby typu: 12 · 4, 48 : 4 • Samodzielnie rozwiązuje zadanie trudniejsze • Aktywnie uczestniczy w zabawie 
ruchowej i w zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Marzenia 
dzieci(w ĆzP

4 temat 
oznaczony 
jako „Drzewo 
pokoju” i „Co 
to jest 
UNICEF?”) 

Szukanie informacji 
w słowniku symboli 
literackich. 
Czytanie wiersza Elżbiety 
Skarżyńskiej „Drzewo 
pokoju”. 
Wskazywanie w wierszu 
fragmentów odnoszących się 
do symboliki drzewa.  
Pisanie wiersza/opowiadania 
na temat wartości ważnych 
dla dzieci. 
Układanie i pisanie zdania 
z sylab. 
Utrwalanie zasad pisowni 
wyrazów wielką literą. 
Nauka na pamięć refrenu 
piosenki.  

 Słuchanie 
i śpiewanie 
piosenki 
„O czym 
marzą dzieci’.  

Wykonanie 
rysunku 
do tekstu 
piosenki. 

Wyjaśnienie 
pojęcia 
wartość. 
UNICEF – 
organizacja 
działająca na 
rzecz dzieci. 
Ambasadorzy 
Dobrej Woli. 
Postawy 
propomocow
e. 
 
 

Drzewo – jego 
siła i rola 
w ekosystemi
e. 
Wygląd 
drzewa, 
zapach, 
dźwięk 
i „faktura” 
kory. 

Składanie serwetek 
na części – ćwiczenia 
praktyczne. 
Mnożenie i dzielenie 
liczb. 
Porównywanie 
ilorazowe – 2, 3 razy 
więcej. 
Połowa. 
Połowa połowy. 
Uzupełnianie rysunku 
zgodnie z treścią 
zadania. 
Rozwiązywanie zadań 
z treścią.  

Projektowan
ie plakatu. 

Prawo ludzi 
do życia 
w pokoju. 
Akcje 
charytatyw
ne 
prowadzon
e przez 
UNICEF. 
Na czym 
polega 
człowiecze
ństwo? 

Zabawa 
ruchowa 
„Ruchoma 
gwiazda”. 
 
 

Odniesienia  
do stron 

P4 s. 52–53 
 

  P4 s. 52–53 
 

 
 

M4 s. 30–31  
 

 P4 s. 52–53 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 32  ĆzP4 s. 32 ĆzP4 s. 32  ĆzPM4 s. 30  ĆzP4 s. 32  

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c 
1.3) a, b, c, d, e, f 

3.1) a, b 4.2) a, b 5.2, 5.4, 5.5, 
5.9 

6.1, 6.2, 6.4 7.3, 7.5, 7.6, 
7.9, 7.18 
 

9.2) a, b 
9.3) a, b 

11.1, 11.2 
 

10.4) e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha wypowiedzi innych • Wymienia się swoją wiedzą z innymi • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania N. • Czyta ze zrozumieniem wiersz 
o dzieciach  
i informacje na temat działalności organizacji UNICEF • Czyta wiersz z odpowiednią intonacją i zgodnie z interpunkcją oraz interpretuje jego treść • Korzysta 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z różnych źródeł wiedzy – internetu, słownika symboli literackich • Zbiera informacje na temat akcji prowadzonych przez UNICEF • Wyszukuje w wierszu 
„Drzewo pokoju” te fragmenty, które podkreślają wartość pokoju • Spośród podanych definicji pojęcia wartość wybiera te, które dotyczą pragnienia życia 
w pokoju • Analizuje regulamin Klubu Szkół UNICEF  
• Bierze udział w rozmowie na temat pokoju na świecie • Układa hasła na temat pokoju • Układa i zapisuje opowiadanie/wiersz, które zaczyna od słów „My, 
dzieci” • Wskazuje w tekście wyrazy zapisane wielką literą i wyjaśnia ich pisownię • Pisze estetycznie w liniaturze • Łączy ze sobą litery • W wypowiedziach 
pisemnych dba o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i gramatyczną • Uczy się na pamięć refrenu piosenki „O czym marzą dzieci” • Śpiewa refren piosenki 
„O czym marzą dzieci” razem z nagraniem • Wykonuje rysunek do treści refrenu piosenki • Wymienia te wartości, które są dla niego ważne, i uzasadnia swój 
wybór • Prowadzi rozmowy zgodnie z zasadami kultury i szacunku do drugiego rozmówcy • Rozumie, że merytoryczna i spokojna rozmowa może doprowadzić 
do rozwiązania problemu i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków • Rozumie ideę pracy zespołowej • Dokonuje obserwacji drzewa i przeprowadza badania 
organoleptyczne dotyczące zapachu, „faktury” kory drzewa, dźwięków wydawanych przez drzewo  
• Mnoży i dzieli liczby w zakresie 50 • Rozwiązuje zadania na porównywanie ilorazowe • Rozwiązuje zadania na obliczenia pieniężne • Z podanej liczby kratek 
koloruje ich połowę, jeszcze raz połowę i kolejną połowę • Wykonuje wspólnie z innymi plakat o działalności organizacji UNICEF • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta płynnie i bezbłędnie nowy tekst • Wyczerpująco odpowiada na pytania • Porównuje treść wiersza z symboliką drzewa – przytacza właściwe przykłady 
z wiersza • Bezbłędnie stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne• Pisze autorski wiersz o marzeniach dzieci • Pisze opowiadanie o marzeniach 
dzieci • Ma świadomość, że jest wiele dzieci, które żyją w rejonach, gdzie toczy się wojna, i które umierają z powodu głodu i chorób • Wie, że solidarność ludzi 
może zmienić życie dzieci • Pomaga swoim rówieśnikom poprzez udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez UNICEF • Aktywnie uczestniczy 
w zabawie ruchowej • Rozumie zasady obowiązujące w zabawach, zawsze ich przestrzega 

Trójbój  
rodzinny 

Czytanie opowiadania Pawła 
Beręsewicza „Trójbój 
rodzinny”. 
Wypowiadanie się na temat 
opowiadania. 
Pisanie instrukcji gry 
planszowej. 
Pisanie wyrazów z h i ch.  

  Tworzenie 
katalogu 
opinii 
na wskazany 
temat.  
Formy 
spędzania 
wolnego 

   
 

 Zabawa 
ruchowa 
„Poruszaj się 
tak, jak 
powiem”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Pisanie dyktanda. 
Pisanie nazw gier 
planszowych. 
Rozmowa na temat 
ulubionych gier planszowych. 
Zapisywanie propozycji 
na festyn rodzinny. 
Pisanie zdań z pamięci. 
Szukanie informacji o grze 
w szachy. 
Obejrzenie filmu 
instruktażowego 
przedstawiającego ruchy 
pionków. 

czasu. 
Gra w gry 
planszowe – 
przestrzegani
e reguł gry. 

 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 54–57 
 

  P4 s. 54–57      

Odniesienia  
do stron 
publikacji 

ĆzP4 s. 33   ĆzP4 s. 33      
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy  
programowej 

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

 
 

 5.4, 5.6, 5.7    
 

 
 

10.2) a 
10.3) d 
10.4) a, b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych • Wypowiada się zgodnie z zasadami gramatyki i stylistyki • Z uwagą ogląda film instruktażowy przedstawiający ruchy bierek 
szachowych • Czyta opowiadanie „Trójbój rodzinny” • Odczytuje symbole na planszy szachowej • Odpowiada na pytania pełnymi zdaniami • Przedstawia 
i uzasadnia swoją opinię na temat zachowania kota z opowiadania „Trójbój rodzinny” • Wyszukuje w tekście właściwe fragmenty • Pisze instrukcję do 
wymyślonej gry planszowej • Dokonuje analizy ortograficznej zdań • Dokonuje analizy ortograficznej podanych wyrazów z h i z ch• Pisze zdania z pamięci • Pisze 
dyktando ze słuchu z wyrazami z h i ch • Pisze starannie zgodnie z zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi • Podaje propozycje atrakcji na festyn rodzinny • 
Uczestniczy w rozmowie dotyczącej sposobów spędzania wolnego czasu – podaje swoje propozycje • Wie, jak należy zachować się w sytuacji porażki 
i zwycięstwa • Rozumie zasady fair play obowiązujące w grach planszowych i ich przestrzega • Gra w gry planszowe z koleżankami i kolegami z klasy zgodnie 
z podanymi zasadami • Współpracuje w grupie i bierze współodpowiedzialność za przygotowaną pracę • Uczestniczy w zabawie i w zajęciach sportowych, 
właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Słucha innych z uwagą • Uzupełnia wypowiedzi innych • Wypowiada się, używając zdań złożonych • Czyta płynnie i bezbłędnie nowy tekst • Bezbłędnie pisze 
dyktanda • Pisze z pamięci • Gra w szachy • Aktywnie uczestniczy w zabawie i w zajęciach sportowych • Zawsze przestrzega zasad fair play• Rozumie zasady 
obowiązujące w grach, zawsze ich przestrzega 
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Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 3. Czerwiec 

Tematy podane w materiałach to propozycja, którą można zapisać w dzienniku. 

