
Większość nauczycieli marnuje czas na zadawanie pytań, 
które zmierzają do pokazania uczniom, czego nie wiedzą – 
podczas gdy celem prawdziwej sztuki pytania jest odkrycie,

 co uczeń wie lub czego może się nauczyć.

Albert Einstein
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klasaCzytanie wiersza T. Kubiaka „Witaj szko o”. 

Zabawa z alfabetem. Utrwalenie poj : g oska, 
litera, samog oska, spó g oska. Wyró nianie 
g osek i liter w wyrazach. Pisanie imion. Wyszu- 
kiwanie w tek cie wyrazów rymuj cych si . S u- 
chanie tekstów literackich. Zdania z przeczeniem.

Okre lanie po o enia przedmiotów w przestrzeni. 
Poj cia: nad, obok, przed na pod, wewn trz, na 
zewn trz. Szacowanie ilo ci: wi cej, mniej, tyle 
samo. Tworzenie zbiorów wed ug podanych 
warunków, klasyfikowanie, przeliczanie, 
porównywanie liczebno ci.

1.1 Witaj szko o

Udzia  dzieci w uroczystym rozpocz ciu 
roku szkolnego. Samorzutne wypowie- 
dzi uczniów na temat odbytej uroczys- 
to ci. Czytanie wiersza T. Kubiaka 
„Witaj szko o”. Odpowiadanie na 
pytania dotycz ce tre ci. Zabawy 
integruj ce zespó  klasowy. 

Poznawanie znaków drogowych.

1.2 Czas powita

Zabawy rytmiczne z imionami. 
Utrwalenie poj : g oska, litera, 
samog oska, spó g oska. Zabawa:  
„Imiona” – utrwalenie alfabetu. Pisanie 
imion wielka liter . Okre lanie 
kierunków ruchu i stosunków 
przestrzennych. Zabawa przy muzyce.

Powitanie. Rozmowa na temat uroczystego 
rozpocz cia roku szkolnego. Tworzenie klaso- 
wych zasad. Sposoby unikania i zapobiegania 
zagro eniom. Zasady ostro nego post powania. 
Znaczenie znaków drogowych dla 
bezpiecze stwa pieszych i kierowców. 

1. Bezpieczne 
powroty

1.3 Witaj druga 
klaso

S uchanie piosenki: „Druga klasa”. 
Wypowiadanie si  na temat wybranego 
fragmentu. Uzasadnianie wyboru. 
Wyszukiwanie wyrazów rymuj cych 
si . Tworzenie w grupach uk adu 
tanecznego do piosenki. Dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 10. Ustalanie 
klasowych „zasad”.

Zabawy muzyczno-ruchowe: „Taniec cz ci 
cia a”, „Zabawa imionami”. Nauka piosenki 
„Druga klasa”, tworzenie uk adu tanecznego do 
piosenki. S uchanie i piewanie piosenki „Znaki 
drogowe”, zabawa ruchowa do piosenki. 

Praca plastyczna na „dyktando” nauczyciela. 
Znaczek odblaskowy z zawieszk . 

1.4 Rady policjanta

S uchanie fragmentu ksi ki  
B. Wróblewskiej „Ma gosia z Le nej 
Polany”. Uk adanie zda  z czasownika- 
mi z przeczeniem „nie”. Odczytywanie 
planów. Tworzenie mapy terenu 
szkolnego ze wskazaniem miejsc 
wymagaj cych „szczególnej uwagi”. 
Wykonanie znaczka odblaskowego.

Zasady bezpiecznej pracy w pracowni 
komputerowej. Uruchamianie i wy czanie 
komputera 1.5 Tajemnicze znaki

Czytanie wiersza „Tajemnicze znaki”. 
Poznawanie wybranych znaków drogo- 
wych i ich znaczenia. Tworzenie 
zbiorów wed ug podanych kryteriów, 
klasyfikowanie, przeliczanie i porów- 
nywanie ich liczebno ci. S uchanie  
i piewanie piosenki „Znaki drogowe”. 
Zabawa ruchowa do piosenki.

Utrwalenie zasad fair play. Zabawa 
ruchowo-dramowa do opowiadania o rywalizacji. 
Gry i wiczenia kszta tuj ce skoczno   
– rywalizacja dru yn w skokach. wiczenia 
utrwalaj ce pozycje wyj ciowe w siadzie i kl ku 
– wy cigi rz dów.



Dzieci bior  udzia  w uroczystym rozpocz ciu roku szkolnego. 
Po sko czonej akademii, w sali, porozmawiaj z dzie mi 
swobodnie na temat odbytej uroczysto ci.

Rozpocz cie roku 
szkolnego

Co by by o, gdyby nie by o szko y? 
Dlaczego szko  nazywamy "szko "? 
Dlaczego szko a jest weso a? 
Jaki dzie  w poprzednim roku 
szkolnym by  Twoim ulubionym?

Ucze : 
swobodnie wypowiada si  na temat 
ilustracji i wys uchanych tekstów,  
potrafi wypowiedzie  si  nt. powrotu 
do szko y, aktywnie uczestniczy  
w zabawach grupowych.Gra muzyka, dzieci poruszaj  si  swobodnie po sali. W chwili, 

gdy muzyka milknie, podaj polecenia wykonania krótkich dzia a : 
u ci nij jak najwi cej r k, spójrz jak najwi kszej liczbie osób 
g boko w oczy, pomachaj r k  do kolegi. Zabawa muzyczna: 

Witamy si !

Dzieci siedz  w kr gu. Wyjmij z worka poci t , wakacyjn  
ilustracj . Rozdaj dzieciom po jednym fragmencie i spytaj, co 
mo e przedstawia . Wszystkie dzieci uk adaj  swoje fragmenty  
w ca o  umieszczaj c je na tablicy. Na koniec oce  trafno  
spostrze e  dzieci. 

Wakacyjne puzzle

tekst wiersza T. Kubiaka „Witaj 
szko o” dla ka dego dziecka,  
wakacyjne puzzle – poci t  
ilustracja z wakacji (po jednym 
fragmencie dla ka dego dziecka).

1.1  
Witaj szko o

Popro  dobrze czytaj ce dzieci o przeczytanie wiersza  
T. Kubiaka:  
„Witaj nam szko o radosna, 
Graj ca dzwonkiem co rano. 
Dzie  dobry szko o weso a. 
Lesie i ko - dobranoc”.

Szko a radosna

Porozmawiaj z dzie mi o tre ci wiersza i ilustracji zamieszczonej 
na tablicy. Przeprowad  swobodn  dyskusj  pytaj c: Jaki jest 
tytu  wiersza? Dlaczego mówimy ce dobranoc? Co by by o, 
gdyby nie by o szko y? Dlaczego szko a jest weso a? Dlaczego 
szko a bywa smutna?

Rozmowa o szkole

Dzieci poruszaj  si  w rytm muzyki. Gdy muzyka ucichnie za 
ka dym razem poka  du  kostk  w innej pozycji. Dzieci grupuj  
si  zgodnie z liczb  oczek na pokazywanej ciance (2, 1, 4, 3). Zabawa muzyczna:

Kostka

Zabawa: Domino

Sta  w rodku ko a i powiedz do dzieci: „Jestem pierwszym 
elementem domina. Prosz  do siebie kogo , kto tak jak ja lubi 
piewa ”. Spo ród zg aszaj cych si  dzieci zapro  jedno i podaj 

mu r k . Spytaj o jego inne upodobania i popro , eby spyta o 
kto dzieli jego zainteresowania. Do czaj ce dzieci api  si  za 
r ce i pytaj  o to, co lubi . Ostatnia osoba zamyka kr g i czy 
wszystkich. Brawo! Stworzyli cie domino!

dzieci uk adaj  „wakacyjne puzzle” 
z rozdanych fragmentów.



Popro  dzieci, eby usiad y w kr gu. Rozpocznij zabaw  
wygrywaj c rytm na instrumencie perkusyjnym i piewaj c do 
rytmu swoje imi . Wszyscy piewaj  g o no twoje imi   
i wyklaskuj  lub wytupuj  us yszany rytm. Nast pnie przeka  
instrument dziecku po prawej stronie, czas na jego imi ! 
Kontynuujcie zabaw  przekazuj c instrument. 

piewamy swoje 
imiona

Co by by o, gdyby ludzie mieli to samo 
imi ? 
Dlaczego zwierz ta maj  „imiona”?
Wyobra  sobie, e do klasy do cza 
nowe dziecko. Jak chcia by , eby 
mia o na imi ?

Ucze : 
rozró nia samog oski i spó g oski, 
g oski i litery, zapisuje imiona wielk  
liter , okre la po o enie 
przedmiotów w przestrzeni.

Umie  na tablicy alfabet ruchomy. Dzieci czytaj  go, a gdy 
pojawi si  g oska rozpoczynaj ca ich imiona, dzieci wstaj , 
g oskuj c swoje imiona. Nast pnie tworz  dwie grupy imion 
rozpoczynaj cych si  samog oskami i spó g oskami. Imienne g oski

Przedstaw dzieciom „klasow  maskotk ”. Animuj c maskotk  
u ó  z alfabetu ruchomego jej imi , zaznaczaj c samog oski na 
czerwono, a spó g oski na niebiesko. Przypomnij poj cia: g oska, 
litera, samog oska i spó g oska. Dzieci uzupe niaj  ilo  g osek  
i liter w wyrazach umieszczonych w tabeli. 

G oska i litera

instrument perkusyjny, ruchomy 
alfabet, 
dla ka dego dziecka:  
kolorowe ko a, kolorowe kartki 
przyczepione klamerkami do 
sznurka, rozsypanki literowe  
– imiona, tabel  z wyrazami z ilo ci  
g osek i liter w wyrazach.

1.2  
Czas powita

Rozdaj dzieciom rozsypanki literowe i popro , by u o y y z nich 
imiona. Nast pnie dzieci uk adaj  imiona w kolejno ci 
alfabetycznej, a na ko cu zapisuj  w zeszycie pami taj c, e 
Imiona zapisujemy z wielkiej litery. Rozsypane imiona

Dzieci siedz  w kole trzymaj c kolorowe ko a. Na twoje polecenie 
k ad  kó ko przed sob , za sob , z lewej strony, z prawej strony, 
trzymaj  nad sob , siadaj  na kole, okre laj , e kó ko jest pod 
nimi, przed nimi. Uzupe niaj  zdania wyrazami:  
w, nad, za.

Po o enie 
przedmiotów

Zwró  uwag  dzieci na przyczepione do sznurka na klamerki. 
Popro  dzieci o wybranie i zdj cie jednej kartki. Ka de dziecko 
przed zdj ciem wskazuje kierunki: gór , dó , lew  i praw  stron  
kartki. Nast pnie dzieci siadaj  do stolika i pod twoje dyktando, 
rysuj  na rodku kartki drzewo, w lewym górnym rogu s oneczko, 
na dole trawk . Po lewej stronie drzewa bud , a po prawej stronie 
kwiat. 

Mój rysunek

Ta czy moja g owa, 
ta cz  te  bioderka

Popro  dzieci, aby porusza y wskazanymi cz ciami cia a w rytm 
muzyki. Ta cz  kolejno: g owa, szyja, ramiona, r ce, d onie, 
palce, tu ów, biodra, nogi, stopy.

stwórz tabel  z wyrazami do 
uzupe niania ilo ci liter i g osek. 

dzieci zapisuj  imiona z wielkiej 
litery i w kolejno ci alfabetycznej.

Napisz kilka zda  z imionami 
Twoich kole anek i kolegów  
z klasy.



Wybierz jedno dziecko i popro  by stan o w rodku ko a.  
Pozosta e dzieci poruszaj  si  w rytm muzyki po jego obwodzie. 
Na twoje has o zatrzymuj  si , a osoba ze rodka biegnie po sali, 
pokazuj c wybrane przedmioty. Dzieci zapami tuj  wymienione 
przedmioty i powtarzaj  je w tej samej kolejno ci.

Wska  ten 
przedmiot! 

Dlaczego ludzie zawieraj  umowy? 
Ile jest na wiecie rzeczy do 
zbadania? W jaki sposób ka dy mo e 
zosta  odkrywc ? 
Jak widzi nasz  klas  mucha 
chodz ca po suficie?

Ucze : 
okre la z innymi zasady klasowe, 
potrafi wymy li  ruchy do piosenki, 
okre la po o enie przedmiotów  
w przestrzeni z uwzgl dnieniem 
wyrazów: wewn trz, na zewn trz.Stwórzcie kr g na dywanie. Na rodku u ó  napis „Zasady”. 

Poka  dzieciom jedn  kartk  z mink  weso  i drug , ze smutn . 
Trzymaj c u miechni t  powiedz: „Lubi , gdy w klasie...”. 
Nast pnie podnie  smutn  mink  i powiedz: „Za to nie lubi , 
gdy...”. Popro , eby dzieci napisa y na kartkach to, co lubi   
w klasie, a czego nie lubi  i u o y y kartki w formie promieni wokó  
napisu: „Zasady”. Razem przyjrzyjcie si  efektowi pracy.

Zasady naszej klasy

Dzieci s uchaj  piosenki „Druga klasa". Nast pnie porozmawiaj  
z dzie mi o tym, który fragment piosenki im si  podoba   
i dlaczego. Dzieci wymieniaj  zapami tane rymy, a nast pnie 
tworz  w asne, wakacyjne rymy. Rymy drugiej klasy

rysunki minek: weso ej i smutnej, 
piosenk  „Druga klasa” (s owa:  
N. Usenko, muzyka: B. Blanco), 
napis „ZASADY”, szarf /p tl  dla 
ka dej pary dzieci, 
dla ka dego dziecka:  
karteczki z dzia aniami dodawania  
i odejmowania w zakresie 20.

1.3 Witaj druga 
klaso!

Rozdaj dzieciom do wylosowania karteczki z dzia aniami 
dodawania i odejmowania w zakresie 10. Te, które otrzymaj  ten 
sam wynik, tworz  grup . W grupach wymy laj  uk ad taneczny 
do piosenki „Druga klasa”. Nast pnie grupy prezentuj  swoje 
uk ady. Zaczyna ta z najwy szym wynikiem dzia ania 
matematycznego. 

Uk ad taneczny  
na 10!

piórnik z przyborami szkolnymi.

Podziel dzieci w pary. Spytaj: Jak my licie, ile przedmiotów 
znajduje si  w waszych piórnikach? Nast pnie popro , eby je 
przeliczy y. Powiedz dzieciom, eby wyj y wszystkie przedmioty  
z piórników i u o y y je na awce. Zach  je do porównania ilo ci 
przedmiotów i do uk adania w parach pyta  z u yciem s ów: ile, 
najwi cej, najmniej. 

Tyle samo? Wi cej? 
Mniej?

Popro  dzieci o dobranie si  w pary. Ka da z nich otrzymuje p tle 
i tworzy zbiory wed ug wskaza  nauczyciela: umie  wewn trz 
p tli sze  kredek, na zewn trz pi  o ówków, dooko a p tli 
cztery kredki, itd. Zap tlone kredki  

i o ówki

Piosenka na 
po egnanie

Wszyscy piewaj  piosenk , wykonuj c wcze niej ustalone 
gesty: „Wszystkich ju  egnam was. Do widzenia, ju  czas. Id  ja. 
Idziesz ty. Raz, dwa, trzy”.



Dzieci siedz  w kr gu. Ka de zdejmuje jeden but i k adzie go 
przed sob . Na twój znak zaczynaj  wspólnie piewa  tekst: „Hej 
ho, hej ho, do szko y by si  sz o...” i rytmicznie uderzaj  butami  
o pod og . Nast pnie piewaj c rytmicznie, przek adaj  buty  
w prawa stron . 

Hej ho! Do szko y 
by si  sz o!

W jaki sposób oznakowa by  
pieszych, gdyby nie by o znaczków 
odblaskowych?  
Gdyby  mia  narysowa  map  boiska, 
jakie miejsca by  na niej zaznaczy ?

Ucze : potrafi odpowiedzie  na 
pytania dotycz ce tre ci opowia- 
dania, uczy si  czyta  map ,   
wie w jakich miejscach w szkole  
nale y uwa a , wiczy uk adanie   
i pisanie zda  z przeczeniem „nie”.Przeczytaj dzieciom fragment ksi ki B. Wróblewskiej „Ma gosia  

z Le nej Podkowy”. Nast pnie porozmawiaj z nimi o tym, co 
zaciekawi o je w opowiadaniu. Spytaj: Kto przyszed  do klasy? 
Któr  bajk  przypomnia  policjant? Jakich udzieli  rad? Rady policjanta

Zaprezentuj dzieciom plan miasta Poznania. Dzieci odczytuj  
g ówne ulice zaznaczone na planie. Nast pnie wska  dzieciom 
znane obiekty kulturalne pytaj c dzieci czy s  im znane. Krótko 
opisz ka dy obiekt. Gdzie jest ta ulica?

fragment ksi ki B. Wróblewskiej 
„Ma gosia z Le nej Podkowy”, 
plan miasta Poznania, 
arkusz szarego papieru, 
kartoniki z czasownikami, 
wyci te czerwone trójk ty. 

1.4 Rady 
policjanta

Umie  na tablicy arkusz szarego papieru ze szkicem terenu 
szkolnego. Wskazane dzieci zaznaczaj  na niej: boisko, budynek 
szkolny, ulice, chodniki. Analizuj c map , wskazuj  miejsca 
„szczególnej uwagi", przyklejaj c w tych miejscach czerwone 
trójk ty. Okre laj  zagro enia i podaj  sposoby ich unikania.

Mapa miejsc 
szczególnej uwagi

sznurek o d ugo ci 1 metr, 
materia y plastyczne na znaczek, 
odblaskowy, klej, no yczki.

Ka dy ucze  losuje kartonik z czasownikiem. Czyta wyraz, tworzy 
czasownik z przeczeniem „nie”. Nast pnie uk ada z nim zdanie  
i zapisuje je w zeszycie. Czasowniki z 

przeczeniem „nie”

Dzieci odpowiadaj  na pytanie: W jaki sposób oznakowa by  
pieszych, gdyby nie by o znaczków odblaskowych? 
Nast pnie zach  je do przygotowania ze zgromadzonych 
materia ów w asny znaczek odblaskowy z zawieszk . Znaczek 

odblaskowy

Czas i  w drog !

Dzieci wyci gaj  przyniesione do szko y sznurki. Ka de dziecko 
w dowolnym miejscu sali uk ada drog  o dowolnym kszta cie ze 
swojego sznurka  W czasie muzyki dzieci poruszaj  si  po sali 
tak, by omija  „drogi”. Na przerw  w muzyce zatrzymuj  si  przy 
dowolnej „drodze”. Przypatruj  si  jej kszta towi i nast pnie 
wyobra aj  sobie wielki p dzel, którym maluj  „drogi” na cianie  
i suficie.

umie  przygotowan  z dzie mi 
map  miejsc szczególnej uwagi.

dzieci zapisuj  u o one zdanie  
z czasownikiem z przeczeniem 
„nie”.

Napisz kilka przestróg, jakie 
da by  dzieciom, w imieniu 
policjanta. Pami taj o pisowni 
czasownika z przeczeniem 
„nie”.



Dzieci stoj  w kr gu. Zarecytuj wiersz i zach  dzieci do 
wykonywania gestów zgodne z jego tre ci : „ eby by o nam 
weso o – masujemy swoje czo o. Raz i dwa, raz i dwa – ka dy 
adne czo o ma. Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod 
wargami. Poszczyp lekko ca  twarz i ju  dobry humor masz”.

Powitanie na  
dobry humor

Który znak drogowy jest twoim 
zdaniem najwa niejszy i dlaczego? 
Jak poruszaliby my si  po ulicach, 
gdyby nie by o znaków drogowych? 
Dlaczego znak drogowy stoi na jednej 
„nodze”?

Ucze : zapoznaje si  ze znakami 
drogowymi, potrafi nazwa   
i okre la  funkcje wybranych 
znaków drogowych, wiczy 
tworzenie zbiorów wg podanych 
kryteriów.Powiedz dzieciom by usiad y w kr gu. Roz ó  przed ka dym 

kopert  z puzzlami (w rodku znajduj  si  poci te ilustracje 
znaków drogowych oraz wyrazy: „znak” i „drogowy”). Na twój 
znak, dzieci zaczynaj  uk ada  puzzle. Odczytuj  has o: „znaki 
drogowe” i nazywaj  u o one znaki. Dzieci wypowiadaj  si  
swobodnie na temat swojej pracy.

Puzzle:  
Znaki drogowe

1. Z zestawu znaków drogowych dzieci wybieraj  jeden znak  
i uto samiaj  si  z nim. 
2. Wybierz dziecko, które przedstawia jakim jest znakiem. 
Dziecko mówi, np: „Jestem znakiem stop. Nakazuj , aby  si  
przede mn  zatrzyma ”.  
3. Pozosta e dzieci musz  wybra  obrazek znaku i pokaza  ten,  
o którym jest mowa. Kontynuujcie zabaw .

Jakim jestem 
znakiem?

wiersz L. Konopi skiego 
i W. cis owskiego „Tajemnicze  
znaki” i piosenk  „Znaki drogowe”,  
dla ka dego ucznia:  
poci te ilustracje znaków drogowych 
i wyrazy: „znak”, „drogowy” (puzzle), 
kartoniki z zaszyfrowanym zdaniem 
(patrz: tre  lekcji), znaki drogowe 
do kolorowania.1.5 Tajemnicze 

znaki
Dzieci czytaj  cicho wiersz L. Konopi skiego i W. cis owskiego 
„Tajemnicze znaki”. Nast pnie porozmawiaj z nimi na temat tre ci 
wiersza zadaj c pytania: Co robi  znaki? Co wska  kolorowe 
znaki? Do czego s  porównane znaki drogowe? „Tajemnicze znaki”

Dzieci s uchaj , a nast pnie piewaj  piosenk  „Znaki drogowe”. 
Podziel dzieci na znaki drogowe i pojazdy. W czasie trwania 
piosenki „znaki drogowe” ustawiaj  si  w rz dzie, „pojazdy” 
poruszaj  si  mi dzy „znakami”. Pó niej, role odwracaj  si . Pojazdy w ród 

znaków drogowych

Dzieci siedz c w kr gu na dywanie, tworz  zbiory znaków 
drogowych (puzzle) wed ug podanych przez ciebie kryteriów. 
Nast pnie przeliczaj  ich elementy, porównuj  liczebno  
poszczególnych zbiorów. Zbiory znaków 

drogowych

Po egnanie

Dzieci siedz  w parach. Otrzymuj  kartoniki z zaszyfrowanym 
zdaniem: „Znaki wiewiórka drogowe zna du y i królik ma y”. Maj  
za zadanie wykre li  nazwy zwierz t. Czytaj  otrzymane zdanie  
i zapisuj  je w zeszycie. Na koniec wszyscy egnaj  si  ze sob  
z u miechem.

Pokoloruj znak drogowy  
i podpisz go. 
W drodze do domu zwró  
uwag  na znaki drogowe  
i zapami taj je.
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klasaSwobodne wypowiadanie sie na temat 

wys uchanych tekstów. Czytanie wyrazów i zda . 
Uk adanie i pisanie zda . Rozpoznawanie 
rzeczownika. Pisanie nazw miejscowo ci wielk  
liter . Pisanie wyrazów z „ó” wymiennym. 
Utrwalenie poj : g oska i sylaba. 

Rozwi zywanie prostych zada  z tre ci . 
Porównywanie liczby w zakresie 10. Dodawanie  
i odejmowanie liczby w zakresie 10. Stosunki 
przestrzenne: w lewo, w prawo, w dó , do góry. 
Zapisywanie dzia a  do podanych sum i ró nic. 

2.1 Wakacyjne 
skarby

S uchanie wiersza L. cz 
„Wspomnienia z wakacji”. 
Doskonalenie rozumienia poj cia 
rzeczownik. Uk adanie i pisanie zda . 
Wypowiadanie si  i prezentacja na 
temat wakacyjnych skarbów.  
Uk adanie i rozwi zywanie prostych 
zada  z tre ci . 

Czytanie mapy Polski, niektórych symboli  
i nazw na mapie.  
Poznanie niektórych elementów krajobrazu 
Polski.

2.2 Zdj cia z wakacji

Swobodne wypowiedzi na temat 
wakacyjnych zdj . Tworzenie 
wakacyjnej mapy Polski. Wielka litera  
w pisowni nazw miejscowo ci. 
Porz dkowanie wyrazów w kolejno ci 
alfabetycznej. Dodawanie i odejmowa- 
nie liczb w zakresie 10. piewanie 
piosenki „Polskie ABC”.

Poznanie najbli szej okolicy, jej wa niejszych 
obiektów, tradycji.

2. Wspominamy 
lato

2.3 Tam byli my... 

Swobodne wypowiedzi na temat krajo- 
brazów Polski na podstawie ilustracji  
i w asnych prze y . Cechy charaktery- 
styczne tych krajobrazów. Uk adanie  
i pisanie zda . Dodawanie i odejmowa- 
nie w zakresie 10. Praca w grupach: 
malowanie krajobrazu Polski. Zabawa 
ruchowa „Wakacyjne rze by”.

S uchanie i piewanie piosenki „Polskie ABC”. 
Rytmizowanie s ów piosenki.  
Pisanie klucza wiolinowego.  
Rozpoznawanie nut i utrwalanie ich nazw.

Przedstawienie w formie plastycznej obrazu 
„Wakacyjne skarby”. 
Praca w grupie – „Wakacyjny krajobraz”.

2.4 Gry i zabawy 
matematyczne

Zabawa rytmiczna „Matematyczne 
pola” – uk adanie formu y matematy- 
cznej do wyniku. Zapisywanie sk ad- 
ników do podanej sumy i ró nicy. 
Zabawy matematyczne „Pos uchaj  
i wykonaj” i „Telefon liczbowy”. 
Wyró nianie g osek i sylab w wyrazach. 

Uruchamiamy edytora tekstu i edytora grafiki  
z menu Start.

U ytkowe formy ruchu na naturalnym torze 
przeszkód: zabawy z przyborami, zabawy rzutne 
do celu sta ego. 
Doskonalenie techniki biegu z ró nych pozycji 
startowych: start wysoki i start niski. 
Nauka kroku podstawowego ta ca krakowiak.



Dzieci chodz  swobodnie po sali. Gdy wypowiesz komend , 
dzieci staraj  si  wykona  j  jak najszybciej: 
1. U ci nij jak najwi cej d oni 
2. Wszyscy staj  w kr gu, bior  si  za r ce i robi  fal  
3. Wszyscy staj  w ciasnym kr gu i robi  jednocze nie przysiad 
4. Wszyscy dobieraj  si  w pary i u miechaj  si  do siebie 
itd.

U ci nijmy swoje 
d onie!

Co wspólnego ma muszelka ze 
„skarbem piratów”? 
Co by by o, gdyby cz owiek nie mia  
wspomnie ? 
Dlaczego lubimy wspomina ? 
Ile kosztuje skarb?

Ucze : swobodnie wypowiada si  na 
temat wakacyjnych skarbów, wska- 
zuje w zdaniu rzeczowniki, wiczy 
samodzielne uk adanie i zapisywa- 
nie zda , uk ada i rozwi zuje 
zadania z tre ci .Roz ó  przed dzie mi ilustracje przedstawiaj ce miasto, wie , las, 

morze, góry, jezioro. Dzieci mówi  o swoich skojarzeniach  
z miejscami na ilustracjach, nazywaj  opisywane rodowiska   
i wybieraj  odpowiednie kartoniki z nazwami tych miejsc. 
Umieszczaj  ilustracje z odpowiednimi podpisami na tablicy. 
Nast pnie spytaj dzieci o ich w asne wspomnienia, prze ycia we 
wspominanych miejscach.

Wakacyjne miejsca

Dzieci s uchaj  wiersza L. cz „Wspomnienia z wakacji”. 
Swobodnie wypowiadaj  si  na temat jego tre ci. Wskazuj  
ró nice i podobie stwa mi dzy w asnymi wspomnieniami,  
a tre ci  wiersza. Jak wspominasz 

swoje wakacje?

ilustracje przedstawiaj ce miasto, 
wie , las, morze, góry i jezioro, 
kartoniki z nazwami powy szych 
rodowisk, wiersz L. cz 

„Wspomnienia z wakacji”.

2.1 Wakacyjne 
skarby

Dzieci prezentuj  swoje wakacyjne skarby. Swobodnie 
wypowiadaj  si  o nich.  
Nast pnie przypomnij dzieciom poj cie  „rzeczownik”. Dzieci 
uk adaj  i zapisuj  w zeszytach zdania z nazwami swoich 
skarbów podkre laj c wszystkie rzeczowniki.  
 

Moje skarby  
z wakacji

wakacyjne skarby, 
farby plakatowe lub akwarelki, 
p dzle, naczynie na wod , kartk  
papieru.

Dzieci staj  w kr gu, zwrócone twarzami na zewn trz. Na 
kla niecie odwracaj  si  twarzami do rodka ko a, przybieraj c 
pozy zwi zane ze swoimi wakacyjnymi skarbami. Dotykaj c r k  
„skarby”, powiedz, e je „o ywiasz”. „O ywione” dziecko mówi, 
jakim jest „skarbem” i t umaczy dlaczego. 

Zabawa ruchowa: 
„Wakacyjne rze by”

Dzieci maluj  farbami plakatowymi lub akwarelowymi obraz 
„Wakacyjne skarby”. Za pomoc w pracy s u  im przyniesione 
pami tki. 
 Praca plastyczna: 

„Wakacyjne skarby”

Szkoda, e si  ju  
sko czy y...

Dzieci rysuj  5 wagonów, ko a do wagonów (po dwa w ka dym)  
i s o ce do recytowanego wierszyka: „Te wakacje wietne by y, 
szkoda, e si  ju  sko czy y”. Nast pnie uk adaj  tre  zadania 
matematycznego do rysunku. Wykonuj  obliczenia i zapisuj  je  
w zeszycie. 

dzieci umieszczaj  ilustracje  
z wakacyjnymi miejscami wraz  
z odpowiednimi podpisami.

dzieci zapisuj  zdania z nazwami 
wakacyjnych skarbów i podkre laj  
rzeczowniki oraz zapisuj  tre  
zadania matematycznego do 
rysunku i obliczenia.

Napisz kilka zda  o swoim 
wakacyjnym skarbie.



Dzieci ustawiaj  si  w rz dzie i tworz  „poci g”. Zaczynaj  
piewa  piosenk  „Jedzie poci g z daleka” poruszaj c si  po 

ca ej klasie. Po s owach: „do Warszawy” zatrzymaj poci g, dzieci 
staj  w pó kolu. Kolejno robi  krok do przodu, przedstawiaj  si   
i mówi , gdzie by y na wakacjach. 

Gdzie byli my na 
wakacjach

Jakie wakacyjne zdj cie ogl dasz 
najcz ciej? Co na nim jest? 
Na czym polega „robienie zdj  
oczami”? 
Zamknij oczy i wyobra  sobie jedn  
scen  z wakacji. Co na niej jest?

Ucze : swobodnie opowiada  
o wakacyjnych prze yciach, wiczy 
umiej tno  korzystania z mapy, 
porz dkuje wyrazy w kolejno ci 
alfabetycznej, wiczy dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 10.Usi d  z dzie mi w kr gu. Dzieci prezentuj  swoje wakacyjne 

zdj cia i swobodnie wypowiadaj  si  na ich temat. 
Ogl daj  map  Polski i odnajduj  wakacyjne miejsca ze zdj . 
Nast pnie dzieci umieszczaj  swoje zdj cia w odpowiednich 
miejscach na mapie i zapisuj  nazwy miejscowo ci z wielkiej 
litery na tablicy.

Wakacyjna mapa 
Polski

Wybrane dziecko wolno wymawia kolejne litery alfabetu. 
Pozosta e dzieci odczytuj  z tablicy nazwy wakacyjnych miejsc. 
Nast pnie ustalaj  ich alfabetyczn  kolejno . Zapisuj  je  
w zeszycie. Alfabet 

wakacyjnych miejsc

map  Polski, piosenk  „Polskie 
ABC”, kolorowe kartoniki  
z przymiotnikami utworzonymi od 
nazw miejscowo ci, worek,  
dla ka dego dziecka: 
karty z miastami w których „ó” 
wymienia sie na „o”, np. Kraków, 
Augustów, mielów, Korbielów itp. 

2.2 Zdj cia  
z wakacji

Dzieci s uchaj  piosenki „Polskie ABC”. Rytmizuj  s owa  
i piewaj  tekst. Nast pnie szukaj  i wskazuj  na mapie miejsca, 
o których mówi piosenka. „Polskie ABC”

zdj cia z wakacji

Zabawa w Bingo. Rozdaj dzieciom karty z wyrazami, w których 
„ó” wymienia si  na „o”, np. Kraków, Augustów, mielów, Korbie- 
lów itp. Dzieci „obstawiaj ” kolorowymi kartonikami np. cztery 
karty z wyrazami. Nast pnie wylosuj z worka kartoniki z przymio- 
tnikami utworzonymi od nazw miejscowo ci. Je li dzieci obstawi y 
nazw  miasta, do którego wylosowany zosta  przymiotnik, mog  
odkry  kart . Kontynuuj zabaw . Zwyci zca wo a: BINGO!

Bingo – wyrazy  
z „ó” wymiennym

Dzieci porównuj  liczb  liter w wypisanych wcze niej na tablicy 
nazwach polskich miast. Zapisz liczb  liter na tablicy przy ka dym 
mie cie. Nast pnie dzieci podaj  liczby wed ug podanego 
warunku: o 3 wi ksz , o 4 mniejsz , itd. Nazwy miast 

polskich

Zabawa z chust  
animacyjn : Rekin

Dzieci siedz c, trzymaj  chust  za kraw dzie. Unosz  j  na 
wysoko  barków. Pod chust  wchodzi dziecko „rekin”, który 
wci ga pod wod  dowolne dziecko. To z kolei zamienia si  te   
w rekina. W chwili, gdy rekin apie ofiar , ta g o no wzywa 
pomocy.

dzieci zapisuj  nazwy wakacyjnych 
miejsc.

dzieci zapisuj  nazwy wakacyjnych 
miejsc uporz dkowane  
w kolejno ci alfabetycznej.

U ó  i napisz kilka zda   
o wybranej wakacyjnej 
miejscowo ci.



Dzieci staj  w kole zwrócone twarzami na zewn trz. Na 
kla ni cie, odwracaj  si  twarzami do rodka ko a, przybieraj c 
pozy zwi zane z czynno ciami, które wykonywa y podczas 
wakacji. „O ywiaj rze by” poprzez dotkni cie r k . „O ywione” 
dziecko mówi, jak  czynno  wykonuje i dlaczego. 

Powitanie: 
„Wakacyjne rze by”

Jakby  si  poczu  gdyby z okna klasy 
wida  by o morze? 
Jak zareklamowa by  swój ulubiony 
krajobraz? Jak pachn  góry?  Gdzie 
jest g o niej, w lesie czy na pla y?

Ucze : swobodnie wypowiada sie na 
temat polskich krajobrazów, 
wymienia ich elementy i cechy 
charakterystyczne, wiczy 
dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 10Rozdaj ka demu dziecku kopert  z poci t  ilustracj  przedsta- 

wiaj c  góry, morze, jezioro, las i kartonikami z ich nazwami. 
Dzieci otwieraj  koperty i uk adaj  ilustracje. Nast pnie na mapie 
Polski lokalizuj  miejsca, w których zobaczymy dane krajobrazy. 
Dzieci czytaj  nazwy miejscowo ci górskich, nadmorskich  
i pojezierza. 

Zgadnij, jaki to 
krajobraz

Zapisz na tablicy cechy krajobrazów w rozsypce: miejskiego, wiej- 
skiego, morskiego, górskiego, pojezierza. Dobierz dzieci w grupy. 
Dzieci losuj  kartoniki z nazw  krajobrazu: morze, góry, jeziora, 
miasta, wie . Nast pnie tworz  zbiór wyrazów opisuj cych 
wylosowany przez nich krajobraz wybieraj c odpowiednie opisy  
z tablicy. Po zako czeniu pracy grupy odczytuj  g o no wyrazy  
i zapisuj  w zeszycie kilka zda  o swoim krajobrazie.

Krajobrazy Polski

koperty z poci tymi ilustracjami, 
przedstawiaj cymi góry, morze, 
jezioro, las 
map  Polski, arkusze szarego 
papieru 
kartoniki z nazw  krajobrazu: morze, 
góry, jeziora, miasta, wie  dla 
ka dego dziecka 
zbiory wyrazów - cechy krajobrazów 2.3  

Tam byli my...
Dzieci pozostaj  w tych samych grupach. Maluj  farbami 
wylosowany krajobraz na du ych arkuszach szarego papieru.  
Po sko czonej pracy opowiadaj  o swojej pracy i odpowiadaj  na 
pytanie: Do którego krajobrazu jest podobny ich obraz  
i dlaczego?

Malowane 
krajobrazy

farby, p dzelek, naczynie na wod

Dzieci staj  w rozsypce. Rzucaj pi eczk  do wybranych dzieci 
podaj c dzia ania dodawania i odejmowania w zakresie 10. 
Dzieci podaj  wyniki. Te, które b dnie podadz  wynik, siadaj . Zabawa 

matematyczna

Dzieci ko cz  i rozwijaj  wypowied :  
Najch tniej pojecha bym na wakacje do.....(wskazuj  miejsce na 
mapie Polski), poniewa ....(uzasadniaj  swój wybór). Niedoko czone 

zdania
zapisz dzia ania w zakresie 10 na 
dodawanie i odejmowanie 
z brakuj cymi liczbami.

dzieci zapisuj  zdania opisuj ce 
wylosowany krajobraz polski oraz 
dzia ania uzupe nione o brakuj ce 
liczby.



Dzieci tworz  kilkuosobowe „poci gi”, którymi wracaj  z wakacji. 
Gdy s ycha  muzyk  „poci gi” jad  po sali. Gdy muzyka milknie, 
dzieci „wysiadaj ” z poci gów i witaj  si  z napotkanymi osobami 
(ze swojego poci gu) w okre lony sposób: podanie d oni, 
klepni cie w d onie, dotkni cie sie stopami.

Spotkanie  
w poci gu

Czego nie mo na policzy ?  
Czy lepiej jest dodawa , czy 
odejmowa ? 
Jakim innym znakiem mo na by 
zast pi  znak „+”? 

Ucze : 
wiczy rozk adanie liczb w zakresie 

10 na sk adniki, dzielenie s ów na 
sylaby i g oski, dodawanie i odejmo- 
wanie w zakresie 10, podaje 
dzia ania, znaj c sum .Rozdaj dzieciom kartoniki z liczbami od 0 do 10. Dzieci poruszaj  

si  po sali przy muzyce. W przerwie w muzyce wymie  dowoln  
liczb . Dzieci podaj  przyk ady dzia ania, którego wynikiem 
b dzie ta liczba. Kontynuuj zabaw  z muzyk . Podaj przyk ad 

dzia ania

Dzieci siedz  w kr gu. Maj  przed sob  11 kartoników z liczbami 
od 0 do 10 i kolorow  kartk . Wydaj polecenia: Po ó  liczb   
6 w lewym dolnym rogu swojej kartki. Obok liczby 6 po ó  liczb   
o 4 wi ksz , itd. Pos uchaj  

i wykonaj

kolorowe kartki, szarfy, dwa d ugie 
kawa ki sznurka do podzielenia sali 
na 4 cz ci, napisane na kartkach 
cyfry: 1, 2, 3, 4 
dla ka dego dziecka:  
kartoniki z liczbami od 0 do 10. 

2.4 Gry i zabawy 
matematyczne

Wypowiedz zdanie: „Suma (np. 20) szuka swoich sk adników”. 
Dzieci wykorzystuj c kartoniki z liczbami od 0 do 20, maj  za 
zadanie pokaza  liczby, które mog  by  sk adnikami 
wypowiedzianej sumy. „Suma” szuka 

swoich liczb

Rozdaj dzieciom po jednej karcie z liczb  w zakresie od 1 do 9. 
Ka de dziecko trzyma j  przed sob , tak eby by a widoczna dla 
innych. Dzieci cz  si  w pary  
i aby zacz  rozmawia  ze sob  musz  wykr ci  odpowiedni 
numer, tj. wzajemnie u o y  dzia ania na dodawanie lub 
odejmowanie w taki sposób, aby warto  sumy lub ró nicy 
odpowiada a warto ci numeru na karcie.

Telefon liczbowy 

Podziel sal  na 4 pola, którym s  przypisane liczby 5, 6, 7, 8. Gdy 
dzieci s ysz  muzyk , poruszaj  si  rytmicznie po wszystkich 
polach. Gdy muzyka umilknie, zatrzymuj  si . W zale no ci od 
zajmowanego pola dzieci wymy laj  przyk ad formu y 
matematycznej, której wynikiem b dzie numer tego w a nie pola. 

Matematyczne pola

1, 2, 3, 4

Rozmie  w sali cztery szarfy i oznacz je numerami: 1, 2, 3, 4. 
Liczba pól oznacza liczb  sylab lub g osek w wyrazie. Przy 
d wi kach muzyki dzieci poruszaj  sie rytmicznie po sali. Gdy 
muzyka ucichnie zatrzymuj  sie przed najbli sz  szarf . Dzieci 
kolejno przeskakuj  przez pola, wypowiadaj c wypowiadaj c 
odpowiedni  ilo  sylab lub g osek

Napisz kilka wyrazów, które 
lubisz, policz liczb  sylab  
w ka dym wyrazie i dodaj 
wszystkie do siebie.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Za nami wakacje, podczas których 
odwiedzili cie ró ne miejsca w 
Polsce, k pi c si , spaceruj c lub 
po prostu leniuchuj c... 
Waszym zadaniem b dzie 
stworzenie pami tkowego UJ CIA, 
przedstawiaj cego nietypowy 
sposób wspólnego sp dzania czasu 
na wakacjach. Na sygna  ("akcja!")  
stworzycie nieruchom  scenk  - 
ustawicie si  jak do fotografii, a 
nauczyciel zrobi wam zdj cie.

Stworzycie te  SCENOGRAFI , 
która b dzie odzwierciedleniem 
wylosowanego przez Was 
KRAJOBRAZU. Uwiecznione przez 
Was na fotografii miejsce 
zaznaczycie w odpowiednim 
miejscu na mapie Polski 
zaprojektowan  przez Was 
POCZTÓWK . Pozuj c do zdj cia 
b dziecie musieli w jaki  niezwyk y 
sposób wykorzysta  przyniesione 
na zaj cia wakacyjne rekwizyty.

okulary przeciws oneczne, 
stoper, 
kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz z punktacj , 
map  Polski, 
kartoniki z nazwami miejscowo ci znajduj cych si  
w ró nych regionach Polski, odpowiadaj cych 
ró nym krajobrazom (np. Wis a, Miko ajki, 
Cha upy), 
aparat fotograficzny

Okulary

Na pocz tku ka dych zaj  przeprowad  
rozgrzewk  pobudzaj c  dzieci do 
kreatywnego my lenia.  
1. Poka  dzieciom przyniesione przez Ciebie 
okulary przeciws oneczne. Popro  o 
wymy lenie jak najwi kszej liczby odpowiedzi 
na podane zadania. Zach caj dzieci do 
wykorzystywania okularów jako rekwizytu 
podczas prezentowania swoich pomys ów. 
- Kiedy s ysz  "okulary przeciws oneczne", 
my l  o...  
- Jakie zalety mo e mie  noszenie okularów 
przeciws onecznych? 
2. Jak powinna wygl da  praca w grupach? - 
przypomnienie najwa niejszych zasad.

I w a nie w tym momencie 
kto  Wam zrobi  zdj cie!
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po dwa elementy garderoby kojarz ce sie z 
wakacjami (zwane dalej rekwizytami), 
arkusz szarego papieru, 
stare gazety, 
farby, 
klej, 
ta ma klej ca, 
zszywacz

Prezentacje

W grupie si a! Poznajemy problemy STOP - klatka Góry, czy mo e morze

Przez wi ksz  cz  zaj  uczniowie pracuj  
w grupach. Obserwuj uwa nie, jak przebiega 
ta wspó praca. Gdy czas przygotowa  
dobiegnie ko ca, zapro  po kolei wszystkie 
grupy na rodek sali. Najpierw dzieci 
umieszczaj  w odpowiednim miejscu na 
mapie swoj  pocztówk , a nast pnie na 
has o "akcja!" prezentuj  swoje uj cie. Zrób 
zdj cie ka dej grupie. Mo na b dzie je potem 
umie ci  w klasie jako artobliw  wystaw  
"nasze wspomnienia z wakacji". Na koniec  
zapytaj dzieci, jak oceniaj  prac  innych, 
jakie by y mocne strony ka dego rozwi zania, 
a co mo na by by o poprawi . Przyznaj 
dru ynom punkty, podkre l jednak, e 
doceniasz wysi ek wszystkich zespo ów.

1. Ka de dziecko zapisuje na kartce jak 
najwi cej odpowiedzi na pytanie "Do czego 
podobne s  okulary przeciws oneczne?". Na 
zadanie to przeznacz dok adnie 7 minut. Po 
up ywie tego czasu ka dy podlicza, ile 
odpowiedzi uda o mu si  wymy li . 
2. Nast pnie poinformuj uczniów, e praca na 
zaj ciach b dzie zawsze odbywa a si  w 
grupach (i zawsze w innych). Podziel 
uczestników na grupy drog  losowania lub 
inn  przyj t  przez siebie metod . 
3. Dzieci siadaj  w swoich grupach, zabieraj c 
ze sob  swoje kartki z odpowiedziami. Ka dy 
zespó  zlicza (niepowtarzaj ce si ) odpowiedzi 
wszystkich cz onków grupy - czy razem maj  
wi cej odpowiedzi?

Rozdaj dzieciom opisy zadania wraz z 
punktacj . Za ka dym razem zadanie b dzie 
sk ada  si  z tych samych elementów - 
wprowadzenia, opisu i punktacji. 
Przeczytajcie wspólnie tre  zadania, niech 
dzieci okre l , co jest do zrobienia. Wyja nij 
wszystkie trudne poj cia i wyt umacz 
niejasno ci. Zwró  uwag  uczniów na 
punktacj ! To tam znajduj  si  najwa niejsze 
wskazówki, dotycz ce tego na czym nale y 
si  skupi . Na wykonanie zadania dzieci 
b d  mia y ograniczony czas - rozwi zanie 
zaprezentuj  jeszcze tego samego dnia. Do 
realizacji swojego rozwi zania dzieci b d  
mog y wykorzystywa  przyniesiony przez 
siebie szary papier i stare gazety oraz farby, 
klej, ta m  klej c  i zszywacz.

1. WAKACYJNE ZAJ CIA - improwizacja 
ruchowa. Ka da grupa przygotowuje i 
prezentuje dwie scenki pokazuj ce, jak mo na 
sp dza  czas w wakacje. Jakie czynno ci si  
powtarza y? 
2. NIETYPOWY SPOSÓB SP DZANIA 
WAKACYJNEGO CZASU - ODWRÓCENIE 
PROBLEMU. Grupy przy pomocy burzy 
mózgów ustalaj , co b dzie przedstawia  ich 
uj cie. Ma to by  nietypowy sposób sp dzania 
wakacyjnego czasu - nie powinny si  tam zatem 
znajdowa  czynno ci z poprzedniego wiczenia. 
Niech tematem burzy mózgów b dzie zatem 
"Czego NIE chcia bym robi  podczas wakacji?". 
Uczestnicy wymy laj  jak najwi ksz  liczb  
odpowiedzi i wybieraj  najciekawsze 
rozwi zania. 

1. LOSOWANIE KRAJOBRAZÓW - 
przedstawiciele grup losuj  karteczki z 
nazwami miejscowo ci. Umieszczaj  je w 
odpowiednim miejscu na mapie i staraj  si  
okre li , jaki to krajobraz (górski, morski itd.). 
Dzieci wymieniaj  cechy charakterystyczne 
tego krajobrazu, w razie potrzeby ogl daj  
zgromadzone wcze niej ilustracje i zdj cia. 
2. PODZIA  ZADA  - lista kontrolna. Zadaj 
dzieciom pytania pomocnicze, które pozwol  
im uporz dkowa  i zaplanowa  prac  w 
zespo ach. Czy wiecie ju  co b dzie na 
Waszym uj ciu? W jaki nietypowy sposób 
u yjecie swoich rekwizytów? Co b dzie 
przedstawia  scenografia? Kto jest 
odpowiedzialny za jej wykonanie? Co b dzie 
przedstawia  pocztówka? Kto j  wykona?

pomys owo  wakacyjnej sceny 1 - 10p.

scenografia odzwierciedla 

wylosowany krajobraz 0 lub 10

pomys owo  u ycia rekwizytów 1 - 10p.

jako  artystyczna pocztówki 1 - 10p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaSwobodne wypowiedzi na temat ilustracji i wys u- 

chanych tekstów. Odpowiadanie na pytania do 
tekstu. Czytanie ze zrozumieniem. Porz dkowa- 
nie podpisów do rysunków. Pisanie nazw drzew  
i krzewów z „rz”. Uk adanie dialogu. Pisanie zda . 
Alfabet. „Ó” wymienne. Rzeczowniki i czasowniki.

Rozwi zywanie prostych zada  z tre ci . 
Uk adanie prostych zada  do rysunków. 
Obliczenia pieni ne. Liczebniki porz dkowe.

3.1 Warzywa i owoce

S uchanie wiersza Cz. Janczarskiego 
„Warzywa i owoce”. Rozpoznawanie  
i nazywanie warzyw i owoców oraz 
dokonanie ich klasyfikacji. Czytanie  
i rozwi zywanie zagadek. 
Rozwi zywanie zadania z tre ci . 
Twórcza praca „Martwa natura” 
suchymi pastelami. 

Rozpoznawanie drzew, krzewów i ro lin zielonych 
oraz ich jadalnych cz ci. Rozpoznawanie drzew 
i krzewów owocowych. Wyró nianie cz ci 
drzewa i krzewu owocowego. Znajomo  warto ci 
od ywczych owoców i warzyw. Sposoby 
przechowywania owoców i warzyw. Przetwory.

3.2 Drzewa i krzewy 
owocowe

S uchanie tekstu M. Konopnickiej  
„W sadzie”. Rozpoznawanie drzew  
i krzewów owocowych oraz ich 
owoców. Nazywanie cz ci drzewa  
i krzewu owocowego. Uk adanie  
i pisanie zda . Utrwalenie pisowni 
wyrazów z „rz”. S uchanie i piewanie 
piosenki „W sadzie”. 

3. Dary lata
3.3 Witaminy

S uchanie wiersza I. Landau „Mo ecie 
spyta ...”. Swobodne wypowiedzi na 
temat warto ci od ywczych owoców  
i warzyw, dostrzegania konieczno  ich 
spo ywania. Pisanie wyrazów  
w  kolejno ci alfabetycznej. S uchanie  
i piewanie piosenki „Witaminki”.  
Malowanie ulubionego owocu.

S uchanie i piewanie piosenki „W sadzie”. 
Improwizacja ruchowa do piosenki.  
S uchanie i piewanie piosenki „Witaminki” 
Zabawa muzyczno - ruchowa: „W sadzie”  
- d wi ki wysoki i niskie.

Kompozycja plastyczna „Taca z owocami”  
– utrwalenie poj : kontury, t o, kompozycja.  
Praca plastyczna „Jab ko” – wype nianie konturu 
plastelin . 
Plakat promuj cy jedzenie warzyw i owoców. 
Etykieta przetworów warzywnych i owocowych.

3.4 Przetwory

Swobodne wypowiedzi na temat 
ró nych sposobów przechowywania 
warzyw i owoców. Warto ci od ywcze 
surowych warzyw i owoców. Etykieta 
ulubionego przetworu – praca plasty- 
czna. Zabawa w sklep – obliczenia 
pieni ne. Surówka wed ug w asnego 
przepisu. 

Ikony narz dzi edytora grafiki i edytora tekstu.

3.5 Bawimy si  
literami

Zabawy literami. Wskazywanie kolejnej 
litery w wyrazie. Utrwalenie pisowni 
wyrazów z „ó” wymiennym – dobieranie 
wyrazów w pary, poprawne zapisywa- 
nie ich. Tworzenie rzeczowników na 
dan  liter . Uk adanie wyrazów  
z podanych liter, staranne zapisywanie 
ich. 

Doskonalenie chwytów pi ki: podrzucanie  
i chwytanie pi ki obur cz w staniu i w marszu. 

wiczenia koryguj ce postawy: wiczenia  
z woreczkami, zabawy doskonal ce reakcj  na 
sygna . Zabawy skoczne i rzutne z czworako- 
waniem. Higiena spo ywania posi ków.



Dzieci organizuj  klasow  wystawk  przyniesionych warzyw  
i owoców. Ogl daj  owoce i warzywa, podaj  ich cechy 
charakterystyczne i nazwy swoich ulubionych. Segreguj  je  
i uzupe niaj  podpisy umieszczone obok warzyw i owoców  
o brakuj ce litery.

Wystawka zdrowia Jakim owocem chcia by  by  
i dlaczego? Które warzywo zosta oby 
twoim przyjacielem i dlaczego? 
Który owoc naj atwiej zanie  do 
domu? Który owoc jest najs odszy? 

Ucze : 
przyswaja informacje o korzy ciach  
jedzenia warzyw i owoców, 
rozpoznaje drzewa, krzewy i ro liny 
zielone, wiczy rozwi zywanie 
prostych zada  z tre ci .Popro  dzieci by zapami ta y nazwy warzyw i owoców z wiersza 

Cz. Janczarskiego „Warzywa i owoce”, który przeczytasz im 
g o no. Swobodnie porozmawiaj z uczniami na temat utworu. 
Spytaj, które fragmenty podobaj  im si  najbardziej i dlaczego 
oraz dlaczego nale y spo ywa  warzywa i owoce.

Dlaczego warto je 
je ?

Przygotuj worek wype niony owocami. Wybrane dzieci próbuj  
wyj  z worka wymienione w wierszu warzywa i owoce, 
pos uguj c si  jedynie dotykiem. Nast pnie inne dzieci losuj  
i czytaj  zagadki-rymowanki o warzywach i owocach a pozosta e 
j  odgaduj .

Jakie to warzywo 
lub owoc?

wiersz Cz. Janczarskiego „Warzywa 
i owoce”, worek, zapisane nazwy 
owoców i warzyw z brakuj cymi 
literami, zagadki o owocach i warzy- 
wach, prezentacj  multimedialn : 
„Drzewa, krzewy, ro liny zielone”, 
reprodukcje J. Pankiewicza „Martwa 
natura z tac ” i P. Cezanne „Martwa 
natura”.3.1 Warzywa  

i owoce
Poka  dzieciom prezentacj  multimedialn  „Drzewa, krzewy, 
ro liny zielone”. Zadaniem dzieci jest przyporz dkowanie 
podpisów do obrazków (drzewa, krzewy, ro liny zielone) na 
podstawie prezentacji i w asnych do wiadcze . Drzewa, krzewy, 

ro liny zielone

warzywa i owoce, liczmany, 
suche pastele, kartk  papieru.

Swobodnie porozmawiaj z dzie mi na temat reprodukcji  
J. Pankiewicza „Martwa natura z tac ” i P. Cezanne „Martwa 
natura”. Wyt umacz co oznacza poj cie: „martwa natura”. 
Nast pnie poka  dzieciom przygotowan  tac  z warzywami  
i owocami. Dzieci okre laj  charakterystyczne cechy warzyw  
i owoców. Wyt umacz dzieciom poj cia: kontury, t o, kompozycja. 
Nast pnie dzieci próbuj  narysowa  martw  natur .

