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Dokumentacja nauczyciela: „Wesoła szkoła i przyjaciele. Część 1”

Bloki  
tematyczne

Tematy  
kolejnych dni

Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

Blok I
Znowu 
razem

1. Klasa druga 
na starcie

2. Udały nam się 
wakacje

3. Wakacyjne 
skarby

• poprawnie łączy litery w wyrazach
• rozumie i poprawnie stosuje zwroty: nad, pod, na, 

zza, do, wewnątrz, na zewnątrz, między
• przestrzega zasad kulturalnego zachowania 

w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi
• uważnie słucha czytanego tekstu
• poprawnie pisze wyrazy z dwuznakami
• właściwie wskazuje kierunki: w górę, w dół, 

na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu
• wyraża podziw dla piękna polskich krajobrazów
• przedstawia zdarzenia realne za pomocą rysunku 

kredkami świecowymi
• przyjmuje właściwą postawę podczas śpiewania
• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami
• poprawnie buduje kilkuzdaniową wypowiedź na 

temat wakacyjnych skarbów
• układa wyrazy z sylab
• przepisuje zdanie według wzoru
• rozumie pojęcia: liczba jednocyfrowa, liczba 

dwucyfrowa
• wyróżnia kształty przedmiotów
• rozumie istotę połączeń nierozłącznych 

i rozłącznych

 ♦ wyraża własne zdanie w dyskusji
 ♦ chętnie uczestniczy w zabawach integrujących 
zespół klasowy

 ♦ układa opowiadanie na podstawie historyjki 
obrazkowej i własnych przeżyć

 ♦ pamięta swoją drogę do szkoły oraz 
charakterystyczne obiekty i punkty odniesienia

 ♦ rozumie pojęcia: szereg, rząd i potrafi ustawić się 
w rzędzie i szeregu

 ♦ dokonuje porównania ilościowego 
i wielkościowego obiektów

 ♦ odróżnia okazy naturalne od wytworów pracy 
człowieka

 ♦ rozpoznaje instrumenty muzyczne na podstawie  
ich wyglądu i brzmienia

Materiał zawarty 
w podręczni-
kach skupia się 
na doskonaleniu 
umiejętności 
zamieszczonych 
w podstawie 
programowej. 
Umiejętności 
wykraczające 
ponad podsta-
wę nauczyciel 
będzie mógł 
doskonalić na 
bazie różnych 
elementów pa-
kietu oraz kart 
zamieszczonych 
w pozycjach 
dodatkowych 
opracowanych 
do cyklu.

Blok II
Bezpiecznie 
na drodze

1. Moja droga 
do szkoły

2. Tylko 
na zielonym

3. Tylko 
na zielonym

4. Jestem 
rowerzystą

• potrafi nazwać różne rodzaje dróg
• wygłasza wiersz z pamięci
• wyróżnia barwy występujące w sygnalizacji świetlnej
• przestrzega zasad zachowania na drogach
• rozumie pojęcia wielkościowe: duży, większy, 

największy; szybki, szybszy, najszybszy; drogi, 
droższy, najdroższy; taki sam, tyle samo

• tnie karton po linii prostej i po kole
• prawidłowo przechodzi przez jezdnię
• wyróżnia litery i głoski w wyrazach

 ♦ wyodrębnia postacie i zdarzenia, ustala kolejność 
zdarzeń

 ♦ umie dokonać oceny postępowania postaci
 ♦ rozpoznaje sygnalizację dźwiękową dla 
niewidomych

 ♦ potrafi wymyślać dalszy ciąg opowiadania
 ♦ współdziała z grupą podczas tworzenia dzieła
 ♦ planuje rozmieszczenie elementów na stronie
 ♦ wie, jak powinien być wyposażony rower; zna 
budowę roweru i zasady obowiązujące rowerzystów
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5. Badamy 
ruch drogowy 
(wycieczka)

• porównuje liczby w zakresie 10
• rozumie, że należy pomagać młodszym i słabszym 

w różnych sytuacjach życiowych
• poprawnie dzieli wyrazy na sylaby
• porządkuje liczby na osi
• prawidłowo posługuje się pędzlem
• interpretuje słowa piosenki ruchem i gestem
• buduje poprawne zdania podczas wypowiedzi; łączy 

je w logiczną całość
• pisze starannie zdanie, stosuje odstępy między 

wyrazami
• rozumie znaczenie ruchu na świeżym powietrzu
• umie rozłożyć liczbę na składniki
• dostrzega różnice w ruchu drogowym na wsi 

i w mieście
• umie wypowiedzieć się plastycznie; potrafi wykazać 

się inwencją twórczą

 ♦ zapamiętuje słowa piosenki; odtwarza linię 
melodyczną; śpiewa, uwzględniając zmiany tempa

 ♦ umie obserwować natężenie ruchu drogowego 
i zapisywać wyniki obserwacji w karcie badacza

 ♦ wyciąga wnioski z badania, proponuje lepsze  
rozwiązania

 ♦ zna dźwięki pojazdów uprzywilejowanych w ruchu 
drogowym

Blok III
W klasie

1. Powitanie 
nowych kolegów 
i koleżanek

2. Lubię swoich 
kolegów i swoje 
koleżanki

3. W naszym 
kąciku 
przyrodniczym

4. Klasowa 
biblioteka

5. W krainie baśni

6. Dyżurny na 
medal

• potrafi w kilku zdaniach wypowiedzieć się na temat 
wysłuchanego tekstu

• stosuje właściwą intonację w zdaniach pytających
• dodaje w zakresie 10; rozumie istotę przemienności 

dodawania
• umie serdecznie odnieść się do nowych kolegów 

i koleżanek
• potrafi narysować portret kolegi lub koleżanki 

za pomocą kreski
• umie wykonać wiele ćwiczeń rozwijających  

go fizycznie; zna i respektuje reguły gier  
i zabaw

• porządkuje zdania według chronologii zdarzeń; 
pisze zdanie z pamięci

• wie, jak bezpiecznie bawić się z rówieśnikami
• rozumie znaczenie zdrowotne ruchu na świeżym 

powietrzu
• potrafi swobodnie wypowiadać się na podstawie 

tekstu oraz własnych doświadczeń
• rozumie konieczność wywiązywania się 

z powierzonych zadań

 ♦ potrafi przy muzyce odtworzyć linię melodyczną 
i słowa piosenki

 ♦ umie zbudować spójną kilkuzdaniową wypowiedź 
o dalszych losach bohaterów

 ♦ posługuje się tekstem i melodią piosenki
 ♦ rozpoznaje rośliny ozdobne na ilustracji i naturalne 
okazy; zna czynniki warunkujące wzrost i rozwój 
rośliny

 ♦ improwizuje na dzwonkach melodię o zmiennym 
charakterze; umie określić, jakie cechy motoryczne 
rozwijał w czasie zajęć

 ♦ umie samodzielnie umuzycznić dramę, wykorzystując 
instrumenty perkusyjne

 ♦ potrafi uważnie słuchać czytanego tekstu
 ♦ dokonuje obiektywnej oceny zachowania postaci 
i zdarzeń utworu; umiejętnie wchodzi w rolę 
bohaterów baśni



W
esoła szkoła i przyjaciele

Plan w
ynikow

y. Klasa druga5

Bloki  
tematyczne

Tematy  
kolejnych dni

Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

• umie odszukać w tekście zdania pytające 
i przeczytać je z odpowiednią intonacją

• przedstawia za pomocą słów, gestów, mimiki 
Rozmowy książek

• rozumie znaczenie czytania książek; wie, jak 
szanować książki

• prawidłowo łączy materiały papiernicze za pomocą 
kleju, poprawnie wycina po prostej

• umie odejmować w zakresie 10
• docenia rolę czytelnictwa dla rozwoju 

umysłowego człowieka
• wykazuje twórczą aktywność w projektowaniu 

i wykonaniu okładki książki braci J. i W. Grimmów 
Baśnie

• oswoił się z piłką ręczną, umie wykonać wiele 
różnorodnych ćwiczeń rozwijających go fizycznie 
i sprawiających mu przyjemność

• wypowiada się pełnymi zdaniami na temat 
czytanego tekstu

• czyta z właściwą intonacją wybrane fragmenty 
tekstu; pisze kształtnie i czytelnie