 

Tydzień 35. Morskie opowieści 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna –  
1 godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Spotkanie 
z deszczem(

w ĆzP4 temat 
oznaczony 
jako „Woda” 
i „Letnia 
ulewa”) 

Uzupełnianie zdań.  
Oglądanie zdjęć związanych 
z hasłem woda. 
Szukanie skojarzeń. 
Rozmowa na 
temat korzystania z wody. 
Tworzenie rodziny wyrazu 
woda. 
Zapisywanie zdań. 
Uzupełnianie liter 
w wyrazach. 
Czytanie wiersza Stefanii 
Szuchowej „Letnia ulewa”. 
Rozmowa na temat deszczu. 
Szukanie zdrobnień 
w wierszu. 
Łączenie wyrazów w pary 

Naśladowani
e odgłosów 
deszczu, 
ulewy i burzy. 

 Zabawa na 
powitanie 
„Zgadnij, 
o kim myślę”. 
Współpraca 
w grupie. 
Bezpieczne 
zabawy. 
 

Krążenie wody 
w przyrodzie. 
Stany skupienia 
wody. 
Rozmowa 
na temat 
zachowania 
podczas burzy.  
Skutki powodzi 
na wsi 
i w mieście. 

Poszukiwanie cyfr 
przez detektywa 
Mata. 
Układanie działania. 
Rozwiązywanie 
zadania z treścią. 
Rozwiązywanie 
zadania z rysunkiem. 
Wpisywanie liczb. 
Rozwiązywanie 
zadania 
trudniejszego. 
Układanie liczby 
trzycyfrowej. 
Obliczanie odległości 
między miastami. 
Wykonywanie 

Opracowanie 
i wykonanie 
poradnika.  

Pomoc 
ludziom 
poszkodow
anym 
w powodzi. 

Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

liniami.  
Czytanie notatki prasowej.  
Pisanie zdania. 
Naśladowanie odgłosów.  

obliczeń. 
Obliczanie rat. 
Obliczenia cenowe. 
Porządkowanie liczb. 
Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
pieniężne. 

Odniesienia  
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 58–61  
 

  P4 s. 58–61  
 

P4 s. 58–61  
 

M4 s. 32–35  
 

  
 
 

 

Odniesienia  
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 

ĆzP4 s. 34–36  
 

    ĆzPM4 s. 31–32 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c, d 
1.2) a, c 
1.3 ) a, b, c, e, f 
1.4) a 

3.1) b  5.4, 5.10 6.5, 6.10 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, 
7.10,  
 

9.2) a, c  11.2 10.3) c 
10.4) a 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na podany temat • Czyta ze zrozumieniem polecenia • Uzupełnia zdania wyrazami we właściwej formie • Wyszukuje informacje w internecie • 
Czyta notatkę dotyczącą mycia rąk • Układa tekst do jednego z prezentowanych zdjęć • Na podstawie zdjęć podaje skojarzenia do słowa woda• Potrafi 
zaprezentować w dowolny sposób, jak korzysta z wody w ciągu dnia • Wyróżnia wyrazy należące do rodziny wyrazu woda• Wyróżnia zdania nakazujące 
i zakazujące, podaje własne przykłady • Uzupełnia brakującymi ortogramami wyrazy trudne ortograficznie • Uczestniczy w rozmowie na temat szkód 
powodowanych przez powódź oraz przeciwdziałania takiej sytuacji • Czyta wiersz z podręcznika z odpowiednią intonacją głosu • Układa trzy pytania do wiersza • 
Zadaje pytania wybranej osobie w klasie • Dokonuje analizy wiersza • Wyszukuje zdrobnienia w wierszu • Podaje własne pomysły, jaką rolę pełnią zdrobnienia 
w wierszu • Uzupełnia wyrazy brakującymi literami, sprawdza poprawność zapisu • Łączy w pary wyrazy neutralne z ich zdrobnieniami • Czyta notatkę prasową • 
Wypowiada się na temat celowości podawania informacji w prasie na temat zagrożeń • Odczytuje i zapisuje hasło • Wyszukuje w ciągu literowym sylaby tworzące 
nazwy czterech żywiołów • Naśladuje palcami odgłosy deszczyku, ulewy i burzy • Wie, gdzie można organizować bezpieczne zabawy, a gdzie nie i dlaczego • 
Uczestniczy w zabawie • Potrafi wytłumaczyć zasadę krążenia wody w przyrodzie • Nazywa stany skupienia wody • Na podstawie obrazków wskazuje właściwe 
i niewłaściwe postępowanie podczas burzy • Potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas zagrożeń ze strony żywiołów • Zna zasady postępowania w trakcie 
burzy 

 • Zna skutki powodzi na wsi i w mieście • Rozwiązuje zagadki matematyczne polegające na wyszukiwaniu odpowiednich cyfr • Układa działania • Rozwiązuje 
zadania z treścią • Rozwiązuje zadania z rysunkiem • Wpisuje liczby w okienka tak, aby zapis był poprawny • Układa liczby trzycyfrowe zgodnie z podanym 
warunkiem • Wskazuje cyfrę setek • Oblicza odległości na podstawie rysunku • Wykonuje obliczenia na dodawanie i odejmowanie • Rozwiązuje zadania na 
obliczenia cenowe • Oblicza cenę artykułu i cenę jednej raty • Układa wszystkie liczby trzycyfrowe z podanych liczb • Wyróżnia w liczbach setki, dziesiątki 
i jedności • Rozwiązuje zadanie na obliczenia pieniężne • Wykonuje pracę techniczną, planuje kolejne czynności i dobiera odpowiednie materiały • Dba o higienę 
osobistą i czystość odzieży • Bierze udział w zajęciach sportowych • Prawidłowo reaguje na komendy 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco i bezbłędnie opisuje wybrane zdjęcie z podręcznika • Bezbłędnie uzupełnia wyrazy ortogramami • Ma wiele wiadomości na temat szkód 
powodowanych przez powódź oraz przeciwdziałania takiej sytuacji • Dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zagrożeń ze strony żywiołów • Bardzo 
sprawnie posługuje się internetem jako źródłem informacji • Zawsze liczy bezbłędnie • Zawsze prawidłowo i szybko rozwiązuje zadania z treścią • Starannie 
wycina i klei • Stosuje ciekawe pomysły w pracy plastycznej • Wie, jak można pomagać ludziom poszkodowanym w powodzi, włącza się do organizowanych akcji 
• Uczestniczy w zabawach i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

O 
dziewczyni
e i latarni 
morskiej 
w Rozewiu 

Słuchanie opowiadania 
„O dziewczynie i latarni 
morskiej w Rozewiu”. 
Ustalanie kolejności 
wydarzeń. 
Sporządzanie notatki.  
Szukanie informacji 
o zawodach. 
Pisownia wyrazów z rz 
wymiennym. 
Pisanie nazw geograficznych. 
Czytanie zasad bezpiecznego 
zachowania się nad wodą.  

  Zabawa 
na powitanie 
„Powiedz 
swoje imię”. 
Współpraca 
w zespole 
zadaniowym. 
Bezpieczny 
odpoczynek 
i zabawa nad 
wodą.  
Poznanie 
numerów 
alarmowych.  

 Rozwiązywanie 
zagadki 
matematycznej. 
Obliczanie długości. 
Obliczanie długości 
boków. 
Kolorowanie 
kwadratów. 
Obliczanie długości 
chodniczka. 
Kolorowanie 
właściwej 
odpowiedzi.  

Poznanie 
zasad 
działania 
latarni 
morskiej. 

 Zabawa 
z piłką. 
 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 

P4 s. 62–65  
 

    M4 s. 36–37  
 

P4 s. 65  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 37  
 

  ĆzP4 s. 37  
 

 ĆzPM4 s. 33 
 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

  5.4, 5.11 
 

 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 
7.10, 7.16  
 

9.1) b  10.3) a, c 
 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na podany temat • Słucha opowiadania • Wyszukuje w tekście określone fragmenty • Krótko opowiada legendę • Ustala właściwą kolejność 
wydarzeń w legendzie • Zapisuje plan wydarzeń za pomocą zdań oznajmujących • Sporządza notatkę o latarniach morskich • Wypowiada się na temat latarni 
przedstawionych na ilustracjach • Wyszukuje podane informacje w różnych źródłach • Stara się zapamiętać pisownię podanych wyrazów trudnych ortograficznie 
• Wyróżnia wyrazy z rz wymiennym • Przepisuje z tekstu nazwy geograficzne, pamiętając o zasadach pisowni tych nazw • Wypisuje nazwy nadmorskich 
miejscowości rozpoczynających się na podane litery • Czyta zasady bezpiecznego zachowania nad wodą • Wyróżnia wyrazy z przeczeniem nie • Zapisuje numery 
alarmowe • Pisze starannie w jednej linii • Współpracuje w zespole podczas zabawy i wykonywania zadania • Wie, jak bezpiecznie odpoczywać i bawić się nad 
wodą • Zna numery alarmowe • Rozwiązuje zagadkę matematyczną, • Oblicza długość odcinka za pomocą kwadratowych serwetek • Oblicza długość boków 
kwadratu za pomocą kwadratowych serwetek • Oblicza liczbę kwadratów potrzebnych do uszycia narzuty • Oblicza długość chodniczka za pomocą kwadratów 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

o podanych wymiarach • Rozwiązuje zadanie z treścią na obliczenie boku jednego z kwadratów • Rozpoznaje latarnie morskie spośród innych budowli • 
Uczestniczy w zabawie ruchowej • Podaje piłkę górą i dołem kolejnej osobie • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wyczerpująco wypowiada się na podany temat, stosując zdania rozwinięte • Ma bogaty zasób słownictwa • Pisze starannie, dbając o kształt liter • Dba 
o poprawny zapis wyrazów trudnych ortograficznie • Pełni rolę lidera grupy zadaniowej, dba o zgodną i owocną współpracę • Zawsze stosuje się do zasad 
bezpieczeństwa podczas zabaw i odpoczynku nad wodą • Sprawnie posługuje się mapą, wskazując określone miejscowości nadmorskie • Sprawnie i bezbłędnie 
oblicza wielkości figur za pomocą mniejszych elementów • Potrafi wytłumaczyć zasadę działania latarni morskiej • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej • 
Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Statki Zabawa na powitanie 
„Powiedz, o czym myślisz, gdy 
widzisz…?”. 
Czytanie informacji „Statki”. 
Odczytywanie nazw statków 
z rozsypanki sylabowej. 
Rozmowa na temat statków 
i okrętów. 
Odczytywanie nazwy 
zawodów. 
Uzupełnianie wyrazów. 