Martwa natura

Podaj dzieciom tre  zadania na dodawanie i odejmowanie w 
zakresie 10 o warzywach i zilustruj je na tablicy. Dzieci robi  to 
samo, wykorzystuj c liczmany. Rozwi zuj  zadanie. 
Samodzielnie uk adaj  i ilustruj  tre  zadania. Rozwi zanie 
zapisuj  w zeszycie.

Warzywne 
obliczenia

Jedzmy warzywa i 
owoce!

Dzieci na ma ych karteczkach ko cz  zdanie: „Warto je  du o 
owoców i warzyw, bo…” , nast pnie kolejno odczytuj  swoje 
zdanie. Na koniec zaj  dzieci rozmawiaj  ze sob  o tym jakie 
warzywo lub owoc maj  ochot  dzi  zje . 

umie  ilustracj  tre ci zadania  
o owocach 

dzieci zapisuj  tre  i rozwi zanie 
zadania tekstowego.

Zastanów si  co dziej  si   
z naszym organizmem kiedy 
jemy za ma o warzyw  
i owoców. Odpowied  zapisz 
w zeszycie.



Dzieci stoj  w kr gu, r ce maj  wysuni te do ty u. Podaj  sobie  
z r k do r k owoc i poprzez dotyk próbuj  zgadn  czym jest.   
Gdy odgadn  przedmiot, spytaj dzieci o to jaki ten owoc ma smak 
i w jaki sposób ro nie. Wprowad  dzieci do tematu lekcji. Co to mo e by ? Co powiedzia aby jab o  do gruszy? 

Czy owoce z drzew s  bardziej 
warto ciowe ni  te z krzewów? 
Co wrzuci by  do koktajlu 
owocowego? Dlaczego? 

Ucze :  
potrafi opowiada  o sadzie, 
rozpoznaje drzewa i krzewy 
owocowe, wyró nia ich cz ci, 
wiczy pisowni  nazw drzew  

i krzewów z „rz”.Wybierz ch tne dziecko do przeczytania opowiadania  
M. Konopnickiej „W sadzie”. Dzieci uwa nie s uchaj  
opowiadania. Nast pnie porozmawiaj z dzie mi na temat 
wys uchanego opowiadania zadaj c pytania: Jakie prace 
wykonujemy jesieni  w sadzie? W jaki sposób wykorzystujemy 
jesienne dary? Dlaczego powinni my je  owoce?

„W sadzie”

Dzieci obserwuj  ilustracje drzewa i krzewu. Wyró niaj   
i nazywaj  ich cz ci przy twojej pomocy. Uzupe niaj  podpisy  
o brakuj ce litery. Ko cz  zdania: Drzewem owocowym jest... 
Krzewem owocowym jest...  
Nast pnie dzieci razem wymieniaj  nazwy drzew i krzewów 
owocowych. 

Drzewa i krzewy 
owocowe

owoce, tekst M. Konopnickiej  
„W sadzie”, ilustracje drzew  
i krzewów owocowych, napisy  
z lukami, piosenk  "W sadzie". 
 
dla ka dego dziecka: rozsypank  
sylabow  z nazwami owoców,  
kartki z konturami jab ka.

3.2 Drzewa i 
krzewy owocowe

Rozdaj dzieciom rozsypanki sylabowe z nazwami owoców.  
Dzieci uk adaj  i zapisuj  u o one wyrazy w zeszytach. 
Przyporz dkowuj  poszczególne nazwy owoców do ilustracji 
drzew i krzewów. Nast pnie uk adaj  i zapisuj  zdania o 
drzewach i krzewach owocowych, pami taj c o pisowni wyrazów 
z „rz” w nazwach drzew i krzewów. 

Zdania o drzewach  
i krzewach

plastelin .

Dzieci s uchaj  i piewaj  piosenk  „W sadzie”. Odtwarzaj  
ruchem s owa piosenki. Po piosence porozmawiaj z dzie mi na 
jej temat. Piosenka: 

„W sadzie”

Podaj tre  zadania matematycznego wykorzystuj c owoce. 
Dzieci robi  to samo, wykorzystuj c liczmany. Rozwi zuj  
zadanie. Samodzielnie uk adaj  zadanie, zapisuj  je w zeszycie, 
ilustruj  i rozwi zuj . Owocowa 

matematyka

„Jab ko”

Rozdaj ka demu dziecku kartk  z narysowanym lub 
wydrukowanym konturem jab ka. Dzieci przy d wi kach piosenki 
„W sadzie” wykonuj  prac  plastyczn  „Jab ko” wype niaj c 
kontur plastelin . Po sko czeniu pracy organizuj  wystaw . 

umie  ilustracje drzew i krzewów 
owocowych oraz napisy z lukami 
(nazwy drzew i krzewów 
owocowych)

dzieci zapisuj  zdania o drzewach  
i krzewach owocowych, zadanie  
o owocach, wykonuj  ilustracj  do 
zadania i zapisuj  rozwi zanie

Napisz, które drzewa 
owocowe maj  takie same 
nazwy jak ich owoce.



Dzieci siedz  w kr gu. Zwró  si  do uczniów: 
„Witam te dzieci, które dzi  dobrze si  czuj , które s  smutne, 
którym nie chcia o si  dzi  przyj  do szko y, które ch tnie 
przysz y do szko y, które lubi  owoce, witam te dzieci, które lubi  
witaminy”. Dzieci machaj  r k , gdy poczuj  si  powitane. 
Nast pnie nalej ka demu dziecka do plastikowego kubeczka 
troch  naturalnego soku. ycz im smacznego!

Witaminowe 
powitanie

Sk d wiadomo, e w owocach i 
warzywach s  witaminy? Dlaczego  
nie wida  ich go ym okiem? 
Jak inaczej nazwa by  witamin  C?

Ucze : potrafi wymieni  warto ci 
od ywcze warzyw i owoców, zapo- 
znaje si  z higien  ich spo ywania, 
rozró nia podstawowe witaminy, wie 
gdzie wyst puj  i dlaczego s  
wa ne.Umie  na tablicy rozsypank  wyrazow . Dzieci uk adaj  zdanie: 

„Owoce i warzywa s  zdrowe”. G o no czytaj  j .

 Samo zdrowie!

Dzieci losuj  z woreczka karteczki, na których zapisane s  nazwy 
warzyw i owoców: jab ka, gruszki, cebuli, marchewki. Dziel  je na 
grupy. Nast pnie ka da grupa otrzymuje koperty, w których 
zapisane s  nazwy warzyw i owoców, drzew i krzewów 
owocowych. Dzieci uk adaj  wyrazy w kolejno ci alfabetycznej.

Worek pe en 
warzyw i owoców

sok naturalny, rozsypank  wyrazo- 
w : „Owoce i warzywa s  zdrowe”, 
karteczki z nazwami warzyw  
i owoców, worek, koperty z wyraza- 
mi (patrz: tre  lekcji), prezentacj  
multimedialn   „Witaminy”, piosenk  
„Witaminki”,dla ka dego dziecka: 
rysunek konturów gruszki, 
plastikowe kubeczki.3.3 Witaminy

Przeczytaj dzieciom wiersz I. Landau „Mo ecie spyta ...”. 
Nast pnie porozmawiaj z dzie mi na temat tre ci utworu. Dzieci 
odpowiadaj  na pytania: Co to s  witaminy? Dlaczego 
powinni my spo ywa  witaminy? Które witaminy s  wymienione 
w wierszu? Gdzie najcz ciej spotykamy witaminy? Jakie znacie 
witaminy? Opowiedz dzieciom o ró nych witaminach i ich 
wyst powaniu pos uguj c si  prezentacj  multimedialn .

Mo ecie spyta

kredki, bia  kartk , karton, klej.

Dzieci s uchaj  piosenki Fasolek: „Witaminki dla ch opczyka  
i dziewczynki”. Okre laj  nastrój piosenki oraz udzielaj  
odpowiedzi na pytanie: Do czego w piosence zach cane s  
wszystkie dzieci?  
Nast pnie swobodnie porozmawiaj z dzie mi na temat warto ci 
od ywczych i higieny spo ywania owoców i warzyw.

Witaminki dla 
wszystkich!

Dzieci rysuj  na kartce swój ulubiony owoc lub warzywo. 
Nast pnie wklejaj  rysunek na karton, komponuj c plakat 
zach caj cy do spo ywania warzyw i owoców. Zapisuj  na nim 
zdanie u o one z rozsypanki wyrazowej. To lubi  najbardziej

Jaka b dzie ta 
gruszka?

Rozdaj dzieciom kontury gruszki. Je eli zaj cia im si  podoba y 
koloruj  j  na zielono, je eli rednio - na ó to, a je li nie 
podoba y im si  wcale rysuj  smutn , poobijan  gruszk . 
Na koniec wszystkie dzieci egnaj  si  przy piosence „Witaminki, 
witaminki”.

umie  rozsypank  wyrazow : 
„Owoce i warzywa s  zdrowe”. 

dzieci zapisuj  nazwy warzyw, 
owoców, drzew i krzewów 
owocowych w kolejno ci 
alfabetycznej.

Napisz kilka zda  o twojej 
ulubionej witaminie. 



Dzieci wspólnie uk adaj  stragan warzyw i owoców. Nast pnie  
siadaj  w kr gu. Usi d  razem z dzie mi. Dyskretnie przeka  
dziecku siedz cemu z prawej strony informacj : „Warzywa   
i owoce s  bardzo smaczne i zdrowe”. Dzieci po kolei przekazuj  
informacj . Ostatnia osoba g o no wymawia has o. Nast pnie 
rozdaj dzieciom karteczki z nazwami warzyw i owoców. Dzieci 
umieszczaj  je w odpowiednich miejscach na straganie. 

G uchy telefon  
na straganie

Zareklamuj najzdrowszy owoc bez 
u ycia g osu. Jakie przetwory robi  
twoi rodzice? Jak im w tym 
pomagasz? Które owoce i warzywa s  
najmilsze w dotyku? 

Ucze : 
wiczy wykonywanie oblicze  

pieni nych, wymienia sposoby 
przechowywania i przetwarzania 
warzyw i owoców, potrafi wykona   
w grupie surówk  z warzyw.Przydziel dzieciom straganowe role: ekspedientka, klient. Dzieci 

odgrywaj  scenki ze straganu, zach caj  klientów do zakupu, 
klienci interesuj  si  stoiskiem, symuluj  p acenie i wydawanie 
pieni dzy. Przeliczaj  zakupione warzywa i owoce w koszyczku. 
Zapisuj  dzia ania w zeszycie.

Na straganie...

Porozmawiaj z dzie mi na temat ró nych sposobów 
przechowywania warzyw i owoców: suszenie, kiszenie, 
zamra anie. Dzieci rozmawiaj  o tym czy lepsze jedzenie to te 
kupione czy zrobione przez nas samych. Nast pnie zaprezentuj 
przetworzone produkty owocowe i warzywne. Dzieci odczytuj  
etykiety. Uk adaj  zdania, podkre laj  nazwy czynno ci.

Pyszne przetwory

kartki z nazwami warzyw i owoców, 
„zabawkowe” monety, karteczki  
z rysunkami warzyw i owoców (po 
kilka takich samych), obrusy na stó  
dla ka dej grupy. 
 

3.4  
Przetwory 

Zach  dzieci do zrobienia w asnej surówki. Dzieci myj  owoce  
i warzywa, przypominaj  o bezpiecze stwie podczas pracy. 
Wykonuj  samodzielnie surówki z warzyw i owoców wed ug 
swoich przepisów. Nast pnie nakrywaj  do sto u, dekoruj  go. 
Przypominaj  o higienie i kulturze jedzenia. Cz stuj  si  
surówk .

Czas na surówk !

warzywa i owoce na klasowy 
stragan i surówk , przepis na 
surówk , deseczk  do krojenia, 
no yk, talerzyk, serwetk , widelec, 
kartki papieru, kredki, no yczki.

Dzieci poruszaj  si  w rytm muzyki po sali. Kiedy s ysz  d wi ki 
wysokie, wspinaj  si  na palcach i na laduj  zrywanie owoców  
z górnych ga zi drzew. Kiedy s ysz  niskie d wi ki, maszeruj , 
na laduj c noszenie koszy pe nych owoców.  Zabawa 

muzyczno-ruchowa 

Dzieci rysuj  etykiet  swojego ulubionego przetworu. Mog  te  
wymy li  zupe nie now . Po sko czeniu pracy ka de dziecko 
prezentuje swoj  etykiet  i opowiada z czego chcia oby zrobi  
przetwór. Zach  dzieci by w domu zrobi y z doros  osob  swój 
ulubiony przetwór i u y y do jego oznakowania w asnor cznie 
wykonan  etykietk .

W asna etykieta 
przetworu

Zabawa ruchowa: 
Pr dko marchewko!

Dzieci siedz  w kole na krzes ach. Rozdaj dzieciom karteczki  
z rysunkami warzyw i owoców (po kilka takich samych). Ka de 
dziecko po cichu ogl da swoj  karteczk , nie pokazuj c innym. 
Wywo aj wybrane warzywo lub owoc. Dzieci, które maj  taki sam 
kartonik zamieniaj  si  miejscami. Podczas gdy dzieci wstaj   
z krzese , zabierz jedno krzes o. Dziecko, które nie zd y zaj  
miejsca wywo uje nast pny owoc lub warzywo.

dzieci zapisuj  dzia ania 
dodawania wyra e  mianowanych.

Napisz o swoich ulubionych 
przetworach owocowych.



Dzieci siedz  w kr gu na dywanie. Przywitaj wszystkie dzieci 
mówi c, e dzi  czekaj  na nie nietypowe zabawy. Podaj na ucho 
jednemu dziecko temat dnia. Has o przekazywane jest kolejnym 
dzieciom. Ostatnia osoba podaje g o no has o: „Bawimy si  
literami”.

Czym si  dzi  
bawimy?

Jaki owoc przypomina literk  "ó"? 
Która litera w alfabecie jest 
najwa niejsza? 
Czym si  chwali literka " "?

Ucze : 
uk ada wyrazy z rozsypanki 
literowej, czy w pary wyrazy z „ó” 
wymieniaj ce si  na „o”, potrafi 
wskaza  rzeczowniki na podan  
liter .Podziel dzieci w grupy. Rozdaj wszystkim dzieciom odpowiednie 

karteczki z jedn  liter . Nast pnie ka dej grupie podaj jeden 
wyraz. Zadaniem dzieci jest ustawi  si  w szeregu tak aby u o y  
podany wyraz.  Rozbiegane litery

Dziecko podaje dowolny wyraz. Pozosta e dzieci staraj  si  
wyobrazi  ten wyraz, ale napisany. Prowadz ce dziecko podaje 
jeszcze liczb  np. 5. Pozosta e dzieci przeliczaj , która litera jest 
pi ta w kolejno ci w podanym wyrazie i podaj  j  g o no. Jaka to litera?

karteczki z literami dla ka dego 
dziecka (patrz: tre  lekcji), 
13 kartoników dla ka dej pary 
dzieci, du  kostk  z kartonu 
z zapisanymi literami, 
ruchomy alfabet. 

3.5 Bawimy si  
literami

Dzieci dobieraj  si  parami. Ka da para otrzymuje 13 kartoników. 
Pomó  dzieciom zapisa  na kartonikach wyrazy. Przyk adowy 
zestaw wyrazów: mróz-mrozy, lód-lody, wóz-wozy, g ówka-g owa, 
kó ko-ko o, kózka-koza, góral. Dzieci graj , dobieraj c wyrazy 
parami. Zapisuj  w zeszycie pary wyrazów.

ó / o

Zaprezentuj dzieciom du  kostk  z kartonu z zapisanymi 
literami. Jedno dziecko rzuca kostk . Pozosta e dzieci wypisuj  
przez 2 minuty rzeczowniki na liter , na której zatrzyma a si  
kostka. Kto u o y wi cej 

rzeczowników?

Dzieci losuj  litery z alfabetu ruchomego. Przypinaj  je do tablicy 
w formie kwadratu. Nast pnie tworz  z liter wyrazy, poruszaj c 
si  po liniach: pionowych, poziomych, uko nych, nie 
przeskakuj c liter. Utworzone wyrazy zapisuj  w zeszycie.  Gra w wyrazy

Po egnanie

Popro  dzieci by usta y w kr gu. Na po egnanie, spytaj dzieci: 
Jedzie kareta, dzwoni dzwonek, jaki mia e  dzionek?

dzieci zapisuj  pary wyrazów,  
w których „ó” wymienia si  na „o” 
oraz wyrazy utworzone  
w „kwadracie”.

Napisz kilka zda  z wyrazami 
z „ó”.
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klasaSwobodne wypowiedzi na temat ilustracji i wys u- 

chanych tekstów. Odpowiedzi na pytania do 
tekstu. Pisanie zda  na podany temat. Rozwijanie 
zda . Wyszukiwanie informacji na podany temat. 
Plan opisu. Wyró nianie w zdaniach nazw ptaków 
(rzeczowników).

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Uzupe nianie liczb na osi liczbowej. Uk adanie  
i rozwi zywanie zadania do przedstawionej 
ilustracji. 

4.1 Ju  jesie

Swobodne wypowiedzi o oznakach 
jesieni na podstawie przygotowanych 
informacji i w asnych obserwacji.  
Plan opisu. Uzupe nianie jesiennych 
zda . wiczenia w kszta tnym pisaniu. 
Druga dziesi tka – uzupe nianie liczb 
na osi liczbowej. Drzewo i jego owoce.  
Kolorowanie li cia.

Oznaki nadchodz cej jesieni. Zmiany w przyro- 
dzie wczesn  jesieni . Nazwy niektórych drzew  
i li ci. Rozpoznawanie niektórych ssaków, ptaków 
i owadów. Nazwy niektórych mieszka ców ki. 

4.2 Barwy jesieni

Rozmowa na temat zmian 
zachodz cych w przyrodzie wraz z 
nadej ciem jesieni na podstawie 
wiersza M. Strza kowskiej „Drzewa”, 
ilustracji i w asnych obserwacji. 
Rozpoznawanie li ci nazywanie drzew 
na podstawie kszta tu i ilustracji. 
Dodawanie i odejmowanie do 20.

Dokonywanie samooceny. Wspó praca z innymi 
w ró nych sytuacjach.

4. Witaj jesieni!
4.3 Jesie  w lesie

Poznawanie zwierz t le nych oraz 
wyró nianie ptaków, ssaków i owadów. 
Uk adanie i pisanie zda . Dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 20. 
Rozwi zywanie zada  do ilustracji. 
Zabawa ruchowo-na ladowcza: 
„Zgadnij kim jestem i gdzie 
mieszkam?”.

Na ladowanie odg osów ptaków. 
Rozpoznawanie d wi ków wysokich i niskich, 
cichych i g o nych, wolnych i szybkich. 
Rytmizowanie tekstów o ró nych warto ciach.

Kompozycje z jesiennych li ci. Barwy jesieni. 
Kolorowanie li cia d bu z uwzgl dnieniem 
okre lonych barw. Przedstawianie w formie 
plastycznej zjawisk i wydarze  z otaczaj cej 
przyrody.

4.4 Jesienna ka

S uchanie informacji o zimowicie 
jesiennym oraz opowiadania  
H. Zdzitowieckiej „Zimowit wita zim ”. 
Poznawanie mieszka ców k. Ptaki 
odlatuj ce na zim . Dodawanie  
i odejmowanie liczb w zakresie 20. 
Tworzenie wokalnych improwizacji: 
odg osy ptaków. 

Pulpit komputera – rozpoznawanie ikony edytora 
grafiki i edytora tekstu. 

Kszta towanie rozumienia poj  „szereg”, „rz d”  
w zabawach ruchowych. wiczenia z laskami 
gimnastycznymi, kszta tuj ce prawid ow  
postaw  cia a. Zabawy wspomagaj ce 
koordynacj  ruchów.



Przywitaj dzieci fragmentem A. Vivaldiego „Jesie ”. Dzieci 
ilustruj  ruchem wra enia podczas s uchania utworu. Po zabawie 
zadaj dzieciom pytania zwi zane z utworem, np. Co widzia e /a  
oczami wyobra ni s uchaj c muzyki? Nast pnie zapisz na tablicy 
rozsypane litery uk adaj ce si  w s owo „wrzesie ”. Dzieci 
uk adaj  rozsypank , odczytuj  has o. Nast pnie zaznaczaj  
dzie  i miesi c rozpocz cia jesieni. Zapisuj  dat  w zeszycie.

Powitanie: 
Nadchodzi jesie

Jakim s owem opisa by  jesie ? Co by 
by o, gdyby jesie  nie przysz a? 
Dlaczego mówimy, e jesie  
przychodzi, a nie przyje d a? 
Czego nie mog  robi  dzieci  
w krajach, gdzie nie ma jesieni?

Ucze : 
potrafi poprawnie zapisa  dat , 
prezentuje informacje o zmianach  
w przyrodzie, tworzy plan opisu, 
porz dkuje liczby na osi liczbowej, 

czy nazw  drzewa z jego owocem.Dzieci losuj  karteczki w pi ciu jesiennych kolorach. Nast pnie 
cz  si  w grupy wg kolorów. W grupach przygotowuj  krótk  

prezentacj  o zmianach zachodz cych w przyrodzie, korzystaj c 
z przyniesionych materia ów i w asnych obserwacji. Dzieci 
prezentuj  wyniki swojej pracy.

Informacje o jesieni

Dzieci losuj  karteczki z niedoko czony zdaniem: „Sko czy o si  
lato ... Pod d bem le  ... Jesie  ma ...”. Nast pnie wybrane 
dzieci odczytuj  zdania g o no, jednocze nie je uzupe niaj c. 
Zapisuj  zdania w zeszycie. Jesienne zdania

utwór „Jesie ” A. Vivaldiego, 
li  d bu, kartoniki z wyra eniami: 
nazwa, wielko , kszta t, kolor, 
powierzchnia, listki z liczbami od 15 
do 20. 

4.1 Ju  jesie

Zawie  na tablicy kartoniki z wyra eniami: nazwa, wielko , 
kszta t, kolor, powierzchnia, wra enia ogólne. Zaprezentuj li  
d bu i opisz go. Dzieci s uchaj  opisu i tworz  jego plan 
porz dkuj c kartoniki z wyra eniami i uk adaj c je w 
odpowiedniej kolejno ci wg twojej wypowiedzi (np. 1. Nazwa 
li cia: li  d bu 2. Kolor: zielony itd). Nast pnie odczytuj  
stworzony plan opisu li cia d bu i zapisuj  go w zeszycie.

Jaki jest li  d bu?

li cie, informacje o jesiennej 
pogodzie, zmianach w przyrodzie, 
przygotowaniach zwierz t i ro lin na 
zim  oraz o jesiennych barwach.

Narysuj na tablicy o  liczbow  i umie  w rozsypce listki  
z liczbami od 15 do 20. Dzieci porz dkuj  je od najmniejszej do 
najwi kszej, uzupe niaj c brakuj ce liczby na osi liczbowej. O  liczbowa

Dzieci losuj  kartoniki z nazwami drzew i ich owoców. Poruszaj  
si  po sali przy d wi kach „Jesieni” A. Vivaldiego. Gdy muzyka 
milknie, cz  si  w pary: drzewo z jego owocem i swobodnie 
rozmawiaj  o jesieni. Odszukaj swoj  

jesienn  par

Tablica Jesiennego 
Nastroju

Dzieci spontanicznie odpowiadaj  na pytanie: Jak si  teraz 
czujesz? Nast pnie odrysowuj  kszta t li cia d bu na kartce, 
koloruj  go i wycinaj . Wewn trz konturów li cia opisuj  swoje 
samopoczucie. Ka de dziecko umieszcza swój listek na planszy 
tworz c w ten sposób Tablic  Jesiennego Nastroju.  
Na koniec zaj  po egnaj si  z dzie mi.

umie  kartoniki z wyra eniami: 
nazwa, wielko , kszta t, kolor, 
powierzchnia oraz narysuj o  
liczbow  i rozmieszczone na niej 
listki z liczbami od 15 do 20.

dzieci zapisuj  dat  pierwszego 
dnia jesieni oraz plan opisu li cia 
d bu.

Przejd  si  do parku i napisz 
jakie trzy oznaki zbli aj cej 
si  jesieni zauwa y e .



Przyklej dzieciom na plecach karteczki w ró nych kolorach, tak 
eby nie widzia y, który kolor wybierasz. Wszystkie dzieci chodz  

po sali i próbuj  zgadn  jakim s  kolorem, zadaj c pytania 
pozosta ym osobom tj. Czy jestem w kolorze s o ca? Czy jestem 
w kolorze pomidora?  
Gdy dziecko odgadnie kolor, przykleja kartk  z przodu i pomaga 
innym.

Jakim jestem 
kolorem?

Jakim jestem kolorem? Jaki kolor jest 
smutny, a jaki weso y? Co mo na 
zrobi  z li ci? Które zwierz ta ciesz  
si  ze spadaj cych li ci? 

Ucze : nazywa jesienne barwy, 
nazywa wybrane li cie i drzewa, 
potraf rozpozna  drzewo po li ciach, 
wiczy rozwijanie zda  oraz 

dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 20.Dzieci siedz  w kr gu. Na dywanie roz ó  kolorowe li cie. Popro  

dzieci o uporz dkowanie ich od koloru najja niejszego do 
najciemniejszego. Po wykonaniu zadania, dzieci odczytuj  litery 
znajduj ce sie na odwrocie li ci. Uk adaj  has o: „Jesie ”. 
Nast pnie wypowiadaj  si  na temat jesiennych barw.

Jesienne barwy

Porozmawiaj z dzie mi na temat zmian zachodz cych  
w przyrodzie wraz z nadej ciem jesieni na podstawie wiersza  
M. Strza kowskiej „Drzewa” i ilustracji. Dzieci odpowiadaj  na 
pytania: Do kogo chc  upodobni  si  drzewa? O co prosz , gdy 
ju  b d  senne? itp.

Jesienne drzewa

ilustracje drzew: kasztanowca, 
d bu, klonu, lipy, jarz biny,  
wiersz M. Sztrza kowskiej „Drzewa”; 
jesienne li cie, li cie wyci te  
z kartonu z zapisanymi na nich 
dzia aniami dodawania i odejmowa- 
nia w zakresie 20, 6 li ci w ró nych 
odcieniach z literami na odwrocie 
uk adaj cymi si  w wyraz: „Jesie ”.4.2  

Barwy jesieni
Dzieci rozpoznaj  li cie na podstawie kszta tu i nazywaj  drzewa 
na podstawie ilustracji. Uk adaj  i pisz  zdania o jesiennych 
li ciach. Rozwijaj  zdania. Nast pnie wybrane dzieci g o no 
czytaj  swoje zdania. Jaki to li , jakie to 

drzewo? 

jesienne li cie, plastelin .

Dzieci wykonuj  kompozycj  z jesiennych li ci: sylwetki zwierz t, 
jesienne ludziki, jesienne bukiety. Dzieci starannie podpisuj  
swoje prace i umieszczaj  je na klasowej wystawie. Kompozycje z li ci

Dzieci losuj  li cie wyci te z kartonu z zapisanymi na nich 
dzia aniami. Kolejno przyporz dkowuj  listki z dzia aniami do 
odpowiedniego drzewa (wynik znajduje si  pod drzewem), 
umieszczonego na tablicy. Dzieci zapisuj  dzia ania, których 
wynik wynosi 20.

Jesienne liczenie

Jesienny spacer 
w wyobra ni

Popro  dzieci by usiad y w kr gu. Dzieci zamykaj  oczy  
i wyobra aj  sobie spacer po jesiennym lesie. Kolejno ko cz  
zdania: „Kiedy my l  o jesieni, to widz ...”, „Kiedy my l  o jesieni, 
to s ysz ...”, „Kiedy my l  o jesieni, to czuj ...”. Zako cz „spacer” 
i po egnaj si  z dzie mi ycz c im mi ego, jesiennego 
popo udnia.

umie  drzewka z zapisanymi 
wynikami.

dzieci zapisuj  dzia ania, których 
wynik wynosi 20 oraz rozwini te 
zdania o jesiennych li ciach. 

Napisz w kilku zdaniach, jaka 
jest jesie .



Dzieci podnosz  w gór  r k  podczas twojego powitania, gdy 
us ysz  s owa, które ich dotycz : „Witam wszystkich, którzy 
przybyli do jesiennej krainy, aby si  wspólnie bawi . Pozdrawiam 
tych, którzy maj  dzi  dobry humor, lubi  je  owoce i warzywa, 
lubi  si  weso o bawi , nie lubi  nudy, którzy lubi  jesie ”.

Jesienne powitanie Jak przywita jesie  rodzina je y? 
Co by by o, gdyby cz owiek mia  
pióra? 
Które zwierz tko w lesie jest 
najweselsze?

Ucze : potrafi stworzy  zbiory 
ssaków, ptaków, owadów, podaje 
ich charakterystyczne cechy, 
opowiada o zwierz tach le nych, 
wiczy dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 20.Ka de dziecko otrzymuje kartonik z nazw  jednego le nego 
zwierz tka. Nast pnie dzieci siadaj  przy stole, który odpowiada 
zwierz ciu z kartonika: ssaki, ptaki, owady. Po sprawdzeniu 
poprawno ci wykonania zadania, dzieci definiuj  w kilku zdaniach 
cechy charakterystyczne ssaków, ptaków i owadów.

Ssaki, ptaki i owady

Wypisz na tablicy wszystkie zwierz ta, które pojawi y si  na 
kartonikach dzieci. Upewnij si , e wszystkie s  znane dzieciom. 
Nast pnie dzieci rysuj  w zeszytach tabel  sk adaj c  si   
z kolumn: ssaki, ptaki, owady i dopisuj  nazwy zwierz t do 
odpowiednich kolumn. Wybrane dzieci prezentuj  swoj  prac .

Zwierz ca tabela

ilustracje lub zdj cia zwierz t 
le nych, kasztan, 
dla ka dego dziecka:  
kartoniki z nazwami le nych 
zwierz t.

4.3  
Jesie  w lesie

Dzieci siedz  w kr gu. Losuj  spo ród przygotowanych 
ilustracji lub zdj  jednego mieszka ca lasu. Nast pnie kolejno 
na laduj  to zwierz  lub opowiadaj  o nim w pierwszej osobie. 
Pozosta e dzieci zgaduj , o jakiego mieszka ca lasu chodzi. Zgadnij kim jestem  

i gdzie mieszkam? 

Wy wietl na tablicy ilustracje przedstawiaj ce sylwety le nych 
zwierz t. Dzieci uk adaj  i rozwi zuj  zadania do ilustracji oraz 
wykonuj  dzia ania dodawania i odejmowania w zakresie 20. Zadania z tre ci

Rozpocznij zabaw  rzucaj c pi k  do danego dziecka i wypowia- 
daj c s owa: „Szumi las, szumi las, omów zwierz , które znasz?”. 
Dziecko, które otrzyma o pi k , w paru zdaniach omawia wybrane 
przez siebie zwierz . Zabawa z pi k

Kasztanowe 
po egnanie

Dzieci siedz  w kr gu. Przekazuj  sobie kolejno kasztan, mówi c 
co im si  najbardziej podoba o na zaj ciach, czego si  nauczy y  
i co chcia yby powtórzy .

umie  ilustracj  z sylwetami 
zwierz t do zadania 
matematycznego.

dzieci tworz  i uzupe niaj  tabel  
nazwami zwierz t wed ug 
podanego warunku: ssaki, ptaki, 
owady.

Napisz trzy zdania o ptaku, 
ssaku i owadzie.



Dzieci siedz  w kr gu. Na twoje zawo anie odpowiadaj , tupi c 
obunó : „Witam tych, którzy: lubi  si  bawi , lubi  kolorow  
jesie , lubi  si  mia , lubi  biega  po ce” itd.

Tupiemy na 
powitanie!

O czym mog  piewa  ptaki? 
Co powiedzia by wróbel odlatuj cym 
bocianom? 
Jak my lisz, w jaki sposób ptaki 
egnaj  si  przed odlotem? 

Czy ptaki t skni ?

Ucze : 
wie jakie ptaki odlatuj  na zim , 
potrafi rozpoznawa  odg osy 
ptaków, rozumie poj cie „pod 
ochron ”, umie wyró ni  w zdaniu 
rzeczownik.Przeczytaj dzieciom opowiadanie H. Zdzitowieckiej „Zimowit wita 

zim ”. Dzieci wypowiadaj  si  na temat opowiadania i ilustracji. 
Odpowiadaj  na pytania: O czym szumia y drzewa w lesie? Jak 
wygl da ka jesieni ? Zaprezentuj dzieciom informacje i zdj cia 
zimowita. Nast pnie dzieci uk adaj  zdanie z rozsypanki: „Zimowit 
jest pod ochron ”. Wyja nij dzieciom stwierdzenie „pod ochron ”.

Zimowit

Na dywanie roz o one s  ilustracje ró nych ptaków. Dzieci 
wybieraj  te, które przedstawiaj  ptaki odlatuj ce na zim . 
Dobieraj  kartoniki z nazwami ptaków do ilustracji. Nast pnie 
w cz dzieciom odg osy ró nych ptaków. Dzieci rozpoznaj  je, 
nazywaj  i powtarzaj  w formie „echa”.

Ptaki kowe

opowiadanie „Zimowit wita zim ”  
H. Zdzitowieckiej, reprodukcj   
A. Gierymskiego „ ka z drzewami”, 
ilustracj  zimowita, rozsypank   
wyrazow : „Zimowit jest obj ty  
cis  ochron ”, ilustracje ptaków  

odlatuj cych na zim , kartoniki 
z nazwami ptaków, nagrane odg osy 
ptaków.4.4  

Jesienna ka
Dzieci tworz  i zapisuj  w zeszycie zdania z nazwami ptaków 
(kuku ka, jaskó ka, bocian, dudek, skowronek). Podkre laj   
w nich rzeczowniki. Ptasie zdania

gazety, karty „Piotru ”, 
farby, p dzel, naczynie na wod , 
bia e kartki.

Dobierz dzieci w pary. Ka da para losuje po pi  kart „Piotrusia”. 
W ci gu 5 minut uk adaj  jak najwi cej dzia a  do cyfr na kartach 
i obliczaj  je. Zabawa 

matematyczna

Dzieci ogl daj  reprodukcj  A. Gierymskiego „ ka z drzewami”  
i wypowiadaj  si  na jej temat. Przybli  dzieciom poj cia: malarz, 
malarstwo, obraz, barwy, proporcje. Nast pnie dzieci przyst puj  
do twórczej pracy maluj c farbami swoje wyobra enie jesiennej 

ki.

Jesienna ka

Zabawy gazetami

Rozdaj dzieciom gazety. Dzieci wykonuj  twoje polecenia: 
opadaj  li cie – swobodnie puszczaj  gazet , wieje silny wiatr  
– gniot , a nast pnie dr  gazet  na drobne kawa eczki. 
Nast pnie dzieci bawi  si  swobodnie w „li ciach” – podrzucaj  
papierki do góry, obsypuj  si  nawzajem. Po zako czeniu 
zabawy wszystkie dzieci sprz taj  skrawki gazety i wyrzucaj  je 
do kosza. egnaj  si  z u miechami.

dzieci zapisuj  odpowiedzi na 
pytania: O czym szumia y drzewa 
w lesie? Jak wygl da ka 
jesieni ? oraz zapisuj  w asne 
zdania z nazwami ptaków
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Kiedy my limy o jesieni w g owie 
pojawiaj nam si  obrazy pe ne 
kolorowych li ci... Li cie maj  wiele 
ró nych funkcji (np. pobieranie 
dwutlenku w gla i wydzielanie 
tlenu). A ile zastosowa  li ci Wy 
potrafiliby cie wymieni ? 
 
Waszym zadaniem jest wymy lenie 
jak najwi kszej liczby zastosowa  
li ci (DO CZEGO MOG  S U Y  
LI CIE?). Zastosowania te powinny 

by  jak najbardziej oryginalne. 
Wszystkie swoje pomys y 
zamie cicie na PLAKACIE, do 
wykonania którego u yjecie 
przyniesionych przez siebie li ci 
oraz materia ów plastycznych. 
Stworzycie te  swój W ASNY 
ORYGINALNY LI  i wymy licie 
nazw  drzewa, z którego on 
pochodzi. Swój li  u yjecie, by 
zaprezentowa  jedno z zastosowa  
na plakacie. Powodzenia!

kasztan 
nagranie utworu "Cztery pory roku; Jesie " 
A.Vivaldiego, 
kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz z punktacj  

Rozgrzewka

1. U ó  zdanie lub wierszyk wykorzystuj c 
wyrazy "wrzesie " i "jesie ". 
 
2. W czym podobne do siebie s  drzewo i 
cz owiek? Wska cie jak najwi cej 
podobie stw. 
 
3. Czym ró ni  si  od siebie kasztan i 
globus? Wska cie jak najwi cej ró nic. 
 
4. Gdzie wola by  wybra  si  na wycieczk  - 
do lasu, czy na k ? Uzasadnij swój wybór.

I cie jesienne li cie

4

(wszystkie te materia y mog  zosta  u yte do 
stworzenia rozwi zania) 
po 1 arkuszu brystolu na ka d  grup , 
du  ilo  wysuszonych kolorowych li ci 
czarny flamaster, kredki, farby 
foli  aluminiow ,  
jednorazowe siatki na zakupy, 
klej, no yczki

Prezentacje

Kasztany, kasztany... Li ciem by ... W ró nych ods onach Ca kiem nowy li

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  podczas 
prezentacji. Niech ka dy zespó  opowie 
krótko o swoim rozwi zaniu. Za ka de 
zastosowanie li ci przedstawione na plakacie 
przyznaj dru ynie 1 punkt.  Za ka de 
zastosowanie li ci, które nie powtórzy o si  u 
adnej innej grupy przyznaj (dodatkowo) 5 

punktów. Zwró  uwag  na to, jak zosta  
wykonany plakat, czy jest estetyczny i 
staranny. Jakimi rodkami plastycznymi 
pos u y y si  dzieci aby stworzy  oryginalny 
li ? Chocia  zaj cia maj  form  
mini-konkursu, staraj si  zwraca  uwag  na 
to, e nie liczy si  wygrana, ale to, e 
uczestnicy ci ko pracowali, eby osi gn  
wspólny cel.

Umiej tno ciami wa nymi w procesie 
twórczego rozwi zywania problemów, które 
mo na i nale y rozwija  u dzieci s  
umiej tno  przekszta cania i dokonywania 
skojarze . Przynie  na zaj cia kasztan i 
zapytaj uczniów: Co on Wam przypomina, do 
czego jest podobny? Do czego mo na by go 
by o u y ? A gdy pomys y si  wyczerpi , zadaj 
dodatkowe pytania: A co, gdyby go 
zmniejszy , powi kszy ? Czym móg by by  
dla s onia, mrówki, kucharza? Wyobra  sobie, 
e jest ich bardzo du o, do czego mog yby 

s u y  razem? Z czym mo naby go po czy , 
aby stworzy  now  ca o ? A co by by o, 
gdyby go rozci , zdepn , zmieni  w jaki  
sposób jego kszta t?

1. Podziel dzieci na grupy. Mo esz to zrobi  
np. poprzez losowanie li ci o ró nych 
kszta tach. 
2. Ogl danie przyniesionych li ci. Przyjrzyjcie 
si  wspólnie li ciom przyniesionym przez 
dzieci do klasy. Z jakich drzew one pochodz , 
jak te drzewa wygl daj , jakie s  ich cechy 
charakterystyczne? Czy daj  jakie  owoce? 
3. JAK LI  - improwizacje ruchowe przy 
muzyce. Popro  dzieci, aby wyobrazi y sobie, 
e s  li mi i zachowywa y si  tak, jak li cie 

wisz ce na drzewach, spadaj ce na ziemi , 
targane podmuchami wiatru lub le ce 
spokojnie na ziemi. 
4. Swobodne odpowiedzi dzieci na pytanie: 
Co by by o, gdyby drzewa nie mia y li ci?

Przeczytajcie wspólnie zadanie "I cie jesenne 
li cie". Wyja nij dzieciom wszystkie 
niezrozumia e s owa, odpowiedz na wszystkie 
pytania. Zwró  ich uwag  szczególnie na 
punktacj , w której znajduj  si  wskazówki, na 
czym najbardziej nale y si  skupi . Dzieci 
siadaj  w wylosowanych wcze niej grupach. 
Ka dy zespó  na kartce papieru zapisuje 
wszystkie pomys y na zastosowanie li ci (burza 
mózgów). Przypomnij dzieciom wiczenie 
dotycz ce kasztana. Niech spróbuj  w 
wyobra ni powi kszy  lub pomniejszy  li , 
zmieni  jego kszta t, spojrze  na niego z 
perspektywy kogo  innego. 
Poniewa  miejsce na plakacie jest ograniczone, 
dru yny b d  jeszcze musia y dokona  selekcji 
pomys ów. 

1. Jednym z elementów zadania jest 
stworzenie ca kiem nowego, oryginalnego 
li cia. Li  ten powinien jednak sk ada  si  z 
tych samych elementów, co inne li cie. Niech 
dzieci po o  przed sob  ró ne rodzaje li ci. 
Co maj  one ze sob  wspólnego? Z jakich 
elementów sk ada si  ka dy li ? Opisywanie 
budowy li cia (blaszka li cia, brzeg li cia, 
ogonek, nerw g ówny, nerwy boczne). 
2. Wymy lanie oryginalnego li cia i nazwy 
drzewa, z którego pochodzi. 
3. Podzia  zada  i planowanie pracy.  
- Kto b dzie odpowiedzialny za poszczególne 
elementy rozwi zania?  
- Czego u yjecie do wykonania Waszego 
rozwi zania?

za ka de zastosowanie li cia 1p.

za ka de zastosowanie li cia, które

nie pojawi o si  u adnej innej grupy 5p.

pomys owo  oryginalnego li cia 1 - 10p.

jako  artystyczna plakatu 1 - 10p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaCzytanie ze zrozumieniem. Swobodne wypowie- 

dzi na dany temat. Odpowiadanie na pytania do 
tekstu. Pisanie zda . Uk adanie zda  z wybrany- 
mi wyrazami. Wyró nianie i nazywanie zawodów 
z ko cówk  -arz. Spójna wypowied , uwzgl dnia- 
j ca kolejno  wydarze . 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.  
Sk adniki i suma. Tworzenie, zapisywanie, 
obliczanie i porównywanie sum liczb. Rozk adanie 
na sk adniki liczb w zakresie 20. Porównywanie 
wysoko ci z u yciem okre le : wy szy, ni szy, 
najwy szy, najni szy. Obliczenia pieni ne.

5.1 Jesienna 
wycieczka do lasu

Wyprawa do lasu. Omówienie celu  
i przebiegu  wycieczki. Osobliwo ci 
okolicy, rozpoznawanie ro lin le nych. 
Obserwowanie ycia zwierz t i ro lin. 
Kolory, d wi ki i zapachy lasu. Pi tra 
lasu. Zabawy ruchowe w terenie 
z wykorzystaniem naturalnych 
przeszkód.

Pi tra lasu. Zwierz ta i ro liny le ne. Zmiany  
w przyrodzie w okresie jesieni. Oznaki z otej 
jesieni. Wykorzystanie drzew. Drewniane  
przedmioty i ich u yteczno  oraz przeznaczenie. 
Znaczenie lasów w yciu zwierz t i ludzi. 
Ochrona lasów. 

5.2 Z ota jesie

S uchanie wiersza J. Ficowskiego 
„Z ota jesie ”. Odpowiadanie na 
pytania. Doskonalenie umiej tno ci 
tworzenia rodziny wyrazów. Obliczenia 
w zakresie 20. Suma liczb i sk adniki. 
S uchanie i piewanie piosenki 
„Jesie ”. Zabawy rytmiczne. Zabawa 
plastyczna w otrzymywanie barw.

Zachowanie si  w lesie. Spisanie kontraktu.  
Znajomo  zagro e  ze strony ludzi. Znaczenie 
pracy stolarza i rze biarza. Cechy „przyjaciela 
lasu”. 5. Jesie  wokó  

nas
5.3 Jesienne drzewa

Czytanie wiersza E. Ostrowskiej „Bajka 
o jesiennym szalu”. Odpowiedzi na 
pytania do tre ci wiersza. 
Rozpoznawanie gatunków drzew  
i rozpoznawanie ich po li ciach. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 
20. Porównywanie liczb. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci . 

S uchanie i piewanie piosenki „Jesie ”, s owa H. 
Bechlerowa, muzyka I. Pfeiffer. Zabawy rytmiczno 
-ruchowe. Instrumenty perkusyjne w „Jesiennym 
graniu”. Zabawa ruchowo-na ladowcza „Jesienne 
li cie”. wiczenia w rytmicznym rysowaniu  
i wycinaniu. 

Tworzenie nowych odcieni – „Jesienne barwy”. 
Kinezjologiczna zabawa dydaktyczna „Drzewa”. 
Plakat promuj cy ochron  lasów przez cz owieka.

5.4 Drewno – cenny 
materia

S uchanie ze zrozumieniem wiersza  
J. Tuwima „Stó ”. Spójna wypowied  
„Od drzewa do sto u” z uwzgl dnieniem 
kolejno ci wydarze . Drzewa le ne  
i ich wykorzystanie. Zawody  
z ko cówkami -arz. Uk adanie zda . 
Obliczenia w zakresie 20, monety  
i banknoty. Instrumenty drewniane.

Przyciski: minimalizuj, maksymalizuj, 

5.5 Przyjaciel lasu

Swobodna rozmowa na temat potrzeby 
chronienia lasów. Uk adanie i pisanie 
hase  promuj cych ochron  lasów. 
Przeliczanie elementów zbiorów, 
czytanie liczb zapisanych cyframi  
i s owami. Scenki dramowe „W lesie”. 
Plakat promuj cy ochron  lasów przez 
cz owieka. 

Rzuty z miejsca jednor cz i obur cz do celu 
sta ego i b d cego w ruchu. wiczenia 
równowa ne z przyborami i na aweczce. 
Kszta towanie ogólnej sprawno ci – skoczno .



Przywitaj dzieci zawo aniem „Czas na le n  wypraw ! Kto idzie 
ze mn  pozna  tajemnice lasu?”.  
Nast pnie podaj dzieciom cel wyprawy i przypomnij zasady 
bezpiecznego  poruszania si  po drodze. Wszyscy zawieraj  
pisemny kontrakt: „Idziemy parami. S ucham nauczyciela. W lesie 
jestem cicho. Uczestnicz  w obserwacjach”. Ka dy podpisuje 
kontrakt.

Przygotowania do 
wycieczki

Opisz, jak pachnie las? 
Co to znaczy, e las piewa? O czym 
piewa? O co na pewno poprosi by 

nas las, gdyby umia  mówi ? 
Co jest najwi kszym skarbem lasu?

Ucze : odpowiednio zachowuje si  
na wycieczce, rozpoznaje ro liny 
le ne, obserwuje ycie zwierz t i 
ro lin le nych, potrafi okre li  le ne 
kolory, d wi ki i zapachy, poznaje 
pi tra lasu. Po wej ciu do lasu wybrane dziecko odczytuje krótkie powitanie: 

„Witamy ci  kolorowy lesie, k aniamy si  pot nym drzewom, 
mówimy dzie  dobry ptakom”. Wszystkie dzieci k aniaj  si  
teatralnie i mówi  szeptem „dzie  dobry”. Powitanie lasu

Dzieci ws uchuj  si  w odg osy lasu. Próbuj  odgadn  nazwy  
piewaj cych ptaków. Nazywaj  inne pojawiaj ce si  odg osy 

i próbuj  okre la  ich pochodzenie.  
Dzieci nazywaj  zaobserwowane kolory lasu, okre laj  ró ne 
odcienie zieleni i br zu. Nast pnie zamykaj  oczy i wdychaj  
g boko le ne powietrze. Próbuj  okre li  za pomoc  s ów jaki 
zapach ma las.

D wi ki, zapachy 
 i kolory lasu

zagadki o lesie, 
tekst powitanki: „Witamy ci  
kolorowy lesie, k aniamy si  
pot nym drzewom, mówimy dzie  
dobry ptakom”, ilustracj  lasu.

5.1 Jesienna 
wycieczka

Wyja nij dzieciom poj cia: pi tro lasu, runo, podszyt, korony 
drzew. Dzieci obserwuj  las. K ad  si  na brzuchu, r k  robi  
daszek nad oczami; mówi , co widz : (traw , li cie). Kl kaj   
i mówi , co widz : (krzewy, m ode drzewa). Wstaj  i mówi , co 
widz  (korony drzew). 

Co skrywa las

lornetki, lupy, woreczki foliowe.

Zach  dzieci do poszukiwania le nych skarbów, które wk adaj  
do woreczka foliowego. Dzieci maj  za zadanie zebranie trzech 
le nych skarbów. Le ne skarby

Dzieci swobodnie biegaj , pokonuj c napotkane przeszkody. 
Skacz  przez pnie i konary, wskakuj  i zeskakuj  z pni. Rzucaj  
szyszkami do celu, si gaj  do ga zi. Zabawy bie ne

Le ne zdobycze

Po powrocie do klasy podsumuj z dzie mi wycieczk  do lasu. 
Spytaj, co najbardziej ich zaciekawi o, co najbardziej spodoba o  
i co zdziwi o. Dzieci prezentuj  swoje le ne zdobycze kolegom  
i kole ankom. Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob .

Zilustruj wybrane pi tro lasu. 



Powiedz dzieciom by usiad y w kr gu. Dzieci podaj  sobie 
kasztan wypowiadaj c swoje imi  w wybranym tempie: wolnym 
lub szybkim. Wprowad  dzieci do tematu lekcji. Spytaj sk d 
wzi o si  okre lenie „z ota jesie ”. Poka  dzieciom zdj cia 
krajobrazu z otej jesieni i porozmawiaj o charakterystycznych dla 
niego barwach.

Powitanie ze z ot  
jesieni

Co by by o, gdyby to zima by a z ota? 
O co chcia by  poprosi  jesie ?
Dlaczego wyrazy dziel  si  na sylaby? 
Czy lepiej mie  dwie gruszki czy trzy 
orzechy do zgryzienia?

Ucze : poznaje termin „z ota jesie ”, 
poznaje barwy jesieni, tworzy 
rodzin  s owa „jesie ”, wykonuje 
wiczenia rytmiczne, porównuje 

liczby w zakresie 20, wiczy 
dzielenie s ów na sylaby.Przeczytaj dzieciom wiersz J. Ficowskiego „Rozmowa z jesieni ”. 

Dzieci swobodnie wypowiadaj  si  na temat jego tre ci,  
a nast pnie odpowiadaj  na pytania: Kto prowadzi  rozmow ? 
Czym puka z ota jesie ? Co chce podarowa  jesie ? Co zrobi  
wiatr? Co gospodarz zrobi  z li ciem? Kiedy jesie  powróci? 

Rozmowa z jesieni

Na tablicy zamie  kartonik z wyrazem „jesie ” (cz stka „jesie ” 
jest zapisana niebieskim kolorem). Na tablicy interaktywnej 
znajduj  si  cz stki wyrazów „ny”, „na”, „ne”. Dzieci cz  cz stki  
i odczytuj  utworzone wyrazy. Nast pnie tworz  z nimi zwi zki 
wyrazowe, np. „jesienne li cie”. Uk adaj  z nimi zdania.

Zabawy s owami

wiersz J. Ficowskiego „Rozmowa  
z jesieni ”, cukier puder, kartoniki  
z sumami w zakresie 20,  
instrumenty perkusyjne, ilustracje 
s o ca, wiatru, deszczu, 
spadaj cych li ci, je a, zaj ca. 

5.2  
Z ota jesie

Dzieci s uchaj  i piewaj  piosenk  „Jesie ”, s owa  
H. Bechlerowa, muzyka I. Pfeiffer. Nast pnie dziel  na sylaby 
nazwy nale ce do tej samej rodziny i wystukuj  je. Rytmicznie 
wyklaskuj , wytupuj  refren piosenki. Wy piewaj jesie

farby, p dzel, naczynie na wod , 
bia  kartk .

Rozdaj dzieciom kartki papieru. Dzieci pokrywaj  je wod   
z domieszk  cukru pudru. Nast pnie nanosz  farby w barwach 
jesieni. Obserwuj , jak kolory mieszaj c si  ze sob , tworz  nowe 
odcienie. Jesienne farby

Poka  dzieciom kartoniki z liczbami, które s  warto ciami sum w 
zakresie 20. Dzieci wymieniaj  ich sk adniki, zapisuj c poprawnie 
dzia ania na tablicy. Porównuj  sumy. Rozk adanie liczby 

na sk adniki

„Jesienne granie”

Umie  na tablicy rysunki przedstawiaj ce „Jesienn  partytur ”: 
s o ce, wiatr, deszcz, spadaj ce li cie, je a, zaj ca. Dzieci 
dobieraj  instrumenty i rytmy do konkretnego zjawiska. Wskazuj 
dzieciom, co ma by  zagrane. Instrumenty graj  na twój sygna . 
Gdy jesienna orkiestra sko czy gra  po egnaj si  z dzie mi z 
u miechem.

zapisz cz stki „ny”, „na”, „ne” oraz 
umie  ilustracje s o ca, deszczu, 
spadaj cych li ci, je a i zaj ca.

dzieci zapisuj  zdania ze 
zwi zkami wyrazowymi 
utworzonymi od s owa „jesie ”.

Napisz kilka wyrazów, 
nale cych do jednej rodziny.



Dzieci nie ruszaj c si  z miejsca podaj  r k  jak najwi kszej 
ilo ci osób. Gdy dzieci „po cz ” si  opowiedz histori  o super 
kleju, którym dzieci maj  posmarowane buty i dlatego nie mog  
si  ruszy  z miejsca. Gdy dzieciom uda ju  si  „odklei ” czaruj  
sobie dobry nastrój – taniec.

Zabawa: Kto  nas 
tu przyklei !

Dlaczego dzieci lubi  wchodzi  na 
drzewa? Na które drzewo jest 
naj atwiej si  wspi ? 
Ludzie czasami uciekaj  na drzewo. 
Przed czym? 

Ucze : czyta ze zrozumieniem 
wiersz i potrafi odpowiedzie  na 
pytania dot. przeczytanego wiersza, 
rozpoznaje gatunki drzew po ich 
li ciach, wykonuje zadania 
manualne do rytmu muzyki.Dzieci czytaj  cicho wiersz E. Ostrowskiej „Bajka o jesiennym 

szalu”. Nast pnie losuj  pytania dotycz ce tre ci wiersza  
i odpowiadaj  na nie g o no. Jesienny szal

Dzieci wyjmuj  przyniesiony li . Zaczynaj  chodzi  w rytm 
muzyki. W trakcie wymieniaj  si  li mi. Na przerw  w muzyce 
tworz  grupy zgodnie z gatunkami drzew i na twój znak 
wypowiadaj  ich nazwy. Nast pnie licz  ile dzieci znajduje si   
w ka dej grupie.

Jaki to gatunek 
drzewa?

wiersz E. Ostrowskiej „Bajka  
o jesiennym szalu”, 
kasztany.

5.3 Jesienne 
drzewa

Podaj i zilustruj tre  zadania na dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 20, wykorzystuj c kasztany. Dzieci zapisuj  tre   
i rozwi zanie zadania w zeszytach. Podaj  odpowiedzi. Policzmy kasztany

jeden li , bia e kartki, kredki.

Dzieci stoj  wokó  sto ów szóstkami. Odrysowuj  swoje d onie na 
kartce k ad c najpierw jedn , pó niej drug . Gdy us ysz  muzyk  
rytmicznie wype niaj  swoje obrysowane d onie obur cz kolorem. 
Na „hop” podaj  kredki w praw  stron  i wype niaj  dalej. Gdy  
muzyka zwalnia, rytmicznie wycinaj  d onie. 

