
Temat dnia Blok tematyczny

Pakujemy tornistry

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Pakujemy tornistry

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Pakujemy tornistry

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Zdrowy kręgosłup

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Zdrowy kręgosłup

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Zdrowy kręgosłup

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Zdrowy kręgosłup

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Szkolni przyjaciele

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Szkolni przyjaciele

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Szkolni przyjaciele

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Szkolni przyjaciele

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Cykl wychowawczy – Głowa 

do góry

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Cykl wychowawczy – Głowa 

do góry

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Cykl wychowawczy – Głowa 

do góry

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie



Cykl wychowawczy – Głowa 

do góry

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Jak rycerze

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Jak rycerze

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Jak rycerze

Pierwszy dzwonek w 

trzeciej klasie

Walcząca Warszawa Wojna oczami dziecka

Walcząca Warszawa Wojna oczami dziecka

Walcząca Warszawa Wojna oczami dziecka

Asiunia Wojna oczami dziecka

Asiunia Wojna oczami dziecka

Asiunia Wojna oczami dziecka

Bo jest wojna… Wojna oczami dziecka

Bo jest wojna… Wojna oczami dziecka

Bo jest wojna… Wojna oczami dziecka

Syrena nad Wisłą Wojna oczami dziecka

Syrena nad Wisłą Wojna oczami dziecka

Syrena nad Wisłą Wojna oczami dziecka

Syrena nad Wisłą Wojna oczami dziecka

Nad Wisłą w Warszawie Wojna oczami dziecka

Nad Wisłą w Warszawie Wojna oczami dziecka

Nad Wisłą w Warszawie Wojna oczami dziecka

Nad Wisłą w Warszawie Wojna oczami dziecka

Nad Wisłą w Warszawie Wojna oczami dziecka



Jak przedłużyć wakacje Z wakacyjnych szlaków

Jak przedłużyć wakacje Z wakacyjnych szlaków

Jak przedłużyć wakacje Z wakacyjnych szlaków

Jak przedłużyć wakacje Z wakacyjnych szlaków

Wakacje na mapie Z wakacyjnych szlaków

Wakacje na mapie Z wakacyjnych szlaków

Wakacje na mapie Z wakacyjnych szlaków

Wakacje na mapie Z wakacyjnych szlaków

Wakacje na mapie Z wakacyjnych szlaków

Listy z wakacji Z wakacyjnych szlaków

Listy z wakacji Z wakacyjnych szlaków

Listy z wakacji Z wakacyjnych szlaków

Pocztówki z różnych stron 

Polski Z wakacyjnych szlaków

Pocztówki z różnych stron 

Polski Z wakacyjnych szlaków



Pocztówki z różnych stron 

Polski Z wakacyjnych szlaków

Pocztówki z różnych stron 

Polski Z wakacyjnych szlaków

Pocztówki z różnych stron 

Polski Z wakacyjnych szlaków

Jesienne porządki Z wakacyjnych szlaków

Jesienne porządki Z wakacyjnych szlaków

Jesienne porządki Z wakacyjnych szlaków

Jesienne porządki Z wakacyjnych szlaków

Jesienne porządki Z wakacyjnych szlaków

W zespole siła/ Uczeń w 

krzywym zwierciadle Na dobry początek

W zespole siła/ Uczeń w 

krzywym zwierciadle Na dobry początek

W zespole siła/ Uczeń w 

krzywym zwierciadle Na dobry początek

Nasze zainteresowania Na dobry początek

Nasze zainteresowania Na dobry początek



Nasze zainteresowania Na dobry początek

Każdy ma moc w sobie Na dobry początek

Każdy ma moc w sobie Na dobry początek

Każdy ma moc w sobie Na dobry początek

Każdy ma moc w sobie Na dobry początek

Dbamy o własne 

bezpieczeństwo Na dobry początek

Dbamy o własne 

bezpieczeństwo Na dobry początek

Dbamy o własne 

bezpieczeństwo Na dobry początek

Dbamy o własne 

bezpieczeństwo Na dobry początek

Dbamy o własne 

bezpieczeństwo Na dobry początek



Zasady ruchu drogowego Na dobry początek

Zasady ruchu drogowego Na dobry początek

Zasady ruchu drogowego Na dobry początek

Zasady ruchu drogowego Na dobry początek

Zasady ruchu drogowego Na dobry początek

Zapamiętujemy informacje Jak się uczyć

Zapamiętujemy informacje Jak się uczyć

Zapamiętujemy informacje Jak się uczyć

Sposoby uczenia się Jak się uczyć

Sposoby uczenia się Jak się uczyć

Sposoby uczenia się Jak się uczyć

Sposoby uczenia się Jak się uczyć

Do czego wykorzystujemy 

internet? Jak się uczyć

Do czego wykorzystujemy 

internet? Jak się uczyć

Do czego wykorzystujemy 

internet? Jak się uczyć

Cykl wychowawczy – Po co 

to wszystko? Jak się uczyć



Cykl wychowawczy – Po co 

to wszystko? Jak się uczyć

Cykl wychowawczy – Po co 

to wszystko? Jak się uczyć

Jak się uczą zwierzęta Jak się uczyć

Jak się uczą zwierzęta Jak się uczyć

Jak się uczą zwierzęta Jak się uczyć

Jak się uczą zwierzęta Jak się uczyć

Jak się uczą zwierzęta Jak się uczyć

Jak się uczą zwierzęta Jak się uczyć

Od listu do Skype’a

Sztuka 

porozumiewania się

Od listu do Skype’a

Sztuka 

porozumiewania się

Od listu do Skype’a

Sztuka 

porozumiewania się

Zasady dobrej komunikacji

Sztuka 

porozumiewania się

Zasady dobrej komunikacji

Sztuka 

porozumiewania się

Zasady dobrej komunikacji

Sztuka 

porozumiewania się

Obce słowa

Sztuka 

porozumiewania się

Obce słowa

Sztuka 

porozumiewania się

Obce słowa

Sztuka 

porozumiewania się

Język znaków

Sztuka 

porozumiewania się

Język znaków

Sztuka 

porozumiewania się

Język znaków

Sztuka 

porozumiewania się



Język znaków

Sztuka 

porozumiewania się

Sygnały u zwierząt

Sztuka 

porozumiewania się

Sygnały u zwierząt

Sztuka 

porozumiewania się

Sygnały u zwierząt

Sztuka 

porozumiewania się

Sygnały u zwierząt

Sztuka 

porozumiewania się

Sygnały u zwierząt

Sztuka 

porozumiewania się

Sygnały u zwierząt

Sztuka 

porozumiewania się

Kiedy wymyślono szkołę To i owo o szkole

Kiedy wymyślono szkołę To i owo o szkole

Kiedy wymyślono szkołę To i owo o szkole

Kiedy wymyślono szkołę To i owo o szkole

Kiedy wymyślono szkołę To i owo o szkole

W Akademii pana Kleksa To i owo o szkole

W Akademii pana Kleksa To i owo o szkole

W Akademii pana Kleksa To i owo o szkole



W Akademii pana Kleksa To i owo o szkole

Szkolni koledzy Adasia NiezgódkiTo i owo o szkole

Szkolni koledzy Adasia NiezgódkiTo i owo o szkole

Szkolni koledzy Adasia NiezgódkiTo i owo o szkole

Szkoła dzieci z Bullerbyn To i owo o szkole

Szkoła dzieci z Bullerbyn To i owo o szkole

Szkoła dzieci z Bullerbyn To i owo o szkole

Lekcje w terenie To i owo o szkole

Lekcje w terenie To i owo o szkole

Lekcje w terenie To i owo o szkole

Lekcje w terenie To i owo o szkole

Lekcje w terenie To i owo o szkole



Jesień w malarstwie Uroki polskiej jesieni

Jesień w malarstwie Uroki polskiej jesieni

Jesień w malarstwie Uroki polskiej jesieni

Jesień w malarstwie Uroki polskiej jesieni

Jesień w malarstwie Uroki polskiej jesieni

Jesień w malarstwie Uroki polskiej jesieni

Strofy o jesieni Uroki polskiej jesieni

Strofy o jesieni Uroki polskiej jesieni

Strofy o jesieni Uroki polskiej jesieni



Strofy o jesieni Uroki polskiej jesieni

Jesienne stworki Uroki polskiej jesieni

Jesienne stworki Uroki polskiej jesieni

Jesienne stworki Uroki polskiej jesieni

Jesienne stworki Uroki polskiej jesieni

Jesienne stworki Uroki polskiej jesieni

Grzybobranie Uroki polskiej jesieni

Grzybobranie Uroki polskiej jesieni

Grzybobranie Uroki polskiej jesieni

Grzybobranie Uroki polskiej jesieni

Jesienne wyprawy Uroki polskiej jesieni



Jesienne wyprawy Uroki polskiej jesieni

Jesienne wyprawy Uroki polskiej jesieni

Jesienne wyprawy Uroki polskiej jesieni

Jesienne wyprawy Uroki polskiej jesieni

Jesienne wyprawy Uroki polskiej jesieni

Dla tych, którzy odeszli Czas pamięci

Dla tych, którzy odeszli Czas pamięci

Dla tych, którzy odeszli Czas pamięci

Wspomnienia, które bolą Czas pamięci

Wspomnienia, które bolą Czas pamięci

Wspomnienia, które bolą Czas pamięci

Dziewczynka z parku Czas pamięci

Dziewczynka z parku Czas pamięci



Dziewczynka z parku Czas pamięci

Dziewczynka z parku Czas pamięci

Jak okazujemy to, co 

czujemy Czas pamięci

Jak okazujemy to, co 

czujemy Czas pamięci

Jak okazujemy to, co 

czujemy Czas pamięci

Pamiętajmy o ogrodach Czas pamięci

Pamiętajmy o ogrodach Czas pamięci

Pamiętajmy o ogrodach Czas pamięci

Pamiętajmy o ogrodach Czas pamięci

Pamiętajmy o ogrodach Czas pamięci

Dla ojczyzny ratowania…

Narodowe Święto 

Niepodległości

Dla ojczyzny ratowania…

Narodowe Święto 

Niepodległości

Dla ojczyzny ratowania…

Narodowe Święto 

Niepodległości

Dla ojczyzny ratowania…

Narodowe Święto 

Niepodległości

Ku niepodległości 

Narodowe Święto 

Niepodległości

Ku niepodległości 

Narodowe Święto 

Niepodległości

Ku niepodległości 

Narodowe Święto 

Niepodległości

Ku niepodległości 

Narodowe Święto 

Niepodległości



Pierwszy król Polski / W 

stadninie koni

Narodowe Święto 

Niepodległości

Pierwszy król Polski / W 

stadninie koni

Narodowe Święto 

Niepodległości

Pierwszy król Polski / W 

stadninie koni

Narodowe Święto 

Niepodległości

Pierwszy król Polski / W 

stadninie koni

Narodowe Święto 

Niepodległości

Z kart historii Polski

Narodowe Święto 

Niepodległości

Z kart historii Polski

Narodowe Święto 

Niepodległości

Z kart historii Polski

Narodowe Święto 

Niepodległości

Z kart historii Polski

Narodowe Święto 

Niepodległości

Świętujemy niepodległość

Narodowe Święto 

Niepodległości

Świętujemy niepodległość

Narodowe Święto 

Niepodległości

Świętujemy niepodległość

Narodowe Święto 

Niepodległości

Jesienne hartowanie Jak tam zdrówko?

Jesienne hartowanie Jak tam zdrówko?

Jesienne hartowanie Jak tam zdrówko?

Jesienne hartowanie Jak tam zdrówko?

Jesienne hartowanie Jak tam zdrówko?

U lekarza Jak tam zdrówko?



U lekarza Jak tam zdrówko?

U lekarza Jak tam zdrówko?

U lekarza Jak tam zdrówko?

Potrafię pomóc Jak tam zdrówko?

Potrafię pomóc Jak tam zdrówko?

Potrafię pomóc Jak tam zdrówko?

Potrafię pomóc Jak tam zdrówko?

Potrafię pomóc Jak tam zdrówko?

Cykl wychowawczy – Zły 

dzień Jak tam zdrówko?

Cykl wychowawczy – Zły 

dzień Jak tam zdrówko?

Cykl wychowawczy – Zły 

dzień Jak tam zdrówko?

Cykl wychowawczy – Zły 

dzień Jak tam zdrówko?

Śmiech to zdrowie Jak tam zdrówko?

Śmiech to zdrowie Jak tam zdrówko?

Śmiech to zdrowie Jak tam zdrówko?

Opowieści o psach Między nami ssakami

Opowieści o psach Między nami ssakami

Opowieści o psach Między nami ssakami



Opowieści o psach Między nami ssakami

Sposób na Elfa Między nami ssakami

Sposób na Elfa Między nami ssakami

Sposób na Elfa Między nami ssakami

Sposób na Elfa Między nami ssakami

Jak Elf uratował swojego 

człowieka Między nami ssakami

Jak Elf uratował swojego 

człowieka Między nami ssakami

Jak Elf uratował swojego 

człowieka Między nami ssakami

Jak Elf uratował swojego 

człowieka Między nami ssakami

Pies – przyjaciel człowieka Między nami ssakami

Pies – przyjaciel człowieka Między nami ssakami

Pies – przyjaciel człowieka Między nami ssakami



Pies – przyjaciel człowieka Między nami ssakami

Pies – przyjaciel człowieka Między nami ssakami

Pies – przyjaciel człowieka Między nami ssakami

Psi świat Między nami ssakami

Psi świat Między nami ssakami

Psi świat Między nami ssakami

Psi świat Między nami ssakami

Psi świat Między nami ssakami

Dobroć – ważna sprawa Podziel się

Dobroć – ważna sprawa Podziel się

Dobroć – ważna sprawa Podziel się

Pomagamy innym Podziel się

Pomagamy innym Podziel się

Pomagamy innym Podziel się



Pomagamy innym Podziel się

Pomagamy innym Podziel się

Pomagamy innym Podziel się

Cykl wychowawczy – Serce 

z piernika Podziel się

Cykl wychowawczy – Serce 

z piernika Podziel się

Cykl wychowawczy – Serce 

z piernika Podziel się

Zagrożone gatunki Podziel się

Zagrożone gatunki Podziel się

Zagrożone gatunki Podziel się

Zagrożone gatunki Podziel się

Zagrożone gatunki Podziel się



Zagrożone gatunki Podziel się

Czekamy na zimę Podziel się

Czekamy na zimę Podziel się

Czekamy na zimę Podziel się

Czekamy na zimę Podziel się

Czekamy na zimę Podziel się

Dobre maniery i elegancja Przy świątecznym stole

Dobre maniery i elegancja Przy świątecznym stole

Dobre maniery i elegancja Przy świątecznym stole

Dobre maniery i elegancja Przy świątecznym stole

Dobre maniery i elegancja Przy świątecznym stole

Przygotowania do świąt Przy świątecznym stole

Przygotowania do świąt Przy świątecznym stole

Przygotowania do świąt Przy świątecznym stole

Zapachy Bożego 

Narodzenia Przy świątecznym stole

Zapachy Bożego 

Narodzenia Przy świątecznym stole

Zapachy Bożego 

Narodzenia Przy świątecznym stole

Zapachy Bożego 

Narodzenia Przy świątecznym stole



Zapachy Bożego 

Narodzenia Przy świątecznym stole

Niespodziewany gość Przy świątecznym stole

Niespodziewany gość Przy świątecznym stole

Niespodziewany gość Przy świątecznym stole

Świąteczne nastroje Przy świątecznym stole

Świąteczne nastroje Przy świątecznym stole

Świąteczne nastroje Przy świątecznym stole

Świąteczne nastroje Przy świątecznym stole

Świąteczne nastroje Przy świątecznym stole

Świat się zmienia Przywitajmy Nowy Rok

Świat się zmienia Przywitajmy Nowy Rok

Świat się zmienia Przywitajmy Nowy Rok

Świat się zmienia Przywitajmy Nowy Rok

O tajemnicy czasu Przywitajmy Nowy Rok

O tajemnicy czasu Przywitajmy Nowy Rok

O tajemnicy czasu Przywitajmy Nowy Rok



O tajemnicy czasu Przywitajmy Nowy Rok

Gdy las śpi Przywitajmy Nowy Rok

Gdy las śpi Przywitajmy Nowy Rok

Gdy las śpi Przywitajmy Nowy Rok

Gdy las śpi Przywitajmy Nowy Rok

Gdy las śpi Przywitajmy Nowy Rok

Noworoczne nowinki ze 

świata Przywitajmy Nowy Rok

Noworoczne nowinki ze 

świata Przywitajmy Nowy Rok

Noworoczne nowinki ze 

świata Przywitajmy Nowy Rok

Noworoczne nowinki ze 

świata Przywitajmy Nowy Rok

Spełnienia marzeń w 

nowym roku Przywitajmy Nowy Rok

Spełnienia marzeń w 

nowym roku Przywitajmy Nowy Rok

Bal karnawałowy Zimowe hulanki

Bal karnawałowy Zimowe hulanki



Bal karnawałowy Zimowe hulanki

Bal karnawałowy Zimowe hulanki

Bal karnawałowy Zimowe hulanki

Bal karnawałowy Zimowe hulanki

Bal karnawałowy Zimowe hulanki

Bal karnawałowy Zimowe hulanki

Jeśli nie kulig, to co? Zimowe hulanki

Jeśli nie kulig, to co? Zimowe hulanki

Jeśli nie kulig, to co? Zimowe hulanki

Jeśli nie kulig, to co? Zimowe hulanki

Jeśli nie kulig, to co? Zimowe hulanki

O temperaturze Zimowe hulanki

O temperaturze Zimowe hulanki

O temperaturze Zimowe hulanki



O temperaturze Zimowe hulanki

Mroźne opowieści Zimowe hulanki

Mroźne opowieści Zimowe hulanki

Mroźne opowieści Zimowe hulanki

Mroźne opowieści Zimowe hulanki

Zimowe zabawy Zimowe hulanki

Zimowe zabawy Zimowe hulanki

Zimowe zabawy Zimowe hulanki

Zimowe zabawy Zimowe hulanki

Zimowe zabawy Zimowe hulanki

Na zamku W kapsule czasu

Na zamku W kapsule czasu

Na zamku W kapsule czasu

Na zamku W kapsule czasu

Na zamku W kapsule czasu



Na zamku W kapsule czasu

Wśród zamkowych komnat W kapsule czasu

Wśród zamkowych komnat W kapsule czasu

Wśród zamkowych komnat W kapsule czasu

Wśród zamkowych komnat W kapsule czasu

Od pazia do rycerza W kapsule czasu

Od pazia do rycerza W kapsule czasu

Od pazia do rycerza W kapsule czasu

Od pazia do rycerza W kapsule czasu

Od pazia do rycerza W kapsule czasu

Cykl wychowawczy – Jak 

Zawisza W kapsule czasu

Cykl wychowawczy – Jak 

Zawisza W kapsule czasu

Cykl wychowawczy – Jak 

Zawisza W kapsule czasu

Cykl wychowawczy – Jak 

Zawisza W kapsule czasu

Bogactwa polskiej ziemi W kapsule czasu

Bogactwa polskiej ziemi W kapsule czasu

Bogactwa polskiej ziemi W kapsule czasu

Blaski i cienie posiadania 

rodzeństwa

W zgodzie z 

rodzeństwem



Blaski i cienie posiadania 

rodzeństwa

W zgodzie z 

rodzeństwem

Blaski i cienie posiadania 

rodzeństwa

W zgodzie z 

rodzeństwem

Oto jest Kasia

W zgodzie z 

rodzeństwem

Oto jest Kasia

W zgodzie z 

rodzeństwem

Oto jest Kasia

W zgodzie z 

rodzeństwem

Starsza siostra

W zgodzie z 

rodzeństwem

Starsza siostra

W zgodzie z 

rodzeństwem

Starsza siostra

W zgodzie z 

rodzeństwem

Starsza siostra

W zgodzie z 

rodzeństwem

Dzień Babci i Dzień 

Dziadka

W zgodzie z 

rodzeństwem

Dzień Babci i Dzień 

Dziadka

W zgodzie z 

rodzeństwem

Dzień Babci i Dzień 

Dziadka

W zgodzie z 

rodzeństwem



Dzień Babci i Dzień 

Dziadka

W zgodzie z 

rodzeństwem

Dzień Babci i Dzień 

Dziadka

W zgodzie z 

rodzeństwem

Dzień Babci i Dzień 

Dziadka

W zgodzie z 

rodzeństwem

Podobni – niepodobni

W zgodzie z 

rodzeństwem

Podobni – niepodobni

W zgodzie z 

rodzeństwem

Podobni – niepodobni

W zgodzie z 

rodzeństwem

Podobni – niepodobni

W zgodzie z 

rodzeństwem

Podobni – niepodobni

W zgodzie z 

rodzeństwem

Roboty humanoidalne

Nowoczesne 

technologie

Roboty humanoidalne

Nowoczesne 

technologie

Roboty humanoidalne

Nowoczesne 

technologie

Roboty humanoidalne

Nowoczesne 

technologie

Roboty humanoidalne

Nowoczesne 

technologie

Inteligentne urządzenia

Nowoczesne 

technologie

Inteligentne urządzenia

Nowoczesne 

technologie

Inteligentne urządzenia

Nowoczesne 

technologie



Jeszcze pięć minut

Nowoczesne 

technologie

Jeszcze pięć minut

Nowoczesne 

technologie

Jeszcze pięć minut

Nowoczesne 

technologie

Uważaj na zdrowie!

Nowoczesne 

technologie

Uważaj na zdrowie!

Nowoczesne 

technologie

Uważaj na zdrowie!

Nowoczesne 

technologie

Uważaj na zdrowie!

Nowoczesne 

technologie

Dzień Bezpiecznego 

internetu

Nowoczesne 

technologie

Dzień Bezpiecznego 

internetu

Nowoczesne 

technologie

Dzień Bezpiecznego 

internetu

Nowoczesne 

technologie

Dzień Bezpiecznego 

internetu

Nowoczesne 

technologie

Pomysł na współpracę

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Pomysł na współpracę

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Pomysł na współpracę

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni



Rozwiązujemy zagadki

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Rozwiązujemy zagadki

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Rozwiązujemy zagadki

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Mali detektywi

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Mali detektywi

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Mali detektywi

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Mali detektywi

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Detektywi, naukowcy, 

odkrywcy

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Detektywi, naukowcy, 

odkrywcy

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Detektywi, naukowcy, 

odkrywcy

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Detektywi, naukowcy, 

odkrywcy

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Detektywi, naukowcy, 

odkrywcy

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Detektywi, naukowcy, 

odkrywcy

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Detektywi, naukowcy, 

odkrywcy

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni



Gimnastyka umysłu

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Gimnastyka umysłu

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Gimnastyka umysłu

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Gimnastyka umysłu

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Gimnastyka umysłu

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

Gimnastyka umysłu

PPP – pomysłowi, 

pracowici, perfekcyjni

W krainie wyobraźni Szkolny koncert

W krainie wyobraźni Szkolny koncert

W krainie wyobraźni Szkolny koncert

W krainie wyobraźni Szkolny koncert

W krainie wyobraźni Szkolny koncert

Muzyka pana Fryderyka Szkolny koncert

Muzyka pana Fryderyka Szkolny koncert

Muzyka pana Fryderyka Szkolny koncert

Muzyka pana Fryderyka Szkolny koncert

Muzyka pana Fryderyka Szkolny koncert

Słuchamy muzyki Szkolny koncert



Słuchamy muzyki Szkolny koncert

Słuchamy muzyki Szkolny koncert

Słuchamy muzyki Szkolny koncert

Bilety na koncert Szkolny koncert

Bilety na koncert Szkolny koncert

Bilety na koncert Szkolny koncert

Bilety na koncert Szkolny koncert

Jak słyszymy Szkolny koncert

Jak słyszymy Szkolny koncert

Jak słyszymy Szkolny koncert

Jak słyszymy Szkolny koncert

Jak słyszymy Szkolny koncert

Kobieta w mundurze Niezwykłe kobiety

Kobieta w mundurze Niezwykłe kobiety

Kobieta w mundurze Niezwykłe kobiety

Nasze mamy Niezwykłe kobiety



Nasze mamy Niezwykłe kobiety

Nasze mamy Niezwykłe kobiety

Nasze mamy Niezwykłe kobiety

Nasze mamy Niezwykłe kobiety

Nasze mamy Niezwykłe kobiety

Nasze mamy Niezwykłe kobiety

Kobieta generał Niezwykłe kobiety

Kobieta generał Niezwykłe kobiety

Kobieta generał Niezwykłe kobiety

Nazywam się… Maria 

Skłodowska-Curie Niezwykłe kobiety

Nazywam się… Maria 

Skłodowska-Curie Niezwykłe kobiety

Nazywam się… Maria 

Skłodowska-Curie Niezwykłe kobiety

Niezwykłe substancje Niezwykłe kobiety

Niezwykłe substancje Niezwykłe kobiety



Niezwykłe substancje Niezwykłe kobiety

Niezwykłe substancje Niezwykłe kobiety

Wiosenne przebudzenia Wiosna w sercach

Wiosenne przebudzenia Wiosna w sercach

Wiosenne przebudzenia Wiosna w sercach

Wiosenne przebudzenia Wiosna w sercach

Wiosenne przebudzenia Wiosna w sercach

Wiosenne przebudzenia Wiosna w sercach

O sympatii Wiosna w sercach

O sympatii Wiosna w sercach

O sympatii Wiosna w sercach

O sympatii Wiosna w sercach

O sympatii Wiosna w sercach



Przepis na wiersz Wiosna w sercach

Przepis na wiersz Wiosna w sercach

Przepis na wiersz Wiosna w sercach

Przepis na wiersz Wiosna w sercach

Jak zostać poetą Wiosna w sercach

Jak zostać poetą Wiosna w sercach

Jak zostać poetą Wiosna w sercach

Tajemnicze głosy Wiosna w sercach

Tajemnicze głosy Wiosna w sercach

Tajemnicze głosy Wiosna w sercach

Tajemnicze głosy Wiosna w sercach

Stroje dawniej a dziś Noś się z klasą

Stroje dawniej a dziś Noś się z klasą



Stroje dawniej a dziś Noś się z klasą

Stroje dawniej a dziś Noś się z klasą

Stroje dawniej a dziś Noś się z klasą

Jak ubierać się, a nie 

przebierać Noś się z klasą

Jak ubierać się, a nie 

przebierać Noś się z klasą

Jak ubierać się, a nie 

przebierać Noś się z klasą

Tkaniny naturalne i 

sztuczne Noś się z klasą

Tkaniny naturalne i 

sztuczne Noś się z klasą

Tkaniny naturalne i 

sztuczne Noś się z klasą

Tkaniny naturalne i 

sztuczne Noś się z klasą

Tkaniny naturalne i 

sztuczne Noś się z klasą

Tkaniny naturalne i 

sztuczne Noś się z klasą

Cykl wychowawczy – Jak 

mnie widzą Noś się z klasą

Cykl wychowawczy – Jak 

mnie widzą Noś się z klasą



Cykl wychowawczy – Jak 

mnie widzą Noś się z klasą

Cykl wychowawczy – Jak 

mnie widzą Noś się z klasą

Klasowy pokaz mody Noś się z klasą

Klasowy pokaz mody Noś się z klasą

Klasowy pokaz mody Noś się z klasą

Klasowy pokaz mody Noś się z klasą

Klasowy pokaz mody Noś się z klasą

Wszystko rośnie Wiosenne wzrastanie

Wszystko rośnie Wiosenne wzrastanie

Wszystko rośnie Wiosenne wzrastanie

Wszystko rośnie Wiosenne wzrastanie

Wszystko rośnie Wiosenne wzrastanie

Wzrastanie roślin Wiosenne wzrastanie

Wzrastanie roślin Wiosenne wzrastanie

Wzrastanie roślin Wiosenne wzrastanie

Wzrastanie roślin Wiosenne wzrastanie

Brzydkie kaczątko Wiosenne wzrastanie

Brzydkie kaczątko Wiosenne wzrastanie

Brzydkie kaczątko Wiosenne wzrastanie



Brzydkie kaczątko Wiosenne wzrastanie

A ja rosnę i rosnę Wiosenne wzrastanie

A ja rosnę i rosnę Wiosenne wzrastanie

A ja rosnę i rosnę Wiosenne wzrastanie

A ja rosnę i rosnę Wiosenne wzrastanie

Kim zostanę, gdy dorosnę Wiosenne wzrastanie

Kim zostanę, gdy dorosnę Wiosenne wzrastanie

Jak mieszkamy Dom

Jak mieszkamy Dom

Jak mieszkamy Dom

Mój świat Dom

Mój świat Dom

Mój świat Dom



Cykl wychowawczy – Mój 

dom Dom

Cykl wychowawczy – Mój 

dom Dom

Cykl wychowawczy – Mój 

dom Dom

Cykl wychowawczy – Mój 

dom Dom

Dzieci świata Dom

Dzieci świata Dom

Dzieci świata Dom

Dzieci świata Dom

Dzieci świata Dom

Z wizytą w pasiece Dom

Z wizytą w pasiece Dom

Z wizytą w pasiece Dom

Z wizytą w pasiece Dom

Więcej o Ziemi Błękitna planeta



Więcej o Ziemi Błękitna planeta

Więcej o Ziemi Błękitna planeta

Więcej o Ziemi Błękitna planeta

Wstrzymał Słońce, ruszył 

Ziemię Błękitna planeta

Wstrzymał Słońce, ruszył 

Ziemię Błękitna planeta

Wstrzymał Słońce, ruszył 

Ziemię Błękitna planeta

Wstrzymał Słońce, ruszył 

Ziemię Błękitna planeta

Wstrzymał Słońce, ruszył 

Ziemię Błękitna planeta

Skąd się bierze czysta 

woda Błękitna planeta

Skąd się bierze czysta 

woda Błękitna planeta

Skąd się bierze czysta 

woda Błękitna planeta

Skąd się bierze czysta 

woda Błękitna planeta

Skąd się bierze czysta 

woda Błękitna planeta

Ocean śmieci Błękitna planeta

Ocean śmieci Błękitna planeta

Ocean śmieci Błękitna planeta



Ocean śmieci Błękitna planeta

Ocean śmieci Błękitna planeta

Światowy Dzień Ziemi Błękitna planeta

Światowy Dzień Ziemi Błękitna planeta

Światowy Dzień Ziemi Błękitna planeta

Światowy Dzień Ziemi Błękitna planeta

Umajone święta

Demokracja – ważne 

słowo

Umajone święta

Demokracja – ważne 

słowo

Umajone święta

Demokracja – ważne 

słowo

Umajone święta

Demokracja – ważne 

słowo

Święto Pracy

Demokracja – ważne 

słowo

Święto Pracy

Demokracja – ważne 

słowo

Święto Pracy

Demokracja – ważne 

słowo

Święto Pracy

Demokracja – ważne 

słowo

O demokracji

Demokracja – ważne 

słowo

O demokracji

Demokracja – ważne 

słowo



O demokracji

Demokracja – ważne 

słowo

Polska 

konstytucja/Mazowsze

Demokracja – ważne 

słowo

Polska 

konstytucja/Mazowsze

Demokracja – ważne 

słowo

Polska 

konstytucja/Mazowsze

Demokracja – ważne 

słowo

Polska 

konstytucja/Mazowsze

Demokracja – ważne 

słowo

Polska 

konstytucja/Mazowsze

Demokracja – ważne 

słowo

Wszystko kwitnie

Demokracja – ważne 

słowo

Wszystko kwitnie

Demokracja – ważne 

słowo

Wszystko kwitnie

Demokracja – ważne 

słowo

Wszystko kwitnie

Demokracja – ważne 

słowo

Wszystko kwitnie

Demokracja – ważne 

słowo

Rodzinne korzenie

Śladami naszych 

przodków

Rodzinne korzenie

Śladami naszych 

przodków

Rodzinne korzenie

Śladami naszych 

przodków

O polskich stolicach

Śladami naszych 

przodków

O polskich stolicach

Śladami naszych 

przodków



O polskich stolicach

Śladami naszych 

przodków

O polskich stolicach

Śladami naszych 

przodków

Rodzinne historie

Śladami naszych 

przodków

Rodzinne historie

Śladami naszych 

przodków

Rodzinne historie

Śladami naszych 

przodków

Dziadek i niedźwiadek 

Śladami naszych 

przodków

Dziadek i niedźwiadek 

Śladami naszych 

przodków

Dziadek i niedźwiadek 

Śladami naszych 

przodków

Niedźwiedzie

Śladami naszych 

przodków

Niedźwiedzie

Śladami naszych 

przodków

Niedźwiedzie

Śladami naszych 

przodków

Niedźwiedzie

Śladami naszych 

przodków

Niedźwiedzie

Śladami naszych 

przodków

Rodzinne czytanie Z książką za pan brat

Rodzinne czytanie Z książką za pan brat

Rodzinne czytanie Z książką za pan brat



Rodzinne czytanie Z książką za pan brat

Rodzinne czytanie Z książką za pan brat

W bibliotece Z książką za pan brat

W bibliotece Z książką za pan brat

W bibliotece Z książką za pan brat

Cykl wychowawczy – 

Wielkie czytanie Z książką za pan brat

Cykl wychowawczy – 

Wielkie czytanie Z książką za pan brat

Cykl wychowawczy – 

Wielkie czytanie Z książką za pan brat

Skąd się bierze papier Z książką za pan brat

Skąd się bierze papier Z książką za pan brat

Skąd się bierze papier Z książką za pan brat

Skąd się bierze papier Z książką za pan brat

Skąd się bierze papier Z książką za pan brat



Klasowe święto książki Z książką za pan brat

Klasowe święto książki Z książką za pan brat

Klasowe święto książki Z książką za pan brat

Klasowe święto książki Z książką za pan brat

Klasowe święto książki Z książką za pan brat

Klasowe święto książki Z książką za pan brat

Kochamy baśnie Baju, baju

Kochamy baśnie Baju, baju

Kochamy baśnie Baju, baju

Współczesne smoki Baju, baju

Współczesne smoki Baju, baju

Współczesne smoki Baju, baju

Współczesne smoki Baju, baju

Współczesne smoki Baju, baju

Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta Baju, baju

Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta Baju, baju

Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta Baju, baju



Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta Baju, baju

Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta Baju, baju

Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta Baju, baju

Na ratunek Baju, baju

Na ratunek Baju, baju

Na ratunek Baju, baju

Na ratunek Baju, baju

Dzień baśni Baju, baju

Dzień baśni Baju, baju

Przed podróżą Szczęśliwej drogi

Przed podróżą Szczęśliwej drogi

Przed podróżą Szczęśliwej drogi

Przed podróżą Szczęśliwej drogi

Przed podróżą Szczęśliwej drogi

Niezwykli podróżnicy Szczęśliwej drogi

Niezwykli podróżnicy Szczęśliwej drogi



Niezwykli podróżnicy Szczęśliwej drogi

Niezwykli podróżnicy Szczęśliwej drogi

Niezwykli podróżnicy Szczęśliwej drogi

O psie, który jeździł koleją Szczęśliwej drogi

O psie, który jeździł koleją Szczęśliwej drogi

O psie, który jeździł koleją Szczęśliwej drogi

O psie, który jeździł koleją Szczęśliwej drogi

O psie, który jeździł koleją Szczęśliwej drogi

Pływają, latają, chodzą Szczęśliwej drogi

Pływają, latają, chodzą Szczęśliwej drogi

Pływają, latają, chodzą Szczęśliwej drogi

Pływają, latają, chodzą Szczęśliwej drogi

Sławni podróżnicy Szczęśliwej drogi

Sławni podróżnicy Szczęśliwej drogi

Sławni podróżnicy Szczęśliwej drogi

Sławni podróżnicy Szczęśliwej drogi

Sławni podróżnicy Szczęśliwej drogi



Sławni podróżnicy Szczęśliwej drogi

Wyruszamy na wakacyjne 

szlaki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Wyruszamy na wakacyjne 

szlaki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Wyruszamy na wakacyjne 

szlaki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Wyruszamy na wakacyjne 

szlaki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Wyruszamy na wakacyjne 

szlaki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Z biegiem rzeki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Z biegiem rzeki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Z biegiem rzeki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Z biegiem rzeki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Z biegiem rzeki

Wakacyjny zawrót 

głowy

Czar wspomnień

Wakacyjny zawrót 

głowy

Czar wspomnień

Wakacyjny zawrót 

głowy



Czar wspomnień

Wakacyjny zawrót 

głowy

Czar wspomnień

Wakacyjny zawrót 

głowy

Bransoletki przyjaźni

Wakacyjny zawrót 

głowy

Bransoletki przyjaźni

Wakacyjny zawrót 

głowy

Bransoletki przyjaźni

Wakacyjny zawrót 

głowy

Bransoletki przyjaźni

Wakacyjny zawrót 

głowy

Do zobaczenia!