• rozumie, że należy wywiązywać się z powierzonych 
obowiązków dyżurnego

• dostrzega związek dodawania z odejmowaniem
• umie zaprojektować i wykonać medal dla 

dyżurnego techniką wycinanki z kolorowego papieru; 
zna połączenia nierozłączne

• potrafi startować do biegu z różnych pozycji 
 wyjściowych

Blok IV
Ogród 
pełen barw 
i smaków

1. Jesień 
w ogrodzie 
(wycieczka)

2. Sporty 
ogródkowe

3. Surówka to 
jest to

4. Jesteśmy pyszne

• wie, jakie prace wykonuje się jesienią w ogrodzie
• umie prowadzić obserwacje ślimaka, wynik 

notować w karcie badacza
• pomaga przy zbiorze owoców i warzyw, dostrzega 

ludzki wysiłek
• umie odkreślić odległość na oko i sprawdzić 

krokami
• wie, że zajęcia na świeżym powietrzu są korzystne 

dla zdrowia

 ♦ rozpoznaje rośliny w środowisku naturalnym i na 
ilustracji; zna rośliny warzywne i ozdobne

 ♦ umie inscenizować wiersz; potrafi układać zagadki 
o warzywach

 ♦ potrafi samodzielnie tworzyć krótką wypowiedź 
reklamującą warzywo i przedstawić je kolorową 
plamą umie manipulować piłką ręczną

 ♦ dostrzega niezwykłość języka poetyckiego
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5. Warzywa 
i owoce przez  
cały rok

• umie dodawać i odejmować w zakresie 10, rozumie 
związek dodawania z odejmowaniem

• zna budowę pomidora i jadalne części warzyw
• rozpoznaje brzmienie fortepianu
• zna wartości odżywcze warzyw i rozumie potrzebę 

ich spożywania
• zna różne sposoby przechowywania warzyw
• potrafi współpracować w grupie; umie kulturalnie 

zachować się podczas posiłku
• liczy biegle w zakresie 10
• zna wartości odżywcze owoców, rozumie potrzebę 

spożywania ich w ciągu całego roku
• reaguje ruchem na wysokość dźwięku
• potrafi wykonać klęk prosty i podparty
• pisze zdanie z pamięci
• zna korzyści zdrowotne płynące ze spożywania 

owoców i warzyw, jest przekonany o konieczności 
ich codziennego jedzenia

• improwizuje ruchowo piosenkę Zupa jarzynowa

 ♦ potrafi wymyślić przepis na potrawę z warzyw
 ♦ umie kroić warzywa nożem i ucierać je na tarce
 ♦ wie, jakie warunki należy spełnić podczas 
przygotowania surówki

 ♦ uważnie słucha zagadek o owocach i umie je 
rozwiązać

 ♦ rozpoznaje drzewa i krzewy owocowe
 ♦ potrafi zastosować barwną plamę do wyrażenia 
charakterystycznych cech owoców

 ♦ czyta płynnie, wyraziście wybrany tekst
 ♦ rozumie pojęcie barwy lokalne

Blok V
Sprzątamy 
świat

1. Klasa druga 
sprząta świat

• potrafi ocenić postępowanie bohaterów utworu
• jest przekonany o konieczności dbania o czyste 

środowisko
• wie, jak należy segregować odpady
• aktywnie uczestniczy w porządkowaniu 

najbliższego otoczenia szkoły
• zdaje sobie sprawę z korzyści zdrowotnych ruchu 

na świeżym powietrzu

Blok VI 
Nasi 
ulubieńcy

1. Straszny zwierz

2. Straszny zwierz

3. Moje 
zwierzątko

4. Nie przechodzę 
obojętnie

5. Gdy znajdę psa 
lub inne zwierzę

• potrafi dostrzec elementy prawdy i fikcji w utworze
• zna liczby drugiej dziesiątki
• wie, jak odżywia się ptactwo domowe, a jak  ssaki 

domowe
• naśladuje zwierzęta głosem i ruchem
• umie wykonać wydzierankę z kolorowego papieru 

inspirowaną utworem literackim
• potrafi wykonać przekładankę podczas rzutu 

piłeczką palantową
• umie uzupełniać tekst wybranymi wyrazami

 ♦ umie wejść w rolę myszki i kota  oraz przygotować 
scenkę dramową

 ♦ umie tworzyć historyjki fantastyczne inspirowane 
tekstem

 ♦ potrafi tworzyć spójną wypowiedź na temat 
hodowanych lub wymarzonych zwierząt

 ♦ poprawnie odtwarza melodię i słowa piosenki, układa 
melodię do słów

 ♦ zna wartości nut ćwierćnuta, ósemka
 ♦ wyraża własne zdanie w dyskusji i potrafi je 
uzasadnić
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• potrafi samodzielnie wyszukać fragment opisujący 
wygląd zwierzęcia; poprawnie buduje zdania 
o zwierzętach i łączy w logiczną całość

• rozumie, że lekkomyślne zachowanie może zagrażać 
życiu lub zdrowiu

• biegle porównuje liczby drugiej dziesiątki
• umie stworzyć postać zwierzęcą metodą kolażu
• zna reguły zabawy i świadomie je stosuje
• wie, jak opiekować się swoim zwierzęciem, jakie są 

obowiązki właścicieli zwierząt
• dodaje wewnątrz drugiej dziesiątki
• umie tworzyć formy przestrzenne, modelując 

zwierzątko w plastelinie
• potrafi naśladować sposób poruszania się zwierząt
• umie ustalić kolejność zdarzeń w opowiadaniu; 

potrafi ocenić zachowanie postaci
• poprawnie opowiada historię Łatki; wie, że należy 

opiekować się zwierzęciem i pomagać chorym 
zwierzętom

• biegle odejmuje wewnątrz drugiej dziesiątki
• poprawnie śpiewa indywidualnie i zespołowo
• prawidłowo wykonuje przewrót w przód z przysiadu 

podpartego
• umie zbudować wielozdaniową wypowiedź na 

temat roli psa w życiu człowieka
• poprawnie uzupełnia tekst ogłoszenia
• umie zachować ostrożność w kontaktach z obcym 

psem
• odczytuje wskazania zegara
• zna i potrafi wykonać start z różnych pozycji 

wyjściowych

 ♦ wie, jakie role odgrywają psy w życiu ludzi; 
rozpoznaje rasy psów

 ♦ potrafi ruchem odtworzyć wartości ćwierćnuty 
i ósemki

Blok VII
O pracy 
ludzi na wsi 
i w mieście

1. W gospodar-
stwie wiejskim 
(wycieczka)

2. Praca rolnika

3. Inne zawody 
ludzi

• dostrzega znaczenie pracy rolnika
• zna wpływ produktów mlecznych na wzrost i rozwój 

organizmu
• umie obliczać upływ czasu w pełnych godzinach
• potrafi zaprojektować etykietę produktu mlecznego
• wie, że owoce i produkty mleczne są źródłami 

witamin

 ♦ potrafi przeprowadzić wywiad z rolnikiem 
w gospodarstwie wiejskim

 ♦ zna rośliny i zwierzęta hodowane na wsi
 ♦ potrafi zestawić obserwacje poczynione na wycieczce 
z ilustracją w podręczniku i skonfrontować je 
z treścią tekstu

 ♦ potrafi zrobić koktajl mleczno-owocowy za pomocą 
miksera; współdziała w zespole
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4. Święto naszych 
nauczycieli

5. Dbamy o swoje 
zdrowie

• zna pracę ludzi wykonujących różne zawody; 
docenia wartość pracy wszystkich ludzi bez 
względu na wykonywany zawód

• potrafi w kilkuzdaniowej formie wypowiadać się 
na temat pracy rodziców i znajomych

• poprawnie dodaje wewnątrz drugiej dziesiątki
• respektuje umowy, zasady przyjęte w zabawie
• potrafi wygłosić wiersz z pamięci
• zna pisownię zwrotów grzecznościowych
• umie odejmować wewnątrz drugiej dziesiątki
• uważnie słucha piosenki i potrafi określić jej nastrój
• chętnie rozwija swoją sprawność ruchową
• umie budować wypowiedź na temat zawodów 

związanych z ochroną zdrowia
• potrafi mierzyć przedmioty różnymi miarkami; wie, 

że takie miary nie zapewniają dokładności
• umie improwizować ruchowo treść i melodię 

piosenki
• wie, że ruch na świeżym powietrzu jest zdrowy

 ♦ sprawnie manipuluje minipiłką ręczną
 ♦ umie czytać rytmicznie nazwy zawodów; uzupełnia 
takty brakującymi ćwierćnutami

 ♦ umie wyrazić środkami werbalnymi 
i pozawerbalnymi uczucia szacunku, wdzięczności 
i miłości do swego nauczyciela

 ♦ pisze zdanie z pamięci
 ♦ rozumie czytany cicho tekst; poprawnie liczy głoski 
i litery w wyrazach

Blok VIII
Park w paź-
dzierniku

1. Zmiany 
w przyrodzie 
(wycieczka)

2. Jesienne nutki

3. Niespodzie wany 
gość

4. „Modne” kolory 
w paź dzier niku

• uważnie obserwuje przyrodę, dostrzega związek 
między porą roku a zmianami w przyrodzie