Kinezjologiczna 
zabawa: „Drzewo”

Dzieci stoj  w kole, trzymaj c wyci t  d o . Przy d wi kach 
muzyki podaj  j  w praw  stron , na s owo „hop” podaj  w lew  
stron . Nast pnie w dowolnych grupach komponuj  z wyci tych 
d oni drzewa. Licz  je, porównuj  wysoko ci, u ywaj c okre le : 
wy sze, ni sze, najwy sze, najni sze.

Kinezjologiczna 
zabawa cd.

„Jesienne li cie”

Dzieci w rytm jesiennej muzyki na laduj  ruchami cia a 
zachowanie sie jesiennych li ci: opadanie, wirowanie, dygotanie. 
Na przerw  w muzyce dzieci zatrzymuj  si  i kolejno ruchem 
cia a wyra aj  swój nastrój.  
Po zako czeniu zabawy dzieci egnaj  si  ze sob  i z tob  
z u miechem.

dzieci zapisuj  tre  i rozwi zanie 
zadania na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 20.

Napisz kilka zda   
o wybranym drzewie.



Dzieci siedz  w kr gu. Jedno dziecko losuje kartk   
z nazw  le nego zwierz tka i na laduje jego charakterystyczne 
zachowania. Dzieci odgaduj , jakie to zwierz , a pó niej 
wszystkie na laduj  t  czynno . Le ne zwierz tka Co czuje cinane drzewo? 

Co czuje drzewo, na którego korze 
kto  wyci  serce? 
O co prosi yby drzewa, gdyby mog y 
mówi ? Jak wygl da by twój dom, 
gdyby nie by o drewna?

Ucze : 
tworzy map  my li do s owa „las”, 
opowiada tre  wiersza w kolejno ci 
wydarze , wymienia zawody 
z ko cówk  -arz, potrafi wymieni  
drewniane instrumenty.Roz ó  na dywanie du y, papierowy obrus z wyrazem „LAS”. 

Dzieci dopisuj  pisakami wszystkie skojarzenia z tym s owem 
tworz c w ten sposób le n  map  my li. Z czym kojarzy  

mi si  las?

Przeczytaj dzieciom wiersz J. Tuwima „Stó ”. Dzieci swobodnie 
wypowiadaj  si  na temat jego tre ci. Nast pnie tworz  spójn  
wypowied  „Od drzewa do sto u”, uwzgl dniaj c kolejno  
wydarze . „Od drzewa do 

sto u”

ilustracje stolarza i rze biarza,  
napisy: stolarz, rze biarz, du y li , 
papierowy obrus z wyrazem LAS; 
ilustracje instrumentów muzycznych, 
nagranie d wi ków instrumentów 
drewnianych. ilustracje drewnianych 
zabawek z cenami, 

5.4 Drewno  
– cenny materia

Porozmawiaj z dzie mi na temat wykorzystania drewna. Roz ó  
przed dzie mi ilustracje nadrukiem do do u i przykryj je li ciem. 
Dzieci odkrywaj  ilustracje, które przedstawiaj  stolarza i rze bia- 
rza. Dzieci odgaduj  przedstawione profesje i podaj  nazw  
drzewa, z którego pochodzi li . Dobieraj  i uzupe niaj  o braku- 
j ce litery podpisy do ilustracji. Wymieniaj  inne nazwy zawodów 
z ko cówkami -arz. Uk adaj  zdania z tymi wyrazami.

Kto pracuje  
z drewnem?

„co ” drewnianego

Umie  na tablicy ilustracje instrumentów muzycznych. Zadaniem 
dzieci jest stworzenie zbioru instrumentów, do wyrabiania których 
wykorzystuje si  drewno. Nast pnie dzieci s uchaj  d wi ków 
tych instrumentów z nagrania. Instrumenty 

muzyczne

Dzieci siedz  w kr gu. Losuj  ilustracje zabawek wykonanych  
z drewna. Pod ilustracjami znajduj  si  ich ceny. Spytaj: Co 
mo na kupi  za 20 z ? Jakimi monetami zap acisz za o ówek, 
który kosztuje 14 z ? Dzieci podaj  swoje propozycje i zapisuj  je 
pod ilustracjami na tablicy.

Obliczenia 
pieni ne

Drewniany berek

Dzieci wicz  rzuty z miejsca jednor cz i obur cz do celu sta ego 
i b d cego w ruchu oraz wykonuj  wiczenia równowa ne  
z przyborami i na aweczce. Nast pnie, gdy dzieci ju  si  
rozruszaj , wybierz dziecko, które b dzie „berkiem”. Dzieci 
uciekaj  przed goni cym ich „berkiem”. Gdy dotkn  drewnianego 
przedmiotu, „berek” nie mo e ich schwyta . 

dzieci zapisuj  obliczenia 
pieni ne w zakresie 20.

dzieci zapisuj  zdania z nazwami 
zawodów z ko cówkami -arz oraz 
obliczenia pieni ne w zakresie 20.



Dzieci siedz  w kr gu. Podaj  sobie drewnian  zabawk , 
ko cz c zdanie: Lubi  odpoczywa  w ... 
Nast pnie zaprezentuj dzieciom makiet  lasu. Po ó  na ni  
plastikow  butelk , kawa ek st uczonego szk a i papierek po 
batonie. Dzieci mówi  o swoich odczuciach wzgl dem 
za mieconego lasu. Wypowiadaj  si  na temat miecenia  
w lasach.

Powitanie Co by by o, gdyby wszystkie lasy 
znikn y? Co zrobi , eby ka dy 
cz owiek móg  by  przyjacielem lasu? 
Jak my lisz, czy las si  cz ciej 
mieje, czy smuci i dlaczego?

Ucze :  
wie co szkodzi lasom i w jaki sposób 
mo na je chroni , tworzy has a 
promuj ce ochron  lasów, wymienia 
cechy przyjaciela lasu, potrafi czyta  
liczby zapisane cyframi i s ownie.Porozmawiaj z dzie mi na temat zachowania si  w lesie i ochrony 

lasów. Dzieci odpowiadaj  na pytania: Co zagra a lasom? 
Dlaczego nale y chroni  lasy? W jaki sposób mo na chroni  las? 
Nast pnie dzieci uk adaj  zdanie z rozsypanych sylab: „Chro my 
las!”. Zapisuj  je w zeszycie.

Chro my las!

Spytaj dzieci co wed ug z nich oznacza by  przyjacielem lasu. 
Dzieci podaj  swoje pomys y. Najciekawsze zapisuj na tablicy. 
Nast pnie dzieci uk adaj  z rozsypanek wyrazowych zdania 
wykrzyknikowe: „Nie niszcz drzew!”, „Nie za miecaj lasu!”, 
„Nie rozpalaj ognisk w lesie!”. Zapisuj  je w zeszytach.

Przyjaciel lasu

rozsypank  sylabow  na tablicy: 
„Chro my las!”, rozsypanki 
wyrazowe z wyra eniami 
wykrzyknikowymi (patrz: tre  
lekcji), arkusze szarego papieru dla 
ka dej grupy, zapisane na 
komputerach zdj cia czystych  
i brudnych lasów.

5.5  
Przyjaciel lasu

Podziel dzieci na 5-osobowe zespo y. Ka da grupa wybiera jedno 
z wcze niej u o onych hase . Projektuj  i wykonuj  do niego 
plakat na arkuszu szarego papieru. Wykorzystuj  farby, kredki, 
pisaki, przyniesione z domu ilustracje. Po zako czeniu, 
prezentuj  swoje prace.

Plakat: „Dbajmy  
o las!”

farby, kredki, pisaki, ilustracje lasu.

Dzieci pracuj  przy komputerach. Otwieraj  kolejno zdj cia 
lasów: czystych i zanieczyszczonych. Komentuj , co powinno 
zrobi  si  w lasach, które s  zanieczyszczone. Zdj cia 
przedstawiaj ce brudny las chowaj , u ywaj c przycisku 
„minimalizuj”, a zdj cia czystego lasu powi kszaj  do ca ego 
ekranu klikaj c „maksymilizuj”.

Chcemy czyste 
lasy!

Dzieci przedstawiaj  scenki, które pokazuj : 
• uczucia drzewa, na którego korze ch opcy wyci li ró ne napisy; 
• mrówk , której dzieci zniszczy y mrowisko; 
• grup  dzieci na wycieczce w lesie. Scenki dramowe: 

„W lesie”

Co mo na robi   
w lesie

Dzieci staj  w kr gu. Powiedz g o no i doko cz zdanie: „W lesie 
mog ...”. Swoj  wypowied  zilustruj ruchem, gestem. Zach  
dzieci do na ladowania twoich ruchów. Kolejne dzieci dodaj  
swoje przyk ady nt. co mog  robi  w lesie. Na koniec lekcji spytaj 
dzieci: O co prosi las? Dzieci odpowiadaj  chórem. Nast pnie 
egnaj  si  ze sob  przypominaj c sobie nawzajem o tym, jak 

chroni  las.

zapisz rozsypane sylaby: „Chro  
my las!”.

dzieci zapisuj  zdanie u o one  
z sylab: „Chro my las!” oraz zdania 
wykrzyknikowe: Nie niszcz drzew! 
Nie za miecaj lasu! Nie rozpalaj 
ognisk w lesie!

Zilustruj wybrane zdanie 
wykrzyknikowe.
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klasaCzytanie ze zrozumieniem tekstów i wypowiada- 

nie si  na ich temat. Ocenianie prawdziwo ci 
stwierdze . Cechy charakteru. Zdrobnienia imion. 
Wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Czytanie  
i pisanie wyrazów nale cych do tej samej 
rodziny. Pisanie ycze .

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 
bez przekroczenia progu dziesi tkowego. 
Ilustrowanie dzia a . Rozwi zywanie zada   
z tre ci . 

6.1 Mój przyjaciel

Czytanie wiersza M. Buczkówny 
„Koledzy”, analiza postaci. Ocenianie 
prawdziwo ci stwierdze . Wyró nianie 
cech dobrego przyjaciela. Dodawanie 
liczb w zakresie 20. Przedstawienie 
postaci przyjaciela rodkami 
plastycznymi. Zabawa „Lustra”.

6.2 Jeste my 
niepowtarzalni

Rozmowa o tolerancji dla „inno ci” 
w oparciu o zgromadzone zdj cia  
i do wiadczenia. Czytanie i czenie 
imion wypowiadanych w ró nej formie 
oraz pisanie ich. Tworzenie wyrazów  
o znaczeniu przeciwstawnym. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 
20 – rachunek pami ciowy.

Cechy dobrego przyjaciela. Podobie stwa  
i ró nice miedzy lud mi. Pozytywne cechy. 
Indywidualno . Dobro – warto  w yciu 
cz owieka. Prezentowanie swoich mocnych stron. 
Praca nauczyciela. Pracownicy szko y i ich 
zaj cia.

6. Przez ró owe 
okulary

6.3 By  dobrym

Definiowanie poj cia: „dobro”. 
Swobodne wypowiedzi na temat 
znaczenia dobroci w yciu cz owieka. 
Tworzenie scenek pantomimicznych 
„W tym jestem dobry”. Dodawanie  
i odejmowanie liczb w zakresie 20  
– ilustrowanie dzia a . Nauka piosenki 
„Najlepiej razem”.

Nauka piosenki „Najlepiej razem”. 

Praca plastyczna – portret „Mój przyjaciel”.  
Laurka z popcornu. Praca „Warkocz z krepiny dla 
naszej pani”.

6.4 Z pami tnika...

S uchanie tekstu A. Fr czek „Kartka  
z pami tnika nauczycielki”. 
Wypowiadanie si  na jego temat. 
Uk adanie i pisanie ycze  dla 
nauczycieli. Poznanie pisowni nazw 
wi t. Dodawanie i odejmowanie liczb 

w zakresie 20. Wykonanie laurki  
z popcornu. 

Tworzymy nowy folder w komputerze.

6.5 wi tujemy

Udzia  w uroczysto ci szkolnej z okazji 
Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 
Rysowanie portretu nauczyciela. Test 
„Czy dobrze si  znamy?” – czytanie  
i uzupe nianie zda  o nauczycielach. 
Poznawanie pracowników szko y i ich 
zaj . „Warkocz z krepiny dla naszej 
pani” – zabawa plastyczna. 

wiczenia rozwijaj ce ró ne sposoby poruszania 
si : trucht, bieg, marsz. 
Turniej dru yn: zabawy skoczne obunó  oraz 
skoki przez przeszkod  naturaln  w terenie. 
Skoki w dal z miejsca i z rozbiegu.  
Zabawy z pi k  „Pi ka parzy”.



Dobierz dzieci w pary. Dzieci w rytm muzyki wykonuj  ruchy 
wskazane przez ciebie: kla ni cie w d onie, kla ni cie r k 
prawych, kla ni cie w d onie, kla ni cie r k lewych, wskazanie 
na siebie, wskazanie na koleg , uderzenie trzy razy w obie d onie 
kolegi. 

Taniec na dzie  
dobry

Co by by o, gdyby ludzie nie mieli 
przyjació ? Czy umiesz by  
przyjacielem? Dlaczego? 
Dlaczego pies jest najlepszym 
przyjacielem cz owieka?

Ucze : 
omawia cechy fizyczne osób,  
wymienia cechy prawdziwego 
przyjaciela, opowiada o swoim 
przyjacielu, wiczy dodawanie liczb 
w zakresie 20.Dzieci siedz  w kr gu. Przeczytaj im wiersz M. Buczkówny

„Koledzy". Nast pnie popro  je o odpowied  na pytania: O kim 
jest mowa w wierszu? Kto opowie o swoim przyjacielu? Od kiedy 
si  przyja nicie? Co jest w tej przyja ni najwa niejsze? Nasi najlepsi 

koledzy

Po ó  na rodku klasy sylwetk  postaci, a na awce pod tablic  
pude ko kartonowe, w którym umieszczone s  kartoniki  
z zapisanymi ró nymi cechami. Dzieci kolejno wyjmuj  z pude ka 
kartoniki. Je li zapisana cecha jest charakterystyczna dla 
przyjaciela k ad  j  obok sylwetki, je li nie, wrzucaj  do kosza. 
Gdy dzieci wyjm  wszystkie kartki, przeczytajcie cechy 
charakterystyczne prawdziwego przyjaciela.

Cechy prawdziwego 
przyjaciela

wiersz M. Buczkówny „Koledzy”, 
du  sylwetk  postaci, kostk  do gry 
pude ko kartonowe, w którym 
umieszczone s  kartoniki  
z zapisanymi ró nymi cechami, 
tabel  z zapisanymi liczbami  
z zakresu drugiej dziesi tki, 
wyrazy tworz ce zdania

6.1  
Mój przyjaciel

Dzieci otrzymuj  tabele z zapisanymi liczbami z zakresu drugiej 
dziesi tki. Ch tne dzieci rzucaj  kostk  i podaj  liczby oczek, 
które nale y doda  do liczb zapisanych w górnej cz ci tabeli. 
Sprawdzaj  poprawno  wykonanych dzia a . 
 

Zabawa 
matematyczna

reprodukcje z portretami dzieci, 
farby, p dzel, pojemnik na wod .

Dzieci ogl daj  zgromadzone reprodukcje portretów. 
Porozmawiaj z nimi na temat wygl du osób, ubioru i wyrazu 
twarzy. Spytaj: Czym jest portret? Jak rozmieszczona jest posta  
na kartce? Jakie s  proporcje cia a ludzkiego? Nast pnie zach  
dzieci do przedstawienia rodkami plastycznymi swojego 
przyjaciela. 

Praca plastyczna: 
„Mój przyjaciel”

Zapro  na rodek klasy 12 dzieci. Ka de z nich otrzymuje 
napisany na kartonie wyraz. Ich zadaniem jest dobranie si   
w pary tak, aby otrzymane przez nich wyrazy utworzy y zdania. 
Ka da z par prezentuje utworzone zdanie, mówi ce o tym, jak 
zdobywa  przyjació . Wszyscy uczniowie g o no je powtarzaj : 
„u miechajcie si  do siebie”, „rozmawiajcie ze sob ”, „szanujcie 
si  wzajemnie”.

Jak zdobywa  
przyjació ?

Zabawa ruchowa  
„Lustra”

Popro  dzieci o dobranie si  w pary i ustawienie si  twarz  do 
siebie. Jedno dziecko wykonuje dowolne ruchy, a drugie je 
na laduje. Na twój sygna  dzieci zamieniaj  sie rolami.

umie  sylwet  postaci  
z umieszczonymi obok cechami 
prawdziwego przyjaciela.

Napisz w kilku zdaniach  
o swoim przyjacielu.



Zaprezentuj dzieciom przygotowane wcze niej zdj cia (wycinki  
z prasy, z reklam) ludzi ró nych ras, o ró nych kolorach w osów, 
oczu, wysokich, niskich, niepe nosprawnych, policjantów, 
nauczycieli, bezdomnych. Rozdaj zdj cia, tak aby ka de dziecko 
otrzyma o jedno z nich. Dzieci opowiadaj  o swoich skojarzeniach 
z dan  osob . Nadaj  im imiona. 

Ka dy jest inny Co by by o, gdyby my wszyscy mieli 
identyczne zainteresowania i 
upodobania? Czy zwierz ta te  s  
niepowtarzalne? Czy lepiej jest by  
podobnym do swoich kolegów, czy 
zupe nie innym?

Ucze : rozumie znaczenie „inno ci” 
w ród ludzi, poprawnie u ywa s ów 
okre laj cych cechy charakteru, 
poprawnie tworzy zdrobnienia, 
wiczy dodawanie i odejmowanie 

liczb w zakresie 20.Spytaj dzieci: jakimi s owami mo emy zast pi  s owo „inny”? 
Zapisz na tablicy propozycje dzieci. Wyja nij, e ka dy jest inny  
i dlatego ca y wiat jest pi kny i ciekawy. Ka demu mo e 
podoba  si  co  innego i ma do tego prawo. Porozmawiaj  
o tolerancji dla inno ci w ró nym kontek cie, nie tylko cech 
fizycznych.

„Inny”

Dzieci przypominaj  imiona osób ze zdj . Wymieniaj  swoje 
imiona i odpowiadaj  na pytania: Jak do ciebie zwracaj  sie twoi 
bliscy? W jakiej jeszcze formie mo na wymawia  twoje imi ? 
Dzieci podaj  zdrobnienia innych imion. Zapisuj  je z podzia em 
na sylaby. 

Zdrobnienia

zdj cia ludzi o ró nych kolorach 
w osów, oczu, wysokich, niskich, 
niepe nosprawnych, policjantów, 
nauczycieli, bezdomnych dla 
ka dego dziecka, kostki do gry, 
ilustracje znanych postaci 
bajkowych, kartoniki  
z przymiotnikiem okre laj cym 
cech .6.2 Jeste my 

niepowtarzalni
Dobierz dzieci w pary. W parach kulaj  trzema kostkami. Dziecko, 
które pierwsze poda wynik dodawania, daje sobie punkt 
(patyczki). Nast pnie zapisz na tablicy dwucyfrow  liczb  20. 
Dzieci kolejno kulaj  kostk  i otrzyman  liczb  oczek odejmuj  od 
20. Dziecko, które pierwsze poda wynik, daje sobie punkt. Na 
koniec dzieci zliczaj  swoje punkty. 

Rachunek 
pami ciowy

wyci te kwiatki.

Rozdaj dzieciom wyci te kwiatki, na których zapisuj  kilka 
charakterystycznych cech kolegi, kole anki z awki. Dzieci siadaj  
w kr gu. Na twój sygna , dzieci podaj  sobie „odwrócone” kwiatki. 
Na kolejny sygna  przerywaj  czynno . Wskazane dziecko 
odczytuje cechy z kwiatka, a pozosta e dzieci odgaduj , kogo one 
opisuj .  

Niepowtarzalni

Umie  na tablicy ilustracje znanych postaci bajkowych. Dzieci 
kolejno losuj  kartoniki z przymiotnikiem, okre laj cym cech   
i przyporz dkowuj  do w a ciwej postaci. Nast pnie tworz  pary 
o znaczeniu przeciwnym z podanymi przymiotnikami.   Zabawa 

przymiotnikiem

Podsumowanie 
zaj

Na zako czenie zaj  poka  dzieciom plansze ze zdaniami 
podsumowuj cymi. Dzieci wybieraj  jedno ze zda  i je ko cz : 
Dzisiaj dowiedzia em si … 
Zaskoczy o mnie... 
Odkry em, e... 
Zdziwi o mnie to, e...

zapisz wyraz „Inny” i s owa 
zast puj ce go, podane przez 
dzieci.

dzieci zapisuj  zdrobnienia imion  
z podzia em na sylaby oraz pary 
przymiotników o znaczeniu 
przeciwnym.

Napisz w kilku zdaniach, 
dlaczego jeste  
niepowtarzalny?



Dzieci swobodnie poruszaj  si  po sali przy dowolnej muzyce, 
witaj  si  i mówi  sobie co  mi ego.

Zabawa na 
powitanie

Co to znaczy "by  dobrym"? 
Jak okazujesz dobro  rodzicom, 
rodze stwu, zwierz tom? 
Czy zwierz ta s  dobre?

Ucze : 
prezentuje swoje mocne strony, 
wyja nia znaczenie dobroci,  
wiczy dodawanie i odejmowanie 

liczb w zakresie 20.
Rozdaj dzieciom ma e karteczki oraz przybory do rysowania.  
Ich zadaniem jest wyra enie w formie graficznej (np. symbolu, 
rysunku) w asnego skojarzenia ze s owem „dobro”. Dzieci 
prezentuj  swoje rysunki, grupuj  takie same. Swobodnie 
rozmawiaj  o swoich pracach.

Graficzne 
skojarzenia

Dzieci wypowiadaj  si  na temat znaczenia dobroci w yciu 
cz owieka. Spytaj: Co to jest dobro? O kim mo emy powiedzie , 
e jest dobry? Czy dobro jest wa ne, potrzebne w yciu? 

Dlaczego? Czy mylisz czasami o sobie, e jeste  dobry/dobra? 
Kiedy tak my lisz? Nast pnie dzieci tworz  i zapisuj  rodzin  
wyrazu „dobro” w zeszytach.

„Dobro”

ma e karteczki, 
kartoniki z dzia aniami w zakresie 
20, piosenk  „Najlepiej razem”.

6.3  
By  dobrym

Dzieci dobieraj  si  w pary. Ich zadaniem jest pokazanie za 
pomoc  pantomimy w czym s  najlepsi. Partnerzy odgaduj   
i nazywaj  prezentowane czynno ci. „W tym jestem 

dobry”

przybory do rysowania.

Dzieci losuj  kartoniki z zapisanymi dzia aniami. W parach 
uk adaj  do nich tre , ilustruj  j . Po wykonaniu zadania umie  
na tablicy wszystkie kartoniki z dzia aniami. Dzieci kolejno 
prezentuj  klasie swoje ilustracje. Pozosta e wskazuj  poprawne 
dzia anie do tej e ilustracji. 

Zadania 
matematyczne

Dzieci wys uchuj  piosenki „Najlepiej razem”. Powtarzaj  
pierwsz  zwrotk  i refren piosenki. Nast pnie dzieci staj   
w kr gu, piewaj  piosenk , a podczas refrenu chwytaj  si  za 
r ce i unosz  je do góry. „Najlepiej razem”

Zabawa: „Cebula”

Powiedz dzieciom by stworzy y dwa ko a: zewn trzne  
i wewn trzne. Dzieci z ko a wewn trznego ustawione s  twarzami 
do dzieci z ko a zewn trznego. Obserwuj  si  nawzajem  
w parach. Na sygna  odwracaj  si  plecami i zmieniaj  co   
w swoim wygl dzie (np. robi  dziwn  min , podwijaj  r kawy itp.) 
Nast pnie, na kolejny sygna , odwracaj  si  twarz  do siebie  
i mówi , co zmieni o si  w wygl dzie osoby, stoj cej naprzeciwko.

dzieci zapisuj  rodzin  wyrazu 
„dobro”.

Napisz, w czym jeste  
najlepszy.



Dzieci ustawiaj  si  w kr gu. Wymie  poszczególne elementy 
cia a, a dzieci dotykaj  si  za nie z osob , która stoi po prawej  
i lewej stronie: „Witaj  si  nasze stopy. Witaj  si  nasze d onie. 
Witaj  si  nasze czo a. Witaj  si  nasze brzuchy” itp. Witaj  si  nasze 

cia a!

 
Jak wygl da yby lekcje, gdyby nie by o 
nauczycieli? 
Jakie yczenia chcia by us ysze  twój 
nauczyciel? 

Ucze : 
okre la cechy dobrego nauczyciela, 
zapisuje poprawnie nazwy dni 
wi tecznych, potrafi u o y  i 

napisa  krótkie yczenia, wiczy 
dodawanie w zakresie 20.Rozdaj dzieciom niebieskie kartki w dowolnej liczbie. 

Dzieci wypisuj  cechy dobrego ich zdaniem nauczyciela  
(na jednej kartce, jedna cecha). Rozwie  na tablicy szary papier.  
Dzieci przyklejaj  na nim karteczki uk adaj c je jednocze nie 
wed ug takich samych lub bardzo podobnych cech. Porozmawiaj 
z dzie mi o tym, na ile te cechy s  wa ne w pracy nauczyciela  
i dlaczego. 

Dobry nauczyciel

Przeczytaj dzieciom tekst A. Fr czek „Kartka z pami tnika 
nauczycielki”. Dzieci wypowiadaj  si  spontanicznie na temat 
tekstu i koncertu dla nauczyciela. Odpowiadaj  na pytania do 
tekstu: Jakie wi to opisa a nauczycielka? Z czego by a zrobiona 
laurka? Co by o najwi ksz  niespodziank  dla nauczycielki?

Kartka  
z pami tnika

niebieskie karteczki (min. 3 dla 
ka dego dziecka), tekst A. Fr czek 
„Kartka z pami tnika nauczycielki”, 
rozsypanki wyrazowe z nazwami 
wi t, arkusz szarego papieru.

6.4  
Z pami tnika...

Umie  na tablicy rozsypanki wyrazowe – nazwy wi t (m.in. 
Dzie  Komisji Edukacji Narodowej). Dzieci tworz  i zapisuj  
poprawne wyra enia, zwracaj c uwag  na ich pisowni . Nazwy wi t

upra ony popcorn, kolorow  
tekturk  falist , sznurek i we n   
(na ody ki), wst k , kartoniki  
z liczbami od 1 do 10.

Dzieci maluj  farbkami przyniesiony popcorn. Nast pnie rysuj  
na tekturce falistej do  du y okr g obrysowuj c tekturowe ko a 
przyklejaj  do niego kolejne kwiaty z popcornu. Do przygotowa- 
nego bukietu przyklejaj  ody ki ze sznurka lub we ny. Na rodku 
przywi zuj  eleganck  kokardk . Na koniec zapisuj  na tablicy 
yczenia, przepisuj  je na swoje laurki.

Laurka z yczeniami

Dzieci „kulaj ” w parach trzema kostkami. Zapisuj  dzia ania 
dodawania w zeszycie, podaj  poprawny wynik.  
 
Nast pnie dzieci przygotowuj  kartoniki z liczbami od 1 do 10. 
Powiedz: 18 to 10 i..., 19 to 12 i ..., a dzieci podnosz  do góry 
kartoniki z brakuj cymi liczbami. 

wiczymy 
dodawanie

Podsumowanie 
zaj

Dzieci po otrzymaniu pi eczki-gniotka ko cz  zdanie: 
Czy waszym zdaniem takie zaj cia jak dzisiejsze by y nam 
potrzebne? Co one nam da y? Co podoba o si  wam w nich 
najbardziej? 

umie  arkusz szarego papieru  
z przyklejonymi cechami idealnego 
nauczyciela oraz rozsypanki 
wyrazowe z nazwami wi t.  

dzieci zapisuj  nazwy wi t oraz  
dzia ania i rozwi zania dodawania 
trzech sk adników.



Dzieci staj  w kr gu. Sta  w rodku i zapro  jedno dziecko, 
wo aj c je po imieniu. Tworz c drugie ko o w rodku dzieci wo aj  
si  po kolei imionami, dopóki wszyscy nie znajd  si  w jednym 
kr gu. Na koniec g o no odpowiadaj  na twoje pytanie: Jak si  
macie?

Powitanie Dlaczego wi towaniu towarzyszy 
rado  i wesele? Dlaczego warto 
wi towa ? wi tujemy imieniny, 

urodziny, ró ne wi ta. Jakie masz 
inne propozycje? Mo e wi to 
Godziny 12.00?

Ucze : wymienia cechy swojego 
nauczyciela, wymienia nazwy 
zawodów osób pracuj cych  
w szkole, poprawnie czyta  
i uzupe nia zdania, potrafi wykona   
warkocz z krepyDzieci losuj  karteczki z niedoko czonymi zdaniami. Czytaj  je 

kolejno i uzupe niaj . Nasza Pani lubi, gdy w klasie jest... a ja 
lubi , gdy... Moja pani lubi chodzi  ubrana w... a ja w ... 
Ulubionym kolorem naszej Pani jest..., a mój ... Pani nie lubi, 
gdy... a ja ...

Test: Czy dobrze si  
znamy?

Wybierz jedno ch tne dziecko do wykonania na tablicy portretu 
Pani z zawi zanymi oczami. Pozosta e dzieci daj  mu wskazówki. 
Na koniec pochwal dzieci za pomoc koledze.  

Portret naszej pani

u miechni te bu ki, 
uk adank -serce w kopercie, 
niedoko czone zdania (patrz: tre  
lekcji).

6.5  
wi tujemy...

Rozdaj dzieciom kopert  z uk adank . Zadaniem dzieci jest jak 
najszybciej u o y  serce i przeczyta  znajduj cy si  na nim napis: 
„Dzie  Komisji Edukacji Narodowej”. Umie  na tablicy napis: 
„Pracownicy szko y”. Dzieci zapisuj  wokó  niego nazwy zawodów 
ludzi pracuj cych w szkole. Nast pnie dzieci tworz  pary  
i odpowiadaj  na przemian na pytanie: Co robi ta osoba  
w szkole? 

Uk adanka

krep

Dzieci losuj  karteczki w sze ciu kolorach. Tworz  grupy,  
w których wykonuj  w jak najkrótszym czasie warkocz z krepy  
i przypinaj  go „swojej Pani”. Warkocz dla pani

Dzieci uczestnicz  w uroczysto ci szkolnej z okazji Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej.

Uroczysto  
szkolna

Pakuj  swoj  
walizk ...

Dzieci siadaj  w kole. Zastanawiaj  si , co by o wa nego tego 
dnia, co zabior  ze sob  do domu. Kolejno mówi : Pakuj  swoj  
walizk  i wk adam do niej... 
Na koniec lekcji egnaj  si  ze sob  z u miechem.
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klasaWypowiadanie sie na temat tre ci wiersza. 

Odpowiadanie na pytania. Czytanie fragmentów 
wiersza. Poj cie czasownika i jego rola w zdaniu. 
Przyporz dkowywanie czasowników do 
rzeczowników. Wyrazy d wi kona ladowcze. 
Utrwalenie pisowni wyrazów z „h”. 

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 
bez przekroczenia progu dziesi tkowego. 
Dodawanie i odejmowanie wyra e  mianowanych 
(z ) w zakresie 20. Rozk adanie wyra e  
mianowanych na sk adniki. Zabawy 
matematyczne.

7.1 Muzyka przyrody

Poznawanie wyrazów 
d wi kona ladowczych.  
S uchanie muzyki i wypowiadanie si  
na temat skojarze . Pi kno przyrody  
w obrazach Che mo skiego. Nauka 
„Deszczowej muzyki”. Przedmioty  
i materia y, na laduj ce odg os 
padaj cego deszczu.

Odg osy przyrody. Znaczenie muzyki przyrody  
w yciu cz owieka. Ha as przyczyn  wielu chorób. 

7.2 Spotkanie  
z Chopinem

S uchanie wiersza W. Chotomskiej 
„Fortepian” z towarzyszeniem muzyki. 
Co s ycha  w muzyce Chopina? – 
wyra enia, opisuj ce odg osy przyrody. 
Poznanie ycia i twórczo ci F. Chopina 
prezentacja multimedialna. czenie 
dzia a  w zakresie 20 z wynikami. 
Okre lanie dynamiki utworów Chopina. 

Chopin – polski kompozytor. Nauka „Deszczowej 
muzyki”. Naturalne efekty akustyczne. S uchanie 
muzyki przyrody. S uchanie i rozpoznawanie 
odg osów. 7. Muzyka 

maluje nastroje
7.3 Muzyka gra 

S uchanie wiersza D. Gellner „Graj cy 
poci g”. Wyró nianie wskazanych 
fragmentów. Przyporz dkowywanie 
czasowników do rzeczowników. 
Obliczenia pieni ne w zakresie 20. 
Poznawanie instrumentów muzycznych 
i ich klasyfikowanie. Plastyczne 
przedstawienie muzyki Chopina. 

S uchanie utworów F. Chopina. Okre lanie 
dynamiki wybranych utworów. Muzyka w yciu 
cz owieka. Instrumenty i ich charakterystyczne 
cechy. S uchanie muzyki. Zabawa rytmiczna: 
„Poci g”. Swobodne improwizacje wokalne.

Przedstawienie sceny inspirowanej muzyk   
F. Chopina.

7.4 Muzyka jest 
wsz dzie

Swobodne wypowiedzi na temat 
muzyki w oparciu o wiersz 
E. Zechenter-Sp awi skiej „Muzyka 
jest wsz dzie”. Rozpoznawanie  
i nazywanie odg osów. Dostrzeganie 
szkodliwo ci ha asu. Utrwalenie 
pisowni wyrazów z „h”. Dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 20. 

Poznajemy etapy zapisywania dokumentu  
w komputerze.

Zabawy rozmaite z pi k  w marszu i w biegu. 
Zabawy ruchowe przy muzyce: kroki 
naprzemienne. Zabawa ze piewem „Mam 
chusteczk  haftowan ”. Zabawy rozwijaj ce si   
i skoczno . Rzuty pi k  do celu sta ego.



Powiedz dzieciom by stan y w kr gu. Dzieci sk adaj  d onie  
w „koszyczek” i ostro nie podaj  kolejno kropelk  deszczu, 
k ad c z o one d onie w d onie osoby stoj cej obok.

Kropelka wody Co by by o, gdyby znikn y d wi ki? 
Czy d wi k odbieramy tylko uszami? 
Jakie d wi ki przyrody s  najmilsze 
dla ucha? Gdyby  by  wielkim 
malarzem, to co by  namalowa ?

Ucze : 
potrafi wypowiedzie  si  na temat 
ilustracji, wskazuje wyrazy 
d wi kona ladowcze, potrafi 
na ladowa  d wi ki ró nych 
rodowisk, odczytuje nastrój muzyki. 

Dzieci s uchaj  nagra  odg osów przyrody: wiatru, amania ga zi, 
strumyk, szumu lasu, burzy, ptaków, dzi cio a, aby, komarów, 
dzikich kaczek itp. Nast pnie dobieraj  si  parami. Losuj  
kartoniki z wyrazami: góry, morze, las, ulica, ka, pole. Czytaj  
wyrazy i podaj  skojarzenia. Rozmawiaj  o tym, co mo e tworzy  
muzyk  w danym rodowisku. 

Muzyka przyrody

Kolejno umie  na tablicy ilustracje lub zdj cia przedstawiaj ce 
ró ne rodowiska przyrodnicze. Zach  dzieci do na ladowania 
d wi ków charakterystycznych dla danego rodowiska. Jakie d wi ki tu 

spotkamy?

nagrania odg osów przyrody, 
kartoniki z wyrazami: góry, morze, 
las, ulica, ka, pole,  
kartoniki ze zwierz tami, kartoniki  
z nazwami odg osów i nazwami 
zwierz t, reprodukcj  obrazu 
Che mo skiego, muzyk  
Beethovena „Scena nad 
strumykiem”.7.1 Muzyka 

przyrody
Dzieci siedz  w kr gu. U ó  na rodku kartoniki ze zwierz tami. 
Dzieci s ysz c odg osy zwierz t, wskazuj  poprawnie kartonik ze 
zwierz ciem. Nast pnie losuj  kartoniki z nazwami odg osów  
i nazwami zwierz t. Czytaj  kolejno wyrazy i cz  je w pary. 
Zapisuj  je w zeszycie. 

Jakie zwierz  
wydaje ten odg os?

gazety, celofan, miski i butelki  
z wod , instrumenty, y eczki.

Poka  dzieciom reprodukcj  obrazu Che mo skiego, 
przedstawiaj c  pi kno przyrody. Nast pnie dzieci s uchaj  
muzyki Beethovena „Scena nad strumykiem” jednocze nie 
odgaduj c odg osy przyrody w niej zilustrowane. Nast pnie 
swobodnie porozmawiaj z dzie mi na temat muzyki przyrody.  

Nad strumykiem

Dzieci s uchaj  i piewaj  „Deszczow  muzyk ” cicho – g o no  
z wykorzystaniem w refrenie naturalnych efektów akustycznych 
(tupni cie, klaskanie). Odkrywaj  ró ne przedmioty i materia y za 
pomoc  których mo na wywo a  odg os padaj cego deszczu: 
gazety, celofan, miski i butelki z wod , instrumenty, y eczki. 
Prezentuj  d wi ki wydobywane przez zgromadzone przedmioty  
i materia y.

„Deszczowa 
muzyka”

Podsumowanie 
zaj

S uchaj c „Preludium Deszczowego” F. Chopina przy 
zas oni tych oknach i zapalonych wiecach spytaj dzieci kolejno 
jak si  teraz czuj  i o czym na pewno opowiedz  rodzicom  
z dzisiejszych zaj . 

umie  ilustracje lub zdj cia 
przedstawiaj ce ró ne rodowiska 
przyrodnicze.

dzieci zapisuj  nazwy odg osów  
i nazwy zwierz t.

Napisz, jaka wed ug ciebie 
jest muzyka przyrody. 



Dzieci uk adaj  has o z pl taniny literowej: F R Y D E R Y K  C H 
O P I N i  wspólnie je odczytuj , a nast pnie zapisuj  w zeszycie. 
Zwró  uwag  na wielk  liter  w pisowni imion i nazwisk oraz 
w a ciw  pisowni  i wymow  nazwiska Chopin. Swobodnie 
porozmawiaj z dzie mi na temat ycia i twórczo ci Chopina. 

Poznajemy  
Chopina

Jak  muzyk  lubisz? Kiedy lubisz jej 
s ucha ? Dlaczego filmom towarzyszy 
muzyka? Jaki jest twój ulubiony 
instrument?  

Ucze : poznaje ycie i twórczo  
Chopina, reaguje na zmiany 
dynamiki w muzyce, potrafi 
na ladowa  odg osy przyrody, 
wiczy dodawanie i odejmowanie 

liczby w zakresie 20.Przedstaw dzieciom prezentacj  multimedialn  o F. Chopinie 
„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem wiata 
obywatel” po czon  z twoim komentarzem.  
Dzieci wskazuj  na mapie fizycznej Polski elazow  Wol . Chopin – sercem 

Polak

Przeczytaj dzieciom wiersz W. Chomskiej „Fortepian” przy 
muzyce Chopina. Zadaj dzieciom pytania dotycz ce jego tre ci. 
Nast pnie dzieci cicho czytaj  wiersz, wyszukuj c odg osów 
przyrody. Ustalaj , co s ycha  wed ug wiersza w muzyce Chopina 
czytaj c wylosowane kartoniki z wyra eniami: piew ptaków, 
szum wiatru, b bnienie deszczu, piew wierszczy, t tent koni, 
dzwonienie dzwonu. Dzieci zapisuj  wybrane wyra enia.

„Fortepian”

plansz  obrazuj c  dynamik   
w muzyce, du e i ma e kó ko dla 
ka dego ucznia,  
wiersz W. Chotomskiej „Fortepian”, 
prezentacj  multim. o Chopinie, 
kartoniki z wyra eniami (patrz: tre  
lekcji), kartoniki z dzia aniami  
w zakresie 20 i wynikami tych 
dzia a .7.2 Spotkanie  

z Chopinem
Wybierz dziecko, które g o no odczyta zapisane wyra enia. 
Pozosta e dzieci na laduj  wymienione odg osy przyrody. 

D wi ki przyrody

Dzieci losuj  kartoniki z dzia aniami w zakresie 20 i wynikami tych 
dzia a . Przy d wi kach muzyki Chopina cz  si  w pary, cz c 
wynik z dzia aniem. Zapisuj  dzia ania w zeszytach. Liczymy  

z Chopinem

Dzieci s uchaj  fragmentów utworów Chopina: Mazurek F-dur op. 
68 nr 3, Preludium A-dur op. 28 nr 7. Okre laj  dynamik  
utworów, przyporz dkowuj c wybrany utwór do planszy 
obrazuj cej dynamik  (du o lub ma o kó ek). Dynamika w 

muzyce Chopina

Podsumowanie

Dzieci siadaj  w kr gu. Obrazuj  zmiany dynamiczne unosz c 
du e lub ma e kó ko. Nast pnie odpowiadaj  kolejno na pytania: 
O jakim wybitnym Polaku mówili my dzi  na zaj ciach? Jaki 
instrument najbardziej ukocha  kompozytor?

zapisz has o z pl taninki literowej:  
F R Y D E R Y K   C H O P I N

dzieci zapisuj  dzia ania 
dodawania i odejmowania w 
zakresie 20 oraz wyra enia - 
odg osy przyrody

Doko cz zdania:  
„Chopin by ...” 
„Gra  na...”



Dzieci siedz  w kr gu. Uk adaj  z rozsypanki literowej wyraz 
zwi zany z tematem zaj : „MUZYKA”. Nast pnie przeczytaj im 
wiersz W. Chotomskiej „Muzyka pana Chopina”. Dzieci 
wypowiadaj  si  swobodnie na temat muzyki. „Muzyka pana 

Chopina”

Co to znaczy, e muzyka gra  
w cz owieku? 
Jak mo na „s ysze ” muzyk  d o mi?

Ucze : wypowiada si  na temat 
muzyki, poznaje ró ne instrumenty, 
potrafi po czy  rzecz., ilustruje 
muzyk  Chopina, reaguje ruchem na 
muzyk , wykonuje obliczenia 
pieni ne.Opowiedz dzieciom o ró nicy mi dzy instrumentami strunowymi, 

d tymi i perkusyjnymi. Roz ó  na pod odze w rozsypce nutki  
z nazwami instrumentów muzycznych. Dzieci s uchaj  nagrania, 
tworz c swobodne improwizacje ruchowe. Muzyka milknie i dzieci 
zaczynaj  zbiera  rozrzucone nutki. Czytaj  nazwy i szukaj  
innych instrumentów ze swojej grupy, wymieniaj c wspólne cechy 
instrumentów.

Instrumenty 

Przeczytaj dzieciom wiersz D. Gellner „Graj cy poci g”. Dzieci 
spontanicznie wypowiadaj  si  na temat jego tre ci. Nast pnie 
wybrane dzieci g o no czytaj  wiersz, a pozosta e wyró niaj  
fragmenty dotycz ce: dziecka, poci gu, pasa era, staruszki. 
Nast pnie dzieci szukaj  w wierszu odpowiedzi na pytanie:  
Co robi  poci g? Co robi a staruszka? Co robi o dziecko?

„Graj cy poci g”

rozsypank  literowa: MUZYKA, 
wyci te nutki z nazwami 
instrumentów muzycznych, 
wiersz D. Gellner „Graj cy poci g”, 
nagrania ró nej muzyki, 
na ka d  par  dzieci: kartoniki  
z rzeczownikami i czasownikami 
(patrz: tre  lekcji), bilety na koncert, 
banknot 20 z .7.3  

Muzyka gra
Dzieci losuj  po jednym kartoniku z rzeczownikiem lub czaso- 
wnikiem zwi zanym z muzyk  i instrumentami muzycznymi 
(jeden rzeczownik odpowiada jednemu czasownikowi). Dzieci 
czytaj  wyrazy, a nast pnie szukaj  swojej pary przyporz dko- 
wuj c rzeczownikowi odpowiedni czasownik. Nast pnie uk adaj   
i zapisuj  w zeszycie zdania z par  wyrazów. 

Co robi tr bka?

kilka kredek zwi zanych gumk , 
kartki papieru.

Dzieci dobieraj  si  parami. Rozdaj ka dej parze bilety na 
koncert i jeden banknot 20 z otowy. Dzieci obliczaj , czy 
wystarczy im pieni dzy na dwa bilety i ile otrzymaj  reszty. Czy starczy nam  

na dwa bilety?

Dzieci s uchaj  z zamkni tymi oczami fragmentu utworu  
F. Chopina i wyobra aj  sobie abstrakcyjne obrazy lub rysunki 
sk adaj ce si  z ró nych linii. Nast pnie rysuj  kilkoma kredkami 
zwi zanymi gumk  swoje wizje do muzyki F. Chopina.  
Po zako czeniu rysowania, dzieci organizuj  wystaw   
i rozmawiaj  z innymi o swoich pracach.

Rysujemy muzyk

 Poci g wra e

Dzieci tworz  poci g. Kiedy us ysz  melodi  – poci g rusza 
wolno ze stacji i porusza si  coraz szybciej w rytm s yszanej 
muzyki. Dzieci imituj  g osem ruch poci gu. Gdy muzyka zostaje 
przerwana poci g si  zatrzymuje. Na twój sygna , dzieci 
wykrzykuj  swoje wra enia z lekcji. Zaj cia ko cz  si .

zapisz u o on  rozsypank  
literow : „MUZYKA”.

dzieci zapisuj  dzia ania i wyniki 
dodawania i odejmowania wyra e  
mianowanych w zakresie 20 oraz 
zdania z par  wyrazów: 
rzeczownikiem i czasownikiem.



Dzieci siadaj  w kr gu. Kolejno podaj  sobie b benek 
i doka czaj  zdania z ró nym nat eniem g osu: cicho, g o no, 
szeptem: Muzyk  s ysz ..., Muzyki s ucham...

Wprowadzenie do 
tematu

Jak mo na schwyta  „ha a liwy” 
d wi k? Co by by o, gdyby my 
wszystkie nieprzyjemne d wi ki 
wrzucili do morza? Czy zwierz ta 
lubi  muzyk ?

Ucze : 
rozpoznaje i nazywa przyjemne  
i nieprzyjemne d wi ki, wiczy 
pisowni  wyrazów z „h”, wiczy 
dodawanie i odejmowanie liczb  
w zakresie 20.Przeczytaj dzieciom wiersz E. Zechenter-Sp awi skiej „Muzyka 

jest wsz dzie”. Dzieci swobodnie wypowiadaj  si  na temat tre ci 
wiersza. Ilustruj  j  ruchem.  „Muzyka jest 

wsz dzie”

Dzieci podaj  przyk ady d wi ków przyjemnych i nieprzyjemnych 
dla ucha i argumentuj  swoje wypowiedzi. Nast pnie s uchaj  
nagra  z ró nymi d wi kami. Reaguj  ruchem na d wi ki 
nieprzyjemne – zatykaj  uszy i przyjemne – machaj  d oni . 
Nast pnie spytaj dzieci: Jak odbierasz te d wi ki? Sk d 
pochodzi y? Jak reagujesz na ha as? Dlaczego?

D wi ki przyjemne  
i nieprzyjemne

b benek, nagrania z ró nymi 
d wi kami, wiersz E. Zechenter- 
Sp awi skiej „Muzyka jest 
wsz dzie”, w dk  na magnes, 
karteczki z wyrazami z „h” spi te 
spinaczem, karty do gry (patrz: tre  
lekcji), ma e naczynie z wod . 

7.4 Muzyka jest 
wsz dzie

Dzieci siadaj  w kr gu. Kolejno „ owi ” w dk  na magnes 
karteczki z wyrazami z „h” spi te metalowym spinaczem.  
W czasie gdy czytasz im wiersz „K opotliwe samo h”, dzieci maj  
za zadanie prezentowa  wyczytany wyraz. Nast pnie dzieci 
wypisuj  wyrazy z liter  „h” wewn trz konturu litery „H”.

 owimy ha a liwe 
wyrazy

kontur litery „H”.

Dzieci losuj  dwie karty. Tworz  sumy i ró nice z liczb na nich 
zapisanych. Podaj  wynik, który zapisuj  na tablicy. Dzia ania 
zapisuj  w zeszycie. Podaj sum , podaj 

ró nic

Ka de dziecko losuje karty z wyrazami z „h”, jedno dziecko 
otrzymuje o jedn  kart  wi cej. Dzieci wymieniaj  si  kartami (nie 
widz c zapisanych wyrazów) i odk adaj  pary wyrazów np. humor 
– humory. Osoba, która pierwsza od o y wszystkie karty 
wygrywa. Dziecko, któremu zostanie karta z wyrazem hipopotam 
zostaje „Czarnym Piotrusiem”. Po zako czonej grze dzieci 
zapisuj  wszystkie wyrazy w zeszycie.

 Czarny 
Piotru

 W cichym kr gu

Dzieci siadaj  w kole. Podaj  sobie w ciszy naczynie wype nione 
wod  w taki sposób, aby nic z niego nie wyla . Jednocze nie 
kolejno wymieniaj  szeptem zapami tane „ha a liwe” wyrazy. 
Na koniec lekcji po egnaj si  z dzie mi z u miechem. 

dzieci zapisuj  dzia ania 
dodawania i odejmowania  
w zakresie 20 oraz wyrazy z „h”.

U ó  kilka „ha a liwych” zda .
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Muzyka maluje nastroje. Dlatego 
trudno wyobrazi  sobie film lub 
bajk  bez muzyki. Muzyka mo e te  
zmieni  sens historii prezentowanej 
na ekranie lub w teatrze... 
 
Waszym zadaniem jest stworzenie 
krótkiego oryginalnego 
przedstawienia, które zawiera  
b dzie wylosowane przez Was 
WYRAZY. Przedstawienie to 
powinno pokazywa , dlaczego ha as 

jest szkodliwy dla zdrowia.  
Podczas prezentacji wykorzystacie 
wybrane DWA FRAGMENTY 
istniej cych UTWORÓW 
muzycznych. Stworzycie te  
INSTRUMENTY, za pomoc  których 
wyczarujecie TRZECI PODK AD 
MUZYCZNY do Waszego 
przedstawienia. Pami tajcie o tym, 
by Wasze przedstawienie by o 
dobrze s yszalne i zrozumia e dla 
publiczno ci. Powodzenia!

nagrania utworów: "Preludium deszczowe"  
F. Chopina, "Humoreska" A. Dworzaka oraz "W 
grocie króla gór" E. Griega, 
4 ma e kartoniki dla ka dego dziecka, 
fragmenty wybranego filmu ze cie k  d wi kow  i 
bez niej oraz fragmenty wybranego filmu z ró nymi 
rodzajami cie ki d wi kowej (smutn , weso , 
pe n  grozy itd.), niewielki karton (np. po butach), 
kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz z punktacj

Rozgrzewka

1. BARWY MUZYKI 
Ka de dziecko otrzymuje trzy ma e kartoniki. 
Zaprezentuj uczestnikom po kolei 
przygotowane utwory. Po ka dym fragmencie 
popro  dzieci o zakolorowanie kartonika na 
taki kolor, z jakim kojarzy im si  wys uchana 
muzyka. 
2. LISTA ATRYBUTÓW 
Ponownie zaprezentuj dzieciom fragmenty 
utworów, tym razem jednak popro  ich o 
podanie jak najwi kszej liczby przymiotników 
okre laj cych wys uchan  muzyk . 
3. PODZIA  NA GRUPY 
Podziel klas  na 4-5-osobowe grupy drog  
losowania lub inn  przyj t  metod . 

Muzyczne historie o ha asie

7

ró ne materia y, które przydadz  si  do tworzenia 
instrumentów muzycznych, 
klej, no yczki, 
kredki

Prezentacje

Muzyka nadaje sens Wyrazy i historie Instrumenty czymy w ca o

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  podczas 
prezentacji. W trakcie poszczególnych 
wyst pie  bardzo uwa nie obserwuj ka dy 
detal. Skup si  na tym co dobre, a to, co 
najbardziej si  Tobie podoba o zapisz sobie 
na kartce, aby przekaza  to potem dru ynie. 
Po obejrzeniu prezentacji zach  dzieci, by 
wypowiedzia y si  na temat rozwi za  innych 
grup - co by o dobre w danym 
przedstawieniu, a co nast pnym razem 
zrobi yby inaczej, eby ich przedstawienie 
by o jeszcze lepsze. Chocia  zaj cia maj  
form  mini-konkursu, staraj si  zwraca  
uwag  na to, e nie liczy si  wygrana, ale to, 
e uczestnicy ci ko pracowali, eby 

osi gn  wspólny cel.

1. FILM BEZ MUZYKI? Ogl danie fragmentu 
wybranego filmu w dwóch wersjach - z 
podk adem muzycznym i bez. Dyskusja na 
temat: "Co wnosi ce ka d wi kowa do filmu. 
Co by by o, gdyby w filmach nie by o muzyki?"  
2. CA KIEM INNA HISTORIA 
Ogl danie tego samego fragmentu filmu z 
ró nymi podk adami muzycznymi (np. 
smutnym, pe nym grozy, weso ym) - jaki wp yw 
na odbiór filmu mia a zmiana podk adu 
muzycznego? 
3. Przeczytanie i wyja nienie zadania. 
4. Ponowne wys uchanie utworów, oznaczenie 
ich numerami. Zapisanie na tablicy tytu ów 
utworów wraz odpowiadaj cymi im numerami i 
nazwiskami kompozytorów. 

1. Ka da dru yna otrzymuje tyle ma ych 
karteczek, ilu jest cz onków grupy. Na 
ka dym kawa ku papieru uczestnicy zapisuj  
po jednym wyrazie. Mo e to by  dowolny 
wyraz, który dzieciom przyjdzie do g owy, 
jednak wymy lone s owa w obr bie grupy nie 
powinny si  powtarza . Nast pnie wszystkie 
wyrazy wrzucamy do jednego pude ka, a 
ka de dziecko losuje nowy wyraz. 
Wylosowane s owa b d  musia y zosta  
u yte przez dru yny w czasie przedstawienia, 
powinny one zosta  wplecione w wymy lon  
przez grup  histori . 
2. Prac  nad wymy laniem historii grupy 
rozpoczynaj  od burzy mózgów: "Dlaczego 
ha as jest szkodliwy dla zdrowia?". Dzieci 
ustalaj  te  o czym b dzie ich przedstawienie

1. Podk ad muzyczny wymy lonego przez dzieci 
przedstawienia b dzie sk ada  si  z dwóch 
wybranych przez dru yny utworów istniej cych 
oraz z fragmentu stworzonego przez uczniów. 
Grupy zastanawiaj  si  i decyduj , które utwory 
b d  najlepiej pasowa y do ich przedstawienia i 
w których momentach powinny one zabrzmie . 
Nale y pami ta  o tym, aby wyznaczy  jedn  
osob  odpowiedzialn  za uruchamianie cie ki 
d wi kowej. 
 
2. Z przyniesionych do szkoly materia ów 
zespo y tworz  instrumenty. Uwaga! Uczniowie 
mog  dowolnie u ywa  swoich materia ów, 
powinni jednak pami ta  o tym, e wygl d 
jednego z instrumentów b dzie podlega  ocenie.