Wakacyjny zawrót 

głowy

Do zobaczenia!

Wakacyjny zawrót 

głowy

Do zobaczenia!

Wakacyjny zawrót 

głowy

Do zobaczenia!

Wakacyjny zawrót 

głowy

Do zobaczenia!

Wakacyjny zawrót 

głowy



Treść zajęć edukacyjnych Edukacja

Czytanie wiersza i kartki z pamiętnika. Odczytanie hasła. Wyjaśnianie słów. 

Powtórzenie abecadła. Słuchanie wiersza J. Tuwima „Abecadło”. Szukanie 

nazw rzeczy. Wpisywanie liter alfabetu. Łączenie powiedzeń z ich 

objaśnieniami. Edukacja polonistyczna

Przeliczanie przyborów szkolnych. Uzupełnianie danych w tabeli. Obliczenia 

pamięciowe. Edukacja matematyczna

Zabawa integracyjna na powitanie „Witam wszystkich”. Rozmowa o 

uczuciach. Edukacja społeczna

Dobieranie pasujących części informacji. Czytanie informacji o RTG. 

Układanie pytań. Wskazywankie właściwego zdjęcia. Podpisywanie 

elementów rysunku. Łączenie obrazków. Edukacja polonistyczna

Zapisywanie i odczytywanie liczb. Odczytywanie godziny. Wykonywanie 

obliczeń. Odczytywanie ułożonych liczb. Układanie liczb trzycyfrowych. 

Zapisywanie godzin zegarowych. Zapisywanie liczb dwucyfrowych. 

Odczytywanie liczb. Uzupełnianie cyfr. Układanie liczb trzycyfrowych. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Zajączki”. Odgrywanie scenek dramowych 

pokazujących, jak należy dbać o kręgosłup i kości. Edukacja społeczna

Wymienianie części szkieletu człowieka. Właściwa postawa i dieta w budowie 

kości. Edukacja przyrodnicza

Czytanie tekstu „Pamiątkowa fotografia”. Pisanie par wyrazów. Podkreślanie 

imion. Czytanie wiersza J. Brzechwy „Nowy rok szkolny”. Zapisywanie 

rzeczowników. Uzupełnianie informacji. Układanie zdań. Rozwiązywanie 

rebusu. Edukacja polonistyczna

Odczytywanie liczb jednocyfrowych. Wyszukiwanie par liczb jednocyfrowych. 

Wskazywanie dziesiątek i jedności. Wyszukiwanie liczb dwucyfrowych. 

Wykonywanie matematycznych poleceń. Wymienianie liczb dwucyfrowych. 

Wyszukiwanie liczb dwucyfrowych. Podawanie liczb spełniających podaną 

zasadę. Odgadywanie zasady matematycznej. Wpisywanie cyfr. Zapisywanie 

liczb dwucyfrowych. Odgadywanie zasady zapisu liczb. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Nastroje”. Wyjaśnienie znaczenia dobrych rad. Edukacja społeczna

Nauka piosenki  „Szkolne niespodzianki”. Dobieranie tekstów do rytmów i 

łączenie ich liniami. Edukacja muzyczna

Słuchanie opowiadania Zofii Staneckiej „Głowa do góry”. Numerowanie 

kolejnych wydarzeń. Przepisywanie zdan. Uzupełnianie zdań. Odczytywanie 

wyrazu. Pisanie imion w kolejności alfabetycznej. Układanie wyrazów w 

kolejności alfabetycznej. Edukacja polonistyczna

Zapisywanie liczb za pomocą znaków rzymskich. Układanie znaków 

rzymskich. Zapisywanie liczb. Zapisywanie dat. Porównywanie liczb. 

Odczytywanie informacji. Obliczanie i zapisywanie działań. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Witają się części ciała”. Pisanie nazw dyscyplin 

sportowych. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Etyka: Szacunek dla ludzi  

z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi. Edukacja społeczna



Wykonanie gazetki na temat sportowych form aktywności osób 

niepełnosprawnych. Edukacja plastyczna

Czytanie opowiadania Zofii Staneckiej „Wyjście do szkoły”. Uzupełnianie 

brakującuych wyrazów. Przedstawianie scenki sytuacyjnej. Układanie zdania. 

Słuchanie wiersza J. Tuwima „Rycerz Krzykalski”. Czytanie dialogu. 

Układanie i pisanie przysłowia. Czytanie z podziałem na role. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Kto zmienił miejsce”. Test na prawdziwego rycerza. 

Sprawdzanie zrozumienia treści wiersza – qiuz. Etyka: Rozmowa o cechach 

rycerskich. Co to znaczy być rycerskim w dzisiejszych czasach. Edukacja społeczna

Wykonanie herbu królów polskich. Edukacja techniczna

Czytanie tekstu z pamiętnika. Układanie nazwy pomnika. Przepisywanie 

informacji. Pisanie odpowiedzi. Wpisywanie wyrazów do tabeli. Dzielenie 

wyrazów na głoski, litery i sylaby. Edukacja polonistyczna

Dodawanie liczb. Wykonywanie obliczeń. Zastępowanie cyframi znaków 

zapytania. Wskazywanie sum liczb. Łączenie liczb. Wykonywanie działań na 

dodawanie. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Zgadnij, kto ciebie wita”. Wymieniankie cech 

sanitariuszki. Pamiątki rodzinne z czasów wojny. Edukacja społeczna

Słuchanie fragmentu książki „Asiunia”. Czytanie fragmentu tekstu. Pisanie 

zdań o wojnie. Odczytywanie hasła. Przepisywanie zdania. Pisanie 

odpowiedzi. Czytanie wierszy Joanny Papuzińskiej. Edukacja polonistyczna

Obliczanie wyników w pamięci. Wykonywanie obliczeń. Wykonanie działań. 

Wskazywanie liczb. Wpisywanie liczb do tabeli. Rozwiązywanie zadania z 

treścią. Wykonywanie obliczeń pieniężnych. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Powiedz coś miłego koledze/koleżance”. Znajomość 

wydarzeń z historii  Polski. Edukacja społeczna

Czytanie tekstów „Bo jest wojna…” i „To miasto…”. Zaznaczanie poprawnych 

odpowiedzi. Wpisywanie czasowników do tabeli. Dopisywanie wyrazów. 

Podawanie tytułów tekstów. Pisanie z pamięci. Układanie puzzli. Edukacja polonistyczna

Dodawanie liczb dwucyfrowych. Wyjaśnianie własności dodawania. 

Obliczanie liczb. Wskazywanie pary działań. Obliczanie wyników w pamięci. 

Rozwiązywanie zadania z treścią. Wpisywanie liczb. Dodawanie liczb. 

Rozwiązywanie zadania nietypowego. Łączenie działań. Uzupełnianie 

informacji i odpowiadanie na pytania postawione w zadaniu. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Wolne miejsce”. Zabawa „Gra w zielone”. Edukacja społeczna

Słuchanie legendy „Syrena” Artura Oppmana. Czytanie i zapisywanie hasła. 

Przepisywanie tekstu. Wpisywanie przymiotników. Pisanie odpowiedzi. 

Czytanie fragmentu legendy. Dzielenie wyrazów na sylaby. Odróżnianie w 

legendzie elementów świata fikcji od rzeczywistości. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Uzupełnianie tekstu zadania. 

Rozwiązywanie zadań z treścią. Wykonywanie obliczeń. Uzupełnianie treści 

zadań. Układanie pytań do zadania. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Czyja to rzecz?”. Edukacja społeczna

Rysowanie portretu syreny. Edukacja plastyczna

Odczytywanie hasła. Czytanie tekstu „Nad brzegiem Wisły”. Uzupełnianie 

diagramu. Układanie zdania. Pisanie wyrazów wielką literą. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Podawanie przedmiotu”. Odgrywanie scenek 

dramowych. Etyka: Identyfikowanie się z grupą społeczną – klasą. Edukacja społeczna

Rozmowa na temat zwierząt. Przeprowadzenie rozmowy na tematy dzikich 

terenów nad rzekami. Kolorowanie ptaków. Szukanie informacji o Wiśle. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie makiety rzeki Wisły. Edukacja techniczna

Śpiewanie piosenki „Szkolne niespodzianki”.Rozpoznawanie dźwięków gamy. 

Pisanie dźwięku si. Edukacja muzyczna



Zabawa „Jestem dobrym słuchaczem”. Słuchanie fragmentu książki A. 

Chylińskiej „Zezia i Giler”. Układanie i zapisywanie pytań do odpowiedzi. 

Układanie rymowanki. Wyrazy podstawowe i wyrazy pokrewne. Czytanie 

tekstu z pamiętnika. Pisanie odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym 

tekstem. Pisanie nazw czynności w kolejności alfabetycznej. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie krzyżówki matematycznej. Utrwalanie pojęć: odjemna, 

odjemnik, różnica. Odejmowanie liczb w zakresie 100 bez przekraczania 

progu dziesiątkowego. Sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania. 

Rozwiązywanie zadań z treścią. Edukacja matematyczna

Wakacyjne pamiątki symbolem miejsc, w których spędzaliśmy wakacje. 

Etyka: Spędzanie wakacji w gronie rodziny. Edukacja społeczna

Wskazywanie miast na mapie Polski. Oglądanie skarbów przywiezionych z 

wakacji. Opowiadanie o nich ciekawych historii. Edukacja przyrodnicza

Słuchanie i analizowanie wiersza  W. Szymborskiej „Mapa”. Uzupełnianie 

zdań nazwami kontynentów i kierunków geograficznych. Pisownia nazw 

geograficznych dużą literą. Zasady pisowni nazw województw. Edukacja polonistyczna

Odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

Sposoby odejmowania liczb dwucyfrowych od liczb dwucyfrowych. Kolejność 

wykonywania działań, w których występuje znak dodawania i odejmowania. 

Uzupełnianie tabelek matematycznych i grafów liczbowych. Rozwiązywanie 

zadań z treścią z wykorzystaniem grafów liczbowych. Edukacja matematyczna

Zabawa integrująca zespół klasowy  „Potworek”.  Utożsamianie się z 

regionem, w którym mieszkamy. Edukacja społeczna

Różnice między mapą a globusem. Znaki i symbole znajdujące się na mapie. 

Kierunki geograficzne – róża wiatrów. Rodzaje map. Ustalanie położenia 

Polski w Europie i na świecie. Położenie  i nazwy kontynentów. Odczytywanie 

informacji z mapy. Edukacja przyrodnicza

Współczesne systemy nawigacji satelitarnej GPS. Edukacja techniczna

Słuchanie opowiadania Ireny Landau „List z kolonii”. Czytanie listu – 

powtórzenie elementów listu i kolejności ich występowania. Uzupełnianie 

planu wydarzeń. Pisanie imion w kolejności alfabetycznej. Rodzina wyrazu 

list. isanie listu do bliskiej osoby z wykorzystaniem korespondencyjnych 

skrótów. Wypowiadanie się na temat wysłuchanych i przeczytanych tekstów. Edukacja polonistyczna

Doskonalenie umiejętności odejmowania liczb w zakresie 100 – 

wykorzystanie różnych technik odejmowania. Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Uzupełnianie grafów liczbowych. Wykorzystanie odejmowania w zabawach 

matematycznych. Edukacja matematyczna

Zabawa integrująca zespół klasowy „Słowa, które chcielibyśmy usłyszeć”. 

Przygotowanie dla kolegi/koleżanki zadań matematycznych – praca w grupie. 

Formy grzecznościowe  używane w listach. Ocena postępowania bohaterów 

tekstu. Podtrzymywanie przyjaźni.  Utożsamianie się z rodziną i grupą 

rówieśniczą. Etyka: Różnice w sposobie komunikowania się z osobą dorosłą 

należącą do rodziny, obcą i rówieśnikami. Ocena postępowania bohaterów 

opowiadania – odpowiedzialność, pomoc. Edukacja społeczna

Słuchanie opowiadania D. Wawiłow „Żaby podróżniczki”. Czytanie tekstu na 

temat polskich krajobrazów i regionów geograficznych. Opisywanie 

wybranego krajobrazu. Przepisywanie zdań. Pisanie wyrazów z u i wyrazów z 

końcówką -uje. Zabawa słowna „Co widać z okien samochodu lub pociągu?”. 

Wykonywanie zadań z programowania. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań z treścią na odejmowanie liczb. Uzupełnianie 

odpowiednimi danymi treści zadania. Przedstawianie rozwiązania zadania na 

grafieliczbowym. Rozwiązywanie zadań z treścią na porównywanie różnicowe  

i obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna



Zabawa dramowa „W fabryce kartek pocztowych” – podział ról i zadań. 

Wspólne przygotowanie  wystawy klasowej „Zakątki naszego kraju”. 

Poznanie symbolu miasta Torunia. Cechy charakteru cukiernika Bogumiła: 

pracowitość i bezinteresowna pomoc innym. Edukacja społeczna

Poznanie krajobrazów Polski. Wskazywanie na mapie regionów  i krain 

geograficznych. Edukacja przyrodnicza

Poznanie pojęcia pejzaż jako artystycznego obrazu krajobrazu. Oglądanie 

zdjęć obrazów polskich i europejskich malarzy artystów  przedstawiających 

pejzaże. Omówienie prac artystów  pod względem pokazania na obrazach 

światła, kolorów i kształtów. Malowanie pejzaży rzeczywistych  i 

wymyślonych. Edukacja plastyczna

Czytanie ze zrozumieniem opowiadania „Akcja Telefon” . Układanie i 

zapisywanie odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu. Opowiadanie o 

przebiegu akcji Telefon. Pisanie e-maila. Określanie nastroju wiersza C. 

Janczarskiego  „Wrzesień”. Wskazywanie w tekście wiersza czasowników. 

Przepisywanie wyrazów z u. Wpisywanie do tabeli czasowników w czasie 

teraźniejszym i przyszłym. Edukacja polonistyczna

Zabawa „Ekologiczne drzewko”. Ochrona przyrody obowiązkiem każdego 

obywatela. Sposoby  ochrony przyrody: zbieranie zużytych  telefonów 

komórkowych, akcja „Sprzątanie Świata”. Edukacja społeczna

Recykling – wyjaśnienie pojęcia. Idea akcji „Sprzątanie Świata”. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie budowli z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Edukacja techniczna

Nauka piosenki „Jak dobrze nam zdobywać góry”. Wymienianie nazw 

dźwięków umieszczonych na pięciolinii. Słuchanie dźwięków gamy. Granie 

gamy na dzwonkach chromatycznych. Edukacja muzyczna

Czytanie tekstu z pamiętnika o pracach związanych z przygotowaniem 

przedstawienia. Czytanie fraszek „Kram z wierszykami”. Układanie 

wierszyków. Układanie odpowiedzina pytania nauczyciela. Pisanie wyrazów w 

kolejności alfabetycznej. Poprawianie zdań  zgodnie z tekstem w pamiętniku. 

Przepisywanie tekstu. Poznanie pojęć: antonimy, synonimy, wyrazy 

wieloznaczne. Ilustrowanie znaczenia wyrazów. Stopniowanie przymiotników. 

Zamienianie czasów czasowników z czasu teraźniejszego na czas przeszły. Edukacja polonistyczna

Przypomnienie pojęć z geometrii: linia prosta, krzywa, łamana, odcinek. 

Poznanie jednostki długości: milimetr. Mierzenie i kreślenie odcinków. 

Obliczanie sumy długości odcinków. Zamienianie jednostek długości. 

Porównywanie długości odcinków. Edukacja matematyczna

Zabawa integrująca zespół klasowy „Opowiedz nam o rysunku”. Zasady 

komunikowania się w relacjach mówca – słuchacz. Etyka: Ocena zachowania 

bohaterów pamiętnika. Szanowanie rówieśników. Świadomość swoich wad i 

zalet. Edukacja społeczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Nasze zainteresowania”. Wyjaśnianie 

pojęcia uzdolnienia. Samodzielne zapoznanie się z tekstem „Niezwykła 

niespodzianka klasy 3a” i informacjami w nawiasach. Czytanie inscenizacji z 

podziałem na role. Uzupełnianie zdań. Pisanie zdania z pamięci. Układanie i 

pisanie zdań ze zwrotami: odnieść zwycięstwo, ponieść porażkę. Pisanie 

wyrazów z ó – uzupełnianie tabeli zgodnie z zasadami pisowni wyrazów z ó. Edukacja polonistyczna

Przypomnienie wiadomości o wielokątach. Rodzaje wielokątów. Mierzenie 

boków wielokątów. Układanie figur z trójkątów. Edukacja matematyczna



Dostrzeganie i ocenianie swoich uzdolnień. Samoocena i ocena koleżeńska. 

Świadomość, iż jednostka jest częścią większej grupy, np. klasy. 

Odwoływanie się do takich wartości jak: obowiązkowość, pracowitość, 

odpowiedzialność, pomoc i życzliwość w kontekście wykonania wspólnego 

zadania (przygotowanie przedstawienia dla klasy I). Etyka: Okazywanie 

szacunku rówieśnikom z klasy o innych zainteresowaniach i uzdolnieniach. 

Klasa jako zespół osób o różnych charakterach, zainteresowaniach i 

poglądach. Edukacja społeczna

Zabawa „Jak inni mnie widzą, jak sam widzę siebie”. Ćwiczenie czytania – 

czytanie różnych tekstów literackich: opowiadania „Każdy ma moc w sobie”, 

wiersza „Piegi”, legendy „O czarodziejskim młynku z Wieliczki”. 

Odpowiadanie na pytania nt. bohaterów opowiadania. Rozpoznawanie części 

mowy: rzeczowników, czasowników, przymiotników. Układanie i pisanie zdań 

z powiedzeniami dotyczącymi uczuć. Ćwiczenie pisowni wyrazów z ó. 

Układanie dalszego ciągu opowiadania. Korzystanie z różnych źródeł wiedzy. Edukacja polonistyczna

Przypomnienie informacji o kierunkach w przestrzeni. Rozwiązywanie 

zagadek matematycznych. Odczytywanie i układanie kodów 

strzałkowych.Rysowanie drogi zgodnie z kodem strzałkowym. Grupowanie w 

pary liczb zgodnie z podanym warunkiem. Obliczanie sumy i różnicy cyfr 

liczby dwucyfrowej. Edukacja matematyczna

Ocenianie postępowania bohaterów wiersza „Piegi”. Rozpoznawanie emocji i 

uczuć. Branie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. Słowa, które ranią. 

Etyka: Przyzwolenie na ośmieszanie innej osoby a odpowiedzialność 

osobista i grupowa. Edukacja społeczna

Rozumienie pojęć: portret, autoportret i portret zbiorowy na przykładzie zdjęć 

obrazów polskich i zagranicznych portrecistów. Cechy portretu. Malowanie 

autoportretu. Wyszukiwanie w różnych materiałach źródłowych portretów 

dzieci namalowanych przez Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza 

Makowskiego. Edukacja plastyczna

Układanie skojarzeń do słowa bezpieczeństwo. Czytanie tekstu „Nasze 

bezpieczeństwo”. Wypowiadanie się na temat ilustracji i tekstów w 

podręczniku. Czytanie zdań zgodnie ze znakami interpunkcyjnymi. 

Dopisywanie brakujących części zdań – pisownia czasowników z 

przeczeniem nie. Układanie zdań rozkazujących. Czytanie informacji w 

internetowym kodeksie drogowym. Pisanie wyrazów z ż. Edukacja polonistyczna

Dodawanie i odejmowanie liczb w pamięci. Uzupełnianie drzewek 

matematycznych. Zapisywanie liczb dwu- i trzycyfrowych zgodnie z podanym 

warunkiem. Zapisywanie informacji za pomocą znaków rzymskich i cyfr 

arabskich. Rysowanie odcinków o podanej długości. Rozwiązywanie zadań z 

treścią na porównywanie różnicowe, obliczenia pieniężne i zegarowe. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Znajdź kogoś, kto…”. Edukacja społeczna

Rodzaje znaków drogowych i ich znaczenie. Rola odblasków w zachowaniu 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Rozpoznawanie niebezpiecznych 

sytuacji w domu, na ulicy, w szkole. Łączenie znaków z ich opisem. 

Utrwalenie telefonów alarmowych. Edukacja przyrodnicza

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń 

gospodarstwa domowego. Edukacja techniczna



Słuchanie opowiadania „Lekcja przepisów drogowych”. Udzielanie 

odpowiedzi na pytania. Ocena postępowania bohaterów pod kątem ich 

zachowania na ulicy. Pisanie nazw znaków drogowych w kolejności 

alfabetycznej. Liczenie wyrazów w zdaniu, liter i głosek w wyrazach. 

Rozpoznawanie samogłosek i dwuznaków. Odgrywanie scenek sytuacyjnych 

związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Układanie i 

zapisywanie wyrazów bliskoznacznych i pokrewnych. Przepisywanie zdania. 

Podkreślanie czasowników. Edukacja polonistyczna

Zabawa integrująca zespół klasowy „Ustaw się w ciszy”. Praca służb 

ratunkowych. Przestrzeganie zasad współpracy podczas zabawy i nauki. Edukacja społeczna

Rozwiązywanie minitestu dotyczącego bezpiecznych zachowań. Wycieczka 

na skrzyżowanie ulic – bezpieczne przejście przez ulicę. Numery alarmowe. 

Improwizowanie scenki telefonicznego wzywania pomocy: policji, straży 

pożarnej, pogotowia ratunkowego. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie z tektury znaków drogowych. Edukacja techniczna

Śpiewanie piosenki „Jak dobrze nam zdobywać góry”. Improwizowanie treści 

muzycznych i pozamuzycznych piosenki. Zapisywanie na pięciolinii piosenki 

„Wlazł kotek na płotek”. Granie melodii na dzwonkach chromatycznych. 

Nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków. Edukacja muzyczna

Czytanie tekstu z pamiętnika. Rozmowa na temat porządkowania lub 

zapamiętywania informacji. Zapisywanie hasła. Czytanie propozycji uczenia 

się. Uzupełnianie dialogu. Układanie wyrazów. Odczytywanie i pisanie hasła. 

Czytanie definicji związków frazeologicznych. Łączenie związków 

frazeologicznych z rysunkami i wyjaśnieniami. Edukacja polonistyczna

Mnożenie liczb w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczanie 

iloczynów. Wskazywanie czynników. Wskazywanie dwóch czynników. 

Szukanie takich samych iloczynów. Uzupełnianie działań. Zapisywanie 

działań. Granie w grę planszową. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Uścisk przyjaźni”. Ocena postępowania – pomoc, 

życzliwość wdzięczność. Edukacja społeczna

Podpisywanie obrazków. Podkreślanie właściwych zdań. Otaczanie pętlą 

wypowiedzi. Pisanie kolejnych myśli. Wyjaśnianie znaczenia frazeologizmu. Edukacja polonistyczna

Stosowanie poznanych własności mnożenia. Przepisywanie działań. 

Obliczanie wyników. Obliczanie iloczynów. Pamięciowe obliczanie wyników. 

Mnożenie liczb przez 0. Wskazywanie liczb. Uzupełnianie zdania. 

Wpisywanie liczb. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Podawanie przedmiotu”. Wskazywanie zdań 

prawdziwych lub fałszywych. Edukacja społeczna

Wykonanie ilustracji do powiedzenia myśl nie daje mi spokoju. Edukacja plastyczna

Oglądanie obrazków i czytanie informacji. Tworzenie hasła. Wykorzystywanie 

informacji. Pisanie zdań na temat korzystania z internetu. Słuchanie wiersza 

„W sieci”. Uzupełnianie diagramu. Wykonanie mapy myśli „Do czego 

potrzebna jest szkoła?”. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie działań. Wykonywanie obliczeń na mnożenie i dodawanie. 

Rozwiązywanie zadania tekstowego. Zapisywanie działania. Rozwiązywanie 

zadania dwoma sposobami. Wykonywanie działań na mnożenie i 

odejmowanie. Zapisywanie działań i obliczanie. Rysowanie kropek zgodnie z 

działaniem i obliczanie. Rozwiązywanie zadania z treścią. Uzupełnianie 

działań według wzoru. Wykonywanie obliczeń z zastosowaniem różnych 

działań. Obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna

Zabawa integracyjna „Wszyscy, którzy…”. Sposoby wykorzystania nowych 

technologii – burza mózgów. Etyka: Zgodnie i twórczo współpracuje w 

sytuacji zadaniowej. Edukacja społeczna

Słuchanie opowiadania „Po co to wszystko?”. Odczytywanie hasła. 

Przepisywanie zdań do zeszytu. Łączenie powiedzeń. Wyjaśnianie 

powiedzenia. Wyszukiwanie nazw cech. Edukacja polonistyczna



Mnożenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe w zakresie 100. Mnożenie 

liczb. Mnożenie liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową. Zapisywanie poleceń 

w jednym działaniu. Uzupełnianie grafów. Rozwiązywanie zadania na 

obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadań z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Co mamy wspólnego”. Podawanie argumentów – 

burza mózgów. Edukacja społeczna

Wpisywanie właściwych numerów. Dopisywanie nazwy zwierząt. Wpisywanie 

brakujących liter. Pisanie zdań o psach przewodnikach. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Ludzie do ludzi”. Szukanie informacji o zwierzętach. 

Etyka: Wydawanie swoich opinii na temat tresury zwierząt. Edukacja społeczna

Sposoby uczenia się zwierząt. Rozmowa na temat nauki zwierząt. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie obrazu do utworu muzycznego. Edukacja plastyczna

Praca techniczna „Pies przewodnik” z masy solnej. Edukacja techniczna

Słuchanie utworu Johanna Straussa syna „Nad pięknym Dunajem”. Łączenie 

nazw solmizacyjnych i literowych. Omówienie treści obrazów. Edukacja muzyczna

Czytanie teksu z pamiętnika. Odczytywanie hasła. Naklejanie do wypowiedzi 

nazwy osób. Czytanie zdań. Łączenie wyjaśnień. Czytanie informacji o 

wyrazach. Wypełnianie diagramu. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań z treścią. Rozwiązywanie zadania za pomocą 

odejmowania i mnożenia. Rozwiązywanie zadania z drzewkiem 

matematycznym. Dobieranie rozwiązań. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Głuchy telefon”. Edukacja społeczna

Zaznaczanie właściwych odpowiedzi. Zapisywanie wyrazów. Uzupełnianie 

zdań. Pisanie odpowiedzi. Pisanie objaśnień. Edukacja polonistyczna

Dzielenie liczb w zakresie tabliczki mnożenia. Obliczanie ilorazów. 

Wstawianie liczb. Wykonywanie działań matematycznych. Wskazywanie 

dzielnych. Sprawdzanie poprawności wykonywanych działań. Układanie 

działań. Układanie zadania tekstowego. Układanie pytań do zadania. 

Rozwiązywanie zadania z treścią. Uzupełnianie działań. Dopisywanie działań. 

Obliczanie dzielnej i dzielnika. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Ukłony”. Edukacja społeczna

Słuchanie tekstu „Mieszkał Piotrek na peronie?...”. Zapisywanie hasła. 

Rozwiązywanie zagadek. Wpisywanie zapożyczeń. Rozwiązywanie rebusu. Edukacja polonistyczna

Rozumie własności dzielenia. Wykonywanie obliczeń w pamięci. 

Rozwiązywanie zadania na obliczenia pieniężne. Obliczanie wyników w 

pamięci. Zastępowanie liczbami znaków zapytania. Wstawianie liczb. 

Wskazywanie liczb. Wykonywanie działań z dwoma znakami 

matematycznymi. Rozwiązywanie zadania z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Zabawa z piłką”. Edukacja społeczna

Czytanie tekstu „Język znaków”. Nalepianie odpowiednich obrazków. 

Słuchanie opowiadania „Poczta”. Zapisywanie hasła. Odczytywanie i pisanie 

zdania. Zapisywanie imienia i nazwiska za pomocą alfabetu Morse’a. 

Wyklejanie obrazków. Pisanie wyrazów. Wykonanie mapy myśli o innych 

sposobach komunikowania się. Edukacja polonistyczna

Dzielenie liczb dwucyfrowych przez liczby jednocyfrowe. Podawanie liczb z 

tabliczki mnożenia. Analizowanie sposobu dzielenia. Obliczanie ilorazów. 

Obliczanie liczby tygodni. Rozwiązywanie zadania na obliczenia pieniężne. 

Uzupełnianie grafów. Rozwiązywanie zadania z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Krzesło na niby”. Rozmowa na temat alfabetu Braille’a 

i języka migowego. Zapisywanie notatki o telegrafie. Przedstawianie 

wybranych postaci. Etyka: Słuchanie opowiadania o przyjaźni – przyjaźń z 

dziewczynką niewidomą. Edukacja społeczna



Praca plastyczna o przyjaźni. Edukacja plastyczna

Łączenie opisów z informacjami. Podkreślanie wyrazów. Wypisywanie 

znaków dźwięków. Znaczenie gestów – pisanie o czym informują podane 

gesty. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Jakie to zwierzątko?”. Etyka: Rozmowa na temat 

sygnałów odbieranych za pomocą wzroku. Burza mózgów – wiadomości 

przekazywane dotykiem. Edukacja społeczna

Sposoby porozumiewania się zwierząt. Rozpoznawanie wybranych zwierząt. Edukacja przyrodnicza

Kolorowanie rysunków zwierząt. Edukacja plastyczna

Wykonanie rekwizytów tanecznych. Edukacja techniczna

Wymyślanie tańca. Nauka piosenki pt. „Kraina Rodzina”. Wykonanie utworu 

na instrumentach perkusyjnych. Edukacja muzyczna

Odczytywanie hasła z plątaninki literowej. Porównywanie szkoły współczesnej 

i dawnej na podstawie ilustracji w podręczniku, własnych doświadczeń, tekstu 

z pamiętnika i wiersza „W dawnej szkole”. Wyjaśnianie wyróżnionych w 

wierszu wyrazów, np. pulpit, kałamarz. Edukacja polonistyczna

Przepisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Przeliczanie głosek, liter i 

sylab w wyrazach. Tworzenie wypowiedzi pisemnej na temat szkoły swoich 

marzeń. Obejrzenie prezentacji o nietypowych szkołach działających na 

świecie, np. szkoła Steva Jobsa, szkoła w Dolinie Krzemowej. Edukacja polonistyczna

Przyporządkowywanie tekstu do osoby, która je wypowiada. Poznanie pojęć 

skrót i skrótowiec oraz pisanie z nimi zdań. Pisanie notatki graficznej 

dotyczącej pisowni wyrazów z ó w zakończeniach: -ów, -ówka, -ówna i do 

zapamiętania. Czytanie legendy „O smoku ze Smoczej Jamy” – wskazywanie 

wyrazów z ó niewymiennym. Edukacja polonistyczna

Rozkładanie liczb dwucyfrowych na dwie liczby podzielne przez określoną 

liczbę. Poznanie sposobu dzielenia liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową. 

Uzupełnianie grafów wynikami dzielenia. Rozwiązywanie zadania z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Przywitaj się ze mną” – formy grzecznościowe i gesty 

podczas powitań. Sposoby uczenia się w szkołach współczesnych i dawnych. 

Poznanie szkoły swoich dziadków. Etyka: Wyrażanie szacunku wobec 

nauczyciela. Edukacja społeczna

Słuchanie opowiadania „Nauka w Akademii”. Układanie i zapisywanie 

odpowiedzi na pytania. Rozmowa nt. nietypowego prowadzenia zajęć w 

Akademii pana Kleksa. Porównywanie szkoły współczesnej z Akademią pana 

Kleksa. Układanie synonimów. Odczytywanie i pisanie nazw miast według 

podanej zasady. Układanie wypowiedzi twórczej nt. swojej nauki w Akademii 

pana Kleksa. Wyszukiwanie w tekście wyrazów z końcówką -ów i ó 

niewymiennym. Układanie i zapisywanie zdań z wyrazami z trudnościami 

ortograficznymi. Edukacja polonistyczna

Poznanie dzielenia z resztą. Przedstawienie dzielenia z resztą za pomocą 

patyczków. Rozwiązywanie zadania z treścią. Rozwiązywanie zadania na 

obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Powitalne emotikony”. Zabawa towarzyska „Rysujemy 

słońce”. Miłe gesty i słowa podziękowania w relacjach rówieśniczych. 

Współpraca w zabawie i w nauce. Edukacja społeczna



Malowanie atramentem – kleksografia. Edukacja plastyczna

Odczytywanie hasła – imienia i nazwiska głównego bohatera książki 

„Akademia pana Kleksa”. Słuchanie fragmentu książki czytanego przez N. 

Wyszukiwanie informacji na temat uczniów Akademii. Odczytywanie imion i 

numerowanie ich w kolejności alfabetycznej. Czytanie opisu pana Kleksa – 

wyróżnianie elementów opisu. Porządkowanie planu opisu i przepisywanie go 

do zeszytu. Ustne i pisemne opisywanie postaci. Wypowiadanie się na temat 

swoich rozmówców. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie działań na dzielenie z resztą. Sprawdzanie dzielenia z resztą 

za pomocą mnożenia i dodawania. Wskazywanie liczby, przez którą można 

podzielić liczby, np. 8, 14, aby otrzymać resztę z dzielenia 2. Rozwiązywanie 

zadania z treścią na pojemność. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Jaki jesteś?/ Jaka jesteś?”. Poznanie swoich 

rówieśników jako element lepszych relacji koleżeńskich i lepszej współpracy. 

Etyka: Okazywanie szacunku swoim rówieśnikom podczas rozmów z nimi, 

wspólnej pracy i zabawy. Uświadomienie sobie, że rówieśnicy, z którymi nie 

utrzymujemy bliższych relacji, są także członkami grupy klasowej. Edukacja społeczna

Czytanie ze zrozumieniem opowiadania „Znów idziemy do szkoły”. 

Omówienie treści. Sprawdzenie zrozumienia treści – zaznaczanie w teście 

odpowiedzi. Układanie i zapisywanie zdania oznajmującego. Uzupełnianie 

zdań wyrazami z rodziny wyrazu szkoła. Wyszukiwanie w tekście 

opowiadania fragmentu i uzupełnianie nim zdania. Układanie i zapisywanie 

wypowiedzi nt. „Co lubię w swojej szkole?”. Układanie i zapisywanie 

rymowanki z dwoma wyrazami z ó. Wyróżnianie czasowników i określanie ich 

liczby. Edukacja polonistyczna

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią: na porównywanie 

różnicowe; na obliczenia pieniężne; z wykorzystaniem kilku działań. 

Analizowanie treści zadania i rozpisywanie kolejnych etapów jego 

rozwiązania. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Miło mi ciebie widzieć”. Zabawa „Szukam osoby, 

która…”. Etyka: Empatia w stosunku do osób chorych. Edukacja społeczna

Rozwiązywanie rebusów. Wypowiadanie się na temat ilustracji i 

przeczytanego tekstu w podręczniku. Pisanie nazw przyrządów optycznych, 

dzięki którym można poznawać przyrodę. Uzupełnianie diagramu. Słuchanie 

wierszyków – zagadek „Zgadywanki” i udzielanie poprawnych odpowiedzi. 