• wie, że należy chronić zwierzęta i rośliny
• wie, jak zachować się w drodze do parku  

oraz podczas pobytu w parku
• wie, że jednostką miary jest centymetr
• umie ocenić odległość krokami
• potrafi porównać obserwacje przyrodnicze 

w terenie z ilustracją
• poprawnie pisze wybrane wyrazy z ó
• umie posługiwać się linijką z miarką centymetrową, 

poprawnie mierzy i właściwie odczytuje długość 
przedmiotu

• potrafi taktować na trzy
• umie chwytać i podawać piłkę
• umie skomponować opowiadanie na podstawie 

ilustracji
• wie, że jeż jest zwierzęciem chronionym
• wie, że należy pomagać zwierzętom w czasie zimy

 ♦ rozpoznaje pospolite drzewa i krzewy po liściach, 
owocach i nasionach

 ♦ umie dobierać materiały i narzędzia do tworzonego 
dzieła; współdziała w zespole

 ♦ dostrzega niezwykłość języka poetyckiego
 ♦ rozpoznaje drzewa, krzewy i inne rośliny 
na podstawie ilustracji

 ♦ potrafi określić nastrój wiersza
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• umie dodawać i odejmować wewnątrz drugiej 
dziesiątki

• recytuje rytmicznie, uwzględniając zmiany 
dynamiczne

• umie ruchem i gestem naśladować zachowania 
zwierząt

• wykazuje kreatywność w tworzeniu postaci zwierząt
• umie samodzielnie układać zdania o jesieni
• potrafi czytać fragmenty utworu z podziałem na role
• umie dopełniać do dziesięciu i odejmować 

od pełnych dziesiątek
• umie dobierać materiały do tworzonego dzieła
• potrafi improwizować ruchowo treść i melodię 

piosenki
• umie wykonać przewrót w przód z przysiadu 

podpartego

Blok IX
Pamiętamy 
o tych, 
którzy 
odeszli

1. Dbamy 
o miejsca pamięci

2. Dbamy 
o miejsca 
pamięci (prace 
porządkowe na 
cmentarzu)

• umie uważnie słuchać tekstu czytanego przez 
nauczyciela

• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami
• zna różne sposoby czczenia pamięci osób bliskich 

i zasłużonych
• wie, jak należy zachowywać się na cmentarzu 

lub w innym miejscu pamięci
• przestrzega zasad bezpieczeństwa w drodze 

na cmentarz i podczas prac porządkowych 
na cmentarzu
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Dokumentacja nauczyciela: „Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna. Część 2”

Bloki  
tematyczne

Tematy  
kolejnych dni

Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

Blok I
O pogodzie

1. Zabawy 
z wiatrem
2. Wiatr może być 
groźny 
3. Pod deszczową 
chmurką
4. Czy słońce, czy 
deszcz, zawsze 
jest pogoda

• zna kolejność liter w alfabecie
• wie, że wiatr jest elementem pogody
• potrafi sprawdzić, czy jest wiatr
• ma świadomość korzyści zdrowotnych związanych 

z zabawą na świeżym powietrzu
• potrafi współpracować w zespole
• potrafi dopełniać liczbę jednocyfrową do 10
• dodaje w pamięci liczby jednocyfrowe do pełnej 

dziesiątki w zakresie 20
• wypowiada się na temat ilustracji
• uważnie słucha
• argumentuje swoje zdanie
• układa zdania z rozsypanki wyrazowej
• zna rodzaje wiatrów
• wie, że wiatr może być pożyteczny i szkodliwy
• wie, jak radzić sobie w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu i życiu
• zna numery alarmowe
• potrafi dodawać do 9 liczby jednocyfrowe z użyciem 

liczmanów
• reaguje ruchem na muzykę
• umie współdziałać w grupie w czasie gier i zabaw 

ruchowych
• wie, jakie znaczenie ma woda w przyrodzie
• pisze z pamięci wyrazy i zdania z dwuznakami
• zna pojęcia ulewa, powódź
• wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia 

powodziowego
• potrafi dodawać liczby jednocyfrowe do 8 z przekro-

czeniem progu dziesiątkowego z użyciem liczmanów
• potrafi przedstawić deszczowy dzień za pomocą 

plastycznych środków wyrazu
• naśladuje głosem dźwięki deszczu i wiatru
• zna elementy pogody
• prowadzi obserwacje pogody i notuje ich wyniki

 ♦ potrafi wyszukać fragment utworu na określony 
temat

 ♦ potrafi zaprojektować i wykonać latawiec
 ♦ potrafi odgrywać role
 ♦ gra na instrumentach perkusyjnych
 ♦ potrafi określić nastrój wiersza
 ♦ wyklaskuje i czyta tekst w podanym rytmie 
z zastosowaniem pauzy ćwierćnutowej

 ♦ rozumie znaczenie komunikatów o pogodzie
 ♦ śpiewa piosenkę na sylabach wygodnych emisyjnie
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Bloki  
tematyczne

Tematy  
kolejnych dni

Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

• odczytuje wskazania termometru zaokiennego
• ma świadomość dostosowania ubioru do warunków 

pogodowych
• zna słowa i melodię piosenki Deszczowy walczyk
• dokładnie wykonuje ćwiczenia ruchowe

Blok II
Moja 
ojczyzna

1. Mój kraj 
wspaniały

2. Założenie 
Gniezna

3. Warszawa 
w legendzie

4. Stolica 
XXI wieku

5. Wędrówki 
po Polsce

6. Narodowe 
Święto 
Niepodległości

7. Lubię 
zwiedzać Polskę 
(powtórzenie)

• wypowiada się na temat symboli narodowych
• ma poczucie dumy narodowej
• próbuje pamięciowo dodawać liczby jednocyfrowe 

do 8 i 9 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
• słucha hymnu państwowego w postawie 

zasadniczej
• wypowiada się na temat tekstu i ilustracji
• czyta podpisy pod obrazkami
• opowiada legendę o założeniu Gniezna
• zna zasady pisowni nazw miast i rzek wielką literą
• wie, jakie miasto było pierwszą stolicą Polski
• biegle odejmuje liczby jednocyfrowe 

od dwucyfrowych wewnątrz drugiej dziesiątki
• biegle odejmuje liczby jednocyfrowe od pełnej 

dziesiątki
• potrafi ustalić czas i miejsce zdarzeń w legendzie
• ocenia zachowanie Warsa
• pisze zdania z pamięci, stosuje wielką literę 

w imionach, nazwach państw, miast i rzek
• zna położenie Warszawy
• rozpoznaje herb Warszawy
• potrafi odejmować liczby jednocyfrowe 

od 11 z użyciem liczmanów
• wykonuje płaskorzeźby
• wypowiada się na temat Warszawy
• układa zdania opisujące warszawską Syrenkę
• zna zasady pisowni wielką literą
• zna miejsca wypoczynku i uprawiania sportów 

w stolicy
• potrafi odejmować liczby jednocyfrowe 

od 12 z użyciem liczmanów
• potrafi łączyć różne techniki, wykonując pracę 

plastyczną

 ♦ zna informacje o Orderze Orła Białego
 ♦ wskazuje na mapie wybrane polskie miasta, rzeki, 
jeziora, góry i morze

 ♦ przedstawia zdarzenia za pomocą werbalnych 
i niewerbalnych środków wyrazu

 ♦ zna podstawowe informacje na temat orłów
 ♦ potrafi wyodrębnić kolejne zdarzenia 
w tekście

 ♦ potrafi określić charakterystyczne cechy 
budowli zabytkowych i współczesnych

 ♦ wciela się w rolę przewodnika po stolicy
 ♦ zna wybrane zabytki i nowoczesne budowle 
w Warszawie

 ♦ planuje wędrówkę po Polsce, uzasadniając wybór 
trasy

 ♦ układa zdania, wykorzystując nowo poznane 
słownictwo

 ♦ rozumie znaczenie komunikatów o pogodzie 
dla ludzi wykonujących różne zawody

 ♦ wykorzystuje w praktyce znajomość alfabetu
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Bloki  

tematyczne
Tematy  

kolejnych dni

Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

• rozwiązuje zagadki związane z polskimi miastami
• układa zagadki o swojej miejscowości
• rysuje obiekty warte zwiedzania
• zna herb swojej miejscowości
• potrafi zareklamować swoją miejscowość
• potrafi w pamięci odejmować liczby jednocyfrowe  

od 11 i 12
• poznaje słownictwo związane z Narodowym 

Świętem Niepodległości
• interesuje się historią Polski
• wyraża swoje stany emocjonalne różnymi  

sposobami
• kojarzy zwrot: o tyle więcej z dodawaniem, a zwrot: 

o tyle mniej z odejmowaniem liczb
• rozwiązuje proste zadania na porównywanie 

różnicowe
• stosuje w praktyce zasady pisowni wielką literą

Blok III
Zwierzęta 
przed zimą

1. Przeprowadzka 
ptaków

2. Ptaki zimujące 
w Polsce 
(wycieczka) 

3. Pomagamy 
ptakom

4. Co słychać 
u innych zwierząt

• wypowiada się na temat odlotów ptaków do 
ciepłych krajów i przylotów na zimę do Polski