Przez reszt  zaj  dzieci dopracowuj  
instrumenty, historie i robi  próby swoich 
przedstawie .  
Obserwuj uwa nie prac  dru yn oraz to, jak 
dzieci wspó pracuj  ze sob . Porozmawiaj z 
ka d  grup  o ich przedstawieniu. Aby pomóc 
im uporz dkowa  prac  nad rozwi zaniem, 
zadawaj pytania pomocnicze i kontrolne.  
O czym b dzie Wasza historia? Jakie utwory 
wybrali cie? Czy utwory b d  oddawa  nastrój 
poszczególnych fragmentów historii? Kto jest 
za co odpowiedzialny? Jak powinno wygl da  
przedstawienie, aby by o zrozumia e dla 
odbiorców? Kto jest odpowiedzialny za 
wykonie instrumentu? itd. 

pomys owo  historii 1 - 10p.

jako  przedstawienia 1 -   5p.

jak dobrze muzyka oddaje nastrój 

poszczególnych scen 1 - 15p.

jako  art. jednego z instrumentów 1 - 10p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaZnaczenie poj : pogoda, meteorolog, prognoza, 

synoptyk. Wywiad z meteorologiem. Czytanie 
symboli pogodowych. Wyró nianie czasowników. 
Tworzenie rodziny wyrazu. Pisownia wyrazów  
z „rz” i „ó” wymiennym. Okr. nastroju wiersza. 
Uzupe nianie tekstu z lukami. Uk adanie zda . 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 
Poznawanie w asno ci dodawania – przemie- 
nno ci. Rozwi zywanie zada  tekstowych. 
Ilustrowanie zadania. 

8.1 Prognoza 
pogody

S uchanie wywiadu z meteorologiem. 
Poznawanie komunikatów pogodo- 
wych. Poj cia zwi zane z pogod . 
Czytanie prognozy pogody. Symbole  
i znaki pogodowe. Dodawanie liczb  
w zakresie 20 z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego. Praca plastyczno- 
techniczna: „Wiatrak”.

Kalendarz pogody. Prognoza pogody. Znaczenie 
pogody w yciu cz owieka. Jak powstaje wiatr? 
Dzia anie wiatru. Dlaczego pada deszcz? 
Chmury. Zmiany w przyrodzie pó n  jesieni . 

8.2 Wiatr

S uchanie wiersza D. Wawi ow „Jak 
wygl da wiatr?”. Przeprowadzenie  
prostego do wiadczenia i obserwacji. 
Czasownik w zdaniu. Tworzenie rodzi- 
ny wyrazu „wiatr”. Dodawanie w zakre- 
sie 20, przemienno  dodawania. 
Przedstawienie rodkami plastycznymi 
„Drzew na wietrze”, mieszanie kolorów.

Praca meteorologa. Nastrój i kolory pó nej 
jesieni. Nazwy uczu . Tradycje zwi zane z dniem 
Wszystkich wi tych. Trudne sytuacje w yciu 
cz owieka. 8. Pogoda 

jesieni
8.3 Chmury

S uchanie bajki M. Kownackiej  
„O czterech synach mamy pogody”. 
Deszcz – jesienne zjawisko pogodowe. 
Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym. 
Dodawanie liczb w zakresie 20  
z przekroczeniem progu dziesi tko- 
wego. Uk adanie tre ci zada  do 
ilustracji. Zabawy przy muzyce.

Rozpoznawanie zjawisk pogodowych – odg osy 
wiatru, burzy, deszczu, gradu). Na ladowanie 
odg osów wiatru. Nauka piosenki „W deszczowym 
rytmie”. Zabawy przy muzyce z wykorzystaniem 
gazet. Reagowanie ruchem na tonacj  dur i mol 
w muzyce. 

Praca plastyczno-techniczna: „Jesienny wiatrak”. 
„Drzewa na wietrze” – praca farbami 
plakatowymi. Kolory ciep e i zimne. Wykonanie 
ozdobnych chryzantem. 

8.4 Pó na jesie

Czytanie wiersza W. Badalskiej  
„Smutek jesieni”. Dostrzeganie nastroju 
pó nej jesieni. Pisownia wyrazów z „rz” 
wymiennym i „ó” wymiennym. 
Dodawanie liczb w zakresie 20  
z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego. Dobieranie kolorów  
w zale no ci od nastroju w muzyce. 

wiczymy umiej tno ci tworzenia folderów  
i zapisywania dokumentów w komputerze. 

8.5 Listopadowa 
zaduma

Czytanie wiersza D. Wawi ow „Znicze”. 
Wskazywanie fragmentów na zadany 
temat. Poznawanie polskich tradycji: 
„Wszystkich wi tych”, „Zaduszki”. 
Utrwalenie cz ci mowy: czasowniki  
i rzeczowniki. Uk adanie zda . 
Dodawanie w zakresie 20. Praca 
techniczna: „Nasze chryzantemy”.

wiczenia zwinno ciowe z szarfami. Zabawy 
rozwijaj ce skoczno . Koz owanie pi ki praw   
i lew  r k  w marszu, w biegu, po prostej. 
Zabawy indywidualne i zespo owe kszta tuj ce i 
rozwijaj ce si : „Przeci ganie liny”, „Wumrowane 
nogi”. Zabawa bie na: „Berek”.



Powitaj dzieci i popro  je, by wymieni y elementy panuj cej na 
dworze pogody. Spytaj o zwi zane z aur  ich dobre lub nie 
najlepsze samopoczucie. Nast pnie zaproponuj zabaw  
w niedoko czone zdania: Gdy wieci s o ce, to ... W czasie 
deszczu ch tnie ... Gdy pada nieg, to ... itd.

Jak si  dzisiaj 
czujesz?

Co by by o, gdyby w ogóle nie by o 
wiatru? 
Jaka jest twoja ulubiona pogoda? 
Dlaczego? 
Dlaczego ludzie sprawdzaj  prognoz  
pogody?

Ucze : poznaje jesienne zjawiska 
atmosferyczne, potrafi odczyta  
prognoz  pogody, poznaje poj cia 
zwi zane z pogod , wiczy dodawa- 
nie liczb w zakresie 20 z przekrocze- 
niem progu dziesi tkowego.Poka  i omów z dzie mi prezentacj  multimedialn  o zjawiskach 

przyrody i mapy pogody. Dzieci ogl daj  i komentuj  zdj cia 
przedstawiaj ce wiatr, chmury, deszcz i t cz . Nast pnie ch tne 
dzieci losuj  karteczki z symbolami elementów pogody. Zach  je 
do odegrania scenki pantomimicznej tak, aby pozosta e dzieci 
odgad y o jakie zjawisko atmosferyczne chodzi. 

Pogodowe 
kalambury

Przypnij na tablicy napisy: prognoza, meteorolog i synoptyk, 
meteorologia. Dzieci próbuj  wyja ni  te poj cia. Pomó  im 
poprawnie je zdefiniowa . Nast pnie przeczytaj dzieciom wywiad 
z meteorologiem i swobodnie porozmawiaj z dzie mi na jego 
temat. 

Meteorolog

prezentacj  multimedialn  „Zjawiska 
przyrody”, map  pogody, wiatrak, 
poj cia zapisane na tablicy: 
prognoza, meteorolog i synoptyk, 
meteorologia, konturow  map  
Polski, karty do dyktanda 
graficznego (patrz: tre  lekcji),  
2 talie kart, kostk .

8.1 Prognoza 
pogody

Rozdaj ka demu dziecku konturow  map  Polski. Dzieci 
umieszczaj  na niej swoje symbole pogodowe. Ch tne dzieci 
odgrywaj  role telewizyjnych prezenterów i próbuj  odczytywa  
prognoz  pogody z u o onej przez siebie mapy. Wymieniaj  
komu s  potrzebne informacje o pogodzie (lotnikom, rolnikom, 
marynarzom, kierowcom, s u bom komunalnym, turystom, 
ka demu z nas).

Mapa pogody

karteczki z symbolami elementów 
pogody, pionek do gry, listewk , 
pinezk , kwadrat wyci ty z kartonu 
o boku ok. 5 cm.

Rozdaj ka demu dziecku kart  podzielon  na 9 rz dów 
poziomych i 16 rz dów pionowych oznaczonych cyfrowo  
i literowo. Zadaniem dzieci jest po czy  podane punkty wed ug 
wys uchanej instrukcji. Prawid owo wykonana praca przedstawia 
chmur .  

Dyktando graficzne

Dzieci uk adaj  w a z 2 talii kart (bez figur). Kolejno rzucaj  
kostk  i przesuwaj  pionkiem, o tyle kart, ile wypad o oczek. 
Nast pnie sumuj  cyfr  na karcie, na której stoj ,  
z liczb  oczek na kostce. Je li rozwi  zadanie prawid owo 
zostaj  na tym polu, je li nie, cofaj  si  na poprzednie miejsce. 
Zapisuj  wybrane dzia ania w zeszycie. 

Matematyczny w  

Jesienny wiatrak

Dzieci nacinaj  kwadrat z kartonu po przek tnych, oko o 2,5 cm 
do rodka. Jego naro niki (co drugi) zaginaj  do rodka  
i przek uwaj  pinezk  w rodku. Pinezk  przymocowuj  do 
listewki. Gdy dzieci uko cz  prac  nad wiatraczkami, w cz 
wentylator – uczniowie obserwuj  i komentuj  ich dzia anie. 
Na koniec zaj , po egnaj si  z dzie mi i ycz im jak najlepszego 
samopoczucia.

umie  poj cia: prognoza, 
meteorolog i synoptyk, 
meteorologia.

dzieci zapisuj  dzia ania i wyniki 
dodawania w zakresie 20.

Napisz, w jaki sposób pogoda 
wp ywa na cz owieka, na jego 
samopoczucie, jego ubiór, 
rodzaj wykonywanej pracy?



Dzieci s uchaj  odg osów wiatru i wichury z nagrania. 
Porozmawiaj z nimi o ich wra eniach oraz rodzajach wiatru. 
Dzieci na laduj  ruchem ko ysz ce si  drzewa na wietrze, a inne 
biegaj  mi dzy „drzewami” z paskami poci tej folii, na laduj c 
wiatr g osem, szelestem papieru, za pomoc  instrumentów 
perkusyjnych itd. 

Wiatry i wichury Czy mo na wiatr dotkn , pow cha , 
skosztowa ? Jaki najcz ciej bywa 
wiatr: weso y, smutny, w ciek y czy 
samotny? Jak poznasz, e wieje silny 
wiatr, gdy jeste  w domu? 

Ucze : 
wie jak powstaje wiatr dzi ki 
przeprowadzonemu do wiadczeniu, 
tworzy rodzin  wyrazu „wiatr”, 
wiczy dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 20.Przeczytaj dzieciom wiersz D. Wawi ow „Jak wygl da wiatr?”. 
Dzieci odpowiadaj  na pytania: Jak wygl da wiatr? Po czym po- 
znajemy, e wieje wiatr? Czy mo na go zobaczy  go ym okiem? 
Czym mierzy si  si  i kierunek wiatru?  
Popro  dzieci o uzasadnienie swoich wypowiedzi. G o no czytaj  
odpowiednie fragmenty utworu. Na zako czenie zadania zach  
je do porównania wyobra e  poetki z w asnymi odczuciami.

Jak wygl da wiatr?

Przeprowad  do wiadczenie wyja niaj ce powstawanie wiatru  
w przyrodzie. Na tacy umocuj papierowy wiatraczek na ok. 30 cm. 
patyku. W odleg o ci ok. 5 cm. od patyka rozstaw 4 wieczki. 
Dzieci zapalaj  je. Po pewnym czasie wiatrak zaczyna sie kr ci . 
Dzieci obserwuj  i wyci gaj  wnioski. Porozmawiaj z dzie mi na 
temat po ytecznej i szkodliwej roli wiatru.

Jak powstaje wiatr?

nagranie d wi ków wiatru i wichury, 
instrumenty perkusyjne, 
wiersz D. Wawi ow „Jak wygl da 
wiatr?”,  
tac ,  
wiatraczek,  
4 wieczki, 
kolorowe chusteczki

8.2  
Wiatr

Dzieci czytaj  cicho wiersz „Jak wygl da wiatr?”. Wyró niaj   
w nim czasowniki. Wybrane dzieci odczytuj  je i uk adaj  z nimi 
zdania b d ce odpowiedzi  na pytanie: Co robi wiatr? 
Dzieci zapisuj  zdania w zeszycie. Nast pnie tworz  rodzin  
wyrazu „wiatr” zapisuj c wyrazy na tablicy i w zeszytach. 

Co robi wiatr?

paski poci tej folii,  
gazety,  
farby plakatowe,  
p dzel, 
kartki papieru, 
palety do mieszania farb.

Dzieci wykonuj  rachunek pami ciowy dodawanie liczb  
w zakresie 20, wykorzystuj c przemienno  dodawania.  
Nast pnie rozwi zuj  zadania tekstowe zwi zane z wiatrem. Przemienno  

dodawania

Poka  dzieciom zdj cia lub ilustracje przedstawiaj ce drzewa  
i ró ne ro liny na wietrze. Nast pnie dzieci przedstawiaj  
rodkami plastycznymi wiatr: „Drzewa na wietrze”, „Jesienny park 

podczas wiatru”. Dzieci maluj  farbami plakatowymi, mieszaj c 
farby. Na koniec dzieci organizuj  wystaw  prac i wypowiadaj  
si  na temat swoich obrazów.

Drzewa na wietrze

Zabawa ruchowa: 
„Berek – wiaterek”

Wyznacz dwoje dzieci, które b d  berkami. Berki dostaj  niedu e 
chusteczki. Biegaj , powiewaj c chusteczkami. Gdy kogo  
dotkn  – oddaj  im chusteczki. Dzieci zamieniaj  si  rolami,  
a zabawa trwa dalej. 
Na koniec zaj , po egnaj si  z dzie mi i zach  do obserwacji 
wiatru podczas powrotu do domu.

dzieci zapisuj  rodzin  wyrazu 
„wiatr”.

dzieci zapisuj  rodzin  wyrazu 
„wiatr” i odpowiedzi na pytanie:  
Co robi wiatr?

Wyszukaj wyrazy kojarz ce 
si  z wiatrem np. wiatrówka, 
p dziwiatr.



Przywitaj dzieci s owami: Pomachaj  do mnie dzieci, które  
w drodze do szko y zauwa y y ka u e...  Pomachaj  dzieci, które 
przysz y z parasolem... Pomachaj  te dzieci, które w szatni 
zostawi y kalosze... Nast pnie zach  dzieci do doko czenia 
zdania, zaczynaj cego si  od s ów: „Gdy od rana pada deszcz...”.

Witamy si Co by by o, gdyby deszcz mia  smak 
owocowy? Spójrz na zachmurzone 
niebo, ile ró nych kolorów widzisz? 
Czym mogliby my zast pi  parasole? 
Do czego przydaj  si  chmury? 

Ucze : 
poznaje deszcz jako zjawisko 
pogody, wie jak powstaj  chmury, 
wiczy pisowni  wyrazów z „rz”, 

ilustruje i rozwi zuje proste zadania 
tekstowe.Przeprowad  do wiadczenie na powstawanie chmur. Dzieci 

przypatruj si  procesowi skraplania si  wody: najpierw obserwuj  
krople powsta e na lusterku, a nast pnie krople sp ywaj ce po 
szklanym naczyniu, które jest przykryte tac  z lodem. Nast pnie 
dzieci podsumowuj  obserwacje. Samodzielnie uzupe niaj  tekst, 
wklejaj  do zeszytu i g o no odczytuj  w celu sprawdzenia 
poprawno ci wykonanego zadania. 

 Sk d si  bior  
chmury?

Przeczytaj dzieciom bajk  M. Kownackiej „O czterech synach 
mamy pogody”. Po jej przeczytaniu spytaj: Jaka by a mama 
pogoda? Kim byli jej synowie i co robili? Jak my lisz, czy po 
kierunku, sk d wieje wiatr, mo na si  domy li , jaka czeka nas 
pogoda?

Czterech synów 
mamy pogody

bajka M. Kownackiej „O czterech 
synach mamy pogody”,  
lusterko,  
szklane naczynie,  
tac  z lodem, 
szablony kolorowych parasoli (20) 
dla ka dego dziecka tekst do 
uzupe nienia o powstawaniu chmur.

8.3  
Chmury

Dzieci wskazuj  w wybranym fragmencie opowiadania wyrazy  
z „rz”. Podaj dzieciom zasad  pisowni wyrazów z „rz” 
wymiennym. Dzieci podaj  wyrazy ilustruj ce wymian  „rz” na  
„r”. Nast pnie uk adaj  i zapisuj  w zeszycie pary wyrazów z „rz” 
wymiennym. 

„Rz” wymienne

gazety

Umie  na tablicy 20 szablonów kolorowych parasoli. Dzieci 
przeliczaj  parasole. Segreguj  je wed ug wskazanej cechy. 
Uk adaj  zadanie do przedstawionej „ilustracji” i zapisuj  
dzia anie na tablicy. Dodaj  liczby w zakresie 20 
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 

Kolorowe parasole

Dzieci s uchaj  pierwszej zwrotki i refrenu piosenki  
„W deszczowym rytmie”. piewaj  piosenk  z akompaniamentem 
rytmicznym. Nast pnie przeprowad  zabawy przy muzyce  
z wykorzystaniem gazet: dzieci na laduj  szum wiatru, dmuchaj   
gazety po pod odze, uk adaj  gazety-ka u e na pod odze i chodz  
mi dzy nimi lub biegaj  na palcach. Dzieci przez ca y czas 
trwania zabawy reaguj  ruchem na zmiany tempa i dynamiki.

„W deszczowym 
rytmie"

Podsumowanie 
zaj

Dzieci doka czaj  wybranego zdania: 
Lubi  deszcz, bo... 
Nie lubi  deszczu, bo... 
Nast pnie odpowiadaj  na pytanie:  Jakie zjawiska w przyrodzie 
mo emy obserwowa  w najbli szym czasie? 
 
Na koniec zaj  dzieci mi o egnaj  si  ze sob .

umie  szablony kolorowych 
parasoli (20); dzieci zapisuj  
dzia ania matematyczne.

dzieci zapisuj  pary wyrazów z „rz” 
wymiennym, wklejaj  wype niony 
tekst o powstawaniu chmur.

Prowad  obserwacj  pogody 
przez nast pnych kilka dni  
i notuj spostrze enia za 
pomoc  symboli 
przygotowanych na 
zaj ciach.



Dzieci siedz  w kr gu i ilustruj  ruchem twoje s owa: „Jest ju  
pó na jesie . Na dworze jest szaro i ponuro. Pada deszcz. Nagle 
zrywa si  wiatr i zaczyna ama  ga zie drzew. Deszcz pada 
coraz mocniej. S ycha  grzmot. Nagle wszystko cichnie”. Spytaj 
dzieci o jakim zjawisku pogody w a nie us ysza y. Dzieci 
wypowiadaj  si  na temat burzy. 

Burza Jak odró ni  muzyk  weso  od 
smutnej? Jak przekona by  jesie , 
eby jeszcze nie odchodzi a? Czy 

wola by  by  wiatrem czy burz , a 
mo e deszczem? 

Ucze : 
potrafi dostrzec nastrój pó nej 
jesieni i skomentowa  go, wiczy 
pisowni  wyrazów z „rz” i „ó”, 
wiczy dodawanie w zakresie 20,  

reaguje ruchem na tonacj  mol i dur.Przeczytaj dzieciom wiersz W. Badalskiej „Smutek jesieni”. Dzieci 
odpowiadaj  na pytania do tre ci wiersza: Z jakiego drzewa by  
listek, który spad ? Do czego porównywany jest wiatr? Jaki jest 
nastrój wiersza? Dlaczego jesie  jest smutna? 
Nast pnie dzieci uzupe niaj  na przygotowanych kartkach  
z tekstem wiersza s owa, które deszcz rozmy  w wierszu „Smutek 
jesieni”. Wklejaj  je do zeszytu.

„Smutek jesieni”

Zach  dzieci do wyszukania w tek cie wszystkich wyrazów  
z „rz” wymiennym i „ó” wymiennym. Dzieci zapisuj  wyrazy na 
osobnych karteczkach cz c je w pary. Ilustruj  te wyrazy. 
Nast pnie cz  si  w kilkuosobowe dru yny z osobami z t  
sam  trudno ci  ortograficzn . Wr cz ka dej dru ynie kart   
z napisem „Królik”. Dzieci tasuj  karty i graj  w Piotrusia-królika.

Ortograficzny królik

wiersz W. Badalskiej „Smutek 
jesieni”, nieuporz dkowane kartki  
z liczbami od 1 do 9, 
kart  z napisem „Królik” (patrz: tre  
lekcji), 
dla ka dego dziecka: 
tekst wiersza z lukami, puste 
karteczki, sylwety w kszta cie 
chmurek.8.4  

Pó na jesie
Dzieci przy u yciu lizaków matematycznych, oceniaj  prawdzi- 
wo  podanego dzia ania na dodawanie lub odejmowanie  
w zakresie 20.  Nast pnie wy ó  przed dzie mi nieuporz dko- 
wane kartki z liczbami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dzieci uk adaj  je 
przed sob  od najmniejszej do najwi kszej. Podaj przyk ady na 
dodawanie, a dzieci w pami ci szybko obliczaj  wynik i podnosz  
kartk  z liczb -wynikiem dzia ania, do góry.

Dodawanie 

kulki we ny,  
farby plakatowe,  
kartk  papieru,  
lizaki matematyczne.

Dzieci wykonuj  okre lone ruchy w zale no ci od s yszanej 
muzyki w tonacji mol oraz dur: muzyka weso a – podskakuj  
rado nie, ciesz  si , e jest pi kna pogoda; muzyka smutna  
– chodz  po sali z opuszczon  g ow , smuc  si , e znowu pada. Zabawa:  

„Weso o-smutno”

Rozdaj dzieciom po dwie sylwety w kszta cie chmurek. Dzieci 
maluj  kulkami z we ny maczanymi w farbie plakatowej. Dobieraj  
kolory w zale no ci od s uchanej muzyki: jasne, ciep e – gdy 
muzyka jest „weso a”; ciemne, zimne - gdy muzyka jest „smutna”.  Malujemy muzyk

Zabawa dramowa: 
„Jestem li ciem”

Dzieci przy cichej muzyce poruszaj  si , na laduj c spadaj ce, 
fruwaj ce li cie. Gdy muzyka cichnie, zarecytuj dwuwiersz: 
„Szumi park, szumi las.  
Powiedz prosz , jak si  masz”. 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  ycz c sobie mi ego 
popo udnia. 

dzieci wklejaj  wiersz „Smutek 
jesieni” z uzupe nionymi w s owa 
lukami.

U ó  jak najwi ksz  liczb  
s ów z liter, które wyst puj  
z po czenia wyrazów 
„PÓ NA JESIE ”.  



Umie  na tablicy ilustracje przedstawiaj ce ludzi w ró nym 
nastroju: rado ci, smutku. Dzieci patrz c na nie wyczytuj  emocje 
z twarzy i staraj  si  odgadn , o czym b d  dzisiejsze zaj cia. 
Wspólnie ustalcie temat lekcji: Rado  i smutek.  Rado  i smutek Co by by o, gdyby ludzie nie pami tali 

osób, które odesz y? 
Gdzie ukrywa si  pami  o osobach, 
których ju  nie ma z nami?

Ucze : 
potrafi odczyta  emocje, opowiada  
o Dniu Wszystkich wi tych i swoich 
bliskich zmar ych, poznaje symbolik  
chryzantem, przyporz dkowuje 
czasownikowi rzeczownik.Przeczytaj dzieciom wiersz D. Wawi ow „Znicze”. Dzieci 

swobodnie wypowiadaj  si  na temat tre ci wiersza i ilustracji, 
odwo uj c si  do w asnych prze y  i obserwacji. Spytaj: Jakie 
wi to obchodzimy 1 listopada? Czy ludzie pami taj   

o osobach, które ju  od nas odesz y, umar y? Co robicie w Dniu 
Wszystkich wi tych razem ze swoj  najbli sz  rodzin ?

Listopadowe wi to

Dzieci ogl daj  przyniesione przez zdj cia bliskich osób                
z rodziny, które ju  umar y i krótko je przedstawiaj . 
Umie  na tablicy czasowniki: ogl damy, rozmawiamy, 
przypominamy, zapalamy i rzeczowniki: fotografie, osoby, chwile, 
znicze. Dzieci przyporz dkowuj  czasownikom odpowiedni 
rzeczownik. Utworzone wyra enia zapisuj  w zeszycie. 

Wspominamy 
naszych bliskich

wiersz D. Wawi ow „Znicze”, 
ilustracje przedstawiaj ce ludzi  
w ró nym nastroju: rado ci, smutku.

8.5 Listopadowa 
zaduma

Dzieci uk adaj  i pisz  zdania z wykorzystaniem zgromadzonego 
s ownictwa. 

Uk adamy zdania

zdj cia bliskich osób                          
z rodziny, które ju  umar y, 
szablony: czerwone i niebieskie 
prostok ty imituj ce znicze, 
kolorow  bibu ,  
patyczek o d ugo ci 30 cm, 
no yczki.

Roz ó  przed dzie mi szablony: czerwone i niebieskie prostok ty 
imituj ce znicze. Podaj tre  zadania o zniczach. Ch tne dziecko 
ilustruje je na tablicy, wykorzystuj c do tego szablony. Dzieci 
rozwi zuj  zadanie z dope nianiem do dziesi tki. Nast pnie 
wykorzystuj c liczmany, wykonuj  dzia ania podawane przez 
ciebie.

Rozwi zujemy 
zadania

Dzieci ogl daj  ilustracje chryzantem. Porozmawiaj z nimi 
swobodnie na temat symboliki kwiatów. Nast pnie  
z przygotowanych materia ów, zgodnie z twoj  instrukcj  
wykonuj  kwiat. Na koniec tworz  wspóln  kompozycj   
w wazonie o tytule „Nasze chryzantemy”. 

Chryzantemy

 Zabawy naszych 
przodków

Zach  dzieci do wzi cia udzia u w ulubionej zabawie 
pradziadków: „Karuzeli” i „Starego nied wiedzia”.  
 
Na koniec zaj  po egnaj si  z dzie mi zach caj c je 
do wieczornej listopadowej zadumy. 

umie  ilustracje przedstawiaj ce 
ludzi w ró nym nastroju: rado ci, 
smutku, wypisz czasowniki: 
ogl damy, rozmawiamy, 
przypominamy, zapalamy  
i rzeczowniki: fotografie, osoby, 
chwile, znicze.

dzieci zapisuj  czasowniki  
z odpowiednimi rzeczownikami 
oraz u o one zdania.

U ó  tre  do dzia ania 
matematycznego: 9 + 6 =
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klasaKlasyfikowanie rzeczowników wg rodzajów. 

Dobór przymiotników do rzeczowników. Pisownia 
wyrazów z „ó”. Przyporz dkowanie wg kolejno ci 
alfabetycznej. Tworzenie opisu zwierz t. 
Swobodne wypowiedzi na zadany temat.  
Lektura „Puc, Bursztyn i go cie” J.Grabowskiego.

Rozwi zywanie zada  z tre ci . 
Wyra enia mianowane z .  
Obliczenia pieni ne: dodawanie i rozk adanie. 
Jednostka wagi kg i obliczanie masy towarów. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Porównywanie ró nic.

9.1 Jakie to zwierz ?

Zapoznanie si  z rodzinami zwierz t 
hodowlanych i charakterystyk  ssaków 
i ptaków.  
Pozytywne oraz negatywne zachowa- 
nia i cechy zwierz t obrazowane 
przys owiami i powiedzeniami.  

Zwierz ta dzikie i udomowione. Rozró nianie  
i nazywanie „rodzin zwierz t” hodowanych przez 
cz owieka. 
Ptaki i ssaki - cechy charakterystyczne, 
podobie stwa i ró nice mi dzy gatunkami.

9.2 Pies 
przyjacielem..?

Pies jako przyjaciel cz owieka. 
S uchanie fragmentów lektury „Puc, 
Bursztyn i go cie” J. Grabowskiego. 
Charakterystyka bohaterów ksi ki. 
Okre lanie cech psa. Psie imiona. 
S uchanie i piewanie piosenki  
Fasolki - „Kundel Bury”.

Zachowania u atwiaj ce i utrudniaj ce wspó ycie 
(pozytywne i negatywne). 
Otaczanie zwierz t potrzebuj cych pomocy 
opiek , schroniska. 
Znaczenie psów s u cych cz owiekowi. 

9. Zwierz ta 
domowe

9.3 Nasi pupile

Swobodne wypowiedzi dotycz ce 
zwierz t, jakie hoduj  uczniowie  
w domach, b d  jakie znaj  ze swojego 
otoczenia. Tworzenie portretu swojego 
czworono nego przyjaciela. Jednostka 
wagi – kg. Obliczenia masy towarów. 
S uchanie i piewanie piosenki  
„Puszek K buszek”.

S uchanie i piewanie piosenki „Kundel Bury” 
zespo u Fasolki. 
S uchanie i piewanie piosenki: Natalia Kukulska 
- „Puszek K buszek”. 
Zabawy ruchowe do piosenki: 
Fasolki - „Kto dogoni psa”.

Tworzenie wyklejanki na temat: 
„Mój czworono ny przyjaciel”. 
Plakat promuj cy pomoc zwierz tom  
w schroniskach.

9.4 Zwierz ta  
w s u bie nam

Spotkanie z psem policyjnym. 
Swobodna rozmowa dotycz ca 
korzystania z pomocy zwierz t 
w policji, ratownictwie, rolnictwie. 
Zapoznanie si  z istot  dogoterapii. 
Tworzenie scenek pantomimicznych  
– Psy w s u bie cz owieka. 

9.5 My w s u bie 
zwierz tom

Zapoznanie si  z mo liwo ciami 
pomocy zwierz tom „w potrzebie”, 
schroniska. Korzy ci dla obu stron 
wynikaj ce z hodowli. Tworzenie 
plakatu promuj cego pomoc 
zwierz tom.

Zabawy ruchowe do piosenki. Zabawy skoczne  
i rzutne z czworakowaniem. 
Zabawy wspomagaj ce koordynacj  ruchów.



Zaintonuj piosenk  na powitanie: „Wszyscy s ? Witam was. 
Zaczynamy ju  czas. Jestem ja, jeste  Ty (wskazanie na ucznia  
i uczniów mi dzy sob ) Raz, dwa, trzy”. Nast pnie dzieci losuj  
karteczki z nazwami zwierz t. Na okre lony sygna  zachowuj  si  
w sposób charakterystyczny dla wylosowanego przez siebie 
zwierzaka. Nast pnie dzieci szukaj  swoich „krewniaków”.

Zwierz ta do pary Co sta oby si  gdyby szczeni  
dorasta o w kociej rodzinie, a koci   
w psiej? 
Za co najbardziej lubisz psy? U ó  o 
tym przys owie.

Ucze :  
stosuje ze zrozumieniem poj cia 
ptaki i ssaki, charakteryzuje 
wskazane zwierz , rozpoznaje  
i grupuje zwierz ta hodowlane i ich 
rodziny.Przeczytaj dzieciom wierszyk o zwierz tach. Notuj  nazwy 

zwierz t, o których s ysz . Dopowiadaj  nazwy gatunków 
zwierz t jakie przychodz  im jeszcze na my l. Nast pnie grupuj  
je w dwa zbiory: ptaki i ssaki oraz: yj ce wolno  
i hodowane przez cz owieka. 

Zgadnij, 
o kim mowa

Po dokonaniu podzia u zwierz t na ptaki i ssaki dzieci wskazuj  
ich cechy charakterystyczne oraz podobie stwa i ró nice mi dzy 
gatunkami. Zapoznaj dzieci z charakterystyk  ssaków i ptaków  
i rodzinami zwierz t hodowlanych. Nast pnie dzieci rozpoznaj   
i nazywaj  rodziny zwierz t hodowanych przez cz owieka. 

Ptak czy ssak?

ma e karteczki z nazwami zwierz t 
(po dwie takie same na ka d  par  
dzieci),  
kartki z nazwami zbiorów: ptaki 
ssaki, yj ce wolno i hodowane 
przez cz owieka, 
wiersze o zwierz tach polskich 
poetów, przys owia ze s owem 
„pies”.9.1 Jakie to 

zwierz ?
Dzieci dobieraj  do siebie poszczególne nazwy zwierz t 
hodowlanych i tworz  rodziny, tj. krowa-byk-cielak, 
kura-kogut-kurcz tko. Nast pnie, gromadz  s ownictwo 
przydatne w tworzeniu opisu psa i innych znanych uczniom 
zwierz t domowych. 

Szczeni  szuka 
mamy

Przedstaw dzieciom pozytywne oraz negatywne zachowania  
i cechy zwierz t obrazowane przys owiami i powiedzeniami: 
„zej  na psy”, „ y  jak pies z kotem”, „pogoda pod psem”, 
„wierny jak pies”, „gry  si  jak psy”, „psim sw dem”, „czepi  si  
jak rzep psiego ogona”, „pies ogrodnika”, „daj psu palec, a r k  
odgryzie”. Dzieci t umacz  znaczenia powiedze . 

Jak pies z kotem

Dzieci uruchamiaj  edytor grafiki. Zapoznaj je z menu programu 
Paint. Dzieci samodzielnie sprawdzaj  jakie tajemnice kryje menu 
programu. Próbuj  swoich si  w malowaniu na komputerze. Zaj cia 

komputerowe

Miau! Do jutra! 

Dzieci spogl daj c na tablic  i przypominaj  sobie zwierz ta. 
Zadaniem jest wybra  jedno i na laduj c jego odg osy po egna  
reszt  klasy. np. przez muczenie lub gdakanie. Uczniowie staraj  
si  wybiera  nowe zwierz ta bez powtórze . 

wypisz wszystkie nazwy zwierz t 
rozpoznanych w wierszach oraz 
tych, które dopowiedzia y dzieci.

dzieci zapisuj  poj cia: ptaki, ssaki 
oraz opis wybranego zwierz cia 
domowego.

Zastanów si  i napisz w kilku 
zdaniach czy mo liwa jest 
przyja  cz owieka ze 
zwierz ciem?



Powitaj dzieci zabaw  ruchow  do piosenki Fasolek „Kto dogoni 
psa”. Przy pierwszym odtworzeniu dzieci s uchaj  z uwag   
i ilustruj  tre  gestami, przy drugim odtworzeniu swobodnie staj  
w kr gu i gestykuluj . Cztery apy Jak my lisz, czy psy lubi  swoje 

imiona? Dlaczego? 
Co by by o gdyby psy porusza y si  
nie na czterech, ale na dwóch apach? 
Dlaczego kotów nie okre la si  
mianem przyjació  czlowieka?

Ucze :  
poznaje psa jako wiernego 
kompana, charakteryzuje bohaterów 
lektury, okre la cechy charakt. psa, 
porz dkuje w kolejno ci 
alfabetycznej wskazane s owa.Dzieci s uchaj  fragmentu lektury J. Grabowskiego „Puc, Bursztyn 

i go cie”. Nast pnie okre laj  cechy psa na przyk adach 
bohaterów ksi ki. Gromadz  s ownictwo do charakterystyki psa. 
Rozdaj dzieciom kartki z tekstem z lukami. Dzieci uzupe niaj  
tekst zwi zany z lektur  wyrazami znajduj cymi si  w zbiorze nad 
tekstem.

Lektura: „Puc, 
Burszyn (...)”

Dzieci wycinaj  z kartek papieru paski o kilku cm szeroko ci i 
sklejaj  je tworz c obr cz. Nast pnie wyklejaj  i ozdabiaj  j  
plastelin  tworz c obro e dla Puca i jednego spo ród 
pozosta ych bohaterów lektury. Po zako czeniu, prezentuj   
swoje prace.

Psia obro a

piosenki: Fasolki „Kto dogoni psa”  
i „Kundel Bury”, fragmenty lektury 
J. Grabowski „Puc, Bursztyn i 
go cie” (np. R. I, III, V, VI), 
uzupe niank -tekst dla ka dego 
dziecka (patrz: tre  lekcji), kilka 
imion i ilustracje lub zdj cia 
s awnych psów: fantastycznych  
i realnych.9.2 Pies 

przyjacielem...?
Dzieci uk adaj  imiona s awnych psów z rozsypanki. Opowiedz 
dzieciom o znanych psach i wy wietl na tablicy zdj cia lub 
ilustracje, które je przedstawiaj : Lessie, ajka, Szarik, Pluto, 
Reksio, Snoopy, Scooby Doo, Rex. Psie imiona

plastelin , 
kartk  papieru, 
no yczki, 
klej.

Dzieci porz dkuj  i zapisuj  imiona zwierz t w kolejno ci 
alfabetycznej, z wykorzystaniem imion przygotowanych do zaj  
jak i stworzonych przez w trakcie ich prowadzenia. Wybrane 
dzieci czytaj  g o no wyniki swojej pracy. od A do Z

Dzieci s uchaj  i piewaj  piosenk  „Kundel Bury” zespo u 
dzieci cego Fasolki. Swobodnie porozmawiaj z dzie mi o tre ci 
piosenki i zach  do zastanowienia si  jak zachowa yby si  
gdyby znalaz y bezpa skie zwierz . „Kundel Bury”

Nie zapomnij o mnie

Zabawa ruchowa z elementami czworakowania: dzieci dobieraj  
si  w pary i jedno z nich odgrywa psa, a drugie jego w a ciciela, 
który uczy „psa” s u y : siad z oparciem si  plecami o cian ,  
spacerowanie z psem, wyprowadzanie („pieski” zatrzymuj  si  
i unosz  do boku raz lew  raz praw  nog ). Nast pnie dzieci 
zamieniaj  si  rolami w parach. Na koniec lekcji wszystkie dzieci 
egnaj  si  ze sob .

umie  cytat: „Wierno ci i 
przebaczenia ucz si  od 
psa” (B.Buczy ski).

dzieci zapisuj  uporz dkowane 
imiona psów zgodnie z kolejno ci  
alfabetyczn .

Napisz jedn  now  zwrotk  
do piosenki „Kundel Bury” 
Fasolek.



Dzieci tworz  kr g, „ cz  przewody” podaj c sobie d onie  
i powtarzaj c rytmicznie wspólnie z tob  nast puj cy wiersz: 
„Puszczam iskierk  w kr g, niech wróci do moich r k”, a ko cz c: 
„Iskierka do mnie powróci a i zabaw  zako czy a”. Witamy si   

iskierk

Jak to si  dzieje, e mo liwa jest 
przyja  cz owieka ze zwierz ciem? 
Za co pochwali by ci  twój pies, gdyby 
umia  mówi ?

Ucze : samodzielnie tworzy opis 
zwierz cia, wie jakie s  obowi zki 
w a ciciela psa, rozwi zuje proste 
zadania na obliczeniach pieni nych 
i przeliczeniach masy, tworzy do 
nich tre  i porównuje wyniki.Swobodnie porozmawiaj z dzie mi o zwierz tach jakie hoduj   

w domach, b d  jakie znaj  ze swojego otoczenia. Spytaj  
o  cechy charakterystyczne tych zwierz t, ich wygl d  
i usposobienie.  Mój czworono ny 

przyjaciel

Rozdaj dzieciom rozsypank  wyrazowa do uporz dkowania  
z cytatu J. Billingsa: „Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, 
które kocha ci  wi cej ni  siebie samego”. Porozmawiaj z dzie mi 
o ich stosunek do s uszno ci tego stwierdzenia. Nast pnie dzieci 
tworz  samodzielnie opis psa w zeszytach. 

Jaki jest pies?

piosenk  N. Kukulskiej „Puszek 
K buszek”, karteczki z poci tym 
cytatem: „Pies jest jedynym 
stworzeniem na ziemi, które kocha 
ci  wi cej ni  siebie samego”, 
koszyczek.

9.3  
Nasi pupile

Przydziel dzieciom role: ekspedienci sklepów zoologicznych, 
klienci. Dzieci symuluj  p acenie i wydawanie pieni dzy. 
Przeliczaj  zakupione towary i artyku y s u ce  
za pokarm dla zwierz t w koszyczku. Zapisuj  dzia ania  
w zeszytach.

Zakupy dla 
czworonoga

kartki papieru,  
pisaki,  
krep , która s u y  b dzie do 
wyklejenia sier ci (w odcieniach 
be u, br zy, szaro ci, oraz zieleni, 
b kitu, ó ci i pomara czy),  
karteczki z narysowanymi 
symbolami: „+” i „-”.

Zach  dzieci do wys uchania i za piewania piosenki „Puszek 
K buszek” N. Kukulskiej. Przeprowad  zabawy ruchowe do pio- 
senki, np. podskoki w ró nym tempie, pantomimiczne – poka  jak 
piel gnujesz psa. Nast pnie dzieci wymieniaj  obowi zki 
w a ciciela psa wzgl dem swojego czworonoga. Opowiadaj   
o tym jak piel gnuje si  zwierz ta i dba o ich higien  ycia oraz 
otoczenia.

„Puszek K buszek”

Dzieci tworz  portrety swojego czworono nego przyjaciela (psa  
lub kota), a je eli nie maj  w asnych zwierz t mog  by  to psy 
osób z ich rodziny, b d  wymarzone zwierz . Po zako czeniu, 
prezentuj  swoje prace i krótko o nich opowiadaj . Portret Azorka

Podsumowanie

 
Dzieci wymieniaj  spostrze enia i ich wolne my li dotycz ce 
dzisiejszych zaj . Oceniaj  je poprzez wybranie karteczki z „+” 
lub „-”, które zbierzesz do koszyka. 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  sie ze sob  udaj c zwierz tka.

zapisz cytat: „Pies jest jedynym 
stworzeniem na ziemi, które kocha 
ci  wi cej ni  siebie samego”  
J. Billings

dzieci zapisuj  dzia ania i wyniki 
dodawania wyra e  mianowanych, 
dzia ania i wyniki z wykorzystaniem 
wprowadzonej jednostki masy: kg 
oraz opisuj  psa. 



Dobierz dzieci w pary i powiedz by usiad y naprzeciw siebie. 
Dzieci wykonuj  rzuty i chwyty pluszowego pieska. Najpierw  
w miejscu, a nast pnie na stoj co oraz chodz c w kole, podczas 
powolnego marszu. Podaj pluszaka Dlaczego cz owiek udomowi  psa? 

Jak w s u bie cz owiekowi mog yby 
przys u y  si  inne zwierz ta, np. 
koty? Jak wspomina „szczeni ce lata” 
pies policyjny?

Ucze :  
uczestniczy w rozmowach  
z policjantem, poznaje specyfik  psa 
policyjnego, rozpoznaje dziedziny 
ycia w jakich korzystamy z pomocy 

zwierz t, poznaje dogoterapi .Opowiedz dzieciom o tym jak cz owiek wykorzystuje zwierz ta, 
ich si , zmys y, umiej tno ci i uwarunkowania naturalne. 
Nast pnie przeczytaj dzieciom wiersz I. Krasickiego „Pies”. 
Spytaj: Czy pies mo e by  obro c  dobytku cz owieka? 
Nast pnie porozmawiaj z dzie mi o korzystaniu z pomocy 
zwierz t w s u bach takich jak: wojsko i policja, w ratownictwie, 
nauce, terapii i pomocy ludziom niepe nosprawnym.

Kto korzysta ze 
zwierz cej pomocy?

Dzieci poznaj  przyby ego na zaproszenie do szko y policjanta 
s u cego z psem policyjnym. Policjant opowiada o roli psa  
w policji, jego tresurze, karierze zawodowej i warto ci dla s u by. 
Dzieci mog  zadawa  pytania. Omów prac  psów w s u bie 
wojskowej i celnej. Zapoznaj dzieci tak e z innymi gatunkami 
zwierz t pracuj cych dla policji.

Pies w mundurze

spotkanie z policjantem i psem 
policyjnym, 
wiersz I. Krasickiego „Pies”, 
zdj cia lub ilustracje psów s u cych 
ludziom w równym rozmiarze.

9.4 Zwierz ta  
w s u bie nam

Opowiedz dzieciom o psach ratowniczych: lawinowych GOPR, 
wodnych WOPR, tropi cych (gruzowe i poszukiwawcze). 
Powiedz, e psy te nara aj  w asne ycie pomagaj c ludziom  
w ekstremalnie trudnych sytuacjach, gdzie pomoc drugiego 
cz owieka jest cz sto niemo liwa. Dzieci staraj  si  wyobrazi  
sytuacj  niebezpieczn , w której pomocny by by pies.

Pies z ko em 
ratunkowym

drobne pieski pluszaki lub inn  
drobn  kolist  maskotk .

Zapoznaj dzieci z istot  dogoterapii (rehabilitacja z pomoc  
odpowiednio wybranych i przygotowanych psów). Dzieci 
wypowiadaj  swoje odczucia w temacie zabaw i sp dzania czasu 
z psem – czy jest im mi o i dobrze. Nast pnie porozmawiaj  
z dzie mi o psach przewodnikach, spytaj czy zwierz  mo e  
„by  oczami” cz owieka ociemnia ego.

Pies terapeuta

Dzieci rozwi zuj  proste zadania z tre ci , na obliczanie masy  
w jednostkach kg oraz dokonuj  oblicze  pieni nych.  
Po wykonaniu zada  matematycznych sprawd  wyniki dzieci. Ile ko ci dla Azorka 

wpakuj  do worka?

Pantonima

Zach  dzieci do stworzenia scenek pantomimicznych  
o temacie: „Psy w s u bie ludziom”. Dzieci losuj  karty-zdj cia 
ilustruj ce psy s u ce ludziom i staraj  si  pokaza  reszcie 
grupy za pomoc  gestów i ruchów cia em, co wylosowali. 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  bez s ów robi c do 
siebie mieszne miny.

dzieci zapisuj  obliczenia do zada  
z tre ci . 

Napisz krótkie 
opowiadanie/historyjk   
z psem „w s u bie 
cz owiekowi” w roli g ównej.



Dzieci stoj  w kr gu, wys uchuj  wiersz i wykonuj  gesty zgodne 
z jego tre ci : „ eby by o nam weso o – masujemy swoje czo o; 
Raz i dwa, raz i dwa – ka dy adne czo o ma. Potem oczy, pod 
oczami i pod nosem, pod wargami. J zyk w gór  raz i dwa  
– adny j zyk ka dy ma. Tu jest g owa, a tu uszy – trzeba swoje 
uszy ruszy . Raz i dwa, raz i dwa –dwoje uszu ka dy ma. 
Poszczyp lekko ca  twarz i ju  dobry humor masz”.

Masa  na dobry 
humor

Zastanów si  dlaczego cz owiek lubi 
g aska  zwierz ta, psy lub koty?  
Czy one te  to lubi ? W jaki sposób  
zwierz  mo e zakomunikowa , e  
potrzebuje pomocy? Jak czuj  si   
zwierz ta w schroniskach?

Ucze : 
wie jak pomaga  zwierz tom  
w potrzebie, poznaje korzy ci 
hodowli dla obu stron, tworzy plakat 
promuj cy pomoc zwierz tom  
w potrzebie.Porozmawiaj z dzie mi o zwierz tach hodowlanych. Spytaj czy 

dobrze yje si  zwierz tom hodowlanym z lud mi i jakie s  
korzy ci dla obu stron wynikaj ce z hodowli. Dzieci dziel  si  
swoimi do wiadczeniami i obserwacjami. Poinformuj dzieci 
o instytucjach stoj cych na stra y praw zwierz t i dzia aj cych  
na rzecz pomocy zwierz tom.

Dobrze nam ze 
sob ?

Dzieci odczytuj  z tablicy has o: „Kto jest okrutny w stosunku 
do zwierz t, ten nie mo e by  dobrym cz owiekiem”  
– A. Schopenhauer. Podyskutuj z dzie mi o prawdziwo ci tego 
stwierdzenia. Wyja nij, e zwierz ta tak e maj  swoje prawa. 
Zaprezentuj kilka organizacji broni cych praw zwierz t i ich 
dzia alno

Haniebne uczynki 
wzgl dem zwierz t

cytat: „Kto jest okrutny w stosunku 
do zwierz t, ten nie mo e by  
dobrym cz owiekiem” 
– A. Schopenhauer.

9.5 My w s u bie 
zwierz tom

Powiedz dzieciom: „Zwierz ta powinny by  szanowane przez 
ludzi, nie tylko za przynale no  do danego gatunku, ale ze 
wzgl du na fakt, e s  to istoty yj ce”. Spytaj dzieci: Jakie 
potrzeby maj  porzucone zwierz ta? Dzieci zapoznaj  si  
z mo liwo ciami pomocy zwierz tom ”w potrzebie”,  
Dziel  si  swoj  wiedza na temat schronisk.

Zwierz ta  
w potrzebie

du y arkusz papieru,  
kolorowy papier,  
no yczki,  
klej,  
kredki, 
pisaki.

Dzieci zastanawiaj  si  nad konieczno ci  dotarcia do innych  
z informacj  o mo liwo ci przygarni cia i zaadoptowania zwierz t 
ze schroniska. W tym celu tworz  plakat promuj cy pomoc 
zwierz tom w schroniskach. Dzieci wykonuj  plakaty  
w kilkuosobowych grupach na du ych arkuszach papieru. 
Nast pnie prezentuj  plakaty.

O, popatrz jaki 
plakat!

Zaplanuj wraz z dzie mi wizyt  w schronisku dla zwierz t. 
Wcze niej omów jak przygotowa  si  do wycieczki w takie 
miejsce: jak nale y zachowywa  si  w tym miejscu, co ze sob  
mo na zabra , czego kategorycznie nie wolno robi . Wizyta  

w schronisku

Masa  grupowy

Zabawa relaksacyjna, dzieci siedz c w kole jedno za drugim 
masuj  sobie plecy zgodnie z us yszan  podpowiedzi : „Id  
konie, potem s onie, potem panie na obcasach z pieskiem, który 
przy nich hasa, p ynie rzeka, pada deszczyk, a potem dreszczyk”. 
 
Na zako czenie zaj  dzieci egnaj  si  ze sob , przypominaj c 
sobie nawzajem, e trzeba by  dobrym dla zwierz t.

zapisz has o: „Ratuj c jednego 
psa, nie zmienimy wiata... ale 
wiat zmieni si  dla tego jednego 

psa”. 

dzieci zapisuj  has o: „Jestem 
przyjacielem zwierz t!”

Zastanów si  co mo esz 
zrobi , aby by  przyjacielem 
zwierz t. Napisz swoje 
pomys y.
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klasaCzytanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”. 

Opowiadanie G. Kasdepke „Widzie  jak przez 
mg ". W. Be za „Katechizm polskiego dziecka”. 
Pisownia wyrazów z „rz” i „ó” oraz ko cówk  -ów.

Rozwi zywanie prostych zada  z tre ci , 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 oraz 
porównywanie ró nic. Zadania z brakuj cym 
sk adnikiem lub odjemnikiem. Zbiory liczb 
parzystych i nieparzystych: tworzenie zbiorów 
zale nie od liczby elementów.

10.1 Orze  bia y

Symbole pa stwowe naszego kraju. 
S uchanie wiersza Be zy „Katechizm..” 
Czytanie legendy „O Lechu...”.  
Kiedy Gniezno by o stolic  Polski. 
Rozpoznanie cech szczególnych 
ptaków na przyk adzie or a, 
Przystosowanie ptaków do latania. 

rodowiska ycia ptaków. Domino. 

Cechy charakterystyczne ptaków, przystosowanie 
do latania, rodowisko w jakim yj . Zmys y  
i narz dy odpowiedzialne za odbiór otoczenia 
przez cz owieka. Jak dba  o wzrok i s uch.

10.2  Dzi ki czemu 
poznajemy wiat?

Opowiadanie Grzegorza Kasdepke 
„Widzie  jak przez mg ”. 
Piosenka „Nasze uszy s ysz  wiat”. 
Zabawy ruchowe do piosenki. 
Obserwacje przyrody podczas spaceru. 
Liczby parzyste i nieparzyste.

Symbole pa stwowe i ich znaczenie dla 
obywateli. Wizyta w gabinecie lekarskim, okulisty 
i laryngologa.

10. Obserwuj , 
s ysz , czuj

10.3 Zmys y 
cz owieka

Zapoznanie si  z poszczególnymi 
zmys ami, umo liwiaj cymi  
cz owiekowi poznawanie otoczenia. 
Rozpoznawanie narz dów  
i przyporz dkowywanie ich 
poszczególnym zmys om. 
Poznanie budowy i funkcji oka, ucha.Nauka piosenki „Nasze uszy s ysz  wiat”. 

Rozpoznawanie d wi ków – zabawa s uchowa, 
odgadywanie ród a d wi ków przy zamkni tych 
oczach.

Przedstawianie w formie plastycznej us yszanych 
d wi ków i melodii, obrazowanie tempa utworów.

10.4 Wzrok i s uch

Lekarze specjali ci do których udajemy 
si  aby zbada  nasz s uch i wzrok. 
Do wiadczenia ukazuj ce jak istotne 
s  zmys y dla cz owieka i jak potrafimy 
sobie poradzi  w przypadku utraty 
wzroku b d  s uchu. Zabawa 
s uchowa. Praca okulisty i laryngologa. 
Jak dba  o wzrok i s uch?

Korzystanie z Internetu, stanowi cego ród o 
informacji. Wyszukiwanie znaczenia wskazanych 
hase  przy pomocy wyszukiwarki.

Zabawy ruchowe do piosenki. Biegi na 
wyznaczonym torze przeszkód. 

czenie na torze przeszkód ró nych form ruchu. 
Skoki obunó  i jednonó . Rzucanie do celu. 



Dzieci staj  w kr gu zachowuj c mi dzy sob  odleg o  na 
wyci gni cie ramion i roz o y y r ce. Unosz  i opuszczaj  je na 
zmian , udaj c lot or a. Na twoje s owo or y szybuj , wszyscy 
pozostawiaj  roz o one ramiona i próbuj  stan  na jednej nodze 
(jakby „jaskó ka”). Na zako czenie zach  dzieci do dyskusji na 
temat: co to znaczy „by  or em”?

Or em by ... Gdyby ukoronowany orze  z god a 
naszego kraju o y , wyobra  sobie 
jakie by yby jego pierwsze s owa?
Jakimi emocjami darz  si  „R” i „Z”  
z duetu „rz”? Jak czu by  si  gdyby  
mia  skrzyd a?

Ucze : poznaje cechy charaktery- 
styczne ptaków, poznaje symbole  
pa stwowe, potrafi odnale  
informacje przy u yciu wyszukiwarki 
internetowej, poznaje zasady 
pisowni wyrazów z „rz”, „ó”.Spytaj dzieci: Czym jest symbol? Jakie s  symbole pa stwowe 

naszego kraju? Przeczytaj dzieciom legend  „O Lechu, Czechu  
i Rusie”. Zach  dzieci do rozmowy nt. przeczytanej legendy. 
Nast pnie wyznacz role w wierszu W. Be zy „Katechizm polskie- 
go dziecka” i popro  wybrane dzieci o przeczytanie wiersza. 
Porozmawiaj z dzie mi o naszych barwach narodowych?  
Dzieci rysuj  w zeszytach flag  Polski.

„Jaki znak Twój?”

Zapoznaj dzieci z wyszukiwark  internetow  i jej funkcjami.  
W ramach zaj  przy komputerach dzieci korzystaj  z Internetu, 
aby wyszuka  informacje dotycz ce pierwszej stolicy naszego 
pa stwa. By im to u atwi , mo esz zada  dzieciom pytania 
pomocnicze, np. Kiedy Gniezno by o stolic  Polski?