Zapisywanie pomysłów na zajęcia w terenie. Pisanie planu na zachowanie 

okazów roślin. Uzupełnianie plakatów. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Meduza”. Magiczne słowa na powitanie. Obowiązek 

przestrzegania zasad podczas obserwowania przyrody. Edukacja społeczna

Poznanie składników przyrody – układanie liter we właściwej kolejności. 

Wskazywanie składników przyrody ożywionej i nieożywionej. Przyrządy 

służące do obserwacji przyrody. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w 

terenie. Ćwiczenia praktyczne w posługiwaniu się przyrządami optycznymi – 

lupa, lornetka, mikroskop. Nazywanie okazów przyrodniczych. Szkicowanie 

roślin – graficzna forma zapisu notatki o roślinach rosnących w pobliżu 

szkoły. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie pająka z papieru. Przygotowanie albumu lub kolorowej 

kompozycji z liści. Edukacja techniczna

Śpiewanie gamy nazwami solmizacyjnymi. Śpiewanie na wyrywki dźwięków 

gamy. Podpisywanie dźwięków nazwami solmizacyjnymi i literowymi. 

Zapoznanie się z tekstem i melodią piosenki „Tańcząca złota Jesień”. 

Tańczenie do melodii piosenki. Edukacja muzyczna



Swobodne rozmowy na temat swojego nastroju i sposobów jego poprawy. 

Numerowanie nazw kolorów w kolejności alfabetycznej. Czytanie tekstu z 

pamiętnika i wiersza Anny Onichimowskiej „Pole”. Ustne opisywanie jesieni i 

ilustracji w podręczniku. Pisanie zdań o jesieni. Odnajdywanie określonych 

fragmentów tekstu. Poznanie rodzajów słowników i praktyczne ich 

wykorzystanie w ćwiczeniu. Wyjaśnianie pojęcia słownik. Edukacja polonistyczna

Wyróżnianie czasowników i przymiotników. Słuchanie informacji o malarstwie 

i technikach malarskich. Uzupełnianie zdań o malarstwie. Pisanie wyrazów 

przeciwstawnych do wyrazów np.: ponura, zimna, szara. Szukanie 

synonimów do wyrazu obraz. Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie pojęcia 3 razy więcej. Dostrzeganie różnicy między zapisem o 

3 więcej i 3 razy więcej. Zapisywanie liczb, które są kilka razy większe od 

podanych liczb. Rozwiązywanie zadań z treścią na porównywanie ilorazowe. 

Mierzenie długości odcinków. Łączenie odcinków w pary, z których jeden jest 

2 razy dłuższy od drugiego. Rozwiązywanie zadania na obliczenia pieniężne. 

Analizowanie zadania z treścią i zapisywanie kolejnych etapów jego 

rozwiązania. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Powitania” – młodzieżowe formy witania się. Ćwiczenia 

krótkiej rozmowy powitalnej i grzecznościowej. Edukacja społeczna

Barwy i nastroje jesieni. Obraz pola w różnych porach roku. Edukacja przyrodnicza

Poznanie definicji słów: malarstwo, mozaika, witraż. Techniki malarskie – 

akwarele, pastele, technika olejna, kolaż, witraż, mozaika. Oglądanie zdjęć 

obrazów namalowanych różnymi technikami przez polskich malarzy. 

Odczytywanie nazw kolorów umieszczonych na opakowaniu farb. 

Wskazywanie kolorów, którymi można namalować jesienny pejzaż. 

Wskazywanie przedmiotów, które można namalować przykładowymi 

kolorami. Szukanie informacji o Jacku Malczewskim. Wykonanie mozaiki z 

papieru lub bibułki. Edukacja plastyczna

Zabawa twórcza „Przejście po jesiennych kamieniach”. Czytanie wierszy 

„Jesienny spacer” i „Pora wesoła”. Pisanie odpowiedzi na pytania. 

Wyjaśnianie poetyckiego zwrotu. Utrwalenie pojęcia synonim. Pisanie zdań o 

jesieni. Wskazywanie wypowiedzi, które pasują do przeczytanych wierszy: 

„Jesienią” i „Zielony, żółty, rudy, brązowy”. Tworzenie rymów. Układanie i 

zapisywanie rymowanek. Układanie i pisanie wiersza o jesieni. Czytanie 

tekstu o Bieszczadach. Przygotowanie scenki „Powitanie jesieni”. Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie pojęcia tyle razy mniej. Spostrzeganie różnicy między 

pojęciem tyle razy mniej a pojęciem o tyle mniej. Wpisywanie w okienka, ile 

razy mniej jest żółtych kratek niż czerwonych. Łączenie w pary liczb, z których 

jedna jest 3 razy mniejsza od drugiej. Rozwiązywanie zadań z treścią na 

porównywanie ilorazowe. Wykonanie rysunku do zadania. Rozwiązywanie 

zadania z treścią na obliczenia zegarowe. Analiza treści zadania i 

zapisywanie etapów jego rozwiązania. Wykonanie zadania nietypowego. Edukacja matematyczna

Wspieranie kolegów podczas zabawy twórczej. Współpraca podczas 

przygotowywania scenki dramowej „Powitanie jesieni”. Wartości 

respektowane przez środowisko klasowe: przyjaźń, koleżeństwo, pomoc, 

wdzięczność, życzliwość. Edukacja społeczna



Przypomnienie ram czasowych trwania kalendarzowej jesieni. Wskazywanie 

na mapie Polski Bieszczad, najwyższego szczytu i przebiegającej granicy. 

Planowanie i pokazywanie na mapie trasy podróży od miejsca zamieszkania 

do Bieszczad. Czytanie informacji o Bieszczadach. Uzupełnianie zdań nt. 

pasma górskiego. Omówienie krajobrazu, fauny i flory Bieszczad. 

Przygotowanie gazetki nt. zwierząt żyjących w Bieszczadach. Zasady 

bezpieczeństwa podczas górskich wędrówek. Bieszczadzki Park Narodowy i 

jego logo. Edukacja przyrodnicza

Słuchanie opowiadania Tiny Oziewicz „O liściu kasztanowca, który chciał 

zerwać się z drzewa”. Numerowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń. 

Opowiadanie treści tekstu zgodnie z przygotowanym planem. Cytowanie 

fragmentu tekstu pasującego do sytuacji podanej przez N. Czytanie 

fragmentu opowiadania o wędrówce liści. Analizowanie opisu kasztana. 

Opisywanie żołędzia. Edukacja polonistyczna

Pisanie nazw darów jesieni. Łączenie rzeczowników z odpowiadającym im 

czasownikiem. Układanie i pisanie zdań z wybranymi związkami wyrazowymi. 

Uzupełnianie tabeli informacjami o jarzębinie na podstawie przeczytanego 

tekstu. Uzupełnianie programu właściwymi symbolami. Edukacja polonistyczna

Czytanie matematycznego dialogu związanego z porównywaniem liczb. 

Rozwiązywanie zadań z treścią na porównywanie liczb. Wskazywanie par 

liczb, z których jedna z liczb jest od drugiej 8 razy większa i par liczb, z 

których jedna z tych liczb jest od drugiej 8 razy mniejsza. Wyciąganie 

wniosków na podstawie wykonanego zadania. Pisanie krótkiej notatki 

matematycznej. Rozwiązywanie zadania trudniejszego. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Pomnik”. Etyka: Szanowanie innych członków grupy 

zadaniowej. Edukacja społeczna

Wyjaśnianie procesu usychania, opadania i zmiany barwy liści. Wygląd, 

cechy szczególne i przeznaczenie kasztanów i żołędzi. Czytanie informacji o 

jarzębinie. Edukacja przyrodnicza

Swobodne wypowiadanie się na temat grzybów. Ustalanie, czego U. chcieliby 

się jeszcze o nich dowiedzieć. Słuchanie opowiadania Wojciecha Mikołuszki 

„Grzyby”. Czytanie tekstu „Grzybobranie”. Opisywanie grzybów jadalnych. 

Poprawianie zdań dotyczących zasad grzybobrania. Zapisywanie pytań do 

podkreślonych fragmentów zdań. Poznanie pojęcia mikoryza.nWykonanie 

komiksu lub przygotowanie scenki przedstawiającej zasady grzybobrania. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań utrwalających poznany materiał: pamięciowe 

obliczanie wyników i dzielenia; kolejność wykonywania działań; mnożenie i 

dzielenie liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową; sprawdzanie wyników 

dzielenia; stosowanie własności dzielenia w obliczeniach; dzielenie z resztą; 

rozwiązywanie zadań z treścią na: obliczenia pieniężne, wagowe, 

porównywanie ilorazowe. Edukacja matematyczna

Zabawa powitalna „Przywitajmy się”. Edukacja społeczna

Grzyby jadalne i trujące. Opisywanie grzybów. Rozpoznawanie 

podstawowych gatunków grzybów. Współpraca między gatunkami grzybów i 

drzew. Budowa grzybów kapeluszowych – uzupełnianie rysunku grzyba 

naklejkami z podpisami. Zasady prawidłowego grzybobrania. Przygotowanie 

ustnej informacji na temat potraw i przetworów z grzybów oraz na temat 

grzybów hodowanych przez człowieka. Edukacja przyrodnicza

Samodzielne czytanie tekstu Wojciecha Mikołuszki „Żołędzie”. Omówienie 

treści opowiadania. Układanie dalszego ciągu opowiadania. Przepisywanie 

zdania z podręcznika. Pisanie czasowników w kolejności alfabetycznej. 

Utrwalanie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi – wyrazy z u, rz, 

ż. Zapisywanie nazwy słownika ortograficznego. Opisywanie przebiegu 

zabawy „Berek żołędziowy”. Edukacja polonistyczna



Sprawdzanie znaczenia frazeologizmów w słowniku frazeologicznym. 

Układanie i zapisywanie zdania z wyrażeniami: jeden żołądź, kilka żołędzi. 

Poznanie wyrazów zapożyczonych z innych języków. Utrwalenie pojęcia 

skrót. Edukacja polonistyczna

Zabawa integrująca zespół klasowy „Imiona”. Edukacja społeczna

Powtórzenie wiadomości o żołędziach na podstawie tekstu przyrodniczego 

„Żołędzie”. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie kasztanowych/żołędziowych stworków. Edukacja techniczna

Przedłużenie czasu trwania nuty. Wprowadzenie pojęcia staccato. Śpiewanie 

piosenki „Tańcząca złota Jesień”. Edukacja muzyczna

Zabawa na spostrzegawczość „Zapamiętaj jak najwięcej szczegółów”. 

Słuchanie opowiadania „Co się z nią stało?” ks. Jana Twardowskiego. 

Czytanie kartki z pamiętnika. Odczytywanie i zapisywanie wypowiedzenia. 

Rzeczowniki w parze z przymiotnikiem – określanie liczby przymiotników. 

Stopień równy, wyższy i najwyższy przymiotników. Skreślanie błędnych 

wyrazów w wypowiedzeniach. Układanie i zapisywanie zdań. Zabawa słowna 

„Jaki jest kot ministra?”. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań na obliczenia wagowe. Nalepianie nalepek z 

odważnikami. Obliczanie wagi produktów. Porównywanie wagi produktów. 

Zamienianie jednostek wagi. Dodawanie i odejmowanie jednostek wagi. 

Odczytywanie informacji z wagi szalkowej. Edukacja matematyczna

Rozmowa na temat pielęgnowania wspomnień o członkach rodziny. Trudne 

emocje po stracie bliskiej osoby. Etyka: Dobro własne i dobro innych ludzi 

źródłem szczęścia. Rodzaje dobra. Edukacja społeczna

Ćwiczenia wprowadzające do zajęć „Mówimy różnymi głosami”. Słuchanie 

opowiadania „Słowa odlatują jak ptaki” Barbary Kosmowskiej. 

Interpretowanie wypowiedzi bohaterek opowiadania. Określanie nastroju 

opowiadania. Łączenie ze sobą fragmentów zdań. Uzupełnianie wyrazami luk 

w tekście. Opisywanie cech członków rodziny z opowiadania. Dopisywanie do 

przymiotników wyrazów przeciwstawnych. Wyjaśnianie pisowni wyrazów z ż 

wymieniającego się na g. Dopisywanie do nazw dni świątecznych 

odpowiednich dat. Edukacja polonistyczna

Ważenie małych i lekki przedmiotów. Porównywanie wagi produktów. 

Zamienianie gramów na dekagramy i dekagramów na gramy. Odczytywanie 

informacji z wagi szalkowej. Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia 

wagowe. Rozwiązywanie zadania trudniejszego. Przeliczanie produktów. Edukacja matematyczna

Rozmowa na temat wspomnień i pamięci o bliskich. Trudne chwile po stracie 

członka rodziny. Rozmowa na temat pomocy drugiej osobie w trudnych 

chwilach. Etyka: Rodzina jako wspólnota osób blisko ze sobą związanych 

dająca miłość, poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Wyrażanie szacunku 

wobec osób należących do rodziny. Edukacja społeczna

Zabawa twórcza „Pisanie słowa”. Czytanie fragmentu „Cukier puder na 

księżycu” z książki Barbary Kosmowskiej. Zbieranie informacji na temat 

bohaterów książki. Określanie nastroju i tematyki fragmentu książki. 

Interpretowanie i nauka na pamięć wiersza Czesława Janczarskiego 

„Jesienna”. Określanie prawdziwości zdań. Uzupełnianie tekstu 

przymiotnikami. Łączenie w pary wyrazów o przeciwnym znaczeniu. 

Wskazywanie wyrazów bliskoznacznych do wyrazu nadzieja. Edukacja polonistyczna

Uzupełnianie działań danymi z treści zadania. Obliczanie wagi samego 

produktu, samego opakowania i produktu z opakowaniem (waga netto, 

brutto, tara,. Odczytywanie wykresu pionowego. Edukacja matematyczna



Zdarzenia, które zmieniają postępowanie człowieka. Etyka: Rozumienie 

pojęcia wartości – wartość własna i innych. Edukacja społeczna

Wykonanie kostki wspomnień. Edukacja techniczna

Czytanie fragmentu tekstu „Nie tylko dawać” ks. Jana Twardowskiego. 

Interpretowanie tekstu i ilustracji. Czytanie, układanie i zapisywanie dialogu. 

Naklejanie nalepek z wyjaśnieniem związków frazeologicznych. Dopisywanie 

cząstki miło do fragmentów wyrazów. Tworzenie wyrazów pokrewnych do 

wyrazu miłość. Układanie zdań stanowiących spójną całość. Edukacja polonistyczna

Odczytywanie i zapisywanie temperatur. Obliczanie różnicy temperatur. 

Odczytywanie z tabeli danych dotyczących temperatur. Wskazywanie 

najcieplejszego i najchłodniejszego miasta. Rozwiązywanie zadania 

trudniejszego. Edukacja matematyczna

Wyjaśnianie pojęcia kochać. Sposoby wyrażania miłości drugiej osobie.
Edukacja społeczna

Słuchanie fragmentu książki Pawła Beręsewicza „Warszawa. Spacery z 

Ciumkami”. Korzystanie z różnych źródeł wiedzy. Wyjaśnianie słów: żywopłot, 

rabata, oranżeria. Czytanie tekstu ze zrozumieniem. Uzupełnianie zdań 

nazwami kwiatów. Wyszukiwanie informacji na temat zwierząt 

zamieszkujących ogrody. Opisywanie wymarzonego ogrodu. Edukacja polonistyczna

Zabawa integracyjna „Ogród”. Przestrzeganie zasad przyjętych podczas 

zabawy i pracy zespołowej. Edukacja społeczna

Obejrzenie prezentacji multimedialnej „Styl francuski i angielski w ogrodach” 

– cechy charakterystyczne. Polskie przykłady ogrodów w stylu francuskim i 

angielskim. Nazwy kwiatów ogrodowych kwitnących w różnych porach roku. 

Zwierzęta zamieszkujące ogrody. Edukacja przyrodnicza

Kolorowanie obrazka przedstawiającego ogród. Tworzenie klasowej książki 

kwiatów. Rysowanie wymarzonego ogrodu. Kompozycyjny ład i porządek 

panujący w ogrodach francuskich. Edukacja plastyczna

Nauka piosenki „Pięknie żyć”. Powtórzenie wiadomości o całej nucie, 

półnucie, ćwierćnucie i ósemce. Poznanie szesnastki. Sprawdzanie, ile 

szesnastek mieści się w całej nucie, półnucie, ćwierćnucie i ósemce. 

Opisywanie wartości rytmicznych. Edukacja muzyczna

Odczytywanie i zapisywanie hasła. Czytanie pamiętnika. Pisanie odpowiedzi 

na podstawie tekstu z pamiętnika. Czytanie przykładów form rzeczownika i 

przymiotnika w zdaniu. Układanie i zapisywanie zdań. Układanie pytań. Edukacja polonistyczna

Czytanie liczb na osi liczbowej. Zapisywanie liczb. Obliczanie według wzoru. 

Obliczanie i uzupełnianie działań na dodawanie, mnożenie, odejmowanie i 

dzielenie. Wskazywanie liczb na osi liczbowej. Wpisywanie znaków działań. 

Czytanie treści zadania i obliczanie wyniku. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Iskierka przyjaźni”. Rozmowa na temat rodzinnych 

pamiątek. Edukacja społeczna

Wykonanie kokardy narodowej. Edukacja techniczna

Czytanie informacji o wydarzeniach historycznych. Odczytywanie wyrazów i 

uzupełnianie zdania. Łączenie wydarzeń z odpowiednim wiekiem. Czytanie 

ciekawostek historycznych. Dopisywanie nazwisk wielkich Polaków. 

Zapisywanie ważnych wydarzeń. Uzupełnianie tekstu. Edukacja polonistyczna

Odczytywanie liczb trzycyfrowych. Układanie liczby. Zapisywanie liczby. 

Odczytywanie liczb. Przedstawianie liczby w postaci sumy według wzoru. 

Układanie liczb trzycyfrowych. Odczytywanie i zapisywanie liczby trzycyfrowej. 

Uzupełnianie grafów. Zaznaczanie właściwej liczby. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Przywitaj się ze mną”. Szukanie informacji o polskich 

noblistach. Edukacja społeczna

Rysowanie osi czasu. Edukacja plastyczna



Układanie hasła z wyrazów czytanych wspak. Czytanie wiersza Marcina 

Przewoźniaka „Bolesław Chrobry i cesarz Otto”. Odpowiadanie na pytania. 

Kolorowanie sylab i odczytywanie hasła. Układanie zdań z rozsypanych 

wyrazów. Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. Tworzenie wyrazów 

bliskoznacznych. Rozwiązywanie rebusu. Rozmowa na temat stadniny koni. 

Opis wyglądu konia. Wypełnianie diagramu. Czytanie nazwy maści konia, 

czyli ubarwienia koni. Edukacja polonistyczna

Porównywanie liczb. Porządkowanie liczb trzycyfrowych. Wskazywanie 

mniejszych liczb w parze. Wskazywanie cyfr. Rozwiązywanie zadania z 

treścią. Porównywanie liczb. Czytanie liczb. Ustalanie zasady zapisywania 

liczb. Wskazywanie najdroższych i najtańszych elementów stroju 

jeździeckiego. Dobieranie liczb. Wskazywanie liczb. Zapisywanie liczb. 

Uzupełnianie pól liczbami. Edukacja matematyczna

Poznanie pierwszego władcy i króla Polski. Edukacja społeczna

Poznanie końskiego umaszczenia. Wymienianie zawodów i czynności 

związanych z końmi. Elementy wyposażenia jeźdźca i konia. Edukacja przyrodnicza

Czytanie inscenizacji Marcina Przewoźniaka „Wybory superwładcy” o historii 

Polski. Dopisywanie imion i przydomków władców. Przedstawienie w 

malarstwie wydarzeń historycznych. Podkreślanie właściwych odpowiedzi. 

Pisownia wyrazów z rz. Dopisywanie brakujących wyrazów z rz. Dopisywanie 

wyrazów. Uzupełnianie wyrazów spółgłoskami. Edukacja polonistyczna

Dodawanie liczb jednocyfrowych do trzycyfrowych. Wykonywanie obliczeń. 

Uzupełnianie tabelek. Wykonywanie zadania na obliczenia pieniężne. 

Wskazywanie cyfr. Rozwiązywanie zadania z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Pomachaj i przywitaj się z nami”. Edukacja społeczna

Jan Matejko i jego malarstwo historyczne. Edukacja plastyczna

Układanie wyrazów z rozsypanki wyrazowej. Układanie puzzli z widokówek. 

Wskazywanie tytułów legend. Słuchanie wiersza Ryszarda Przymusa 

„Ojczyzna wolna”. Odpowiadanie na pytania. Odszyfrowanie liter. Wytaczanie 

tras. Zabawa „Prawda czy fałsz?”. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Witamy się różnymi częściami ciała”. Pogadanka na 

temat święta niepodległości. Spacer po okolicy – szukanie symboli 

narodowych. Edukacja społeczna

Wskazanie hymnu narodowego. Wprowadzenie taktu ósemkowego. 

Śpiewanie piosenki „Pięknie żyć”. Edukacja muzyczna

Czytanie pamiętnika. Odczytywanie i zapisywanie hasła. Łączenie liniami 

części zdań. Uzupełnianie przysłowia. Określanie rodzajów rzeczowników. 

Wskazywanie przymiotników. Uzupełnianie nazwy rodzajów rzeczownika i 

przymiotnika. Czytanie tekstu i skreślanie niepotrzebnych wyrazów. 

Uzupełnianie zdania. Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. Edukacja polonistyczna

Dodawanie liczb dwucyfrowych do trzycyfrowych. Rozwiązywanie zadania z 

treścią. Wykonywanie obliczeń. Wpisywanie cyfr. Wskazywanie cyfr. 

Wykonywanie obliczeń. Wypełnianie pól liczbami. Obliczanie sum. Otaczanie 

liczb pętlami. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie z piosenką śpiewaną na melodię „Panie Janie”. 

Rozmowa o sposobach dbania o zdrowie. Przygotowanie informacji 

turystycznej na temat Kaszub. Edukacja społeczna

Czytanie informacji o Kaszubach. Rozmowa na temat Kaszub. Wskazywanie 

na mapie Polski Kaszub i Mierzei Helskiej. Edukacja przyrodnicza

Słuchanie ludowych piosenek kaszubskich. Edukacja muzyczna

Czytanie wiersza J. Brzechwy „Żaba”. Łączenie wypowiedzi dzieci z nazwami 

specjalistów. Odczytywanie hasła. Łączenie rzeczowników z odpowiednimi 

przymiotnikami. Edukacja polonistyczna



Dodawanie liczb trzycyfrowych. Obliczanie działań. Obliczanie sum. 

Uzupełnianie pustych pól liczbami. Wpisywanie cyfr. Rozwiązywanie zadań z 

treścią. Poruszanie się w labiryncie liczbowym. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie –podawanie wyrazów, które kojarzą się ze słowem 

lekarz. Etyka: Rozmowa na temat pomocy lekarskiej. Dobro pacjenta. Edukacja społeczna

Praca lekarzy. Umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia. 

Znajomość numerów telefonów alarmowych. Edukacja przyrodnicza

Odczytanie hasła z liter. Czytanie informacji o pierwszej pomocy medycznej. 

Odnajdywanie przedmiotów, które powinny się znajdować w apteczce. 

Tworzenie wyrazów z sylab. Przepisywanie wyrazów. Edukacja polonistyczna

Wskazywanie liczby. Wyszukiwanie liczb w ciągu cyfr. Wskazywanie większej 

liczby. Zamiana dekagramów na gramy. Odczytywanie liczb. Wykonywanie 

obliczeń. Wskazywanie banknotów. Wstawianie znaków matematycznych. 

Skreślanie nieprawdziwych zdań. Rozwiązywanie zadań na obliczenia 

wagowe. Obliczanie temperatury. Łączenie liczb. Edukacja matematyczna

Odgrywanie scenek dramowych. Oglądanie zawartości szkolnej apteczki. Edukacja społeczna

Posługiwanie się numerami alarmowymi. Zachowanie się w sytuacji 

zagrożenia zdrowia. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie plakatu na temat pierwszej pomocy. Edukacja plastyczna

Słuchanie opowiadania „Zły dzień” Zofii Staneckiej. Czytanie wiersza Elizy 

Piotrowskiej „Tup, łup!”. Rozwiązywanie rebusu. Odczytywanie i zapisywanie 

hasła. Edukacja polonistyczna

Dodawanie i odejmowanie liczb. Wskazywanie liczb. Rozwiązywanie zadania 

na obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadania z treścią. Rozwiązywanie 

grafów. Znalezienie liczb na grafach. Zapisywanie działań na odejmowanie. 

Obliczanie wyników według wzoru. Zastępowanie liczbami znaków zapytania. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Coś miłego”. Sposoby rozładowania złości. Wykonanie 

mapy myśli pt. „Sposoby na rozładowanie złości”. Etyka: Rozmowa na temat 

złych emocji. Edukacja społeczna

Wykonanie zabawki na rozładowanie złych emocji. Edukacja techniczna

Pogadanka na temat śmiechu. Słuchanie wiersza Agnieszki Frączek 

„Uśmiech”. Odkodowanie wyrazów i czytanie hasła. Czytanie opowiadania 

„Śmiech to zdrowie”. Objaśnianie związków frazeologicznych. Czytanie i 

przepisywanie wyrazów. Kolorowanie poprawnych odpowiedzi. Wykreślanie 

wyrazów. Uzupełnianie zdań. Dopisywanie wyrazów z rz wymiennym. 

Czytanie i przepisywanie tekstu. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Pomidor”. Zabawa w skojarzenia. Wypełnianie ankiety 

osobowej. Edukacja społeczna

Pisanie szesnastek. Powtórzenie wyglądu wartości rytmicznych. Zapisywanie 

nazw wartości rytmicznych. Edukacja muzyczna

Czytanie kartki z pamiętnika o zachowaniu psa w schronisku. Określanie 

prawdziwości zdań. Słuchanie opowiadania Jadwigi Jasny-Mazurek 

„Rozmowy z psem”. Odpowiadanie na pytania N. związane z tekstem 

opowiadania. Wyjaśnianie zwrotu wyglądać jak siedem nieszczęść. 

Czasownik w parze z rzeczownikiem. Dobieranie rzeczowników do podanych 

czasowników. Odmienianie czasowników przez liczby. Układanie i 

zapisywanie zdań. Edukacja polonistyczna

Poznanie sposobu dodawania liczb jednocyfrowych do liczb trzycyfrowych z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dodawanie metodą doliczania. 

Uzupełnianie tabeli matematycznej. Wykonywanie działań na obliczenia 

pieniężne. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Zgadnij, o kim myślę”. Etyka: Podejmowanie 

przemyślanych decyzji, które mają wpływ na inne istoty. Edukacja społeczna



Zorganizowanie w klasie Dnia Zwierzaka – Przyjaciela. Prezentacja zdjęć, 

opisów i informacji na temat zwierząt zamieszkujących domy U. Edukacja przyrodnicza

Czytanie fragm. książki Marcina Pałasza „Sposób na Elfa”. Odpowiadanie na 

pytania. Pisanie odpowiedzi na pytania związane z tekstem. Wykorzystanie 

informacji z opowiadania do uzupełnienia diagramu. Rodzina wyrazu pies. 

Czytanie wiersza Justyny Winiarskiej „Oswajanie strachu”. Zapisywanie nazw 

uczuć psa w kolejności alfabetycznej. Uzupełnianie tabeli rzeczownikami i 

czasownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej. Wyjaśnianie wyrażenia 

zupełny klops. Przygotowanie listy obowiązków właściciela psa. Edukacja polonistyczna

Dodawanie liczb dwucyfrowych do trzycyfrowych. Rozpisywanie działań na 

dodawanie. Rozwiązywanie zadań z treścią. Rozwiązywanie zadania 

nietypowego. Rozwiązywanie zadania na porównywanie różnicowe. 

Rozwiązywanie zadania typu „Rozmowa liczb”. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Opowiedz mi o sobie”. Poznanie zainteresowań, 

ulubionych potraw, zabaw, kolorów, zwierząt i filmów swoich rówieśników z 

klasy. Wyrażanie empatii i szacunku do swojego rozmówcy. Sposoby uczenia 

się – uczenie się od siebie. Etyka: Kształtowanie postawy humanitarnej 

względem zwierząt. Edukacja społeczna

Ochrona humanitarna zwierząt – schroniska dla psów, obowiązki właściciela 

psa. Strach psów i sposoby jego oswajania. Edukacja przyrodnicza

Zabawa w skojarzenia – zapisywanie informacji na temat psa Elfa. Słuchanie 

fragmentu książki Marcina Pałasza „Sposób na Elfa”. Opowiadanie o 

przygodzie psa Elfa i jego pana. Wyodrębnianie scenek w opowiadaniu – 

plan wydarzeń. Wskazywanie w zdaniach czasowników i zapisywanie ich w 

kolejności alfabetycznej. Pisanie zdań o przygodzie człowieka i psa na 

podstawie planu. Zamienianie równoważników zdań na zdania i zapisywanie 

planu. Układanie i zapisywanie wypowiedzi na temat wybranej rasy psa. Edukacja polonistyczna

Odejmowanie liczby jednocyfrowej od trzycyfrowej bez przekroczenia progu 

dziesiątkowego. Obliczanie wyników działań w pamięci. Wykonywanie działań 

na obliczenia pieniężne. Zapisywanie par liczb trzycyfrowych zgodnie z 

podanym warunkiem. Dopisywanie liczb według zauważonych zasad. 

Utrwalenie pojęć: suma, różnica. Rozwiązywanie zadania trudniejszego. 

Poznanie sposobu ustalania, czy dana liczba trzycyfrowa jest liczbą parzystą. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Iskierka”. Edukacja społeczna

Rasy psów. Cechy psów – wierność, miłość do właściciela i jego obrona. Edukacja przyrodnicza

Słuchanie opowiadania Lucyny Krzemienieckiej „Kłopoty Burka z podwórka”. 

Wypowiadanie się na temat treści opowiadania. Czytanie tekstu „Psi język”. 

Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Podpisywanie rysunków nazwami 

psów. Odszyfrowanie informacji. Zapisywanie tytułów książek i filmów o 

przyjaźni ludzi i psów. Edukacja polonistyczna

Odejmowanie pełnych dziesiątek. Poznanie sposobów odejmowania liczby 

dwucyfrowej od trzycyfrowej. Obliczanie różnic liczb poznanymi sposobami. 

Zapisywanie par liczb, których różnica jest równa 70. Rozwiązywanie zadania 

trudniejszego. Porządkowanie liczb trzycyfrowych w zadaniu o numerach 

domów. Rozwiązywanie zadania na obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Radość” – kończenie zdania: Jestem dzisiaj 

szczęśliwy, ponieważ… . Rola lidera w grupie roboczej. Etyka: Stosunek 

człowieka do zwierząt. Edukacja społeczna



Słuchanie nagrań ze szczekaniem psów różnych ras. Sposoby wyrażania 

przez psy emocji i informowania otoczenia o swoich potrzebach i nastroju. 

Przypomnienie pozycji ochronnej – żółwika. Zasady zachowania się podczas 

spotkania z psem z żółtą wstążką. Cechy dobrego właściciela psa. 

Wymienianie zachowań ludzi, jakie mogą wyrządzić psu krzywdę. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie budy dla psa. Edukacja techniczna

Słuchanie nagrań ze szczekaniem psów. Edukacja muzyczna

Zabawa „Memory”. Czytanie wiersza Marcina Brykczyńskiego „Pies”. 

Określanie tematyki wiersza, jego bohatera i narratora. Uzupełnianie 

diagramu nazwami ras psów. Pisanie wypowiedzi o zaletach posiadania psa. 

Układanie i zapisywanie zdań. Zorganizowanie wystawy książek o psach. 

Samodzielna lektura prezentowanych książek. Opowiadanie historii psa 

Dżoka. Przepisywanie zdań rozkazujących. Pisanie zdań z wyrazami 

określającymi czas wykonywania czynności. Szukanie różnic między 

obrazkami. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Powitanie palcami”. Edukacja społeczna

Pies Dżok – symbol psiej wierności. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie z kartonu figurki psa. Rysowanie ilustracji do muzyki – pokazanie 

żywiołowego charakteru oberka. Edukacja plastyczna

Poznanie kroków jednego z najszybszych tańców polskich – oberka. Nauka i 

tańczenie oberka. Słuchanie nagrania oberka Grażyny Bacewicz. 

Rozpoznawanie nagrania oberka w wykonaniu ludowym i artystycznym. Edukacja muzyczna

Słuchanie opowiadania na podstawie książki „Córka bajarza”. Czytanie kartki 

z pamiętnika. Wypowiadanie się na temat obu tekstów. Przepisywanie do 

zeszytu pytań i udzielanie na nie pisemnych odpowiedzi. Odczytywanie zdań 

wyrażających emocje. Poznanie pojęć: czasowniki osobowe i nieosobowe. 

Odmienianie czasowników osobowych przez osoby. Uzupełnianie tabeli 

czasownikami w odpowiedniej formie osobowej. Odczytywanie wyrazów 

napisanych wspak. Pisanie nazw zwyczajów. Edukacja polonistyczna

Analizowanie sposobu odejmowania liczb trzycyfrowych. Wykonywanie 

działań na odejmowanie liczb trzycyfrowych. Przedstawianie działań na grafie 

i drzewku matematycznym. Uzupełnianie liczbami pól zgodnie z podanym 

warunkiem. Zapisywanie par liczb, których różnica jest równa 123. 

Przechodzenie przez matematyczny labirynt. Rozwiązywanie zadań na 

obliczanie długości rzek. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Co widzę w lustrze?”. Pomoc udzielana innym – akcje 

dobroczynne. Koleżeńska ocena pracy rówieśnika. Samoocena i uczenie się 

od innych – podsumowanie zajęć. Etyka: Skarby ludzkich serc – miłość, 

nadzieja, dobroć, życzliwość, pomoc drugiej osobie. Edukacja społeczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Dobry uczynek”. Wypowiadanie się na 

temat sprawiania innym radości. Czytanie tekstu Magdaleny Kiełbowicz 

„Pomocna dłoń”. Korzystanie ze słownika języka polskiego – szukanie 

definicji pojęcia uczynność. Zapisywanie wyrazu z jego objaśnieniem. 

Tworzenie historyjki obrazkowej na podstawie tekstu „Pomocna dłoń”. 

Opowiadanie wydarzeń w kolejności chronologicznej. Edukacja polonistyczna

Czytanie wiersza Agnieszki Frączek „Dobre uczynki”. Nauka wiersza na 

pamięć. Omówienie treści wiersza zgodnie z pytaniami zadawanymi przez N. 

Łączenie w pary rymujących się wyrazów. Układanie i zapisywanie próśb. 

Czytanie z odpowiednią intonacją zdań zakończonych kropką, wykrzyknikiem 

i znakiem zapytania. Zapisywanie bezokoliczników w kolejności alfabetycznej. Edukacja polonistyczna

Odejmowanie liczby jednocyfrowej od trzycyfrowej. Wykonywanie obliczeń na 

odejmowanie. Wskazywanie zasady zapisu liczb – uzupełnianie ciągu zapisu 

liczb trzycyfrowych. Obliczanie w pamięci wyników odejmowania. 

Rozwiązywanie zadania na porównywanie różnicowe. Przedstawianie 

wyników ankiety na wykresie słupkowym. Edukacja matematyczna



Formy pomocy udzielanej innym osobom. Pomoc, która ma ułatwić, a nie 

utrudnić życie. Super Ja – bohater czy antybohater. Ocenianie postawy i 

zachowania bohatera wiersza „Dobre uczynki”. Etyka: Czym są wyższe 

wartości? – zaspokojeniem naszych potrzeb doraźnych czy szczęściem 

indywidualnym i szczęściem innych osób. Edukacja społeczna

Wypowiadanie się na temat obrazów przedstawiających różne wizje dobra. 