• wyróżnia prawdę i fikcję w utworze
• wyodrębnia bohaterów i zdarzenia
• wchodzi w role zwierząt
• układa zdania o ptakach
• potrafi dodawać liczby jednocyfrowe do 7 z użyciem 

liczmanów
• starannie i dokładnie wykonuje pracę plastyczną
• zna wpływ pogody na życie zwierząt
• potrafi obserwować przyrodę
• przestrzega zasad obserwacji
• rozpoznaje ptaki w naturalnym środowisku
• umie posługiwać się lornetką i aparatem 

fotograficznym
• umie pokonywać naturalne przeszkody
• zna niektóre ptaki odlatujące na zimę i zimujące 

w Polsce
• dostrzega charakterystyczne cechy ptaków
• zna sposoby niesienia ptakom pomocy w czasie zimy
• wyróżnia litery, sylaby i głoski w wyrazach

 ♦ wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jakie 
gromadzą zapasy

 ♦ dostrzega w utworze związki przyczynowo-skutkowe 
i ustala kolejność zdarzeń

 ♦ wykonuje różne kroki taneczne do odpowiednich 
fragmentów utworu
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Bloki  
tematyczne

Tematy  
kolejnych dni

Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

• dostrzega związek odejmowania z dodawaniem
• pamięciowo dodaje i odejmuje liczby 

z przekroczeniem progu dziesiątkowego 
w poznanym zakresie

• wykonuje karmnik z gotowych elementów
• rozpoznaje najbardziej znane zwierzęta leśne
• umie ocenić postępowanie bohaterów
• chętnie śpiewa piosenkę, tworzy akompaniament
• biegle dodaje do 9, 8, 7 i odejmuje od 11, 12 

liczby jednocyfrowe z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego

Blok IV
Przesyłamy 
wiadomości

1. Na poczcie 
(wycieczka) 

2. Wędrówka listu

3. Różne sposoby 
komunikowania 
się

4. Znaj swój adres 
(powtórzenie)

• wie, kim jest nadawca, a kim adresat listu
• zna elementy adresu
• poprawnie zapisuje wyrazy ze spółgłoskami 

miękkimi
• umie uzupełniać zdania wyrazami ze zmiękczeniami
• potrafi uważnie słuchać tekstu opowiadania
• zna wyrażenie tajemnica korespondencji
• poprawnie adresuje list
• wymienia sposoby porozumiewania się na 

odległość
• docenia znaczenie poczty elektronicznej
• zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu
• odejmuje liczby jednocyfrowe od 13 z użyciem 

liczmanów
• czyta list wyrazowo-obrazkowy
• potrafi zapisywać własny adres
• zna elementy adresu
• wyraża własne zdanie w dyskusji na temat 

znajomości swojego adresu w różnych sytuacjach 
życiowych

• wie, jak poprawnie adresować korespondencję
• projektuje swoją wizytówkę
• biegle dodaje liczby jednocyfrowe do 9, 8, 7 oraz 

odejmuje liczby jednocyfrowe od 11, 12 i 13
• chętnie śpiewa poznane piosenki i tworzy 

akompaniament

 ♦ zna rodzaje usług świadczonych na poczcie
 ♦ potrafi przeprowadzać wywiad z pracownikami 
poczty

 ♦ zna drogę listu od nadawcy do adresata
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Tematy  
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Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

Blok V
Sprawiamy 
radość 
innym

1. Dary Mikołaja
2. Upominki 
gwiazdkowe

• zna tradycje związane z mikołajkami
• wzbogaca słownictwo wyrazami określającymi 

bohatera komiksu
• projektuje i wykonuje przestrzenną formę plastyczną
• potrafi wypełniać płaszczyznę barwną plamą
• biegle dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego w poznanym zakresie
• chętnie uczestniczy w grach dramowych
• poprawnie zapisuje wyrazy ze spółgłoskami 

miękkimi
• dodaje liczby jednocyfrowe do 6 z użyciem 

liczmanów
• oblicza w pamięci wcześniej poznane sumy i różnice 

liczb w zakresie 20

 ♦ umie wykonać przedmiot zgodnie z instrukcją 
techniczną

Blok VI
Święta, 
święta!

1. Bożonarodze-
niowe drzewko
2. Boże Narodze-
nie w Polsce
3. Szopka betle-
jemska
4. Wigilia w naszej 
klasie

• zna zwyczaje świąteczne
• wie, dlaczego należy chronić lasy
• dodaje i odejmuje w pamięci liczby w zakresie 20 

z przekroczeniem progu dziesiątkowego
• umie tworzyć funkcjonalne formy przestrzenne
• zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem
• odejmuje liczby jednocyfrowe od 14 z użyciem 

liczmanów
• rozpoznaje znaki muzyczne (półnutę)
• uczestniczy w przygotowaniach do świąt
• zna tradycję tworzenia szopek na Boże Narodzenie
• wzbogaca słownictwo wyrazami określającymi cechy 

zwierząt
• odejmuje w pamięci liczby z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego w zakresie 20
• doskonali zręczność, szybkość i siłę
• chętnie wypowiada się na temat tradycji wieczoru 

wigilijnego
• układa świąteczne życzenia
• dodaje i odejmuje w pamięci liczby 

z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 
20

• chętnie śpiewa kolędy
• umie przygotować dekorację świątecznego stołu

 ♦ zna gatunki drzew iglastych
 ♦ obserwuje zmiany w przyrodzie
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Dokumentacja nauczyciela: „Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna. Część 3”

Bloki  
tematyczne

Tematy  
kolejnych dni

Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

Blok I
Jeden skok 
w Nowy Rok

1. Dary Nowego 
Roku

2. Dary Nowego 
Roku

3. Karnawałowy 
bilet

4. Strój na bal

5. Bawimy się 
w karnawale

• zna nazwy dni tygodnia i kolejność ich 
występowania

• wykonuje proste obliczenia upływu czasu liczonego 
w dniach

• dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie oraz 
w rozwoju fizycznym i umysłowym człowieka

• szuka oryginalnych rozwiązań plastycznych
• potrafi zapisać liczby 1–12 za pomocą cyfr  

rzymskich
• poprawnie pisze daty (np. 23 I 2010 r.) i poprawnie 

je odczytuje (dwudziesty trzeci stycznia dwa tysiące 
dziesiątego roku)

• zna kolejność miesięcy w kalendarzu, wymienia je 
we właściwej kolejności

• wyróżnia w utworze warstwy dźwiękonaśladowcze
• wie, jakie znaczenie ma celność rzutu
• wymienia nazwy czterech pór roku, podaje daty ich 

rozpoczęcia oraz charakterystyczne dla nich zmiany 
w przyrodzie

• zna zwyczaje związane z karnawałem
• wie, jak ułożyć zaproszenie
• rozwija pomysłowość i inwencję twórczą, 

ozdabiając zaproszenie
• pisze poprawnie wyrazy z ó wymiennym
• zna pojęcia pięciolinia, klucz wiolinowy
• rozwija sprawność fizyczną
• rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczanie 

upływu czasu odmierzanego kalendarzem
• przygotowuje maskę karnawałową
• potrafi wskazać liczby parzyste i liczby nieparzyste 

w zakresie 20
• rozumie, że o parzystości bądź nieparzystości liczb 

dwucyfrowych decyduje liczba jedności
• przedstawia ruch postaci środkami plastycznymi
• współdziała z innymi podczas zabawy 

karnawałowej

 ♦ potrafi improwizować inscenizację utworu
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UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

Blok II
Zima w pełni

1. Biała zima

2. Gawronek 
poznaje zimę

3. Tropy na śniegu

4. Zima 
w ogrodzie 
zoologicznym

5. W palmiarni

• potrafi na konkretach i w pamięci obliczyć sumy 
liczb jednocyfrowych, w których jednym ze 
składników jest liczba 5