Zaj cia w sieci

legend  „O Lechu, Czechu i Rusie”, 
„Katechizm polskiego...” W. Be zy, 
god o, flag  i map  Polski, szablon 
ptaka dla ka dego dziecka, kartoniki 
– „wyrazowe domino”: prostok tne 
karty ze s owami zawieraj cymi „rz” 
oraz „ó” i obrazek przedstawiaj cy 
s owo (jak na klockach domino), 
woreczki gimnastyczne i szarfy.10.1  

Orze  bia y
Porozmawiaj z dzie mi o obserwacjach przyrodniczych podczas 
codziennych spacerów i w czasie wycieczek ze wskazaniem na 
ptaki, miejsca ich wyst powania i zmiany w przyrodzie. 
Dzieci rozpoznaj  cechy szczególne ptaków na przyk adzie or a. 
Nast pnie rozdaj ka demu dziecku szablon ptaka. Dzieci 
uzupe niaj  szablon o omówione elementy. Na koniec spytaj: Jak 
ptaki przystosowane s  do latania?

Skrzydlate, 
upierzone

flamastry, 
kredki,  
klej.

Spytaj dzieci: Czy mo na pogrupowa  ptaki jakie znamy? Dzieci 
wskazuj  miejsca w jakich ptaki: zak adaj  gniazda, yj , poluj . 
Powiedz dzieciom o jednym z podzia ów ptaków (uwzgl dniaj c 
rodowisko i tryb ycia ptaków wyró niamy: ptaki p ywaj ce, 

brodz ce, drapie ne).

Gdzie yje kaczka,  
a gdzie jaskó ka?

Wy ó  przed dzie mi kartoniki-domino. Dzieci uk adaj  ci g 
kartoników: wyraz – obrazek: np. korze , ogórek, orze , drzewo, 
krzew, góra, grzmot, burza, grzebie , twarz itd. Podczas zabawy 
nauczyciel zwró  uwag  uczniów na znajduj ce si  w tych 
wyrazach „rz” i „ó”.

Wyrazowe domino

Ka dy ptak swe 
gniazdo ma

Zach  dzieci do zastanowienia si  nad tym, co najbardziej im si  
spodoba o podczas dzisiejszych zaj . Dzieci mówi  to podczas 
wykonywania rzutu woreczkiem – „ptaszkiem”, do kr gów 
u o onych z szarf – „gniazd”. Podzi kuj dzieciom i ycz im 
bezpiecznego powrotu do „swoich domowych gniazd”.

umie  flag , god o Polski oraz 
Map  Polski.

dzieci wklejaj  szablon ptaka  
z oznaczonymi cechami 
charakterystycznymi ich budowy.

Wypisz po trzy gatunki 
ptaków z ka dej omówionej 
podczas zaj  grupy: 
drapie nych, brodz cych  
i p ywaj cych.



Dzieci siedz  w kr gu twarzami do siebie, tak aby ka dy móg  si  
widzie . Rozlu niaj  usta parskaj c jak konie, a nast pnie 
wymawiaj  samog oski: a, , e, , i, o, u, y – wyra nie i szeroko 
otwieraj c usta. Nast pnie powiedz bezd wi cznie jaki jest temat 
dzisiejszych zaj : „Dzi ki czemu poznajemy wiat?”. Dzieci 
staraj  si  rozszyfrowa  bezd wi czn  wypowied .

Witamy si  Je eli zmys y da si  „wyostrzy ”...?
zaproponuj wiczenia trenowania 
zmys ów. 
Jak pachnie kolor? Jak smakuje 
muzyka? Jak brzmi s odycz? Jaki  
w dotyku jest kolor ó ty?

Ucze : 
dokonuje obserwacji za pomoc  
zmys ów i wyci ga z nich wnioski, 
rozró nia i tworzy zbiory liczb 
parzystych i nieparzystych, piewa  
z grup  i analizuje tekst piosenki.Dzieci czytaj  opowiadanie G. Kasdepke „Widzie  jak przez 

mg ” z podzia em na role. Nast pnie rozmawiaj  nt. 
opowiadania. „Widzie  jak przez 

mg ”

Zorganizuj dzieciom wyj cie do parku b d  na podwórko i podziel 
je na czteroosobowe grupy. Ka da czwórka ma za zadanie 
wyostrzy  wskazany zmys : s uch, wzrok, w ch i dotyk i zbada  
otaczaj cy wiat. Dzieci staraj  si  postrzega  jak najdok adniej  
i zapami tuj  swoje odczucia. Czy podoba im si  to, co widz , 
s ysz , czuj  i mog  dotkn ?

wiat, który nas 
otacza

piosenk  oraz tekst „Nasze uszy 
s ysz  wiat”,  
tekst opowiadania  
G. Kasdepke „Widzie  jak przez 
mg ”,  
ilustracje: oka, nosa, ucha, 
kartoniki z liczbami parzystymi  
i nieparzystymi (po dwa dla ka dego 
ucznia)10.2 Dzi ki czemu 

poznajemy wiat?
Omów z dzie mi zagadnienie: liczby parzyste i nieparzyste. 
Dzieci staj  w szeregu i odliczaj  w kolejno ci, zapami tuj c swój 
numerek. Popro , aby dzieci „parzyste” zrobi y ko o, które otoczy 
dzieci „nieparzyste”. Zbiory poruszaj  si  w przeciwne strony. 
Podaj kilka zada  dla obu grup: parzyste liczby podnosz  
lew /praw  r k , nieparzyste ruszaj  stop /g ow , parzyste 
kucaj /podskakuj  w miejscu itp.

Parzyste i 
nieparzyste kr gi

Dzieci s uchaj  uwa nie piosenki „Nasze uszy s ysz  wiat”,  
a nast pnie okre laj  rozpoznane w tek cie zmys y. 
Uczniowie poznaj  s owa piosenki i wspólnie piewaj . Piosenka: „Nasze 

uszy s ysz  wiat”

Zabawy ruchowe przy piosence „Nasze uszy s ysz  wiat” – 
dzieci s uchaj c piosenki przemieszczaj  si  w odpowiednie 
strefy wcze niej oznaczone ilustracjami narz dów  
poszczególnych zmys ów: oko, nos, ucho, a przy tym staraj   
si  pokaza  gestem i ruchem cia a us yszan  tre .

Zabawy ruchowe 
przy muzyce

Podsumowanie

Dzieci tworz  kr g. Powiedz do dzieci: „Na zewn trz wiatr 
ch odzi, a w szkole pora nadchodzi, gdy ju  ostatni dzwoni 
dzwonek, jaki mia e  dzisiaj dzionek?”. Dzieci odpowiadaj  
kolejno. 
Na zako czenie zaj , dzieci patrz  sobie prosto w oczy  
i z u miechem egnaj  si .

zapisz dwa zbiory liczb: parzyste i 
nieparzyste.

dzieci zapisuj  liczby parzyste  
i nieparzyste.

Zapytaj i zanotuj: ile lat maj  
cz onkowie Twojej rodziny, 
jakie s  ich daty urodzin i jaki 
masz numer domu lub 
mieszkania. Nast pnie 
podkre l liczby parzyste.



Dzieci siedz  w kr gu na dywanie. Przeka  dziecku siedz cemu 
obok szeptem do ucha temat dnia. Has o przekazywane jest 
kolejnym osobom. Ostatnie dziecko prezentuje g o no has o: 
„Poznajemy wiat zmys ami”. Us ysze  temat Wyobra  sobie, e jeste  odkrywc  

szóstego zmys u cz owieka, którym 
jest... (dziecko zastanawia si  nad 
„nowymi” zmys ami). 
Jak czuje si  twoje ucho, oko i j zyk 
po ca ym dniu aktywno ci?

Ucze : rozpoznaje narz dy i potrafi 
przyporz dkowywa  je poszczegól- 
nym zmys om, dowiaduje si  o 
pi mie Brailla, dodaje i odejmuje  
w zakresie 20, redaguje zadania 
matematyczne do dzia a .Zapoznaj dzieci z poszczególnymi zmys ami, umo liwiaj cymi  

cz owiekowi poznawanie otoczenia. Dzieci swobodnie 
wypowiadaj  si  na temat wykorzystania zmys ów w codziennym 
yciu. Spytaj: Który z naszych zmys ów jest wykorzystywany 

najcz ciej? Czy jeste my w stanie wskaza  jeden najistotniejszy 
zmys ?

5 zmys ów

Przygotuj fasolki, gorczyc , sól, cukier, musztard , miód, 
metalowe rubki, plastikowe guziki, igliwie, szyszki, pieczywo itp. 
Dzieci przez do wiadczenia w chowe, smakowe, dotykowe  
i s uchowe poznaj  z czym maj  do czynienia. Posmakuj, 

pow chaj, dotknij

kartki papieru z narysowanymi 
prostymi kszta tami dla ka dego 
dziecka: drzewo, jab ko, oko, usta, 
r ka, auto, jab ko, gruszka itp., 
tac  i kubeczki z przedmiotami do 
zabawy „Posmakuj, pow chaj...”, 
tablice ilustruj ce budow  narz dów 
zmys u.

10.3 Zmys y 
cz owieka

Dzieci przyporz dkowuj  ilustracj  narz du do okre lonego 
zmys u: nos-w ch, oko-wzrok, j zyk-smak, cia o/d o -dotyk, 
ucho-s uch. 
Notuj  na tablicy w odpowiedniej kolumnie dobrane w pary nazwy 
narz dów i zmys ów.

Narz dy zmys ów

ma y r cznik do r k,  
apaszk  lub chustk  do zas oni cia 
oczu.

Zach  dzieci do stworzenia tre ci zadania do zapisu cyfrowego 
znajduj cego si  na tablicy. Dzieci obliczaj  zadania, odejmuj  
w zakresie do 20 i porównuj  ró nice i sprawdzaj  wyniki 
dzia ania. Zabawa 

matematyczna

Rozdaj ka demu dziecku kartk  papieru z rysunkiem prostego 
kszta tu. Dzieci uk adaj  przed sob  z o ony r cznik, na którym 
k ad  kartk . Zadanie polega na przedziurkowaniu kartki po linii 
za pomoc  o ówka lub d ugopisu i pami ta  aby dziurki nie by y 
zbyt blisko, by nie przerwa  kartki. Gotowe obrazki dzieci unosz  
na wysoko  twarzy i patrz c pod wiat o oceniaj  swoj  prac .  
Nast pnie z zamkni tymi oczami wodza palcami po kartce

Perforowane 
obrazki 

Zako czenie z 
pismem Braille'a

Zaprezentuj uczniom pismo Breille'a, sk adaj ce si  z wypuk ych 
uk adów punktów, wyczuwalnych pod palcami przez osoby 
niewidome. Podziel dzieci w pary. Dzieci staj  przed sob  na 
odleg o  wyci gni tej r ki z zamkni tymi oczami, obracaj  dwa 
razy dooko a osi i staraj  po egna  ze sob  przez podanie 
prawej d oni. Czy jest to atwe zadanie?

wy wietl tabel  z dwiema 
kolumnami: narz d i zmys  oraz 
zapisz dwa zadania matematyczne 
na dodawanie i odejmowanie 
zakresu do 20.

dzieci zapisuj  zmys y: wzrok, 
s uch, w ch, smak, dotyk oraz 
tre  i wynik zadania do dzia ania 
matematycznego znajduj cego si  
na tablicy.

Wymy l i zredaguj tre  
zadania (odejmowania lub 
dodawania), rozwi  je, 
a nast pnie opisz czy wynik 
jest liczb  parzyst  czy 
nieparzyst .



Dzieci stoj  swobodnie na dywanie i wykonuj  ruchy wedle 
polece : 
„Poka  praw  r k  i dotknij nosa, brody, lewego ucha. 
Poka  lewa r k  i dotknij d oni  lewego oka, prawego ucha. 
Praw  nog  unie  do góry i zegnij w kolanie. Lew  r k  zegnij  
w okciu i dotknij okciem prawego kolana”  

Dotykowe  
powitanie

Co gdyby kolor oczu (odcie  t czówki) 
wp ywa  na widzenie barw? Jakby  
widzia  wiat gdyby  mia  dwie pary 
oczu? Jakby  s ysza  jakby  mia  troje 
uszu?

Ucze :  
zna budow  oka i ucha, wie jak dba  
o swoje zdrowie i do kogo uda  si  
w wypadku problemów ze wzrokiem 
lub s uchem, wie jak dba  o wzrok  
i s uch.Zaprezentuj dzieciom do wiadczenia ukazuj ce jak istotne s  

zmys y dla cz owieka i jak potrafimy sobie poradzi  w przypadku 
utraty wzroku b d  s uchu. Podziel dzieci na grupy, jedne maj  
przewi zane oczy, inni maj  zatyczki wyciszaj ce i s uchawki  
w uszach. Dzieci losuj  kartoniki i przedstawiaj  b d  opowiadaj  
o wylosowanych przez siebie przedmiotach.

Ja Ci  widz , Ty 
mnie s yszysz

Dzieci obserwuj  plakat z wyszczególnionymi elementami 
budowy oka. Omów plakat i spytaj uczniów co to znaczy by  
dalekowidzem. Opowiedz dzieciom o wadach wzroku  
i sposobach ich korygowania. Na koniec zadania dzieci 
eksperymentuj  z wykorzystaniem lupy/szk a powi kszaj cego. 

Oko

do wiadczenia nt. zmys ów, 
kartoniki z ilustracjami  ró nych 
przedmiotów, plakaty obrazuj ce 
budow  oka i ucha, lup /szk o 
powi kszaj ce, utwór muzyki 
klasycznej np. Vivaldi Cztery pory 
roku „Zima”, has o na kartkach: 
„S uch jest zmys em odbieraj cym 
fale d wi kowe”.10.4  

Wzrok i s uch
Odtwórz muzyk  i zach  dzieci do ws uchania si  w ni . Dzieci 
maluj  p dzlami b d  patyczkami (kropkuj ) krajobrazy przy 
d wi kach muzyki jakie przywodzi im ona na my l. Wyobra aj  
sobie i wizualizuj  to, co s ysz . Z gotowych prac powsta  mo e 
pi kna galeria prac inspirowanych muzyk .

Krajobrazy muzyk  
malowane

apaszk  lub szal by zas oni  oczy, 
zatyczki do uszu, 
farby,  
patyczki higieniczne,  
p dzle,  
kubek,  
spodeczek,  
kartki.

Dzieci rozszyfrowuj  has o z rozsypanki s ownej: „S uch jest 
zmys em odbieraj cym fale d wi kowej”. Nast pnie opowiedz 
dzieciom jak zbudowane jest ucho – dzieci poznaj  jego 
poszczególne cz ci. Spytaj: Jakie d wi ki s  s yszalne dla 
cz owieka? Porozmawiaj z dzie mi o tym, jak wa na jest higiena 
uszu.

Ucho

Dzieci rozmawiaj  o tym gdzie udajemy si  aby zbada  nasz 
s uch i wzrok. Nast pnie uk adaj  z rozsypanki s owa: laryngolog  
i okulista. Wypowiadaj  si  swobodnie dziel c z grup  
do wiadczeniami z wizyt u lekarzy specjalistów. Opisz dzieciom 
jak przebiega badanie wzroku. W celu przypomnienia spytaj 
ponownie jakie rozpoznajemy wady wzroku.

Gabinet okulisty  
i laryngologa

Jak dba  o wzrok  
i s uch?

Dzieci dyskutuj  o czynnikach zagra aj cych s uchowi  
i wzrokowi. Spytaj: Dlaczego nie nale y s ucha  zbyt g o no 
muzyki i czyta  przy za s abym wietle? Czy znacie i pami tacie 
porady swoich bliskich i lekarzy i czy stosujecie si  do nich? 
Ch tne dzieci odczytuj  has a z tablicy, a nast pnie chórem 
wszyscy. Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  mrugaj c do 
siebie i szepcz c do ucha: „Do zobaczenia!”

zapisz schematycznie narysowane 
fale d wi kowe, has a: 
„Ha as szkodzi twoim uszom”, 
„Dbaj o swój wzrok”, „Badaj swój 
wzrok i s uch!” 

dzieci zapisuj  elementy budowy 
oka i ucha oraz wyrazy: laryngolog, 
okulista, dalekowzroczno  
i bliskowzroczno .

Zastanów si  i napisz w kilku 
zdaniach jak opisa by  osobie 
niewidomej kolor ó ty  
i niebieski.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Dzi ki zmys om poznajemy wiat. 
To one sprawiaj , e widzimy, 
s yszymy, czujemy, smakujemy i 
w chamy. Ale czy zastanawiali cie 
si  kiedy , jak wygl da jeden dzie  
z ycia oka, ucha lub nosa? 
 
Waszym zadaniem b dzie 
stworzenie KOMIKSU ilustruj cego 
ORYGINALN  HISTORI  o tym, jak 
wygl da  JEDEN DZIE  Z YCIA 
oka, ucha, nosa, palców/d oni lub

j zyka (czyli narz dów zmys ów).  
W wasz  histori  wpleciecie jak 
najwi ksz  liczb  POWIEDZE  
zwi zanych z tymi CZ CIAMI 
CIA A (np. rzuca  okiem, utrze  
komu  nosa itd.). 
Do stworzenia komiksu u yjecie 
tylko i wy cznie materia ów z 
poni szej listy: folia aluminiowa, 
sznurek, zszywacz, ta ma klej ca, 
dziurkacz, czarny pisak, bia e kartki 
A4, krepa, folia spo ywcza.

karteczki z narysowanymi cz ciami cia a (oko, 
ucho, nos, d o , j zyk (do losowania grup), 
dla ka dej grupy: kartk  z wypisanymi zwi zkami 
frazeologicznymi dotycz cymi wylosowanej cz ci 
cia a, 
kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz z punktacj

Rozgrzewka

1. RYMUJEMY 
Wymy lcie jak najwi cej rymów do wyrazów: 
oko (oczy), ucho (uszy), j zyk, palec, r ka, 
nos. 
 
2. U ó cie krótk  rymowank  z tymi 
cz ciami cia a. 
 
3. Co by by o, gdyby ludzie nie mieli w chu?

Mam oko  
na jeden dzie  z uchem

10

folii  aluminiow ,  
sznurek, zszywacz,  
ta m  klej c , dziurkacz,  
czarny pisak, bia e kartki A4,  
krep , foli  spo ywcz

Prezentacje

Losowanie O ywianie zwi zków Kula niegowa Personifikacja

Niech ka da dru yna wyjdzie na rodek i 
zaprezentuje swój komiks. Zadbaj o 
pozytywn  atmosfer  podczas prezentacji. W 
trakcie poszczególnych wyst pie  bardzo 
uwa nie obserwuj ka dy detal. Skup si  na 
tym co dobre, a to, co najbardziej si  Tobie 
podoba o zapisz sobie na kartce, aby 
przekaza  to potem dru ynie. Dowiedz si , 
kto by  odpowiedzialny za jak  cz  
zadania, w jaki sposób dru yny poradzi y 
sobie z ograniczonym czasem. Chocia  
zaj cia maj  form  mini-konkursu, staraj si  
zwraca  uwag  na to, e nie liczy si  
wygrana, ale to, e uczestnicy ci ko 
pracowali, eby osi gn  wspólny cel.1. Przygotuj kartoniki z rysunkami 

przedstawiaj cymi narz dy zmys ów. 
Uczniowie losuj  kartoniki i dzi ki temu 
ustalany jest podzia  na grupy.  
 
2. Uczniowie siadaj  w swoich zespo ach. 
Przeka  ka dej dru ynie krótk  list  zwi zków 
frazeologicznych zwi zanych z jej zmys em 
(np. rozmawia  w cztery oczy, strach ma 
wielkie oczy, rzuci  okiem, utrze  komu  nosa, 
da  komu  prztyczka w nos, zagra  komu  na 
nosie, mie  swoje za uszami, s o  nadepn  
komu  na ucho, nadstawia  uszu, je  a  si  
uszy trz s , mie  co  na ko cu j zyka, 
ci gn  kogo  za j zyk, mie  dwie lewe r ce, 
paluszek i g ówka to szkolna wymówka itd.).

1. Wyja nij dzieciom, e wyra e  wypisanych 
na kartkach nie nale y rozumie  dos ownie. 
S  to zwi zki frazeologiczne, czyli utrwalone 
w u yciu z ustalonym znaczeniem po czenie 
dwóch lub wi cej wyrazów. Zespo y czytaj  
po cichu swoje wyra enia i ustalaj  wspólnie 
ich znaczenie. Podejd  do ka dej grupy i 
wyja nij wyra enia, których nie rozumiej . 
2. Popro  dru yny, aby wykona y rysunek 
wybranego wyra enia, ale odda y jego 
znaczenie w sposób dos owny. Nast pnie 
zespo y pokazuj  swoje prace klasie, a 
pozostali uczniowie zgaduj , o jaki zwi zek 
frazeologiczny chodzi. 
3. Zapytaj uczniów, jakie inne powiedzenia z 
tymi cz ciami cia a przychodz  im do 
g owy?

1. Przeczytajcie wspólnie tre  zadania i 
punktacj . Wyja nijcie dok adnie wszystkie 
poj cia, szczególnie te napisane wielkimi 
literami. Poinformuj grupy, e mog  opisa  
dzie  z ycia innej cz ci cia a, ni  wcze niej 
wylosowali, a je eli chc , mog  wykorzysta  
stworzony przed chwil  rysunek jako jedn  z 
kart ich komiksu.  
2. KULA NIEGOWA. Decyzj , jaki zmys  
wybra , dru yny mog  podj  wykorzystuj c 
technik  Kuli niegowej. Na pocz tku ka dy 
cz onek zespo u rysuje cz  cia a, o której 
chcia by stworzy  histori . Nast pnie dzieci (w 
ramach grupy) dobieraj  si  w pary, w których 
maj  przedyskutowa  swoje wybory i ustali  
jedn  wspóln  wersj . Na koniec ca y zespó  
podejmuje wspóln  decyzj .

Wszystkie wymienione wcze niej zwi zki 
frazeologiczne mo esz zapisa  na tablicy, aby 
dzieci mog y w ka dej chwili si  do nich 
odwo a .  
Zanim dru yny zabior  si  za wymy lanie 
histori, ich zadaniem b dzie nadanie wybranej 
cz ci cia a jak najwi kszej liczby cech 
ludzkich, wyobra enie sobie, jak  by aby ona 
osob . Jakie s  typowe dla niej zachowania, 
jakie ma wady, zalety, jakie s  jej typowe 
zaj cia, obowi zki, sposób sp dzania wolnego 
czasu itd. Gdzie mieszka, jakimi przedmiotami 
jest otoczona itp. 
Po dyskusji i nadaniu cech swoim postaciom, 
gdy cz ci cia a s  ju  ca kowicie ludzkie, 
dru yny zabieraj  si  za wykonanie komiksu. 
Wymy laj  histori  i dziel  si  zadaniami.

pomys owo  historii 1 - 10p.

jako  artystyczna komiksu 1 - 10p.

pomys owo  u ycia materia ów 1 - 10p.

za ka de powiedzenie

wplecione w histori 5p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaList sposobem przekazywania informacji. 

Adresowanie kopert. 
Utrwalanie pisowni wyrazów z: „ó”, „ ”, „rz” „h”. 
Wiersze J. Brzechwy „Brudas” i „ aba”. 
Redagowanie odpowiedzi na pytania do tekstu 
Ulotka jako ród o informacji.

Wyra enia mianowane i dzia ania z ich 
zastosowaniem – wprowadzenie jednostki litr. 
Zadania tekstowe: czytanie, uzupe nianie i 
rozwi zywanie. Pisanie zada  do rysunków. 
Wyró nianie wyników. 

11.1 Tu  przed zim

Zapoznanie si  dzieci ze zmianami 
jakie dokonuj  si  w przyrodzie  
w zwi zku ze zmieniaj cymi si  porami 
roku. Sposoby sp dzania zimy  
w wiecie zwierz t: zwierz ta zimuj ce 
w kraju i migruj ce. Znaczenie wody  
i jej obieg w przyrodzie.

Zwierz ta i ro liny: co zmienia si  w przyrodzie 
pó n  jesieni ? Znaczenie witamin w diecie i ich 
zawarto  w po ywieniu. Znaczenie wody  
w przyrodzie.

11.2 Zdrów jak ryba

Powiedzenia o zdrowiu.  
Profilaktyka zdrowotna - poznawanie 
przez dzieci sposobów dbania  
o zdrowie. 
Nara enie na infekcje i ró norodne 
choroby pojawiaj ce si  z okresie 
jesienno-zimowym.

Zasady przestrzegania higieny i stosowanie 
zrównowa onej diety kluczem zdrowia ka dego  
z nas. Profilaktyka zdrowotna. 
Stosunek do osób chorych. Artyku y apteczne 
i zasady post powania z nimi.

11. Ze zdrowiem 
za pan brat

11.3 Przyjaciel w 
chorobie

Zgadywanki-rebusy wprowadzaj ce 
temat zaj . List do chorego przyjaciela 
– gromadzenie s ownictwa i uk adanie 
listu. Zapoznanie si  z elementami 
adresowania: nadawca, odbiorca, 
skróty. Adresowanie kopert. Tworzenie 
papeterii, projektowanie znaczków. 
Zabawy ruchowe, trening koordynacji.

Piosenka: Bajkowa Dru yna Kasia Klich - 
„Cukierki, cukierki”. 
Przypomnienie piosenki „Witaminki” Fasolek.

Tworzenie w asnej papeterii, projektowanie 
znaczka pocztowego. 
Rze by plastelinowe: Witaminy w rze by zakl te.

11.4 Higiena 
procentuje

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: 
„Doskona a higiena procentuje zdro- 
wiem i dobrym samopoczuciem”. Prze- 
znaczenie podstawowych artyku ów 
higienicznych. Czytanie wierszy  
J. Brzechwy „Brudas” i „ aba”.  
Wizyta u pediatry. Quiz dla uczniów  
z kilkoma wariantami odpowiedzi.

Praca z programem Paint, rozpoznanie menu i 
paska zada  oraz wykorzystanie jego funkcji przy 
projektowaniu znaczka pocztowego. 11.5 Witaminy, leki, 

suplementy diety

Ulotka informacyjna leków jako bardzo 
istotne ród o wiedzy – zapoznanie si  
z konstrukcj  ulotki. Tworzenie rze b 
witamin. Niebezpiecze stwa za ywania 
leków niezgodnie z zaleceniami 
Suplementacja diety dzieci i doros ych 
Piosenka: Bajkowa Dru yna Kasia 
Klich „Cukierki, cukierki”.

Zabawy ruchowe „wy cigi rz dów”. Doskonalenie 
koordynacji ruchowej. Trenowanie celno ci 
rzutów. Zabawy bie ne oraz doskonal ce 
skoczno . Profilaktyka zdrowotna oraz zasady 
higieny osobistej i dbania o higieniczny styl ycia.



Dzieci spaceruj  swobodnie w kole i piewaj  piosenk  „Stary 
nied wied  mocno pi”. Na has o: „nied wied  apie” zastygaj   
w bezruchu, a odgrywaj cy nied wiedzia wychwytuje te osoby 
które si  porusz  i zamienia je w nied wiadki, które zasypiaj   
z nim przy nast pnej piewance (kilka rund). 

Stary nied wied  
mocno pi...

Skoro nied wiedzie zapadaj  w sen 
zimowy, o czym w a ciwie ni ? O co 
zapyta by  je a szykuj cego si  do 
zimowania? Co yczy by  wiewiórce 
zbieraj cej zapasy na zim ? Dlaczego 
mówimy o wodzie „ ród o ycia”?

Ucze : zauwa a nast puj ce  
zmiany w przyrodzie, rozpoznaje 
zwierz ta zimuj ce i migruj ce, 
wie jakie jest znaczenie wody i jej 
obiegu w przyrodzie, poznaje 
jednostk  obj to ci (litr).Opowiedz dzieciom o zmianach jakie dokonuj  si  w przyrodzie 

w zwi zku z ko cz c  si  jesieni . Dzieci rozmawiaj   
o nadchodz cej zimie. Wskazuj  zwiastuny jej nadej cia. Spytaj: 
Co si  dzieje z wod  o tej porze roku? Porozmawiaj z dzie mi 
o tym jak woda kr y w przyrodzie i jakie stany skupienia 
przybiera w zale no ci od temperatury za oknem.

Obserwacje pó nej 
jesieni

Przeczytaj dzieciom zagadki o ró nych zwierz tach. Swobodnie 
omów z dzie mi znane im sposoby sp dzania zimy w wiecie 
zwierz t: Dzieci rozpoznaj  zwierz ta zimuj ce w kraju 
i migruj ce. Znane s  te  zwierz ta zapadaj ce w sen zimowy, 
czyli hibernuj ce. Spytaj dzieci: Z czego wynika takie 
przystosowanie tych zwierz t?

Kto zimuje, kto 
migruje?

butelki z wod  o pojemno ci 300ml, 
500ml, 1l, 1,5l oraz 2l, naczynia  
o pojemno ci 1, 2, 3, 5l, lejek 
i dzbanek, karty z ilustracjami do 
tworzenia zada  matematycznych 
(litr), dla ka dego dziecka: 24 
karteczki z wyrazami zawieraj cymi 
trudno ci ortograficzne.

11.1 
 Tu  przed zim

Przypomnij dzieciom zasady poprawnej pisowni wyrazów z „ó”, 
„ ”, „rz” i „h”. Ka dy ucze  ma przygotowane 24 karteczki. Spo- 
ród nich wybiera 9 i uk ada je w trzech rz dach, po trzy wyrazy  

w ka dym. Odczytaj wybrany wyraz. Je li ucze  znajdzie go  
u siebie, wówczas odwraca kartonik na drug  stron . Kontynuuj 
zabaw . Osoba, której odwrócone kartoniki utworz  lini  prost  
pionow  lub poziom  krzyczy „Bingo”. Pierwszy wygrywa.

Ortograficzne  
bingo

ca e opakowania po produktach lub 
wyci te z nich etykiety z informacj  
o pojemno ci, np. po soku, mleku, 
wodzie, syropach.

Wprowad  jednostk  litr i opowiedz dzieciom o jej wykorzystaniu. 
Zaprezentuj poszczególne pojemno ci naczy  i butelek. 
Dzieci wykonuj  do wiadczenia z przelewaniem cieczy do 
ró nych naczy . Umo liwia to wyobra enie okre lonych 
pojemno ci. Nast pnie dzieci zapisuj  tre  prostych zada  do 
zaprezentowanych na tablicy rysunków w zeszytach. 

Litr wody i litr 
syropu

Podziel dzieci na grupy. Wybierz sprzedawców i klientów do 
zabawy w sklep z napojami. Dzieci ustalaj  ceny i obj to ci 
napojów na sprzeda . Klienci prosz  o okre lon  ilo  napoju, 
którego koszt nie przekracza 10 z . Sprzedawcy obliczaj  koszt  
i obj to  w litrach dokonanych zakupów i wydaj  reszt . 
Nast pnie dzieci zamieniaj  si  rolami, tak aby ka dy by  
sprzedawc .

Kupujemy, 
sprzedajemy

Relaksujemy si

Dzieci udaj , e s  bry ami lodu. Nad nimi wieci s o ce, robi si  
cieplej, a  upa  sprawia, ze lód zaczyna si  powoli topi . Najpierw 
od góry. Topnieje stopniowo, a  pozostaje tylko ka u a - dzieci 
najpierw stoj  na paluszkach, wysoko wyci gaj  r ce do góry,  
nast pnie obni aj  r ce, k aniaj  i kul  si  w sobie, powoli 
siadaj  na pod odze i k ad  si  jak najbardziej skulone. Ka dy 
ko czy zdanie: „Dzi  by o mi dobrze gdy...”.

umie  karty z ilustracjami do 
zada  matematycznych powi zane 
z jednostk  litr.

dzieci zapisuj  tre  prostych 
zada  z jednostk  litr.   
„Litr jednostk  pojemno ci” 
„Obieg wody w przyrodzie”

Podsumuj ile dzi  wypi e  
litrów p ynów (napojów 
ciep ych i zimnych, zup). 
Zapisz to równaniem  
w zeszycie.



Dzieci siadaj  w kr gu. Przywitaj wszystkich. Dzieci machaj  
r k , gdy us ysz  fragment o sobie: „Witam tych, którzy przyszli 
pieszo. Witam tych, których podwieziono samochodem. Witam 
tych, którzy zjedli niadanie. Witam tych, którzy si  nie wyspali.  
Witam tych, których jeszcze nie wita am. Witam tych, którzy s  
zdrów jak ryba!”. 

Witamy si Gdzie mieszkaj  zarazki? Dlaczego 
nie mo emy ich zobaczy ? Co 
powiedzia aby czapka do szalika? 
Jak czuj  si  r kawiczki bez pary? 
W jakim nastroju jest cz owiek 
zdrowy? 

Ucze : 
jest wiadomy zagro e  zdrowia  
w sezonie jesienno-zimowym, wie 
jak dba  o zdrowie, poznaje 
przys owia o zdrowiu, wie czym jest 
profilaktyka zdrowotna.Dzieci dopasowuj  elementy podzielonych na dwie cz ci 

powiedzonek o zdrowiu z rozsypanki: Kto si  myje – ten d ugo 
yje, Zimna woda – zdrowia doda, miech to – zdrowie, Co za 

wiele – to niezdrowo, W zdrowym ciele – zdrowy duch, Zdrów jak 
ryba/rydz/ko /rzepa. Dzieci rozmawiaj  o znaczeniu powiedzonek 
i przys ów.

Powiedzonka  
i przys owia

Porozmawiaj z dzie mi o infekcjach w okresie jesienno-zimowym. 
Spytaj z czego wynika zwi kszone nara enie na ró norodne 
choroby w tym czasie. Powiedz dzieciom, e zarazki, czyli 
bakterie to niewidoczne go ym okiem ywe stworzenia, które 
mog  wpakowa  ludzi w powa ne tarapaty. Poka  dzieciom 
ilustracje bakterii widoczne pod mikroskopem, a nast pnie 
zach  je do wykonania plastelinowych portretów zarazków.

Galeria zarazków

karty z przys owiami i powiedzonka- 
mi o zdrowiu, ilustracje bakterii pod 
mikroskopem, dzwonek, wyrazy 
zawieraj ce trudno ci ortograficzne, 
dla ka dego dziecka: szablon 
sylwetki i stroje na ró n  pogod  
wraz z akcesoriami, kó ka  
w kolorach: ró owe, czerwone, 
zielone, niebieskie. 11.2 

Zdrów jak ryba
Wprowad  poj cie profilaktyki zdrowotnej – dzieci poznaj  
sposoby dbania o zdrowie. Swobodnie rozmawiaj  mi dzy sob  
w zakresie stosowanych metod zapobiegania zara enia si . 
Porozmawiaj z dzie mi równie  o babcinych sposobach 
odporno .

Jak dba   
o zdrowie?

plastelin ,  
kartki papieru technicznego, 
no yczki,  
czarny flamaster.

Legenda: ró owe Ó, czerwone , zielone RZ, niebieskie H. Dzieci 
losuj  po jednym kolorowym kó ku. Pozostaw w dowolnym 
miejscu w sali dzwonek, po czym odczytaj wybrany wyraz. Dzieci, 
które maj  kolor kó ka odpowiadaj cego trudno ci ortograficznej 
w danym wyrazie, próbuj  jak najszybciej dobiec do dzwonka  
i nim zadzwoni . Pierwsza osoba zdobywa punkt.

Dzwoneczek – gra 
ortograficzna

Powiedz dzieciom, e dobranie stroju do danych warunków jest 
bardzo wa ne. Nast pnie dzieci dopasowuj  do szablonu postaci 
odzie  i akcesoria, adekwatne do omówionej przez ciebie aury 
pogodowej. Po zako czeniu pracy prezentuj  swoje dobrze 
ubrane postaci.

Ubra  si  tak, by si  
nie przegrza

Ludzie do ludzi

Podsumuj zaj cia. Wszystkie dzieci dobieraj  si  parami i stoj  
naprzeciw siebie i wykonuj  twoje polecenia, np. r ce do r k 
( api  si  za r ce), g owy do g ów, itd. Na s owa „ludzie do ludzi” 
dzieci odnajduj  nowego partnera, pary zmieniaj  si  trzy razy.

zapisz cytat: „Szlachetne zdrowie, 
nikt si  nie dowie”, „Jako 
smakujesz a  si  zepsujesz” 
J. Kochanowski.

dzieci zapisuj  profilaktyk  
zdrowotn .

U ó  kilkuwersow  
rymowank  o zdrowym trybie 
ycia.



Przeczytaj dzieciom zagadki rebusy. Dzieci notuj  rozwi zanie 
ka dej z nich: „Gdy masz trzy litery – mieszka w norze, w lesie, 
gdy mu czwart  dodasz – listonosz go niesie”. „Do zwierza z rud  
kit  liter  T przyszyto. Potem ju  od tej chwili poczt  go dowozili”.  Zagadka na 

powitanie

Z czego najbardziej ucieszy by si  
twój chory przyjaciel/przyjació ka? 
Jakby  si  czu , gdyby  dosta  list 
zaadresowany do ciebie? 

Ucze : potrafi zredagowa  list, 
poprawnie u ywa i zapisuje zwroty 
grzeczno ciowe, potrafi   
zaadresowa  kopert ,  
zna pisowni  skrótów  
przydatnych w adresowaniu listu.Swobodnie porozmawiaj z dzie mi o listach. Rozpocznij od pyta : 

Co to jest list? Po co piszemy listy? Dzieci wyró niaj  
podstawowe elementy, bez których przesy ka nie dotar aby do 
adresata i nazywaj  je: nadawca, odbiorca, znaczek i miejsce na 
niego. 

Po co i kiedy 
piszemy listy?

Dzieci podejmuj  indywidualne próby redagowania listu do 
chorego przyjaciela. Gromadz  s ownictwo przydatnego  
w korespondencji i zwrotów grzeczno ciowych: „wracaj do 
zdrowia”, „ ycz  szybkiego powrotu do kondycji”. Nast pnie 
uk adaj  tre  listu. Dzieci zastanawiaj  si  jakie emocje 
towarzysz  odbiorcy w chwili dor czenia listu oraz podczas 
otwierania koperty i pierwszego odczytania.

List do przyjaciela

zgadywanki rebusy (list), ilustracj  
prawid owo zaadresowanej koperty,  
dla ka dego dziecka: kartki z przy- 
k adowymi zwrotami grzeczno cio- 
wymi oraz skrótami stosowanymi 
przy pisaniu i adresowaniu listów, 
dla ka dej grupy: woreczki, 
pojemnik.

11.3 Przyjaciel  
w chorobie

Zach  dzieci do stworzenia w asnej papeterii i zaprojektowania 
znaczka na list. Z kartki papieru wycinaj  kwadrat, a nast pnie 
sk adaj  z niego kopert  na list (zgodnie z twoj  instrukcj  
s own ) i ozdabiaj  j  zgodnie z w asnym upodobaniem.  
Z pozosta ego papieru (prostok tnego) tworz  dobran  do 
koperty kart  do napisania tre ci listu – papeteri .

Papeteria

koperty,  
kartki papieru A4,  
kredki,  
no yczki,  
klej,  
linijk .

W programie Power Point dzieci projektuj  znaczek pocztowy. 
Rysuj  prostok t, a nast pnie wype niaj  go dowolnymi 
kszta tami i kolorami maj c na uwadze, e ma to by  znaczek 
„zimowy”. Zapoznaj  si  z paskiem zada  programu  
i wykorzystuj  nowo poznane zadania, np. wype nianie kolorem 
itp.

Projektujemy 
znaczek pocztowy

Dzieci wicz  adresowanie kopert. Na tablicy wy wietl ilustracj  
lub zdj cie przedstawiaj ce prawid owo zaadresowan  kopert . 
Dzieci stosuj  wielk  liter  w imionach, nazwiskach, nazwach ulic 
i miejscowo ci. Wpisuj  w odpowiednie miejsca na kopercie: 
adresata i nadawc , imi  i nazwisko, ulic , numer domu, numer 
mieszkania, kod-pocztowy, miejscowo , poczt .

Adresuj  i nadaj

Dor czyciel 
ekspressowy

Podziel dzieci na dwie grupy: ka da grupa otrzymuje woreczki 
„przesy ki”, które maj  „dor czy ” do wskazanej „skrzynki na 
listy” (pojemnika) – najpierw dorzuci  u ywaj c r k, a nast pnie 
donie  na stopie bez upuszczania go na pod og  i pomocy r k. 
Nast pnie oddal miejsce startu od „skrzynki odbiorcy” i dopu  
zasad  zmiany nogi w trakcie dor czania nog . 

zapisz zasady i zgromadzone 
s ownictwo przydatne przy 
redagowaniu listu.

dzieci zapisuj  s ownictwo 
przydatne w pisaniu listu 
skróty stosowane przy 
adresowaniu przesy ki.

Napisz list do siebie w 2025 
roku.



Dzieci siadaj  na dywanie tak, aby ka dy ci  widzia  i pokazuj  
jak myj  swoje r ce. Powoli poka  jak nale y poprawnie  
i dok adnie my  r ce, rozpoczynaj c od przestrzeni zewn trznej 
do wewn trz i mi dzy palcami nie zapominaj c o nadgarstkach. 
Po instrukta u i myciu r k na sucho wszystkie dzieci klaszcz  trzy 
razy i machaj . 

Czyst  r czk  witaj 
si !

Jak si  mo e czu  myd o kiedy 
mydlisz nim r ce?  
Zareklamuj higieniczny tryb ycia bez 
u ycia s ów. 
Czy fajnie czasem jest by  brudnym? 
Kiedy? 

Ucze : 
rozró nia i zna przeznaczenie podst. 
akcesoriów medycznych, higieniczn- 
nych, wie jak powinna przebiega  
wizyta u lekarza pediatry, uk ada 
tre  do zada  matematycznych.Przeczytaj dzieciom wiersz J. Brzechwy „Brudas”. Dzieci zapo- 

znaj  si  z ilustracjami przedstawiaj c  przedmioty, z których 
korzystamy dbaj c o swoj  higien  i o czysto  otoczenia. 
Popro  dzieci o ustawienie si  w kr gu i zach  do zabawy 
mówi c: „Jeden krok do przodu zrobi  dzieci, które: myj  r ce 
przed posi kiem, myj  r ce, gdy je ubrudz , myj  z by rano  
i wieczorem, lubi  si  k pa , lubi  czysto ”. Ko o si  zaw a.

„Brudas” i zabawa 
w kroki

Porozmawiaj swobodnie z dzie mi o ha le: „Doskona a higiena 
procentuje zdrowiem i dobrym samopoczuciem”. Dzieci mówi   
o higienie z bów, r k, ca ego cia a i dbania o czysto . Nast pnie 
przedstaw dzieciom karty z przedmiotami i popro  by pogrupo- 
wa y je w zbiory: higiena osobista, dbanie o czysto , przedmioty 
z domowej apteczki.

Pogrupuj w zbiory

wiersze J. Brzechwy „Brudas”  
i „ aba”,  
pytania do Quizu o higien  i zdrowy 
tryb ycia,  
karty z ilustracjami przedmiotów, 
z których korzystamy dbaj c 
o higien  (patrz: tre  lekcji),  
piosenki Fasolek „Myd o” i „Myj  
z by”.11.4 Higiena 

procentuje
Przeczytaj dzieciom wiersz J. Brzechwy „ aba”. Porozmawiaj  
z dzie mi o wizycie w gabinecie lekarza pediatry. Spytaj jak 
przebiega wizyta, dlaczego wa ne jest stosowanie si  do zalece  
lekarza, czym jest recepta. Przychodzi aba do 

doktora

Przedstaw dzieciom warianty odpowiedzi na pytania zwi zane  
z higien . Dzieci podzielone na grupy kilkuosobowe odpowiadaj  
na zadane przez ciebie pytania, wskazuj c wybrany przez siebie 
wariant odpowiedzi: (przyk ady pyta : Jak cz sto nale y my  
z by/cia o? O czym trzeba pami ta  przed posi kiem? Ubieramy 
si  stosownie do ...? Dbamy o zmian  bielizny co ...?  
Po skorzystaniu z toalety pami tamy o ...?).

Quiz

Dzieci s uchaj  i piewaj  piosenki Fasolek „Myj  z by” i „Myd o 
lubi zabaw ”. Nast pnie losuj  karty przedstawiaj ce 
odpowiednie przybory higieniczne, b d  artyku y apteczne. 
Nast pnie dzieci staraj  si  gestem pokaza  swoje has o, tak aby 
reszta grupy mog a odgadn  jaki przedmiot pokazuje i do czego 
on s u y.

Roz piewane 
kalambury

Zadania z tre ci

Zanotuj na tablicy zadania matematyczne. Zach  dzieci do 
zredagowania do nich tre ci zada . Dzieci obliczaj  proste 
zadania z wykorzystaniem jednostek pojemno ci, litr.

umie  karty z ilustracjami 
przedmiotów, z których korzystamy 
dbaj c o swoj  higien  i o czysto  
otoczenia, zapisz dzia ania 
matematyczne, do których dzieci 
b d  redagowa  zadania z tre ci .

dzieci zapisuj  has o „higiena” 
wraz z wyja nieniem poj cia.

Narysuj, a nast pnie napisz 
tre  i obliczenia do 
stworzonego przez siebie 
zadania matematycznego.



Zwró  si  do uczniów siedz cych w kr gu. Dzieci machaj , gdy 
us ysz  s owa odnosz ce si  do nich. „Witam te dzieci, które dzi  
dobrze si  czuj , które s  smutne, którym nie chcia o si  dzi  
przyj  do szko y, które ch tnie przysz y do szko y, które zjad y 
dzi  niadanie, które lubi  je  warzywa i które lubi  owoce. 
Witam te, z którymi si  jeszcze dzi  nie wita am”. 

Powitanie Wymy l w asn  witamin ! Do czego 
jest potrzebna i gdzie j  mo na 
znale ? 
Jakiej witaminy brak jest na wiecie? 

Ucze :  
korzysta ze znanych informacji  
o witaminach, zna niebezpiecze - 
stwo za ywania leków niezgodnie  
z zaleceniami, wie na czym polega 
sumplementacja diety.Dzieci s uchaj  piosenki: Bajkowa Dru yna Kasia Klich - 

„Cukierki, cukierki”, powtarzaj  zwrotk  i refren o owocach  
i warzywach. Nast pnie porozmawiaj z dzie mi o znaczeniu 
zrównowa onej diety dzieci i doros ych. „Owoce, warzywa – 

apetyt na nie mam”

Dzieci wypowiadaj  si  o tym, kiedy brakuje naszemu 
organizmowi witamin. Omów choroby wywo ane niedoborem 
witamin i temat suplementacji diety dzieci i doros ych, czym jest  
i po co si  j  stosuje. W czasie rozmowy zaznacz, e 
rozwi zaniem mo e by  urozmaicona dieta bogata w warzywa  
i owoce sezonowe przez ca y rok. 

Niedobory  
witamin

opowiadanie B. Ciemskiej  
„Bezpieczny wiat Tableteczki”, 
piosenk  Bajkowej Dru yny Kasia 
Klich „Cukierki, cukierki” oraz 
Fasolek „Witaminki”, 
ulotk  informacyjn  leku b d  
suplementu diety.

11.5 Witaminy, 
leki, suplementy

Dzieci s uchaj  w ramach przypomnienia piosenk  „Witaminki” 
zespo u Fasolki. Nast pnie przy d wi kach utworu tworz  galeri  
witamin w rze by zakl tych: wykorzystuj c przyniesion  
plastelin  tworz  kilkucentymetrowe rze by witamin, które s  ich 
ulubionymi oraz s  ich zdaniem najwa niejsze, najzdrowsze, 
najsmaczniejsze. Po zako czeniu pracy tworz  wystaw   
i rozmawiaj  o swoich dzie ach.

Witaminy w rze by 
zakl te

ulotk  informacyjn  z dowolnego 
leku,  
b d  suplementu diety, 
plastelin,  
rurki do napojów.

Zapoznaj dzieci z konstrukcj  ulotki. Dzieci odczytuj  informacje 
zgodnie ze spisem tre ci. Swobodne porozmawiaj z dzie mi  
o ich spostrze eniach. Spytaj dlaczego przed za yciem leku 
nale y zapozna  si  z ulotk . Ulotka ród em 

informacji

Dzieci czytaj  opowiadanie B. Ciemskiej z serii: „Bezpieczny 
wiat Tableteczki”. Podejmuj  prób  oceny post powania 

bohatera. Zach  je do wyci gni cia samodzielnych wniosków 
z nieodpowiedzialnego zachowania kotka. Porozmawiaj z dzie mi 
o zagro eniu wynikaj cym z za ywania leków bez nadzoru 
doros ych.

„Tableteczki  
z pó eczki”

Podsumowanie 
zaj

Dzieci oceniaj  zrealizowane zaj cia przez oklaski. Zaznacz, e 
policzysz do 10 i ka dy mo e przesta  klaska  kiedy zechce  
w trakcie liczenia od 1 do 10, gdzie 10 znaczy, e podoba o si  
bardzo. Na zako czenie dzieci wyra nie czytaj  razem has o  
z tablicy: „Jedz owoce i jarzyny w nich mieszkaj  witaminy, kto je 
sobie lekcewa y, musi chodzi  do lekarzy”.

zapisz „Jedz owoce i jarzyny 
w nich mieszkaj  witaminy 
kto je sobie lekcewa y, 
musi chodzi  do lekarzy.”

dzieci zapisuj  choroby wywo ane 
niedoborem witamin.

Zanotuj w zeszycie kilka 
witamin, ich w a ciwo ci  
i ród a ich pochodzenia.
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klasaLegenda H. ochockiej „O m drym Skarbniku 

i zasypanym chodniku”. Wiersz J. Ficowskiego 
 „To ju  zima” i P. Dobsinsky'ego „O soli 
cenniejszej ni  z oto”.Tworzenie rodzin wyrazów. 
Utrwalanie pisowni wyrazów z „ó” i „h”.

Liczenie w zakresie 20 kolejno i wstecz. 
Mno enie jako dzia anie zast puj ce dodawanie 
jednakowych sk adników oraz obliczanie dzia a  
(w zakresie 20). Zadania z brakuj cym 
czynnikiem w zakresie 10. 
Uzupe nianie, przepisywanie i obliczanie dzia a

12.1 Skarby ukryte 
w ziemi

Surowce naturalne i ich wydobycie. 
Z o a w gla, gazu, soli i bursztynu  
w Polsce. Wskazywanie na mapie 
rejonów bogatych w surowce naturalne 
Gaz ziemny – podstawowe paliwo 
energetyczne. Powstanie w gla i jego 
rodzaje. W glem rysowane – praca 
plastyczna ilustracj  do opowiadania.

Odczytywanie informacji z mapy – z o a 
surowców energetycznych w Polsce. 
Powstawanie w gla. Rodzaje w gla: kamienny, 
brunatny, drzewny, leczniczy.

12.2 Górnictwo

Wykorzystanie w gla – „czarne z oto” 
Górnictwo kiedy  i dzi , kolory, 
symbolika ubiór. 
Kopalnia – szczególne miejsce pracy, 
warunki panuj ce w kopalni. 
Barbórka – wi to górnictwa w Polsce. 
Konstruowanie galowego nakrycia 
g owy górnika, z czerwonym piórem.

Wyszukiwanie informacji z ró nych róde : 
czasopisma, ksi ki tematyczne, encyklopedie, 
Internet. Odczytywanie informacji z mapy oraz 
wskazywanie na mapie okre lonych regionów. 12. Bogactwa 

naturalne kraju
12.3 Nadchodzi zima

Cechy charakterystyczne pory roku, 
wiersz „To ju  zima” J. Ficowski. 
Ogrzewanie mieszka  i domów. 
Zagro enia w sezonie grzewczym, 
wynikaj ce z u ytkowania urz dze  
gazowych i elektrycznych, sposoby 
reagowania w sytuacji zagro enia.Piosenka: Kulfon i Monika „Bursztynek”, 

W glem rysowane – prace plastyczne wykonane 
przy u yciu w gla rysunkowego inspirowane 
ba ni  „O m drym Skarbniku”. 
Konstruowanie galowego nakrycia g owy górnika. 
Solony krajobraz zimowy.

12.4 Sól i bursztyn

Opowiadanie M. Or osia „Bursztyn” 
W a ciwo ci bursztynu i soli 
Produkty wykonywane z bursztynu 
Piosenka: Kulfon i Monika „Bursztynek” 
Do wiadczenia: rozpuszczanie  
i krystalizacja soli. 
Kopalnie soli w naszym kraju: Bochnia, 
Wieliczka.

Pracujemy w oknie programu Paint. Stosowanie 
skrótów klawiaturowych. Wpisywanie tekstu  
w polu tekstowym

wiczenia na koordynacj  i równowag : zabawy 
z wykorzystaniem równowa ni, wy cigi rz dów. 
Zabawy usprawniaj ce celno .



Usi d  z dzie mi kole, w siadzie skrzy nym. Pozostaw z prawej 
strony troch  wolnego miejsca. Nast pnie, wskazuj c na wolne 
miejsce powiedz: „Miejsce z mojej prawej strony jest puste  
i zapraszam tutaj...” – wymie  imi  ucznia i czynno  jak  ma 
wykona  dziecko po drodze np. „...skacz c  Ani ”. Zabaw  
kontynuuje dziecko, które ma po swojej prawej stronie puste 
miejsce.

Puste miejsce Co mo e my le  w giel, który 
pierwszy raz ujrzy wiat o s oneczne? 
Jakie wspomnienia mo e mie  
w giel? O czym mog  rozmawia  
u omki w gla na ha dzie? Co czuje 
encyklopedia w Twoich r kach?

Ucze :  
potrafi znale  informacje  
w encyklopedii, wie jak korzysta   
z legendy mapy, wie jak  
i kiedy powsta  w giel, rozró nia 
surowce naturalne.Podziel dzieci na kilkuosobowe grupy i rozdaj im encyklopedi  

b d  ksi k . Popro  ka d  grup  o wyszukanie w niej ró nych 
informacji o surowcach naturalnych. Grupy wyszukuj  danych im 
hase  oraz wiadomo ci z indeksów i spisów tre ci. Odnajduj   
i odczytuj  pozosta ym uczniom czym s  surowce naturalne, jakie 
surowce naturalne wyró niamy itp. itd.  

Ksi ka ród em 
informacji

Przedstaw dzieciom map  Polski z rozmieszczeniem z ó  natural- 
nych. Dzieci przygl daj  si  mapie i odczytuj  z legendy opisane 
z o a w gla, gazu, soli i bursztynu w Polsce. Nast pnie zach  
dzieci do wskazania na mapie rejonów bogatych w surowce, 
nazwanie ich i pokazanie miejsc ich wydobycia (nazwy kopal ). 
Nast pnie porozmawiaj z dzie mi na temat zapisany na tablicy: 
„Gaz ziemny – podstawowe paliwo energetyczne”.

Czytamy mapy

encyklopedi  i ksi ki naukowe  
o surowcach naturalnych, map  
Polski z rozmieszczeniem z ó  
surowców naturalnych oraz  
miejscami ich wydobycia, ba   
H. ochockiej „O m drym 
Skarbniku”, wiersz „Paprocie tutaj 
ros y” M. Terlikowskiej.

12.1 Skarby 
ukryte w ziemi

Przeczytaj dzieciom ba  H. ochockiej „O m drym Skarbniku  
i zasypanym chodniku”. Nast pnie zach  dzieci do próby 
streszczenia opowie ci. Dzieci rozpoznaj  bohaterów i omawiaj  
ich charakterystyk . „O m drym 

Skarbniku”

w giel rysunkowy,  
ó t  kartk  z bloku technicznego 

(mo e by  bia a pomalowana na 
ó to).

Po omówieniu opowiadania popro  dzieci by wyobrazi y sobie  
wybran  scenk  i postara y si  naszkicowa  j  na ó tych 
kartkach czarnym w glem rysunkowym. Dzieci starannie 
wykonuj  swoj  wyimaginowan  ilustracj  do ba ni oraz poznaj  
w a ciwo ci w gla – tworz c smugi wykorzystuj  ró ne stopnie 
zaciemnienia kartki.