Wskazywanie obrazu, który najbardziej kojarzy się z wyrazem dobro. 

Kojarzenie obrazu z utworem Fryderyka Chopina „Berceuse – Kołysanka”. 

Malowanie obrazu pt. „Dobro” – plastyczna wizualizacja pojęcia dobro. Edukacja plastyczna

Słuchanie utworu Fryderyka Chopina „Berceuse – Kołysanka”. Określanie 

nastroju utworu. Edukacja muzyczna

Słuchanie opowiadania Zofii Staneckiej „Serce z piernika”. Wypowiadanie się 

na temat treści opowiadania. Podawanie skojarzeń do słowa grudzień. 

Dzielenie tekstu na zdania i przepisywanie ich do zeszytu. Zaznaczanie 

poprawnych odpowiedzi. Dopisywanie do podanych wyrazów wyrazów o 

znaczeniu przeciwnym. Określanie liczby i osoby czasowników. Zapisywanie 

nazwy uczuć. Tworzenie mapy myśli na temat tego, co jest ważne w okresie 

świątecznym. Ranking pomysłów. Edukacja polonistyczna

Odejmowanie liczby dwucyfrowej od trzycyfrowej. Odejmowanie pełnych 

dziesiątek od liczby trzycyfrowej. Odejmowanie liczby dwucyfrowej od pełnych 

setek. Pamięciowe obliczanie wyników odejmowania. Uzupełnianie grafów 

liczbowych. Rozwiązywanie zadań z treścią. Łączenie w pary liczb według 

określonego warunku. Edukacja matematyczna

Zabawa integrująca zespół klasowy „Kto jest do mnie podobny?”. Święta 

Bożego Narodzenia – okazją do rodzinnych spotkań i dobrych uczynków. 

Wykorzystanie metod aktywizujących do uczenia się. Etyka: Okazywanie 

miłości, szacunku, zainteresowania osobom starszym. Dobro, które do nas 

wraca. Edukacja społeczna

Odczytywanie haseł związanych z działalnością człowieka, która wpływa 

negatywnie na zwierzęta. Rozwiązywanie zagadek o zagrożonych gatunkach 

zwierząt. Czytanie tekstu przyrodniczego „Zagrożone gatunki zwierząt”. 

Uzupełnianie wiersza Jana Brzechwy różnymi formami wyrazu żubr. Dyskusja 

na temat ochrony zwierząt i roślin oraz wpływu U. na przetrwanie 

zagrożonych gatunków. Zaznaczanie właściwych zakończeń zdań. Edukacja polonistyczna

Sprawdzanie pisowni nazw zwierząt i roślin w słowniku ortograficznym. 

Dopisywanie brakujących wyrazów. Pisanie wyrazów należących do rodziny 

wyrazu chronić w kolejności alfabetycznej. Pisanie notatki o wybranym 

zwierzęciu. Edukacja polonistyczna

Odejmowanie liczby dwucyfrowej od trzycyfrowej – analizowanie sposobów 

odejmowania. Wykonywanie działań na odejmowanie liczb. Uzupełnianie 

liczbami grafów. Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczanie długości 

zwierząt i odległości między miastami. Układanie zadania na porównywanie 

różnicowe o sokole wędrownym. Rozwiązywanie zadania z wykorzystaniem 

drzewek matematycznych. Edukacja społeczna

Zabawa integracyjna z muzyką „Karuzela”. Ocena koleżeńska. Zasady dobrej 

komunikacji. Etyka: Przestrzeganie zasad ochrony przyrody obowiązujących 

w środowisku osób, którym przyroda jest bliska sercu. Edukacja społeczna

Rodzaje negatywnej działalności człowieka prowadzące do wyginięcia 

gatunków. Wskazywanie zagrożonych gatunków zwierząt. Formy ochrony 

przyrody. Instytucje stojące na straży ochrony przyrody. Polska czerwona 

księga zwierząt. Uzupełnianie tabeli nazwami gatunków zwierząt: skrajnie 

zagrożonych, bardzo wysokiego ryzyka i niższego ryzyka. Wyjaśnienie 

pojęcia ostoja zwierzyny. Przygotowanie klasowej księgi zagrożonych 

gatunków. Edukacja przyrodnicza



Śpiewanie piosenki „Karuzela” i wykonywanie układów ruchowych. Słuchanie 

odgłosów wilków. Edukacja muzyczna

Słuchanie opowiadania Grzegorza Kasdepkego „Przeczucie”. Omówienie 

treści opowiadania. Wskazywanie najśmieszniejszego fragmentu 

opowiadania. Czytanie rozmowy z podziałem na role. Przypomnienie 

elementów tekstu informacyjnego – ogłoszenia. Uzupełnianie tekstu 

ogłoszenia. Pisanie ogłoszenia o dowolnej treści. Słuchanie tekstu o wyspie 

Wolin. Pisanie definicji pojęcia klif. Uzupełnianie zdań odpowiednimi 

wyrazami. Czytanie opisu ptaka i wskazywanie jego zdjęcia. Edukacja polonistyczna

Zabawa „Szukam pary”. Edukacja społeczna

Położenie i cechy charakterystyczne wyspy Wolin. Wskazywanie wyspy 

Wolin na mapie Polski. Odczytywanie nazw miejscowości leżących na 

wyspie. Atrakcje turystyczne wyspy – układanie puzzli. Woliński Park 

Narodowy. Rozpoznawanie ptaków żyjących na wyspie Wolin – mewy 

śmieszki, bielika i wodniczki. Rozmowa na temat walorów zdrowotnych 

morskiego powietrza. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie elementów do osady Słowian – zabudowania, łodzie, tarcze 

wojenne. Edukacja techniczna

Słuchanie pradawnej muzyki Słowian. Nauka kroków tańca Słowian. Pląsy 

przy muzyce. Edukacja muzyczna

Czytanie wpisu do pamiętnika. Odczytywanie hasła. Uzupełnianie tekstu 

fragmentami zdań. Czytanie zdań i wypowiadanie się na temat uroczystego 

nastroju przy świątecznym stole. Pisanie czasowników. Określanie czasu 

podanych czasowników. Uzupełnianie zdań czasownikami. Podpisywanie 

zdjęć nazwami czynności. Edukacja polonistyczna

Układanie działań na dodawanie i odejmowanie. Rozwiązywanie zadania na 

obliczenia pieniężne. Wskazywanie liczb. Wykonywanie obliczeń. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Miłe słowa”. Rozmowa w kręgu o świątecznych 

tradycjach. Edukacja społeczna

Dbanie o estetykę własną i otoczenia. Edukacja przyrodnicza

Nauka kolędy „Mała pastorałka”. Edukacja muzyczna

Czytanie opowiadania Wiery Badalskiej „Świąteczne zakupy”. Uzupełnianie 

diagramu. Wskazywanie właściwego zakończenia zdania na podstawie 

opowiadania. Pisanie wyrazów według wzoru. Umieszczanie nalepek ze 

zdaniami.  Uzupełnianie wyrazów odpowiednimi literami. Zaznaczanie 

wybranych wyrazów. Uzupełnianie tabeli nalepkami. Rysowanie drogi 

Mikołaja. Zaznaczanie drogi na obrazku i pisanie programu. Edukacja polonistyczna

Wskazywanie odpowiednich liczb i odpowiednich liczb i znaków. Układanie 

pytań do zadania. Wskazywanie odpowiedzi do zadania. Uzupełnianie treści 

zadania. Rozwiązywanie zadania z treścią. Udzielanie odpowiedzi na 

matematyczne pytania. Uzupełnianie pustych pól. Edukacja matematyczna

Zabawa „Powitanie”. Edukacja społeczna

Zapisywanie nazw przypraw. Dopasowanie nazw zdjęć do diagramu. 

Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. Dopasowanie zdjęć przypraw do ich 

nazw. Kolorowanie odpowiedniego kontynentu. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadania z treścią. Układanie zadania do działania. 

Wykonywanie obliczeń na drzewku. Układanie zadań z treścią. Wykonywanie 

matematycznych poleceń. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Iskierka”. Edukacja społeczna

Rozmowa w kręgu na temat części roślin, z których wytwarza się przyprawy. 

Próbowanie różnych przypraw. Edukacja przyrodnicza



Przygotowanie plakatu na temat wybranej przyprawy. Edukacja plastyczna

Czytanie informacji nt. części składowych opowiadania. Wypowiadanie się nt. 

wydarzeń przedstawionych w opowiadaniu „Niespodziewany gość”. 

Wyszukiwanie w tekście fragmentu. Tworzenie planu wydarzeń i pisanie 

opowiadania. Uzupełnianie rozmowy na podstawie opowiadania. Łączenie 

wyrazów o przeciwnym znaczeniu. Dopisywanie przymiotników. Ćwiczenia 

ortograficzne – wyrazy z ż. Pisanie zdań. Wyjaśnianie pisowni wyrazów z ż. 

Dopisywanie do wyrazów z ż liter: n, l, ł, r. Pisanie nazw zwierząt z literą ż. Edukacja polonistyczna

Obliczanie wyników w pamięci. Obliczanie sum i różnic. Rozwiązywanie 

zadania na obliczenia wagowe. Rozwiązywanie zadania z treścią. 

Wykonywanie odejmowania w pamięci. Rozwiązywanie zadania na obliczenia 

pieniężne. Wskazywanie liczb, które na grafach zostały zastąpione znakami 

zapytania. Zapisywanie działań. Obliczanie liczby par butów. Wykonywanie 

poleceń i zapisywanie działań. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Pingwin”. Etyka: Rozmowa o życzliwości wobec ludzi. Edukacja społeczna

Rozmowa na temat planowanego przedstawienia jasełkowego pt. „Pójdźmy 

wszyscy do stajenki”. Zapoznanie się z tekstem jasełek. Sporządzenie 

harmonogramu pracy nad przedstawieniem. Nauka ról do inscenizacji. 

Uzupełnianie tabeli czasownikami w odpowiedniej formie. Przepisywanie z 

tekstu Magdaleny Kiełbowicz „Przy świątecznym stole” zdań wyjaśniających, 

co to jest tradycja. Wskazywanie grupy wyrazów o tej samie liczbie głosek. 

Określanie liczby wyrazów i sylab w podanym zdaniu. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Szczęśliwa bombka”. Rozmowa o tradycjach 

przedstawień jasełkowych. Edukacja społeczna

Zagrożone gatunki zwierząt i środowisko ich życia. Edukacja przyrodnicza

Projektowanie strojów, wykonanie elementów scenografii do przedstawienia. Edukacja techniczna

Śpiewanie i słuchanie kolęd. Edukacja muzyczna

Czytanie tekstu z pamiętnika. Pisanie wyrazów z cząstką czas w kolejności 

alfabetycznej. Wymyślanie zwrotów ze słowem czas. Układanie zdań z 

podanymi wyrazami. Odczytywanie i zapisywanie hasła. Uzupełnianie 

informacji według wzoru. Wyszukiwanie i przepisywanie zdania. 

Wskazywanie wyrazów. Układanie pytań do wskazanych części zdań. Edukacja polonistyczna

Obliczanie liczby tygodni i dni według wzoru. Wykonywanie obliczeń. 

Obliczanie liczby miesięcy. Czytanie informacji na temat roku przestępnego. 

Rozwiązywanie zadań z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Stary Abraham”. Edukacja społeczna

Śpiewanie poznanej kolędy „Mała pastorałka”. Utrwalanie rodzajów taktów. Edukacja muzyczna

Uzupełnianie dialogu na podstawie fragmentu książki Grzegorza Kasdepkego 

„Wczoraj, Dzisiaj, Jutro”. Przepisywanie zdań. Wskazywanie zdań 

niepasujących do reszty. Kolorowanie odpowiednich pól i odczytywanie hasła. 

Uzupełnianie zaklęć na podstawie wiersza Ewy Stadtmüller „Co mi niesie 

czas”. Edukacja polonistyczna

Wskazywanie odpowiednich zegarów według podanych poleceń. Liczenie 

odgłosów zegara. Łączenie zapisu godziny z odpowiednim zegarem. 

Odczytywanie godziny na zegarach elektronicznych. Obliczanie liczby 

sekund. Uzupełnianie tabeli. Wstawianie znaków matematycznych. 

Obliczanie godzin i uzupełnianie zdań. Rozwiązywanie zadań z treścią na 

obliczenia zegarowe. Edukacja matematyczna

Zabawa z chustą animacyjną na powitanie „Potwór z Loch Ness”. Ocena 

postępowania bohaterki opowiadania. Edukacja społeczna



Rysowanie postaci na podstawie wiersza Ewy Stadtmüller „Co mi niesie 

czas?”. Edukacja plastyczna

Przepisywanie i uzupełnianie zdań. Uzupełnianie notatki na podstawie tekstu 

pt. „A to ciekawe”. Wklejanie modeli głoskowych przy odpowiednich 

wyrazach. Odczytywanie i zapisywanie hasła. Edukacja polonistyczna

Mnożenie liczb. Czytanie informacji o własności mnożenia. Wskazywanie 

czynników. Obliczanie iloczynów. Przedstawianie iloczynów za pomocą 

czynników. Wskazywanie działań. Rozwiązywanie działań na obliczenia 

wagowe. Rozwiązywanie zadań z treścią. Uzupełnianie tabeli. Uzupełnianie 

drzewek matematycznych. Uzupełnianie pustych pól. Układanie zadania. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Uściśnij jak najwięcej dłoni”. Rozmowa o wrażeniach z 

wycieczki do lasu. Etyka: Przestrzeganie zasad wzajemnego szacunku 

podczas wspólnego wykonywania pracy technicznej. Edukacja społeczna

Opisywanie lasu. Wymienianie zimowych zwierząt. Łączenie opisów z 

nazwami zwierząt. Podpisywanie zdjęć sów. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie makiety zimowego lasu. Edukacja techniczna

Słuchanie wiersza Ewy Stadtmüller „Nowy Rok”. Pisanie noworocznych 

życzeń. Uzupełnianie zdań. Pisownia nazw mieszkańców państw. Wklejanie 

nazw mieszkańców państw. Uzasadnianie pisowni wyrazów z ó. Rozmowa na 

temat przedstawionych obrazów. Podkreślanie w zdaniach odpowiednich 

wyrazów. Czytanie legendy Marcina Przewoźniaka „O Warsie i Sawie”. 

Dopisywanie wyrazów. Wpisywanie wyrazów w odpowiednie miejsca tabeli. 

Układanie i zapisywanie wyrazów. Zapisywanie wyrazów ze zmiękczeniami. Edukacja polonistyczna

Mnożenie w pamięci. Obliczanie kwoty pieniędzy. Obliczanie według wzoru. 

Sprawdzanie wyników działań. Wykonywanie obliczeń. Obliczanie liczby dni. 

Zamienianie minut na sekundy. Rozwiązywanie zadań z treścią. Zamienianie 

godzin na minuty. Rozwiązywanie zadania na obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Tańcząca chusta”. Rozmowa na temat świętowania 

Nowego Roku. Edukacja społeczna

Malowanie kompozycji z warzyw i owoców. Edukacja plastyczna

Rozwiązywanie krzyżówki i podanie hasła. Słuchanie wiersza Natalii Usenko 

„Gwiazda”. Uzupełnienie fragmentów zdań czasownikami z wiersza. Czytanie 

informacji „A to ciekawe”. Wyjaśnianie znaczenia czasowników: marzę i 

mażę. Wypisywanie z wiersza Natalii Usenko „Gwiazda” wyrazów z rz i ż. 

Umieszczanie obok informacji o słynnych Polakach nalepek z portretami. 

Dopisywanie do przymiotników wyrazów bliskoznacznych. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Nowy Rok to…”. Rozmowa o marzeniach i ich 

realizacji. Edukacja społeczna

Słuchanie fragmentu książki Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów” – 

Rakowy kadryl. Rozmowa na temat tańców i muzyki karnawałowej. Czytanie 

fragmentu pamiętnika na temat balu karnawałowego. Czytanie tekstu „Jak 

urządzić przyjęcie”. Odczytywanie zaszyfrowanego zdania. Czytanie instrukcji 

wykonania zaproszenia na bal karnawałowy. Udzielanie odpowiedzi na 

pytania N. związane z treścią pamiętnika. Dopisywanie przymiotników do 

rzeczowników. Rozpoznawanie przymiotników w rodzaju żeńskim. Edukacja polonistyczna

Układanie i zapisywanie zdań z liczebnikami. Zapisywanie liczb słownie. 

Pisanie ogłoszenia o balu karnawałowym. Przygotowanie zaproszenia na bal. 

Pisanie zdań o balu karnawałowym. Zapisywanie propozycji menu na bal 

karnawałowy. Zapisywanie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania i 

podczas wyliczania. Edukacja polonistyczna



Mnożenie liczb w zakresie 1000. Mnożenie liczb przez 10, 100 i pełnych liczb 

trzycyfrowych typu: 3 ∙ 300. Poznanie sposobów obliczania iloczynów. 

Pamięciowe obliczanie wyniku mnożenia. Zamienianie centymetrów na 

milimetry i kilogramów na dekagramy. Zamienianie minut na godziny. 

Rozwiązywanie zadań z treścią. Rozwiązywanie zagadki matematycznej – 

odgadywanie zasady zapisu liczb w ramkach – uzupełnianie liczbami ramek. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Start rakiety”. Nawiązywanie nowych przyjaźni w 

trakcie wspólnej zabawy. Zacieśnianie więzi między uczniami różnych klas. Edukacja społeczna

Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia – zdrowe odżywianie. 

Przygotowanie zdrowych przekąsek. Edukacja przyrodnicza

Rysowanie kostiumu na bal przebierańców. Ozdabianie ogłoszenia dowolną 

techniką. Przygotowanie zaproszenia na bal zgodnie z podaną instrukcją. Edukacja plastyczna

Bezpieczne posługiwanie się nożem podczas przygotowywania przekąsek na 

bal karnawałowy. Edukacja techniczna

Współczesne tańce karnawałowe. Zabawy taneczne przy muzyce 

dyskotekowej. Kadryl – francuski taniec salonowy. Edukacja muzyczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Głuchy telefon”. Czytanie tekstu „Jeśli nie 

kulig, to co?”. Czytanie fragmentu wiersza Grzegorza Dobieckiego „Śnieżne 

zmartwienie”. Wykonywanie poleceń według taksonomii pytań Blooma. 

Zapisywanie nazw zabaw zimowych. Zapisywanie odpowiedzi na pytanie 

dotyczące przeczytanego tekstu „Jeśli nie kulig, to co?”. Czytanie 

uzupełnionego tekstu. Określanie formy czasowników. Wyszukiwanie w treści 

wiersza zdania oznajmującego, pytającego i wykrzyknikowego. Edukacja polonistyczna

Wskazywanie w wierszu „Śnieżne zmartwienie” wyrazów z rz i zapisywanie 

ich w zeszycie. Układanie zdań z wyrazami, w których rz występuje po literze 

oznaczającej spółgłoskę. Zdrobnienia i zgrubienia – dopisywanie ich do 

podanych wyrazów. Wykonywanie ćwiczeń z programowania – łączenie 

kropek według podanych zasad, rysowanie obrazka zgodnie z zapisanym 

programem. Edukacja polonistyczna

Mnożenie liczb w zakresie 1000. Obliczanie działań na mnożenie liczb 

jednocyfrowych przez liczby dwucyfrowe. Obliczanie w pamięci wyników 

mnożenia. Poznanie sposobu obliczania iloczynu liczb dwucyfrowych typu: 32 

∙ 30. Obliczanie wyników działań. Uzupełnianie tabel matematycznych. 

Rozwiązywanie zadań z treścią. Rozwiązywanie zadania dwoma sposobami. 

Rozwiązywanie zadań na obliczenia pieniężne. Zamienianie godzin na minuty 

i minut na sekundy. Edukacja matematyczna

Propozycje spędzania z rówieśnikami czasu wolnego w dni wolne od szkoły. Edukacja społeczna

Bezpieczne zabawy podczas ferii zimowych. Edukacja przyrodnicza

Słuchanie fragmentu książki Wojciecha Mikołuszki „Z tatą w przyrodę” 

zatytułowanego „Przymrozek”. Postawienie pytania problemowego „Co by 

było, gdyby nie został wynaleziony termometr?” i próba odpowiedzenia na 

postawione pytanie. Odczytywanie wyrazów wspak. Czytanie tekstu „O 

temperaturze” i „Zmiany klimatu”. Uzupełnianie zdania imionami dzieci. 

Rozmowa o różnych sposobach na rozgrzewanie się i zabezpieczenie przed 

wychłodzeniem. Zapisywanie notatki na temat przyczyn zmian klimatu. Edukacja polonistyczna

Mnożenie liczb w zakresie 1000. Analizowanie sposobu mnożenia liczby 

trzycyfrowej przez jednocyfrową. Wykonywanie działań na mnożenie. 

Rozwiązywanie zadań na obliczenia pieniężne. Uzupełnianie cen sprzętu 

zimowego w tabeli. Przedstawienie rozwiązania zadania na drzewku 

matematycznym. Edukacja matematyczna

Analizowanie nastroju całego zespołu klasowego – zabawa „Termometr 

nastroju”. Wskazywanie przyczyn swojego nastroju. Przestrzeganie reguł 

klasowych – zgodna zabawa i współpraca. Uczenie się od siebie – ustalanie 

odpowiedzi. Edukacja społeczna



Przyrządy służące do mierzenia temperatury – rodzaje termometrów. 

Poznanie nazwisk wynalazców termometru i termometru rtęciowego oraz 

nazwiska osoby, która opracowała skalę temperatur. Dopasowywanie 

zakresu mierzonej temperatury do rodzaju termometru. Stany skupienia wody 

– ciało stałe (lód,, ciecz. Organizmy stałocieplne i zmiennocieplne. Sposoby 

ochrony zwierząt i ludzi przed zamarznięciem i wychłodzeniem. Pogoda a 

klimat. Edukacja przyrodnicza

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Kolory”. Wizualizacja kolorów. Recytacja 

wierszyka w różnym tempie. Czytanie komiksu „O dwunastu miesiącach” z 

podziałem na role. Odszukiwanie i odczytywanie odpowiednich fragmentów 

baśni. Przypomnienie cech baśni. Opowiadanie treści baśni. Przepisywanie 

cech pasierbicy. Skreślanie fałszywych informacji i odczytywanie 

poprawionego tekstu. Edukacja polonistyczna

Układanie planu wydarzeń baśni – wklejanie nalepek z równoważnikami zdań 

we właściwej kolejności. Wyrazy wskazujące na kolejność wydarzeń. 

Dopisywanie do nazw miesięcy wyrazów określających ich kolejność. Pisanie 

wyrazów ze spółgłoskami miękkimi zmiękczonymi przez i. Pisanie własnego 

zakończenia baśni. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia kalendarzowe. Przeliczanie lat 

na miesiące i na dni. Rozwiązywanie zadania nietypowego. Rozwiązywanie 

zadań na obliczenia pieniężne. Ustalanie w parach sposobu rozwiązania 

zadań. Edukacja matematyczna

Ocena postępowania bohaterów baśni „O dwunastu miesiącach”. Cechy 

pasierbicy i córki gospodyni. Etyka: Znaczenie słów: Bądź dla innych dobry. 

Dobro popłaca. Edukacja społeczna

Słuchanie opowiadania Doroty Suwalskiej „Zimą trzeba się przebierać”. 

Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z treścią opowiadania. Czytanie 

po cichu i na głos wiersza Agnieszki Frączek „Krakanie”. Układanie i 

zapisywanie pytań do wiersza rozpoczynających się od słów: Gdzie?, Co?, 

Kto?, Jak?. Nauka wiersza na pamięć. Wypisywanie czasowników z wiersza. 

Wskazywanie czasowników w czasie przyszłym. Układanie z sylab nazw 

zabaw zimowych. Opisywanie zabaw zimowych. Pisanie zdania z pamięci. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Ciuciubabka” – wcielanie się w rolę prowadzącego i 

prowadzonego. Zaufanie do drugiej osoby. Edukacja społeczna

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Edukacja przyrodnicza

Oglądanie obrazu Howarda Hodgkina „Mróz”. Malowanie obrazów o tematyce 

zimowej dwoma technikami plastycznymi – rozpryskiwanie farby, 

rozprowadzanie farby gąbką. Rysowanie bezpiecznej zabawy zimowej. Edukacja plastyczna

Nauka piosenki „A w karnawale”. Takt na 3/8, 2/4, 4/4, 3/4. Pisanie taktów. 

Stawianie kresek taktowych w odpowiednim miejscu. Podstawowe kroki 

tanga, salsy, fokstrota, cza-czy – oglądanie filmów. Edukacja muzyczna

Rozmowa na temat treści obrazów.  Rozmowa na temat ilustracji – pokazu 

turnieju rycerskiego. Czytanie tekstu z pamiętnika. Pisanie małych i wielkich 

liter. Pisanie odpowiedzi na pytania. Wpisywanie brakujących wyrazów. 

Wskazywanie różnic między zdaniem a równoważnikiem zdania. Określanie 

osoby czasowników. Dopisywanie rzeczowników do czasowników. Pisanie z 

pamięci. Edukacja polonistyczna

Ćwiczenia dzielenia liczb w zakresie 100. Wykonywanie działań na dzielenie. 

Obliczenia pamięciowe. Rozwiązywanie zadania z treścią. Uzupełnianie 

tabeli. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Wędrówka po mapie”. Etyka: Wyjaśnianie znaczenia 

słowa szacunek. Edukacja społeczna

Jura Krakowsko-Częstochowska – kraina zamków warownych. Edukacja przyrodnicza

Malowanie farbami plakatowymi obrazu oddającego nastrój wysłuchanego 

utworu. Edukacja plastyczna



Słuchanie utworu Piotra Czajkowskiego „Uroczysty marsz koronacyjny”. Edukacja muzyczna

Rozmowa o zamkach warownych i pałacach. Przygotowanie informacji o 

zamku lub pałacu. Zaznaczanie poprawnych zdań. Wskazywanie rodziny 

wyrazu król. Czytanie informacji o pisaniu sprawozdania. Nadawanie tytułów 

wydarzeniom. Rozwiązywanie minitestu. Pisanie sprawozdania. Czytanie 

tekstu „Wśród zamkowych komnat – opowieść przewodniczki”. Podkreślanie 

nazw mebli pałacowych. Wyszukiwanie przymiotników. Czytanie wiersza 

„Turniej”. Wpisywanie wyrazów rz. Układanie i zapisywanie zdań. Edukacja polonistyczna

Dzielenie liczb w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadania z treścią. 

Wykonywanie działań na grafach. Wykonywanie obliczeń. Wykonywanie 

dzielenia i uzupełnianie tabel. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Uścisk przyjaźni”. Edukacja społeczna

Malowanie zamku lub pałacu. Edukacja plastyczna

Rozmowa na temat kodeksu rycerskiego. Czytanie informacji o pasowaniu na 

rycerza. Odczytywanie hasła z diagramu. Czytanie przymiotników. 

Wskazywanie czasowników. Układanie wyrazów. Tworzenie nazwy parku 

narodowego. Edukacja polonistyczna

Dzielenie przez 10 liczb w zakresie 1000. Wykonywanie działań w pamięci. 

Wykonywanie działań na grafach. Uzupełnianie tabeli. Łączenie liczb w pary. 

Rozwiązywanie zadania z treścią. Wykonywanie obliczeń. Rozwiązywanie 

zadania na obliczenia pieniężne. Obliczanie dekagramów. Obliczenia 

złotowe. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Wskazywanie odważników. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Gra w bilard” Zorganizowanie wystawy zdjęć zamków. 

Cechy sławnego rycerza. Edukacja społeczna

Opisywanie krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej Rozmowa na temat 

jaskiń. Burza mózgów na temat atrakcji Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Szukanie informacji o nietoperzach. Edukacja przyrodnicza

Konstruowanie zamku z różnorodnych materiałów. Edukacja techniczna

Słuchanie opowiadania Zofii Staneckiej „Jak Zawisza”. Kończenie pytań w 

taki sposób, aby pasowały do opowiadania. Przeprowadzenie wywiadu. 

Szukanie w opowiadaniu fragmentu o biegu sztafetowym. Układanie i pisanie 

zdania. Rozmowa na temat zawodów sportowych. Uzupełnianie stopniowania 

przymiotników. Wpisywanie brakujących liter. Edukacja polonistyczna

Dzielenie liczb w zakresie 1000. Obliczanie na grafie. Obliczanie i 

uzupełnianie grafów. Wykonywanie obliczeń według wzoru. Wykonywanie 

obliczeń. Kolorowanie drogi rycerza zgodnie z podanym warunkiem. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Łańcuch skojarzeń”. Etyka: Rozmowa na temat zasad 

postępowania w grupie. Edukacja społeczna

Kolorowanie rysunku zgodnie z podanym kodem. Edukacja plastyczna

Odczytywanie wyrazów napisanych wspak i podanie hasła. Uzupełnianie 

zdania. Przyporządkowanie wyjaśnień do powiedzeń. Odczytywanie nazw 

miast i surowców. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Podrzucamy kule”. Edukacja społeczna

Wskazywanie surowców mineralnych występujących w Polsce. Łączenie 

liniami nazw ze zdjęciami surowców. Porównywanie wyglądu surowców 

mineralnych. Wycieczka po najbliższej okolicy. Edukacja przyrodnicza

Słuchanie fragm. książki Agnieszki Chylińskiej „Życie z Gilerem”. Czytanie po 

cichu kartki z pamiętnika. Wypowiadanie się nt. tekstów. Przeprowadzenie 

rozmowy nt. posiadania rodzeństwa. Wyjaśnianie znaczenia powiedzeń: być 

jak dwie krople wody i być jak ogień i woda. Układanie i pisanie zdania z 

każdym z tych powiedzeń. Budowa zdania. Układanie i pisanie zdań z 

rozsypanki wyrazowej. Podpisywanie obrazków zdaniami. Utrwalenie pisowni 

wyrazów z ą, ę, om – uzupełnianie zdań. Pisanie zdań z pamięci. Edukacja polonistyczna



Dzielenie liczb zakończonych zerami. Przedstawianie dzielenia na drzewku 

matematycznym i grafach liczbowych. Sprawdzanie dzielenia za pomocą 

mnożenia. Pamięciowe obliczanie wyników dzielenia. Rozwiązywanie zadań 

na obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Szukamy różnic i podobieństw”. Różnimy 

się między sobą. Nazywanie członków rodziny, ustalanie więzi rodzinnych. Edukacja społeczna

Odgadywanie tytułu książki „Oto jest Kasia”. Uzupełnianie metryczki książki 

właściwymi informacjami. Słuchanie fragmentu książki czytanego przez 

nauczyciela. Czytanie fragmentu książki z podziałem na role. Ustalanie 

prawdziwości zdań. Wskazywanie czasowników oraz nazw wykonawców 

czynności. Uzupełnianie notatki o Mirze Jaworczakowej. Pisanie zdań o 

bohaterce książki „Oto jest Kasia". Edukacja polonistyczna

Dzielenie liczby trzycyfrowej przez liczbę jednocyfrową. Obliczanie wyników 

dzielenia. Odgadywanie zasady wpisywania liczb. Dzielenie liczb za pomocą 

grafów. Rozwiązywanie zadań z treścią. Rozwiązywanie zadania 

trudniejszego. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Wyrażamy emocje za pomocą rąk”. Nazwy członków 

rodziny. Ocenianie zachowania Kasi – przerywanie rozmowy, zasady 

kulturalnej rozmowy. Ustalanie rodzinnych powiązań. Etyka: Rodzinne 

zdarzenia – chwile spędzane w kręgu rodzinnym. Edukacja społeczna

Poznanie dalszych losów bohaterki książki Miry Jaworczakowej „Oto jest 

Kasia”. Samodzielne czytanie tekstu „Piszczący tłumoczek”. Odpowiadanie 

na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Uzupełnianie dialogu 

wypowiedziami mamy. Czytanie rozmowy mamy i Kasi z odpowiednią 

intonacją. Czytanie po cichu wiersza Tomasza Plebańskiego „O 

niewątpliwych zaletach posiadania rodzeństwa”. Swobodne wypowiadanie się 

na temat swoich relacji z rodzeństwem. Edukacja polonistyczna

Pisanie wypowiedzi na temat zabaw z rodzeństwem. Określanie rodzaju 

zdań. Rodzina wyrazów: dziecko i mama. Pisanie wyrazów w kolejności 

alfabetycznej. Odmienianie czasowników przez osoby w liczbie pojedynczej. 

Korzystanie ze słownika frazeologicznego – wyjaśnianie pojęcia dać komuś 

do wiwatu. Edukacja polonistyczna

Dzielenie liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową typu: 420 : 3. Obliczanie 

wyników dzielenia. Dzielenie liczby trzycyfrowej za pomocą grafów. 

Rozwiązywanie zadania na porównywanie ilorazowe. Obliczanie długości 

jednej części tasiemki. Edukacja matematyczna

Formy zabaw z rodzeństwem. Zasady dobrej zabawy. Nowy członek rodziny 

– noworodek. Etyka: Umiejętność starszego brata/siostry dzielenia się 

miłością z najmłodszymi członkami rodziny. Edukacja społeczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Skojarzenia” – tworzenie skojarzeń do 

słów: dziadek i babcia. Układanie odpowiedzi na postawione przez 

nauczyciela pytanie problemowe. Czytanie tekstu „Dziadkowie na medal” z 

podziałem na role i z właściwą intonacją. Przygotowanie i wystawienie 

inscenizacji „Dziadkowie na medal”. Odczytywanie dat. Zapisywanie dat świąt 

i ich słownych odpowiedników. Układanie wyrazów z sylab. Ustalanie, czy 

dany wyraz należy do rzeczowników, czasowników czy przymiotników. Edukacja polonistyczna

Pisanie zaproszenia na przedstawienie. Przepisywanie fragmentu 

inscenizacji. Rola wielokropka w tekstach. Dopisywanie zdrobnień do 

wyrazów babcia i dziadek. Zapisywanie zdań ze zdrobnieniami. Zasady 

pisowni zwrotów grzecznościowych. Edukacja polonistyczna

Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Porównywanie wagi zakupów. Uzupełnianie liczb w grafach liczbowych. 

Uzupełnianie ciągu liczbowego. Edukacja matematyczna



Przestrzeganie zasad kulturalnego zwracania się do innych. Nasi 

bohaterowie – dziadek i babcia. Marzenia i dążenie do ich spełnienia. Praca 

zespołowa – dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Etyka: Babcia 

i dziadek autorytetami swoich wnuków. Identyfikowanie się z grupą społeczną 

– rodziną. Edukacja społeczna

Wykonanie rekwizytów i dekoracji do inscenizacji. Edukacja techniczna

Słuchanie utworu N. Rimskiego-Korsakowa „Lot trzmiela”. Edukacja muzyczna

Czytanie tekstu „Co dziedziczymy?”. Słuchanie opowiadania „Czy dobrze jest 

mieć siostrę bliźniaczkę”. Wypowiadanie się nt. opowiadania. Wyszukiwanie 

w opowiadaniu „W zgodzie z rodzeństwem” fragmentu. Uzupełnianie 

informacji w zdaniach. Wyjaśnianie pisowni wyrazu możecie. Wyróżnianie w 

zdaniach czasowników i wykonawców czynności. Zapisywanie zdań. 

Układanie i zapisywanie kilkuzdaniowej wypowiedzi nt. dziadków. 