• stosuje prawo przemienności dodawania
• układa dłuższą wypowiedź na określony temat
• rozwija pomysłowość i inwencję twórczą podczas 

wykonywania zimowego obrazka
• wie, czym grozi picie wody ze śniegu
• wie, jak powstaje śnieg
• przewiduje treść utworu na podstawie ilustracji
• ustala czas, miejsce oraz kolejność zdarzeń w utworze
• zna pisownię wyrazów z ó
• czyta rytmicznie teksty
• wie, jakim zagrożeniem jest zabawa na 

zamarzniętym stawie
• potrafi na konkretach i w pamięci odejmować 

od 15 liczby jednocyfrowe w zakresie 20
• potrafi ruchem, mimiką i gestem przedstawiać treść 

słowną
• zna zwierzęta dziko żyjące i rozumie konieczność 

ich dokarmiania zimą
• interpretuje ruchem utwór muzyczny
• próbuje wyszukać tropy zwierząt na śniegu
• rozpoznaje zwierzęta egzotyczne
• czyta teksty płynnie i poprawnie, stosując znaki 

przestankowe
• wypisuje z zagadek najważniejsze wiadomości 

o zwierzętach
• wie, jakie znaczenie mają ogrody zoologiczne
• wie, jak należy się zachowywać w zoo
• wykazuje ciekawość poznawczą
• wykonuje atlas zwierząt
• potrafi rozpoznać odgłosy zwierząt w utworze 

muzycznym
• wykonuje ćwiczenia z gazetami
• oblicza w pamięci sumy liczb, gdy jednym ze 

składników jest liczba 4
• buduje wielozdaniową wypowiedź o swoich 

wrażeniach

 ♦ wie, jak zachodzi proces zamarzania wody
 ♦ wymienia charakterystyczne cechy zwierząt 
egzotycznych

 ♦ zna charakterystyczne cechy roślin egzotycznych
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Bloki  
tematyczne
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Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

• wie, jak należy zachowywać się podczas oglądania 
roślin

Blok III
W rodzinie

1. Czym jest dom?

2. Dziadkowie nie 
od święta

3. Obowiązki 
w rodzinie

4. Nie ma ja 
siostra, nie ma jak 
brat

5. Dla mojej babci

6. Dla mojego 
dziadka

7. Uroczystości 
rodzinne 
(powtórzenie)

• swobodnie wypowiada się na temat członków 
swojej rodziny

• podaje swoje skojarzenia z wyrazem dom
• wyjaśnia pisownię wyrazów z ó
• porządkuje wyrazy alfabetycznie
• przedstawia wydarzenia z życia rodziny w pracy 

plastycznej
• potrafi obliczać na konkretach i w pamięci różnice 

liczb, w których odjemną jest liczba 16
• zna pisownię wyrazów z utratą dźwięczności 

wewnątrz wyrazu
• improwizuje zajęcia i zabawy z dziadkami
• wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny
• gra na dzwonkach dźwięk sol
• potrafi obliczać w pamięci wyniki dodawania liczb 

jednocyfrowych w zakresie 20 z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego

• uzupełnia zdania nazwami czynności
• planuje swoje obowiązki domowe
• rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające 

rozumienia wyrażeń: o tyle więcej (kojarzenie 
z dodawaniem), o tyle mniej (kojarzenie 
z odejmowaniem)

• wypowiada się na temat zabaw z rodzeństwem
• tworzy i potrafi zastosować wyrazy zdrobniałe
• improwizuje różne sytuacje życiowe z rodzeństwem
• wypowiada się na temat przeżywanych emocji
• rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające 

rozumienia wyrażeń o ile więcej?, o ile mniej?
• potrafi okazać babci uczucia wdzięczności i miłości
• podaje propozycje na urządzenie święta babci
• pisze życzenia dla babci
• zna zasady pisowni zwrotów grzecznościowych
• wykonuje upominek dla babci zgodnie z instrukcją
• swobodnie wypowiada się na temat swojego 

dziadka

 ♦ przedstawia w działalności plastycznej wydarzenia 
realne z uwzględnieniem ruchu postaci
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• układa i zapisuje życzenia dla dziadka
• potrafi okazać dziadkowi wdzięczność i miłość
• wykonuje upominek dla dziadka
• rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie
• potrafi wymienić charakterystyczne cechy zimy
• wie, jak należy zachować się podczas wizyty 

u dziadków
• utrwala pisownię ze zmiękczeniami oraz z  ó – u
• rozumie pojęcia suma liczb, składniki sumy; 

wskazuje je w zapisanym działaniu

Blok IV
Zabawy 
i sporty 
zimowe

1. Na lodowisku
2. W porę 
zrozumieli?
3. Nasze sporty 
zimowe

• potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy zimą
• wie, kiedy zamarza woda
• dostrzega niebezpieczeństwo związane z zabawami 

na lodzie
• zna położenie dźwięku mi na pięciolinii
• potrafi ocenić zachowanie bohaterów tekstu
• umie przewidzieć skutki nieprzemyślanych zabaw na 

śniegu i lodzie
• zna zasady postępowania podczas zimy
• potrafi zaproponować bezpieczną zabawę
• rozumie znaczenie pojęć: odjemna, odjemnik, 

różnica; wskazuje je w zapisanym działaniu
• oblicza w pamięci różnice liczb w zakresie 20
• pisze nazwy ulic wielką literą
• potrafi zareklamować wybrany sport lub zabawę 

zimową
• rysuje plakat zachęcający do uprawiania sportów 

zimowych
• umie zaplanować wypoczynek zimowy
• wie, że nie wolno bawić się w miejscach 

niedozwolonych
• utrwala pisownię ze zmiękczeniami oraz z ó – u, rz – ż

 ♦ gra na dzwonkach poznane dźwięki
 ♦ wie, w jakich warunkach powstają opady śniegu

Blok V
Wszystko 
o misiach

1. Sławne misie

2. Kubuś Puchatek 
z wizytą u Królika

3. Na ratunek 
Prosiaczkowi

• rozpoznaje sławne misie
• wypowiada się pełnymi zdaniami na dany temat
• dostrzega różnice między misiem a niedźwiedziem
• dba o porządek w kąciku z zabawkami
• wie, komu można przekazać stare zabawki
• rysuje ulubionego misia lub inną zabawkę
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• wskazuje na rysunku linie proste, krzywe i łamane
• rysuje linie krzywe odręcznie, a linie proste 

i łamane z użyciem linijki
• słucha uważnie nagrania fragmentu książki
• wyodrębnia w utworze bohaterów i ustala miejsce 

wydarzeń
• rozwiązuje test sprawdzający zrozumienie tekstu
• potrafi ocenić zachowanie Kubusia
• stara się być życzliwy
• kojarzy odcinek z linią prostą ograniczoną dwoma 

punktami; wskazuje odcinki wśród różnych linii
• praktycznie stwierdza, że odcinek jest „najkrótszą 

drogą” od jednego punktu do drugiego
• śpiewa piosenkę wraz z wykonawcami
• układa opowiadanie na podstawie historyjki 

obrazkowej
• wymienia cechy przyjaciela
• zna skutki powodzi
• łączy kółka, wykonując misia
• poprawnie posługuje się linijką; dokładnie mierzy 

odcinki o pełnej liczbie centymetrów

 ♦ stara się udzielić pomocy w miarę swoich 
możliwosci 

Blok VI
Nie nudzę się

1. Wyprawa do 
Krainy Wyobraźni

2. Okno na świat

3. Dobra zabawa

4. W teatrzyku 
cieni

5. Jestem widzem 
w teatrze

6. Zdrowo 
i bezpiecznie 
(powtórzenie)

• układa dłuższą, kilkuzdaniową wypowiedź na dany 
temat

• poznaje wyrazy oznaczające uczucia
• opowiada o swoich podróżach w wyobraźni
• interesuje się zajęciami rówieśników z różnych stron 

świata
• wykonuje globus zgodnie z instrukcją
• wie, jakie znaczenie mają środki przekazu dla 

rozwoju człowieka
• zna zasady korzystania z telewizji i internetu
• podaje przykłady wyrazów wieloznacznych
• dostrzega charakterystyczne cechy wyglądu 

przedmiotów
• zna różne formy spędzania wolnego czasu i rodzaje 

gier towarzyskich

 ♦ wie, na co wpływa ruch obiegowy Ziemi
 ♦ wymyśla kroki do podanego tematu rytmicznego
 ♦ potrafi rozpoznać różne źródła dźwięków
 ♦ zna rodzaje lalek w teatrze lalkowym
 ♦ powtarza ruchy zgodne z wyklaskiwanym rytmem
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• układa zdania z rozsypanek wyrazowych
• poprawnie pisze wyrazy z h
• wie, jak powstaje cień; umie wykorzystać 

to zjawisko w praktyce
• wyróżnia wyrazy należące do jednej rodziny
• zna pisownię wyrazów z ó
• wykonuje postaci do teatrzyku cieni
• chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno- 