  Wpływ 
transportu 
wodnego 
na rozwój 
gospodarki. 
Omówienie 
roli zawodów 
związanych 
ze statkami 
i pracą na 
morzu. 

Rozwiązywanie 
problemu 
„Dlaczego statki 
unoszą się na 
wodzie?”.  

Rysowanie 
kwadratów. 
Wskazywanie 
prostokątnych 
kartek. 
Rysowanie figur 
i obliczanie długości 
ich boków. 
Obliczanie długości 
boków prostokąta. 
Obliczanie obwodów 
prostokątów. 
Obliczanie obwodów 
ramek. 
Obliczanie długości 
boiska. 

Budowa 
i rodzaje 
statków. 
Wykonanie 
żaglówki.  

 Zabawa 
„Piłka goni 
piłkę”. 
Zajęcia 
sportowe. 
 
 

Odniesienia 
do stron 

P4 s. 66–67  
 

    M4 s. 38–39     
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 38  
 

    ĆzPM4 s. 34 
 

   

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

  5.4, 5.9 6.1 
 

7.3, 7.5, 7.6, 7.10, 
7.16 
 

9.1) b 
9.2) c 
9.3) a 

 10.3) a, c 
10.4) a, e 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Swobodnie wypowiada się na podany temat • Czyta informacje z podręcznika • Słucha przekazywanych informacji • Podaje skojarzenia do rozpoczętego zdania 
• Odczytuje nazwy statków z rozsypanki wyrazowej i zapisuje w zeszycie • Czyta informacje z podręcznika i porównuje je ze zdjęciem • Wyszukuje w różnych 
źródłach informacje i ciekawostki o rodzajach statków i znanych polskich okrętach • Odczytuje nazwy zawodów • Uzupełnia wyrazy odpowiednimi literami 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

i dwuznakami • Przepisuje wyrazy trudne ortograficznie • Zapisuje i układa zdania z określonymi wyrazami • Potrafi wyjaśnić wpływ transportu wodnego na 
rozwój gospodarki • Zna zawody związane z morzem• Podaje propozycje przyczyn unoszenia się statków na wodzie • Rysuje kwadraty • Wskazuje prostokątne 
kartki • Rysuje figury i oblicza długość ich boków Oblicza długość boków prostokąta • Oblicza obwody prostokątów • Oblicza obwody ramek • Oblicza długość 
boiska • Zna podstawowe elementy budowy statku, potrafi je wskazać • Buduje żaglówkę według instrukcji • Wycina i łączy ze sobą elementy pracy • Utrzymuje 
porządek w miejscu pracy • W szybkim tempie przekazuje piłkę z rąk do rąk • Uczestniczy w zabawach i zajęciach sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Potrafi wyjaśnić znaczenie słowa balast• Potrafi wskazać różnicę między statkami a okrętami • Sprawnie i samodzielnie wyszukuje informacje w różnych 
źródłach • Potrafi wyczerpująco opowiedzieć, czym zajmują się poszczególne osoby związane ze statkami i pracą na morzu • Dostrzega trud pracy osób 
wykonujących zawody związane z morzem • Sprawnie i bezbłędnie oblicza długości i obwody figur • Starannie i z zaangażowaniem wykonuje pracę techniczną • 
Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych i zabawach, zawsze przestrzega zasad • Sprawnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

Zaułek 
słówek – 
powtórzen
ie 

Układanie wyrazów z liter. 
Czytanie wyrazów. 
Przepisywanie 
zawiadomienia. 
Wskazywanie w zdaniach 
poznanych części mowy. 
Odczytywanie i zapisywanie 
hasła.  
Szukanie znaków 
interpunkcyjnych i nazw 
zdań. 
Czytanie zdań.  
Tworzenie liczby mnogiej. 
Wyjaśnianie słowa anagram. 
Tworzenie innych wyrazów 
od rzeczowników.  
 

Nauka 
wybranej 
szanty. 
Śpiewanie 
piosenki 
„Działkowa 
ballada”. 

 Zabawa 
na powitanie 
„Skojarzenia”
. 

 Obliczanie długości 
boku i obwodu 
kwadratu. 
Obliczanie obwodów 
figur. 
Obliczanie obwodów 
figur złożonych 
z trójkątów. 
Rysowanie 
kwadratów 
i obliczanie 
obwodów. 
Obliczanie obwodu 
działki. 
Rozwiązywanie 
zadania na obliczenia 
wagowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Rozwiązywanie 
zadania z treścią. 
Obliczanie 
pojemności. 
Obliczanie odległości. 
Uzupełnianie tabeli. 
Obliczanie ceny 
gruszek. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 68–69  
 
 
 

    M4 s. 40–43  
 

   

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 

ĆzP4 s. 39–40  ĆzP4 s. 40     ĆzPM4 s. 35–36    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a 
 
 

 5.4 
 

 
 
 

7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 
7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 
7.19 

 
 

  

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Czyta wyrazy z podręcznika • Układa jak najwięcej nowych słów z liter podanych wyrazów • Starannie zapisuje wyrazy w zeszycie • Układa wyrazy w kolejności 
alfabetycznej • Z podanych wyrazów wskazuje te, które mają trzy sylaby • Układa zdania z podanymi wyrazami • Pisze z pamięci wyrazy z podręcznika • Przelicza 
głoski i litery w wyrazach • Pisze podane wyrazy w liczbie mnogiej • Wskazuje w zdaniach poznane części mowy • Wykreśla w diagramie podane wyrazy, 
z pozostałych liter tworzy hasło • Wyróżnia i zapisuje wyrazy w liczbie pojedynczej, liczbie mnogiej, z dwuznakami, ze spółgłoskami miękkimi, wyrazy 
jednosylabowe • Tworzy rodziny wyrazów plaża i morze• Wyróżnia w tekście poznane części mowy • Przepisuje zdania do zeszytu • Wskazuje zdanie 
oznajmujące, rozkazujące i pytające • Tworzy liczbę mnogą od podanych czasowników • Wyszukuje w słowniku języka polskiego słowo anagram• Tworzy 
anagramy podanych wyrazów • Tworzy przymiotniki i przysłówki od podanych rzeczowników • Wie, że szanta to pieśń śpiewana przez żeglarzy i marynarzy • 
Śpiewa wybraną szantę • Śpiewa piosenkę „Działkowa ballada” • Uczestniczy w zabawie, podaje skojarzenia • Pomniejsza i powiększa figury • Oblicza długość 
boku i obwód kwadratu • Oblicza obwody figur • Oblicza obwody figur złożonych z trójkątów • Rysuje kwadraty i oblicza obwody • Oblicza obwód działki • 
Rozwiązuje zadania na obliczenia wagowe • Rozwiązuje zadania z treścią • Oblicza pojemności • Oblicza odległości • Uzupełnia tabelę danymi z zadania • Oblicza 
cenę gruszek • Rozwiązuje zadania z treścią na obliczenia wyrażeń mianowanych 

Ponadpodsta
wowe 

• Bez problemu układa wiele nowych słów z liter podanych wyrazów • Układa oryginalne i ciekawe zdania pojedyncze i złożone • Bezbłędnie rozróżnia podane 
części mowy • Potrafi utworzyć krótkie anagramy z pamięci • Zna kilka szant i potrafi je zaśpiewać • Pięknie i wyraziście śpiewa poznaną szantę • Potrafi 
wytłumaczyć, do czego służyły dawniej szanty • Samodzielnie i bezbłędnie oblicza długości boków i obwody figur • Samodzielnie rozwiązuje trudniejsze zadanie 
z treścią 

Morska 
kłótnia 

Rozwiązywanie zagadek. 
Czytanie wiersza z podziałem 
na role.  

 Wykonanie 
pracy 
plastycznej 

Zabawa 
na powitanie 
„Witam 

Nazywanie 
mórz 
oblewające 

   Zabawa „Rób 
tak – nie rób 
tak”. 



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
422 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podanie nazw mórz 
oblewających kontynenty. 
Uzupełnianie zdań.  
Pisanie zdań o wakacjach. 
Układanie zdań z wyrazami 
z ó.  

dowolną 
techniką 
„Wakacje nad 
morzem”. 
 

wszystkich, 
którzy…”. 
Współpraca 
w zespole.  
 

poszczególne 
kontynenty. 
Wyjaśnianie 
różnic między 
morzem 
a oceanem.  

Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 70–71  
 

        

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 41 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a 4.1) a 
4.2) a, b 
 

5.4     10.3) c 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na temat zdjęć zamieszczonych w książce • Rozwiązuje zagadki związane z tematyką lekcji • Czyta ze zrozumieniem wiersz z podręcznika • 
Odpowiada na pytania do wiersza • Czyta wiersz z podziałem na role • Wyszukuje w różnych źródłach informacje o Oceanie Spokojnym i różnice między 
oceanem a morzem • Pisze notatkę o Oceanie Spokojnym • Uzupełnia zdania zgodnie z treścią wiersza • Odczytuje nazwy w lustrzanym odbiciu • Wyszukuje 
w wierszu wyrazy z ó• Pisze wyrazy z ó w zeszycie • Wykonuje pracę plastyczną, dobiera do niej technikę • Uczestniczy w zabawach i współpracuje w zespole • 
Nazywa morza oblewające poszczególne kontynenty • Wyjaśnia różnice między morzem a oceanem • Uczestniczy w zabawach i zajęciach sportowych, właściwie 
reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta wiersz z podziałem na role, zwraca uwagę na odpowiednią intonację, tempo i barwę głosu • Dobiera pomysłową technikę do wykonania pracy 
plastycznej • Wykonuje twórczą i przemyślaną pracę plastyczną • Samodzielnie wskazuje na mapie świata Ocean Spokojny i morza wymienione w wierszu • 
Starannie i bezbłędnie pisze w jednej linii • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych, zawsze przestrzega zasad 
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Tydzień 36. Nieznana Ziemia Południowa 

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna –  
1 godz.,   przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Wyprawa 
do Australii 

Czytanie ze zrozumieniem 
tekstu Anny Onichimowskiej 
„Wyprawa do Australii”. 
Ocenianie prawdziwości 
stwierdzeń. 
Porównywanie warunków 
życia w Polsce i w Australii – 
wypełnianie tabeli.  
Rozmowa na temat edukacji 
w Australii. 
Czytanie informacji z mapy 
świata.  
Pisanie sprawozdania 
z wyprawy do Australii. 
Pisanie zdań z wyrazami 
zakończonymi na -ii.  
Zapisywanie liczebników 
słowami. 
Określanie czasów 
czasowników. 
Opisywanie gmachu opery 
w Sydney. 

 Kolory ziemi. 
Malowidła 
Aborygenów. 
Opera 
w Sydney 
jako przykład 
współczesnej 
architektury. 

Różnice 
kulturowe 
i społeczne 
między 
mieszkańcam
i Polski 
i Australii. 
Aborygeni – 
rdzenni 
mieszkańcy 
Australii. 

Osobliwości 
świata 
przyrodniczego 
w Australii. 
Pory roku 
w Australii 
i czas ich 
występowania.  
Warunki 
klimatyczne 
panujące 
w Polsce 
i w Australii. 

Pisanie liczebników 
za pomocą cyfr. 
Figury przestrzenne 
widziane z różnych 
stron.  
Płaskie rysunki figur 
przestrzennych. 
Budowanie figur 
przestrzennych 
z klocków. 
Długość, szerokość 
i wysokość figur 
przestrzennych.  

 Aborygeni 
i ich miejsce 
w Australii. 
Filozofia 
życia 
Aborygenó
w. 

Zabawa 
ruchowa 
„Skoki 
kangurów”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Obejrzenie filmu o Australii. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 72–75  
 

 P4 s. 74 P4 s. 72–74  
 
 
 

P4 s. 72–75  
 

M4 s. 44–45  
 

  
 
 

 

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 42  ĆzP4 s. 42   ĆzPM4 s. 37  
 

   

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

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

 4.1) a 
4.2) a 
 

5.4, 5.5, 5.7, 
5.8 

6.4, 6.5, 6.7) a 7.1, 7.6, 7.10,  
7.16  
 

 11.1 10.2) a 
10.3) d 
10.4) a, b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Z uwagą słucha informacji przekazywanych przez N., kolegów oraz informacji uzyskanych z tekstu czytanki • Wykorzystuje informacje zdobyte w trakcie 
rozmów i podczas wykonywania zadań • Wyszukuje właściwe fragmenty w tekście czytanki • Układa i zapisuje zdania na podany temat • Odpowiada pełnymi 
zdaniami • Umie spokojnie uczestniczyć w rozmowie • Pisze w jednej linii i zachowuje właściwe proporcje liter • Rozróżnia poznane części mowy: czasowniki, 
liczebniki i rzeczowniki • Zna i stosuje czasy czasowników • Opisuje gmach opery w Sydney z zastosowaniem wszystkich elementów opisu • Pisze sprawozdanie 
z podróży do Australii, wykorzystując podane wyrazy • Zapisuje liczebniki słownie • Pisze wypowiedzi, dbając o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną 
i gramatyczną • Wie, że architektura jest dziedziną sztuki • Współpracuje w grupie podczas zabawy i pracy • Wymienia nazwy zwierząt australijskich na 
podstawie ilustracji i tekstu czytanki • Wskazuje w figurach przestrzennych ich długość, szerokość i wysokość • Buduje figury przestrzenne zgodnie z podanym 
wzorem • Oblicza trzy wymiary figur przestrzennych na podstawie liczby klocków i za pomocą jednostek długości • Potrafi opisać figurę przestrzenną z każdej 
strony • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Odgaduje temat zajęć na podstawie fragmentu filmu• Dokonuje analizy porównawczej Polski i Australii w różnych aspektach życia: społecznego, 
demograficznego, krajobrazowego • Odpowiada pełnymi, wyczerpującymi zdaniami i uzasadnia odpowiedź • Czyta tekst czytanki płynnie, z odpowiednią 
intonacją i interpunkcją • Bezbłędnie zapisuje wyrazy z zakończeniem -ii• Bezbłędnie zapisuje liczebniki słowami • Samodzielnie układa i zapisuje twórcze 
sprawozdanie z podróży do Australii • Zna i wymienia barwy ziemi • Wie, że Australia jest państwem i kontynentem • Wie, że Australia leży na półkuli 
południowej, i potrafi powiązać ten fakt z porami roku • Zna historię Aborygenów i wie, co oznacza stwierdzenie, że są oni rdzennymi mieszkańcami Australii • 
Wskazuje figurę przestrzenną na podstawie jej płaskiego rysunku • Kojarzy figurę przestrzenną z jej rzutem z góry • Utrzymuje się na piłce do skakania • 
Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Podróże 
z Obieżyśw
iatem – 
Australia 

Poznanie osobliwości 
Australii na podstawie tekstu 
„Australia”, wiersza Urszuli 
Piotrowskiej „Obieżyświat 
w Australii” i materiałów 
znalezionych w różnych 
źródłach wiedzy. 

 Kolorowanie 
konturu 
kontynentu 
australijskieg
o. 
Wykonanie 
aborygeńskie
go rysunku. 

Kultura 
Aborygenów. 
Praca 
zespołowa – 
wzięcie 
odpowiedzial
ności za 
wyniki całej 
grupy. 

Określanie 
położenia 
Australii 
na mapie 
świata. 
Nazwy mórz 
i oceanów 
oblewających 
Australię. 

Nazywanie ścian 
w figurach 
przestrzennych. 
 

 Wierzenia 
i zwyczaje 
Aborygenó
w. 
Przestrzega
nie reguł 
w trakcie 
wspólnego 
wykonywan
ia zadań. 

Zabawa 
ruchowa 
„Skoki 
kangurów”. 
Zabawa 
ruchowa 
z piłką „Król 
kwadratów”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

 Rozmowa na temat treści 
wiersza. 
Porównywanie treści wiersza 
oraz tekstu z osobistymi 
wyobrażeniami na temat 
Australii. 
Pisanie notatki o Australii. 
Opisywanie herbu Australii. 
Wyjaśnianie pojęcia endemit. 
Odczytywanie symboli 
na znakach drogowych. 

   Pojęcie wyspy. 
Gatunki 
endemiczne 
występujące 
w Australii. 
Obejrzenie 
filmu 
przyrodniczego 
o koalach, 
kangurach 
i dziobakach. 
Roślinność 
Australii – lasy 
eukaliptusowe.  
Rzeki okresowe 
i ich wpływ na 
życie ludzi, 
zwierząt 
i roślin. 

Szukanie w otoczeniu 
figur przestrzennych 
o dwóch takich 
samych ścianach. 
Kojarzenie figury 
przestrzennej z jej 
ścianą widzianą 
z góry. 
Układanie kwadratu 
z wycinanki. 
Budowanie figury 
przestrzennej 
z klocków według 
instrukcji. 

   

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 

P4 s. 76–77    P4 s. 76 
 
 

P4 s. 76–77  
 

M4 s. 46–47  P4 s. 76   
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 43–44 
 

  
 

 
 

ĆzP4 s. 43–44 
 
 

ĆzPM4 s. 38    

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c, d 
1.2) a, b, c 
1.3) a, c, d, e, f 

 4.2) b 5.4, 5.5 
 

6.2, 6.4, 6.5, 
6.10 

7.1, 7.16  
 

 11.1, 11.7 10.3) a 
10.4) d, e, f 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha informacji przekazywanych przez N., kolegów oraz informacji uzyskanych z tekstu czytanki i wiersza • Uczestniczy w rozmowach dotyczących 
wiersza „Podróże z Obieżyświatem” i tekstu czytanki • Wypowiada się, zachowując poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi • Pisze notatkę o Australii 
na podstawie informacji z podręcznika • Zna zasady pisowni nazw geograficznych wielką literą i stosuje je w praktyce • Wie, gdzie można znaleźć informacje na 
konkretny temat, i korzysta z różnych źródeł wiedzy • Wymienia w opisie herbu Australii zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla tego kraju • Opisuje herb 
zgodnie z zasadami opisu • Wykonuje starannie pracę plastyczną • Pracuje w grupie podczas realizacji wspólnego zadania • Prezentuje wyniki wspólnej pracy na 
forum klasy • Odczytuje nazwy mórz i oceanów oblewających Australię• Nazywa zwierzęta egzotyczne zamieszkujące Australię • Kojarzy nazwę zwierzęcia z jego 
zdjęciem • Dokonuje klasyfikacji roślin, zwierząt, zbiorników wodnych i gór • Szanuje ludzi mających inny kolor skóry, wyznających inną wiarę i reprezentujących 
inną kulturę • Układa klocki według podanej instrukcji • Wyróżnia i nazywa figury będące ścianami figur przestrzennych • Wyszukuje w otoczeniu figury 