Uzupełnianie tekstu przyrodniczego. Wyjaśnianie słów: ofuknąć, azyl, 

samowar, matura. Edukacja polonistyczna

Zabawa „Znajdź osobę, która…” – różnice i podobieństwa między ludźmi. Edukacja społeczna

Wyjaśnianie znaczenia słów: geny, DNA, genetyka. Dziedziczenie i 

podobieństwa między ludźmi i w świecie przyrody. Cechy, których nie 

dziedziczymy. Cechy i warunki życiowe nietoperzy – ekosystem niepełny – 

jaskinie. Edukacja przyrodnicza

Malowanie laurki dla babci i dziadka – wykorzystanie stempli z gąbki. Edukacja plastyczna

Nauka piosenki „U babci jest słodko”. Edukacja muzyczna

Czytanie kartki z pamiętnika. Rozmowa na temat konstruowania robotów. 

Oglądanie zdjęć zestawów do monitorowania robotów. Czytanie wiersza 

Joanny Papuzińskiej „Robotek”. Uzupełnianie zdania hasłem. Rozmowa w 

kręgu o robotach. Łączenie wyrazów. Układanie i pisanie zdań. Wklejanie 

zdań z „Wycinanki”. Rozwijanie i pisanie zdania. Uzupełnianie tabeli 

wyrażeniami. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie obliczeń na mnożenie. Wykonywanie obliczeń 

kalendarzowych. Odgadywanie zasady zapisu liczb. Obliczanie ilorazów. 

Przeliczanie minut na sekundy. Rozwiązywanie zadań z treścią. Wpisywanie 

liczb w okienka. Obliczanie iloczynów. Rozwiązywanie zadania na obliczenia 

pieniężne. Wpisywanie liczb w kółka. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Wiele nas łączy”. Edukacja społeczna

Wykonanie robota z pudełek kartonowych. Edukacja techniczna

Śpiewanie poznanej piosenki „U babci jest słodko”. Słuchanie muzyki 

elektronicznej. Edukacja muzyczna

Rozmowa na temat inteligentnych urządzeń. Odszyfrowanie hasła i 

uzupełnianie nim wypowiedzenia. Skreślanie wyrazów. Układanie zdań. 

Czytanie legendy „O Skarbniku – duchu kopalni”. Wyszukiwanie wyrazów z 

ch. Łączenie wyrazów w pary i układanie rymowanki. Układanie i czytanie 

wyrażenia. Edukacja polonistyczna

Zamienianie jednostek pieniężnych. Obliczanie groszy i złotych. Obliczanie 

cen zakupów. Rozwiązywanie zadania z treścią. Wykonywanie obliczeń 

pieniężnych. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Przyjdź do mnie jak…”. Edukacja społeczna



Czytanie tekstu i odczytywanie hasła. Wpisywanie brakujących wyrazów. 

Przepisywanie wyrazów z ch. Rozwiązywanie minitestu. Pisanie zdań o tym, 

co potrafi „cudo” z wiersza „Cud techniki” A. Krzanik. Edukacja polonistyczna

Mnożenie złotych i groszy. Wykonywanie obliczeń. Rozwiązywanie zadania 

na obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadania z treścią. Wykonywanie 

obliczeń według wzoru. Uzupełnianie tabeli. Układanie pytań do zadań. Edukacja matematyczna

Zabawa słowna na powitanie „Powiedz coś miłego koledze/koleżance”. Edukacja społeczna

Rozmowa na temat nowoczesnych technologii. Czytanie tekstu „Urządzenia 

elektroniczne a nasze zdrowie”. Dobieranie odpowiednich zakończeń zdań. 

Układanie i zapisywanie haseł. Czytanie planów Stasia, podczas których 

chłopiec korzysta z urządzeń elektronicznych. Odczytywanie hasła. 

Dopisywanie przysłówków. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie obliczeń pieniężnych. Obliczanie kwoty zakupów. 

Wykonywanie obliczeń. Układanie pytań do zadania.Rozwiązywanie zadań z 

treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie – zabawa z chustą animacyjną. Edukacja społeczna

Wymienianie zasad korzystania z komputera. Rozmowa o spędzaniu czasu 

przed komputerem. Edukacja przyrodnicza

Wypełnianie diagramu i odczytanie hasła. Wypowiadanie skojarzeń. 

Rozmowa na temat zastosowania internetu. Odczytywanie hasła z liter na 

poplątanej linii. Szukanie czasowników. Lekcja programowania. Zaznaczanie 

liniami trasy robota. Rysowanie trasy robota. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie – zabawa z chustą animacyjną. Rozmowa na temat 

zastosowania internetu. Dyskusja na temat zagrożeń, jakie niesie internet. 

Oglądanie filmu o zagrożeniach w sieci. Etyka: Słuchanie historii o Ani. 

Zachowania niebezpieczne ze strony osób przypadkowo poznanych w 

internecie. Czytanie i zapisywanie zasad bezpiecznego korzystania z 

internetu. Edukacja społeczna

Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych. Edukacja przyrodnicza

Tworzenie scenek komiksowych przypominających o konieczności 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w internecie. Edukacja plastyczna

Odszyfrowanie wiadomości zgodnie ze wskazanymi sylabami i głoskami 

występującymi w nazwach obrazków. Czytanie i omawianie tekstu. 

Wskazywanie kolejności zdań. Podkreślanie zdań z trzema czasownikami. 

Wyrazy z kończące się cząstką -źć. Wyjaśnianie powiedzeń: łamać sobie nad 

czymś głowę, pójść po rozum do głowy, iść jak po grudzie i iść jak z płatka. 

Układanie i zapisywanie zdania oznajmującego, pytającego, rozkazującego. 

Rola wykrzyknika w wyrażaniu emocji. Pisanie skojarzeń do słowa detektyw. Edukacja polonistyczna

Powtarzanie wiadomości o figurach geometrycznych. Wielokąty. Liczenie na 

ilustracji trójkątów, kwadratów i sześciokątów. Układanie figur 

geometrycznych. Figury symetryczne. Rysowanie osi symetrii. Wskazywanie 

figury, która ma najwięcej osi symetrii, i figury mającej najmniej osi. Edukacja matematyczna

Zabawa na współpracę „Stanie na gazecie”. Omówienie rodzajów 

współpracy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz ustalanie strategii 

działań. Edukacja społeczna



Czytanie tekstu z podręcznika dotyczącego sposobów osiągania celu. 

Opisywanie wyglądu tajemniczego miejsca. Porównywanie ilustracji i 

informacji z podręcznika. Odczytywanie nazw państw krain 

geograficznych.Odczytywanie i zapisywanie imion. Słuchanie i rozwiązywanie 

zagadek pochodzących z książki Grzegorza Kasdepkego „Do trzech odlicz!”. 

Łączenie ze sobą rymujących się wyrazów. Określanie rodzaju zdań. 

Wskazywanie właściwej figury. Układanie zagadek, rebusów i nietypowych 

zadań. Edukacja polonistyczna

Obliczanie obwodów figur geometrycznych. Mierzenie długości. 

Wskazywanie figury o największym i najmniejszym obwodzie. Wskazywanie 

określonego dnia tygodnia. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Witam się z tobą”. Poznanie form powitań 

pochodzących z różnych krajów. Wykonywanie zadań w zespołach. Uczenie 

się od innych. Edukacja społeczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Walizka”. Odczytywanie hasła zgodnie z 

kodem strzałkowym. Czytanie ze zrozumieniem opowiadania „Amelia i Kuba. 

Tajemnica dębowej korony”. Układanie pytań do treści opowiadania. 

Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania związane z opowiadaniem. 

Wskazywanie w zdaniach błędów związanych z treścią opowiadania. 

Układanie wypowiedzi ustnej na temat bohaterów opowiadania i przygotowań 

do wyprawy. Pisanie sprawozdania. Edukacja polonistyczna

Obliczanie obwodu trójkąta. Obliczanie jednego boku trójkąta, wiedząc, jakiej 

długości są pozostałe dwa boki oraz obwód trójkąta. Obliczanie w pamięci 

obwodów trójkątów. Mierzenie długości boków trójkątów. Rozwiązywanie 

zadania trudniejszego. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Powiedz swoje imię”. Rozmowa na temat pracy 

detektywa i sprzętu, jaki wykorzystuje w swojej pracy. Zabawa 

detektywistyczna „Znajdź ukryte przedmioty”. Zabawa „Kto wyszedł?”. Etyka: 

Podejmujemy właściwe decyzje. Edukacja społeczna

Praca detektywa. Edukacja przyrodnicza

Czytanie tekstu „Naukowcy jak detektywi’. Wyjaśnianie pojęć: naukowiec, 

detektyw, odkrywca – wyszukiwanie informacji w słowniku języka polskiego, 

internecie i encyklopedii. Czytanie tekstu „Zagadka ósma, czyli dlaczego jest 

tu tak ciemno?”. Uzupełnianie metryczki książki „Detektyw Pozytywka”. 

Czytanie tekstu „Niewidzialne pismo”. Pisanie instrukcji. Przeprowadzenie 

rozmowy na temat Ludwika Pasteura i jego dokonań. Wyjaśnianie pojęcia 

pasteryzacja. Edukacja polonistyczna

Czytanie wiersza Agnieszki Frączek „Pan Wynalazca”. Uzupełnianie wyrazów 

właściwymi literami. Pisanie wyrazów z cząstką -zca w kolejności 

alfabetycznej. Różnice w pisowni wyrazów i ich wymowie. Edukacja polonistyczna

Analizowanie sposobu obliczania obwodu kwadratu. Obliczanie obwodu 

kwadratów. Rysowanie kwadratów. Obliczanie obwodu kwadratu o boku dwa 

razy dłuższym od poprzedniego. Porównywanie obwodów kwadratów. 

Rozwiązywanie zadań z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Kurtyna”. Cechy naukowca, detektywa i odkrywcy. 

Ludwik Pasteur i jego wkład w rozwój mikrobiologii i medycyny. Edukacja społeczna

Ludwik Pasteur i jego odkrycia. Szukanie informacji o odkryciach w dziedzinie 

geologii, paleontologii, archeologii. Praca geologów, paleontologów, 

archeologów i kryptologów. Nalepianie znalezisk archeologa, geologa i 

paleontologa. Przeprowadzenie doświadczenia – pisanie niewidzialnym 

pismem. Edukacja przyrodnicza

Rysowanie piktogramów. Edukacja plastyczna

Wykonanie modelu maszyny cyfrującej. Edukacja techniczna



Zabawa twórcza „Mariposa”. Czytanie wiersza Marcina Brykczyńskiego 

„Myślę, więc…”. Przeprowadzenie dyskusji na temat zachowania sprawnego 

umysłu. Pisanie zdań o trenowaniu mózgu. Wyjaśnianie powiedzeń: Kto pyta, 

nie błądzi; wyjść na zdrowie; myślę, więc jestem. Uzupełnianie diagramu 

wyrazami z wiersza. Korzystanie ze słownika frazeologicznego i słownika 

języka polskiego. Utrwalenie przymiotników i przysłówków. Edukacja polonistyczna

Nauka jednej zwrotki wiersza na pamięć. Pisanie zwrotki wiersza. 

Oznaczanie wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie. 

Wyjaśnianie pisowni wyrazu krążenie. Rozwiązywanie minitestu. Pisanie 

wyrazów z ch. Edukacja polonistyczna

Zabawa „Palce w pralce”. Samoocena wykonanej pracy. Granie w gry 

planszowe. Edukacja społeczna

Sposoby na zachowanie sprawnego umysłu. Wskazywanie zachowań 

korzystnych dla zdrowia. Edukacja przyrodnicza

Rysowanie powiedzeń. Wykonanie plecionki z pasków papieru – przeplatanie 

pasków. Edukacja plastyczna

Walc angielski i walc wiedeński – podstawowe kroki i charakter tańca. Nauka 

podstawowych kroków walca. Słuchanie „Walca cesarskiego” Johanna 

Straussa. Edukacja muzyczna

Wykreślanie z diagramu nazw instrumentów i odczytywanie hasła. Oglądanie 

ilustracji z instrumentami muzycznymi. Czytanie tekstu z pamiętnika. 

Odpowiadanie na pytania nauczyciela. Uzupełnianie zdań na podstawie 

tekstu. Wyjaśnianie frazeologizmów. Układanie zdania pojedynczego i 

złożonego. Rozmowa na temat ulubionej muzyki i koncertów. Podkreślanie w 

zdaniach czasowników. Rozmowa na temat obrazów. Czytanie tekstu o 

malarstwie abstrakcyjnym. Edukacja polonistyczna

Czytanie legendy „O przerwanym hejnale”.Wypisywanie wyrazów z h, które 

wymieniają się na g, ż, z. Układanie i pisanie zdań. Tworzenie przymiotników. Edukacja polonistyczna

Poznanie sposobu na obliczanie obwodu prostokąta. Obliczanie w pamięci 

obwodów prostokątów. Rysowanie prostokąta o podanych wymiarach i 

obliczanie jego obwodu. Obliczanie długości boków prostokąta. 

Rozwiązywanie zadania z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Witam was”. Edukacja społeczna

Malowanie obrazu farbami plakatowymi z wykorzystaniem różnych form 

geometrycznych. Oglądanie obrazów twórców abstrakcjonizmu. Edukacja plastyczna

Czytanie wiersza Wandy Chotomskiej „Dwa fortepiany”. Układanie 

odpowiedzi na pytania. Rozmowa na temat wydarzeń z życia Fryderyka 

Chopina. Wykreślanie z diagramu nazw gatunków muzycznych. Układanie i 

zapisywanie zdań lub równoważników zdań. Przepisywanie zdań z pamięci. 

Pantomina na temat ludzi związanych z muzyką. Edukacja polonistyczna

Obliczanie obwodów prostokątów. Obliczanie długości boków prostokąta. 

Rysowanie prostokąta i obliczanie długości boków. Edukacja matematyczna

Współpraca w zespole w sytuacji zadaniowej. Poznanie postaci wybitnego 

muzyka Fryderyka Chopina. Etyka: Szanowanie innych członków grupy 

zadaniowej. Edukacja społeczna

Wykonanie ilustracji do muzyki Fryderyka Chopina. Edukacja plastyczna

Poznanie dzieł Fryderyka Chopina. Słuchanie dowolnego utworu Fryderyka 

Chopina. Przedstawianie za pomocą mowy ciała, gestów i ruchów 

przedstawicieli zawodów: pianista, dyrygent, stroiciel, nauczyciel muzyki, 

kompozytor. Edukacja muzyczna

Czytanie wiersza Wandy Chotomskiej „Preludium deszczowe”. Podpisywanie 

obrazków zdaniami złożonymi. Czytanie wyjaśnienia słowa preludium. 

Skreślanie w zdaniu błędnych sformułowań. Dopisywanie czasowników do 

rzeczowników. Układanie i pisanie podziękowania. Edukacja polonistyczna



Obliczanie obwodów prostokąta. Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Uzupełnianie obliczeń. Obliczanie długości boków. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Kolory”. Podziękowanie jako forma wyrażenia 

życzliwości i wdzięczności. Edukacja społeczna

Słuchanie preludium „Deszczowego” Fryderyka Chopina. Poznanie składu 

kwartetu smyczkowego. Rozmowa na temat fotografii kwartetu 

smyczkowego. Zapisywanie nazwy instrumentu strunowego smyczkowego. Edukacja muzyczna

Czytanie tekstu „Sława”. Odpowiadanie na pytania nauczyciela. 

Odczytywanie wyrazu. Szukanie w tekście wyrazów z ż. Układanie i pisanie 

zdania. Wyszukiwanie zdań pojedynczych i złożonych. Odczytywanie hasła z 

sylab. Korzystanie z różnych źródeł informacji. Rozwijanie zdań. Edukacja polonistyczna

Obliczanie długości boków trójkąta. Obliczanie obwodów figur: kwadratów, 

prostokątów. Obliczanie długości boków prostokąta. Rozwiązywanie zadania 

z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Tworzenie rodziny”. Stanisław Moniuszko – polski 

kompozytor. Zasady zachowania się w operze. Edukacja społeczna

Czytanie definicji pojęć związanych z muzyką: opera, dyrygent, partytura, 

uwertura, sopran, primadonna, tenor, duet, akt, aria. Poznanie tytułów oper: 

„Straszny dwór, „Czarodziejski flet”, „Carmen”. Taniec współczesny – rock 

and roll. Edukacja muzyczna

Czytanie tekstu „Jak słyszymy”. Wyjaśnianie, dlaczego słyszymy. Wpisywanie 

nazw dźwięków. Wpisywanie wyrazów do diagramu. Tworzenie czasowników 

od rzeczowników. Tworzenie rodziny wyrazów. Czytanie informacji o 

projekcie badawczym. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Rozpoznajemy dźwięki”. Nauka języka migowego. 

Etyka: Okazywanie szacunku innej osobie – osoby niepełnosprawne. Edukacja społeczna

Przeprowadzenie doświadczenia z butelkami. Wykonanie projektu 

badawczego „Czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć?”. Pytania badawcze. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie instrumentu – grzechotki. Edukacja techniczna

Rozmowa na temat dźwięków – dźwięki wysokie, niskie. Edukacja muzyczna

Przeprowadzenie rozmowy na temat nietypowych zawodów, jakie wykonują 

kobiety oraz mamy i babcie uczniów. Czytanie tekstu z pamiętnika. 

Wymienianie nazw zawodów występujących w tekście. Sprawdzenie 

zrozumienia tekstu – kojarzenie imienia dziecka z członkiem rodziny i nazwą 

zawodu. Łączenie zdań pojedynczych w zdania złożone. Poznanie wyrazów 

łączących zdania złożone: i, lub, albo. Interpunkcja w zdaniu złożonym. 

Dopisywanie rzeczowników w rodzaju żeńskim do rzeczowników w rodzaju 

męskim. Edukacja polonistyczna

Dodawanie i odejmowanie centymetrów i milimetrów. Zamienianie 

centymetrów na milimetry oraz milimetrów na centymetry. Obliczanie 

obwodów trójkątów. Obliczanie długości boku w trójkącie. Rozwiązywanie 

zadania z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa integrująca zespół klasowy „Kolorowy spacer”. Nietypowe zawody 

kobiet, np.: kapitan żeglugi wielkiej, kierowca ciężarówki, autobusu, taksówki; 

mechanik samochodowy, pilot, sędzia piłkarski. Edukacja społeczna

Czytanie tekstu „Kobieta na pokładzie… pociągu”. Zaznaczanie poprawnych 

odpowiedzi. Sprawdzanie w słowniku języka polskiego znaczenia słowa 

megafonistka. Czytanie fragmentu wywiadu z magafonistką. 

Przeprowadzenie wywiadu z konduktorką – odgrywanie scenek. Kończenie 

zdań. Odpowiadanie na pytania związane z treścią wiersza „Moja mama”. 

Wypisywanie z wiersza nazw czynności. Odmienianie czasowników przez 

liczbę i osoby w czasie przeszłym. Układanie i zapisywanie podziękowań dla 

mamy. Edukacja polonistyczna



Dodawanie i odejmowanie metrów i centymetrów. Zamienianie metrów na 

centymetry oraz metrów i centymetrów na centymetry. Rozwiązywanie zadań 

z treścią. Kolorowanie ramek, w których zapisano taką samą długość. Edukacja matematyczna

Zabawa „Koło tożsamości” – utożsamianie się z rodziną, klasą, grupą 

wykazującą takie same zainteresowania. Obowiązki megafonistki. Obejrzenie 

filmu „Dzień z życia kierownika pociągu”. Zawody kobiecych członków rodziny 

uczniów. Obowiązki mam. Edukacja społeczna

Zawody użyteczności publicznej. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie naszyjnika z papierowych kwiatów. Edukacja plastyczna

Działanie megafonu dworcowego. Edukacja techniczna

Słuchanie nagranej informacji przekazywanej przez megafonistkę. Edukacja muzyczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Odwróć karty” – odczytywanie informacji o 

Elżbiecie Zawackiej. Słuchanie tekstu „Kobieta, że aż strach”. Swobodne 

wypowiedzi na temat bohaterki tekstu. Odgrywanie scenki telefonicznej. 

Uzupełnianie tekstu o Elżbiecie Zawackiej. Notatka biograficzna. Pisanie 

notatki biograficznej o patronie szkoły. Kolorowanie nazwy cech. 

Odczytywanie wyrazów wspak – poznanie pseudonimów generał Zawackiej. 

Układanie puzzli. Edukacja polonistyczna

Mnożenie i dzielenie liczb z jednostkami długości – analizowanie sposobu 

mnożenia. Obliczanie obwodu kwadratu i prostokąta. Rozwiązywanie zadań z 

treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Uśmiech”. Cechy żołnierza. Poznanie sylwetki Elżbiety 

Zawackiej – generała w okresie II wojny światowej. Rola cichociemnych 

podczas okupacji Polski. Etyka: Postawy godne naśladowania: godność, 

honor, odwaga, odpowiedzialność, pomoc. Edukacja społeczna

Zabawa „Co by było, gdyby…”. Prezentowanie zdania na forum klasy. 

Uzupełnianie diagramu wyrazami związanymi z Marią Skłodowską-Curie i 

odczytywanie hasła. Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela. 

Wyszukiwanie właściwego fragmentu tekstu. Swobodne wypowiadanie się o 

osiągnięciach naukowych Marii Skłodowskiej-Curie, jej dzieciństwie i życiu 

dorosłym. Łączenie odpowiednich fragmentów zdań. Układanie i zapisywanie 

zdania w czasie przeszłym. Pisanie notatki biograficznej o Marii Skłodowskiej. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań rozmaitych z wykorzystaniem jednostek długości. 

Porównywanie długości – znaki: <, >, =. Dodawanie i odejmowanie jednostek 

długości. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Znajdź kogoś…”. Praca indywidualna czy zespołowa – 

kiedy lepiej się nam pracuje. Poznanie biografii Marii Skłodowskiej-Curie. 

Cechy Marii Skłodowskiej-Curie: praktyczność, oszczędność, pracowitość, 

przedsiębiorczość, postawa humanitarna. Wkład Marii Skłodowskiej- Curie w 

rozwój nauk ścisłych: fizyki, chemii i matematyki. Etyka: Postawa 

humanitarna Marii Skłodowskiej-Curie w czasie I wojny światowej. Edukacja społeczna

Zabawa wprowadzająca do debatowania „Co wiem, czego nie wiem?”. 

Przepisywanie do zeszytu notatki w formie mapy myśli. Czytanie informacji o 

niezwykłych substancjach. Uzupełnianie tabeli nazwami substancji. 

Wyszukiwanie w internecie informacji nt. doświadczeń z suchym lodem i 

ciekłym azotem. Dopisywanie do przymiotników rzeczowników – określanie 

rodzaju. Wskazywanie rzeczownika, przymiotnika, czasownika, przysłówka i 

liczebnika. Układanie i zapisywanie zdań zgodnie z podanym warunkiem. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Pokaż zwierzątko” – współpraca w grupie. Mapa myśli 

– sposobem na efektywne zapamiętywanie i uczenie się.  Etyka: Nauka 

piosenki „Prosimy was o uśmiech”. Omówienie treści piosenki. Powtórzenie 

wiadomości o walcu – skreślanie niewłaściwych wyrazów. Przepisywanie nut 

– fragmentu walca. Granie walczyka zgodnie z zapisem nutowym. Tańczenie 

walca. Edukacja społeczna



Trzy stany skupienia substancji. Cechy ciał stałych: plastyczność, 

sprężystość, kruchość. Właściwości cieczy i gazów. Substancje trujące i 

niebezpieczne. Sposoby zabezpieczania się przed groźnymi substancjami. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie urządzenia do filtrowania wody. Edukacja techniczna

Czytanie tekstu z pamiętnika.Sprawdzanie poprawności zrozumienia 

przeczytanego tekstu. Czytanie tekstu przyrodniczego „Wiosenne Podlasie”. 

Opisywanie Puszczy Białowieskiej. Wyjaśnianie wyrażenia końskie zaloty i 

hasła Wiosna jest w nas. Czytanie zdań o wiośnie – podkreślanie liter przy 

poprawnych odpowiedziach. Zdania składowe w zdaniach złożonych. 

Układanie i zapisywanie zdań złożonych o określonej liczbie zdań 

składowych. Określanie liczby zdań składowych w zdaniu złożonym. Edukacja polonistyczna

Czasowniki z przeczeniem nie. Układanie antonimów z przeczeniem nie i 

dopisywanie ich do przymiotników. Przepisywanie z tekstu pamiętnika 

czasowników z przeczeniem nie i dopisywanie własnych przykładów. 

Szukanie informacji o podlaskich zwyczajach. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie obliczeń wagowych. Zamienianie jednostek wagi – dekagramy 

na kilogramy i dekagramy na kilogramy i dekagramy. Poznanie sposobów na 

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie jednostek wagi. 

Odczytywanie wagi towarów – wskazywanie najcięższej i najlżejszej paczki. 

Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia wagowe. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Jakim jestem kolorem”. Zwyczaje i kultura 

mieszkańców Podlasia. Praca zespołowa zgodna z przyjętymi zasadami. Edukacja społeczna

Położenie i atrakcje turystyczne Podlasia. Fauna i flora Biebrzańskiego i 

Białowieskiego Parku Narodowego. Logotypy Narwiańskiego PN, 

Biebrzańskiego PN i Białowieskiego PN. Wskazywanie na mapie Podlasia 

oraz rzek: Bugu, Narwi, Biebrzy. Rozpoznawanie zwierząt Podlasia. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie makiety Podlasia. Edukacja techniczna

Wykonywanie zadań związanych z programowaniem. Słuchanie opowiadania 

„Jak zakochałem się w Kaśce Kwiatek” czytanego przez nauczyciela. 

Udzielanie odpowiedzi ustnych i pisemnych na temat treści opowiadania. 

Opisywanie wyglądu uczennicy. Łączenie frazeologizmów z ich 

objaśnieniami. Układanie i zapisywanie zdania z wybranym frazeologizmem. 

Wskazywanie zdań pytających złożonych. Przeliczanie zdań składowych w 

zdaniach złożonych. Wyjaśnianie zwrotów: darzyć kogoś sympatią oraz mieć 

sympatię. Edukacja polonistyczna

Pisanie wypowiedzi na temat przejawów darzenia kogoś sympatią. 

Uzupełnianie diagramu nazwami obrazków. Utrwalanie pisowni wyrazów z rz i 

ż. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie obliczeń wagowych. Zamienianie jednostek wagi – gramów na 

dekagramy lub dekagramów i gramy oraz dekagramów na gramy. 

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie jednostek wagi. 

Porządkowanie wskazań wag w kolejności rosnącej. Rozwiązywanie zadań z 

treścią na obliczenia wagowe. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Jaki to stan?”. Granie w grę planszową zgodnie z 

podaną instrukcją. Zabawa „Komplementy”. Okazywanie sobie sympatii. 

Etyka: Uczucia okazywane innym – miłość. Świadomość, że nie wolno igrać z 

uczuciami drugiej osoby. Edukacja społeczna

Wykonanie drzewka szczęścia z cukierków. Edukacja plastyczna



Czytanie wierszy „Kocham Cię!” i „Ucieczka”. Omówienie treści wierszy. 

Pisanie odpowiedzi na pytania. Czytanie tekstu Danuty Wawiłow „Każdy jest 

poetą”. Udzielanie odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela. 

Wyróżnianie nazwisk poetów wymienionych w tekście. Przepisywanie zdań i 

wyjaśnianie ich sensu. Pisanie rodziny wyrazu poezja. Uzupełnianie zdań 

brakującymi wyrazami. Czytanie informacji na temat przebiegu projektu 

badawczego. Uzupełnianie karty obserwacji. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie obliczeń wagowych. Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Obliczanie masy opakowania z produktem, samego produktu, samego 

opakowania (masa netto, brutto, tara). Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Szczęście”. Wielcy polscy poeci: Adam Mickiewicz, 

Czesław Miłosz. Edukacja społeczna

Przeprowadzenie projektu badawczego „Czego potrzebują rośliny, żeby 

rosnąć?” zgodnie z podaną instrukcją. Próba kontrolna a próby badawcze. Edukacja przyrodnicza

Czytanie fragmentu książki „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został 

poetą”. Odpowiadanie na pytania nauczyciela związane z treścią 

opowiadania. Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. Określanie rodzaju zdań. 

Wklejanie rad. Zamienianie zdań rozkazujących na zdania oznajmujące. 

Pisanie zdań. Pisanie ogłoszenia. Dokonywanie analizy porównawczej 

wierszy „Kluczyk” i „Okulary”. Wskazywanie czynności wykonywanych przez 

bohaterów obu wierszy. Zapisywanie czasowników w czasie teraźniejszym. Edukacja polonistyczna

Obliczanie objętości płynów. Używanie określeń: litr, pół litra, ćwierć litra, 

półtora litra. Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczanie objętości płynów. 

Rozwiązywanie zadania trudniejszego na porównywanie ilorazowe. 

Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Dzień dobry”. Julian Tuwim – autor książek dla dzieci. Edukacja społeczna

Czytanie tekstu przyrodniczego o aktywności zwierząt w różnych porach dnia 

i nocy. Uczestniczenie w rozmowie na temat celowości organizacji wyprawy 

do lasu przed świtem – przytaczanie argumentów. Korzystanie z atlasu 

zwierząt. Podpisywanie wyrazów w zdaniach nazwami części mowy. 

Stopniowanie przysłówków. Układanie i pisanie zdań z wybranymi 

przysłówkami. Dopisywanie do nazw czynności nazw zwierząt i pasującego 

do nich przymiotnika. Określanie rodzaju rzeczownika i przymiotnika. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Dobre słowo”. Identyfikowanie się z grupą klasową. Edukacja społeczna

Nazywanie i podpisywanie zdjęć ptaków. Łączenie opisów odgłosów 

wydawanych przez zwierzęta leśne z numerem zdjęć zwierząt. Zwierzęta 

aktywne wieczorem i nocą. Płazy występujące w Polsce. Wycieczka do parku 

– wsłuchiwanie się w odgłosy. Edukacja przyrodnicza

Śpiewanie piosenki „Prosimy was o uśmiech”. Wyszukiwanie i słuchanie 

nagrań odgłosów wydawanych przez zwierzęta. Wsłuchiwanie się w 

otaczające odgłosy. Nauka piosenki „Wesołe pisanki”. Pauzy muzyczne – 

symbole i czas ich trwania. Ćwiczenia rytmiczne – wyklaskiwanie ćwierćnut 

na przemian z pokazywaniem pauz ćwierćnutowych. Edukacja muzyczna

Przeliczanie liter w nazwach części garderoby. Odczytywanie sylab w podanej 

kolejności. Czytanie kartki z pamiętnika. Wyjaśnianie pojęcia nosić się z 

klasą. Pisanie odpowiedzi na pytanie dotyczące przeczytanego tekstu. 

Uczestniczenie w dyskusji na temat elegancji. Słuchanie baśni „Nowe szaty 

cesarza”. Odpowiadanie na pytania związane z tekstem baśni H.Ch. 

Andersena. Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne do wyrazu modny – 

kolorowanie ramek. Edukacja polonistyczna

Układanie z podanymi wyrazami i zapisywanie po jednym zdaniu 

oznajmującym, pytającym i rozkazującym. Zastępowanie wyrazów innymi 

wyrazami. Uzupełnianie dialogu. Edukacja polonistyczna



Przeliczanie jednostek czasu zegarowego – godzin i minut na minuty i minut 

na godziny. Odczytywanie godzin na zegarach. Rozwiązywanie zadań na 

obliczenia zegarowe. Porównywanie jednostek czasu zegarowego. Edukacja matematyczna

Zabawa „Rozwiąż supełek”. Ocena koleżeńska wykonanej pracy. Elegancja 

w modzie i zachowaniu. Prawdomówność – ważna cecha w relacjach między 

ludźmi. Edukacja społeczna

Projektowanie stroju szkolnego dla chłopców i dziewczynek – rysunek 

ołówkiem. Edukacja plastyczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Części garderoby” – wymienianie nazw 

części garderoby. Czytanie po cichu tekstu Grzegorza Kasdepkego „Gust”. 

Odpowiadanie na pytania związane z treścią opowiadania. Wskazywanie 

poprawnych odpowiedzi. Czytanie wiersza „Gadki szmatki” z podziałem na 

role. Zabawa słowna „Co mówi moje ubranie?”. Łączenie związków 

frazeologicznych z ich objaśnieniami. Przepisywanie zdań. Przeliczanie 

przymiotników. Pisanie rymowanki. Pisanie wypowiedzi na temat dbania o 

ubrania. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie obliczeń zegarowych – analizowanie sposobu wykonywania 

obliczeń. Dodawanie i odejmowanie godzin i minut – obliczanie wyników w 

pamięci. Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia zegarowe. 

Przypomnienie pojęcia kwadrans. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Znajdź swojego partnera”. Sposoby dbania o swoje 

ubranie. Respektowanie zasad odpowiedniego stroju szkolnego. Edukacja społeczna

Słuchanie baśni Hansa Christiana Andersena „Len”. Wypowiadanie się na 

temat treści baśni. Czytanie tekstu o tkaninach. Czytanie tekstu Katarzyny 

Świeżak „Moda”. Przeprowadzenie rozmowy na temat mody – czym jest 

moda, co to znaczy, że coś jest modne. Określanie prawdziwości zdań. 

Odczytywanie informacji zamieszczonych na metkach ubrań. Zastępowanie 

podkreślonego wyrazu innym wyrazem. Układanie i zapisywanie zdań na 

temat mody zgodnie z podanym warunkiem. Edukacja polonistyczna

Opisywanie ubrania szkolnego. Pisownia wyrazów z ę, em, en, ą, om na 

podstawie tekstu ortograficznego Marcina Przewoźniaka „O Panu 

Twardowskim”. Uzupełnianie wyrazów samogłoskami ą, ę. Ćwiczenia 

ortograficzne – pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, h, ch. Czasowniki w czasie 

przeszłym – uzupełnianie zdań. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie obliczeń zegarowych. Dodawanie i odejmowanie godzin i 

minut. Poznanie sposobu obliczenia działania typu: 1 godz.10 min – 20 minut 

oraz 2 godz. 50 min + 4 godz. 20 min. Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Wykonywanie obliczeń na grafach. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Cześć”. Edukacja społeczna

Tkaniny naturalne i sztuczne. Porównywanie tkanin. Rodzaje wełny. 

Przestrzeganie zaleceń umieszczonych na metce. Edukacja przyrodnicza

Stroje różnych epok. Edukacja plastyczna

Rozwiązywanie zagadki i krzyżówki. Słuchanie opowiadania Zofii Staneckiej 

„Jak mnie widzą…”. Opowiadanie treści wysłuchanego tekstu. Sprawdzanie 

zrozumienia wysłuchanego opowiadania – dopisywanie imion bohaterów 

opowiadania do rodzaju stroju. Wyjaśnianie powiedzenia Jak cię widzą, tak 

cię piszą. Układanie wypowiedzi ustnej na temat ulubionego stroju. 

Stopniowanie przymiotników. Przepisywanie wypowiedzi z opowiadania „Jak 

mnie widzą…” ze spółgłoskami miękkimi. Edukacja polonistyczna

Powtórzenie materiału – rozwiązywanie zadań rozmaitych. Rozwiązywanie 

testu matematycznego – utrwalenie jednostek masy, czasu i długości. 

Obliczanie obwodów figur. Rozwiązywanie zadań na obliczenia pieniężne. 

Przeliczanie jednostek czasu. Edukacja matematyczna



Zabawa na powitanie „Ciepło – zimno”. Schludny ubiór świadectwem naszej 

kultury osobistej i naszego szacunku do innych ludzi. Cechy, które mają 

pozytywny wpływ na kontakty z innymi – charakter czy wygląd. Edukacja społeczna

Estetyka własnego wyglądu. Edukacja przyrodnicza

Słuchanie opowiadania „Ani Jezusa, ani ptaków na łące”. Wypowiadanie się 

nt. opowiadania. Czytanie wiersza Marcina Przewoźniaka „Co kryje 

pisanka?”. Układanie zdań z rozsypanych wyrazów. Wskazywanie zdania 

złożonego i pojedynczego. Łączenie zdań pojedynczych w zdania złożone. 