-ruchowych
• poszerza swoje słownictwo o wyrazy związane 

z teatrem
• pisze z pamięci zdania z rz wymiennym
• wie, jak zachować się w teatrze
• wymyśla i wykonuje rekwizyt teatralny
• bierze udział w scenkach teatralnych użyciem 

rekwizytu
• zapisuje rady dla koleżanek i kolegów
• wie, kiedy zamarza woda i jak powstaje lód
• wie, jak bezpiecznie uprawiać sporty zimowe
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Dokumentacja nauczyciela: „Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna. Część 4”
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Wymagania programowe (edukacyjne)

UwagiPodstawowe Ponadpodstawowe

Uczeń Uczeń

Blok I
Grzeczność 
na co dzień

1. Ważne słowa

2. Obycie umila 
życie

• wie, jak zachować się w różnych sytuacjach w szkole 
i poza nią

• tworzy scenki z życia szkoły
• wymienia kolejne liczby dwucyfrowe w zakresie 30, 

wskazuje w nich rząd jedności i dziesiątek
• rzuca woreczkiem do celu
• rozumie znaczenie zachowania fair play
• przedstawia plastycznie scenę inspirowaną 

utworem
• pokonuje przeszkody na czworakach

 ♦ tworzy melodię do rymowanki

Blok II
Integracja

1. Miejscowość 
bez barier 
(wycieczka)

2. Obawy Grzesia

3. Patryk wśród 
przyjaciół

• dostrzega wpływ usytuowania i dostępności 
obiektów użyteczności publicznej na zdrowie 
mieszkańców

• tworzy płaskie formy użytkowe
• poprawnie pisze wyrazy z ó wymiennym
• wie, jak zachować się wobec dzieci sprawnych 

inaczej
• sprawnie toczy i zbiera piłkę ręczną
• pisze poprawnie wybrane wyrazy z rz
• odczytuje wskazania zegara w systemie  

24-godzinnym
• rozumie znaczenie klas integracyjnych
• jest kreatywny podczas projektowania znaczka 

dla klasy integracyjnej
• poprawnie odbija się i ląduje podczas skoku 

w dal na materac

 ♦ umie prowadzić obserwacje, zapisywać je i wyciągać 
z nich wnioski

 ♦ redaguje zdania na określony temat

Blok IV
Zdrowie

1. Gimnastyka

2. Dbamy o swój 
kręgosłup

3. Nie dam się 
grypie

4. Zdrowe 
jedzenie

• układa zdania, wykorzystując podane słownictwo
• potrafi zastąpić mnożeniem dodawanie 

jednakowych składników
• dostosowuje ruch przy muzyce do natężenia 

dźwięków
• kozłuje piłkę prawą i lewą ręką
• właściwie reaguje na sukces lub porażkę
• potrafi mnożyć przez 2 na konkretach i w pamięci

 ♦ wie, jak zbudowany jest kręgosłup i jaka jest jego 
rola w organizmie człowieka

 ♦ zna czynniki warunkujące prawidłową postawę 
i zdrowie kręgosłupa

 ♦ potrafi przygotować sok owocowo-warzywny, 
korzystając z sokowirówki
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5. Chcę pięknie 
mówić

6. Dbam 
o zdrowie 
(powtórzenie)

• wyszukuje najpiękniejsze fragmenty w tekście
• zna nazwy czynności
• zapamiętuje słowa piosenki; śpiewa wspólnie 

z wykonawcami
• pisze poprawnie wyrazy z ó wymiennym
• potrafi obliczać na konkretach wyniki mnożenia 

przez 3
• wie, jak zachować się podczas przeziębień 

i choroby
• potrafi w pamięci obliczyć wyniki mnożenia przez 3
• wie, na czym polega zdrowe żywienie
• umie właściwie przechowywać żywność
• wykonuje poprawnie rzut piłki na bramkę 

z zatrzymaniem
• czyta indywidualnie wierszyki z wyrazami trudnymi 

do wymówienia 
• tworzy wyrazy z rz na początku, w środku 

i na końcu
• potrafi wejść w rolę logopedy
• recytuje wierszyk Król Karol...
• wie, jak należy posługiwać się narządami mowy
• potrafi naśladować odgłosy wydawane przez różne 

przedmioty i zwierzęta
• pisze poprawnie wyrazy z rz
• prawidłowo zeskakuje do przysiadu podpartego na 

materac

Blok III
O wiośnie

1. Bociany wracają

2. Ptasie 
pogaduszki

3. Marcowa 
pogoda

4. O wiośnie, która 
się spóźniała

5. Kotki 
wierzbowe

6. Pierwszy dzień 
wiosny (wycieczka)

• swobodnie wypowiada się na temat przylatujących 
ptaków

• zna zasady pisowni wyrazów z ó wymiennym
• oblicza w pamięci wyniki mnożenia liczb przez 2 i 3
• wie, że w Polsce bociany są chronione
• potrafi przedstawić cechy wyglądu bociana za 

pomocą dowolnej znanej techniki plastycznej
• oblicza na konkretach wyniki dzielenia liczb przez 2
• umie przeprowadzić dialog i zaprezentować go 

w wymyślonej przez siebie scence dramowej
• uzupełnia zdania wyrazami określającymi cechy 

ptaków

 ♦ potrafi zredagować zdania opisujące bociana
 ♦ wie, jak poruszać się w rytmie ósemek i półnut 
w takcie na trzy

 ♦ potrafi prowadzić obserwację wybranego ptaka
 ♦ prowadzi kalendarz pogody
 ♦ opracowuje komunikat pogodowy
 ♦ projektuje ubiór na podstawie opisu marcowej pogody
 ♦ rozpoznaje drzewa i krzewy kwitnące wiosną
 ♦ tworzy rymowanki związane z wiosną
 ♦ umie określić, jakie cechy motoryczne rozwijał 
w czasie zajęć

 ♦ określa i nazywa różne faktury
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7. Rośliny 
chronione

8. Prace wiosenne 
w ogrodzie

• tworzy liczbę mnogą rzeczowników i czasowników
• wie, jakie gniazda budują ptaki i zna miejsca, 

w których je zakładają
• umie podawać i chwytać piłkę w parze dowolnym 

sposobem
• rozpoznaje dźwięk la
• rozpoznaje głosy ptaków z płyty muzycznej
• oblicza na konkretach wyniki dzielenia przez 3
• potrafi określić cechy charakterystyczne marcowej 

pogody
• układa zdania o marcowej pogodzie
• wie, jakie zmiany zachodzą w świecie roślin 

i zwierząt na wiosnę
• umie wykonać żabkę według podanej instrukcji
• bezpiecznie posługuje się narzędziami
• sprawdza poprawność dzielenia za pomocą mnożenia
• potrafi wyszukać w tekście fragmenty dotyczące 

wierzbowych kotków
• oblicza na konkretach wyniki dzielenia przez 4 

w zakresie 30
• potrafi stworzyć kompozycję przestrzenną, stosując 

połączenia nierozłączne
• wyróżnia elementy składowe zaproszenia
• pisze z pamięci wyrazy z rz niewymiernym
• oblicza w pamięci wyniki dzielenia przez 4 

w zakresie 30
• obserwuje zmiany w przyrodzie w naturalnym 

środowisku
• oblicza długość dnia i nocy
• potrafi układać zdania opisujące krokus
• wie, jakie wiosenne rośliny są w Polsce chronione
• rozpoznaje instrumenty strunowe
• projektuje i tworzy kompozycję przestrzenną; 

bezpiecznie posługuje się nożyczkami
• swobodnie wypowiada się na temat wiosennych 

prac w ogrodzie
• zna pisownię wyrazów z utratą dźwięczności
• prowadzi hodowlę fasoli – obserwuje wzrost 

i rozwój rośliny
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Blok IV
Prima aprilis

1. Prima- 
-aprilisowe żarty 
i psoty

• rozwiązuje zadania niestandardowe, w których 
celowo umieszczono błędy, luki, żarciki