 

 
 
Ćwiczenia z pomysłem| Klasa 3            Szkoła podstawowa 1–3 

 

AUTORZY:Anna Biedzińska, Dorota Rączyńska 
 

              
429 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

przestrzenne • Kojarzy przedmiot z jego ścianą widzianą z góry • Uczestniczy w zabawie ruchowej • Właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta wiersz płynnie, bezbłędnie, z właściwą intonacją • Wypowiada się na podany temat za pomocą zdań złożonych, tworząc zamkniętą i logiczną wypowiedź 
• Opisuje herb Australii i potrafi powiązać jego symbole z państwem • Wie, co znajduje się w herbie Australii • Potrafi wyjaśnić symbolikę znaków drogowych 
w Australii i powiązać ją z wypadkami, w których giną zwierzęta • Swobodnie i samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy • Wykonuje ciekawą pracę 
plastyczną podobną do naskalnych rysunków Aborygenów • Wypowiada się na temat rdzennych mieszkańców Australii – Aborygenów i ich życia • Zna zwyczaje 
Aborygenów i potrafi o nich opowiedzieć w sposób interesujący • Starannie zapisuje wyrazy w jednej linii • Określa położenie Australii, posługując się kierunkami 
geograficznymi i nazwą półkuli południowej • Wie, że Australia jest wyspą, i potrafi to wytłumaczyć • Wymienia zwierzęta żyjące w Australii, które są gatunkami 
endemicznymi, i potrafi wyjaśnić to zjawisko • Wyjaśnia pojęcie rzek okresowych i ich wpływ na przyrodę w Australii • Odnajduje w otoczeniu figury przestrzenne 
o dwóch takich samych ścianach • Kojarzy płaski rysunek figury przestrzennej z figurą • Posiada wyobraźnię przestrzenną • Aktywnie uczestniczy w zabawie 
ruchowej • Bardzo sprawnie odbija piłkę na wyznaczonym obszarze • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Wielka 
Rafa 
Koralowa 

Czytanie informacji o Wielkiej 
Rafie Koralowej i obejrzenie 
filmu przyrodniczego na jej 
temat. 
Wypowiadanie się na temat 
uzyskanych informacji. 
Układanie 
odpowiedzina pytania 
postawione przez N.  
Pisanie argumentów. 
Układanie odpowiedzi 
z rozsypanki wyrazowej. 
Przepisywanie pytań 
i odpowiedzi. 
Szukanie informacji 
o egzotycznych rybach 

  Nurkowanie 
– aktywny 
sposób 
spędzania 
wolnego 
czasu. 
Zasady 
bezpieczeńst
wa w trakcie 
nurkowania. 

Wielka Rafa 
Koralowa 
widziana 
z satelity. 
Powstanie rafy. 
Organizmy 
zamieszkujące 
Wielką Rafę 
Koralową. 
Zagrożenia 
i ochrona 
Wielkiej Rafy 
Koralowej.  

Odczytywanie 
i mierzenie długości 
krawędzi figur 
przestrzennych. 
Przeliczanie pudełek, 
z których zbudowana 
jest figura 
przestrzenna. 
Wskazywanie liczby 
krawędzi o tej samej 
długości w bryłach. 
Przeliczanie 
prostokątnych ścian 
w figurze 
przestrzennej. 

 Poczucie 
odpowiedzi
alności za 
przyrodę.  

Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

i dzielenie się nimi na forum 
klasy. 
Uzupełnianie wyrazów 
literami – utrwalenie zasad 
pisowni wyrazów wielką 
literą.  
Poznanie nazw sprzętu 
służącego do nurkowania 
i wyjaśnianie jego 
przeznaczenia. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 78–79  
 

   
 

P4 s. 78–79  
 

M4 s. 48–49     

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 45  
 
 

  ĆzP4 s. 45  
 
 

ĆzP4 s. 45 ĆzPM4 s. 39 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

  5.4, 5.10 6.2, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.7) b, 
6.10 

7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 
7.10, 7.16 
 

 11.8 10.2) a 
10.3) d 
10.4) a, b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych • Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem • Pozyskuje informacje przekazywane w różny sposób • Czyta ze zrozumieniem tekst 
o Wielkiej Rafie Koralowej • Wypowiada się w sposób zrozumiały na temat powstania Wielkiej Rafy Koralowej • Pisze zdania poprawne pod względem 
ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym • Przepisuje zdania bezbłędnie • Prawidłowo łączy ze sobą litery • Samodzielnie korzysta z różnych źródeł 
wiedzy • Argumentuje wypowiedzi• Przestrzega zasad pisowni nazw geograficznych, imion i nazwisk wielką literą • Współpracuje z koleżanką/kolegą w parze 
i ustala wspólną argumentację • Poznaje zwierzęta żyjące na obszarze Wielkiej Rafy Koralowej • Zapamiętuje nazwy zwierząt żyjących na obszarze Wielkiej Rafy 
Koralowej • Podejmuje rozmowę na temat ochrony Wielkiej Rafy Koralowej • Wymienia elementy budowy sprzętu do nurkowania • Wie, że nurkowanie jest 
aktywną formą spędzania wolnego czasu • Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania ze sprzętu do nurkowania • Wie, że należy chronić przyrodę • 
Nazywa figury będące ścianami bryły • Określa długość, szerokość i wysokość krawędzi ścian brył • Sprawnie dodaje w zakresie 100 • Bierze udział w zajęciach 
sportowych i zabawie ruchowej • Prawidłowo reaguje na komendy • Bezpiecznie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

Ponadpodsta
wowe 

• Kojarzy pokazane zdjęcie ze zdjęciem satelitarnym • Potrafi wyjaśnić filozofię życia Aborygenów • Wie, do czego służą poszczególne elementy sprzętu do 
nurkowania • Na podstawie własnej wiedzy opowiada o powstaniu Wielkiej Rafy Koralowej • Przetwarza język przyrodniczy na język zrozumiały dla większego 
grona • Wymienia przyczyny obumierania Wielkiej Rafy Koralowej • Zna zwierzęta mieszkające na obszarze Wielkiej Rafy Koralowej • Samodzielnie rozwiązuje 
zadania logiczne • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Sprawnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

Gra Czytanie instrukcji gry. 
Czytanie fragmentu wiersza 
„Ojciec objaśnia”.  

Zabawa na 
powitanie 
„Powitanie”. 

 Rozmowa 
na temat gier 
– sposobu na 

Podsumowani
e wiedzy 
przyrodniczej. 

Wskazywanie 
brakującego zapisu. 
Obliczanie obwodu 

Projektowan
ie własnej 
gry. 

 Zabawa 
„Berek 
kierowca”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Pisanie nazw państw i stolic. 
Rozwiązywanie quizu 
o kontynentach.  
 

Łączenie 
nazwy tańca 
z nazwą 
kontynentu.  

spędzanie 
czasu 
wolnego.  
Granie 
w „Grę 
z Obieżyświa
tem”.  
Podsumowan
ie wiedzy 
o tematyce 
społecznej.  

 kwadratu 
i prostokąta. 
Obliczanie obwodu 
figury . 
Wskazywanie 
rysunków budowli. 
Wskazywanie 
zapisów i obliczanie 
długości boków. 
Obliczanie długości 
chodnika. 
Kolorowanie 
rysunku.  

 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 80–81  
 
 

    M4 s. 50–51  
 

   

Odniesienia 
do stron 
publikacji 
WSiP: 

ĆzP4 s. 46–47      ĆzPM4 s. 40    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) c 
3.2) b 

 5.4, 5.5 6.2, 6.4  
 
 

7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 
7.10, 7.16 
 

9.2) a, c  10.3) c 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych, korzysta ze zdobytych informacji • Czyta instrukcję gry • Czyta płynnie fragment wiersza, zwracając uwagę na interpunkcję 
i intonację • Wyróżnia nazwy miast w wierszu • Wyjaśnia niezrozumiałe wyrazy i wyrażenia • Pisze kilkuzdaniową odpowiedź na pytanie związane z tematyką 
wiersza • Rozwiązuje quiz o kontynentach • Potrafi sprawdzić poprawność wykonanego zadania • Korzysta z różnych źródeł wiedzy, np. z atlasu geograficznego • 
Porusza się w rytm muzyki • Wypowiada się na temat ulubionych gier jako sposobu na spędzanie czasu wolnego • Wspólnie ustala zasady udzielania odpowiedzi 
• Zgodnie gra w grę planszową z innymi dziećmi • Wykazuje się znajomością ogólnych wiadomości społecznych • Wykorzystuje swoją wiedzę przyrodniczą 
podczas zabawy • Wskazuje podane stolice europejskie na mapie Europy • Rozwiązuje zagadki matematyczne • Projektuje i wykonuje własną grę planszową • 
Wskazuje brakujący zapis • Oblicza obwód kwadratu i prostokąta • Oblicza obwód figury • Wskazuje rysunki budowli • Wskazuje zapis i oblicza długości boków • 
Oblicza długość chodnika • Bierze udział w zabawie ruchowej • Prawidłowo reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Pisze trafną odpowiedź na pytanie związane z tematyką wiersza, poprawną pod względem gramatycznym i ortograficznym • Kojarzy dźwięki muzyki z nazwą 
tańca i miejscem jego występowania • Pisze nazwy państw i stolic, tworząc pary • Zawsze przestrzega zasad gier i wspólnych zabaw • Zna wiele ciekawostek na 
temat zwierząt i roślin europejskich oraz środowiska, w którym występują • Oblicza w pamięci obwody narysowanych figur • Aktywnie uczestniczy w zabawie 
ruchowej • Rozumie obowiązujące zasady, zawsze ich przestrzega 

Sekrety Układanie wyrazów. Nauka Zajęcia Zajęcia Zwierzęta  Wykonanie  Zabawa 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Australii Planowanie podróży 
do Australii – tworzenie listy 
rzeczy potrzebnych 
w podróży. 
Zabawa „Prawda – fałsz”. 

piosenki „Mój 
świat”.  
 

i sztuka 
Aborygenów. 