Pisanie zdań. Zamienianie przymiotników na rzeczowniki. Odmienianie przez 

liczby i osoby czasownika zacząć w cz. przeszłym. Szukanie informacji o 

zwyczajach wielkanocnych. Czytanie wielkanocnych życzeń. Pisanie życzeń. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Uśmiech na powitanie”. Zorganizowanie klasowego 

pokazu mody. Polskie zwyczaje związane z Wielkanocą. Etyka: Wartości 

związane z Wielkanocą: nadzieja, dobro, radość, wiara, spokój, dobre 

uczynki i myśli. Edukacja społeczna

Poznanie cech malarstwa religijnego. Freski. Przykłady malarstwa religijnego. Edukacja plastyczna

Przygotowanie eleganckiego ubioru świątecznego z delikatnym motywem 

Wielkanocy. Edukacja techniczna

Śpiewanie piosenki „Wesołe pisanki”. Powtórzenie wiadomości o pauzach 

muzycznych. Pisanie pauz. Rysowanie symboli wartości rytmicznej. Edukacja muzyczna

Czytanie fragmentu wiersza Agnieszki Frączek „Radość”. Czytanie tekstu z 

pamiętnika. Wyjaśnianie zwrotu rosnąć jak na drożdżach. Czytanie informacji 

o rzeczownikach i przymiotnikach. Odczytywanie hasła z sylab. Określanie 

liczby i rodzaju rzeczowników. Na podstawie tekstu z pamiętnika łączenie 

liniami odpowiednich fragmentów zdań. Pisanie wyrazów z ó w kolejności 

alfabetycznej. Uzupełnianie tabeli rzeczownikami. Zapisywanie 

rzeczowników. Dopisywanie przymiotników o przeciwnym znaczeniu. Edukacja polonistyczna

Poznawanie liczb czterocyfrowych. Zapisywanie liczby czterocyfrowej. 

Wskazywanie rzędu tysięcy, setek, dziesiątek i jedności. Układanie, 

obliczanie i zapisywanie wyników. Układanie i zapisywanie liczb. Rozkładanie 

liczby na składniki. Zapisywanie liczb czterocyfrowych na wagonach. 

Zapisywanie liczb i odczytywanie je na głos. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie – określanie swojego nastroju. Edukacja społeczna

Rozmowa na temat obrazów. Malowanie farbami radosnego obrazu. Edukacja plastyczna

Słuchanie „Ody do radości”. Edukacja muzyczna

Układanie z rozsypanych wyrazów wniosku z doświadczenia i jego 

zapisywanie. Podkreślanie przymiotników z rzeczownikami. Dobieranie 

odpowiedzi do pytań. Łączenie przymiotników z pasującymi do nich 

rzeczownikami. Określanie rodzaju przymiotnika. Edukacja polonistyczna

Porównywanie liczb. Wskazywanie większych liczb. Wskazywanie kolejnych 

liczb. Odgadywanie haseł zapisu liczb. Zapisywanie brakujących liczb. 

Zapisywanie liczb słowami. Zapisywanie liczb cyframi. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Kogo brakuje?”. Edukacja społeczna

Rozmowa na temat projektu badawczego. Zapisywanie pytań i pomysłów na 

temat roślin. Edukacja przyrodnicza

Zapoznanie się z życiem i twórczością H.Ch. Andersena.Rozmowa na temat 

życia pisarza. Układanie puzzli i odgadywanie tytułu znanej baśni pisarza. 

Samodzielne czytanie baśni „Brzydkie kaczątko”. Tworzenie wyrazów 

bliskoznacznych. Rozwiązywanie rebusu i zapisywanie hasła. Opisywanie 

kaczątka na podstawie wiersza. Kolorowanie pól z przymiotnikami. Edukacja polonistyczna

Układanie liczb. Czytanie dat. Zapisywanie podanych liczb za pomocą cyfr. 

Zapisywanie liczb czterocyfrowych. Łączenie zdjęć przedmiotów z 

odpowiednimi cenami. Rozwiązywanie zadania z treścią. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Witam wszystkich”. Edukacja społeczna



Projektowanie i wykonanie okładki do baśni „Brzydkie kaczątko”. Edukacja techniczna

Rozmowa na temat rozwoju wybranego organizmu. Rozmowa na temat 

rozwoju człowieka. Łączenie opisów z odpowiednimi zdjęciami. Uzupełnianie 

zdań wyrażeniem dorosły osobnik w odpowiedniej formie. Wycinanie i 

wklejanie nazw przedmiotów. Edukacja polonistyczna

Dodawanie liczb czterocyfrowych. Rozwiązywanie zadania z treścią. 

Odejmowanie liczb czterocyfrowych. Rozwiązywanie zadania na obliczenia 

pieniężne. Zapisywanie liczb cyframi. Porównywanie liczb. Wykonywanie 

obliczeń na liczydłach. Obliczanie różnic liczb czterocyfrowych. Obliczanie 

działań na dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Ludzie do ludzi”. Edukacja społeczna

Czytanie informacji o motylach i łączenie każdej informacji linią z 

odpowiednim zdjęciem i właściwą nazwą. Edukacja przyrodnicza

Czytanie opowiadania „Fryzjerka”. Porządkowanie wyrazów i tworzenie zdań. 

Wklejanie utworzonych zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście. 

Słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej „Krawcowa”. Odpowiadanie na 

pytania dotyczące wiersza. Podkreślanie wybranych wyrazów. Czytanie 

wiersza Stanisława Grabowskiego „Będę dorosły”. Łączenie fragmentów 

zdań. Pisanie wypowiedzi o dorosłości. Kolorowanie ramek z wyrazami 

pokrewnymi do wyrazu dorosłość. Głośne czytanie wyrazów. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Przesyłam miłe pozdrowienia”. Burza mózgów – Jak 

dobrze wykonywać swój zawód? Zabawa pantomimiczna „Jaki zawód 

pokazuję?”. Etyka: Ocena postępowania bohaterki opowiadania „Fryzjerka”. 

Naśladowanie pozytywnych postaw i zachowań swoich rodziców i bliskich. Edukacja społeczna

Zabawa „Dom” – układanie domu z poszczególnych elementów i zapisywanie 

skojarzeń do słowa dom. Czytanie tekstu z pamiętnika. Słuchanie wiersza 

Doroty Gellner „Dom”. Wypowiadanie się na temat obu tekstów. Opisywanie 

domów na podstawie ilustracji. Układanie odpowiedzi na pytanie „Co by było, 

gdyby w domu nie było drzwi?”. Powtórzenie wiadomości o czasowniku. 

Korzystanie ze słownika frazeologicznego. Układanie i zapisywanie zdań. 

Łączenie czasownika czytać z różnymi przedrostkami. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań rozmaitych. Dobieranie zapisu słownego do liczby. 

Zapisywanie liczb za pomocą cyfr. Odczytywanie liczb od najmniejszej do 

największej. Rozkładanie liczb czterocyfrowych na składniki. Dodawanie i 

odejmowanie liczb czterocyfrowych. Rozwiązywanie zadań z treścią na 

obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna

Opowiadanie o swoim miejscu zamieszkania. Dom jako wspólnota ludzi 

tworzących rodzinę. Respektowanie zasad obowiązujących podczas lekcji – 

czekanie na swoją kolej, pomoc koleżeńska. Edukacja społeczna

Rozwiązywanie krzyżówki. Czytanie opowiadania Katarzyny Kotowskiej „Jeż”. 

Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadania. Czytanie wiersza 

Marcina Przewoźniaka „Dzieci świata” i określanie na jego podstawie domu 

wszystkich dzieci. Zapisywanie odpowiedzi. Przepisywanie z tekstu wyrazów 

z rz po spółgłoskach. Tworzenie mapy mentalnej. Utrwalenie pojęć: 

równoważnik, bezokolicznik. Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie jednostki długości – kilometr. Zamienianie jednostek długości: 

kilometry na metry i metry na kilometry. Wykonywanie działań na 

wyrażeniach dwumianowanych. Numerowanie długości od najmniejszej do 

największej. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Odkrywcy powitań”. Dom w znaczeniu globalnym, 

lokalnym i społecznym. Prawo każdego dziecka do miłości. Określanie uczuć 

i emocji związanych z tekstem opowiadania „Jeż”. Edukacja społeczna



Słuchanie opowiadania Zofii Staneckiej „Mój dom”. Swobodne wypowiadanie 

się na temat treści opowiadania, bohaterów i ich marzeń związanych z 

domem. Układanie i zapisywanie wypowiedzi. Przepisywanie fragmentu 

tekstu. Opisywanie pokoju. Przeprowadzenie dyskusji na temat wyrażenia 

mieć prawdziwy dom. Czasowniki w formie osobowej. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczanie dużych odległości. 

Odczytywanie z tabeli odległości drogowych w kilometrach między niektórymi 

stolicami państw w Europie. Układanie pytań do informacji w tabeli. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Burza miłych słów” – rysowanie powitalnych rysunków. 

Rozumienie pojęcia dom przez bohaterów opowiadania „Mój dom”. Etyka: 

Uświadomienie sobie, że swoim postępowaniem można sprawić komuś 

radość. Okazywanie szacunku mamie i tacie oraz każdej osobie, która 

decyduje się na stworzenie domu dla dzieci osieroconych. Umiejętność 

zachowania się w kontaktach z rówieśnikiem, który mieszka w domu dziecka. Edukacja społeczna

Wykonanie projektu swojego domu. Edukacja techniczna

Czytanie fragm. opowiadania Joanny Plesnar „Dzieciologia”. Wyjaśnianie 

niezrozumiałych słów występujących w opowiadaniu. Wypowiadanie się nt. 

opowiadania. Rozmowa o prawach dziecka. Tworzenie wypowiedzi ustnej o 

swoim dzieciństwie. Podpisywanie obrazków zdaniami. Pisanie nazw państw. 

Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi nt. epizodu ze swojego życia. Określanie 

liczby i osoby czasowników. Pisownia czasowników z przeczeniem nie na 

podstawie tekstu Marcina Przewoźniaka „O poznańskich koziołkach”. Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie jednostki masy – tony. Zamienianie jednostek masy – ton na 

kilogramy i kilogramów na tony. Porównywanie jednostek masy. 

Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia wagowe. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Zabawka”. Prawa dziecka. Losy dzieci żyjących na 

różnych kontynentach. Etyka: Uświadomienie sobie, że nie w każdym kraju 

przestrzegane są prawa dzieci. Szanowanie godności człowieka i okazywanie 

mu szacunku – podstawowe wartości każdej osoby. Edukacja społeczna

Położenie Kenii, Mongolii, Chin i Japonii na mapie świata. Edukacja przyrodnicza

Tematyka i przedstawiciele malarstwa rodzajowego. Rozpoznawanie 

malarstwa rodzajowego wśród innych dzieł. Malowanie scenki rodzajowej. Edukacja plastyczna

Słuchanie opowiadania Cecylii Lewandowskiej „Pasieka”. Wypowiadanie się 

na temat pasieki i życia pszczół. Czytanie tekstu „W pasiece”. Pisanie notatki 

o pracy pszczelarza. Układanie wyrazów związanych z pszczołami i 

pszczelarstwem. Rodzina wyrazu pszczoła. Pisanie wyrazów z sz po 

spółgłoskach. Przekształcanie i zapisywanie zdań. Wypowiadanie się na 

temat stroju ludowego ziemi kujawskiej. Edukacja polonistyczna

Zabawa integracyjna „Wywiad”. Strój kujawski. Edukacja społeczna

Znaczenie pszczół dla środowiska naturalnego i człowieka. Członkowie roju 

pszczelego. Odróżnianie pszczoły od osy, trzmiela i szerszenia. Praca 

pszczelarza. Kujawy. Edukacja przyrodnicza

Nauka piosenki „Mój świat”. Figury taneczne kujawiaka. Nauka i tańczenie 

kujawiaka. Słuchanie „Kujawiaka a-moll” Henryka Wieniawskiego. Edukacja muzyczna

Czytanie wpisu do pamiętnika. Rozmowa nt. ilustracji i odpowiadanie na 

pytania. Szukanie w słowniku języka polskiego znaczenia słowa geologia. 

Zapisywanie rzeczowników w kolejności alfabetycznej. Odczytywane 

kolejnych sylab i zapisywanie hasła. Na podstawie wpisu do pamiętnika 

skreślanie błędnych wyrazów. Uzupełnianie tabeli odpowiednimi wyrazami. 

Numerowanie i układanie wyrazów zgodnie z kolejnością alfabetyczną. 

Układanie i zapisywanie zdań i wyrazów. Odczytywanie hasła i uzupełnianie 

zdania. Edukacja polonistyczna



Rozwiązywanie zadania z treścią. Rozwiązywanie zadania na obliczenia 

wagowe. Rozwiązywanie zadania na porównywanie ilorazowe. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Punkty w ruchu”. Edukacja społeczna

Odczytywanie nazwy planet. Kolejność występowania planet w Układzie 

Słonecznym. Edukacja przyrodnicza

Wykreślanie spółgłosek miękkich i odczytanie hasła. Rozmowa na temat 

Mikołaja Kopernika. Wyjaśnianie teorii heliocentrycznej. Pisanie notatki 

biograficznej o Mikołaju Koperniku. Czytanie opowiadania „W gwiazdach”. 

Odczytywanie i zapisywanie hasła. Sprawdzanie w słowniku znaczenie słowa 

planetarium. Słuchanie wierszy Marii Terlikowskiej „Przygoda w planetarium” 

i Wandy Chotomskiej „Pomnik Kopernika”. Wklejanie zdań w kolejności 

chronologicznej”. Edukacja polonistyczna

Dopisywanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym. 

Zapamiętywanie pisowni tych przymiotników. Łączenie przymiotników z 

rzeczownikami. Podkreślanie zdań złożonych. Przepisywanie wyrazów w 

kolejności alfabetycznej. Odszyfrowanie wyrazu. Zapisywanie w zeszycie 

nazwy ulicy. Edukacja polonistyczna

Obliczanie lat. Obliczanie wieków. Uzupełnianie zdań według wzorów. 

Wskazywanie wieku, w którym miało miejsce podane wydarzenie. 

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem osi czasu. Uzupełnianie zdań 

liczbami. Zapisywanie wieków. Rozwiązywanie zadania z treścią. 

Wykonywanie obliczeń i zaznaczanie poprawnej odpowiedzi. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Powitalny gest”. Czytanie informacji o Mikołaju 

Koperniku. Edukacja społeczna

Wykonanie pojazdu kosmicznego z papieru i kartonu. Edukacja techniczna

Czytanie i wpisywanie wyrażeń. Łączenie liniami zdjęć z kroplą wody lub 

kostką wody. Czytanie bezokoliczników i dopisywanie do nich rzeczowników. 

Uzupełnianie zdań rzeczownikami w odpowiedniej formie. Wyszukiwanie i 

zapisywanie przymiotników. Rysowanie tras i pisanie programów. 

Wykreślanie liter i tworzenie hasła recykling. Uzupełnianie zdania hasłem. Edukacja polonistyczna

Obliczanie upływu czasu. Rozwiązywanie zadań z treścią. Rozwiązywanie 

zadania nietypowego. Podanie roku urodzin. Uzupełnianie grafu. 

Zaznaczanie na osi czasu wskazanych lat. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Gra w kolory”. Przechodzenie przez labirynt od 

pojemników do produktów z recyklingu. Edukacja społeczna

Wskazywanie oceanów na globusie lub mapie świata. Rozmowa na temat 

krążenia wody w przyrodzie. Występowanie wody w różnych postaciach. 

Podanie przykładów wykorzystywania wody. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie plakatu pt. „Dbaj o wodę”. Edukacja plastyczna

Czytanie tekstu inscenizacji Marcina Przewoźniaka  „Ocean śmieci”. Czytanie 

informacji o segregowaniu odpadów. Kończenie zdań. Szukanie 

czasowników i zapisywanie hasła. Przepisywanie czasowników w kolejności 

alfabetycznej. Wpisywanie wyrazów w odpowiednie miejsca. Edukacja polonistyczna

Zapisywanie liczb wg podanych warunków. Głośne odczytywanie liczb w 

kolejności od największej do najmniejszej. Wykonywanie obliczeń w pamięci 

na dodawanie i odejmowanie. Zapisywanie liczb czterocyfrowych. 

Zapisywanie liczb za pomocą cyfr. Edukacja matematyczna

Wykonywanie obliczeń i zapisywanie wyników działań. Wykonywanie działań 

z jednostkami długości. Łączenie lat z odpowiednimi wiekiem. Uzupełnianie 

zdań liczbami. Obliczanie wieku. Rozwiązywanie zadania na obliczenia 

wagowe. Rozwiązywanie zadania nietypowego. Rozwiązywanie zadań z 

treścią. Edukacja matematyczna



Zabawa na powitanie „Co lubię”. Ocena bohaterów inscenizacji pod 

względem dbałości o środowisko naturalne. Branie odpowiedzialności za 

nieprzemyślane decyzje i zachowania wobec Ziemi. Edukacja społeczna

Postanowienia rodziny na temat skrzywdzonych zwierząt. Edukacja przyrodnicza

Odczytywanie hasła. Słuchanie informacji o Dniu Ziemi. Rozmowa na temat 

Dnia Ziemi. Wyjaśnienie pojęcia błękitna planeta. Czytanie tekstu i 

odpowiadanie na pytania. Uzupełnianie zdań czasownikami. Odczytywanie i 

zapisywanie zdań będących hasłem. Czytanie uzupełnionych zdań. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Węzeł grupowy”. Wykonanie prac społecznie 

użytecznych w najbliższym otoczeniu szkoły – preferowanie pracowitości i 

obowiązkowości. Edukacja społeczna

Ochrona przyrody i segregowanie odpadów obowiązkiem każdego obywatela 

Ziemi. Uświadomienie sobie przyczyn i skutków zanieczyszczania naszej 

planety. Etyka: Szanowanie innych podczas dyskusji oraz w sytuacjach 

codziennych. Wskazywanie zachowań, które nie sprawią innym przykrości. Edukacja przyrodnicza

Śpiewanie piosenki „Mój świat”. Utrwalenie podstawowych kroków i figur 

kujawiaka. Edukacja muzyczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć – tworzenie skojarzeń do barwy białej, 

czerwonej i biało-czerwonej. Słuchanie wiersza Adama Asnyka „Słonko 

majowe” i zapisywanie jego czynności. Samodzielne czytanie tekstu z 

pamiętnika. Opisywanie ilustracji. Dopasowywanie dat do nazwy świąt: 

Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego 

Trzeciego Maja. Liczebniki główne i porządkowe – zapisywanie słowami. 

Wyjaśnianie słowa demokracja. Edukacja polonistyczna

Poznanie liczb pięciocyfrowych. Budowa liczby pięciocyfrowej. Poznanie 

sposobu zapisu dużych liczb. Odczytywanie, zapisywanie i układanie liczb 

pięciocyfrowych. Zapisywanie liczb słownie. Rozwiązywanie zadań z treścią 

na obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna

Majowe święta i wartości z nimi związane: szacunek do własnego kraju i 

ludzi, demokracja i patriotyzm. Etyka: Uświadomienie sobie, że jesteśmy 

częścią wspólnoty, jaką jest naród, społeczność międzynarodowa ludzi 

pracujących. Edukacja społeczna

Poruszanie się podczas zabawy w takt dowolnej muzyki. Edukacja muzyczna

Wypowiadanie się na temat Święta Pracy. Czytanie opowiadania Zofii 

Staneckiej „Święto Pracy”. Ustne i pisemnie odpowiadanie na pytania 

dotyczące przeczytanej treści opowiadania. Wyszukiwanie w opowiadaniu 

fragmentu na temat pracy. Tworzenie mapy wyobrażeniowej na temat 

znaczenia pracy dla człowieka – przepisywanie notatki do zeszytu. 

Wyjaśnianie pojęcia pracować w pocie czoła i zdania Kto się nie leni, robi 

złoto z kamieni. Edukacja polonistyczna

Poznanie liczb sześciocyfrowych. Budowa liczby sześciocyfrowej. Układanie, 

odczytywanie i zapisywanie liczby sześciocyfrowej. Porównywanie dużych 

liczb. Odgadywanie zasad zapisu liczb. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Święto Pracy”. Pomysły na spędzanie Święta Pracy. 

Okazywanie szacunku ludziom pracy. Edukacja społeczna

Kolorowanie obrazka zgodnie z podanym kodem kolorystycznym. Edukacja plastyczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć – „Odkrywamy karty”. Czytanie 

opowiadania „Klasowy plebiscyt”. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane 

z tekstem opowiadania. Wskazywanie cech maja na podstawie wiersza 

Wandy Grodzieńskiej „Radosny dzień” – personifikacja. Odczytywanie hasła 

z sylab i liter. Rozwijanie zdań. Edukacja polonistyczna

Poznanie pojęć związanych z szacowaniem wyniku. Wykonywanie obliczeń 

szacunkowych. Rozwiązywanie zadania trudniejszego i nietypowego. Edukacja matematyczna



Cechy dobrego przedstawiciela klasy – tworzenie mapy myśli. Sejm i Senat – 

polski parlament. Edukacja społeczna

Słuchanie wiersza Zdzisława Jeglińskiego „W dzień Trzeciego Maja”. 

Odpowiadanie na pytania związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. 

Czytanie tekstu „Władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej”. Szukanie 

informacji i wyborach powszechnych. Rozwiązywanie quizu. Uzupełnianie 

zdań imieniem i nazwiskiem prezydenta i premiera Polski. Stopniowanie 

przysłówków. Układanie ogłoszenia. Czytanie tekstu o Mazowszu. Czytanie i 

opowiadanie legend mazowieckich. Edukacja polonistyczna

Poznanie liczby siedmiocyfrowej – miliona. Budowa liczby siedmiocyfrowej. 

Liczenie po sto tysięcy. Porównywanie liczb siedmiocyfrowych. Zapisywanie 

liczb słownie. Odczytywanie i zapisywanie liczb siedmiocyfrowych. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Co nas łączy?”. Władza ustawodawcza, wykonawcza i 

sadownicza w Polsce. Wkład Hugona Kołłątaja w przygotowanie Konstytucji 3 

maja. Edukacja społeczna

Zabawa na spostrzegawczość „Co się zmieniło?”. Oglądanie zdjęć 

Mazowsza. Krajobraz i rzeki Mazowsza – wskazywanie na mapie Polski. 

Flora i fauna Puszczy Kampinoskiej. Praca posłów, senatorów i ministrów. Edukacja przyrodnicza

Motywy występujące w kurpiowskich wycinankach – leluje, zielki, kogutki, 

gwiazdy. Wykonanie z bibułki kurpiowskiej wycinanki. Edukacja plastyczna

Wprowadzenie do zajęć – „Kwiatowe sudoku”. Czytanie tekstu 

przyrodniczego „Wszystko kwitnie”. Słuchanie fragmentu wiersza Teofila 

Lenartowicza „Jak to na Mazowszu”. Wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów 

występujących w wierszu. Wpisywanie do diagramu czasowników. Łączenie 

czasowników w tej samej liczbie i osobie. Rozróżnianie rzeczowników w 

rodzaju żeńskim, męskim i nijakim. Układanie i zapisywanie zdań. Edukacja polonistyczna

Drzewa, krzewy i rośliny zielne. Budowa kwiatu. Kwiaty owadopylne i 

wiatropylne. Edukacja przyrodnicza

Kolorowanie kwiatów. Rysowanie kwiatów. Edukacja plastyczna

Wykonanie gałązki forsycji/jaśminowca. Edukacja techniczna

Słuchanie piosenki ludowej z Mazowsza „A na onej górze”. Słuchanie 

przyśpiewek ludowych w wykonaniu zespołu „Mazowsze”. Powtórzenie 

wiadomości o kujawiaku. Edukacja muzyczna

Czytanie wpisu do pamiętnika. Przepisywanie tekstu do zeszytu. 

Wskazywanie wyrazów z ch wymiennym na sz. Kończenie zdania. Czytanie 

wyrazów i wpisywanie ich w odpowiednie miejsca. Nazywanie grupy wyrazów. 

Dopisywanie do wyrazów wspólnej cząstki. Pisanie wyrazów przeciwstawnych 

i układanie zdań. Kolorowanie ramek z wyrazami przeciwstawnymi. Edukacja polonistyczna

Dzielenie figur na dwie równe części. Wskazywanie nazw krajów, których 

flagi dzielą się na połowy. Wskazywanie połowy kół. Dzielenie figur na cztery 

równe części. Uzupełnianie zapisu. Rozwiązywanie zadania z treścią. 

Mierzenie odcinków. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „1, 2, 3, 4, STOP”. Dziadek i babcia skarbnicą 

wspomnień i historii rodzinnych. Edukacja społeczna

Rozmowa na temat stolicy państwa. Odczytywanie i zapisywanie hasła. 

Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. Czytanie opowiadania „Nietypowe 

metody”. Skreślanie zdań i czytanie tekstu. Czytanie legend i podkreślanie 

tytułów legend. Podpisywanie bohaterów polskich legend. Czytanie listu i 

numerowanie jego części. Czytanie wierszy „Wawel” Czesława 

Janczarskiego i „Warszawa” Juliana Tuwima. Edukacja polonistyczna

Obliczanie połowy liczby. Czytanie i uzupełnianie zapisów. Obliczanie ćwierci 

liczby. Dobieranie rysunku do zapisu. Rozwiązywanie zadania z treścią. 

Uzupełnianie tabeli liczbami. Wykonanie obliczeń i uzupełnianie zdań. Edukacja matematyczna



Zabawa na powitanie „Lubię ciebie”. Opowiadanie ciekawostek historycznych 

dotyczących danego regionu. Etyka: Wykonanie albumu o Warszawie. Edukacja społeczna

Wskazywanie miast na mapie. Wskazywanie zdjęć przedstawiających 

Warszawę. Edukacja przyrodnicza

Czytanie tekstu o niedźwiedziu Wojtku. Wyszukiwanie fragmentu tekstu. 

Pisanie zdań pytających. Odczytywanie wyrazów. Uzupełnianie informacji o 

żołnierzu Wojtku. Wklejanie brakujących zdań. Wskazywanie rodziny 

wyrazów. Edukacja polonistyczna

Obliczanie połowy i ćwierci jednostki długości. Rysowanie w zeszycie 

odcinków według wzoru. Uzupełnianie obliczeń. Rysowanie odcinka. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Podkreślanie właściwej odpowiedzi. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Tworzenie rodziny”. Historia niedźwiedzia Wojtka i 

żołnierzy 2. Korpusu Armii Andersa. Etyka: Branie odpowiedzialności za 

swoje wybory. Żołnierze – wspólnota osób walczących o wolność Polski. Edukacja społeczna

Czytanie fragmentu opowiadania Łukasza Wierzbickiego „Dziadek i 

niedźwiadek”. Zaznaczanie poprawnych zakończeń zdań. Uzupełnianie 

formularza. Podkreślanie wyrazu, który nie pasuje do pozostałych. 

Wpisywanie brakujących liter. Wskazywanie i czytanie liczebników. 

Zapisywanie słownie liczb. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie obliczeń. Obliczanie kilogramów. Zamienianie kilogramów i 

dekagramów na gramy. Rozwiązywanie zadań z treścią. Rozwiązywanie 

zadań na obliczenia wagowe. Umieszczanie w ramkach odważników. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie z chustą animacyjną „Podrzucamy kule”. 

Przedstawianie za pomocą mimiki twarzy znaczenia wyrazów. Niedźwiedź 

Wojtek pełnoprawnym żołnierzem polskiego korpusu – branie 

odpowiedzialności za wszystkich żołnierzy. Edukacja społeczna

Rozwiązywanie zagadki. Słuchanie tekstu o niedźwiedziach. Słuchanie baśni 

„Jak niedźwiedź ogon postradał”. Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu. 

Czytanie zdań. Odczytywanie i zapisywanie hasła. Słuchanie fragmentu 

książki Rudo Morica „Jak chrzciłem niedźwiedzia”. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Powitanie”. Ocena postępowania lisicy i niedźwiedzia 

na podstawie baśni „Jak niedźwiedź ogon postradał”. Edukacja społeczna

Opisywanie wyglądu i zwyczajów niedźwiedzia brunatnego.Porównywanie 

niedźwiedzi. Szukanie tropu niedźwiedzia. Wskazywanie miejsca 

występowania niedźwiedzi. Czytanie zasad zachowania się podczas 

spotkania z niedźwiedziem. Edukacja przyrodnicza

Malowanie farbami ważnego wydarzenia w zoo – przedstawienie chrztu 

niedźwiedzia. Edukacja plastyczna

Nauka piosenki „Na majówkę”. Poznanie instrumentów dętych. Różnice i 

podobieństwa między klarnetem a puzonem. Edukacja muzyczna

Odczytywanie hasła związanego z tematyką zajęć. Słuchanie wiersza 

Czesława Janczarskiego „Nad książką”. Wypowiadanie się na temat treści 

wiersza. Czytanie tekstu z pamiętnika opisującego sposoby korzystania z 

książek. Przedstawianie swojego zdania na temat ważności czytania. 

Wyjaśnianie pojęcia mól książkowy i powiedzenia pożeracz książek. Pisanie 

wypowiedzi na temat książek. Powtórzenie wiadomości o zdaniu – rodzaje 

zdań. Edukacja polonistyczna

Czytanie zdań z odpowiednią intonacją. Pisanie dialogu o wizycie w szkolnej 

bibliotece. Układanie i zapisywanie zdań ze zwrotem czytać książkę. 

Określanie liczby, osoby i czasu czasowników. Edukacja polonistyczna

Obliczanie połowy i ćwierci jednostek czasu zegarowego. Porównywanie 

trwania czasu. Odczytywanie czasu na zegarach elektronicznych. 

Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia zegarowe. Edukacja matematyczna



Zabawa na powitanie „Powitanie inne niż zwykle”. Spotkanie z rodzicem, 

poznanie jego gustów czytelniczych. Czytanie przez zaproszonego gościa 

fragmentu jego ulubionej książki. Edukacja społeczna

Czytelnictwo sposobem na bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Edukacja przyrodnicza

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Spadające literki”. Swobodne 

wypowiadanie się na temat biblioteki szkolnej i osiedlowej. Samodzielne 

czytanie tekstu „W bibliotece”. Porządkowanie wydarzeń w opowiadaniu 

zgodnie z kolejnością ich występowania. Czytanie wiersza „Hanny Łochockiej 

„Przyjaciel na całe życie”. Ustalanie głównej myśli wiersza. Pisanie 

odpowiedzi na pytanie. Pisanie wypowiedzi o swojej ulubionej książce. 

Zapisywanie tytułów książek. Wskazywanie rzeczowników 

odczasownikowych. Edukacja polonistyczna

Obliczanie połowy i ćwierci jednostek czasu kalendarzowego. Porównywanie 

jednostek czasu kalendarzowego. Utrwalenie pojęć: wiek, rok, kwartał. 

Rozwiązywanie zadań na z treścią na obliczenia kalendarzowe. Edukacja matematyczna

Szanowanie książek – wskazywanie właściwego zachowania w stosunku do 

książek. Ocena koleżeńska. Edukacja społeczna

Wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu Zofii Staneckiej „Wielkie 

czytanie”. Poprawianie tekstu zgodnie z treścią opowiadania. Wyjaśnianie 

wyrażenia biblioteka przyszła do was. Wyszukiwanie właściwego fragmentu 

opowiadania. Wypowiadanie się na temat tego, czym jest czytanie. Układanie 

i pisanie pytań do wywiadu z autorem/autorką książek. Układanie i 

zapisywanie zdań: oznajmujących, pytających, rozkazujących. Tworzenie 

przysłówków od przymiotników. Układanie rymowanki. Edukacja polonistyczna

Obliczanie połowy i ćwierci jednostek pieniężnych. Zamienianie jednostek 

pieniężnych. Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia pieniężne. 

Przedstawianie rozwiązania zadania na drzewku matematycznym. 

Uzupełnianie nalepkami zdań matematycznych. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Grupowe zdjęcie klasy”. Rozwijanie postaw i 

zainteresowań czytelniczych. Badanie preferencji czytelniczych uczniów. Edukacja społeczna

Słuchanie fragmentów książki Natalii Usenko „Książka, przecinek i kropka…”. 

Odpowiadanie na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanych fragmentów. 

Czytanie tekstu „Z drewna”. Uzupełnianie instrukcji bezokolicznikami. 

Rozróżnianie spółgłosek od samogłosek. Rozwiązywanie rebusu i 

wyjaśnianie hasła zblednąć jak papier. Pisanie nie z rzeczownikami, 

przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami na podstawie legendy Marcina 

Przewoźniaka „O chlebie, który zamienił się w kamień”. Edukacja polonistyczna

Powtórzenie materiału z zakresu liczb i szacowania wyników. Zapisywanie 

liczb za pomocą cyfr. Rozwiązywanie zadań z treścią. Rozwiązywanie 

zadania trudniejszego. Kolorowanie połowy i ćwierci figur. Utrwalenie pojęć: 

wiek, kwartał, kwadrans, doba, tona, kilometr. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Witamy cię serdecznie”. Sposoby zapisywania 

informacji na przestrzeni wieków. Edukacja społeczna

Etapy produkowania papieru. Wykorzystanie drewna w życiu codziennym. 

Rodzaje drewna. Szukanie odpowiedzi na pytanie problemowe „Jak 

zmniejszyć zużycie papieru?”. Osoby pracujące w zakładzie produkującym 

papier. Edukacja przyrodnicza

Miniatura malarska i rysunkowa. Pojęcia związane z dziełami malarskimi: 

oryginał, kopia, replika, reprodukcja. Wykonanie autoportretu w formie 

miniatury. Kopiowanie obrazu Józefa Chełmońskiego „Bociany”. Edukacja plastyczna



Zabawa „Powitanie bohaterów książek”.  Wykreślanie z diagramu synonimów 

słowa książka. Pisanie planu Klasowego Święta Książki. Czytanie przez 

uczniów fragmentów książek. Pisanie wspólnego opowiadania. Pisanie 

odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym przez uczniów tekstem na 

temat Klasowego Święta Książki. Powtórzenie wiadomości z zakresu zdania i 

części mowy. Układanie i pisanie zdań zgodnie z podanym wzorem. 

Opowiadanie treści obrazków. Edukacja polonistyczna

Zabawa „Wybuchowa książka”. Przygotowanie Klasowego Święta Książki – 

podział obowiązków, praca zespołowa, wywiązywanie się z zadań. Udział w 

zajęciach związanych z czytaniem. Etyka: Nasze zachowania zależą od nas 

samych. Edukacja społeczna

Zachowania i postawy, które pomagają chronić drzewa. Edukacja przyrodnicza

Przygotowanie elementów dekoracji związanej z Klasowym Świętem Książki. Edukacja plastyczna

Wykonanie glinianej/drewnianej tabliczki. Edukacja techniczna

Powtórzenie piosenki „Na majówkę”. Ćwiczenia rytmiczne i taneczne do 

piosenki. Słuchanie utworu Krzysztofa Pendereckiego „Preludium” na klarnet 

solo”. Instrumenty dęte. Puzonista i jego instrument – oglądanie filmu o 

puzonie. Określanie tempa, dynamiki dowolnego utworu muzycznego i jego 

wykonawców. Edukacja muzyczna

Odczytywanie hasła. Odpowiadanie na pytanie. Czytanie wpisu do 

pamiętnika. Tworzenie hasła i uzupełnianie wypowiedzi. Przepisywanie 

zdania. Czytanie tekstu i kończenie zdań. Tworzenie notatki na temat 

promowania czytelnictwa. Czytanie dialogu Czerwonego Kapturka z wilkiem. 