• określa nastrój w utworze; wyszukuje fragmenty 
humorystyczne

• dostrzega znaczenie humoru w życiu  
codziennym

• wyraża uczucia różnymi sposobami
• wie, że tytuły utworów piszemy wielką literą
• prawidłowo posługuje się pędzlem w czasie 

tworzenia obrazu plastycznego
• potrafi przestrzegać zasad w zespołowej 

aktywności ruchowej

Blok V
Krajobrazy 
Polski

1. W mojej 
miejscowości

2. Mój dom 
(wycieczka)

3. W mieście i na 
wsi

• oblicza na konkretach i w pamięci wyniki 
mnożenia liczb przez 5 w zakresie 30

• wie, jakie krajobrazy występują w Polsce
• zna przeszłość swojej miejscowości
• zapamiętuje słowa i melodię piosenki
• chętnie śpiewa znane i lubiane piosenki
• potrafi wyrazić swoje zdanie na dany temat
• potrafi ocenić oglądane prace plastyczne 

pod względem treści i formy 
• jest świadomy swoich możliwości fizycznych
• potrafi opowiedzieć o budownictwie w swojej 

miejscowości na podstawie wycieczki
• zna rodzaje architektury i zawody związane 

z budownictwem
• starannie rozmieszcza elementy krajobrazu, 

projektując zieleń wokół budynku mieszkalnego
• wykazuje twórczą aktywność podczas 

projektowania modelu domu
• zna cechy charakterystyczne miasta i wsi
• zna pisownię nazw miejscowości
• umie skleić różne materiały, zaplanować 

wykonywane czynności, współdziałać w zespole, by 
osiągnąć planowany cel

• potrafi ruchem zakomunikować swoje uczucia 
i emocje

• zna i respektuje zasady zabawy muzyczno-ruchowej

 ♦ samodzielnie redaguje zdania i wierszyki o swojej 
miejscowości

 ♦ redaguje opinię na temat wsi lub miasta
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Blok VI
Dzień i noc

1. Mój dzień

2. Nocne 
niespodzianki

3. Zwierzęta 
aktywne nocą

4. Najlepszy 
program

5. Zachęcają 
dniem i nocą

• wie, jaka jest długość dnia i nocy w różnych porach 
roku

• planuje zajęcia w zależności od pory dnia
• umie zaprojektować i wykonać ćwiczenia 

przedstawiające nazwy zajęć
• poprawnie pisze wyrazy z ó niewymiennym
• umie poprawnie odtworzyć melodię i słowa 

piosenki
• zna położenie dźwięku re na pięciolinii
• umie ocenić intensywność wysiłku koniecznego do 

wykonania skoku
• oblicza na konkretach i w pamięci wyniki mnożenia 

przez 6; wykorzystuje w tym celu przemienność 
mnożenia

• potrafi podać nazwy zawodów wykonywanych 
dniem i nocą

• wie, jakie znaczenie ma poczta elektroniczna
• zna dokładnie tekst i melodię piosenki; podczas 

śpiewu indywidualnego nadaje jej cechy własnej 
interpretacji

• uzupełnia zdania wybranym słownictwem
• potrafi uważnie słuchać czytanego tekstu, pojmuje 

jego sens i wyciąga prawidłowe wnioski
• wie, jakie zwierzęta są aktywne nocą
• zna gatunki zwierząt chronionych w Polsce
• zachowuje równowagę, przechodząc po ławeczce
• aktywnie uczestniczy w zabawach; wykazuje 

naturalną potrzebę ruchu
• wie, że nadmierne korzystanie z telewizji jest 

szkodliwe 
• wyklaskuje, wytupuje podany rytm
• dokładnie podrzuca i chwyta woreczek
• poprawnie buduje wypowiedź na temat złych 

nawyków związanych z telewizją
• potrafi przekształcić zdanie
• wykazuje twórczą aktywność w projektowaniu 

i wykonaniu oznaczenia ulubionego programu
• oblicza na konkretach i w pamięci wszystkie iloczyny 

liczb w zakresie 30

 ♦ rozumie, na czym polega ruch obrotowy Ziemi
 ♦ umie wyszukać w tekście informacje na temat 
Australii
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• umie wypowiedzieć się plastycznie podczas 
projektowania i wykonywania reklamy

• potrafi zestawić treść ilustracji z czytanym tekstem
• wypowiada się w kilku zdaniach i argumentuje 

wypowiedź fragmentami tekstu
• uzupełnia zdania na podstawie opowiadania
• wykazuje twórczą aktywność w trakcie „Giełdy 

reklam”

Blok VII
Przyjaciele 
Ziemi 

1. Ziemia nasza 
planeta

2. Oszczędzamy 
wodę

3. Fruwające 
drzewko

4. Dzień Ziemi

• wie, że Ziemia jest planetą i co może jej zagrażać
• wie, że nazwy planet pisze się wielką literą
• układa zdania w obronie Ziemi
• wymyśla pytania dotyczące innych planet
• umie rzucać piłką
• wie, że woda jest źródłem życia i należy ją oszczędzać
• czyta fragmenty tekstu na dany temat z właściwą 

intonacją
• umie zredagować apel w sprawie brudnej rzeki
• interpretuje ruchem kąpiel w zbiorniku
• pisze zdania ze słuchu 
• potrafi za pomocą odpowiedniego zestawu 

kolorów przedstawić znaki zabraniające 
zanieczyszczania wód

• umie wyodrębnić nazwy rzeczy
• układa zdania z podanymi wyrażeniami
• wie, że drzewa pełnią ważną funkcję w przyrodzie, 

dlatego należy oszczędzać papier
• potrafi stworzyć rzeźbę, wykorzystując różne 

rodzaje połączeń materiałów papierniczych
• stara się dbać o czystość Ziemi
• aktywnie uczestniczy w porządkowaniu 

środowiska; jest świadomy, jakie zagrożenia dla 
Ziemi niesie cywilizacja

• wie, że on też może mieć wpływ na ochronę swojej 
planety

• potrafi wyrecytować ostatnią zwrotkę wiersza 
Pogadanka

• zna tradycje i symbole związane ze świętami 
wielkanocnymi

 ♦ potrafi wymienić nazwy planet
 ♦ gra na dzwonkach dźwięki: re, mi, sol, la
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Blok VIII
Wielkanoc

1. Wielkanocne 
zwyczaje
2. Wielkanocne 
zwyczaje

• wypowiada się pełnymi zdaniami o swoim udziale 
przygotowaniach do świąt i na temat tekstu

• zna pojęcie pisanki; stosuje układy rytmiczne w jej 
projektowaniu i zdobieniu

• umie odtwarzać piosenkę wspólnie z wykonawcami
• wykonuje kogucika według podanej instrukcji; 

zachowuje ostrożność, korzystając z nożyczek
• czerpie radość ze wspólnej zabawy
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Uczeń Uczeń

Blok I
Ważne 
wydarzenia

1. Konstytucja 
3 maja
2. Unia Europejska

• zna ważniejsze rocznice wydarzeń historycznych 
swojej ojczyzny

• trafnie dobiera słowa do rodzaju wypowiedzi
• zachowuje się stosownie do sytuacji
• próbuje rzeźbić w plastelinie
• poprawnie wymawia nazwy kolejnych dziesiątek
• potrafi wskazać w pełnej dziesiątce rzędy jedności 

i dziesiątek (np. 0 i 5 w liczbie 50)
• potrafi zaprojektować plakat
• szereguje pełne dziesiątki w ciągu malejącym, 

w ciągu rosnącym
• dodaje i odejmuje w pamięci pełne dziesiątki (np. 

20 + 30; 70 – 50)
• wie, że 1 złoty = 100 groszy, 1 euro = 100 euro-

centów

 ♦ samodzielnie redaguje list
 ♦ wie, jakie państwa należą do Unii Europejskiej
 ♦ zna walutę, hymn i flagę Unii Europejskiej
 ♦ rozumie wyrażenie mała ojczyzna

Blok II
W ogrodach 
i sadach

1. Kwitnący sad 
(wycieczka)

2. Kwitnący sad

3. Niecierpliwy 
motyl

4. Zmartwienie 
ślimaka

5. Trening ślimaka

6. Kto jest 
wiedźmą?

• bada przyrodę wielozmysłowo
• ogląda drobne szczegóły pod lupą
• wie, jaką rolę odgrywa kwiat w życiu rośliny
• dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli pełne dziesiątki 

w zakresie 100
• opisuje kwiat wybranej rośliny
• zna dźwięk do i jego zapis nutowy
• wie, że 1 kg = 100 dag
• potrafi odważyć produkty na wadze szalkowej
• potrafi odczytać z wagi masę ważonego produktu
• wie, jakie zwierzęta i rośliny żyją w ogrodach
• zna zwierzęta pożyteczne, które są pod ochroną
• zapisuje i odczytuje liczby dwucyfrowe, np. 32, 76
• wskazuje w liczbie dwucyfrowej rzędy jedności 

i dziesiątek
• zna tryb życia i sposób odżywiania się ślimaka
• korzysta z różnych źródeł informacji
• potrafi narysować portret
• dodaje w pamięci liczby jednocyfrowe do pełnych 

dziesiątek, np. 40 + 6 = 46

 ♦ zna etapy powstawania owocu
 ♦ dostrzega rolę owadów w rozmnażaniu roślin
 ♦ wymienia szkodniki roślin
 ♦ potrafi wymyślić baśń
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• odejmuje od liczby dwucyfrowej liczby jednocyfro-
we i dwucyfrowe, np. 67 – 7 = 60 i 67 – 60 = 7