W glem rysowane

Przeczytaj dzieciom wiersz M.Terlikowskiej „Paprocie tutaj ros y”. 
Nast pnie spytaj kiedy i jak powsta  w giel. Zaproponuj 
stworzenie krótkiej opowie ci o powstaniu w gla. Przybli  
dzieciom rodzaje w gla: kamienny, brunatny, drzewny, leczniczy. Jak i kiedy powsta  

w giel?

Wydob d my 
skarby

Dzieci tworz  kr g. Przekazuj c sobie maskotk  klasow  mówi  
co chcieliby wydobywa  z kopalni. Zgodnie z ustalonym kluczem 
mog  wybra : w giel kamienny – wyra a chwile rado ci  
z najbli szymi, sól – wyra a dostatek dla rodziny, 
diamenty/szlachetne kamienie – maj  moc uzdrawiaj c ,  
gaz – symbolizuje intensywn  lecz ulotn  zabaw  z innymi.  
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  z u miechem.

zapisz zdanie: „Gaz ziemny  
– podstawowe paliwo 
energetyczne” oraz wypisz rodzaje 
w gla: kamienny, brunatny, 
drzewny, leczniczy, rysunkowy.

dzieci zapisuj  nazwy kopalni  
i miasta w jakich si  znajduj , wraz 
z informacj  co si  w nich 
wydobywa.

Jak wykorzystywany jest 
w giel i gaz w Twoim domu, 
b d  w domach Twoich 
bliskich? Jak ogrzewany jest 
Twój dom?



Popro  dzieci o odczytanie tematu zaj  z tablicy. Rozpocznij 
zaj cia zabaw  u atwiaj c  nawi zanie kontaktu i wspó pracy 
z grup . Zabawa odbywa si  w parach, jeden ucze  staje si  
ska , siedzi na dywanie w stabilnej pozycji, mocno podparty  
o pod o e, a drugie dziecko próbuje przesun  ska . Nast pnie 
dzieci zamieniaj  si  rolami.

Ska a Dlaczego o w glu mo na powiedzie , 
e jest „czarnym z otem”? Jaki prezent 

da by  górnikowi z okazji jego wi ta? 
W kopalni w gla jest du o w gla,  
w kopalni pomys ów jest du o 
pomys ów, a jak  ty chcia by  odkry

Ucze : 
wie do czego wykorzystywany jest 
w giel i docenia prac  górników, 
wyró nia elementy budowy kopalni,  
zna patrona górników i dat  ich 
wi ta, tworzy zadania z tre ci .Porozmawiaj z dzie mi o w glu, górnikach, ich niebezpiecznej 

pracy. Na podstawie zdj  popro  dzieci by porówna y górnictwo 
kiedy  i dzisiaj. Opisz nowe technologie u atwiaj ce prac  
górnikom. Dzieci wyci gaj  wnioski. Poka  dzieciom jak wygl da 
bezpiecznie przygotowany do pracy górnik i górnik w stroju 
galowym: kolory piórek i ich znaczenie, symbolika, akcesoria, 
ubiór.

Górnik – kiedy   
i dzi

Kopalnia to s owo, posiadaj ce wiele znacze . Dzieci próbuj  
wskaza  wyra enia cz ce si  z kopalni : uczu , pomys ów, 
wiedzy (omawiaj  ich znaczenie). Nast pnie zaprezentuj plakat 
przekroju kopalni w gla i opisz go. Dzieci omawiaj  warunki 
panuj ce w kopalni. Opowiedz dzieciom o rodzajach kopal ,  
w których wydobywa si  sól, mied , gaz, rop  naftow .

Kopalni bez liku

pi ki kolczatki lub woreczki, ew. 
papierowe kule, zdj cia i ilustracje 
górnika przed, w trakcie i po pracy,  
w od wi tnym stroju (kiedy  i obe- 
cnie), przekrój kopalni z opisem, 
dziurkacz i zszywacz, gotowy 
papierowy kapelusz galowy górnika 
z czerwonym bibu owym piórem.

12.2  
Górnictwo

Opowiedz dzieciom o Barbórce – wi cie górnictwa w Polsce.   
Spytaj dzieci: W jaki sposób 4 grudnia wi tuj  górnicy?  
Jak obchodzony jest ten dzie  w kraju i na l sku? Nast pnie 
poka  ilustracj  górnika w stroju galowym i zach  dzieci do 
stworzenia charakterystycznych, od wi tnych nakry  g owy 
górników: czarne kapelusze z czerwonym piórem, czyli cz onków 
orkiestry górniczej.

Barbórka

arkusz czarnego papieru technicz- 
nego (mo e by  bia y pomalowany 
na czarno),  
czerwon  bibu , 
rurk  do napojów,  
gumk  kapeluszow , 
ta m  klej c ,  
klej, no yczki.

Popro  wybrane dzieci o narysowanie na tablicy wagoników 
kolejki w kopalni. Narysuj w nich po trzy u omki w gla. Maj  one 
stanowi  jednakowe sk adniki, które mo na doda  do siebie, ale 
te  przemno y  przez liczb  wagoników. Dzieci tworz  tre  
zadania, zapisuj  obliczenia i porównuj  wyniki. Nast pnie 
wykonuj  obliczenia do wcze niej przygotowanych przez ciebie 
zada .

Numerowane 
wagoniki

Dzieci le  na dywanie w pozycji na plecach. Spokojnym g osem 
powiedz: „Wyobra  sobie, e czarujesz i mo esz zamienia  siebie 
w co zapragniesz. Jestem górnikiem - jestem bardzo silny, mog  
trzyma  kilof w r kach”. Powiedz dzieciom by zacisn y 
pi k /woreczek najpierw lew  d oni , a pó niej praw . „Teraz 
zamieniasz si  w zwiewnego motyla, zm czonego d ugim lotem, 
twoje skrzyd a – r ce s  zm czone. Nie masz si y nimi macha ”.

Tech. relaksacyjna 
wg Jacobsona

Po egnanie i ocena 
zaj

Dzieci, którym podoba y si  dzisiejsze zaj cia zak adaj  na g ow  
przygotowane górnicze nakrycia g owy. Staj c w kole egnaj  si  
ze sob  k aniaj c tak, aby nie zgubi  nakrycia g owy i serdecznie 
pozdrawiaj : „Do zobaczenia jutro!”.

zapisz: „4 GRUDNIA - WI TO 
GÓRNICTWA”, dzieci rysuj  
wagoniki z u omkami.

dzieci tworz  rodzin  wyrazu 
„górnik” oraz zapisuj  s owa: 
„Barbórka”, „górnik”, „gruda”, 
„ha da”, z zaznaczeniem trudno ci 
ortograficznej.

Odpowiedz w zeszycie na 
pytania: Kto jest patronk  
górników? Jak nazywa si  
korytarz w kopalni? W jaki 
sposób górnicy dostaj  sie 
kopalni? Jakimi s owami 
witaj  si  górnicy?



Dzieci siadaj  w kole na dywanie. Jedno dziecko wyobra a sobie 
dowoln  osob  z grupy i mówi: „My l  o dziecku, które...” 
(i charakteryzuje co lubi, jak wygl da, co go mieszy). Pozostali 
próbuj  odgadn , kim jest ta opisywana osoba. Kto zgadnie 
pierwszy, okre la nast pnego uczestnika. Odgadywanie osób ma 
ró ny stopie  trudno ci, w zale no ci od tego, jak dane dziecko 
zosta o opisane.

Pomy l o mnie Dlaczego pory roku s  najcz ciej  
w naszej wyobra ni kobietami?  
Co powiedzia aby zimowa kurtka, 
która po sezonie letnim wraca  
z szafy na wieszak? Co mo na robi  
zim , czego nie mo na robi  latem?

Ucze : potrafi wymieni  zwiastuny  
zimy, poprawnie zapisuje wyrazy  
z „ó” i „h”, uczy si  obs ugi funkcji 
edytora graficznego Paint,  
wie jak zachowa  si  w sytuacji 
zagro enia po arem w domu.Zach  dzieci do rozmowy o zwiastunach zimy. Nast pnie 

przeczytaj im g o no wiersz „To ju  zima” J. Ficowskiego. Dzieci 
zapoznaj  si  ze zmianami jakie dokonuj  si  w przyrodzie  
w zwi zku nadej ciem zimy. Porównuj  w asne obserwacje 
wiata zim . Wymieniaj  cechy charakterystyczne pory roku. 

„To ju  zima”

Popro  dzieci o przeczytanie zadania domowego zawieraj cego 
odpowiedz na pytanie jakiego typu ogrzewanie jest stosowane  
w ich miejscach zamieszkania. Zach  dzieci do dyskusji o za- 
gro eniach w sezonie grzewczym, jakie wynikaj  z u ytkowania  
urz dze  gazowych i elektrycznych. Nast pnie dzieci odgrywaj   
w scenkach sposoby reagowania w sytuacji zagro enia.  
Na koniec przypomnij dzieciom telefony alarmowe.

Ciep o, cieplej,  
za gor co

wiersz „To ju  zima” J. Ficowskiego, 
wiersz „Mróz” J. Tuwima, 
karteczki z jego tre ci  dla ka dego 
dziecka, z lukami na s owa  
z trudno ci  ortograficzn .

12.3 Nadchodzi 
zima

Dzieci pracuj  w edytorze grafiki, program Paint. Stosuj  skróty 
klawiaturowe i pisz  tekst w polu tekstowym – redaguj  
samodzielnie napis i wpisuj  go w obiekt. Praca z 

komputerem

czerwon  i zielon  kredk , 
klej

W ramach utrwalania pisowni wyrazów z „ó” i „h”, rozdaj dzieciom 
tekst wiersza J. Tuwima „Mróz” z lukami na wyrazy z trudno ci   
ortograficzn . Przeczytaj dzieciom wiersz. Dzieci przys uchuj   
si , a kiedy czytasz drugi raz zapisuj  ze s uchu brakuj ce 
wyrazy. Nast pnie sprawdzaj  czy zapis w ich zeszytach jest 
poprawny – zaznaczaj c b dy kredk  czerwon , a s owa 
napisane poprawnie kredk  zielon .

„Mróz”

Powiedz dzieciom, e przez rozmowy o mrozie i zimie czas na 
rozgrzewk  – pora na zaj cia sportowe! Przygotuj tor przeszkód 
wykorzystaj równowa ni , szarfy, pi ki i s upki. Podziel dzieci na 
dwie grupy. Wyznacz uczniów, którzy przeprowadz  rozgrzewk . 
Nast pnie, zach  grupy dzieci do wy cigów rz dów na 
przygotowanym torze. Na zako czenie przeprowad  wiczenia 
oddechowe.

Czas si  rozgrza

Po egnanie

Dzieci siedz  na dywanie w parach. Ka da para otrzymuje 
kartoniki z zaszyfrowanym zdaniem: „Hu Hu Blacha Ha Zima 
Grzejnik wcale nie kaloryfer jest piec z a!” Wykre laj  niepasuj ce 
nazwy przedmiotów i odczytuj  otrzymane zdanie. 

zapisz cechy charakterystyczne 
zimy, telefony alarmowe oraz 
zadania do zanotowania  
w zeszycie jako zadania domowe.

dzieci wklejaj  karteczki  
z uzupe nion  tre ci  wiersza  
J. Tuwima „Mróz”, w którym same 
sprawdzaj  poprawno  pisowni 
wyrazów z trudno ciami 
ortograficznymi.

Przepisz zadania 
matematyczne z tablicy 
i zast p dodawanie 
jednakowych sk adników 
mno eniem. Wykonaj 
obliczenia.



Popro  dzieci o dobranie si  w pary. Dzieci przeliczaj  pary jak 
na zbiórce, a nast pnie odliczaj  wstecz. Spytaj: Ile par powsta o 
z obecnych dzi  dzieci? Nast pnie dzieci tworz  zadanie  
z wykorzystaniem mno enia, ilo  par razy 2 (czyli liczba dzieci  
w parze) i wspólnie podaj  wynik. Nast pnie ju  indywidualnie 
stoj c w kr gu odliczaj  si , kolejno i wstecz.

Powitanie z 
matematyk  w tle

Co by si  sta o gdyby zamiast niegu 
z nieba pada a sól? 
Co mo na zrobi  z soli? Do czego 
mo na j  wykorzysta ?

Ucze : 
poznaje w a ciwo ci soli i bursztynu, 
potrafi opisa  jak powsta y  
bursztyny, wie w jaki sposób  
i gdzie wydobywa si  sól,  
rozró nia rodzaje soli.W cz dzieciom piosenk  „Kulfon i Monika”. Dzieci odgaduj  

temat dzisiejszych zaj , a nast pnie podejmuj  obserwacje 
przedmiotów wykonanych z bursztynu oraz bursztynków 
przyniesionych przez dzieci. Porównuj  sól kamienn  i sól 
kuchenn . Badaj  pod wiat o jak przez szkie ko, obserwuj  pod 
lup . Dyskutuj  o w a ciwo ciach soli  i wykorzystaniu soli przez 
cz owieka (rodzaje). 

„S oneczna 
kropelka...”

Przy pomocy dwóch wybranych asystentów, sporz d  z ciep ej 
wody i soli roztwór nasycony. Zadaj pytanie: czy wiecie co dzieje 
si  z sol  wrzucon  do wody? Wykonaj z dzie mi eksperyment: 
do patyczka na rodku przywi  nitk , umie  go nad naczyniem 
tak, aby nitka by a zanurzona w roztworze. Naczynie ustaw na 
kaloryferze w sali i obserwuj codziennie co si  z nim dzieje. 
Spytaj dzieci o przypuszczenia efektu ko cowego.

Krystalizacja soli  
– eksperyment

opowiadanie M. Or osia „Bursztyn”, 
sól spo ywcz  do do wiadczenia 
oraz do pracy plastycznej, szklane 
naczynie, patyczek, ni , klika bur- 
sztynków, zdj cia produktów z bur- 
sztynu oraz sali bursztynowej na 
Kremlu, piosenk  Kulfona i Moniki 
„Bursztynek” oraz „Legend  o Królu, 
którego córka kocha a jak sól”.12.4 

Sól i bursztyn
Dzieci wyobra aj  sobie urzekaj cy, zimowy krajobraz, o nie one 
drzewa, krzewy, cie ki i dachy domów, nast pnie bia  kred  
wykonuj  szkic swojej pracy na kolorowym papierze. Klejem 
Magic „maluj ” na naszkicowanych konturach i polach, które 
nast pnie posypuj  sol  z solniczek, nape nionych przy twojej 
pomocy sol . Prace po wyschni ciu kleju utworz  skrz c  si   
w s o cu o nie on  galeri .

Solny krajobraz 
zimowy

bia  kred ,  
pust  solniczk ,  
klej introligatorski Magic,  
kartk  kolorowego papieru 
technicznego, 
bursztynki przywiezione z wakacji 
sp dzonych nad morzem.

Przeczytaj dzieciom opowie  P. Dobsi skiego „O trzech córkach 
kochaj cych swego ojca Króla jak z oto, jak kosztowno ci i jak 
sól...”. Nak o  dzieci do dyskusji pytaj c: Dlaczego w tej 
opowie ci sól jest ceniona wy ej ni  kosztowno ci? Czy s usznie? 
Nast pnie zach  dzieci do burzy mózgów: sk d w a ciwie bierze 
si  sól? Dzieci poznaj  ró ne sposoby wydobywania soli. 
Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce. 

Sk d bierze si  sól 
w solniczce?

Zach  dzieci do zastanowienia si  sk d bior  si  bursztyny. 
Nast pnie przeczytaj im opowiadanie „Bursztyn” M. Or osia. 
Dzieci dowiaduj  si  o ich pochodzeniu. Poznaj  w a ciwo ci 
bursztynu i jego wykorzystanie w lecznictwie, w przemy le itp. 
Porozmawiaj z nimi o produktach wykonywanych z bursztynu,  
ich cenno ci i walorach estetycznych. 

Bursztyn

Podsumowanie

Dzieci odczytuj  przys owie z tablicy i omawiaj  jego znaczenie. 
Na po egnanie zaintonuj przy piewk  na melodi  „Panie Janie”: 
„ egnaj (imi  dziecka), egnaj (imi ). Nadszed  czas, nadszed  
czas. Wszyscy ci  egnamy, w (dzie  tygodnia) si  spotkamy. 
Wró  do nas, wró  do nas”.

zapisz has o „krystalizacja” oraz 
przys owie: „Chc c cz owieka 
dobrze pozna , trzeba z nim 
beczk  soli zje ”.

dzieci zapisuj  s owa: „sól”  
i „bursztyn” z podkre lonymi 
literami „ó” i „u” oraz wypisuj  
rodzaje soli: kamienna, morska, 
warzona, drogowa, rolnicza, 
k pielowa.

Zaprojektuj bi uteri : 
pier cionek, naszyjnik, 
kolczyki, których elementem 
g ównym tzw. „oczkiem” jest 
bursztyn.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Czy mieli cie kiedy  okazj  kopa  
do ek prawdziw  opat ? To 
naprawd  ci kie zaj cie... Co 
mo na by by o zrobi , by u atwi  
ludziom korzystanie z tego 
narz dzia? 
Waszym zadaniem b dzie 
ZAPROJEKTOWANIE i wykonanie 
PROTOTYPU UDOSKONALONEJ 

OPATY. Ma to by  taka opata, 
dzi ki któej praca w ogrodzie lub na 
budowie stanie si  prawdziw

przyjemno ci . Dodatkowo, 
stworzycie KRÓTK  REKLAM  tego 
narz dzia, zach caj c  do u ywania 
Waszego produktu. 
Do wykonania zadania b dziecie 
mogli u y  tylko nast puj cych 
materialów: 1 kartonik po butach, 2 
puste plastikowe butelki po wodzie 
mineralnej 1,5l, folia spo ywcza, 
folia, aluminiowa, 20 s omek, 10 
kartek A4, stare gazety, sznurek, 1 
arkusz brystolu.

opat , 
(dla ka dej dru yny) po jednej kartce z 
narysowanymi 9 opatami, 
kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz z punktacj

Rozgrzewka

1. Co mo e znajdowa  si  pod ziemi ? 
2. Wymie  jak najwi cej rzeczy czarnych jak 
w giel. 
3. Co mo e by  skarbem? 
 
4. PODZIA  NA GRUPY 
Podziel dzieci na 4-5-osobowe zespo y 
poprzez losowanie lub inn  przyj t  metod . 
 
5. ZADANIE 
Przeczytajcie wspólnie tre  zadania i 
punktacj . Wyja nijcie dok adnie wszystkie 
poj cia, szczególnie te napisane wielkimi 
literami.

Kopie opata niczym 
armata, czyli udoskonalamy 

narz dzia
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(ka da dru yna) 1 kartonik po butach, 2 puste 
plastikowe butelki po wodzie mineralnej 1,5l, folia 
spo ywcza, folia, aluminiowa, 20 s omek, 10 kartek 
A4, stare gazety, sznurek, 1 arkusz brystolu

Prezentacje

Gwiazda skojarze Analogie Typowe i nietypowe Przerwa na reklam

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  podczas 
prezentacji. W trakcie poszczególnych 
wyst pie  bardzo uwa nie obserwuj ka dy 
detal. Skup si  na tym co dobre, a to, co 
najbardziej si  Tobie podoba o zapisz sobie 
na kartce, aby przekaza  to potem dru ynie. 
Dowiedz si , kto by  odpowiedzialny za jak  
cz  zadania, w jaki sposób dru yny 
poradzi y sobie z ograniczonym czasem. 
Chocia  zaj cia maj  form  mini-konkursu, 
staraj si  zwraca  uwag  na to, e nie liczy 
si  wygrana, ale to, e uczestnicy ci ko 
pracowali, eby osi gn  wspólny cel.

1. Przynie  do klasy opat . Pozwól ka demu 
uczestnikowi podej  do niej, dotkn , 
przyjrze  si  jej z bliska. 
 
2. Dzieci siadaj  w swoich grupach. Ka dy 
zespó  pisze na rodku zwyk ej kartki A4 has o 
OPATA, a nest pnie uczestnicy wypisuj  

skojarzenia do tego wyrazu, tworz c gwiazd  
skojarze . Nast pnie prezentuj  rezultaty 
swojej pracy pozosta ym grupom. 
 
3. Najlepiej by oby, gdyby dzieci mia y okazj  
zapozna  si  z u ytkowaniem opaty "w 
terenie". Nie ka dy na pewno mia  wcze niej 
tak  mo liwo . 

1. Po powrocie do klasy grupy siadaj  razem 
i wypisuj  wszystkie wady oraz zalety 
u ywania opaty. Co mo na by by o zmieni  
w opacie, aby praca by a przyjemniejsza? 
 
2. ANALOGIE 
Jak sprawi , by praca w ogrodzie, kopanie 
opat  bardziej przypomina a czynno ci, które 
uczniowie LUBI  wykonywa  na co dzie ? 
Najpierw zespo y wypisuj  swoje wszystkie 
ulubione czynno ci, a nast pnie staraj  si  
tak zmieni  wygl d lub funkcje opaty, by 
praca chocia  troch  przypomina a wypisane 
przez nich zaj cia.

1. Uczniowie znaj  ju  zalety i wady pracy 
opat . Starali te  wyobrazi  sobie, jak mo na 
by by o ulepszy  opat . Czas przej  do 
projektowania. Ka dy zespó  otrzymuje kartk  z 
narysowanymi dziewi cioma opatami i 
poleceniem: "Podaj kilka sposobów na 
udoskonalenie opaty". Nast pnie dyskutuj  na 
temat wszystkich zaproponowanych rozwi za  i 
wybieraj  najlepsze z nich. Planuj  te , w jaki 
sposób wykorzysta  dost pne materia y do 
stworzenia prototypu. 
 
2. Jednym z punktowanych elementów w 
zadaniu jest nietypowe u ycie materia ów. 
Zwró  na to uwag  dru yn. Popro , aby 
uczniowie zastanowili si , jak w sposób 
nietypowy stworzy  z nich prototyp opaty.

Czas na wykonanie zadania jest ograniczony, 
dlatego niezb dny jest odpowiedni podzia  
zada . Cz  uczniów b dzie zajmowa o si  
wykonywaniem prototypu opaty, a cz   
wymy laniem reklamy. Przy tworzeniu reklamy 
dru yny powinny pami ta , aby dopasowa  j  
do odbiorców, podkre li  w niej wszystkie 
zalety produktu. Ale przede wszystkim reklama 
powinna si  wyró nia . 
Informuj uczestników o up ywie czasu. Kiedy 
pozostanie go ju  niewiele, zadaj zespo om 
pytania kontrolne, które u atwi  uporz dkowa  
im prac  na finiszu. Czy w jaki  nietypowy 
sposób u yli cie materia ów do stworzenia 
prototypu opaty? Co sprawia, e Wasza 
reklama jest oryginalna, pomys owa? Co 
zosta o Wam jeszcze do zrobienia?

innowacyjno  projektu 1 - 10p.

wygl d zewn trzny prototypu 5p.

nietypowe u ycie materia ów 1 - 15p.

pomys owo  reklamy 1 - 10p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaKartka wi teczna jako forma wypowiedzi 

u ytkowej. Redagowanie ycze  i adresowanie 
kart. Dyskusja na temat innych form przekazywa- 
nia wi tecznych ycze . Pisanie listu do w. 
Miko aja i adresowanie go. „U” i pisownia 
czasowników z zako czeniem -uje.

Zadania tekstowe oraz zapisywanie i rozwi zy- 
wanie dzia a  do rysunków.  
Mno enie z wykorzystaniem przemienno ci. 
Dzielenie jako mieszczenie.  
Sprawdzanie dzielenia przy pomocy mno enia  
w zakresie 20.

13.1 Miko ajki 

Jaka jest prawdziwa historia w. 
Miko aja – zapoznanie si  z ró nymi 
przekazami. Miko aj w ró nych krajach 
Europy – cechy wspólne. 
Charakterystyka Miko aja. 
Tworzenie portretu Miko aja. 
Piosenka M. Je owskiej „Kochany 
Panie Miko aju”. 

Mapa Europy, rozmieszczenie pa stw. 
Uzdrowiska i uj cia wód mineralnych w Polsce.

13.2 List do 
wi tego Miko aja

Gdzie znajduje si  wioska w. Miko aja 
– odnalezienie Laponii na mapie 
Europy. Adres korespondencyjny do 
Miko aja w Laponii. Redagowanie listu 
oraz wykonanie pracy plastycznej 
obrazuj cej swoje wybrane marzenie 
do spe nienia przez Miko aja.

Rozmowa dotycz ca zasad zachowania si  
podczas uroczystych spotka . 
Odgrywanie scenek z prezentami -– obdarowanie 
i przyjmowanie (poznanie i nazywanie uczu  
temu towarzysz cych).

13. Nastrajamy 
si  na wi ta

13.3 Upominki 
wi teczne

wiczenia dramowe – sytuacja 
otrzymywania prezentów umiej tno  
wyra ania wdzi czno ci. Uczniowie 
rozpoznaj  i nazywaj  uczucia, próbuj  
je odegra . Dzieci wchodz  w role 
innych cz onków rodziny. Spojrzenie na 
relacje i wi zi rodzinne. Dzia ania 
matematyczne.

S uchanie i nauka piosenki o Miko aju 
 M. Je owskiej „Kochamy Panie Miko aju”.  
„Jest taki dzie " Seweryna Krajewskiego jako 
utwór wzbudzaj cy emocje u odbiorcy.

Tworzenie pracy plastycznej „Marzenie 
miko ajkowe” maj cej przedstawia  marzenie 
ucznia, które chcia by wys a  w li cie do  

w. Miko aja.

13.4 wi teczne 
kartki z yczeniami

Zapoznanie si  z formami 
przekazywania ycze  wi tecznych. 
Kartka jako forma wypowiedzi 
u ytkowej, jej elementy i cechy 
charakterystyczne. Piosenka „Jest taki 
dzie ”. Symbolika wi tecznej kartki 
Uczniowie poznaj  drog  kartki 
wi tecznej od nadawcy do odbiorcy.

Praca z edytorem graficznym Paint.  
Mo liwo ci edycji tekstu wpisanego w rysunek. 
Rozpoznawanie funkcji z paska zada . 13.5 Woda ród o 

ycia

Woda mineralna – informacje zawarte 
na etykiecie. Uj cia wód mineralnych  
w Polsce. Woda niesie ycie. 
Uzdrowiska w naszym kraju. 
Wykorzystanie si  przyrody przez 
cz owieka. Rozwi zywanie zada   
z tre ci  oraz zapisywanie i rozwi zy- 
wanie dzia a  do rysunków.

wiczenia koryguj ce postaw : wiczenia  
z woreczkami, zabawy doskonal ce reakcj  na 
sygna . Zabawy z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej.



Dzieci siedz  w kr gu. Ka de z nich macha, gdy us yszy s owa 
zwi zane z jego osob : „Witam te dzieci, które dzi  dobrze si  
czuj , które wyczekuj  nadchodz cych wi t, którym nie chcia o 
si  dzi  przyj  do szko y, które ch tnie przysz y do szko y, które 
lubi  dawa  prezenty i które lubi  je otrzymywa ”. 

Powitanie O jakich prezentach dla siebie marzy 
wi ty Miko aj?  

Skoro moda si  zmienia, dlaczego 
Miko aj co rok ubiera ten sam strój? 

Ucze : 
zna ró ne historie o w. Miko aju, 
wyszczególnia cechy opisu postaci, 
odtwarza z pami ci zdarzenia i opisy 
postaci, ma wiedz  o akcjach 
charytatywnych.Zadaj dzieciom pytanie: Jak my licie, jaka jest prawdziwa historia 

wi tego Miko aja? Dzieci wypowiadaj  si  o znanych im histo- 
riach o wi tym. Nast pnie zapoznaj je z ró nymi przekazami, 
z krajów Europy: Holandii, Hiszpanii, Rosji, Szwajcarii Austrii i na 
S owacji. Wskazuj  cechy wspólne historii oraz ró nice mi dzy 
nimi. 

Czy to ten sam 
Miko aj?

Roz ó  na dywanie du y arkusz papieru. Na rodku umie  
czapk  Miko aja i poci ty na sylaby podpis, który uk adaj  dzieci: 
„Portret wi tego Miko aja”. Dzieci siedz c dooko a wypisuj  na 
arkuszu cechy charakteru i wygl du Miko aja oraz jego typowe 
zachowania, powiedzonka i akcesoria. Nast pnie sporz dzaj  
indywidualne portrety pami ciowe Miko aja ze zgromadzonego 
s ownictwa.

Portret pami ciowy 
wi tego M.

napis poci ty na sylaby: „Portret 
wi tego Miko aja”, arkusz papieru 

du ego formatu, historie i legendy  
o wi tym Miko aju z ró nych 
krajów Europy, map  Europy  
z wyszczególnieniem pa stw, 
piosenk  M. Je owskiej „Kochany 
Panie Miko aju” i teksty dla dzieci.

13.1  
Miko ajki

Dzieci tworz  na przygotowanych kartkach sylwetk  postaci. 
Wype niaj  j  szczegó ami. Broda, w sy i elementy stroju  
w kolorze bia ym zostaj  wyklejone przez dzieci wat /p atkami 
kosmetycznymi. Po zako czeniu portretu, dzieci tworz  klasow  
galeri  Miko ajów z podpisami np. Miko aj Artura, Miko aj Anety.

Portret pami ciowy 
wi tego M.

kartk  z bloku technicznego,  
kredki pastelowe,  
flamastry,  
wat /p atki kosmetyczne,  
klej.

Dzieci swobodnie rozmawiaj  o tym, czy kiedy  spotka y si  ze 
wi tym Miko ajem oraz jak wspominaj  to spotkanie. Rozdaj 

wszystkim teksty piosenek i w cz piosenk  M. Je owskiej  
„Kochany Panie Miko aju”. Dzieci piewaj  chórem piosenk . „...serca 

szczeroz ote”

Dzieci siadaj  w kole i zastanawiaj  si  jak Miko aj przygotowuje 
si  do tego najpracowitszego dnia w roku. Popro  by podzieli y 
si  na grupy i w scenkach pantomimicznych pokaza y jak: Miko aj 
stawia ci kie kroki, d wiga ogromny worek pe en upominków, 
zakrada si  do butów, wstrzymuje oddech by nie zbudzi  dzieci, 
pozostawia dyskretnie upominki, b yskawicznie wraca do 
ci kiego worka i wydobywa z jego dna kolejny upominek.

Miko ajkowy  
trening

Pomocnicy  
Miko aja

Popro  dzieci by zastanowi y si  jak i komu mog  pomóc  
w Miko ajki. Omów akcje charytatywne m.in. „I Ty mo esz zosta  

wi tym Miko ajem”, czy „Szlachetna Paczka”. Opowiedz 
dzieciom o inicjatywie w asnej. Na zako czenie piewaj c refren 
poznanej dzi  piosenki wszyscy egnaj  si  wspólnie (pierwszy 
wers – klepanie i pocieranie ramion, drugi wers – obroty dooko a 
siebie i machanie r k  na po egnanie).

zapisz jak nazywa si  wi ty 
Miko aj w ró nych krajach: Sinter 
Class w Holandii, Babo Natale we 
W oszech, Father Christmas  
w Anglii, Santa Claus  
w Stanach Zjednoczonych, 
Weinachtsmann w Niemczech.

dzieci wklejaj  otrzymane teksty 
piosenki M. Je owskiej „Kochany 
Panie Miko aju”.

Wyja nij co oznacza 
wyra enie „szczeroz ote 
serce” w tek cie piosenki  
o Miko aju?



Dzieci zajmuj  miejsca na dywanie. W centralnym miejscu stoi 
jeden z uczniów, który przeistacza si  w choink . Wska  jedno 
dziecko, które staje si  pocz tkiem a cucha. Wybraniec zaczyna 
tworzy  a cuch przez dobieranie sobie kolegów stanowi cych 
ogniwa do momentu, kiedy wszyscy wezm  udzia  w zabawie. 
a cuch uczniów kr y po sali, otacza choink  i wszyscy si  

k aniaj .

Zróbmy a cuch 
choinkowy

Jak latem wygl da ycie w wiosce 
wi tego Miko aja? 

Wymy l grupow  zabaw  na wie ym 
powietrzu w bez nie n  zim .  
Dok d je dzi na wakacje wi ty 
Miko aj?

Ucze : wskazuje na mapie szukany 
region/pa stwo, potrafi zaadresowa  
kopert  i stworzy  list, wykonuje 
starannie wiczenia podczas zabaw 
ruchowych, bierze aktywny udzia   
w zaj ciachZach  dzieci do dyskusji, w której b d  poszukiwa  odpowiedzi 

na pytanie gdzie znajduje si  wioska wi tego Miko aja. 
Nast pnie poka  dzieciom map  Europy i popro  by odszuka y 
Laponi  i odczyta y na terytorium jakiego pa stwa si  znajduje. 
Zaprezentuj dzieciom mo liwo  obserwacji wioski Miko aja  
w sieci. Poka  co w a nie dzieje si  setki kilometrów st d. 
Wyja nij jak dzia a taki przekaz z kamer na ywo w sieci.

Gdzie mieszkasz 
Miko aju?

Poka  dzieciom na tablicy adres korespondencyjny do Miko aja  
w Laponii: Santa Claus „Post Office” Arctic Circle, 96-930 
Rovaniemi, Finlandia i zach  dzieci do przepisania go. 
 
Nast pnie przeprowad  zabaw  ruchow : dzieci w parach staj  
naprzeciwko siebie i zgodnie z rytmem muzyki rzucaj  do siebie 
chustkami. Parze której upadnie chustka odpada.

Kto zna adres do 
Miko aja?

map  Europy, piosenk   
M. Je owskiej „Kochany Panie 
Miko aju”, karteczki z imionami 
reniferów Miko aja, karteczki z 
wiczeniami ruchowymi w tej samej 

liczbie dla ka dego dziecka, 
komputer z dost pem do sieci, na 
którym podejrzycie co dzieje si   
w wiosce Miko aja. 13.2 List do 

Miko aja
Dzieci tworz  ilustracj  do swojego marzenia i tworz  dzie o, 
które chcia by  wys a  w kopercie wraz z listem do w. Miko aja. 
Na pracy umiejscawiaj  tak e siebie i swoj  reakcj  na spe nione 
marzenie. Niech b dzie ono ilustracj  do tworzonego za chwil  
listu.

Marzenie 
miko ajkowe

zwiewne chusteczki lub apaszki 
kredki,  
o ówek,  
flamastry,  
klej,  
szare gazety,  
bia y papier toaletowy.

Dzieci indywidualnie redaguj  list do Miko aja. Przed podj ciem 
pisania, dzieci rozmawiaj  o s ownictwie przydatnym przy pisaniu 
listu, budowie i podstawowych zwrotach grzeczno ciowych. 
Zastanawiaj  si  nad swoimi pragnieniami i yczeniami 
osobistymi i do spe nienia, by uradowa  swoj  rodzin .

List drugoklasisty 
do Miko aja

Opowiedz dzieciom, e Laponia jest miejscem gdzie hoduje si  
wiele reniferów oraz spytaj jakie imiona reniferów z zaprz gu 

wi tego Miko aja s  im znane. Nast pnie uk adaj  z karteczek  
z imionami zaprz g: Kometek, B yskawica, Fircyk, Amorek, 
Tancerz, Pysza ek, Z o nik, Profesorek i Rudolf Czerwononosy  
i do ustalonej kolejno ci losuj  karteczki z zabawami ruchowymi  
i wiczeniami. Wykonuj  je w tej kolejno ci.

Zaprz g wi tego

Wy cig nie nych 
kul

Dzieci tworz  ze starych gazet kule rozmaitych wielko ci, które 
nast pnie owijaj  bia ym papierem toaletowym i przyklejaj  by 
konstrukcja by a trwalsza. Tocz  nie ne bitwy, slalom wokó  kul  
i wy cigi po kul . Ze sporz dzonych kul tworz  postacie 
ba wanów. 

zapisz adres w. Miko aja: 
Santa Claus 
„Post Office" 
Arctic Circle 
96-930 Rovaniemi 
Finlandia

dzieci zapisuj  imiona reniferów  
z zaprz gu wi tego Miko aja.

Zaprezentuj rodzicom swój 
list do Miko aja i zaproponuj 
stworzenie listu od waszej 
ca ej rodziny. Zredagujcie go 
razem i koniecznie wy lijcie 
do wi tego Miko aja.



Zaprezentuj dzieciom pi knie zapakowany upominek w kolorowy 
papier pakunkowy i zawini ty w atrakcyjn  kokard . Nast pnie 
zacznij zabaw  u atwiaj c  nawi zanie kontaktu i wspó pracy 
z grup , która realizowana jest w parach. Dzieci dobieraj  si  
dwójkami, jedno dziecko zwija si  w k bek, a drugie próbuje 
„rozpakowa ” paczk , delikatnie odci gaj c r ce i nogi dziecka. 
Nast pnie dzieci zmieniaj  si  rolami.

Rozpakujmy 
paczk !

Czy wszystkie dzieci ciesz  si  z 
takiego samego prezentu tak samo? 
Czy prezent musi by  kupiony, czy 
mo e by  zrobiony? Kiedy jest ci naj- 
milej: jak czekasz na prezent, otwie- 
rasz go, czy jak dajesz co  komu ?

Ucze : 
ma wiadomo  ró norodno ci 
uczu  towarzysz cych wr czaniu 
prezentów, potrafi nazywa  emocje, 
porównuje sytuacje dzieci z ró nych 
zak tków wiata.Porozmawiaj z uczniami o marzeniach dzieci w ró nych krajach 

wiata. Dzieci opowiadaj  o ró norodno ci ycze  w zale no ci 
od sytuacji materialnej i warunków ycia: o jakim prezencie marzy 
dziecko w Afryce, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ukrainie, 
Polsce? Zach  dzieci do zastanowienia si  nad tym jak yjemy 
oraz do rozwa enia jakie pragnienia maj  doro li i czy s  
odmienne od pragnie  dzieci.

Marzenia dzieci  
i doros ych

wiczenia dramowe: dzieci w dwu- i trzyosobowych sk adach 
znajduj  si  sytuacji otrzymywania prezentów. Wyobra aj  sobie 
zawarto  przygotowanego przez ciebie. Dzieci wicz  
umiej tno  wyra ania wdzi czno ci, rozpoznaj  i nazywaj  
uczucia oraz staraj  si  je odegra . W czasie zabawy zach  
dzieci by wchodzi y w role cz onków rodziny. 

„Dla ... z yczeniami 
radosnych wi t”

chust  animacyjn , 
prezent – pusty kartonik 
zapakowany jak upominek 
wi teczny, 

kostk  z portretami emocji 
umieszczonymi na cianach, 
rysunki do zada  matematycznych.

13.3 Upominki 
wi teczne

Dzieci rzucaj  kostk  z portretami emocji. Nazywaj  emocje jak  
prezentuje wylosowana twarz. Podaj  przyk ady sytuacji,  
w których towarzyszy nam dane uczucie. Rzuty wykonuj  
wszystkie dzieci, przyk ady podaj  tylko osoby ch tne. Dzieci 
wypisuj  rozszyfrowane emocje i uczucia na tablicy i dziel  je na 
pozytywne i negatywne.

Rozszyfruj jakie  
to emocje

papier pakunkowy,  
no yczki, 
ta m  klej c , 
kartonik np., po mleku, zapa kach 
lub soczku,  
wst k .

Dzieci przygotowuj  wi teczne pakunki i bileciki do prezentów. 
Opakowany kartonik przewi zuj  wst k , doczepiaj  bilecik 
i zawi zujemy kokard . Z powsta ych prezentów dzieci tworz   
w klasie dekoracj  wi teczn . Zapakuj mnie

Dzieci rozwi zuj  proste zadania tekstowe. Zapisuj  i rozwi zuj  
dzia ania do rysunków (dzia ania z wykorzystaniem 
przemienno ci mno enia). Poznaj  w a ciwo  dzielenia: 
mieszczenie. Dzielmy si  

u miechami

Prezenty dla 
Miko aja

Rozdaj dzieciom kolorowe chusty. Dzieci przypisuj  ka demu 
kolorowi chusty nazw  prezentu dla Miko aja. Gdy ka dy kolor 
b dzie mia  przypisany prezent, wymie  nazw  jednego. W tym 
momencie dzieci trzymaj ce okre lony „upominek” przebiegaj  
pod chust . Na s owo Miko aj przebiegaj  wszyscy. 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  machaj c r k  
i u miechaj c si  do siebie.

zapisz pozytywne i negatywne 
emocje jakie rozszyfrowa y dzieci 
podczas zabawy.

dzieci zapisuj  tre  i obliczenia 
wykonywanych zada  
matematycznych.

Przejrzyj swoje pó ki 
z ksi kami i zabawkami, 
mo e znajdziesz w ród nich 
takie którymi móg by  
obdarowa  dzieci z ubogich 
rodzin?



Dzieci siedz  na dywanie. Wymie  jakiekolwiek s owo. Dzieci 
kolejno podaj  s owo, które kojarzy im si  z tym, które us yszeli, 
tj. s owem wypowiedzianym przez poprzednika. Staraj  si  nie 
powtarza  s ów. Zabawa ko czy si , gdy ostatnie dziecko 
wypowie swoje skojarzenie. Wtedy wszyscy staraj  si  
przypomnie  jak najwi cej zgromadzonych s ów machaj c do 
siebie r k  na przywitanie.

S owo goni s owo O czym mog yby rozmawia  
wi teczne kartki w torbie listonosza? 

Gdyby  by  pocztow  kartk , jak 
czu by  si  podczas podró y od 
swojego nadawcy do odbiorcy? Jakiej 
ba niowej postaci pos a by  kartk ?

Ucze : poznaje kartk  jako form  
wypowiedzi u ytkowej, potrafi 
samodzielnie wypisa  kartk  
pocztow  i stworzy  tre  ycze  
wi tecznych, wie jak korzysta   

z kszta tów w programie Paint.Zapoznaj dzieci z tera niejszymi i dawnymi formami 
przekazywania ycze  wi tecznych. Opowiedz o kartce jako 
formie wypowiedzi u ytkowej. Wyró nij elementy sk adowe  
i cechy charakterystyczne karty pocztowej. Dzieci umieszczaj   
w odpowiednich miejscach na szablonie kartki nazwy 
poszczególnych elementów, a w polu zarezerwowanym  
na tre  wpisuj  pomys y na yczenia.

Kartka wi teczna

Spytaj co musi znale  si  na kartce, aby móc j  nada . 
Porozmawiaj z dzie mi o znaczeniu wi tecznej kartki i uczuciach 
towarzysz cych przy ich otrzymywaniu. Przeczytaj wiersz „Tr bki 
wi tecznej poczty” K. I. Ga czy skiego. Dzieci poznaj  drog  

kartki od nadawcy do odbiorcy. Nast pnie z ziemniaków 
i foremek do ciastek tworz  w asne stemple. Pomó  przy 
wykrawaniu kszta tów no ykiem. Dzieci stempluj  szablon kartki.

„Tr bki wi tecznej 
poczty”

wiersz K. I. Ga czy skiego„Tr bki 
wi tecznej poczty”, szablon karty 

pocztowej na du ym formacie, 
szablon kartki dla ka dego dziecka. 
kartoniki z podpisami elementów 
kartki, desk  do krojenia, no yk, 
metalowe foremki do ciastek, 
piosenk  i tekst piosenki S. Kraje- 
wskiego „Jest taki dzie ”.13.4 wi teczne 

kartki
Dzieci gromadz  s ownictwo przydatnego przy redagowaniu  
ycze  i tre ci kartki wi tecznej. Porusz kwesti  kopiowanych  

z sieci rymowanek, wysy anych jako yczenia w formie 
wiadomo ci tekstowej przez telefon lub komunikator internetowy. 
Dzieci kontrastuj  je z personalizowanymi yczeniami. Zach   
do tworzenia i wysy ania tworzonych z my l  o odbiorcach 
wyj tkowych kart wi tecznych.

yczenia o ró nej 
formie i tre ci

ziemniaka,  
farb  plakatow ,  
p dzel,  
metalow  foremk  do ciastek  
w wybranym kszta cie.

Dzieci s uchaj  piosenki „Jest taki dzie ” S. Krajewskiego, 
analizuj  tre  i rozmawiaj  o emocjach jakie wzbudza w ród 
uczniów. Nast pnie zach  dzieci do za piewania piosenki i do 
wymiany u miechami na s owa „wszyscy wszystkim l  
yczenia”.

„(...) niebo ziemi, 
niebu ziemi”

Dzieci pracuj  w programie Paint i wykonuj  projekt wi tecznej 
kartki pocztowej, Wykorzystuj  do tego jedynie kszta ty 
geometryczne, nak adaj ce si , nachodz ce na siebie 
kraw dziami i stykaj ce si , wype niane kolorem, wraz  
z tekstem pozdrowie  wi tecznych.

Komputerowa 
kartka

Krzese kowy wyci g 
do wioski Miko aja

Przygotowuj z dzie mi woln  przestrze . Na rodku postawcie 
krzes a zwrócone do siebie oparciami, w dwóch rz dach. W cz  
w tle radosn  piosenk  wi teczn . Dzieci spaceruj  swobodnie, 
a kiedy padaj  s owa: „wyci g rusza”, dzieci zajmuj  szybko 
wolne miejsca. Dziecko, które nie zd y o wraca z krzes em  
i kibicuje pozosta ym.  
Na koniec zaj  ycz wszystkim dzieciom mi ego popo udnia.

zapisz skróty stosowane przy 
adresowaniu przesy ek i zwroty 
grzeczno ciowe.

dzieci zapisuj  indywidualnie 
zredagowane yczenia oraz 
odciskaj  w asnor cznie wykonane 
piecz ci.

Utwórz zadanie matematy- 
czne i zapisz jego tre : 
Policz ilu bliskim osobom 
chcia by  wys a  kartk , 
przelicz ile potrzebujesz kart  
i znaczków wykorzystuj c 
mno enie.



Dzieci siedz  razem w kr gu. Zwró  si  do nich i popro  by 
klasn y, gdy us ysz  fragment o sobie: „Witam te dzieci,  
którym dzi  od rana mi o, które maj  ju  ubran  choink , które 
przygotowa y prezenty dla swoich bliskich, które lubi  wod ,  
które ch tnie przysz y do szko y, które pi y dzi  wod ”. Nast pnie 
zaproponuj spragnionym uczniom odrobin  wody mineralnej, 
któr  dzieci smakuj  i wypijaj .

Powitanie ykiem 
wie ej wody

Co to znaczy, e woda jest ród em 
ycia? Zareklamuj codzienne picie 

wody.  
Wyobra  sobie, e z kranu nie leci 
woda. Co b dzie trudne?

Ucze : 
wyszukuje informacje z etykiety,  
zna pisowni  wyrazów z „u” i -uje,  
potrafi odczyta  informacje z mapy, 
zna mo liwo ci wykorzystania si y 
wody w ró nych dziedzinach ycia.Wyt umacz dzieciom, e woda jest nie tylko niezb dna do ycia, 

ale jest przez ludzi wykorzystywana w rolnictwie, le nictwie  
i przemy le. Nast pnie poka  dzieciom przygotowane zdj cia 
i opowiedz: „Korzystaj c z wody ze róde  naturalnych, cz owiek 
nauczy  si  czerpa  z niej energie elektryczn  konstruuj c 
elektrownie wodne, w transporcie szlaki wodne i turystycznie,  
ale równie  w  lecznictwie uzdrowiska, sanatoria”.

Wykorzystanie 
wody

Dzieci wyszukuj  na mapie nazwy uzdrowisk w naszym kraju. 
Notuj  w zeszycie nazwy miejscowo ci uzdrowiskowych. Dzieci 
wicz  stosowanie wielkich liter.  

Nast pnie w swobodnej rozmowie staraj  si  wymieni  znane im 
uj cia wód mineralnych w Polsce, np. dedukuj  je z nazw 
butelkowanych wód mineralnych.

Uzdrowiska  
w Polsce

butelk  wody mineralnej i plastikowe 
kubeczki jednorazowe, zdj cia 
ukazuj ce ró norodne u ycie wody, 
map  Polski pokazuj c  uzdrowiska 
i uj cia wodne, etykiet  z butelki po 
wodzie mineralnej, tekst z pustymi 
polami do doskonalenia pisowni 
czasowników z ko cówk  uje  
i wyrazów z „u”.13.5 Woda ród o 

ycia
Powiedz dzieciom, e wszystkie informacje o wodzie zawarte s  
na etykiecie. Dzieci analizuj  przyniesione przez siebie etykiety  
i elementy jakie zawiera dana woda. Dokonuj  porównania kilku 
wybranych. Wypisuj  jakie informacje zawiera ka da etykieta: 
pojemno  butelki, nazw , miejsce uj cia wody, warto ci 
mineralne itp.

Co wiadomo o tej 
wodzie?

etykiety z wody mineralnej  
i ródlanej.

Rozdaj dzieciom tekst z pustymi polami w wyrazach z „u” 
i z ko cówk  -uje. Dzieci wpisuj  brakuj ce s owa.

Zuch liter  „u” 
wskazuje

Dzieci wyobra aj  sobie, e p yn  statkiem i s  jego pasa erami. 
Ty, jako kapitan obja nij znaczenie komend i przejd  do zabawy: 
„na praw  burt ” – wszyscy biegn  na praw  stron , „na lew  
burt ” – biegn  w lew  stron , „ca a naprzód” – bieg do przodu, 
„na ruf ” – do ty u, „sztorm” – api  si  za r ce, „kapita skie 
tango” – wszyscy razem ta cz  w kr gu i szukaj  nowej pary.

Pasa erowie  
statku 

Poka  co chcesz 
powiedzie

Dzieci odczytuj  z tablicy has o: „Woda niesie ycie” i stoj c  
w wygodnej pozycji w kr gu prezentuj  je bez u ycia s ów: woda, 
niesie, ycie. Zaproponuj wybór kilku najczytelniejszych uk adów 
gestów, które powtarzaj  wszystkie dzieci, g o no wymawiaj c 
has o.

zapisz has o: „Woda niesie ycie”. dzieci zapisuj  wyja nienie poj cia 
„uzdrowisko” oraz nazwy 
miejscowo ci uzdrowiskowych  
w naszym kraju.

W notatce z dzisiejszego dnia 
zakoloruj ó t  kredk  
znalezione litery „u”.
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klasaWypowiedzi na temat tradycji wi tecznych  

w Polsce i na wiecie. 
Tworzenie l. mnogiej rzeczowników. 
Wiersze H. Szayera „W dzie  Wigilii” i T. Szymy 
„Przed Wigili ”.

Liczby w zakresie 100: porz dkowanie, 
uzupe nianie brakuj cych liczb. 
Dodawanie i odejmowanie dziesi tkami. 
Mno enie i dzielenie w zakresie 20. 
Sprawdzanie dzielenia przy pomocy mno enia  
w zakresie 20.

14.1 Prezenty i 
wi teczne symbole

Dzie o P. Cézanne „Montagne 
Sainte-Victoire”, przyk ad perspektywy 
barwnej, omówienie zagadnienia. 
Prace dzieci – Pa nik na le nej pola- 
nie. Zale no  wynikaj ca z obserwacji 
kompozycji przedmiotów z ró nych 
odleg o ci. Piosenka „Choinko pi kna 
jak las”, projekt bombki.

Poznawanie gatunków drzew i krzewów iglastych. 
Ich charakterystyka i porównanie. 
Wyst powanie w przyrodzie kszta tów 
gwia dzistych: p atki niegu, karambola, any .

14.2 Zwyczaje i 
tradycje wigilijne

wi ta na wiecie. Scenki 
pantomimiczne zwi zane ze wi tami 
Bo ego Narodzenia nakrywanie do 
sto u, strojenie choinki, amanie si  
op atkiem, sk adanie ycze , 
obdarowywanie prezentami. Szopki, 
pasterka, jase ka – nieodzowny 
element wi t. Kol da „Cicha noc”.

Stosowanie zwrotów grzeczno ciowych. 
Czarodziejskie s owa. Zachowanie si   
w okre lonych sytuacjach: przy stole, podczas 
uroczysto ci rodzinnych. 
Tradycje wi teczne i zwyczaje regionalne.

14. Oblicza 
wi t

14.3 Wieczerza 
wigilijna

Wigilijny stó  i zachowane puste 
miejsce dla go cia. Utwór B. 
Rybotyckiej, Z. Preisnera „Kol da dla 
nieobecnych” Pierwsza gwiazdka  
– znak by zasi  do sto u. 
Tradycyjne potrawy, ich znaczenie 
i ilo  na wi tecznym stole. 
Przygotowanie wizytówek na stó .

S uchanie i piewanie piosenki „Choinko pi kna 
jak las”, Nauka piosenki M. Tomaszewskiej „Pada 
nie ek” oraz B. Rybotyckiej i Z. Preisner „Kol da 

dla nieobecnych”. 
Quiz muzyczny: jaka to kol da? S uchanie kol d 
i pastora ek.

Perspektywa, zapoznanie si  z dzie ami 
malarskimi ukazuj cymi perspektyw : Paul  
Cézanne „Montagne Sainte-Victoire”. Tworzenie 
pracy plastycznej z uwzgl dnieniem perspektywy. 
Przygotowanie wizytówek na wi teczny stó , 
dekorowanie zaprojektowanych bombek.

14.4 Policz do 100!

S uchanie i nauka piosenki M. 
Tomaszewskiej „Pada nie ek”. 
zabawy ruchowe do tekstu. 
Trening porz dkowania, uzupe niania 
brakuj cych liczb w zakresie 100. 
Redagowanie zada  z dodawaniem  
i odejmowaniem dziesi tkami. 
Zadania z mno eniem i dzieleniem.

Obs uga edytora graficznego, projektowanie 
kszta tów bombek w programie Paint  
i przygotowanie ich do druku.

wiczenia usprawniaj ce chwyt, wiczenia 
bie ne. Zabawy grupowe z pi k .



Dzieci w okre lonym tempie i rytmie podaj  wyrazy kojarz ce si  
im ze wi tami Bo ego Narodzenia. W tym czasie w cz w tle 
muzyk  – melodi  radosnej kol dy.

Zabawa  
w skojarzenia

Jak czuje si  udekorowana choinka  
w Twoim domu? 
Jak udekorowa by  dom na wi ta 
jakby nie by o choinek? 

Ucze : zna gatunki drzew i krzewów 
iglastych, wiczy rysunek z uwzgl - 
dnieniem zasad perspektywy, 
wyra a ruchem tre  piosenki, 
wykonuje w asne projekty  
w edytorze grafiki.Opowiedz dzieciom o ró nych gatunkach drzew i krzewów 

iglastych. Dzieci tworz  list  znanych im nazw gatunków  
i okre laj  ich charakterystycznych cech. Pomó  dzieciom 
tabelarycznie zestawi  zebrane informacji na tablicy. Nast pnie 
rozetrzyj przyniesione ig y w mo dzierzu i przeka  je dzieciom do 
zbadania. Do mo dzierza dodaj sod  i wy ó  na roz o onej gazie, 
aby powsta a zapachowa poduszeczka.

Zapach lasu

Wyt umacz dzieciom poj cie perspektywa, opowiedz o przydatno- 
ci i stosowaniu jej w malarstwie (przyk adowe dzie o P. Cézanne  

„Montagne Sainte-Victoire” – omów zagadnienie perspektywy 
barwnej). Dzieci podejmuj  si  stworzenia z wycinanek z koloro- 
wego papieru pracy o temacie: „Pa nik na le nej polanie". 
Dekoruj  prac  nie ynkami z dziurkacza. Nast pnie prezentuj  
swoje prace.