Czytanie równoważników zdań i zapisywanie zamiast nich zdania. 

Podkreślanie czasowników. Układanie i pisanie dialogu. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie obliczeń. Uzupełnianie działań. Wskazywanie sum i różnic. 

Zapisywanie obliczeń na dodawanie i odejmowanie. Obliczanie sum i różnic. 

Odszyfrowanie cyfr. Wskazywanie liczb. Wskazywanie liczb zastąpionych 

znakami zapytania. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „List gończy”. Przygotowanie reklamy książki – 

przestrzeganie zasad współpracy grupowej. Edukacja społeczna

Czytanie tekstu i wykreślanie błędnych wyrazów. Rozmowa na temat 

przyczyn wyginięcia dinozaurów. Układanie i pisanie zdań o dinozaurach. 

Dopisywanie brakujących liter. Dopisywanie do dwuznaków brakujących liter. Edukacja polonistyczna

Obliczanie iloczynów liczb. Wykonywanie działań na mnożenie i dzielenie. 

Wskazywane liczb i zapisywanie liczb. Wykonywanie obliczeń na drzewku. 

Rozwiązywanie zadania z treścią. Obliczanie ilorazów liczb. Wykonywanie 

obliczeń na dzielenie. Rozwiązywanie zadania na obliczenia pieniężne. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Ukłony”. Edukacja społeczna

Zapisywanie nazw gadów. Opisywanie jaszczurki. Zapisywanie nazwy 

jaszczurki. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie jaszczurki topionymi kredkami świecowymi. Edukacja plastyczna

Słuchanie fragmentu książki Hugh Loftinga „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. 

Odpowiadanie na pytania. Nalepianie nalepek z imionami przyjaciół doktora 

Dolittle. Pisanie pytań. Czytanie wiersza Doroty Gellner „Poprzez baśnie”. 

Szukanie elementów baśniowych. Dopisywanie cząstek żeg i żag do 

wyrazów. Edukacja polonistyczna

Wykonywanie działań na przemienność dodawania. Wykonywanie obliczeń. 

Wskazywanie liczb na grafach. Obliczanie iloczynów. Wykonywanie obliczeń 

zgodnie ze wskazówkami. Układanie i rozwiązywanie zadań. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Niedokończone zdania”. Życzliwość i opiekuńczość 

wobec zwierząt miarą człowieczeństwa. Edukacja społeczna



Praca lekarza i weterynarza. Rozpoznawanie i nazywanie popularnych 

zwierząt. Róża wiatrów. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie huśtawki dla papugi. Edukacja techniczna

Nauka piosenki „Wesoły żeglarz”. Słuchanie tekstu o orkiestrze. Wymienianie 

czterech grup instrumentów, które występują w orkiestrze. Edukacja muzyczna

Czytanie opowiadania „Wezwanie z Afryki”. Wyszukiwanie fragmentu 

opowiadania. Układanie i zapisywanie pytań do tekstu. Nazywanie bohaterów 

opowiadania. Uzupełnianie diagramu nazwami zwierząt. Układanie i pisanie 

zdań o podróży do Afryki. Przepisywanie zdań. Łączenie rzeczowników z 

przymiotnikami. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Utrwalenie pojęcia tona. Wykonywanie 

obliczeń na drzewku. Szacowanie wyniku. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Widzę to, czego wy nie widzicie”. Rozmowa na temat 

uczuć papugi. Edukacja społeczna

Wklejanie konturów kontynentów. Edukacja przyrodnicza

Rozwiązywanie krzyżówki. Rozmowa na temat cech baśni. Kojarzenie 

rekwizytów z tytułami baśni. Zapisywanie tytułów baśni. Wysłuchanie baśni 

Marii Krüger „Historia jednego kwiatu”. Układanie baśni. Czytanie wiersza 

Marcina Brykczyńskiego „Bajka-zgadywajka”. Pisanie zaproszenia. 

Uzupełnianie programu. Wskazywanie zdań prawdziwych – zabawa „Prawda 

czy fałsz?”. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie z chustą animacyjną. Zorganizowanie kącika baśni. 

Etyka: Właściwe zachowanie i okazywanie szacunku innym. Edukacja społeczna

 Zabawa twórcza – układanie historyjki o podróżowaniu w oparciu o trzy 

podane słowa dotyczące bohatera opowiadania, jego czynności i miejsca 

jego podróży. Czytanie kartki z pamiętnika o podróżowaniu tropem Krzysztofa 

Kolumba. Czytanie fragmentu opowiadania „Ahoj!” – „Szczęśliwej drogi”. 

Wypowiadanie się na temat obu tekstów. Poznanie i wyjaśnianie powiedzeń 

związanych z podróżowaniem, np. Komu w drogę, temu czas. Edukacja polonistyczna

Przygotowanie mapy myśli pt. „Czego można się nauczyć w podróży”. 

Przekształcanie zdań oznajmujących w pytające – powtórzenie. Czytanie 

zdań z odpowiednią intonacją. Układanie i zapisywanie zdań z parami 

wyrazów o znaczeniu przeciwnym. Czytanie tekstu o Wielkopolsce. Edukacja polonistyczna

Sprawdzanie wiadomości w zakresie obliczeń zegarowych. Odczytywanie 

danych z rozkładu jazdy. Porównywanie czasu jazdy pociągów. 

Rozwiązywanie zadania trudniejszego. Zaznaczanie godzin na zegarach. 

Rozwiązywanie zadania związanego z kursowaniem pociągów w 

warszawskim metrze. Edukacja matematyczna

Trudne chwile podczas pierwszego samodzielnego wyjazdu na wakacje. Edukacja społeczna

Kojarzenie miasta z nazwą państwa – poruszanie się zgodnie z podanym 

kodem. Utrwalenie nazw i położenia na mapie głównych kierunków 

geograficznych. Położenie, krajobraz oraz atrakcje turystyczne Wielkopolski. 

Wskazywanie Wielkopolski, Poznania i rzeki Warty na mapie Polski. 

Wyróżnianie miast należących do Wielkopolski. Wielkopolski Park Narodowy 

– logo, zwierzęta i rośliny parku. Edukacja przyrodnicza

Czytanie fragmentu książki Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”. 

Wykonywanie poleceń zgodnie z taksonomią pytań Blooma. Sprawdzanie w 

słowniku języka polskiego znaczenia słowa szelmowski i wyrażenia 

zawadiacki wygląd. Uzupełnianie diagramu informacjami z opowiadania. 

Czytanie po jednej zwrotce i wyjaśnianie wydarzeń opisanych we fragmencie 

wiersza Andrzeja Krzysztofa Torbusa „Podróż pana smoka”. Edukacja polonistyczna

Odgrywanie scenek sytuacyjnych na podstawie treści wiersza o smoku. 

Układanie i zapisywanie dalszego ciągu podróży smoka. Łączenie powiedzeń 

z ich objaśnieniami. Klasyfikowanie rzeczowników w zależności od rodzaju. Edukacja polonistyczna



Sprawdzanie wiadomości matematycznych w zakresie obliczania długości 

tras. Odczytywanie danych z tabeli z odległościami między włoskimi 

miastami. Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczanie odległości. 

Porównywanie odległości. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „ABC powitań”. Edukacja społeczna

Śpiewanie piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. Edukacja muzyczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Lampo” – wskazywanie trasy 

podróżowania psa Lampo. Czytanie fragmentu książki Romana Pisarskiego 

„O psie, który jeździł koleją”. Porządkowanie obrazków zgodnie z kolejnością 

wydarzeń w opowiadaniu. Podpisywanie obrazków zdaniami. Wypowiadanie 

się na temat wydarzeń na stacji Marittima. Nadawanie tytułów fragmentom 

opowiadania. Zapisywanie tytułów w zeszycie. Edukacja polonistyczna

Zastanawianie się nad innym zakończeniem opowiadania. Wskazywanie 

cech psa Lampo. Określanie czasu czasowników. Wymowa i pisownia 

wyrazów typu: wzięła, wzięły, wzięli. Edukacja polonistyczna

Sprawdzanie umiejętności matematycznych w zakresie obliczeń wagowych. 

Zamienianie jednostek masy. Porządkowanie zapisów oznaczających masę 

od największej masy do najmniejszej. Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Umieszczanie nalepek z odważnikami na wadze. Edukacja matematyczna

Czekanie na swoją kolej. Ocena koleżeńska jako forma uczenia się od 

innych. Zaufanie do drugiej osoby. Nasze uczucia i emocje związane z 

zachowaniem się psa Lampo. Edukacja społeczna

Odkrywanie, że nasz wybór rodzi konsekwencje dotyczące nas samych. Edukacja przyrodnicza

Ćwiczenia w tworzeniu wypowiedzi ustnej – reklamowanie swojego 

ulubionego zwierzęcia. Słuchanie opowiadania Anny Sójki „Jak lew Leon 

liczył zwierzęta”. Wypowiadanie się na temat bohaterów opowiadania, 

wydarzeń opisanych w opowiadaniu i zakończeniu. Czytanie tekstu 

przyrodniczego „Ruch”. Przedstawienie w formie graficznej notatki o 

sposobach poruszania się zwierząt. Odróżnianie przymiotników od 

przysłówków. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie zadań na obliczenia kalendarzowe. Odczytywanie danych z 

osi czasu. Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. Wymienianie 

nazw miesięcy. Edukacja matematyczna

Sposoby poruszania się zwierząt. Cechy umożliwiające zwierzętom pływanie, 

latanie, pełzanie, wspinanie się. Zwierzęta osiadłe. Obejrzenie prezentacji 

multimedialnej na temat zwierząt mających więcej niż 4 nogi. Podpisywanie 

obrazków nazwami zwierząt. Poznanie ciekawostki o sokole wędrownym. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie z ozdobnego papieru w prążki sylwetki dowolnego zwierzęcia. Edukacja plastyczna

Układanie puzzli ze statkiem Krzysztofa Kolumba. Zabawa słowna – 

kończenie zdania: „Gdybym miał/miała taki statek, to…”. Czytanie wiersza 

Małgorzaty Strzałkowskiej „Odkrycie Ameryki” i tekstu „Wielkie odkrycia 

geograficzne” oraz ustalanie wspólnej tematyki obu tekstów. Wykreślanie 

powtarzających się wyrazów z wykreślanki wyrazowej. Przeprowadzenie 

rozmowy na temat kręcenia filmu o jednym z odkrywców. Edukacja polonistyczna

Wskazywanie wyrazów należących do jednej rodziny. Układanie i 

zapisywanie zdania z wyrazami: odkrywcy, żeglarze, kontynent. Układanie 

wyrazów w kolejności alfabetycznej i tworzenie z nich zdania złożonego. 

Układanie i zapisywanie rymowanki. Edukacja polonistyczna

Znaczenie wielkich odkryć geograficznych dla kolejnych pokoleń. Wielcy 

odkrywcy i podróżnicy. Rozmowa na temat własnych odkryć. Edukacja społeczna

Wskazywanie na mapie świata Indii i Ameryki. Śledzenie podróży Krzysztofa 

Kolumba, Amerigo Vespucciego i Ferdynanda Magellana. Utrwalanie nazw 

oceanów – wskazywanie ich na mapie świata. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie z drewna/styropianu/kartonu modelu statku Krzysztofa Kolumba 

„Santa Maria”. Edukacja techniczna



Słuchanie piosenki szantowej „Morza Psy” – określanie tematyki i nastroju 

piosenki. Śpiewanie piosenki „Wesoły żeglarz”. Ruchowa interpretacja 

piosenki. Powtórzenie wiadomości o orkiestrze. Łączenie ze sobą 

instrumentu z instrumentalistą. Słuchanie fragmentów koncertów na flet oraz 

na trąbkę. Edukacja muzyczna

Zabawa wprowadzająca do zajęć „Powiedz, o czym myślisz, gdy widzisz 

morze”. Czytanie tekstu z pamiętnika. Swobodne wypowiadanie się na temat 

jego treści. Utrwalenie pisowni wyrazów z rz.Powtórzenie wiadomości o 

zdaniu pojedynczym i złożonym. Przekształcanie zdań. Czytanie wiersza 

Natalii Usenko „Początek” i wskazywanie najważniejszego zdania w wierszu. Edukacja polonistyczna

 Nauka wiersza na pamięć. Słuchanie wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera 

„Morskie Oko” i porównywanie jego treści ze zdjęciami Morskiego Oka. 

Czytanie tekstu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” i wyjaśnianie tytułu 

tekstu. Przygotowanie gazetki reklamującej ciekawe miejsca w Polsce. Edukacja polonistyczna

Sprawdzanie swoich umiejętności w zakresie obliczania obwodów figur 

geometrycznych. Rozpoznawanie figur geometrycznych. Rysowanie 

prostokątów o podanym obwodzie. Mierzenie długości boków figur 

geometrycznych. Ćwiczenia praktyczne – składanie kwadratu. 

Rozwiązywanie zadań z treścią. Przeliczanie kątów w pokazanych figurach. Edukacja matematyczna

Emocje i obawy związane z nauką w klasie czwartej. Rozmowa na temat, 

czym dla uczniów jest nauka. Edukacja społeczna

Krajobrazy Polski i świata – różnice i podobieństwa. Wskazywanie 

wyróżnionych miejsc na mapie Polski i świata. Umiejscowienie polskich 

krajobrazów – wklejanie zdjęć w odpowiednie miejsca wskazane na mapie. Edukacja przyrodnicza

Zabawa słowna – łańcuch skojarzeń do słów górski potok i wodospad. 

Słuchanie tekstu „Podanie o Wiśle”. Opowiadanie o bohaterkach podania. 

Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Czytanie tekstu „Z 

biegiem rzeki”. Szukanie w słowniku frazeologicznym wyjaśnienia wyrażenia 

temat rzeka. Korzystanie ze słownika języka polskiego – wyjaśnianie słowa 

powódź. Uzupełnianie zdań. Wskazywanie wyrazów łączących zdania 

składowe. Dzielenie wyrazów na głoski. Wykonywanie ćwiczeń z 

programowania. Edukacja polonistyczna

 Poznanie przestrzennych figur geometrycznych. Przeliczanie ścian i 

wierzchołków w bryłach. Budowanie z klocków figur przestrzennych – 

ćwiczenia praktyczne. Wycinanie i sklejanie modelu figury przestrzennej. 

Rysowanie obrazu figury widzianej z góry. Nazywanie kształtu ścian w 

figurach przestrzennych. Mierzenie długości, szerokości i wysokości w 

bryłach. Edukacja matematyczna

Zabawa integrująca „Rzeka”. Współpraca w grupie. Edukacja społeczna

Wygląd rzeki oraz zwierzęta biegu górnego, środkowego i dolnego. Źródło a 

ujście rzeki. Wskazywanie na mapie Polski największych polskich rzek i ich 

dopływów. Obejrzenie filmu „Wisła od źródła do ujścia…”. Zasady 

zachowania się nad wodą. Edukacja przyrodnicza

Wykonanie zespołowej pracy plastycznej przedstawiającej bieg rzeki. Edukacja plastyczna

Czytanie opowiadania Zofii Staneckiej „Czar wspomnień”. Opowiadanie o 

wydarzeniach opisanych w czytance. Wklejanie nalepek pod obrazkami z 

tytułem opowiadania. Układanie planu wydarzeń. Pisanie sprawozdania. 

Zapisywanie wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie i 

zmiękczone przez i. Wskazywanie czasowników w zdaniach pojedynczych i 

złożonych. Edukacja polonistyczna

Rytmy w rysunkach i w sztuce. Oś symetrii. Rysowanie wzorów. Edukacja matematyczna



Zabawa na powitanie „Informacja”. Wskazywanie we fragmencie 

opowiadania informacji o szkolnych przyjaźniach. Etyka: Uświadamianie 

sobie, że przyjaźnie nie kończą się wraz z zakończeniem edukacji w klasie 

trzeciej. Edukacja społeczna

Rysowanie ważnego wydarzenia z pierwszej lub drugiej klasy. Edukacja plastyczna

Układanie liter od największej do najmniejszej, układanie i odczytywanie 

hasła. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Musierowicz „Co mam”. 

Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu. Zapisywanie cech prawdziwego 

przyjaciela. Czytanie instrukcji wykonania bransoletki. Zamiana zdania 

rozkazującego na oznajmujące i pytające. Dopisywanie do wyrazów cząstki 

nie. Czytanie i pisanie podziękowania. Odszyfrowanie hasła. Wyjaśnianie 

znaczenia hasła. Pisanie przysłów o przyjaźni. Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie łamigłówek geometrycznych. Układanie figur z patyczków. 

Układanie trójkątów z patyczków. Edukacja matematyczna

Zabawa na powitanie „Witamy się”. Zabawa „Skojarzenia”. Wymyślanie 

symboli pamięci o przyjaciołach. Edukacja społeczna

Wykonanie bransoletki dla przyjaciela. Edukacja techniczna

Czytanie opowiadania Grzegorza Kasdepkego „Szczęściarze”. Odpowiadanie 

na pytania. Układanie i pisanie zdania. Czytanie zdań z odpowiednią 

intonacją. Czytanie życzeń od wychowawczyni. Podkreślanie liczebników. 

Pisanie życzeń. Czytanie wiersza Ewy Stadtmüller „Czas pożegnania”. 

Rozmowa na temat obaw uczniów związanych z rozpoczęciem nauki w klasie 

czwartej. Odszyfrowanie wyrazów. Czytanie wiersza pt. „Wakacje”. Edukacja polonistyczna

Wskazywanie czasowników i wyrazów pokrewnych. Skreślanie fałszywych 

informacji. Tworzenie wyrazów o znaczeniu przeciwnym. Czytanie informacji 

„W czwartej klasie”. Edukacja polonistyczna

Zabawa na powitanie „Witajcie, wakacje”. Edukacja społeczna

Układanie nazw zwierząt i podpisywanie zdjęć. Edukacja przyrodnicza

Zorganizowanie konkursu piosenki letniej. Edukacja muzyczna



Liczba godzin Podstawa programowa Zasoby prywatne Zasoby publiczne

1 I.2.4, I.4.6, I.3.2, II.2.1

1  II.2.2, II.6.3

1  III.1.2, III.1.4

1 I.3.2, I.4.1, I.5.2

1  II.2.2, II.6.4

1  III.1.2, III.1.1

1 IV.2.4, IV.2.6, IV.2.7, IV.2.10

1 I 1.3, I 3.2, 1.3.1, I 4.1, I 5.4, I 5.6 

1 II 2.2, II 2.3

1 III.1.5

1 VIII.1.6, VIII.2.2

1

I.1.1, I.1.3, I 2.3, I.3.3, I.4.1, I.4.6, I 

5.1, XIII.2.1, XIII.2.3

1 II.2.2, II.2.4, II.6.4

1  III.1.1, III.1.8



1 V.1.1, V.2.3

1

I.1.1, I.2.3, I.3.6, I.4.6, I.5.1, XIII.1.8, 

XIII.2.2

1 III.1.1

1 VI.2.2a, VI.2.4

1 I.3.2, I.5.1

1 II.3.1, II.3.2

1 III.2.3, III.2.7

1 I 1.3, I 2.4, I 3.7, I 4.3, I.4.5, I 5.7 

1 II.2.1, II.3.2, II.6.3

1 III.1.1, III.2.6

1 I.3.1, I.4.1, I.4.4, I.5.4, I.5.5

1 II.2.2, II.3.1, II.3.4, II.4.1

1  III.1.1, III.1.3, III.1.4, III.2.3

1 I.1.3, I.2.4, I.3.3, I.5.4

1 II. 2.1, II.3.1, II.4.1

1 III.1.1

1 V.2.1, V.3.1, V.3.2

1 I.3.2, I.4.1, I.4.5, XIII.1.7, XIII.2.6

1  III.1.1, III.1.2

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.4

1 VI.1.1, VI.1.4, VI.2.2a

1 VIII.2.2, VIII.2.4, VIII.3.1



1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.2, I.2.3, 

I.2.7, I.3.1, I.3.3, I.4.1, I.4.6, I.5.3, 

I.5.5, I.5.7 

1 II.3.1, II.3.2, II.3.4, II.4.1, II.6.3 

1 III.1.1, III.1.4

1 IV.3.2, IV.3.3

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.3, I.2.4, I.2.7, 

I.3.1, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.4.8, I.5.7 

1 II.2.2, II.3.1, II.3.2, II.3.4, II.4.1, II.6.3

1 III.1.1

1 IV.3.1, IV.3.2

1 IV.3.2, IV.3.3, VI.2.1

1

I.1.1, I.1.2, I.2.3, I.1.3, I.2.2, I.2.4, 

I.2.5, I.3.1, I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.3, 

I.4.5, I.4.6, I.4.8, I.4.9, I.5.7

1 II.3.1, II.3.4, II.4.1, II.6.2

1

III.1.1, III.1.4, XIII.1.4, XIII.1.7, 

XIII.1.8, XIII.1.9, XIII.2.3, XIII.2.6

1

I.1.1, I.1.4, I.2.3, I.3.2, I.3.3, I.4.1, 

I.4.2, I.4.3, I.4.4, I.4.5, I.4.8, I.5.4

1 II.2.4, II.3.1, II.3.4, II.4.1, II.6.3 



1 III.1.1, III.1.4, III.1.10, III.2.1 

1 IV.3.1, IV.3.2 

1 V.1.1, a,c, V.2.2, V.3.1, V.3.2

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.3.1, 

I.3.3, I.4.1, I.4.3, I.4.4, I.5.2, I.5.4, 

I.5.7  

1 III.1.2, III.1.8

1 IV.1.8

1 VI.1.1, VI.1.4, VI.2.a

1

VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.6, VIII.2.3, 

VIII.2.4, VIII.3.1, VIII.4.1, VIII.5.1

1

I.1.1, I.1.2, I.2.4, I.3.2, I.3.3, I.3.4, 

I.4.5, I.4.6, I.4.8, I.5.4, I.5.5, I.5.7, 

I.6.2, I.6.3

1 II.3.2, II.4.2, II.5.1, II.5.2

1

III.1.1, III.1.3, III.1.4, III.1.8, III.1.10, 

XIII.1.7, XIII.1.9, XIII.1.11

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.6, 

I.3.2, I.3.3, I.3.6, I.4.1, I.4.4, I.4.5, 

I.5.4, I.5.7, II.2.4, II.5.2, II.6.9, III.1.1, 

III.1.4, XIII.1.1, XIII.1.6, XIII.1.7

1 II.2.4, II.5.2, II.6.9



1 III.1.1, III.1.4

1

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.2.7, I.3.1, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.4.8, 

I.5.4, I.5.6, I.5.7, I.6.2 

1 II.1.1, II.2.2, II.5.1, II.6.9

1

III.1.1, III.1.3, III.1.4, XIII.1.1, 

XIII.1.3, XIII.1.4, XIII.1.5, XIII.2.1, 

XIII.2.4

1 V.1.1, a, c, d, V.2.2, V.3.1, V.3.2

1

I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.3.1, 

I.4.1, I.4.5, I.5.2, I.5.4, I. 6.2, I. 6.3

1

II.2.4, II.3.1, II.3.2, II.3.4, II.4.1, 

II.5.1, II.5.2, II.6.3, II.6.4 

1 III.1.1

1

IV.2.2, IV.2.5, IV.2.9, IV.2.10, 

IV.2.14

1 VI.3.1, VI.3.2



1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.2.5, I.3.2, I.4.1, I.4.4, I.4.6, I.5.1, 

I.5.4, I.5.5, I.6.3

1 III.1.1, III.1.6, III.1.10

1 IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.5, IV.2.9 

1 VI.1.1, VI.1.2, VI.1.4, VI.2.4 

1

VIII.1.2, VIII.1.6, VIII.2.2, VIII.2.4, 

VIII.3.1, VIII.4.6, VIII.4.7, VIII.5.3

1 I.2.4, I.3.2, I.6.2

1 II.3.1, II.3.3

1 III.4.1, III.6.8, III.1.1

1 I.1.5, I.2.3, I.3.1, I.6.2

1 II.3.3, II.3.1

1 III.1.1

1 V.1.1c, V.2.1, V.2.2

1 I.1.5, I.2.4, I.2.7, I.3.2, I.4.3, I.6.2 

1 II.3.3, II.4.1, II.6.3

1 XIII.2.6

1

I.1.3, I.2.3, I.2.4, I.3.2, I.3.3, I 4.1, 

I.4.4 



1 II.3.3, II 4.1, II.6.3

1 III.1.1

1 I.3.2, I.4.1, I.6.2 

1 III.1.1, XIII.1.5, XIII.1.9

1 IV.1.3

1 V.2.2, V.2.8, V.3.1

1 VI.1.1, VI.2.2a, VI.2.4

1 VIII.1.7, VIII.5.1

1

I.1.1, I.2.4, I.2.7, I.3.2, I.4.1, I.5.1, I 

6.2

1 II.3.1, II.4.1

1 III.1.1

1 I.2.7, I.6.3, I.5.7, I.2.8, I.3.2, I.4.1 

1 II.3.1, II.3.3, II.4.1, II.4.2 

1 III.1.1

1 I.1.3, I.2.2, I.6.1, I.6.2

1 II.3.3, II.4.1, II.6.3

1 III.1.1

1 I.4.1, I.2.3, I.2.6

1 II.3.3, II.4.1, II.6.3

1 III.1.1, III.2.6, III.2.7, XIII.1.1, XIII.2.1



1 V.1.1d, V.2.1, V.2.7

1 I.1.1, I.1.5,I.4.1

1

III.1.1, XIII.1.1, XIII.1.8, XIII.2.1, 

XIII.2.2

1 IV.1.3

1 V.2.1

1 VI.1.1, VI.1.2, VI.2.2a, VI.3.2

1 VIII.1.4, VIII.2.2, VIII.4.2, VIII.3.5

1

I.1.1, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.2.7, 

I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1, I.4.2, I.4.4, 

I.4.5, I.4.6

0

I.1.1, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.2.7, 

I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1, I.4.2, I.4.4, 

I.4.5, I.4.6

0 I.5.7, I.6.1, I.6.2

1 II.2.3, II.3.1, II.3.3, II.3.4, II.6.7

1

III.1.1, III.1.2, III.2.7, XIII.1.7, 

XIII.1.8, XIII.2.2, XIII.2.3, XIII.2.4, 

XIII.2.6

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.2.4,I.2.7, I.3.3, I.4.1, I.4.2, I.4.4, 

I.4.5, I.4.8, I.5.2, I.5.3, I.5.5

1 II.3.1, II.3.3, II.4.1, II.4.2, II.6.3

1 III.1.1, III.1.3, III.1.8, III.1.10



1 V.2.2, V.2.8

1

I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.2.7, 

I.3.3, I.3.4, I.3.6, I.4.1, I.4.2, I.4.4, 

I.4.5, I.4.6, I.4.8, I.5.1, I.5.2, I.5.6, 

I.5.7

1 II.3.1, II.3.3, II.4.1, II.6.7

1

III.1.1, III.1.2, III.1.3, III.1.5, III.1.8, 

XIII.1.11, XIII.2.3, XIII.2.4, XIII.2.6

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.2.8, I.3.3, I.3.4, I.3.7, I.5.2, I.4.1, 

I.4.4, I.4.5, I.5.4, I.5.5  

1 II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.4.1, II.6.3

1

III.1.4, III.1.8, III.1.9, III.1.10, 

XIII.1.10, XIII.2.2, XIII.2.5

1 I.1.1, I.1.2, I.2.2, I.4.1, I.4.2

1 III.1.1, III.1.2

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.6, IV.2.11 

1 VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3, VI.1.4

1

VIII.1.2, VIII.1.6, VIII.2.1, VIII.2.3, 

VIII.3.4, VIII.3.5, VIII.5.1



1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.2.7, I.3.1, I.3.2, I.3.4, I.4.1, I.4.4, 

I.4.5, I.4.6, I.4.7, I.5.5, I.5.6, I.6.1,  

I.6.3

0  I.1.1, I.5.4, I.6.2

1

II.2.4, II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.3.4, 

II.4.1, II.5.2, II.6.3

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

1 IV.1.2, IV.1.6

1

V.1.1a, V.1.1b, V.1.1c, V.1.1d, 

V.1.2, V.2.2, V.2.3, V.3.1, V.3.2

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, 

I.2.3, I.2.4, I.2.6, I.2.8, I.3.1, I.3.2, 

I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.5.5, 

I.5.7, I.6.1, I.6.2

1 II.2.4, II.3.3, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4

1 III.1.1, III.1.3, III.1.4, III.1.9, III.1.10 



1 IV.1.4, IV.1.7, IV.2.11, IV.3.1, IV.3.2

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, 

I.2.4, I.2.5, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, 

I.3.6, I.4.1, I.4.2, I.4.4, I.4.5, I.4.7,  

I.5.6, I.5.7

0 I.5.4,I.5.6, I.5.7

1

II.1.1, II.3.1, II.3.3, II.3.4, II.4.1, 

II.4.2, II.6.7, II.6.8

1

III.1.1, III.1.3, XIII.1.4, XIII.1.6, 

XIII.1.7, XIII.2.3, XIII.2.4, XIII.2.6

1 IV.1.1, IV.1.6

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, 

I.2.3, I.2.6, I.2.7, I.2.8, I.3.1, I.3.3, 

I.4.1, I.4.3, I.4.4, I.4.5, I.5.1, I.5.2 

1 II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.4.1, II.6.3

1 III.1.1, III.1.4

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.5, IV.1.7, IV.2.12

1

I.1.1, I.2.5, I.3.2, I.3.3, I.3.5, I.4.1, 

I.4.4, I.4.5, I.4.6, I.4.8, I.5.2, I.5.4



0 I.5.6, I.6.1, I.6.2

1 III.1.1, III.1.5

1 IV.1.1, IV.2.9

1 VI.1.1, VI.1.4, IV.2.2b

1 VIII.2.2, VIII.2.4, VIII.5.1

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.3, I.2.4, 

I.3.1, I.4.1, I.4.5, I.5.4 

1 II.1.2, II.3.2, II.3.3, II.4.1, II.6.1, II.6.7

1

III.1.1, III.1.5, III.1.10, XIII.1.3, 

XIII.1.9, XIII.1.10

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.3, I.2.4, I.2.8, 

I.3.3, I.4.1, I.4.4, I.1.7, I.5.4, I.5.5

1 II.1.2, II.3.2, II.3.3, II.4.1, II.6.7

1

III.1.1, III.1.4, III.1.5, III.1.10, XIII.1.3, 

XIII.1.7, XIII.1.8, XIII.2.3

1

I.1.1, I.1.2, I.1.4, I.2.1, I.2.4, I 2.6, 

I.2.8, I.3.2, I.3.3, I.4.1, I.5.4, I.5.5 

1 II.1.2, II.3.2, II.3.3, II.4.1, II.6.7, II.6.9



1

III.1.1, III.1.2, III.1.4, XIII.1.3, 

XIII.1.6, XIII.1.7, XIII.2.1

1 VI.1.1, VI.2.2a

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.2.7, 

I.2.8, I.3.1, I.3.3, I.3.6, I.4.3, I.4.5, 

I.5.2, I.5.5 

1 II.4.1, II.4.2, II.6.5, II.6.9

1 III.1.1, III.1.4

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.4, I.3.1, 

I.3.2, I.4.1, I.4.3, I.4.8, I.5.4, I.6.1, 

I.6.2, I.6.3

1 III.1.1, III.10

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.4

1 V.1.1a, V.1.2, V.2.1

1 VIII.2.6, VIII.2.2, VIII.2.4, VIII.5.2

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.4, I.3.2, I.4.1, 

I.5.4 

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

1 III.1.1, III.2.2, III.2.3, III.2.7 

1 VI.1.2, VI.1.4

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.3.2, 

I.4.1, I.4.8, I.5.1, I.6.3

1 II.2.1, II.2.2, II.3.2

1 III.1.1, III.2.4, III.2.7

1 V.2.3



1 I.1.1, I.1.5, I.2.3, I.2.6, I.3.1, I.4.1

1 II.2.1, II.3.2, II.3.4

1 III.1.1, III.2.4

1 IV.1.5

1

I.1.1, I.1.4, I.2.6, I.3.2, I.3.4, I.4.1, 

I.4.4

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

1 III.1.1, III.2.7, III.1.7, XIII.1.7, XIII.1.8

1 V.3.2, VIII.1.1

1

I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.3.2, 

I.3.3, I.3.4, I.4.1

1 III.1.1, III. 2.2, III.2.3

1 VIII.1.1, VIII.1.6, VIII.2.3, VIII.2.5

1

I.1.1, I.2.1, I.2.2, I.2.4, I.3.2, I.4.1, 

I.5.4

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

1 III.1.1 

1 IV.2.8, IV.2.9, IV.3.1, IV.3.2 

1 VIII.4.6

1

I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.3.2, I.4.1, I.4.7, 

I.5.4, I.6.3



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

1

III.1.1, III.1.10, XIII.1.4, XIII.1.8, 

XIII.1.10, XIII.1.11

1 IV.2.1, IV.2.2, IV.2.5

1 I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.3.1, I.4.1, I.5.4

1

II.2.1, II.2.2, II.3.2, II.3.4, II.4.1, 

II.6.3, II.6.7

1 III.1.1

1 IV.2.2, IV.2.5

1 V.2.1, V.2.2, V.2.3, V.2.8

1

I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.3.1, I.3.4, 

I.4.1, I.5.4, I.5.6, I.6.3

1 II.2.1, II.2.2, II.3.2, II.3.4, II.4.1, II.6.3

1

III.1.1, III.1.4, III.1.10, XIII.1.1, 

XIII.1.3, XIII.2.3

1 VI. 1.1, VI.1.4, VI.2.2a

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.4, I.3.1, 

I.3.2, I.4.1, I.4.4, I.5.4

1 III.1.1 

1 VIII.5.1

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.3.1, 

I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.5.5, I.6.2 

1

II.2.3, II.2.2, II.2.3, II.3.1, II.3.2, 

II.4.1, II.6.3

1 III.1.1, XIII.1.4, XIII.1.5, XIII.1.9



1 IV.1.5

1

I.1.1, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.3.1, 

I.3.3, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.4.6, I.5.4, 

I.5.5, I.5.6

1 II.2.2, II.2.3, II.3.1, II.3.2, II.3.4, II.4.1

1

III.1.1, III.1.4, III.1.10, XIII.1.9, 

XIII.2.5

1 IV.1.5

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, 

I.2.7, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.2, 

I.4.5, I.4.9, I.5.4, I.5.6

1

II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.3.1, II.3.4, 

II.4.1, II.6.3

1 III.1.1

1 IV.1.1

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, 

I.2.7, I.3.1, I.3.3, I.4.1, I.4.5, I.4.8, 

I.5.6

1

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

II.3.4, II.4.1, II.6.3

1

III.1.1, III.1.4, III.1.8, III.1.10, XIII.1.8, 

XIII.1.9, XIII.1.10



1 IV.1.5, IV.2.5, IV.2.11, IV.2.15

1 VI.1.1, VI.1.3, VI.2.2a

1 VII.1.1

1

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.4, 

I.2.5, I.3.1, I.3.7, I.4.1, I.4.2, I.4.4, 

I.4.5, I.5.2, I.5.4, I.5.6, I.5.7

1 III.1.1 

1 IV.1.1

1 V.2.1, V.2.3, V.2.8

1 VIII.1.1, VIII.1.6, VIII.1.7, VIII.3.7

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.3.1, I.3.3, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.5.2, 

I.5.4, I.6.1, I.6.3

1 II.2.2, II.2.3, II.3.1, II.4.1, II.5.2, II.6.3

1

III.1.1, III.1.4, III.1.8, III.1.10, XIII.1.3, 

XIII.1.6, XIII.1.7, XIII.1.9, XIII.1.10, 

XIII.2.2, XIII.2.5

1

I.1.1, I.1.3, I.1.4, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.2.4, I.2.7, I.3.2, I.3.3, I.4.1, I.4.5, 