• konfrontuje przewidywania dotyczące dalszych 
wydarzeń z tekstem

• ustala kolejność zdarzeń w opowiadaniu i wymyśla 
dalszy ciąg historii

• układa plan treningu ulubionego sportu
• dobiera rytm utworu muzycznego do tekstu
• zna kolejność liczb dwucyfrowych w ciągu rosnącym 

i w ciągu malejącym
• wykonuje w pamięci dodawanie typu 53 + 6 = 59
• w obliczeniach korzysta z umiejętności nabytych 

wcześniej, np. 3 + 5 = 8
• potrafi w pamięci wykonywać odejmowanie typu 

79 – 4 = 75 
• podczas obliczeń odwołuje się do wcześniej naby-

tych umiejętności, np. 9 – 4 = 5, więc 79 – 4 = 5 

Blok III
O Chopinie

1. Wielki 
kompozytor
2. Opowieść 
o zbójcach

• zna życie i twórczość Fryderyka Chopina
• wskazuje na mapie miejscowości związane 

z Fryderykiem Chopinem
• zna pojęcia kompozytor, komponować
• maluje obrazy pod wpływem muzyki
• rozróżnia pojęcia: forte – piano
• bogaci słownictwo nowymi wyrazami
• wie, jakie znaczenie ma dynamika w utworze 

muzycznym
• potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania 

tekstowe

Blok IV
Łąka

1. Na łące wiosną 
(wycieczka)

2. Na łące wiosną

3. Bze-Bze

4. Zwierzęta na 
łące (powtórzenie)

• poznaje rośliny i zwierzęta w ekosystemie (na łące)
• obserwuje rośliny i zwierzęta
• docenia znaczenie łąki
• rozwija wyobraźnię
• potrafi wskazać w otoczeniu i na kartce kształty 

rozmaitych figur geometrycznych – w modelach 
wielokątów wskazuje boki, wierzchołki i kąty

• wśród różnych figur geometrycznych rozpoznaje 
trójkąty, czworokąty, pięciokąty i sześciokąty

• zna rośliny i zwierzęta występujące na łące

 ♦ wymyśla rymowanki dotyczące łąki
 ♦ układa melodię w określonym rytmie
 ♦ redaguje zdania o pszczołach
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• wyróżnia liczbę pojedynczą i mnogą czasownika 
i rzeczownika

• zachowuje odpowiedni stosunek do roślin 
i zwierząt dziko żyjących

• starannie łączy różne materiały
• wśród różnych figur wyodrębnia trójkąty 

– wymienia istotne cechy trójkąta: 3 boki, 
3 wierzchołki, 3 kąty

• wymienia cechy różniące trójkąty: wielkość,  
kształt, kolor

• docenia pożyteczność pszczół
• wie, na czym polega praca pszczelarza
• zna właściwości miodu
• czyta cicho tekst ze zrozumieniem
• odróżnia wydarzenia realne od fantastycznych
• ustala kolejność zdarzeń w opowiadaniu
• wie, w których wyrazach piszemy sz  

po literze p
• przygotowuje napój z miodu
• wie, co zrobić, gdy użądli pszczoła
• rozpoznaje czworokąty na rysunku 

i w otoczeniu 
• wymienia istotne cechy czworokątów: 4 boki, 

4 kąty, 4 wierzchołki
• dostrzega czworokąty ukryte w innych figurach 

geometrycznych
• rozpoznaje zwierzęta żyjące na łące na podstawie 

scenek dramowych
• buduje wielozdaniową wypowiedź na temat 

znaczenia łąk
• układa odpowiedzi na pytania związane 

z tekstem
• docenia rolę owadów w zapylaniu kwiatów
• wie, jak zapisać wyrazy ze zmiękczeniami oraz rz
• odczytuje wskazania zegara
• oblicza upływ czasu zegarowego  

i kalendarzowego
• rozwiązuje proste zadania tekstowe na 

odejmowanie i porównywanie różnicowe
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Blok V
Festyn 
rodzinny

1. Dzień Matki

2. Dzień Ojca

3. Dzień Dziecka

• układa życzenia, wierszyk dla mamy
• potrafi przeprowadzić wywiad
• chętnie występuje publicznie
• umie zaśpiewać refren piosenki
• starannie łączy różne materiały
• rozwiązuje zadania na obliczanie upływu czasu 

zegarowego
• potrafi obliczyć pomyślaną liczbę; wykorzystuje 

w tym celu wcześniej nabytą wiedzę o tym, że 
dodawanie i odejmowanie oraz mnożenie i dzielenie 
są działaniami wzajemnie odwrotnymi

• docenia znaczenie humoru w życiu codziennym
• zna zasady pisowni wyrazów z h
• chętnie śpiewa piosenkę
• rozpoznaje dźwięk fa
• biegle mnoży i dzieli w pamięci liczby w zakresie 30
• biegle dodaje i odejmuje w pamięci liczby w zakre-

sie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
• biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez 

przekroczenia progu dziesiątkowego

 ♦ potrafi wskazać taniec towarzyski

Blok VI
Od gór 
do morza

1. Legenda 
o śpiących 
rycerzach

2. Kraków

3. Nad jeziorami

4. Morze, nasze 
morze

5. Las

• dostrzega piękno ziemi ojczystej
• stosuje w zdaniach wyrazy pisane wielką literą
• tworzy rodzinę wyrazu góra
• rozpoznaje sopran i bas
• dba o estetykę wykonania pracy
• biegle dodaje i odejmuje w pamięci liczby 

w zakresie 30
• wskazuje liczby parzyste i nieparzyste
• samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe
• interesuje się historią Polski
• stosuje w zdaniach czasowniki z zakończeniami  

-li, -ły
• potrafi pokolorować strój krakowski
• oblicza upływ czasu w pełnych godzinach
• wyróżnia cechy charakterystyczne krajobrazu 

pojezierza
• zna rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorach  

zna formy wypoczynku nad jeziorami

 ♦ potrafi opowiedzieć legendę
 ♦ zna legendy związane z innymi regionami Polski
 ♦ zna podstawowe kroki i figury krakowiaka
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• starannie wykonuje łódeczkę z papieru zgodnie 
z instrukcją

• wyodrębnia cechy krajobrazu nadmorskiego
• wie, że wydmy nadmorskie i ich roślinność 

podlegają ochronie
• docenia znaczenie pracy rybaków i marynarzy
• przeprowadza doświadczenie dotyczące 

zachowania przedmiotów w wodzie
• wykonuje latarnię morską zgodnie z instrukcją
• biegle dodaje i odejmuje w pamięci liczby w zakre-

sie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego
• docenia znaczenie lasu
• wie, że lasy należy chronić
• rozpoznaje zwierzęta i rośliny leśne
• wie, jak zachować się podczas pobytu w lesie
• pisze poprawnie wyrazy z ó
• wykonuje plakat dotyczący ochrony lasu

Blok VII
Podróże, 
podróże

1. Pierwsza 
podróż

2. Walczyk pod 
akacją

• wyznacza kierunki świata
• dostrzega znaczenie umiejętności wyznaczania 

kierunków świata
• rozwija cechy sprawnościowo-motoryczne
• rozpoznaje i nazywa środki transportu
• wie, jakie zasady zachowania obowiązują podczas 

podróży
• uruchamia twórczą wyobraźnię
• wypowiada się pełnymi zdaniami na dany temat
• zna zapis nutowy gamy

Blok VIII
Lektura

1. Szewczyk 
Dratewka

• uważnie słucha nagrania baśni
• omawia ilustracje i zestawia je z fragmentami utworu
• ocenia postępowanie głównego bohatera
• ilustruje zakończenie baśni środkami plastycznymi
• śpiewa piosenkę poprawnie pod względem 

intonacyjnym i rytmicznym

Blok IX
Bezpieczne 
wakacje

1. Kto pyta, nie 
błądzi

2. Wakacje tuż-tuż

• umie zachować ostrożność w kontaktach 
z nieznajomymi

• układa zakazy i przestrogi
• wykonuje plakat dotyczący bezpiecznych zachowań
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• biegle oblicza w pamięci sumy, różnice, iloczyny 
i ilorazy w poznanym zakresie

• wie, jak należy się zachowywać, żeby wakacje były 
bezpieczne

• układa wakacyjne rady dla koleżanek i kolegów
• planuje wakacyjny wypoczynek
• dostrzega potrzebę ruchu na świeżym powietrzu
• czyta wiersz z odpowiednią intonacją
• potrafi zaadresować kopertę
• potrafi rozwiązywać matematyczne krzyżówki