 Pa nik na le nej 
polanie

melodi  kol dy, igliwie sosnowe, 
mo dzierz, sod  oczyszczon , 
gaz ,  
obraz P. Cézanne „Montagne 
Sainte-Victoire”,  
fotografie drzew i krzewów iglastych, 
piosenk  „Choinko...”, wiersz  
H. Szayera „W dzie  Wigilii”, 
dziurkacz- nie ynk .14.1 Prezenty i 

symbole wi t
Porozmawiaj z dzie mi o miejscach gdzie hoduje si  choinki, 
sprzedaje i umieszcza do dekoracji. Dzieci opowiadaj   
o wi tecznym drzewku i o zwyczajach jego ozdabiania. Omów 
dekoracje choinkowe kiedy  i dzisiaj. Opowiedz o symbolice 
ozdób choinkowych, owoców, orzechów, a cuchów, gwiazdy na 
czubku. Nast pnie dzieci piewaj  piosenk  „Choinko pi kna jak 
las”.

wi teczne drzewko

blok techniczny,  
kolorowy papier,  
no yczki,  
klej,

Dzieci pracuj c przy u yciu edytora grafiki, w programie Paint 
samodzielnie projektuj  bombki w ró nych kszta tach.

Zaj cia przy 
komputerach

Przeczytaj dzieciom tre  wiersza H. Szayerowej „W dzie  
Wigilii”. Dzieci opowiadaj  jakie przygotowujemy dla bliskich. 
Spytaj: Jakie prezenty uciesz  naszych rodziców, dziadków  
i rodze stwo? Jakie niematerialne prezenty ciesz  nas i cz onków 
naszych rodzin.

„W dzie  Wigilii”

Niewidzialne 
prezenty

Dzieci siadaj  na dywanie. Jedno wybrane dziecko, staje si  
Miko ajem, siada na krze le przed pozosta ymi dzie mi z workiem 
z którego wydobywa „niewidzialne prezenty”. Opisuje je cia em,  
gestami i d wi kiem. Dzieci odgaduj  co to, a osoba która 
zgadnie staje si  Miko ajem. 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  pytaj c siebie 
nawzajem o wymarzone prezenty wi teczne.

zapisz w postaci tabeli  
zestawienie cech 
charakterystycznych gatunków 
drzew i krzewów iglastych.

dzieci zapisuj  gatunki drzew  
i krzewów iglastych wyst puj cych 
w polskich lasach oraz has o: 
„Zapach choinki”.



Dzieci siedz c w wygodnych pozycjach na dywanie staraj  si  
przekaza  grupie nie u ywaj c s ów doko czenie zdania: „Bo e 
Narodzenie to... ”. Uczniowie odgaduj , co pokazuj cy ma na 
my li. Czym jest dla mnie 

Bo e Narodzenie

Wymy l pomys  na now  tradycj  
wi teczn .  

Jaki nastrój panuje podczas 
kol dowania? Gdyby nie by o 
op atków wigilijnych czym chcia by  
si  dzieli  sk adaj c  yczenia?

Ucze :  
zna tradycje i zwyczaje zwi zane  
z Bo ym Narodzeniem, zna i piewa 
kol dy, lokalizuje na mapie pa stwa, 
których tradycje wi t omówiono.

Zach  dzieci do swobodnej wypowiedzi na temat wi t Bo ego 
Narodzenia w swoich rodzinach. Zaprezentuj umieszczone na 
tablicy ilustracje przedstawiaj ce ludzi w ró nych sytuacjach  
w okresie wi t, a dzieci rozszyfrowuj  je wskazuj c towarzy- 
sz ce emocje. Przybli  nastrój wi t i omów dlaczego jest 
powa ny, od wi tny, uroczysty, podnios y, mi y.

Co oznacza 
wi teczny czas?

Dzieci czytaj  na g os ciekawostki zwi zane ze sposobami  
i tradycjami obchodzenia wi t w innych krajach Europy: Danii, 
Anglii, Grecji, W oszech, Niemczech, Francji, na S owacji,  
w Irlandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Mo dawii Szwajcarii, 
Austrii, Meksyku, Stanach, Kanadzie, Australii. Lokalizuj  je  
na mapie.

wi teczna 
w drówka

ilustracje i tekst do odczytania dla 
dzieci o tradycjach i obyczajach 
wi tecznych w ró nych pa stwach 
wiata,  

zdj cia szopek, z jase ek,  
map  pa stw wiata, map  pa stw 
Europy, 
yt  z kol dami oraz teksty kol d,  
kol d  „Cicha noc”.14.2 Zwyczaje i 

tradycje wigilijne
Zach  dzieci do swobodnej wypowiedzi na temat wi t Bo ego 
Narodzenia w swoich rodzinach. Opowiedz dzieciom o pochodze- 
niu kol d i ich twórcach, skojarz kol dy z ko ysankami. 
 
Nast pnie przeprowad  z dzie mi quiz muzyczny: Jaka  
to kol da? Dzieci rozpoznaj  kol dy po tzw. intro muzycznym 
oraz po pierwszych wersach. Tworz  list  przebojowych kol d.

Kol dowanie

Dzieci s uchaj  i piewaj  kol d  „Cicha noc”. Opowiedz o drodze 
kol dy z ko cio a w Austrii w wiat i o tym, e jest to jedyna 
kol da znana i piewana na ca ym wiecie. Historia „Cichej 

nocy”

Opowiedz dzieciom o tradycji tworzenia szopki i o wyj tkowym 
nocnym zgromadzeniu – pasterce. Przedstaw histori  narodzin 
Jezusa i zdarzenia z tym zwi zane – jase ka. Porozmawiaj  
o wyj tkowej chwili przed wieczerz  – amaniu si  op atkiem, 
sk adaniu ycze  i o symbolice bia ego op atka. Dzieci opowia- 
daj  o obdarowywaniu si  prezentami znalezionymi pod choink   
i wizycie szczególnego, wyczekiwanego go cia w czerwieni.

amiemy si  
op atkiem

Pami taj o ruchu  
w wi ta

Przeprowad  zabawy ruchowe w grupach, zespo owe gry  
z wykorzystaniem pi ki i szarf, wiczenia usprawniaj ce chwyt. 
Opowiedz dzieciom o wiczeniach do wykonania w domu wraz  
z rodzin . 
Na koniec zaj  ycz wszystkim dzieciom mi ego popo udnia.

zapisz has o: „Bo e Narodzenie 
czasem rado ci i pokoju”.

dzieci zapisuj : „Bo e Narodzenie 
jest jednym z najpi kniejszych 
wi t w roku. Jest czasem rado ci, 

nadziei i mi o ci, sp dzonym  
w gronie najbli szych.”.

Spróbuj stworzy  now  
zwrotk  kol dy „Cicha noc”  
i zapisz j  w zeszycie.



Dzieci siedz  razem w kr gu. Zwró  si  do uczniów s owami: 
„Witam te dzieci, które mia y mi e przebudzenie, które s  
niewyspane, które maj  ju  ubran  choink , które oczekuj  na 
prezenty pod ni , które lubi  smacznie zje , które mówi  sobie: 
Cze !”. Wszyscy machaj  do siebie witaj c wzajemnie.

Powitanie Co dzieje sie z „pierwsz  gwiazdk ” 
zanim zab y nie na niebie? 
Który wigilijny moment lubisz 
najbardziej? 

Ucze :  
posiada wiedz  dotycz c  tradycji 
wigilijnych, potrafi przygotowa  
estetyczne sto owe wizytówki dla 
go ci, zna zasady kulturalnego 
zachowania przy stole.Dzieci swobodnie wypowiadaj  si  na temat: co dzieje si   

w przeddzie  Bo ego Narodzenia. Omawiaj  temat na 
przyk adach w asnych do wiadcze  i zwyczajach w swoich 
rodzinach. Rozmawiaj  o od wi tno ci zastawy, nakryciu i sianku 
i jego symbolice. 

Przygotowanie 
sto u do wieczerzy

Dzieci omawiaj  wygl d wigilijnego sto u i zachowane puste 
miejsce dla go cia, rozmawiaj  o tradycji pozostawiania wolnego 
nakrycia. S uchaj  utworu B. Rybotyckiej i Z. Preisnera  „Kol da 
dla nieobecnych” i rozmawiaj  o nastroju wys uchanej piosenki, 
analizowanie tekstu.

Puste miejsce 
 przy stole

utwór B. Rybotyckiej, Z. Preisnera  
„Kol da dla nieobecnych”, 
kopie opowiadania G. Kasdepke 
„Pierwsza gwiazdka” dla ka dego  
dziecka, szablon wizytówki na 
wi teczny stó  (choinka i prezenty), 

any owe gwiazdki, owoc karamboli, 
nó  i tack , wiersz „Przed Wigili ” 
T. Szymy.14.3 Wieczerza 

wigilijna
Zach  dzieci do doko czenia zdania „Kiedy przy wi tecznym 
stole zasi  ma wielu go ci jednym ze sposobów unikni cia 
zamieszania z zajmowaniem miejsc jest...”. Nast pnie przeka  
dzieciom szablon choinki z prezentami. Dzieci tworz  szkic, 
wycinaj , ozdabiaj  choink , przeci gaj  wst k  tworz c 
kokard  na czubku choinki, b d  prezentach i opisuj  wizytówk  
imieniem i nazwiskiem planowanych go ci.

Wizytówki na 
wi teczny stó

blok techniczny,  
kredki,  
flamastry,  
no yczki,  
linijk ,  
wst ki.

Porozmawiaj z dzie mi o Wieczerzy Wigilijnej – posi ku z rodzin  
innym ni  wszystkie, k ad c nacisk na emocje wi ce si   
z Wigili  wi t Bo ego Narodzenia. Dzieci opowiadaj  o tym, co 
pojawia si  na stole i co symbolizuj  niektóre z tych potraw. 
Mówi  dlaczego to, co jemy podczas Wigilii jest inne ni  na co 
dzie . Nast pnie omawiaj  zasady zachowania si  przy stole.

12 potraw

Powiedz dzieciom: „Do wigilijnego sto u zasiadamy dopiero gdy 
na niebie zab y nie pierwsza gwiazdka”. Spytaj czy w naszych 
domach to jedyny znak by zasi  do sto u. Dzieci rozmawiaj   
o kszta tach gwia dzistych w przyrodzie, rysuj  je na tablicy. 
Zaprezentuj przygotowane eksponaty. Nast pnie rozdziel role 
mi dzy grupy dzieci i popro  o przeczytanie opowiadania  
G. Kasdepke „Pierwsza gwiazdka”.

Pierwsza gwiazdka

„Przed Wigili ”

Przeczytaj dzieciom wiersz T. Szymy „Przed Wigili ”. Dzieci 
staraj  si  go odegra  – pantonima. Wyobra aj  sobie sceneri   
i tworz  j  z w asnych cia . 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  patrz c sobie w oczy  
i u miechaj c si .

narysuj kszta ty gwia dziste  
i zostaw miejsce dla rysunków 
dzieci przedstawiaj cych te same 
kszta ty.

dzieci notuj  s ówka z trudno ciami 
ortograficznymi, jakie zosta y 
podane w trakcie zaj .

Stwórz krótk  histori   
z wykorzystaniem s ów 
wynotowanych w zeszycie  
z dzisiejszych zaj .



Zaintonuj przy piewk  „Wszyscy s , witam Was, zaczynamy ju  czas, 
jestem ja jeste  Ty, raz, dwa, trzy”. Dzieci stoj  na dywanie  
w wygodnych pozycjach tworz c „Otwarty kr g” . Razem z tob  
swobodnie chodz  po sali. S ysz c dzwoni ce janczary zatrzymuj  
si , podchodz  do najbli ej znajduj cej si  osoby i wypowiadaj  
s owa: „Podoba mi si /Lubi  w tobie....” i ko cz  dowolnie zdanie.

W otwartym  
kr gu

Wymy l najtrudniejsze dzia anie jakie 
przychodzi ci do g owy. 
Co jest najtrudniejsze w liczeniu do 
100? 

Ucze :  
potrafi porz dkowa  liczby na osi w 
zakresie do 100, wiczy obliczenia 
mno enia i dzielenia  
i potrafi je sprawdza , redaguje 
zadania matematyczne.

Dzieci przygotowuj  nie ynki wycinaj c je z posk adanych, bia ych 
kartek papieru jakby my przygotowywali a urow  serwetk . Ka dy 
ucze  przygotowuje 10 ma ych nie ynek. Dzieci podejmuj  si  
redagowania zada  z dodawaniem i odejmowaniem dziesi tkami na 
przyk adzie w asnej pracy. Nast pnie zastanawiaj  si  po ile 
gwiazdek w oknach umie ci : gromadz  dane (ilo  gwiazdek do 
dyspozycji, liczba okien) i dokonuj  oblicze  (zadania z mno eniem  
i dzieleniem oraz sprawdzania dzielenia, mno eniem). 

Ozdabiamy okna  
w klasie

piosenk  „Pada nie ek” M. Toma- 
szewskiej, kartoniki domina, liczby 
zapisane wyrazem i cyframi, 
czerwon , zielon  i ó t  farb  
plakatow , zaszyfrowan  
wiadomo  na bia ej kartce 
( wi teczne yczenia dla dzieci  
wypisane bia  wiec ), 
janczary.14.4 Policz do 

100!Dzieci odczytuj  nazwy liczb, zapisuj  je cyframi i odwrotnie.  
W grupach uk adaj  domino liczbowe. Nast pnie przeprowad   
z dzie mi wiczenia doskonal ce umiej tno  porz dkowania liczb  
na osi oraz uzupe niania brakuj cych liczb w zakresie 100.

Sto lat! 
100 lat!

no yczki, 
bia e kartki papieru,  
klej 
g beczk  do farb.

Zapoznaj dzieci z tekstem piosenki M. Tomaszewskiej „Pada 
nie ek”. Dzieci s uchaj  i piewaj  piosenk . Nast pnie zaproponuj 

dzieciom pokazywanie ta cem tre ci piewanej piosenki. Dzieci 
wykonuj  okre lone ruchy do muzyki i s ów.

„Pada nie ek”

Usi d  z dzie mi w kole. Na rodku po ó  bia y arkusz papieru 
i przygotuj spodek z farbami. Dzieci przyniesionymi g beczkami 
nabieraj  farb  w wybranym kolorze ze spodeczka i nanosz  na ca y 
arkusz. Kiedy pojawi sie tajemnicza wiadomo  nauczyciel odczytuje 
j  i egna uczniów s owami: „Do rych ego zobaczenia!” yczenia na do 

widzenia 

dzieci zapisuj  obliczenia do zada  
z tre ci  oraz tre ci zada  
tworzonych podczas zaj .

Wyja nij co oznacza zwrot: 
„Do rych ego zobaczenia!”.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Zbli aj  si  wi ta, a wi ta to czas 
obdarowywania si  prezentami. 
Wr czanie upomnków mo e by  
bardzo mi e, szczególnie, je li 
trafimy w gust osoby, której chcemy 
sprawi  przyjemno . Zróbcie wi c 
przyjemno  sobie i innym,  
i obdarujcie si  prezentami! 
 
Waszym zadaniem jest wymy lenie i 
wykonanie (lub opisanie) 
PREZENTU DLA WASZEJ KLASY. 

Prezent mo e by  czymkolwiek   
chcecie. Pu cie wodze fantazji! 
Wasz prezent (lub jego opis) 
powinien by  PI KNIE 
ZAPAKOWANY. Powinien by  te  do 
niego do czony BILECIK lub 
KARTKA Z YCZENIAMI dla ca ej 
Waszej klasy. Do wykonania 
prezentów mo ecie (ale nie musicie)
u y  przygotowanych przez 
nauczyciela materia ów, jednak ich 
liczba jest ograniczona!

kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz  
z punktacj , 
materia y do wykonania prezentów ( cznie dla 
wszystkich dru yn do wyboru): dwa kartoniki po 
butach, folia aluminiowa, s omki do napojów, rolki 
po papierze toaletowym, sznurek, puste plastikowe 
butelki, bia e kartki A4

Rozgrzewka

Dzieci siadaj  w kr gu. W rodku znajduje 
si  jedna osoba, która zamyka oczy. 
Pozostali podaj  sobie jaki  niewielki 
przedmiot. W pewnym momencie osoba 
siedz ca w rodku mówi STOP i rozpoczyna 
w my lach wymienia  litery alfabetu. 
Dziecko, które aktualnie trzyma przedmiot, 
has em STOP przerywa wymienianie liter i 
dowiaduje si  na jakiej literze zatrzyma a si  
osoba w rodku. Zadaniem osoby 
trzymaj cej przedmiot b dzie teraz 
wymy lenie, jakie prezenty chcia aby 
otrzyma  na t  liter  i podaje przedmiot dalej. 
Je eli przedmiot wróci do niej zanim wymieni 
co najmniej 5 rzeczowników, siada w kole.

Najlepszy prezent dla 
naszej klasy

14

papiery do pakowania, wst ki i kokardki oraz inne 
akcesoria potrzebne do pakowania prezentów,  
klej i no yczki, co  do pisania

Prezentacja prezentu

o ysko kulkowe Aktywne s uchanie Prezent dla klasy Prosz  to zapakowa

Ta wyj tkowa przed wi teczna prezentacja 
rozwi za  powinna odby  si  w szczególnie 
mi ej atmosferze, jako element integruj cy 
zespó  klasowy. Dlatego zadbaj o pozytywn  
atmosfer  podczas prezentacji. Dru yna 
obdarowuj ca klas  prezentem b dzie mog a 
wybra  jedn  osob , która go odpakuje 
(oczywi cie po zaprezentowaniu 
opakowania). Popro  pozosta ych 
uczestników o ocen  pomys owo ci prezentu 
i ycze .  
Prezenty mo ecie otworzy  od razu lub na 
klasowym spotkaniu wi tecznym.

Podziel dzieci na dwie równoliczne grupy, 
które siadaj  na dywanie tworz c dwa kr gi 
(jedna grupa, to kr g wewn trzny, druga - kr g 
zewn trzny) zwrócone buziami do siebie. 
Ka de dziecko musi mie  swoj  par . Podaj 
uczestnikom temat do dyskusji "Co najbardziej 
lubi  w naszej grupie?". Jako pierwsze 
wypowiadaj  si  osoby z kr gu 
wewn trznego, w tym czasie ich partnerzy z 
kr gu zewn trznego uwa nie s uchaj . Po ok. 
minucie role si  odwracaj . Kiedy dzieci 
wymieni  si  pogl dami nast puje 
przesuni cie o yska - dzieci z ko a 
zewn trznego przesuwaj  si  o okre lon  
liczb  miejsc. Teraz uczniowie maj  nowych 
partnerów, z którymi wymieniaj  pogl dy itd.

Uczestnicy dobieraj  si  w pary. B d  teraz 
przeprowadzali ze sob  wywiady. Podaj 
dzieciom temat rozmowy: "Z czego jeste  
najbardziej dumny?". Najpierw pierwsze 
dziecko z pary pyta drugie o jego sukces, 
uwa nie s ucha odpowiedzi i dopytuje, aby 
uzyska  jak najwi cej informacji. Stara si  te  
zapami ta  jak najwi cej wiadomo ci. Potem 
role si  odwracaj . Nast pnie dzieci 
prezentuj  sukcesy na forum grupy, nie 
opowiadaj  jednak o swoich dokonaniach, ale 
o sukcesach partnera. Pozostali uczestnicy 
nagradzaj  brawami osob , o której by a 
mowa. Zarówno to jak i poprzednie wiczenie 
rozwijaj  umiej tno  aktywnego s uchania 
partnera i doskonal  umiej tno  
formu owania w asnej opinii.

Podziel uczestników na zespo y drog  
losowania lub inn  przyj t  przez siebie 
metod . Przeczytajcie wspólnie zadanie 
"Najlepszy prezent dla naszej klasy". Wyja nij 
dzieciom niezrozumia e s owa, odpowiedz na 
wszystkie pytania. Zwró  ich uwag  szczególnie 
na punktacj , w której znajduj  si  wskazówki, 
dotycz ce tego, na czym najbardziej nale y si  
skupi  rozwi zuj c problem. 
Uczestnicy siadaj  w swoich grupach i podczas 
burzy mózgów generuj  jak najwi ksz  liczb  
pomys ów na prezent dla klasy. Nast pnie 
dyskutuj  na temat swoich propozycji i 
wybieraj  najlepsze rozwi zanie. Decyduj  
równie  o tym, czy b d  wykonywa , czy 
opisywa  prezent i jakich b d  potrzebowa  
materia ów.

Równie wa nym elementem rozwi zania jest 
sam sposób zapakowania prezentów. Dzieci 
maj  do dyspozycji typowe akcesoria do 
pakowania prezentów, ale powinny 
wykorzysta  je w sposób jak najbardziej 
nietypowy, zaskakuj cy oraz skupi  si  na tym, 
by prezent wygl da  wyj tkowo adnie i 
efektownie. 
 pomys owo  prezentu 1 - 10p.

pomys owo  ycze 1 - 10p.

jako  artystyczna opakowania 1 - 10p.

do prezentu do czono bilecik 0 lub 10

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaRó ne znaczenia wyrazu „kol da”. Czytanie 

informacji o zwyczaju kol dowania. Czytanie  
i omówienie wiersza U. Piotrowskiej „Szopki 
krakowskie”. Wprowadzenie poj cia: przymiotniki. 
Kalendarz jako ród o informacji. Utrwalanie 
pisowni wyrazów z „ó” i „u” niewymiennym.

Nazywanie i rysowanie linii prostych, krzywych  
i amanych. Wyró nianie, mierzenie i nazywanie 
odcinków.

15.1 Orszak 
kol dników

Witanie Nowego Roku. Ró ne 
znaczenia wyrazu kol da. Czytanie 
informacji o zwyczaju kol dowania. 
Rozpoznawanie i nazywanie postaci  
kol dników. Uk adanie ycze  na Nowy 
Rok. Nazywanie i rysowanie linii 
prostych, krzywych i amanych. Nauka 
piosenki „Kol dnicy w drownicy”.

Charakterystyka poszczególnych miesi cy. 
Zmiany zachodz ce w przyrodzie w ró nych 
porach roku. Pory roku i ich charakterystyka. 15.2 Szopki 

krakowskie

Czytanie i omówienie wiersza  
U. Piotrowskiej „Szopki krakowskie” 
oraz informacji dotycz cych konkursu 
szopek. Ogl danie ilustracji i zdj  
przedstawiaj cych szopki krakowskie. 
Wprowadzenie poj cia: przymiotniki. 
Wyró nianie, mierzenie i nazywanie 
odcinków.

Charakterystyczne elementy orszaku kol dników. 
Kol dnicy, ich yczenia. Konkurs szopek 
krakowskich. Noworoczne zwyczaje szwedzkich  
i polskich dzieci. 15. Witaj,  

Nowy Roku!
15.3 Dwunastu braci

wiczenia utrwalaj ce poj cie:
przymiotniki. Czytanie wybranych 
fragmentów wiersza J. Kiersta 
„Dwunastu braci”. Charakterystyka 
poszczególnych miesi cy. 
Porz dkowanie miesi cy. Poznawanie 
rzymskiego zapisu liczb w zakresie 12. 
Ozdabianie kartek z kalendarza.

Nauka piosenki „Kol dnicy – w drownicy”.

Wykonanie klasowego kalendarza. Ozdabianie 
kartek z kalendarza. Wykonywanie zegarów 
z papierowych talerzyków i nakr tek od napojów.

15.4 Kalendarz

Utrwalanie rzymskiego zapisu liczb  
w zakresie 12. Kalendarz jako ród o 
informacji.  
Pory roku i ich charakterystyka.  
Pory roku w przys owiach. 
 Ró ne sposoby zapisywania dat. 
Utrwalanie pisowni wyrazów z „ó” i „u” 
niewymiennym.

Wyszukiwanie informacji w Internecie na temat 
zwyczajów noworocznych dzieci z ró nych cz ci 
wiata. Pokaz fajerwerków – wykonanie rysunku 

w programie Paint.
15.5 Powitanie 
Nowego Roku

Czytanie i omówienie fragmentu ksi ki 
A. Lindgren „Czuwamy do pó nocy  
w noc sylwestrow ”. Nadawanie 
tytu ów wydarzeniom z opowiadania. 
Noworoczne zwyczaje szwedzkich  
i polskich dzieci. Odczytywanie godzin 
na zegarach. Wykonywanie zegarów  
z papierowych talerzyków.

wiczenia w rzucaniu na odleg o  i do celu. 
wiczenia równowa ne. 

Gry i zabawy ruchowe na niegu.



Dzieci siadaj  w kr gu na dywanie. Spytaj je jakie znaj  rodzaje 
powita , jak ludzie witaj  si  ze sob . Czy Nowy Rok witamy  
w jaki  szczególny sposób?  
Nast pnie ka de dziecko jednym s owem stara si  odpowiedzie  
na pytanie: „Jaki powinien by  ten Nowy Rok?”.  

Witaj Nowy Roku!

„Kol dnicy 
w drownicy”

Zaproponuj, aby Nowy Rok przywita  weso  piosenk . Dzieci 
najpierw s uchaj  uwa nie utworu „Kol dnicy w drownicy”.  
Odpowiadaj  na pytania dotycz ce tre ci piosenki: Kto w niej 
wyst puje? Co nios  kol dnicy? Co robi ?  
Nast pnie dzieci wspólnie wykonuj  utwór.

Jaki b dzie Nowy Rok? 
W któr  posta  z orszaku kol dników 
chcia by  si  wcieli ? Czego 
yczy by  swoim kolegom na Nowy 

Rok? Czy chcia by , aby kol dnicy 
zawitali do Twojego domu? Dlaczego?

Ucze : poznaje posta  kol dnika, 
potrafi wymieni  postaci z orszaku 
kol dników, tworzy wyrazy 
pokrewne do s owa „kol da”, uk ada 
i pisze rymowane yczenia, rysuje 
linie proste, krzywe i amane.

Zapisz wyraz „kol da” na tablicy. Dzieci podaj  w asne definicje 
tego s owa, zapisuj  te  s owa pokrewne, takie jak „kol dowanie” 
czy „kol dnicy”. Nast pnie wska  ró nic  mi dzy kol d ,  
a pastora k . Podkre l, e kol dowanie to nie tylko wykonywanie 
bo onarodzeniowych pie ni, ale te  obrz d ludowy.

Kol da, 
kol dowanie

teksty opisuj ce obrz d 
kol dowania, atrybuty postaci 
wchodz cych w sk ad orszaku 
kol dników,  
kartki z ró nymi trasami kol dników, 
kolorowe kartki wielko ci pocztówek 
(po jednej dla ka dej grupy).Przeczytaj dzieciom informacje o orszaku kol dników. Popro  by 

s uchaj c szuka y odpowiedzi na pytania: Kim s  kol dnicy? 
Co nios  ze sob  kol dnicy? Po co kol dnicy odwiedzaj  domy? 
Nast pnie dzieci zapisuj  odpowiedzi na pytania w zeszytach.

Orszak kol dników 15.1 Orszak 
kol dników

Spytaj dzieci: Kto wchodzi w sk ad orszaku kol dników? W któr  
posta  z orszaku kol dników chcia by  si  wcieli ? Ch tni 
uczniowie ustawiaj  si  w klasowym orszaku kol dników. Rozdaj 
im odpowiednie atrybuty. Nast pnie dzieci staraj  si  jak najlepiej 
odegra  swoje role w trakcie, gdy reszta klasy wykonuje piosenk  
„Kol dnicy w drownicy”.

Kol dujemy

Rozdaj dzieciom kartki z wyrysowanymi ró nymi trasami 
kol dników. Wyt umacz ró nic  mi dzy liniami prostymi, krzywymi 
i amanymi. Dzieci zaznaczaj  ró nymi kolorami odpowiednie 
trasy. Nast pnie same w zeszytach rysuj  ró ne trasy kol dników 
wed ug twoich wskazówek.

Trasy kol dników

Wa nym elementem kol dowania jest yczenie gospodarzom 
wszystkiego dobrego w nadchodz cym roku. Rozdaj wybranym 
uczniom kartki z tradycyjnymi yczeniami dla gospodarzy  
(np. „Tyle wo ków, co w p ocie ko ków, Tyle cieliczek, co w lesie 
jedliczek, Tyle owieczek, co w lesie mróweczek”). Dzieci 
odczytuj  na g os yczenia i staraj  si  je wyt umaczy .

yczenia na Nowy 
Rok

Podziel klas  na kilkuosobowe grupy. Ka da grupa otrzymuje 
kolorow  kartk  wielko ci pocztówki. Zadaniem ka dego zespo u 
jest wymy lenie i zapisanie ycze  dla kolegów z klasy na Nowy 
Rok. yczenia te mog  mie  posta  krótkiej rymowanki, mog  
by  te  humorystyczne lub przewrotne. Im bardziej b d  
pomys owe, tym lepiej. 

Wspólne 
redagowanie ycze

zapisz wyraz „kol da” oraz wyrazy 
pokrewne, np. „kol dowanie”, 
„kol dnicy”.

dzieci zapisuj  odpowiedzi na 
pytania o kol dnikach oraz rysuj  
trasy kol dników –  linie proste, 
krzywe i amane. 

Ka da grupa tworzy na chwil  orszak kol dników i sk ada swoje 
yczenia „gospodarzom”, czyli kolegom z klasy. Nast pnie dzieci 

wieszaj  wszystkie kartki z yczeniami w widocznym miejscu  
w klasie.

yczenia na  
Nowy Rok



Dzieci wspólnie wykonuj  piosenk  „Kol dnicy w drownicy”. 
Nast pnie podaj  jak najwi cej wiadomo ci o kol dnikach, które 
uda o im si  zapami ta  z poprzedniego dnia. Ka dy, kto poda 
prawid ow  informacj , b dzie móg  podej  do ciebie i na 
przygotowanej przez ciebie kartce odbi  kolorowy stempelek 
(kartka ta b dzie potrzebna pó niej do wykonania kalendarza).

Powitanie piosenk

Jak wyobra am 
sobie szopk ?

Powiedz dzieciom, e kol dnicy, chodz c od domu do domu, 
cz sto nie li te  ze sob  szopk . Popro  dzieci, aby zamkn y 
oczy i wyobrazi y sobie, jak taka szopka mo e wygl da . Ka dy 
ucze  na zwyk ej kartce A4 rysuje szopk , tak, jak j  sobie 
wyobra a. Wypisuje te , jakie postaci si  w niej znajduj .

Jak wyobra asz sobie szopk ?  
 
W czym szopka narysowana przez 
Ciebie jest podobna do szopki 
krakowskiej? Czym si  od niej ró ni?

Ucze : 
poznaje przymiotnik, wie na jakie 
pytania odpowiada, wymienia 
przymiotniki opisuj ce szopk  
krakowsk , dokonuje oblicze  na 
odcinkach i nazywa je.

Zadaj dzieciom zagadk : „W pewnym mie cie w Polsce co roku 
odbywa si  konkurs szopek. Nie s  to jednak zwyk e szopki. Mia- 
sto to kojarzy si  z Wis , hejna em z wie y i Smokiem Wawel- 
skim. O jakie miasto chodzi?”. Nast pnie przeczytaj i omów  
z dzie mi wiersz U. Piotrowskiej „Szopki krakowskie”. Na koniec 
przeka  dzieciom informacje dotycz ce konkursu szopek. 

Konkurs szopek 
krakowskich

wiersz U. Piotrowskiej  
„Szopki krakowskie”,  
krótkie teksty informacyjne  
o konkursie szopek krakowskich, 
rysunek szopki krakowskiej  
dla ka dego dziecka, 
zdj cia przedstawiaj ce  
krakowskie szopki.

Dzieci ogl daj  ilustracje i zdj cia przedstawiaj ce szopki 
krakowskie. Porównuj  je z rysunkami wykonanymi przez klas   
i udzielaj  jak najwi kszej liczby odpowiedzi na pytanie: Jaka jest 
szopka krakowska? Gromadz  na tablicy przymiotniki opisuj ce 
szopki. Zapisuj  w zeszytach przymiotników opisuj ce otrzyman  
ilustracj  szopki krakowskiej. 

Jaka jest szopka 
krakowska?

15.2 Szopki 
krakowskie

Podkre l, e wszystkie zapisane na tablicy wyrazy odpowiadaj  
na pytanie „jaka?”. Poinformuj te  uczniów, e wyrazy okre laj ce 
cechy ludzi, rzeczy, ro lin i zwierz t, to przymiotniki. Odpowiadaj  
one na pytanie „jaki?”, „jaka?”, „jakie?”. 
Dzieci zapisuj  krótk  informacj  o przymiotniku w zeszycie.

Przymiotniki

kartki A4,  
kredki,  
klej.

Przygotuj ilustracje przedstawiaj ce przeciwie stwa (np. du y-  
ma y, weso y-smutny, prosta-krzywa). Wska  na odpowiedni 
obrazek i zadaj pytania zawieraj ce cz stki: „jaki?”, „jaka?” lub 
„jakie?”. Dzieci pokazuj  gestem lub mimik  odpowiedzi na 
pytania.

Jaki, jaka, jakie?  
(w ruchu) 

Wymie  powoli ró ne s owa. Dzieci uwa nie ich s uchaj .  
Za ka dym razem, kiedy wypowiedziane przez ciebie s owo 
b dzie przymiotnikiem, wykonuj  wcze niej ustalony gest lub 
czynno  (np. podnosz  r k , wstaj  na baczno , klaszcz   
w d onie).

Przymiotnik - nie 
przymiotnik

Dzieci wykonuj  wiczenie na wyró nianie, mierzenie i nazywanie 
odcinków: 
1) Mierzenie d ugo ci – wiczenia praktyczne (np. mierzenie 
d ugo ci ksi ki, piórnika, awki). 
2) Zaznaczanie odcinków o podanych d ugo ciach. 
3) Rysowanie odcinków o podanych d ugo ciach, nazywanie ich.

Mierzenie  
odcinków

zapisz przymiotniki opisuj ce 
szopki krakowskie, dzieci rysuj  
linie proste, krzywe i amane.

dzieci zapisuj  krótk  notatk  
o przymiotnikach, rysuj  szopk  
krakowsk , notuj  przymiotniki 
opisuj ce szopk  krakowsk , 
wklejaj  rysunek przedstawiaj cy 
szopk  krakowsk .

Opisz szopk  krakowsk  
przedstawion  na rysunku. 
Wypisz jak najwi cej 
przymiotników.

Dzieci siedz  w kr gu. Podaj im ró ne przedmioty (np. pi k , 
linijk , kubek, o ówek), zadaj c pytanie z cz stk  „jaki?”, „jaka?” 
lub „jakie?”. Dzieci staraj  si  poda  jak najwi cej przymiotników 
opisuj cych te obiekty. 
Na konie zaj  wszystkie dzieci machaj  do siebie z u miechem.

Jaki jest ten 
przedmiot?



Dzieci siedz  w kr gu. Jeden z uczestników w my lach mówi 
alfabet. Wybrany ucze  którym  momencie mu przerywa. Litera, 
na któr  wypad o, b dzie pierwsz  liter  przymiotnika w zdaniu 
„Kot ministra jest… (jaki?)”. Po kolei dzieci staraj  si  ko czy  
zdanie „Kot ministra jest…” jakim  przymiotnikiem zaczynaj cym 
si  od wybranej litery. Dodatkowo mog  podawa  sobie jaki  
przedmiot, np. pi k  (mówi tylko ta osoba, która trzyma j  r ce).

Kot ministra jest... Który miesi c jest Twoim ulubionym? 
Które miesi ce s  do siebie podobne? 
Z czym kojarzy Ci si  stycze ? Z 
jakim kolorem kojarzy Ci si  miesi c 
czerwiec? A luty?

Ucze : 
poznaje znaki rzymskie I–XII, 
potrafi uporz dkowa  miesi ce  
w kolejno ci chronologicznej, 
charakteryzuje wybrany miesi c, 
wykonuje kartk  z kalendarza.Po wej ciu do klasy dzieci zauwa aj  przyczepiony do tablicy 

tajemniczy list. Znajduje si  w nim fragment wiersza „Dwana cie 
zagadek” M. Terlikowskiej (do s ów „Nie zapami tam. Nigdy  
w wiecie!”). Spytaj dzieci czy chc  pomóc W adkowi rozwik a  
trudne zagadnienie miesi cy. Podziel dzieci na dwana cie grup, 
ka dej z grup przeka  kopert  oznaczon  liczb  od 1 do 12 oraz 
odpowiednim zapisem rzymskim.

Problem W adka

Zapisz na tablicy numery od 1 do 12. W kopertach znajduj  si  
zwrotki wiersza J. Kiersta „Dwunastu braci”. Grupy odczytuj  
chóralnie fragmenty wiersza dotycz ce kolejnych miesi cy. 
Zapisuj  te  na tablicy nazw  miesi ca przy odpowiednim 
numerze. Odpowiadaj  na pytania: Jak nazywa si  czwarty 
miesi c? Jaki miesi c nast puje po maju? itd. Nast pnie dzieci 
przepisuj  nazwy miesi cy do zeszytów.

Dwunastu braci

fragment wiersza M. Terlikowskiej 
„Dwana cie zagadek”, fragmenty 
wiersza J. Kiersta „Dwunastu braci” 
schowane w dwunastu kopertach 
oznaczonych cyframi arabskimi oraz 
znakami rzymskimi, kartoniki z naz- 
wami miesi cy z kalendarza 
ciennego dla ka dego dziecka, 

kartk  do zbierania stempli.15.3 Dwunastu 
braci

Rozdaj wybranym dzieciom kartoniki z napisanymi nazwami 
miesi cy (ka demu po jednym). Dzieci ustawiaj  si   
w odpowiedniej kolejno ci bez u ywania s ów. Mo esz zmierzy  
czas wykonania tego zadania, a nast pnie przekaza  kartoniki 
innym dzieciom. Która grupa sprawniej si  ustawi? Mo esz 
równie  poprosi  dzieci o ustawienie si  w kolejno ci 
alfabetycznej lub wed ug d ugo ci wyrazów.

W odpowiedniej 
kolejno ci

kolorowe kartki z bloku 
technicznego,  
klej,  
kredki,  
pisaki.

Dzieci poznaj  rzymski zapis liczb w zakresie 12. Zwró  uwag , 
e na rozdanych wcze niej kopertach oprócz znanych dzieciom 

liczb w zapisie arabskim znajduj  si  te  inne oznaczenia. Dzieci 
przyporz dkowuj  zapisanym na tablicy nazwom miesi cy 
odpowiednie znaki rzymskie. Nast pnie dokonuj  s ownego, 
cyfrowego i rzymskiego zapisu liczb od 1 do 12 w swoich 
zeszytach.

Znaki rzymskie

„Ka dy miesi c urok ma. Ka dy miesi c co  nam da!”  
– charakterystyka poszczególnych miesi cy. Na podstawie 
przeczytanych wcze niej fragmentów wierszy dzieci odpowiadaj  
na pytania dotycz ce miesi cy. Z czym kojarzy Ci si  miesi c ...? 
Z jakim kolorem kojarzy Ci si  miesi c ...? Co dzieje si   
w miesi cu ...? Który miesi c jest Twoim ulubionym i dlaczego?

Ka dy miesi c jest 
wyj tkowy

Kartki z kalendarza

Ka da grupa otrzymuje kartk  z du ego kalendarza ciennego 
(czarno-bia , niczym nieozdobion ). Dzieci naklejaj  j  na kartk  
z bloku technicznego w wybranym przez siebie kolorze, 
nast pnie ozdabiaj  tym, co kojarzy im si  z danym miesi cem.  
Na zako czenie dzieci odpowiadaj  na pytania dot. miesi cy. 
Ka dy kto udzieli poprawnej odpowiedzi, odbija kolorowy 
stempelek na przygotowanej przez ciebie kartce.

zapisz nazwy miesi cy  
w kolejno ci chronologicznej, 
oznaczone cyframi oraz 
odpowiednimi znakami rzymskimi.

dzieci porz dkuj  w odpowiedniej 
kolejno ci nazwy miesi cy oraz 
notuj  s owny, cyfrowy i rzymski 
zapis liczb w zakresie 12

Jaki jest twój ulubiony 
miesi c i dlaczego? 



Wybrane dzieci losuj  kartoniki z nazwami miesi cy. Umieszczaj  
je na tablicy w odpowiedniej kolejno ci. Nast pnie inne dzieci 
losuj  kartoniki z liczbami w zakresie 12 w zapisie arabskim oraz 
rzymskim i dobieraj  si  w pary – liczba w zapisie arabskim  
i odpowiadaj ca jej liczba w zapisie rzymskim. Na koniec 
przyporz dkowuj  je do nazw miesi cy.

Bez s ów

Kalendarz jako 
ród o informacji

Dzieci rozwi zuj  zagadk : „W styczniu mia  wiele kartek, w lecie 
schud  do po owy. Z ko cem grudnia kartki pogubi . Od Sylwestra 
wisia  ju  nowy”. Poka  uczniom ró ne rodzaje kalendarzy 
(kieszonkowe, cienne). Spytaj: Co mo na wyczyta   
z kalendarza? 

Czy m dro ci zawarte w przys owiach 
zawsze si  sprawdzaj ? Wymy l 
przys owie opisuj ce jaki  miesi c lub 
por  roku. Co by si  sta o, gdyby we 
wszystkich kalendarzach zabrak o 
poniedzia ków?

Ucze : 
potrafi podzieli  rok na krótsze 
odcinki czasu, zapisuje daty na 
ró ne sposoby, wie jak korzysta  
z kalendarza, wiczy pisowni  z „u”  
i „ó” niewymiennym. 

Dzieci wieszaj  przygotowane poprzedniego dnia kartki  
z kalendarza na gazetce klasowej. Do tak powsta ego klasowego 
kalendarza wpisuj  najwa niejsze wydarzenia – ferie zimowe, 
urodziny dzieci, koniec i pocz tek roku szkolnego oraz inne 
zaproponowane przez uczniów daty. Kalendarz mo na powiesi  
te  w formie poci gu z wagonikami.

Klasowy kalendarz

kartoniki z liczbami w zakresie 12 
w zapisie arabskim oraz rzymskim, 
kartoniki z napisanymi nazwami 
miesi cy, ró ne rodzaje kalendarzy, 
obrazki przedstawiaj ce pory roku, 
przys owia dotycz ce ró nych 
miesi cy i pór roku, kartoniki  
z datami zapisanymi na ró ne 
sposoby.

Podaj dzieciom problem do rozwi zania: Na jakie krótsze odcinki 
czasu mo na podzieli  rok? Wszystkie odpowiedzi dzieci zapisz 
na tablicy (nie komentuj odpowiedzi i nie oceniaj ich). Zwró  
dzieciom uwag , e rok mo na podzieli  wed ug ró nych 
kryteriów (np. miesi ce, dni, czas wolny oraz rok szkolny), 
pochwal szczególnie nietypowe i oryginalne pomys y.

Rok – burza 
mózgów

15.4  
Kalendarz

Poka  dzieciom obrazki przedstawiaj ce pory roku. Zapytaj, 
wed ug jakiego kryterium podzielono tutaj rok. Jak nazywaj  si  
poszczególne pory roku? Jakie s  ich cechy charakterystyczne? 
Dzieci gromadz  przymiotniki opisuj ce pory roku. Uk adaj   
i zapisuj  zdania na temat ulubionej pory roku. 

Pory roku

Popro  dzieci o przyporz dkowanie przygotowanych kartoników  
z datami rozpocz cia pór roku. Zapytaj dzieci, na jakie sposoby 
umiej  ju  zapisa  daty. Dzieci zapisuj  daty rozpocz cia pór 
roku na ró ne sposoby, tak e wykorzystuj c znaki rzymskie. 
Rozpoznaj  ró ne zapisy tej samej daty. Zapisuj  w zeszytach 
daty na ró ne sposoby.

Daty na ró ne 
sposoby

Spytaj dzieci czym jest przys owie i jakie znaj  przys owia. 
Nast pnie przeczytaj uczniom przygotowane przys owia 
zwi zane z miesi cami. Dzieci zastanawiaj  si  nad ich 
znaczeniem. Spytaj: Czy m dro ci zawarte w przys owiach 
zawsze si  sprawdzaj ? Dzieci wymy laj  w asne przys owia 
na nast pny dzie .

Przys owia

Dzieci odszukuj  w przys owiach wyrazy z „u” i „ó” 
niewymiennym. Wykonuj  do nich ilustracje, tak, aby w jaki  
sposób trudna litera zosta a wpleciona w rysunek. Po 
zako czeniu zadania organizuj  wystawk  prac.

Wyrazy z „u” i „ó” 
niewymiennym

zapisz nazwy pór roku, daty 
rozpocz cia poszczególnych pór 
roku na ró ne sposoby, 
wyrazy z „u” i „ó” niewymiennym.

dzieci notuj  zdania opisuj ce 
ulubion  por  roku.

Wymy l i zapisz w zeszycie 
przys owie opisuj ce jaki  
miesi c lub por  roku.

Dzieci pracuj  w parach. Wymy laj  dla siebie nawzajem zagadki 
dotycz ce poszczególnych miesi cy lub pór roku, np.: Jaki 
miesi c to pierwszy miesi c w roku? Maj jest miesi cem 
zimowym, czy wiosennym? Który miesi c wyst puje wcze niej: 
lipiec, czy listopad? itd.

Zagadki dla s siada 
z awki



Podziel dzieci w pary. Popro  je, aby opowiedzia y sobie 
nawzajem, w jaki sposób powita y Nowy Rok. Czy jaka  historia 
by a wyj tkowo niezwyk a i interesuj ca, nietypowa? Jaki jest 
„typowy” sposób sp dzania Sylwestra w Polsce? Zapytaj dzieci, 
czy chc  si  dowiedzie , jak Nowy Rok witaj  ich rówie nicy  
w innych krajach.

Witaj Nowy Roku

Czuwamy do 
pó nocy...

Przeczytaj i omów fragment ksi ki A. Lindgren „Dzieci z 
Bullerbyn: Czuwamy do pó nocy w noc sylwestrow ”. Dzieci 
odpowiadaj  na pytania dotycz ce tekstu: Kto jest bohaterem 
opowiadania? Jakie s  zwyczaje noworoczne szwedzkich dzieci? 
W czym noc sylwestrowa dzieci z Bullerbyn przypomina a moje 
powitanie Nowego Roku? 

Czym ró ni  si  Sylwester u dzieci  
z Bullerbyn i u Ciebie? Jak  zabaw  
sylwestrow  zaproponowa by  
bohaterom ksi ki? Jakie zwyczaje 
sylwestrowe dzieci z ró nych cz ci 
wiata podobaj  ci si  najbardziej?

Ucze : 
poznaje zwyczaje noworoczne  
z ro nych stron wiata, potrafi 
wyszuka  informacje  
w ksi ce, wskazuje przymiotnik, 
odczytuje godziny z zegara.

Dzieci odszukuj  najwa niejsze informacje o lekturze „Dzieci  
z Bullerbyn” w swoich egzemplarzach ksi ki (Kto jest autorem 
lektury? Kto ilustrowa  ksi k ? W którym roku wydano ksi k ? 
Jaka jest nazwa wydawnictwa?). Dzieci nadaj  tytu y 
wydarzeniom przedstawionym w opowiadaniu i zapisuj  je  
w odpowiedniej kolejno ci. Ilustruj  wybrane wydarzenia. 

Szukanie informacji 
o ksi ce

fragment lektury A. Lindgren „Dzieci 
z  Bullerbyn”, kilka ciekawostek 
dotycz cych zwyczajów 
noworocznych w ró nych cz ciach 
wiata, map  wiata lub globus, 

dowolny weso y utwór, trójk t, 
stemplowan  przez dzieci w ci gu 
tygodnia kartk .

Przygotuj kilka ciekawostek na temat zwyczajów sylwestrowych 
dzieci z ró nych cz ci wiata. Spytaj dzieci, które oceniaj  jako 
najciekawsze. Dzieci wskazuj  na globusie lub mapie wiata 
miejsca, o których rozmawiacie.

Zwyczaje 
noworoczne

15.5 Powitanie 
Nowego Roku

Zapytaj dzieci, czy pami taj  co to s  przymiotniki i na jakie 
pytania odpowiadaj . Nast pnie wypisz z czytanego fragmentu 
pary rzeczownik – przymiotnik (np. Nowy Rok, ma a uczta, zimna 
woda, o owiany o nierz, ciemny strych). Wybrane dzieci 
podchodz  do tablicy i zaznaczaj  na kolorowo przymiotniki w 
 parach. Pozostali kontroluj  poprawno  wykonania zadania.

Znajd  przymiotnik

egzemplarz ksi ki A. Lindgren 
„Dzieci z Bullerbyn”,  
papierowy talerzyk,  
korek,  
pinezk ,  
dwana cie nakr tek od napojów, 
papier kolorowy,  
klej,  
no yczki.

Spytaj: Do czego s u y nam zegar? Co wskazuje krótka wska- 
zówka, a co d uga? Ustaw d ug  wskazówk  na godzinie 12  
i popro  dzieci o odczytanie wskazywanych przez Ciebie godzin. 
Nast pnie dzieci wykonuj  zegary z papierowych talerzyków  
i nakr tek po napojach. Ozdabiaj  je papierem kolorowym. Przy 
pomocy pinezki i korka przyczepiaj  do nich ruchome wskazówki.

Zegary

Dzieci swobodnie poruszaj  si  po sali w rytm weso ej muzyki.  
Co jaki  czas ciszaj muzyk  i wybijaj pe ne godziny przy pomocy 
trójk ta. Uczniowie musz  dok adnie ws ucha  si , ile uderze  
zegara wykona  nauczyciel i ustawi  odpowiedni  godzin  na 
swoich zegarach. Kiedy uderze  b dzie 12, dzieci krzycz  
dodatkowo „Szcz liwego Nowego Roku!”.

Wybi a pó noc

Popro  ka dego z uczniów, aby powiedzia , czego ciekawego 
dowiedzia  si  w czasie tego tygodnia. Ka dy, kto udzieli 
odpowiedzi, odbija kolorowy stempelek na przygotowanej 
wcze niej kartce. Na kartce zapisz obecny rok i podepnij j  do 
klasowego kalendarza.

Nowy Rok zanotuj pary wyrazów rzeczownik- 
przymiotnik wypisane z tekstu: 
„Nowy Rok”, „ma a uczta”, „zimna 
woda”, „o owiany o nierz”, „ciemny 
strych”.

Dzieci siedz  w kole. Rozpoczynaj cy zabaw  ucze  podaje 
dowolny rzeczownik (np. samochód), kolega siedz cy obok 
powtarza ten rzeczownik oraz dodaje do niego jeden przymiotnik 
(np. ma y samochód). Kolejny ucze  powtarza rzeczownik  
i przymiotniki, a nast pnie dodaje kolejny przymiotnik (np. ma y 
czerwony samochód) itd.

Doskona a pami
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klasaCzytanie i omówienie wiersza M. Brykczy skiego 

„Wy cig z czasem”. Rozmowa na temat 
karnawa u. Tworzenie opisu stroju 
karnawa owego. Utrwalanie pisowni wyrazów  
z „h”. S uchanie fragmentów ba ni „Czerwony 
Kapturek”. yczenia dla babci i dziadka.

Doba, godzina, kwadrans, minuta jako jednostki 
czasu. Odczytywanie godzin na zegarach. 
Poznawanie ró nych sposobów zapisywania 
godzin. Rozwi zywanie prostych zada  
zwi zanych z up ywem czasu.

16.1 Wy cig  
z czasem

Skojarzenia z poj ciem „czas”. 
Czytanie i omówienie wiersza  
M. Brykczy skiego „Wy cig z czasem”. 
Wyja nianie powiedze  zwi zanych  
z czasem. Wykonanie ilustracji za 
pomoc  techniki mokre w mokre. Doba 
jako jednostki mierzenia czasu. Nauka 
piosenki „Nowinki techniki”.

16.2 Na szkolnym 
baliku

Rozmowa na temat karnawa u. 
Tworzenie opisu stroju karnawa owego 
z wykorzystaniem zgromadzonego 
s ownictwa. Utrwalanie pisowni 
wyrazów z „h”. Projektowanie stroju 
karnawa owego. Rozwi zywanie 
prostych zada  zwi zanych z up ywem 
czasu.

Karnawa  – szczególny czas. Jak unika  
nieodpowiedzialnych zachowa ? Wa ni 
cz onkowie rodziny: babcia i dziadek. yczenia 
dla bab  i dziadków. Jak wi towa  Dzie  Babci  
i Dzie  Dziadka? Sposoby okazywania 
wdzi czno ci i mi o ci.

16. Czas 
wi towania

16.3 Czerwony 
Kapturek

Tworzenie definicji s owa „ba ”. 
S uchanie fragmentów ba ni  
Ch. Perraulta „Czerwony Kapturek”. 
Ocena post powania postaci. Godzina, 
kwadrans, minuta jako jednostki czasu. 
Ró ne sposoby zapisywania godzin. 
Wymy lanie nowego zako czenia 
ba ni „Czerwony Kapturek”.

Nauka piosenki „Nowinki techniki”. Na ladowanie 
postaci – zabawa ruchowa „Zgadnij, kim jestem” 
przy muzyce.

Projektowanie stroju z wykorzystaniem 
okre lonych materia ów. Stworzenie plakatu 
zapraszaj cego na bal tematyczny. Wykonanie 
ozdobnej ramki – prezentu dla babci i dziadka.

16.4 Dla babci  
i dziadka

Prezentacja wywiadów z babciami  
i dziadkami. Rozmowa na temat: 
„Jaka jest moja babcia, jaki jest mój  
dziadek?”. Sposoby okazywania wdzi - 
czno ci i mi o ci. Obliczenia w zakresie 
100. Rozwi zywanie zada  na doda- 
wanie pe nych dziesi tek. Ramka dla 
babci i dziadka – praca plastyczna.

Ilustrowanie wybranego wydarzenia z lektury 
„Czerwony Kapturek” w programie Paint.

Zabawy ruchowe z balonami. wiczenia  
z omijaniem i pokonywaniem przeszkód. 

wiczenia ruchowe z elementami ta ców 
towarzyskich. 
Rzut pi k  do celu z miejsca i w ruchu.



Zach  dzieci do odpowiedzi na pytania: Czy czas zawsze  
up ywa nam zawsze w tym samym tempie? Kiedy wydaje nam 
si , e p ynie bardzo szybko, a kiedy ci gnie si  w niesko czo- 
no . Zaproponuj dzieciom wykonanie na tablicy mapy skojarze  
do s owa „czas”. Zapisz poj cie wyj ciowe w centralnej cz ci 
tablicy. Ch tne dzieci podchodz  i rysuj  odga zienia.  
Czy skojarzenia dzieci mo na jako  pogrupowa ?

Czas – mapa 
skojarze

Z czym kojarzy Ci si  s owo „czas”? 
Co by by o, gdyby nie by o zegarów? 
Gdyby  móg  podró owa  wehiku em, 
jakie czasy najbardziej chcia by  
odwiedzi ?

Ucze : podaje skojarzenia do 
wyrazu „czas”, rozumie powiedzenia 
zwi zane z czasem, wskazuje na 
zegarze podawane godziny, poznaje 
poj cie doby i zapis czasu  
w systemie 24-godzinnym.Przeczytaj dzieciom wiersz M. Brykczy skiego „Wy cig  

z czasem”. Podkre l i wyja nij powiedzenia zwi zane z czasem: 
„zabija  czas”, „za dawnych czasów”, „zatrzyma  czas”, „czas to 
pieni dz”, „komu w drog , temu czas”. Dzieci zapisuj  wyra enia 
w zeszycie wraz z wyja nieniami. Spytaj dzieci czy znaj  jeszcze 
jakie  inne powiedzenia zwi zane z czasem.