Aborygenów. 
Rozwiązywan
ie zagadki 
obrazkowej 
„Co jest 
ukryte 
na obrazku?”. 
Współpraca 
w grupie. 

Australii. 
Przybliżenie 
ciekawostek 
z życia 
niektórych 
zwierząt 
Australii.  
 

bumerangu. 
 

na powitanie 
„Dwojak”. 
Zabawa 
ruchowa 
„Ruchome 
bumerangi”. 
Zajęcia 
sportowe. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

         

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b 
1.3) a, b, c 
 

3.1) a 4.3) a 5.4, 5.5 6.2, 6.4, 6.10 
 

 9.2) a, b, c  10.3) c 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Wypowiada się na podany temat • Słucha wypowiedzi innych • Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem • Układa wyrazy z liter zawartych w słowie 
Australia•Tworzy listę rzeczy potrzebnych na wyjazd do Australii • Potwierdza lub neguje stwierdzenia wypowiadane przez N. • Śpiewa poznaną piosenkę • 
Uczestniczy w zabawie rytmicznej • Rozpoznaje sztukę tworzoną przez Aborygenów • Potrafi opowiedzieć o codziennych zajęciach Aborygenów • Układa puzzle, 
rozpoznaje obiekty związane z Australią • Potrafi dopasować rysunek zwierzęcia australijskiego do jego nazwy • Zna ciekawostki o niektórych zwierzętach 
pochodzących z Australii • Wykonuje bumerang, planuje kolejne czynności • Rozumie zasadność pracy indywidualnej • Wycina i ozdabia model • Bierze udział 
w zajęciach sportowych i zabawie ruchowej • Prawidłowo reaguje na komendy • Bezpiecznie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

Ponadpodsta
wowe 

• Kojarzy prezentowany obiekt na podstawie małego kawałka układanki • Na podstawie własnej wiedzy opowiada o rdzennych i przybyłych mieszkańcach 
Australii • Zna wiele ciekawostek o zwierzętach pochodzących z Australii • Zna zwierzęta zamieszkujące Australię, ma wiele wiadomości o nich i ich środowisku 
życia • Z zaangażowaniem wykonuje pracę techniczną, inspirując innych do pracy • Na podstawie kolorowych kropek i symboli potrafi wyjaśnić znaczenie 
rysunku Aborygenów • Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych • Sprawnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 
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Tydzień 37. Poezja wokół nas  

Liczba godzin na realizację poszczególnych edukacji: edukacja polonistyczna – 5 godz., edukacja muzyczna – 1 godz., edukacja plastyczna – 1 godz., edukacja społeczna – 1 
godz., edukacja przyrodnicza – 1 godz., edukacja matematyczna – 4 godz., zajęcia techniczne – 1 godz., etyka – 1 godz. 

 

Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Zaułek 
słówek – 
zabawy 
słowami 

Czytanie z odpowiednią 
intonacją wiersza Joanny 
Kulmowej „Moje 
próżnowanie”. 
Wymyślanie innego tytułu 
do wiersza. 
Rozmowa na temat treści 
wiersza. 
Samodzielne układanie 
wiersza do podanego tytułu. 
Wyróżnianie w tytułach 
poznanych części mowy. 
Przepisywanie zdania 
pytającego, rozkazującego 
i oznajmującego. 
Tworzenie rymów.  
Podział wyrazów na sylaby. 
Wyróżnianie samogłosek 
i spółgłosek. 
Tworzenie katalogu wyrazów 
„kołysankowych” 
i dźwiękonaśladowczych. 

 Ilustrowanie 
wiersza. 

  Rozwiązywanie 
zagadki 
matematycznej. 
Uzupełnianie 
kalendarza datami. 
Obliczenia 
kalendarzowe. 
Odczytywanie 
temperatury 
z wykresu – 
temperatura 
najniższa, najwyższa. 
Zapisywanie dat 
różnymi sposobami. 
Zaznaczanie godziny 
na zegarze.  

  Zabawa 
ruchowa 
„Wirujące 
koła”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 82–83  
 

  
 

  M4 s. 52–53    
 

 

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 48     ĆzPM4 s. 41     

Odniesienia 
do podstawy 
programowej 

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

 4.2) a, b   7.3, 7.4, 7.13, 7.14, 
7.15 

  10.2) a 
10.4) a, b, d, 
e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha innych i wymienia z nimi zdania • Czyta wiersz Joanny Kulmowej „Moje próżnowanie” z odpowiednią intonacją • Odpowiada pełnymi zdaniami 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

na pytania dotyczące wiersza • Proponuje inne tytuły do przeczytanego wiersza • Tworzy rymy przez połączenie rzeczownika z przymiotnikiem • Rozpoznaje 
części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki i przysłówki • Podaje wyrazy dźwiękonaśladowcze • Rozróżnia samogłoski i spółgłoski • 
Prawidłowo dzieli wyrazy na sylaby • Zapisuje zgrubienia do podanych wyrazów • Pisze starannie i dba o poprawność ortograficzną, gramatyczną 
i interpunkcyjną zapisu •Układa i zapisuje prosty wierszyk z rymami • Wyszukuje w wierszu i przepisuje zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące • Ilustruje 
treść swojego wiersza • Bierze udział w klasowym konkursie recytatorskim • Zgodnie współpracuje z innymi • Uzupełnia kalendarz aktualnymi datami • 
Odczytuje daty i dni tygodnia w kalendarzu • Sprawnie dokonuje obliczeń kalendarzowych • Odczytuje temperaturę powietrza z wykresu • Zapisuje datę różnymi 
sposobami • Przelicza tygodnie na liczbę dni • Zapisuje godziny i minuty • Zaznacza podaną godzinę na zegarze • Rozwiązuje zagadkę matematyczną na 
podstawie planu terenu • Uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Słucha wypowiedzi innych U. i dzieli się z nimi swoją wiedzą • Czyta płynnie i bezbłędnie wiersz Joanny Kulmowej „Moje próżnowanie” • Samodzielnie 
interpretuje treść wiersza • Układa i zapisuje ciekawy wierszyk • Pisze bezbłędnie • Pisze wierszyk z zachowaniem układu wersów • Wykonuje ciekawą, kolorową 
i bogatą w szczegóły pracę plastyczną przedstawiającą treść wiersza • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i sportowych • Rozumie zasady obowiązujące 
w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

Jan 
Brzechwa  
dla dzieci  

Zabawa słowno-dramowa 
„Piknik w ogrodzie królowej”. 
Zbieranie informacji o Janie 
Brzechwie na podstawie 
tekstu „Jan Brzechwa dla 
dzieci”, notki biograficznej 
o poecie, zebranych książek 
i informacji zamieszczonych 
w różnych źródłach wiedzy. 
Samodzielne czytanie książek. 
Adaptacja filmowa utworu 
Jana Brzechwy. 
Wyjaśnianie pisowni wyrazów 
z ż, ó, ch, ze spółgłoskami 

Taniec 
do muzyki 
Piotra 
Czajkowskie
go „Taniec 
łabędzi” 
z baletu 
„Jezioro 
łabędzie”. 

Film jako 
sztuka 
plastyczna – 
film 
animowany. 
Wykonanie 
ilustracji 
do wiersza 
„Samochwała
”. 

Cechy 
samochwały. 
Czytanie 
wierszy 
młodszym U. 

Odczytywanie 
symboli 
na planie 
miasta.  
Skala planu. 

Obliczanie czasu 
zajęć. 
Operowanie 
pojęciami: kwadrans, 
dwa kwadranse, trzy 
kwadranse, półtorej 
godziny. 
Odczytywanie 
temperatury 
powietrza. 
Obliczanie różnicy 
temperatur – 
temperatura 
minimalna 

 Ocena 
postępowa
nia 
bohaterki 
wiersza 
„Samochw
ała”. 
Praca nad 
swoim 
charaktere
m. 