I.4.6, I.4.9, I.5.2, I.5.4, I.5.7, I.6.2

0

I.1.1, I.1.3, I.1.4, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.2.4, I.2.7, I.3.2, I.3.3, I.4.1, I.4.5, 

I.4.6, I.4.9, I.5.2, I.5.4, I.5.7, I.6.2

1 II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.3.1, II.3.2, II.4.1



1

 III.5.1, III.1.1, III.1.2, III.1.4, XIII.1.2, 

XIII.1.3, XIII.1.7, XIII.1.9, XIII.1.11, 

XIII.2.3

1

V.1.1a, b, d, V.2.2, V.2.8, V.3.1, 

V.3.2

1 VIII.1.5, VIII.1.6, VIII.1.7

1

I.1.1, I.1.3 I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.3, 

I.2.4, I.2.7, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1, 

I.5.1, I.5.2, I.5.4, I.5.5, I.6.3 

1 II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.3.1, II.3.2, II.4.1

1

III.1.1, III.1.2, III.1.4, III.1.6, III.1.9, 

III.1.10, XIII.1.3, XIII.1.6, XIII.1.8, 

XIII.1.9, XIII.1.10, XIII.2.3, XIII.2.5

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.3.1, 

I.4.1, I.4.3, I.4.4, I.4.6, I.5.7

0  I.5.4, I.6.1, I.6.2

1

II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.3.1, II.3.4, 

II.4.1, II.5.2

1

III.1.1, III.1.10, XIII.1.7, XIII.1.9, 

XIII.2.4, XIII.2.5

1 IV.1.1, IV.1.4, IV.1.7



1 VIII.1.1, VIII.2.2, VIII.3.5

1

I.1.1, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.3, 

I.2.4, I.3.1, I.3.3, I.3.4, I.3.6, I.4.1, 

I.4.3, I.4.5, I.5.7, I.6.1, I.6.2, I.6.3

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

1

IV.1.2, IV.1.4, IV.1.7, IV.3.1, IV.3.2, 

IV.3.3

1 VI.1.1, VI.1.4, VI.2.2a 

1 VIII.1.6, VIII.3.4, VIII.3.7

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.2, I.4.1, 

I.5.1, I.5.4

1 II.2.1, II.2.2, II.4.1, II.6.3, II.6.7 

1 III.1.1, III.1.9

1 IV.2.4

1 VIII.2.4

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.3, I.3.1, I.3.2, 

I.3.3, I.3.6, I.4.1, I.4.4

1 II.4.1, II.3.1

1 III.1.1

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.1, I.4.1, 

I.6.2

1 II.3.2, II.4.1

1 III.1.1

1 IV.1.3



1 V.1.1c, V.2.3, V.2.9

1

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.3.1, 

I.4.2, I.4.4, I.4.5, I.5.5, I.5.7, I.6.1

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

1

III.1.1, III.1.8, XIII.1.1, XIII.1.6, 

XIII.2.1, XIII.2.4, XIII. 2.5

1

I.1.1, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.2.6, I.3.2, I.3.4, I.4.4, I.5.1, I.5.4

1 III.1.1, III.1.4, III.1.8, III.1.9, III.1.10 

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.7

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

1 VIII.1.5, VIII.2.2, VIII.2.3, VIII.2.4

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.3.2, I.4.1, 

I.4.6, I.5.4

1 II.2.1, II.3.2, II.4.1, II.6.4, II.6.5

1 III.1.1

1 VIII.2.4, VIII.5.1

1

I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.3.1, I.3.2, I.3.5, 

I.4.1, I.4.6, I.5.4

1 II.2.1, II.2.4, II.4.1, II.6.4

1 III.1.1, III.1.4



1 V.2.1

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.4.1, I.4.3, I.4.5

1 II.2.4, II.3.3, II.4.1, II.4.2, II.6.7 

1

III.1.1, III.1.3, XIII.1.1, XIII.1.3, 

XIII.1.6, XIII.1.7, XIII.1.1, XIII.1.3, 

XIII.1.6, XIII.1.7

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.3, IV.2.8  

1 VI.1.1, VI.1.4, VI.2a, b

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.4, I.3.2, I.4.1, 

I.4.3, I.4.4, I.4.5, I.4.8, I.5.1, I.5.6 

1 II.3.3, II.4.1, II.6.3, II.6.4

1  III.1.1, III.1.9

1 V.2.2, V.3.2

1

I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.3.1, I.3.3, I.4.1, 

I.4.4, I.5.5 

1 III 1.1, III.1.8

1

I.1.1, I.1.5, I.1.3, I.2.1,I.2.3, I.2.4, 

I.3.1, I.3.3, I.4.1, I.4.3, I.4.5, I.4.7

0 I.5.4, I.5.5, I.5.7, I.6.3



1

II.2.2, II.2.3, II.3.1, II.3.3, II.4.1, 

II.5.2, II.6.3, II.6.4, II.6.7

1 III.1.1, III.1.6, III.2.5

1 IV.2.6, IV.2.7

1 V.2.1, V.2.3, V.2.7 

1 VI.1.2, VI.1.4, VI.3.1, VI.3.2

1

VIII.1.2, VIII.1.5, VIII.1.6, VIII.2.2, 

VIII.2.6, VIII.3.5, VIII.3.6

1

I.1.1, I.1.5, I.2.2, I.2.4, I.3.1, I.3.4, 

I.4.1, I.4.5, I.4.7, I.5.2, I.5.4, I.5.5, 

I.5.7

0

I.1.1, I.1.5, I.2.2, I.2.4, I.3.1, I.3.4, 

I.4.1, I.4.5, I.4.7, I.5.2, I.5.4, I.5.5, 

I.5.7

1

II.2.2, II.2.3, II.3.1, II.3.3,II.3.4, II.4.1, 

II.6.3, II.6.4, II.6.9

1 III.1.1, III.1.3, III.1.4, III.1.6

1 IV.2.1, IV.2.10, IV.2.11

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.2, I.2.3, 

I.3.1, I.4.3, I.6.3

1

II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.3.1, II.3.3, 

II.3.4, II.4.1, II.6.3, II.6.9

1 III.1.1, III.1.10



1 IV.1.1, IV.1.2, IV.2.8, IV.2.11

1

I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.2.6, 

I.3.1, I.3.5, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.4.7, 

I.4.9, I.5.1, I.5.4, I.6.3

0

I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.2.6, 

I.3.1, I.3.5, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.4.7, 

I.4.9, I.5.1, I.5.4, I.6.3

1

II.2.2, II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.3.4, 

II.4.1, II.6.3, II.6.4, II.6.7, II.6.9

1

III.1.1, III.1.4, III.1.8, XIII.1.6, 

XIII.1.8, XIII.1.9, XIII.1.11, XIII.2.2, 

XIII.2.5

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.2, I.2.4, I.2.6, 

I.2.7, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1, 

I.4.2, I.4.4, I.5.2, I.5.4

1 III.1.1, III.1.4, III.1.8, III.1.10

1 IV.2.5, IV.2.8, IV.2.10

1 V.1.1a, c, V.2.1, V.2.2, V.3.1, V.3.2

1

VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.2.2, VIII.2.4, 

VIII.5.1

1

I.1.1, I.1.5, I.2.3, I.2.4, I.3.2, I.4.1, 

I.4.4, I.5.1, I.5.4

1 II.3.1, II.3.3, II.4.1

1 III.1.1

1 IV.3.2

1 V.2.2, V.2.7



1 VIII.1.6

1 I.1.3, I.2.4, I.4.9, I.3.1, I.5.7

1 II.3.3, II.3.7, II.4.1

1 III.1.1

1 V.2.2

1

I.1.1, I.2.3, I.3.3, I.4.1, I.4.5, I.4.8, 

I.5.4, I.5.6

1 II.3.3, II.4.1, II.6.3

1 III.1.1, III.2.5, III.1.7

1 IV.1.7, IV.3.1, IV.3.2

1 VI.1.1, VI.1.4, VI.2.2a

1

I.1.1, I.2.1, I.2.2, I.2.4, I.3.1, I.3.2, 

I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.5.4, I.5.6

1 II.3.1, II.3.3, II.6.3

1

III.1.1, III.1.4, XIII.1.7, XIII.2.1, 

XIII.2.4, XIII.2.5

1 V.1.1, V.2.1

1 I.1.1, I.2.3, I.3.1, I.4.4, I.4.8, I.5.6  

1 III.1.1

1 IV.1.4, IV.1.6, IV.3.1

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1, 

I.4.4, I.4.5, I.5.1, I.5.4, I.5.5, I.6.1



1

II.2.2, II.2.3, II.3.1, II.3.3, II.4.1, 

II.6.3, II.6.9

1 III.1.1, III.1.4, III.1.10

1

I.1.1, I.1.3, I.2.3, I.2.4, I.2.5, I.3.3, 

I.4.1, I.4.2, I.4.5, I.4.8, I.5.4

1

II.2.2, II.2.3, II.3.1, II.3.3, II.4.1, 

II.6.3, II.6.9

1

III.1.1, III.1.2, III.1.4, XIII.1.6, 

XIII.1.7, XIII.1.9, XIII.1.11

1

I.1.1, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.3.2, I.3.3, I.3.6, I.4.1, I.4.2, I.4.3, 

I.4.5, I.4.6, I.5.2, I.5.4, I.5.7, I.6.2 

0

I.1.1, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.3.2, I.3.3, I.3.6, I.4.1, I.4.2, I.4.3, 

I.4.5, I.4.6, I.5.2, I.5.4, I.5.7, I.6.2 

1

II.2.2, II.2.3, II.3.1, II.3.3, II.4.1, 

II.6.2, II.6.3

1

III.1.1, III.1.2, III.1.3, III.1.4, XIII.1.3, 

XIII.1.4, XIII.1.6, XIII.1.7, XIII.1.11, 

XIII.2.6

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, 

I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.6, 

I.4.1, I.4.3, I.4.4, I.4.5, I.4.8, I.5.4, 

I.5.7

0

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, 

I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.6, 

I.4.1, I.4.3, I.4.4, I.4.5, I.4.8, I.5.4, 

I.5.7

1

II.2.2, II.2.3, II.3.1, II.3.3, II.4.1, 

II.6.4, II.6.7,



1

III.1.1, III.1.2, III.1.3, III.1.4, III.1.9, 

III.1.10, XIII.1.1, XIII.1.3, XIII.1.6, 

XIII.1.7, XIII.1.8, XIII.1.10, XIII.2.1, 

XIII.2.3

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

1 VIII.1.2, VIII.1.6, VIII.3.1

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.2.1, I.2.2, 

I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.3, I.3.4, I.3.6, 

I.4.1, I.4.2, I.5.1, I.6.2

1 III.1.3, III.1.9

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.7

1 V.2.2, V.2.5, V.2.7

1 VIII.2.2, VIII.2.4, VIII.3.1

1

I.1.1, I.2.3, I.2.4, I.3.2, I.4.1, I.4.4, 

I.4.5, I.5.4, I.5.6, I.6.2 

1 II.3.1, II.3.3 

1 III.1.1

1 VI.1.1, VI.2.2a, VI.2.4, VI.3.2

1 VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.2.2

1

I.1.2, I.1.3, I.4.4, I.2.4, I.2.3, I.3.1, 

I.4.6

1 II.3.1, II.4.1, II.6.3

1 III.1.1



1 I.2.3, I.3.2, I.4.4, I.4.1, I.4.2, I.4.5

1 II.3.3, II.4.1, II.6.3

1 III.1.1

1 I.1.3, I.2.3, I.2.4, I.4.1, I.5.4, I.5.6

1 II.3.3, II.4.1, II.6.3

1 III.1.1, III.1.3, III.1.4

1 IV.2.13, IV.2.14, IV.2.15

1

I.1.1, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.3.1, 

I.4.1, I.5.1

1 III.1.1, III.1.4, III.1.5, XIII.1.8

1 IV.2.13, IV.2.14

1 V.2.1, V.2.7

1

I.1.1, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.7, I.3.1, 

I.3.3, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.4.9, I.5.1, 

I.5.2, I.5.4, I.6.2

1 II.5.1, II.5.4

1 III.1.1, III.1.2, III.1.3, III.1.8, III.1.10



1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.3, I.2.5, 

I.3.1, I.4.1, I.4.8, I.5.1, I.5.2, I.6.3

1 II.5.1, II.5.2, II.5.3

1

III.1.1, III.1.2, III.1.3, III.1.4, III.1.8, 

III.1.10

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.3, 

I.2.4, I.3.1, I.3.3, I.3.5, I.4.1, I.4.3, 

I.4.5, I.5.7, I.6.3

1 II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.5.1, II.5.2, II.5.3

1 III.1.1, III.1.4, III.1.10, XIII.1.4

1 IV.2.1

1

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.6, 

I.4.1, I.4.3, I.4.4, I.4.5, I.4.6, I.4.7, 

I.4.8, I.4.9, I.5.2, I.5.7, I.6.1, I.6.2 

0

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.6, 

I.4.1, I.4.3, I.4.4, I.4.5, I.4.6, I.4.7, 

I.4.8, I.4.9, I.5.2, I.5.7, I.6.1, I.6.2 

1

II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.4.1, II.5.1, 

II.5.2, II.5.3

1 III.1.1, III.1.4, III.2.6

1 IV.1.4, IV.1.6, IV.2.1, IV.2.12 

1 V.2.1

1

VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3, VI.1.4, VI.2.2a, 

b, c, VI.3.2



1

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.6, 

I.2.7, I.3.1, I.4.1, I.4.4, I.5.1, I.5.4, 

I.5.7, I.6.1, I.6.2, I.6.3

0

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.6, 

I.2.7, I.3.1, I.4.1, I.4.4, I.5.1, I.5.4, 

I.5.7, I.6.1, I.6.2, I.6.3

1 III.1.1, III.1.3., III.1.4

1 IV.2.4, IV.2.6

1 V.1.2, V.2.3

1 VIII.1.2, VIII.1.5, VIII.1.6, VIII.3.7

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.2, I.4.4, 

I.5.4, I.5.6, I.6.2

0

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.2, I.4.4, 

I.5.4, I.5.6, I.6.2

1 II.3.2, II.4.1, II.5.2, II.5.3

1 III.1.1

1 V.2.2, V.3.2

1 I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.3, I.3.2, I.5.1

1 II.3.1, II.5.2, II.5.3

1 III.1.1, III.2.7, XIII.1.6

1 V.2.8

1 VIII.1.1.3, VIII.1.1.4, VIII.1.1.6

1

I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.3.1, I.4.1, I.4.3, 

I.5.6, I.6.2



1 II.3.2, II.4.1, II.5.2, II.5.3 

1 III.1.1, III.1.4 

1 VIII.1.1, VIII.1.5, VIII.1.6, VIII.5.1

1

I.1.1, I.1.3, I.2.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1, 

I.4.9, I.5.6, I.6.2 

1 II.3.2, II.3.4, II.4.1, II.5.2, II.5.3 

1 III.1.1, III.1.4, III.1.6, III.2.7 

1 VIII.1.4, VIII.1.5

1

I.1.1, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.2.8, I.3.1, 

I.4.1, I.5.2, I.5.4, I.6.2

1 III.1.1, III.1.2, III.1.4 

1 IV.1.1, IV.1.5, IV.1.6 

1 VI.1.1, VI.1.2, VI.1.4, VI.2.2a, VI.2.4

1

VIII.1.1, VIII.1.3, VIII.1.4, VIII.4.1, 

VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.4.4, VIII.1.8

1

I.1.1, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.4.1, 

I.5.1, I.5.3, I.5.4, I.5.6, I.6.3

1 II.4.1, II.5.1, II.5.2, II.5.3

1 III.1.1, III.1.5, III.1.6, III.1.9

1

I.1.1, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.2.7, I.3.1, I.3.6, I.4.3, I.5.4, I.5.6, 

I.5.7, I.6.2 



1 II.2.4, II.3.1, II.3.4, II.4.1, II.5.2, II.6.4 

1 III.1.1, III.1.2, III.1.4, III.1.5, III.1.6 

1 IV.1.1

1 V.2.3, V.2.7

1 VI.3.1

1 VIII.1.1

1

I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.2.5, I.2.7, 

I.2.8, I.3.3, I.4.1, I.4.3, I.4.5, I.4.8, 

I.5.2, I.5.3, I.5.7, I.6.2, I.6.3

1 II.3.1, II.4.1, II.5.1, II.5.2, II.5.3

1

III.1.1, III.1.4, III.1.7, III.2.2, III.2.4, 

III.2.7, XIII.1.1, XIII.1.3, XIII.1.4, 

XIII.1.5, XIII.1.7, XIII.1.9, XIII.2.2

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.4, I.2.7, 

I.3.3, I.3.4, I.3.6, I.4.1, I.4.3, I.4.5, 

I.4.8, I.4.9, I.5.1, I.5.4

1 II.2.4, II.3.1, II.3.2, II.4.1, II.5.2, II.6.9

1

III.1.1, III.1.4, III.2.6, III.2.7, XIII.1.1, 

XIII.1.4, XIII.1.9, XIII.1.10, XIII.2.2

1

I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.2.2, I.3.2, I.3.6, 

I.4.1, I.5.4, I.6.2

1 III.1.1, III.1.10



1 IV.1.6, IV.2.10, IV.2.11 

1

VI.1.1, VI.1.4, VI.2.1, VI.2.2a,VI.2.2 

b, VI.3

1

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.2.7, I.3.1, I.4.1, I.4.4, I.4.8, I.5.1, 

I.5.3, I.5.4, I.6.2

0

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.2.7, I.3.1, I.4.1, I.4.4, I.4.8, I.5.1, 

I.5.3, I.5.4, I.6.2

1 II.1.2, II.3.1, II.4.1, II.6.7

1

III.1.1, III.1.2, III.1.4, III.1.6, III.1.9, 

III.1.10

1

IV.1.1, IV.1.2, IV.1.4, IV.1.7, IV.3.1, 

IV.3.2

1 VI.1.1, VI.1.3, VI.1.4, VI.2.2a, VI.2.4

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.2.4, I.3.1, I.3.3, I.4.1, I.4.2, I.4.4, 

I.4.5, I.5.2, I.5.3

0

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.2.4, I.3.1, I.3.3, I.4.1, I.4.2, I.4.4, 

I.4.5, I.5.2, I.5.3

1 II.1.2, II.3.1, II.4.1, II.6.7, II.6.8

1

III.1.1, III.1.4, XIII.1.1, XIII.1.3, 

XIII.1.6, XIII.1.10, XIII.2.3

1 V.2.3, V.2.7



1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.3.1, I.4.1, I.4.5, I.5.5, I.6.3

1 II.1.2, II.4.1, II.6.7

1 III.1.1, III.2.7

1 IV.1.5, IV.1.6

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.2.7, I.3.1, 

I.3.3, I.4.1, I.4.3, I.4.4, I.4.5, I.5.1, 

I.5.2, I.5.4, I.5.7 

1 II.4.1, II.6.3, II.6.7 

1 III.1.1, III.2.7

1

I.1.1, I.1.2, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.3.1, 

I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.5.1, I.5.4, I.6.2  

1 III.1.1, III.1.3

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.4

1

VIII.1.1, VIII.2.2, VIII.2.4, VIII.3.1, 

VIII.5.1

1

I.1.1, I.1.3, I.1.4, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.3.1, I.3.2, I.3.4, I.3.6, I.4.1, I.4.4, 

I.5.2, I.5.4, I.5.4

0 I.5.2, I.5.4, I.5.4



1 II.2.4, II.4.1, II.6.4

1 III.1.1, III.1.2, III.1.9, III.2.6

1 V.2.1, V.2.6, V.3.1

1

I.1.1, I.1.2, I.1.4, I.2.1, I.2.4, I.3.2, 

I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.2, I.4.5, I.5.1, 

I.5.4, I.5.7, I.6.3 

1 II.2.4, II.4.1, II.6.4

1 III.1.1, III.1.3

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.3, I.2.5, I.3.1, 

I.3.3, I.4.1, I.4.2, I.4.4, I.4.5, I.5.1, 

I.5.5, I.5.7, I.6.2

0 I.5.1, I.5.5, I.5.7, I.6.2

1 II.2.4, II.3.1, II.4.1, II.6.4 

1 III.1.1

1 IV.1.1, IV.1.2

1 V.3.1

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.2.4, I.2.5, I.2.7, I.3.1, I.3.2, I.3.3, 

I.3.4, I.4.1, I.4.8, I.5.1, I.5.4

1

II.4.1, II.5.1, II.5.2, II.5.3, II.6.3, 

II.6.4, II.6.7, II.6.9



1 III.1.1, III.1.3, III.1.4

1 IV.2.4

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.4 

I.2.5, I.3.1, I.3.3, I.4.1, I.4.3, I.4.4, 

I.5.1, I.5.3, I.5.4, I.5.6, I.5.7, I.6.1, 

I.6.2, I.6.3 

1

III.1.1, III.1.9, III.1.10, III.2.5,  

XIII.1.4, XIII.1.6, XIII.1.7, XIII.1.8, 

XIII.2.3, XIII.2.5

1 V.1.1, a, c, d, V.3.1

1 VI.1.1, VI.1.4, VI.2.2, a, b, c

1

VIII.1.2, VIII.1.4, VIII.1.6, VIII.2.2, 

VIII.2.4, VIII.3.1, VIII.5.1, VIII.5.3

1

I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.4.1, 

I.4.4, I.4.6, I.5.1, I.5.4, I.5.6, I.6.2

1 II.2.3, II.3.2, II.3.4

1 III.1.1

1 V.2.2, V.2.7, V.3.3 

1 VIII.1.5, VIII.1.6, VIII.1.7

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.3.1, 

I.3.2, I.4.1, I.5.4, I.5.6

1 II.2.2, II.2.4, II.3.2 

1 III.1.1

1 IV.1.5, IV.1.6

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.4, I.3.1, I.3.3, 

I.4.1, I.4.2, I.4.8, I.5.4, I.5.5, I.5.6, 

I.5.7

1 II.2.2, II.4.1

1 III.1.1



1 VI.1.4, VI.1.1, VI.2.2a

1

I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.4.1, 

I.4.3, I.5.1

1 II.2.1, II.3.2, II.3.4, II.4.1, II.6.3 

1 III.1.1

1 IV.1.6, IV.1.4

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.1, I.3.3, 

I.4.1, I.4.3, I.5.5

1

III.1.1, III.2.7, XIII.1.1, XIII.1.4, 

XIII.1.5, XIII.1.9

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, 

I.2.3, I.3.1, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.5.4, 

I.5.7, I.6.2, I.6.3

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

1 III.1.1, III.1.2, III.1.5

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.4, I.3.1, I.3.3, 

I.4.1, I.4.4, I.5.1, I.5.4, I.5.7, I.6.1, 

I.6.3

1 II.2.2, II.3.1, II.5.2, II.6.9

1

III.1.1, III.1.2, III.1.4, III.1.5, III.1.6, 

III.1.8



1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.3, 

I.2.4, I.2.5, I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.2, 

I.4.4, I.4.5, I.5.4 

1 II.2.2, II.3.1, II.3.4, II.5.2

1

III.1.1, III.1.2, III.1.5, XIII.1.1, 

XIII.1.3, XIII.1.4, XIII.1.7, XIII.1.9, 

XIII.1.10, XIII.2.5

1 VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3, VI.2.4

1

I.1.1, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.2.7, I.3.1, 

I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.4.7, 

I.4.8, I.5.2, I.5.4, I.5.6, I.6.2, I.6.3 

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

1

III.1.1, III.1.2, III.1.4, III.1.8, III.1.9,  

XIII.1.1, XIII.1.8, XIII.1.9

1 IV.1.1

1

V.1.1a, b, c, d, V.2.2, V.2.7, V.3.1, 

V.3.2

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.2, I.2.4, 

I.3.1, I.3.3, I.4.1, I.4.3, I.4.4, I.4.5, 

I.4.7, I.5.1, I.5.2, I.5.4, I.5.5, I.5.6, 

I.6.1, I.6.2, I.6.3 

1 III.1.1, III.2.2

1 IV.1.1, IV.1.4, IV.2.1, IV.2.7, IV.3.2

1

VIII.1.3, VIII.1.6, VIII.1.7, VIII.2.2, 

VIII.2.4, VIII.3.1, VIII.3.7

1

I.3.2, I.2.1, I.1.5, I.2.4, I.4.1, I.4.6, 

I.5.1, I.5.4, I.5.6, I.6.2



1 II.4.1, II.4.1, II.6.7

1 III.1.1

1 IV.3.7

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.4, 

I.3.1, I.3.4, I.4.1, I.4 8

0  I.5.4, I.5.6, I.6.2

1 II.2.1, II.2.2, II.3.2, II.4.1, II.6.4

1 III.1.1, III.2.7

1 VI.1.1, VI.1.2, VI.1.4, VI.2.2a, VI.3.2

1

I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.3.1, I.4.1, I.5.4, 

I.5.6, I.6.2

1 II.3.4, II.4.1, II.6.4

1 III.1.1

1 IV.1.2, IV.1.7, IV.1.8 

1 V.2.3

1

I.1.1, I.1.4, I.1.5, I.2.4, I.2.6, I.3.1, 

I.3.3, I.4.1, I.4.5, I.4.6, I.5.4, I.5.7 

1 II.2.1, II.2.2, II.4.1, II.6.4, II.6.7

0 II.2.1, II.2.2, II.4.1, II.6.4, II.6.7



1 III.1.1, III.1.4

1 IV.1.5, IV.1.7

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.4, 

I.3.1, I.4.1, I.4.6, I.5.4, I.5.6

1 III.1.1, III.1.4

1

IV.1.7, IV.1.8,  XIII.1.8, XIII.1.9, 

XIII.2.1, XIII.2.3

1 VIII.1.6, VIII.1.7, VIII.2.2, VIII.2.4

1

I.1.1, I.1.3, I.2.3, I.2.4, I.3.2, I.3.3, 

I.4.1, I.4.4, I.4.7, I.5.1, I.5.6, I.6.2, 

I.6.3

1

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

II.6.3, II.6.4, XIII.1.7, XIII.1.8, XIII.2.3

1 III.1.1, III.1.2, III.1.9, III.2.2, III.2.3

1 VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.2.5, 

I.2.7, I.3.1, I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.5, 

I.5.2, I.5.6, I.5.7, I.6.2, I.6.3

1 II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.3.2, II.4.2, II.6.3

1

III.1.1, III.1.2, III.1.4, III.1.10, III.2.3, 

III.2.5

1 V.2.1

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.4, I.3.1, I.3.4, 

I.4.1, I.4.4, I.4.8, I.5.1, I.5.4, I.5.6, 

I.6.1

1 II.3.4, II.5.2, II.6.3, II.6.4, II.6.6, II.6.7



1 III.1.1, III.1.2, III.1.4, III.1.8

1

I.1.1, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.3, 

I.2.4, I.2.5, I.2.7, I.3.1, I.3.3, I.4.1, 

I.4.3, I.4.4, I.4.7, I.4.8, I.5.2, I.5.7, 

I.6.1, I.6.2

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

1

III.1.1, III.1.6, III.1.7, III.1.8, III.2.1, 

III.2.2, III.2.3, III.2.4, III.2.6, III.2.7

1

IV.1.4, IV.1.7, IV.2.1, IV.3.1, IV.3.2, 

IV.3.4

1 V.1.1a, V.1.2, V.2.3, V.3.1

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.3.1, I.4.1, I.4.4, I.5.4, I.5.4, I.5.6, 

I.6.2, I.6.3

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.4

1 V.2.1

1

VI.1.1, VI.1.2, VI.1.4, VI.2.2a, b, c, 

VI.2.4

1

VIII.1.4, VIII.1.5, VIII.1.6, VIII.2.3, 

VIII.3.7, VIII.5.1

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.3.1, 

I.4.4, I.4.5, I.5.5, I.5.6

1 II.4.1, II.5.2, II.6.2

1 III.1.1, III.1.9

1

I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.3.1, I.4.1, I.5.1, 

I.5.4, I.5.6, I.5.7

1 II.2.2, II.3.2, II.3.3, II.4.1, II.6.2



1 III.1.1, III.1.7, III.1.10, III.2.1

1 IV.3.2, IV.3.4

1

I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.3.1, I.4.1, I.5.6, 

I.5.7, I.6.2

1 II.2.2, II.3.2, II.4.1, II.5.2, II.6.2

1 III.1.1, III.2.7, XIII.1.5, XIII.1.11

1

I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.1, I.4.1, I.4.7, 

I.5.6, II.3.2, II.4.1, II.6.7, III.1.1, 

III.1.4, III.2.7

1 II.6.7

1 III.1.1, III.1.3

1

I.1.3, I.2.1, I.4.1, I.5.1, I.5.6, I.5.7, 

I.6.2

1 III.1.1, III.1.4

1 IV.1.1, IV.2.10, IV.2.11

1 V.2.2

1 VIII.2.2, VIII.2.4, VIII.5.1

1

I.1.1, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.3, 

I.2.4, I.3.1, I.3.5, I.3.6, I.4.1, I.4.4, 

I.4.5, I.4.8, I.5.1, I.5.2, I.5.3

0  I.5.4, I.5.7, I.6.2

1 II.4.1, II.6.2, II.6.4



1 III.1.1, III.1.9

1 IV.2.10

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.4, I.2.6, 

I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1, I.4.4, I.4.8, 

I.5.6

1 II.4.1, II.6.2, II.6.4

1 III.1.1, III.1.2, III.1.4

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.3, 

I.2.7, I.2.8, I.3.1, I.4.1, I.4.8, I.5.2, 

I.5.4, I.5.6, I.6.3 

1 II.4.1, II.6.2, II.6.3

1 III.1.1

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.1, I.3.3, 

I.4.1, I.4.4, I.5.1, I.5.2, I.5.4, I.6.2, 

I.6.3

1

II.2.2, II.2.3, II.3.2, II.4.1, II.5.4, 

II.6.2, II.6.3, II.6.4, II.6.7, II.6.9 

1 III.1.1, III.2.6 

1

IV.1.1, IV.1.2, IV.1.3, IV.1.7, IV.1.8, 

IV.2.1

1

V.1.1a, b, c, d, V.2.1, V.3.1, V.3.2, 

V.3.3



1

I.1.1,I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.3, I.2.4, 

I.2.5, I.2.8, I.3.1, I.3.3, I.3.7, I.4.1, 

I.4.2, I.5.1, I.5.2, I.5.3, I.6.2

1

III.1.1, III.1.2, III.1.3, III.1.10,  

XIII.1.4, XIII.1.5, XIII.1.9

1 IV.1.7

1 V.2.6

1 VI.1.1, VI.1.2, VI.1.4, VI.2.2c, VI.2.4

1

VIII.1.2, VIII.1.4, VIII.1.5, VIII.1.6, 

VIII.1.7, VIII.2.2, VIII.2.4

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.1, I.3.3, 

I.4.5, I.5.1, I.6.2

1 II.2.1, II.3.2, II.3.4

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

1

I.1.1, I.2.4, I.3.2, I.4.1, I.5.1, I.5.5, 

I.5.6, I.6.2

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

1 III.1.1

1 IV.1.1, IV.1.3, IV.1.4

1 V.1.1c, V.2.1

1

I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.2.8, I.3.2, I.4.1, 

I.4.4, I.5.2, I.5.6 

1 II.3.1, II.3.3, II.3.4, II.4.1

1 III.1.1, III.1.4



1 IV.1.1, IV.2.1, IV.3.6

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

1 VIII.1.4, VIII.2.2, VIII.2.4

1

I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.3, I.4.1, I.5.1, 

I.5.4, I.5.6, I.5.7

1 II.3.2, II.3.3, II.4.1, II.6.4, II.6.7 

1 III.1.1

1 IV.3.3

1

I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, 

I.3.7, I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.4.5, I.4.8, 

I.5.4, I.5.6, I.6.2

1 III.1.1

1

I.1.1, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.5, I.2.8, 

I.3.1, I.4.1, I.4.3, I.4.5, I.4.8, I.5.1, 

I.5.2, I.5.3, I.5.5, I.5.6

0

I.1.1, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.5, I.2.8, 

I.3.1, I.4.1, I.4.3, I.4.5, I.4.8, I.5.1, 

I.5.2, I.5.3, I.5.5, I.5.6, I.6.2

1 II.4.1, II.6.4, II.6.9

1 III.1.1, III.1.4, III.2.4, III.2.7

1 IV.1.2, IV.1.4, IV.1.7, IV.3.2, IV.3.3

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.5, I.3.1, I.3.3, 

I.3.5, I.4.1, I.4.4, I.4.6, I.4.9

0 I.5.4, I.5.6, I.6.2



1 II.4.1, II.5.2, II.6.2

1 III.1.1

1 VIII.2.2

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.2.7, I.3.1, 

I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.4, I.4.9, I.5.4, 

I.5.6

0

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.2.7, I.3.1, 

I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.4, I.4.9, I.5.4, 

I.5.6

1 II.1.1, II.2.4, II.4.1, II.6.2, II.6.7

1 III.1.1, III.1.3, III.1.4, XIII.1.4

1 IV.1.3

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.3, I.2.4, 

I.2.7, I.3.1, I.3.3, I.3.6, I.4.1, I.4.4, 

I.4.5, I.5.1, I.5.4, I.6.2, I.6.3

1 II.4.1, II.6.4

1 IV.1.3, IV.1.4 

1 V.2.2, V.2.3

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.7, I.3.1, I.2.3, 

I.3.5, I.4.1, I.4.5, I.4.6, I.5.4, I.5.6, 

I.6.2

0

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.7, I.3.1, I.2.3, 

I.3.5, I.4.1, I.4.5, I.4.6, I.5.4, I.5.6, 

I.6.2

1 III.1.9, III.2.6 

1 IV.3.3

1

VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3, VI.1.4, VI.2.2a, 

b, c, VI.2.4



1

VIII.1.4, VIII.1.5, VIII.1.7, VIII.2.3, 

VIII.3.1

1

I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.6, I.3.1, 

I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.5.2, I.5.3, I.5.4, 

I.5.5, I.5.6, I.5.7, I.6.2

0

I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.3, I.2.6, I.3.1, 

I.4.1, I.4.4, I.4.5, I.5.2, I.5.3, I.5.4, 

I.5.5, I.5.6, I.5.7, I.6.2

1 II.4.1,II.5.1, II.5.2, II.5.3, II.5.4, II.6.2

1 III.1.1, III.1.5, III.1.10

1 IV.1.1, IV.1.2, IV.1.7, IV.3.1, IV.3.2

1

I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, 

I.2.4, I.2.8, I.3.1, I.3.3, I.4.1, I.4.3, 

I.5.1, I.6.2, I.6.3

1 II.4.1, II.4.2, II.5.1, II.5.2

1 III.1.1, III.1.10

1

IV.1.1, IV.1.2, IV.1.4, IV.2.5, IV.2.11, 

IV.3.2 

1 V.2.2, V.2.3

1

I.1.1, I.1.3, I.2.1, I.2.4, I.3.1, I.3.4, 

I.4.1, I.4.2, I.4.9, I.5.1, I.5.4

1 II.5.1, II.5.4



1

III.1.1, III.1.10, XIII.1.6, XIII.1.7, 

XIII.2.5

1 V.2.1

1

I.1.1, I.1.3, I.2.4, I.2.7, I.3.1, I.3.2, 

I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.4.4, I.5.2, I.5.3 

1 II.5.1

1 III.1.1, III.1.5

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

1

I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2.4, I.3.1, I.3.4, 

I.4.3, I.4.5, I.4.8, I.5.1, I.5.4, I.5.5, 

I.5.6

0  I.5.4, I.5.5, I.5.6

1 III.1.1, III.1.10

1 IV.1.1, IV.1.2

1 VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.2.2, VIII.2.4