Zabawa 
ruchowa 
„Żółw”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

miękkimi i ze zmiękczeniami.  
Pisanie tekstu z podanymi 
wyrazami. 
Pisanie programu imprezy. 
Nauka wiersza na pamięć. 
Utrwalenie pisowni tytułów 
wierszy wielką literą. 
Przygotowanie ustnej 
wypowiedzi zachęcającej do 
lektury książek Jana 
Brzechwy. 

i maksymalna. 
Obliczanie długości 
tras. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 84–85  
 

  
 

 
 
 

M4 s. 56  
 
 

M4 s. 54–57  
 

  
 

 

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 

ĆzP4 s. 49–50  ĆzP4 s. 50 ĆzP4 s. 49 ĆzPM4 s. 42 ĆzPM4 s. 42   ĆzP4 s. 49  
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

1.1) a, b, c 
1.2) a, b, c, d  
1.3) a, b, c, d, e, f  
1.4) a, b 

3.1) a, c 
3.2) b 

4.2) a, b 
4.3) a 

5.1, 5.4, 5.6 
 

 7.3, 7.5, 7.10 
7.13, 7.15 

 11.7 10.4) e, f 
 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą słucha informacji przekazywanych przez N. i rówieśników • Stara się uzupełniać usłyszane informacje nowymi • Swobodnie wypowiada się na temat 
twórczości Jana Brzechwy • Wypowiada się zwięźle i logicznie • Buduje zdania poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym • Czyta ze zrozumieniem 
wiersze Jana Brzechwy • Odróżnia od siebie zaproszenie, plan imprezy i notkę biograficzną • Szuka informacji na temat Jana Brzechwy • Recytuje wiersz 
z pamięci • Podczas recytacji wiersza zwraca uwagę na intonację i interpunkcję • Wyjaśnia znaczenie pojęć: samochwała,dusigrosz, obieżyświat, wiercipięta• 
Kojarzy ilustracje z tytułami wierszy Jana Brzechwy • Zna zasady pisowni wyrazów z ż, ch, ó• Pisze starannie i w liniaturze • Łączy ze sobą litery • Przygotowuje 
z innymi U. program imprezy dla U. klas pierwszych i drugich • Przygotowuje zaproszenie • Sporządza notatkę z imprezy • Układa i pisze dowolny tekst 
z wyróżnionymi wyrazami i nadaje mu tytuł • Zna kolejność alfabetyczną liter i stosuje ją w ćwiczeniu • Dokonuje korekty błędów koleżanek/kolegów • 
Współpracuje w grupie, dzieląc się obowiązkami • Wywiązuje się z powierzonego zadania • Aktywnie uczestniczy w imprezie, czytając młodszym kolegom 
wiersze Jana Brzechwy • Ocenia postępowanie tytułowej bohaterki wiersza Jana Brzechwy • Stara się tak postępować, aby nie zrobić nikomu przykrości • 
Przygotowuje plakat reklamujący imprezę międzyklasową • Wie, że kwadrans to 15 minut • Przelicza 2, 3 kwadranse na minuty • Wie, ile minut trwa półtorej 
godziny • Odczytuje z wykresu temperaturę maksymalną i minimalną • Rozumie pojęcia: połowa i różnica oraz stosuje je w praktyce • Odczytuje informacje 
z planu terenu • Dokonuje obliczeń długości trasy • Zaznacza godziny na zegarze • Rozwiązuje zadania trudniejsze z pomocą N. • Uczestniczy w zabawie 
ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Czyta nowy tekst płynnie, bezbłędnie i z odpowiednią intonacją • Włącza się aktywnie do rozmowy na podany temat, przestrzegając zasad kulturalnej rozmowy 
• Posiada dużą wiedzę na temat osoby Jana Brzechwy i jego książek • Posiada duży dorobek czytelniczy książek polskiego autora • Zawsze stosuje zasady 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

ortograficzne w praktyce • Zna słabe strony swojego charakteru i stara się tak postępować, aby nikomu nie zrobić przykrości • Czuje się współgospodarzem 
imprezy dla klas młodszych • Dba o dobrą atmosferę podczas spotkania • Samodzielnie rozwiązuje zadania trudniejsze • Oblicza długość trasy zgodnie z podaną 
skalą na mapce • Samodzielnie rozwiązuje wierszowaną zagadkę matematyczną • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, zawsze przestrzega zasad zabawy 

Festiwal 
nauki 

Czytanie instrukcji 
doświadczeń. 
Czytanie i wyjaśnianie 
cytatów o nauce. 
Pisanie zdań na temat 
interesującego 
doświadczenia. 
Przygotowanie ulotki 
o szkolnym festiwalu nauki. 
Tworzenie zdań prawdziwych. 
Pisanie nazw miast. 
Przepisywanie wyrazów. 
 

 
 

 Praca 
naukowca. 
Nauka 
a nowe 
aspekty życia 
społecznego. 
Centra 
naukowe 
w Polsce. 

Przygotowanie
, 
przeprowadze
nie, 
obserwowanie 
i wyciąganie 
wniosków 
z doświadczeń. 
Właściwości 
magnesu. 
Wyznaczanie 
kierunków 
geograficznychz
a pomocą 
wykonanego 
przez siebie 
magnesu. 
Hodowla roślin 
w szklanym 
ogródku. 
Zasady 
funkcjonowani
a ogrodów pod 

Rozwiązywanie 
zadań na obliczenia 
wagowe. 
Porównywanie 
różnicowe. 
Kilogramy, 
dekagramy i gramy. 
Przeliczanie 
jednostek.  

 Etyka badań 
naukowych
. 

Zabawa 
ruchowa 
„Bieg po 
woreczek”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

szkłem. 

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 86–89  
 

   P4 s. 86–89  
 

M4 s. 58–59  
 

   

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 51–52    ĆzP4 s. 51 ĆzP4 s. 52 ĆzPM4 s. 43     

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

  5.4, 5.6, 5.7, 
5.9 

6.1, 6.2,  
6.7) a, b 

7.3, 7.5, 7.8,  
7.11  

 11.2 10.3) d 
10.4) a, b, e, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Podstawowe • Uważnie słucha kolegów/koleżanek – liderów grup, którzy omawiają przeprowadzone przez nich doświadczenie • Zadaje pytania na temat doświadczeń i ich 
wyników • Opowiada o doświadczeniu w sposób zrozumiały dla innych • Czyta ze zrozumieniem instrukcje doświadczeń i postępuje zgodnie z nimi • Wypowiada 
się na podany temat i uzasadnia wypowiedź argumentami • Z pomocą N. interpretuje myśli Alberta Einsteina • Samodzielnie interpretuje myśli Isaaka Newtona 
i Ludwika Pasteura • Pisze kilka zdańna temat doświadczenia, które go zainteresowało • Pisze starannie i w liniaturze • Przygotowuje ulotkę o szkolnym festiwalu 
nauki • Przestrzega zasady pisowni nazw miast wielką literą • Przepisuje wyrażenia i dopisuje do nich odpowiedni przymiotnik • Szuka informacji w różnych 
źródłach wiedzy na temat ogrodów pod szkłem • Poznaje centra nauki znajdujące się w Polsce oraz ich rolę w promowaniu i rozwoju naukowych przedsięwzięć • 
Współpracuje w grupie, dzieląc się obowiązkami • Wie, czym jest praca naukowca i jego wkład w rozwój nauki • Obserwuje doświadczenia i wyciąga z nich 
wnioski • Dzieli się swoimi spostrzeżeniami z koleżankami/kolegami z grupy badawczej • Samodzielnie zakłada hodowlę roślin w słoiku • Potrafi wyjaśnić 
funkcjonowanie szklarni • Wykonuje kompas zgodnie z instrukcją • Z pomocą N. wyznacza kierunki geograficzne za pomocą kompasu • Używa pojęć: kilogram, 
gram, dekagram• Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe • Rozwiązuje zadania trudniejsze z pomocą N. • Uczestniczy w zabawie ruchowej i zajęciach 
sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Samodzielnie interpretuje myśl Alberta Einsteina • W sposób zrozumiały, logiczny i chronologiczny opisuje przebieg doświadczenia i podaje interpretację 
wyników • Przyjmuje rolę lidera grupy, który kieruje zespołem i przekazuje informacje o doświadczeniu • Zgodnie i twórczo współpracuje z innymi • 
Samodzielnie wykonuje kompas i sam wykorzystuje go do określenia kierunków geograficznych • Prawidłowo określa kierunki geograficzne • Wie, kim byli 
Ludwik Pasteur, Isaak Newton i Albert Einstein, oraz jaki jest ich wkład w rozwój nauki • Określa tzw. etyczne granice nauki • Zna nazwy centrów nauki i ich 
miejsce funkcjonowania; wie, jaka jest ich rola • Przelicza gramy na dekagramy i kilogramy • Samodzielnie rozwiązuje zadania trudniejsze • Aktywnie uczestniczy 
w zabawie ruchowej i zajęciach sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach i zabawach, zawsze ich przestrzega 

O ogonkach 
u rączek, 
czyli 
rozmyślani
a o języku 

Recytowanie rymowanki. 
Czytanie tekstu Agnieszki 
Fraczek „O ogonkach 
u rączek, czyli rozmyślania 
o języku”. 
Rozmowa na temat języka 
polskiego na podstawie 
tekstu czytanki, fragmentu 
utworu „Beniowski” 

Nauka 
piosenki 
„Słoneczna 
wycinanka”. 
Układanie 
podkładu 
muzycznego 
do piosenki.  

  
 
 

 Wykorzystanie 
matematyki 
w codziennych 
sytuacjach życiowych 
– obliczanie kwoty 
zakupów po 
uwzględnieniu 
promocji. 
Powtórzenie 

  Zabawa 
ruchowa 
„Kolorowe 
tarcze”. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

i własnych doświadczeń. 
Pisanie dyktanda ze słuchu. 
Układanie rymowanego 
dyktanda. 
Układanie zagadek, rebusów, 
krzyżówek ortograficznych. 
Wieloznaczność wyrazów: 
zamek, oczko, zebra, północ.  

materiału – 
obliczenia 
kalendarzowe, 
zegarowe, obliczanie 
długości tras, figury 
geometryczne. 
Położenie sylab 
względem obrazków. 
 

 Układanie i zapisywanie zdań 
z wyrazami trudnymi 
ortograficznie. 
Zmiana znaczenia wyrazu 
przez dopisanie do niego 
ogonka, kreski lub kropki. 

    Porównywanie 
ilorazowe – 2 razy 
więcej. 

   

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 90–91  
 
 

   
 

 
 

M4 s. 60–63  
 

   

Odniesienia do ĆzP4 s. 53–54      ĆzPM4 s. 44    
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

Odniesienia  
do podstawy 
programowej 

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

3.1) a 
3.2) b 

 
 

  7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 
7.10, 7.11, 7.15, 7.17 

  10.4) c, d, f 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Z uwagą przysłuchuje się temu, co mówią inni • Nie powtarza usłyszanych wcześniej informacji • Uzupełnia wypowiedzi innych • Wypowiada się, używając zdań 
rozbudowanych poprawnych gramatycznie i stylistycznie • Poszerza zakres słownikowy nowymi zwrotami na podstawie wymiany zdań i przeczytanych tekstów • 
Czyta ze zrozumieniem teksty o różnym stopniu trudności • Wymienia cechy języka polskiego • Wyjaśnia wieloznaczność wyrazów: zamek, oczko, północ, zebra, 
golf• Układa i zapisuje rymowankę z podaną parą wyrazów • Pisze dyktando ze słuchu, dbając o poprawność ortograficzną • Z pomocą N. układa i zapisuje 
rymowane dyktando ortograficzne • Układa zagadki, krzyżówki i rebusy ortograficzne • Pisze estetycznie i w liniaturze • Przestrzega zasad kaligrafii • Rytmicznie 
czyta tekst piosenki • Śpiewa piosenkę „Słoneczna wycinanka” • Tworzy podkład muzyczny do piosenki • Zgodnie współpracuje z innymi, dzieląc się swoimi 
spostrzeżeniami • Na podstawie tekstu matematycznego potrafi wymienić dziedziny życia, w których matematyka jest wykorzystywana na co dzień • Oblicza koszt 
zakupów • Porównuje ceny zakupów • Rozwiązuje zagadki matematyczne • Zna i wymienia po kolei dni tygodnia •Dokonuje obliczeń zegarowych • Wie, że 
prostokąt o równych bokach to kwadrat • Wie, że kwadrans to 15 minut • Potrafi narysować rysunek pomocniczy do zadania • Bezbłędnie określa położenie sylab 
względem obrazków • Rozwiązuje zadania na obliczenia wagowe • Uczestniczy w zabawie ruchowej, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta • Wyróżnia się bogatym zasobem słownictwa • Recytuje z pamięci i poprawnie rymowankę, która jest łamańcem językowym • Czyta płynnie i bezbłędnie nowy 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

wowe tekst • Wyczerpująco odpowiada na pytania • Samodzielnie interpretuje fragment utworu Juliusza Słowackiego „Beniowski” • Wymyśla i zapisuje wyrazy, które 
po dodaniu lub usunięciu niektórych elementów zmieniają swoje znaczenie • Pisze bezbłędnie dyktando ze słuchu • Samodzielnie układa i zapisuje rymowane 
dyktando • Z zaangażowaniem śpiewa piosenkę „Słoneczna wycinanka” • Tworzy ciekawy podkład muzyczny z wykorzystaniem kilku instrumentów • Jest 
liderem, który umiejętnie kieruje pracą grupy • Wie, w jakich codziennych sytuacjach wykorzystuje się matematykę • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej 
• Rozumie zasady obowiązujące w zabawach, zawsze ich przestrzega 

Czas 
pożegnań(w 

ĆzP4 temat 
oznaczony 
jako „Już 
wakacje” 
i „Nasza 
strona 
WWW”) 

Rozwiązywanie zagadki 
literowej. 
Rozmowa na temat 
wymarzonych i bezpiecznych 
wakacji.  
Pisanie wakacyjnych rad. 
Analiza treści wiersza Marcina 
Brykczyńskiego „Już wakacje” 
i Ludwika Jerzego Kerna 
„Wynalazek na piątkę 
z plusem”. 
Pisanie podziękowań 
dla nauczycieli. 
Podział rymujących się 
wyrazów na sylaby. 
Pisanie wypowiedzi na temat 
„przyjaźni z przyrodą”. 
Przykłady rzeczowników 
mających tylko liczbę mnogą. 
Powtórzenie materiału 
gramatyczno-ortograficznego. 

Powtórzenie 
materiału – 
pisanie klucza 
wiolinowego 
i gamy. 
Podpisywanie 
dźwięków 
gamy. 
Ćwierćnuty. 
Wyjaśnianie 
pojęć z teorii 
muzyki: 
akompaniam
ent, 
rytm,filharmo
nia, tempo, 
takt. 
Przypomnien
ie nazwisk 
polskich 
muzyków. 

Rysowanie 
wakacji.  
Barwy 
pochodne 
i ciepłe. 
Przypomnieni
e nazwisk 
polskich 
artystów 
malarzy. 

Wakacyjne 
rady. 
Nasze 
osiągnięcia 
i sukcesy. 

Rozwiązywanie 
testu 
przyrodniczego
. 
Ochrona 
przyrody 
w czasie 
wakacji. 

 Przygotowan
ie plakatów 
z wakacyjny
mi radami. 
Przestrzegan
ie zasad 
ruchu 
drogowego. 
 

Wyznaczani
e celu, do 
którego 
dążymy. 
Dbanie 
o przyrodę 
i środowisk
o wokół nas.  

Zabawa 
„Ćwiartki”. 
Zajęcia 
sportowe. 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Rodzaje tekstów.  

Odniesienia 
do stron 
podręczników 
MEN: „Nasza 
szkoła” cz. 4 
i „Nasza 
szkoła. 
Matematyka” 
cz. 4 

P4 s. 92–93  
 

  P4 s. 94–95  
 

P4 s. 92–93  
 

 P4 s. 92–93  
 

  

Odniesienia do 
stron 
publikacji 
WSiP: 
„Ćwiczenia 
z pomysłem” 
cz. 4 
i „Ćwiczenia 
z pomysłem. 
Matematyka” 
cz. 4 

ĆzP4 s. 55–57  ĆzP4 s. 58   ĆzP4 s. 58     

Odniesienia  
do podstawy  
programowej 

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

3.1) a 
3.2) a 
 

4.2) a, b 
4.3) a 

5.4, 5.10, 
5.11 
 

6.2, 6.4, 6.6, 
6.10 

 9.2) a, b, c 
9.3) a, b, c 
 

11.2, 11.8 10.2) a 
10.3) d 
10.4) a, b, c, 
e, f 
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Temat dnia 

 Aktywności ucznia: 

edukacja  
polonistyczna 

edukacja  
muzyczna 

edukacja  
plastyczna 

edukacja  
społeczna 

edukacja 
 przyrodnicza 

edukacja  
matematyczna 

zajęcia  
techniczne 

etyka 

wychowanie  
fizyczne  

i edukacja  
zdrowotna 

Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Podstawowe • Słucha wypowiedzi innych i nie powtarza informacji już usłyszanych • Swobodnie wypowiada się na temat swoich wymarzonych wakacji • Buduje poprawnie 
zdania • Przekazuje swoje myśli w formie wypowiedzi • Czyta wiersze o wakacjach z odpowiednią intonacją i interpunkcją • Odpowiada na pytania N. pełnymi 
zdaniami • Odpowiada na pytania z taksonomii Blooma • Potrafi zinterpretować wiersz • Układa pytania do wiersza • Bezbłędnie dzieli wyrazy na sylaby • Potrafi 
uzasadnić swoją wypowiedź • Podaje rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej • Zapisuje krótką wypowiedź na temat „przyjaźni z przyrodą” • Pisze 
czytelnie i starannie w jednej linii • Pisze wakacyjne rady w formie zdań • Uzupełnia wyrazy właściwymi ortogramami • Wyjaśnia zasadę pisowni wyrazów 
trudnych ortograficznie • Układa i zapisuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone • Układa i zapisuje krótkie podziękowania dla nauczycieli zgodnie z układem 
liniatury • Poprawnie zapisuje klucz wiolinowy • Podaje nazwiska polskich muzyków • Zapisuje gamę na pięciolinii i podpisuje jej dźwięki • Wyjaśnia terminy 
muzyczne: takt, tempo, rytm, akompaniament, filharmonia• Wymienia nazwiska polskich artystów malarzy • Wymienia barwy ciepłe i pochodne • Rysuje 
wakacyjny obrazek • Współpracuje z osobą z ławki w sytuacjach zadaniowych • Sprawdza swoje umiejętności • Dokonuje samooceny swoich umiejętności • Wie, 
nad czym musi popracować • Rozwiązuje test przyrodniczy • Przygotowuje plakat z wybraną przestrogą wakacyjną • Uczestniczy w zabawie i zajęciach 
sportowych, właściwie reaguje na komendy 

Ponadpodsta
wowe 

• Wypowiada się, używając zdań złożonych • Udziela pełnych odpowiedzi na pytania postawione przez N. • Czyta płynnie i poprawnie nowe teksty • Bezbłędnie 
uzupełnia wyrazy ortogramami • Bezbłędnie wykonuje test ortograficzno-gramatyczny • Podaje kilka przykładów nazwisk polskich muzyków i artystów malarzy • 
Wykonuje ciekawy, bogaty w szczegóły i prawidłowy od strony kompozycyjnej rysunek związany z wakacjami • Aktywnie uczestniczy w zabawie i zajęciach 
sportowych • Rozumie zasady obowiązujące w grach, zawsze ich przestrzega 

 

 

 

 