Wy cig z czasem

Podziel dzieci na ma e grupy. Zadaniem ka dej z grup jest 
wymy lenie scenki ilustruj cej wybrane wyra enie zwi zane 
z czasem. Nast pnie grupy prezentuj  swoje rozwi zania,  
a reszta klasy stara si  odgadn , o które wyra enie chodzi. O ywiamy 

powiedzenia

wiersz M. Brykczy skiego  
„Wy cig z czasem”,  
piosenk  M. Tomaszewskiej 
„Nowinki techniki”.

16.1  
Wy cig z czasem

Popro  dzieci, aby zamkn y na chwil  oczy i wyobrazi y sobie, 
jak mo e wygl da  czas. Z jakimi kolorami im si  kojarzy, z jakimi 
liniami, z jakimi przedmiotami?  
Dzieci wykonuj  ilustracje przedstawiaj ce czas za pomoc  
techniki „mokre w mokre” (malowanie akwarelami lub kolorowymi 
tuszami na mokrym papierze). Kolorowe tusze dzieci mog  
nanosi  na papier tak e za pomoc  drewnianych patyczków.

Ilustracje o czasie

kartk  z bloku technicznego, 
kolorowe tusze,  
cienkie p dzelki oraz drewniane 
patyczki (np. od lodów lub zwyk e 
ga zki).

Dzieci ustawiaj  na swoich zegarach godzin wskazanych przez 
ciebie i zapisuj  je na kartkach. Poznaj  jednostk  mierzenia 
czasu: dob . wicz  odczytywanie i zapisywanie godzin  
w systemie 24-godzinnym. Czas na zadania

Naucz dzieci piosenki „Nowinki techniki” M. Tomaszewskiej. 
Dzieci próbuj  zdefiniowa  poj cia: przesz o , tera niejszo , 
przysz o  i odpowiedzie  na pytania: O jakich wynalazkach jest 
mowa w piosence? Jak zmieni  si  wiat w stosunku do tego,  
co by o kiedy ? Jak chcia by , aby wiat wygl da  w przysz o ci? 
Gdyby  móg  podró owa  wehiku em, jakie czasy najbardziej 
chcia by  odwiedzi ?

Wehiku  czasu

wiat bez zegarów

Popro  dzieci, aby zastanowi y si  chwil , jak wygl da by wiat, 
gdyby nie by o zegarów. Dzieci siadaj  w kr gu. Ka dy po kolei 
ko czy zdanie: „W wiecie bez zegarów...”. Zwracaj szczególn  
uwag  na oryginalne, dowcipne lub wyj tkowo trafne odpowiedzi 
dzieci. 

zapisz wyraz „czas” do mapy 
skojarze , powiedzenia zwi zane 
z czasem oraz godziny zapisane 
na ró ne sposoby.

dzieci zapisuj  wyra enia 
zwi zane z czasem wraz z krótkimi 
wyja nieniami.

Zapytaj babci , dziadka lub 
starsz  s siadk , jak zmieni  
si  wiat od czasów ich 
m odo ci. Zapisz lub nagraj t  
rozmow .



Zaprezentuj dzieciom rebus, którego rozwi zaniem jest has o 
„Karnawa ”. Popro  dzieci o wyja nienie tego s owa. Przedstaw 
im podstawowe informacje dotycz ce karnawa u. Zaznaczcie  
w klasowym kalendarzu od kiedy do kiedy trwa karnawa . Zapytaj 
dzieci, co robi si  w karnawale, czy mia y okazj  kiedy  bawi  si  
na balu karnawa owym? Czy by  to bal tematyczny? Czy by y za 
co  przebrane?

Karnawa Jaki bal tematyczny chcia by  
zorganizowa ? W jakim balu 
tematycznym chcia by  wzi  udzia ? 
Za co chcia by  si  przebra  na bal 
karnawa owy? 

Ucze : 
wypowiada si  na temat karnawa u, 
potrafi wykona  strój na bal 
tematyczny, rozwi zuje zadania 
zwi zane z up ywem czasu, potrafi 
zaprojektowa  plakat.Podziel klas  na cztero-, pi cioosobowe zespo y. Poinformuj 

dzieci, e ich zadaniem b dzie zaplanowanie tematycznego balu 
karnawa owego. Dzieci siadaj  w grupach i w czasie burzy 
mózgów wymy laj , jaki tematyczny bal karnawa owy mogliby 
zorganizowa . Na arkuszach szarego papieru zapisuj  wszystkie 
swoje pomys y. Nast pnie wr cz im losowo przygotowane 
wcze niej paczki z materia ami. 

Bal tematyczny

Kolejnym zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie stroju na 
przygotowywany bal tematyczny. Do jego stworzenia dzieci 
wykorzystuj  przekazane materia y. Dopiero teraz poszczególne 
dru yny decyduj  si  ostatecznie, jaki b dzie temat ich balu. 
Mog  go wybra  spo ród tych spisanych na szarym papierze.  
A mo e otrzymane materia y zainspirowa y ich do stworzenia 
nowego motywu przewodniego?

Projektowanie 
strojów na bal

rebus, którego rozwi zaniem jest 
has o „karnawa ”, 5 zestawów 
materia ów do wykonania strojów:  
1. czarne worki na mieci i ta ma 
malarska,  
2. foli  aluminiow ,  
3. kawa ek materia u i sznurek, 
4. stare gazety,  
5. foli  malarsk .16.2 Na szkolnym 

baliku
Dru yny prezentuj  pozosta ym uczniom swoje stroje oraz 
motywy przewodnie tematycznego balu karnawa owego.  
Ca a klasa drog  g osowania wybiera najciekawszy kostium. 
Dzieci wypowiadaj  si  na temat stroju, okre laj  jego kolory, 
elementy, cechy charakterystyczne. Staraj  si  nada  mu nazw . 
Tworz  opisu stroju karnawa owego z wykorzystaniem 
zgromadzonego s ownictwa.

Opis stroju

ta m  klej c ,  
sznurek,  
papier kolorowy,  
kolorow  bibu ,  
klej,  
no yczki.

Dzieci ogl daj  ró ne zaproszenia na bal. Na swoich zegarach 
ustawiaj  godziny, w których rozpoczynaj  si  i ko cz  
uroczysto ci. Nast pnie dzieci rozwi zuj  proste zadania 
zwi zane z up ywem czasu. Zadania na czasie

Powiedz dzieciom: Na balu karnawa owym zazwyczaj panuje  
ha as i harmider. Pasuje to do literki „h”, która lubi takie ha a liwe 
zwyczaje: „K opotliwe samo h, do  szczególn  sk onno   
ma; lubi ha a liwe s owa: huk, harmider, ha asowa , heca, hej e,  
hej, hop, hura, hola, harce, hejna , hula , halo, hop, huragan,  
hasaj. W tych przypadkach si  nie wahaj!”. Dzieci wymy laj   
zdania o szkolnym baliku wykorzystuj c wyrazy z wiersza.

Harmider na balu

Zaproszenie na bal

Dzieci ponownie pracuj  w tych samych grupach. Ich zadaniem 
jest stworzenie plakatu, który b dzie zaprasza  na wymy lony 
przez nich bal. Do jego ozdoby mog  wykorzysta  materia y 
u ywane do wykonania stroju. Na plakacie powinien znale  si  
krótki opis motywu przewodniego, a tak e godzina rozpocz cia  
i zako czenia baliku. Po sko czonej pracy grupy prezentuj  
swoje rozwi zania reszcie klasy.

zapisz wierszyk o ha a liwym „h”. dzieci zapisuj  opis stroju 
karnawa owego oraz  
zdania o balu karnawa owym 
zawieraj ce s owa z „h”.



Dzieci siadaj  w kr gu na dywanie. Wy ó  na rodek kartoniki  
z wypisanymi postaciami z ba ni (np. Kopciuszek, Kot w butach, 
Ja , Wilk, Królewna nie ka, Czerwony Kapturek, krasnoludek, 
z ota rybka). Spytaj: Co wspólnego maj  ze sob  wszystkie te 
postaci? Czym jest ba ? Jak wyt umaczyliby cie to np. 
m odszemu koledze?

Ba niowy wiat

Czerwony  
Kapturek

Dzieci wymy laj  w asn  definicj  ba ni. Nast pnie jeden  
z uczniów odczytuje definicj  przygotowan  przez ciebie. Spytaj: 
Czy potraficie wskaza  ró nice i podobie stwa mi dzy tymi 
definicjami? Czy ba nie mog  nas czego  nauczy ? Nast pnie 
powiedz dzieciom: „Za chwil  us yszycie ba  o Czerwonym 
Kapturku, zastanówcie si , czego mo emy si  z niej nauczy ”. 

Wymy l w asn  definicj  ba ni. 
Czym ró ni si  ona od definicji 
podanej przez nauczyciela? Czy 
Czerwony Kapturek zachowa  si  
w a ciwie wobec nieznajomego? 
Wymy l nowe zako czenie ba ni.

Ucze : potrafi u o y  definicj  ba ni, 
oceni  post powanie bohaterów  
i wymy li  nowe zako czenie ba ni, 
odczytuje i zapisuje godziny na 
ró ne sposoby, dokonuje oblicze  
zegarowych.

Dzieci s uchaj  fragmenty ba ni Ch. Perraulta „Czerwony 
Kapturek”. Okre laj  autora ba ni, postaci pierwszoplanowe  
 drugoplanowe oraz odpowiadaj  na pytania dotycz ce tre ci 
ba ni. Porz dkuj  kartoniki ze zdaniami opisuj cymi wydarzenia 
w ba ni w porz dku chronologicznym. Przepisuj  plan wydarze  
do zeszytów.

Co si  wydarzy o  
w ba ni

kartoniki z bohaterami ró nych 
ba ni,  
definicj  ba ni,  
fragmenty ba ni Ch.Perraulta 
„Czerwony Kapturek”,  
sylwety bohaterów ba ni, 
kartoniki ze zdaniami opisuj cymi 
wydarzenia w ba ni.

Dzieci swobodnie przemieszczaj  si  po sali przy akompania- 
mencie muzyki relaksacyjnej. Kiedy ciszysz muzyk , wszyscy 
musz  stan  bez ruchu. Wtedy wybierz jedno dziecko, które ma 
odegra  za pomoc  ruchu dowoln  posta  wyst puj c  w ba ni.

Zgadnij,  
kim jestem 

16.3 Czerwony 
Kapturek

Podziel klas  na kilkuosobowe zespo y. Ka dy zespó  otrzymuje 
kartk  podzielon  na dwie cz ci. Z jednej strony uczniowie 
zapisuj  w a ciwe, a z drugiej niew a ciwe zachowania 
Czerwonego Kapturka. Nast pnie grupy odczytuj  wyniki swojej 
pracy. Zapisz na tablicy wszystkie przyk ady niew a ciwych 
zachowa  Czerwonego Kapturka.

Ocena 
post powania

Dzieci wyobra aj  sobie, e Wilk z ba ni to w rzeczywisto ci 
nieznajomy, który chce np. w ama  si  do ich domu. Sytaj:  
Jakie rady daliby cie swoim rówie nikom, aby nie znale li si   
w niebezpiecznej sytuacji? (np. Nie rozmawiaj z nieznajomymi, 
Nie podawaj im swojego adresu itd). Do kogo mo na mie  
zaufanie (mama, babcia, policjant), a do kogo nie? 

Odpowiedzialno   
i zaufanie

Dzieci pokazuj  na zegarach godziny wypowiedziane przez 
ciebie. Poznaj  jednostki czasu: godzin  i minut .  
Zapoznaj  si  z ró nymi sposobami zapisu godzin. Odczytuj  
godziny zapisane na ró ne sposoby. Poznaj  jednostk  
mierzenia czasu – kwadrans. Wykonuj  zadania na obliczenia 
zegarowe.

Godzina, minuta, 
kwadrans

Dzieci swobodnie poruszaj  si  po sali. Na has o „Wilk idzie” ich 
zadaniem jest jak najszybciej schowa  si  lub przykucn .

Wilk si  zbli a! zapisz zdania opisuj ce 
wydarzenia w ba ni „Czerwony 
Kapturek” oraz przyk ady 
niew a ciwych zachowa  
Czerwonego Kapturka.

dzieci zapisuj  plan wydarze  
ba ni „Czerwony Kapturek”.

Napisz rady dla swojego 
rówie nika, w jaki sposób 
powinien zachowywa  si   
w stosunku do osób 
nieznajomych.

Dzieci pracuj  w grupach. Zadaniem ka dej z grup jest pokazanie 
za pomoc  sylwet zmienionej historii o Czerwonym Kapturku. 
Zespo y maj  zmieni  w ba ni jeden element. Ta zmiana ma 
sprawi , e ca a historia potoczy si  i sko czy inaczej ni   
w oryginale. Ba  niekoniecznie musi ko czy  si  dobrze. 
Najwa niejsza jest pomys owo  i oryginalno  scenki.

Ma a wielka zmiana



Powitaj dzieci piosenk  „Nowinki techniki” M. Tomaszewskiej. 
Zaprezentuj wywiady przeprowadzone z babciami i dziadkami, 
dotycz cych tego, jak zmieni  si  wiat od czasów ich 
dzieci stwa. Dzieci wypowiadaj  si  na temat wys uchanych 
materia ów. Odpowiadaj  na pytania: Jak wygl da o ycie 
w czasach, kiedy dziadkowie byli mali? Czy taki wiat Ci si  
podoba? Czy chcia by  y  w tych czasach?

Wczoraj i dzi Czym ró ni si  wspó czesny wiat, od 
tego w którym yli Twoi dziadkowie, 
kiedy byli mali? Czy chcia by  y   
w takim wiecie? W co bawili si  Twoi 
dziadkowie? Co sprawia Twoim 
dziadkom przyjemno ?

Ucze : 
porównuje swoje ycie do ycia 
dziadków w jego wieku, wymy la i 
zapisuje yczenia dla dziadków, 
wiczy dzia ania w zakresie 100.

Przeczytaj dzieciom wiersz A. Fr czka „Jak ja si  ciesz !”. Dzieci  
rozmawiaj  o tym jak zosta y opisane babcie i dziadkowie  
w wierszu. Spytaj: Co czy ich wszystkich, mimo, e s  tacy  
ró ni? Czy przypominaj  oni w czym  wasze babcie i waszych 
dziadków? Co lubi  robi  wasi dziadkowie i wasze babcie? 
Doka czanie zda  w zeszycie: „Moja babcia lubi...”, „Mój dziadek 
lubi...”, „Najbardziej lubi , kiedy moi dziadkowie...”.

Jacy s  moi 
dziadkowie?

Dzieci zaznaczaj  w klasowym kalendarzu Dzie  Babci i Dzie  
Dziadka. Wypowiadaj  si  na temat tego, w jaki sposób maj  
zamiar wi towa  Dzie  Babci i Dzie  Dziadka. Rozdaj dzieciom 
ma e karteczki. Zadaniem ka dego ucznia jest napisanie, w jaki 
sposób mo na okazywa  dziadkom wdzi czno  i mi o  na co 
dzie . Na koniec zbierz kartki i tworzy na tablicy map  
odpowiedzi.

Na co dzie   
i od wi ta

wiersz A. Fr czek „Jak ja si  
ciesz !”, 
po jednej ma ej karteczce dla 
ka dego ucznia.

16.4 Dla babci  
i dziadka

Dzieci pokazuj  ca ej klasie, co lubi  robi  lub najcz ciej robi  
ich dziadkowie. Zapisz na tablicy wszystkie nazwy czynno ci 
pokazywane przez dzieci. Nast pnie spytaj jakie to cz ci mowy  
i na jakie odpowiadaj  pytania? Zabawa 

pantomimiczna

wywiady (spisane lub nagrane)  
z babci  lub dziadkiem, 
kawa ek tektury wielko ci A5, 
g sty klej, 
kolorowe guziki, 
farby, 
kolorow  kartk  z bloku, 
technicznego.

Dzieci dokonuj  oblicze  w zakresie 100. Rozwi zuj  zadania  
na dodawanie pe nych dziesi tek, grafy i zadania tekstowych. 

yjcie nam  
100 lat!

Dzieci wykonuj  prezent dla babci i dziadka – ozdobn  ramk , do 
której b d  mog y wklei  yczenia, rysunek lub wspólne zdj cie. 
Z tektury wielko ci A5 dzieci wycinaj  ramk . Nast pnie maluj  j  
na wybrany przez siebie kolor. Kiedy ramka wyschnie, za pomoc  
g stego kleju przytwierdzaj  do niej kolorowe guziki. Tworz   
z nich ró ne wzory lub domalowuj  np. ody ki, aby utworzy  
kwiatki.

Prezent dla babci  
i dziadka 

Redagowanie 
ycze

Dzieci redaguj  wspólnie tre  ycze , któr  starannie zapisz   
na kolorowej kartce A5 i umieszcz  w przygotowanej ramce. 
Zaproponuj klasie, by by y to yczenia rymowane. Zapisz 
propozycje dzieci na tablicy. Na koniec dzieci przepisuj  
starannie yczenia i przyklejaj  do ramki.

zapisz map  odpowiedzi na 
pytanie: Jak na co dzie  mo na 
okazywa  dziadkom wdzi czno   
i mi o ?, czasowniki – czynno ci, 
które wykonuj  dziadkowie oraz 
yczenia dla dziadków.

dzieci doka czaj  zdania: „Moja 
babcia lubi...”, „Mój dziadek lubi...”, 
„Najbardziej lubi , kiedy moi 
dziadkowie...”.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Pewnego razu by a sobie 
dziewczynka, któr  nazywano 
Czerwonym Kapturkiem... A gdyby 
ta historia potoczy a si  ca kiem 
inaczej... 
 
Waszym zadaniem jest stworzenie 
ORYGINALNEGO 
PRZEDSTAWIENIA na podstawie 
bajki o Czerwonym Kapturku.  
W przedstawienie to zostanie 

 
wpleciona wymy lona przez Was 
PIOSENKA. Nadacie te  swojej 
bajce ORYGINALNY TYTU . Jedna z 
postaci w przedstawieniu b dzie 
ubrana w specjalnie zaprojektowany 
przez Was KOSTIUM. Pami tajcie 
te  o ruchu scenicznym oraz o tym , 
eby Wasze przedstawienie by o 

zrozumia e dla odbiorców.

do wykonania kostiumów (dla ka dej dru yny): 
osiem worków na mieci (w ró nych kolorach, 
ró nych rozmiarów), dwie torebki foliowe, kawa ek 
wst ki, stara gazeta, 
kartki z nazwami operacji my lowych sk adaj cymi 
si  na technik  SCAMPER (dla ka dej dru yny), 
kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz z punktacj

Rozgrzewka

1. Co mo e by  czerwone? 
2. Z czym kojarzy Wam si  kolor czerwony? 
3. Co by by o, gdyby nie by o koloru 
czerwonego? 
 
4. Podziel uczestników na zespo y drog  
losowania lub inn  przyj t  przez siebie 
metod . Przeczytajcie wspólnie zadanie 
"Czerwony, czy mo e Fioletowy Kapturek?". 
Wyja nij dzieciom niezrozumia e s owa, 
odpowiedz na wszystkie pytania. Zwró  ich 
uwag  szczególnie na punktacj , w której 
znajduj  si  wskazówki, na czym najbardziej 
nale y si  skupi  rozwi zuj c problem.

Czerwony, czy mo e 
Fioletowy Kapturek?

16

Prezentacje

SCAMPER SCAMPER c.d. Przekszta canie Prezencja sceniczna

Przez wi ksz  cz  zaj  uczniowie pracuj  
w grupach. Obserwuj uwa nie, jak przebiega 
ta wspó praca. Gdy czas przygotowa  
dobiegnie ko ca, zapro  po kolei wszystkie 
grupy na rodek sali. Zadbaj o pozytywn  
atmosfer  podczas przedstawie . Na koniec  
zapytaj dzieci, jak oceniaj  prac  innych, 
jakie by y mocne strony ka dego rozwi zania, 
a co mo na by by o poprawi . Przyznaj 
dru ynom punkty i w o  zwyci zców. 
Podkre l jednak, e doceniasz wysi ek 
wszystkich zespo ów.

Jedn  z kluczowych umiej tno ci niezb dnych 
do twórczego rozwi zywania problemów jest 
zdolno  dokonywania przekszta ce  
(modyfiakcji) otaczaj cej rzeczywisto ci. 
Technika SCAMPER, jest narz dziem, które 
u atwia tak  twórcz  modyfikacj  pomys ów. 
Sk ada si  na ni  siedem operacji my lowych, 
które opisuj , jak mo emy zmieni  
rozwi zanie, nad którym pracujemy w co  
zupe nie nowego. 
 
Mo esz zilustrowa  zastosowanie techniki 
SCAMPER na przyk adzie jakiej  innej bajki, 
np. o Królewnie nie ce i siedmiu 
krasnoludkach.

1. ZAST P (ang. Substitude) - zast pcie 
jeden istotny element czym  innym (zatrute 
jab ko - pyszna babeczka) 
2. DO CZ (ang. Combine) - do czcie do 
historii jaki  element (domek z piernika) 
3. ZAADAPTUJ (ang. Adapt) - zaadaptujcie 
do nowego otoczenia (na pustyni) 
4. ZMIE  (ang. Modify) - zmie cie np. kszta t, 
wielko  lub kolor (krasnoludki - z e olbrzymy) 
5. ZNAJD  INNE ZASTOSOWANIE (ang. Put 
in other uses) jakiego  elementu (zwierciad o 
- obra a ka dego, kto do niego podejdzie) 
6. ODEJMIJ (ang. Eliminate) - odejmijcie jaki  
element (ksi cia) 
7. ODWRÓ  (ang. Reverse) - kolejno ,  na 
lew  stron , ty em naprzód, do góry nogami 
(królewna jest z a, a macocha dobra)

Rozdaj zespo om kartki z nazwami operacji 
my lowych sk adaj cymi si  na technik  
SCAMPER. Dru yny dokonuj  kolejnych 
przekszta ce  historii o Czerwonym Kapturku 
otrzymuj c ca kiem nowe i zaskakuj ce bajki.  
Teraz zadaniem dzieci b dzie ich dopracowanie 
i stworzenie na ich podstawie krótkiego 
przedstawienia. 
 
Rozdaj grupom materia y potrzebne do 
wykonania kostiumu jednej z postaci. Mog  je 
wykorzysta  do stworzenia rekwizytów lub 
elementów scenografii, jednak nie b d  one 
oceniane.   

Oko o pó  godziny przed prezentacjami popro  
dzieci, by na chwil  przerwa y prac  i 
wykonajcie kilka wicze , dzi ki którym 
rozgrzej  swój aparat mowy i rozruszaj  cia o. 
1. GIMNASTYKA: Kr enie g ow  w obie 
strony, wolno i dok adnie, sk ony g owy w dó  i 
w gór , k enie ramionami w przód i w ty ,  
ciskanie i rozwieranie pi ci, kr enie 

biodrami, sk ony itd. 2. PRZEMARSZ - 
przechodzenie poszczególnych grup z jednego 
ko ca sali na drugi w okre lony sposób (np. w 
wysokiej trawie). 3. LUSTRO - dzieci staj  w 
parach naprzeciw siebie. Pierwsza osoba 
wykonuje jakie  ruchy, a druga stara si  je 
na ladowa  niczym lustro. 4. MÓWIENIE Z 
KORKIEM - dzieci z korkiem w ustach staraj  
si  jak najwyra niej powiedzie  znany wierszyk

jako  przedstawienia 1 - 10p.

pomys owo  historii 1 - 10p.

jako  art. wybranego kostiumu 1 - 10p.

przedstawienie zawiera piosenk 0 lub 5

tytu  bajki jest stale widoczny 0 lub 5

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaWyja nienie poj cia „pejza ”. Tworzenie mapy 

skojarze  – „ nieg”. S uchanie i omówienie 
wiersza W. wider „ niegowe p atki”. Pisownia 
wyrazów z „ ” wymiennym na „g”. Zdrobnienia. 
Czytanie fragmentów lektury „Zaczarowana 
zagroda”. Redagowanie pyta .

Poznawanie sposobów i jednostki mierzenia 
temperatury. Odczytywanie i zaznaczanie 
temperatur. Zapisywanie danych w tabeli. 
Obliczanie ró nic temperatur. Rozwi zywanie 
zada  tekstowych. Dodawanie i odejmowanie 
pe nych dziesi tek w zakresie 100.

17.1 Pejza  zimowy

Wyja nienie poj cia „pejza ”. 
Ogl danie zimowych pejza y. 
Tworzenie mapy skojarze  dla has a
„zima”. Obserwowanie zjawisk 
zimowych podczas spaceru. 
Poznawanie sposobów i jednostki 
mierzenia temperatury. Malowanie 
pejza u „Zima w mojej miejscowo ci”.

Dokonywanie obserwacji zjawisk zimowych  
w czasie spaceru. Jak powstaj  p atki niegu? 
Ciekawe zjawiska – szron, szad  i go oled . 
Biegun po udniowy i biegun pó nocny – ich 
mieszka cy i warunki ich ycia. Wszystko  
o pingwinach. Zorza polarna. Góry lodowe. 

17.2 Co mo na 
obserwowa  zim

S uchanie i omówienie wiersza  
W. wider „ niegowe p atki”. Czytanie 
informacji o tym, jak powstaj  p atki 
niegu. Badane wp ywu posypywania 

ulic sol  na rodowisko. Obliczanie 
ró nic temperatur. Zapisywanie danych 
w tabeli. Pisownia wyrazów z „ ”. 
Wycinanie nie ynek z papieru.

Specyfika pracy polarnika.

17. Zimowe 
obrazki

17.3 Podró  na 
Antarktyd

Wybieranie prawdziwych informacji 
opisuj cych Antarktyd . Podró  na 
Antarktyd  – zabawa ruchowa. 
Czytanie tekstów informacyjnych  
o pracy polarników. Czytanie 
fragmentów lektury „Zaczarowana 
zagroda”. Rozwi zywanie zada  
tekstowych. Nauka piosenki „Z a zima”.

S uchanie nagrania utworu A. Vivaldiego „Zima”  
z cyklu „Cztery pory roku”. Nauka piosenki „Z a 
zima”. Nasza zima z a – zabawa muzyczna  
z pokazywaniem.

Malowanie pejza u zimowego przy pomocy farb 
plakatowych oraz pasty do z bów. Tworzenie 
kolekcji „Zima w mojej miejscowo ci”. Wycinanie 
nie ynek z papieru. Wykonanie makiety 

lodowca.

17.4 Niezwykle 
eleganckie ptaki

Czytanie i omówienie wiersza  
W. Chotomskiej „Synek pingwinek”. 
Tworzenie plakatów „Co wiemy  
o pingwinach”. Korzystanie z ró nych 
róde  informacji. Rozwi zywanie 

zada  tekstowych – mno enie  
w zakresie 30. Wykonanie makiety 
lodowca.

Stado pingwinów – wiczenia utrwalaj ce 
zaznaczanie obszarów, kopiowanie i wklejanie. 
Praca w programie Paint. 17.5 Zimna Arktyka

Wskazywanie na mapie i globusie 
bieguna pó nocnego. Góry lodowe  
– wykonanie eksperymentu. 
Redagowanie pyta  do mieszka ca 
Grenlandii. Zjawiska wyst puj ce na 
biegunie pó nocnym. Rysowanie 
odcinków ró nej d ugo ci.

Gry i zabawy zespo owe na niegu. 
Skoki z odbicia obunó  i jednonó  przez 
przeszkod . 
Kszta towanie zwinno ci i szybko ci – wy cigi 
rz dów.



Dzieci zamykaj  oczy i uwa nie s uchaj  utworu A. Vivaldiego 
„Zima” z cyklu „Cztery pory roku”. Staraj  si  wyobrazi  jak 
kompozytor przedstawi  zim  za pomoc  d wi ków. Swobodnie 
wypowiadaj  si  na temat w asnych prze y , odczu  i wyobra e  
zwi zanych z wys uchanym utworem. Odpowiadaj  na pytanie:
Jakich instrumentów u y by , by za pomoc  d wi ków 
przedstawi  zim ?

Muzyk  malowane Jakich instrumentów u y by , by za 
pomoc  d wi ków przedstawi  zim ? 
Z czym kojarzy Ci si  s owo „zima”?   
Wyjrzyj przez okno, sk d wiesz, e 
jest zima?

Ucze : 
potrafi opisa  zim , dokonuje 
obserwacji niegu, mierzy 
temperatur , zna przyrz dy do 
pomiaru temp., zapisuje tempera- 
tury, wykonuje pejza  zimowy.Wyja nij dzieciom poj cie „pejza ”. Zaprezentuj wybrane obrazy 

przedstawiaj ce pejza e zimowe i porozmawiaj o nich z dzie mi. 
Dzieci porównuj  je ze sob  i zwracaj  uwag  na barwy u yte 
przez malarzy. Odpowiadaj  na pytanie: Jak wygl da yby te 
krajobrazy, gdyby przedstawia y inne pory roku?

Zimowe pejza e

Podziel klas  na kilkuosobowe zespo y. Ka dy zespó  otrzymuje 
siedem pasków papieru. Na ka dym pasku grupa zapisuje jedno 
skojarzenie do wyrazu „zima”. W centralnym miejscu na tablicy 
zapisz wyraz „ZIMA”. Nast pnie dzieci wieszaj  paski papieru ze 
skojarzeniami w taki sposób, by podobne skojarzenia znajdowa y 
si  w tym samym rejonie tablicy i tak, by utworzy  w rezultacie 
niegow  gwiazdk .

Zima – mapa 
skojarze

nagranie utworu A. Vivaldiego 
„Zima” z cyklu „Cztery pory roku”, 
ró ne obrazy przedstawiaj ce 
zimowe pejza e, 
paski papieru.

17.1 Pejza  
zimowy

Zaprezentuj dzieciom termometry o ró nym przeznaczeniu. 
Dzieci porównuj  je ze sob  i ustalaj  do czego s u  (do 
mierzenia temperatury powietrza, wody, cia a). Zapoznaj dzieci  
z jednostk  mierzenia temperatury oraz sposobem odczytywania 
temperatury. Dzieci odczytuj  temperatury przedstawione na 
ilustracjach i zapisuj  je. Zaznaczaj  na termometrach podan  
temperatur .

Jak zmierzy  
temperatur ?

kartki z kolorowego bloku 
technicznego,  
past  do z bów,  
farby, 
lup .

Wybierz si  z uczniami na zimowy spacer. Dzieci zabieraj   
ze sob  lupy, termometry, linijki i pi eczki. Mierz  temperatur  
powietrza i temperatur  niegu. Ogl daj  pod lup  p atki niegu. 
Obserwuj  jak zachowuj  si  p atki pod wp ywem ciep ej d oni,  
co si  z nimi dzieje, gdy spadaj  na lód i na wod . Zastanawiaj  
si  jak wygl da zima w waszej miejscowo ci i jak mo na 
zachowa  taki krajobraz (zrobi  zdj cie, namalowa  itd).

Zimowy spacer

Po powrocie ze spaceru dzieci maluj  pejza e zimowe przy 
pomocy farb plakatowych oraz pasty do z bów. Wszystkie prace 
utworz  kolekcj  „Zima w mojej miejscowo ci”. Popro  dzieci, by 
dok adnie zastanowi y si  nad doborem barw, oraz kolorem 
kartki.

Malowanie pejza u

„Zapracowany” 
nieg

Dzieci siadaj  w kr gu. Podaj  sobie po kolei kulk  papieru 
( niegow  kulk ) i odpowiadaj  na pytanie: Co robi nieg? (pada, 
sypie, prószy, topi si  itd). 
 
Na koniec lekcji dzieci egnaj  si  ze sob  u miechaj c si  do 
siebie i ycz c sobie mi ego popo udnia. 

zapisz map  skojarze  do wyrazu 
„zima”.

Utwórz jak najwi cej wyrazów 
z liter, które sk adaj  si  na 
wyraz „KRAJOBRAZ” i zapisz 
je w zeszycie. 



Przeczytaj dzieciom wiersz W. wider „ niegowe p atki”. Spytaj: 
O czym mog  mówi  p atki niegu? Co Ty by  chcia  powiedzie , 
gdyby  by  jednym z nich? Jak wygl da y p atki niegu 
obserwowane przez lup  na spacerze? Czy uda o Wam si  
kiedykolwiek znale  dwa identyczne p atki? Dzieci ogl daj  
fotografie przedstawiaj cych ró ne p atki niegu.

„ niegowe p atki”

Jak powstaje p atek 
niegu?

Opowiedz dzieciom o p atkach niegu: P atki niegu mog  
przybiera  ró ne formy: sze ciok tnych symetrycznych gwiazdek, 
sze ciok tnych p ytek, sze ciok tnych kolumn czy te  prostych 
lodowych igie . Dzieci czytaj  teksty informacyjne o niegu 
 i opowiadaj  o nim w asnymi s owami.

O czym mog  mówi  p atki niegu? 
Co Ty by  chcia  powiedzie , gdyby  
by  jednym z nich? 
Która zabawa na niegu jest 
najfajniejsza. Dlaczego? 

Ucze : potrafi wyja ni , jak powstaje 
p atek niegu, potrafi zapisuje dane 
w tabeli, dokonuje oblicze  
pami ciowych w zakresie 100, 
wycina nie ynk  z papieru, poznaje 
zasad  wymienno ci „ ” na „g”.

Spytaj dzieci czy znaj  jakie  inne ciekawe zjawiska wyst puj ce 
zim . Dzieci próbuj  wyja ni  mechanizmy powstawania szronu, 
szadzi i go oledzi. Czytaj  informacje o ich powstawaniu  
i ogl daj  zdj cia przedstawiaj ce te zjawiska. Staraj  si  
wyt umaczy  dlaczego liskie chodniki posypuje si  piaskiem  
lub wirem.

Szron szad , 
Go oled

teksty informacyjne o niegu, 
szronie szadzi i go oledzi ze 
zdj ciami,  
dwie doniczki i cebule do wykonania 
eksperymentu,  
utwór A. Vivaldiego „Zima”, 
kartoniki z wyrazami („ ” wymienne 
na „g”), zaproszenie na szósty 
kontynent.

Porozmawiaj z dzie mi dlaczego liskie ulice posypywane s  sol  
i czy mo e to mie  jaki  wp yw na rodowisko. Wykonanie 
eksperymentu: dzieci sadz  dwie cebule w dwóch osobnych 
doniczkach. Jedna cebula b dzie podlewana wod , druga wod   
z dodatkiem soli. Dzieci zapisuj  swoje hipotezy – co mo e si  
sta  z ro linami? Zak adaj  dziennik obserwacji.

Wp yw s onej wody 
na ro liny 

17.2 Co mo na 
obserwowa  zim

Dzieci chodz  swobodnie po sali przy akompaniamencie utworu 
A. Vivaldiego "Zima". Dzieci dostosowuj  swoje kroki do opisanej 
przez ciebie sytuacji (np. chodzicie po bardzo liskim lodzie, 
poruszacie si  po nie nych zaspach, idziecie w sk  wydreptan  
cie ynk  w ród wysokiego niegu, idziecie staraj c si  trafi   

w lady butów osoby przed wami itd.).

Chodzenie po 
niegu

bia e kartki papieru, 
no yczki.

Powiedz dzieciom jak zmienia a si  temperatura w ci gu 
tygodnia. Dzieci obliczaj  ró nice temperatur w ci gu kolejnych 
dni. Zapisuj  temperatury w tabeli na podstawie s ownego opisu  
i oblicze  pami ciowych (np. w poniedzia ek by o 5°C, we wtorek 
temperatura spad a o 4°C, ile by o stopni we wtorek).

Obserwacje 
temperatur

Zawie  na tablicy wyrazy: nieg, ksi ga, noga, róg, twaróg, 
papuga. Ch tni uczniowie pisz  przy nich zdrobnienia. Spytaj  
dzieci czy zauwa aj  pojawiaj c  si  prawid owo . Zapisuj   
w zeszycie regu : „  piszemy wtedy, gdy wymienia si  na g”. 
Przepisuj  wyrazy z tablicy. Uk adaj  zdania z wykorzystaniem 
podanych wyrazów o tematyce zimowej.

„ ” wymienne na 
„g”

Dzieci sk adaj  kwadratow  kartk  na pó  po przek tnej, tak aby 
powsta  trójk t. Nast pnie otrzymany trójk t sk adaj  dwukrotnie 
na pó . Rozk adaj  ostatni trójk t. Zagi cie po rodku b dzie 
nasz  lini  pomocnicz . Górn  kraw d  trójk ta dziel  na trzy  
i zaginamy rogi do rodka. Obcinaj  „rogi” z o enia równolegle do 
jednej z kraw dzi. Nast pnie wycinaj  dowolne wzory.

Tworzymy nie ynki zapisz wyrazy z „ ” wymiennym na 
„g”.

dzieci zapisuj  wyrazy z „ ” 
wymiennym na „g” i tworz  zdania 
z wyrazami z „ ”.

Dowiedz si , jaki kontynent 
nazywany jest „szóstym 
kontynentem” i gdzie on si  
znajduje. Przynie  ksi ki, 
albumy o tym miejscu lub  
o pingwinach, o których by a 
mowa w li cie.

Dzieci odnajduj  w klasie tajemniczy list: „Drogie dzieci 
Podziwiamy Wasz  dociekliwo  i dok adno  Waszych 
zimowych obserwacji. My te  badamy ró ne zimowe zjawiska. 
Zapraszamy wi c Was do naszej stacji polarnej znajduj cej si  
na szóstym kontynencie. Mo e pomo ecie nam rozwi za  
pewien problem, jaki mamy tu z pingwinami. Do zobaczenia!”.

Nieoczekiwane 
zaproszenie



Powitaj dzieci i popro  by macha y r koma, gdy poczuj  si  
powitane: „Witam wszystkich, którzy lubi  zim , lecieli ju  kiedy  
samolotem, p yn li kiedy  statkiem, jechali kiedy  poci giem, 
chcieliby wybra  si  w dalek  podró ”. 
Porozmawiaj z dzie mi na temat „szóstego kontynentu” – czy 
dzieci dowiedzia y si  co to za tajemnicze miejsce? Dzieci 
zawieszaj  na tablicy napis „Antarktyda” oraz mapk  Antarktydy.

Szósty kontynent Co jest dla Ciebie najbardziej 
interesuj ce w pracy polarnika?  
A co jest najtrudniejsze? 
Co spakowa  do torby wybieraj c si  
na Antarktyd ?

Ucze : 
zna po o enie Antarktydy, wymienia 
zwierz ta tam wyst puj ce, poznaje 
zawód polarnika, ilustruje ruchem 
sytuacje, rozwi zuje zadania 
tekstowe.Dzieci swobodnie mówi  o tym, co ju  wiedz  o Antarktydzie.  

Wybrani uczniowie losuj  kartoniki z opisem Antarktydy. Je li 
przedstawiony opis jest prawdziwy, wieszaj  go na tablicy pod 
napisem „Antarktyda”. Nast pnie poka  dzieciom materia y, z 
których mo emy dowiedzie  si  wi cej na temat tego kontynentu 
(atlasy, albumy, s owniki, ksi k  „Zaczarowana zagroda” itd.). 
Wska  dzieciom Antarktyd  na globusie i mapie wiata.

Odleg a Antarktyda

Powiedz dzieciom: Wiemy ju  gdzie znajduje si  Antarktyda. Czy 
chcieliby cie si  tam wybra ? W jaki sposób si  tam dostaniemy? 
Dzieci ilustruj  ruchem sytuacje przedstawiane przez ciebie (na 
tle utworu J. Williamsa): pakujemy plecaki, jedziemy poci giem 
do Warszawy, lecimy samolotem do Afryki, p yniemy statkiem do 
wybrze y Antarktyki.

Podró  
zabawa ruchowa

utwór J. Williamsa „The Raiders 
March” (temat z filmu „Indiana 
Jones”), zdj cia i teksty informacyj- 
ne o Antarktydzie, globus, atlasy, 
albumy, egzemplarz lektury 
„Zaczarowana zagroda” A. i Cz. 
Centkiewiczów, arkusze szarego 
papieru, kartoniki z opisem 
Antarktydy, piosenk  „Z a zima”.17.3 Podró  na 

Antarktyd
Przybycie na miejsce – dzieci odciskaj  lad swojej stopy na 
niegu: odrysowuj  flamastrem swoje stopy na arkuszu szarego 

papieru. Czytaj  teksty informacyjne o warunkach panuj cych na 
Antarktydzie, a tak e o Polskiej Stacji Antarktycznej im.  
H. Arctowskiego. Odpowiadaj : Czym zajmuj  si  polarnicy 
pracuj cy na stacji? Co jest dla Ciebie najbardziej interesuj ce  
w pracy polarnika? Co jest najtrudniejsze w  jego pracy?

Praca polarników

ksi ki, albumy, atlasy  
o Antarktydzie, 
flamastry.

Przeczytaj fragmenty lektury „Zaczarowana zagroda” (do 
momentu pierwszego znikni cia pingwinów). Porozmawiaj  
z dzie mi na temat wys uchanego tekstu: Czym zajmowali si  
badacze? Po co obr czkowali pingwiny? Jakie inne zwierz ta 
yj  na Antarktydzie? Dlaczego jeden z pingwinów nazywa  si  

Elegancik? W jaki sposób wed ug Ciebie pingwiny wydostawa y 
si  z zagrody? Poka  zdj cia przedstawiaj ce Antarktyd .

"Zaczarowana 
zagroda"

Dzieci wklejaj  do zeszytów karteczki z tre ci  zada , zapisuj  
rozwi zania i odpowiedz: np. Na krach p yn o 40 pingwinów. Na 
brzegu sta o jeszcze 10 pingwinów. Ile by o wszystkich pingwinów 
razem? W zagrodzie znajdowa o si  30 pingwinów. 20 z nich 
uciek o w nocy. Ile pingwinów zosta o?. 
Nast pnie dzieci rozwi zuj  obliczenia kalendarzowe w zakresie 
100.

Matematyka  
z pingwinami

Z a zima

Dzieci s uchaj  i piewaj  piosenk  „Z a zima” (s . M. Konopnicka, 
muz. Z. Noskowski) wraz z pokazywaniem: „Nasza zima z a! 
(rozcieranie r k, dmuchanie w r ce), Szczypie w nosy (dzieci w 
parach api  si  nawzajem za nosy), szczypie w uszy (dzieci api  
si  za uszy), Mro nym niegiem w oczy prószy, (dzieci machaj  
palcami obu r k przed oczami dziecka w parze), Wichrem w polu 
gna! (dzieci unosz  r ce i machaj  w powietrzu)”.

napisz has o „Antarktyda”, umie  
map  Antarktydy i zapisz 
prawdziwe stwierdzenia odnosz ce 
si  do Antarktydy.

dzieci zapisuj  zadania  
tekstowe wraz z rozwi zaniami  
i odpowiedziami.

Dowiedz si  kim byli Alina i 
Czes aw Centkiewiczowie. 



Zaprezentuj dzieciom dwa obrazki: jeden przedstawiaj cy 
pingwina, a drugi m czyzn  ubranego we frak. Dzieci szukaj  
jak najwi cej podobie stw mi dzy ilustracjami. Nast pnie spytaj: 
Jak mo na nazwa  te ilustracje? Jakie imi  nada by  pingwinowi 
przedstawionemu na ilustracji? Czym ró ni  si  te obrazki? 

Dziwne  
porównanie

O pingwinie, który 
chcia  lata

Przeczytaj i omów z dzie mi wiersz W. Chotomskiej „Synek 
pingwinek”. Spytaj dzieci: Jakie marzenie mia  pingwinek 
przedstawiony w wierszu? W jaki sposób próbowa  spe ni  to 
marzenie? W czym tak naprawd  by  dobry? Jakie inne zwierz ta 
wyst puj  w wierszu? Nast pnie dzieci ogl daj  zdj  pingwinów 
i czytaj  o nich teksty informacyjne.

W czym podobni s  ze sob  
m czyzna we fraku i pingwin?  
Jakie imi  nada by  pingwinowi 
przedstawionemu na ilustracji?  
Co opowiedzia by  swojej mamie  
o pingwinach?

Ucze : 
poznaje ycie i rodowisko naturalne 
pingwinów, odkrywa tajniki Antarkty- 
dy, rozwi zuje zadania tekstowe, 
potrafi wykona  makiet  lodowca, 
wiczy mno enie w zakr. 30.

Przeczytaj dzieciom fragment lektury „Zaczarowana 
zagroda” (rozwik anie zagadki, wyznaczenie tras w drówek 
pingwinów, powrót pingwinów). Omów tekst z dzie mi. Dlaczego 
zagroda by a zaczarowana? Jak pingwiny wydostawa y si   
z zagrody? Dok d w drowa y pingwiny w czasie zimy? Dzieci 
redaguj  plan wydarze  i zapisuj  go w zeszycie.

Rozwik anie  
zagadki

ilustracj  przedstawiaj c  
m czyzn  we fraku, ilustracje 
przedstawiaj ce pingwiny, wiersz  
W. Chotomskiej „Synek pingwinek”, 
tekst informacyjny o pingwinach, 
arkusze szarego papieru, 
szablony zwierz t do odrysowania, 
kartoniki z literami do utworzenia 
napisu „BIEGUN PÓ NOCNY”.

Podziel klas  na ma e zespo y. Zadaniem ka dej grupy jest 
stworzenie plakatu „Czego dowiedzieli my si  o pingwinach?”. 
Dzieci wykonuj  prace na arkuszu szarego papieru, ale do 
dyspozycji maj  te  kolorowe flamastry i kolorowy papier. Przy 
tworzeniu plakatów mog  te  korzysta  z przyniesionych ksi ek, 
albumów, zdj  i atlasów. 

Plakaty – co wiem  
o pingwinie 

17.4 Niezwykle 
eleganckie ptaki

Dzieci wklejaj  do zeszytów karteczki z tre ci  zada , zapisuj  
rozwi zania i odpowiedzi. 
„Na 6 krach p yn y po 4 pingwiny. Ile pingwinów by o razem? 
Na 5 krach p yn o po 5 pingwinów. Na brzegu sta o jeszcze 10. 
Ile pingwinów by o razem?”. 
Porównuj  wzrost pingwinów wyra onego w centymetrach.

Zadania tekstowe

ksi ki, albumy, czasopisma  
o pingwinach,  
papier kolorowy,  
klej,  
no yczki,  
flamastry,  
kawa ki materia ów i futerek.

Dzieci chodz  po klasie na laduj c pingwiny. W ustalony sposób 
reaguj  na sygna y d wi kowe wygrywane na tamburynie przez 
ciebie ca e nuty – dzieci stoj  w miejscu i ruszaj  g ow  na boki, 
pó nuty – stoj  w miejscu i odrywaj c stopy od ziemi ko ysz  si  
na boki, wier nuty – spaceruj , ósemki – biegn  do swoich 
gniazd ( awek).

Pingwiny –  
zabawa ruchowa

Wykonanie pracy plastycznej. Dzieci odrysowuj  na kartkach  
z bloku technicznego sylwety zwierz t zamieszkuj cych 
Antarktyd . Wycinaj  je i ozdabiaj  przyniesionymi skrawkami 
materia u i futerkami. Nast pnie uczniowie cz  si  we wcze niej 
ustalone grupy i wspólnie tworz  makiet  lodowca. Ka da grupa 
prezentuje efekty swojej pracy.

Makieta  
lodowca

Powiedz: „Podró  na Antarktyd  dobieg a ko ca. Czas po egna  
si  z polarnikami oraz pingwinami. Jednak ju  jutro odwiedzimy 
inn  bardzo mro n  krain . Aby dowiedzie  si , dok d si  
udamy, nale y odkry  has o”. Dzieci mówi , czego nauczy y si   
w czasie podró y na biegun po udniowy. Za ka d  poprawn  
odpowied  ods aniaj jedn  liter  z has a „BIEGUN PÓ NOCNY”.

Tego si  
dowiedzia em

umie  zdj cia i ilustracje 
pingwinów, zapisz plan wydarze , 
plakaty o pingwinach oraz 
has o „BIEGUN PÓ NOCNY”.

dzieci zapisuj  plan wydarze  oraz 
zadania tekstowe wraz z 
rozwi zaniami i odpowiedziami.

Na podstawie zda   
o pingwinie u ó  opis 
pingwina i zapisz go  
w zeszycie.

Spytaj dzieci: Jak czujesz si  po odbyciu wyprawy na 
Antarktyd ? Na po egnanie dzieci rysuj  w swoich ladach stóp 
pozostawionych na niegu (szarym papierze) bu ki wyra aj ce 
ich nastrój.  

Po egnanie 
Antarktydy



Powiedz g o no dzieciom: „Dzisiaj czeka nas jeszcze dalsza 
droga ni  ostatnio. Z bieguna po udniowego musimy dosta  si  
na biegun pó nocny”. Przyczep w odpowiednim miejscu na mapie 
napisów „Antarktyda”, „Arktyka”, „Biegun pó nocny”, „Biegun 
po udniowy”. Dzieci ilustruj  ruchem sytuacje przedstawione 
przez ciebie (na tle utworu J. Williamsa): pakujemy plecaki, 
p yniemy statkiem, lecimy samolotem, p yniemy statkiem itd.

Wyprawa na  
Biegun Pó nocny

Jak my lisz, dlaczego góry lodowe s  
niebezpieczne dla statków?  
Czego chcia by  si  dowiedzie  od 
mieszka ca Grenlandii? Do czego 
t skni  mieszka cy Grenlandii?

Ucze : 
wie czym jest i jak wygl da góra  
lodowa, poznaje mieszka ców Gren- 
landii, poznaje zjawisko zorzy polar- 
nej, wiczy dzia ania w zakresie 20, 
wymy la s owa okre laj ce nieg.Kontynuuj opowie : „Podczas naszej podró y natkn li my si  na 

gór  lodow . Góry lodowe to wielkie kawa y lodu, które oderwa y 
si  od lodowca. S  one bardzo niebezpieczne dla statków. Aby 
przekona  si  dlaczego wykonamy pewien eksperyment”. 
Przynie  do sali przezroczyste naczynie wype nione wod , do 
którego w o ysz bry  lodu. Obszar pod powierzchni  wody zakryj 
kawa kiem materia u.

Góry lodowe

Dzieci rysuj  o ówkiem na kartkach, jak wed ug nich wygl da 
góra lodowa pod powierzchni  wody. Nast pnie odkryj materia . 
Dzieci porównuj  swoje rysunki z podwodn  cz ci  bry y 
obserwowan  w rzeczywisto ci. Porównaj t  sytuacj  do 
warunków rzeczywistych – znaczna cz  góry lodowej znajduje 
si  pod wod . Wyja nij powiedzenie: „To tylko wierzcho ek góry 
lodowej”.

Eksperyment

map  wiata, napisy: „Arktyka”, 
„Antarktyda”, „Biegun pó nocny”, 
„Biegun po udniowy”, zdj cia 
zwierz t i ludzi zamieszkuj cych 
Grenlandi , góry lodowej, zorzy 
polarnej i zjawiska kilku s o c, 
przezroczysty pojemnik, bry  lodu  
i kawa ek materia u.

17.5  
Zimna Arktyka

Przeczytaj dzieciom teksty informacyjne o Grenlandii i jej 
mieszka cach. Dzieci ogl daj  zdj cia przedstawiaj ce zwierz ta 
i przyrod  bieguna pó nocnego. Zastanawiaj  si , o co chcieliby 
zapyta  mieszka ca Grenlandii. W parach redaguj  i zapisuj  
swoje pytania. Nast pnie wciel si  w rol  Innuity – rdzennego 
mieszka ca Grenlandii i odpowiedz na pytania dzieci. 

Pytania do...

ciemn  kartk ,  
pastele.

Powiedz dzieciom, e biegun pó nocny to miejsce  
wyst powania ciekawych zjawisk. Poka  dzieciom filmy i zdj cia 
przedstawiaj ce zorz  polarn , zjawisko kilku s o c. Opowiedz  
o dniu polarnym i o nocy polarnej. Nast pnie dzieci maluj  
pastelami na ciemnych kartkach zjawisko zorzy polarnej.  
W tle pu  muzyk  relaksacyjn . Po sko czeniu prac, dzieci 
prezentuj  swoje obrazy.

Ciekawe zjawiska 
na niebie

Rozwi zywanie zada  tekstowych – dzieci dodaj  i odejmuj  
pe ne dziesi tki w zakresie 100, mno  i dziel  w zakresie 20. 
Nast pnie rysuj  drog  do igloo z odcinków o ró nej d ugo ci. Droga do igloo

nieg w ró nych 
ods onach

Powiedz dzieciom, e Innuici, rdzenni mieszka cy Arktyki maj  
mnóstwo okre le  na rozmaite gatunki niegu, m.in. ze wzgl du 
na puszysto , przejrzysto  czy czas, który up yn  od jego 
spadni cia. Dzieci pracuj  w parach. Tworz  polskie okre lenia 
dla ró nych rodzajów niegu. Mog  to by  s owa ju  istniej ce lub 
zupe nie nowe – wymy lone przez dzieci. Zapisuj  swoje pomys y 
na kartkach i przedstawiaj  klasie.

wy wietl map  wiata i przyczep 
napisy „Arktyka”, „Antarktyda”, 
„Biegun pó nocny”, „Biegun 
po udniowy”.

dzieci rysuj  drog  do igloo  
z odcinków, notuj  zadania 
tekstowe wraz z rozwi zaniami  
i odpowiedziami.
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klasaRozmowa na temat sp dzania zimowego czasu. 

Czytanie i omawianie wiersza W. Chotomskiej 
„Nied wied ”. Pisanie „Kodeksu zimowych 
zasad”. Tworzenie opisu strojów góralskich. 
Wyja nianie symboliki olimpijskiej. Uk adanie 
przepisu na mistrza sportu. 

Mno enie i dzielenie w zakresie 20. Uzupe nianie 
i zapisywanie dzia a  do rysunków i wykonywanie 
oblicze . Uk adanie tre ci zadania do ilustracji. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych. 

18.1 Co mo na robi  
w zimie?

Rozmowa na temat sp dzenia 
zimowego czasu. Czytanie i omawia- 
nie wiersza W. Chotomskiej  
„Nied wied ”. Tworzenie scenek 
pantomimicznych. Pisanie „Kodeksu 
zabaw zimowych”. Wykonanie sanek  
z pude ka zapa ek. Pisownia wyrazów  
z „ ”. Mno enie w zakresie 20.

Mapa Polski jako wa ne ród o informacji.

18.2 Jedziemy do 
Zakopanego

Czytanie legendy o stworzeniu 
Podhala. Stworzenie ma ego s ownika 
gwary góralskiej. Tworzenie opisu 
strojów góralskich. Przypomnienie 
informacji o przymiotnikach. Mno enie 
w zakresie 20. Rozwi zywanie zada  
tekstowych. Muzyka, instrumenty  
i taniec góralski.

Zabawy zimowe. Bezpiecze stwo podczas zabaw 
na niegu i lodzie. Zakopane na mapie Polski. 
Praca ratowników GOPR. Zimowe dyscypliny 
sportowe. Znani i s awni polscy sportowcy 
zimowi. Olimpiada zimowa i symbolika olimpijska. 

18.  
Aktywni zim

18.3 Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie

Wyja nianie symboliki olimpijskiej. 
Pisanie nazw zimowych dyscyplin 
sportowych, porz dkowanie ich  
w kolejno ci alfabetycznej. Wymy lanie 
zagadek. Mno enie i dzielenie  
w zakresie 20. Rozwi zywanie zada  
tekstowych. Przedstawianie dyscyplin 
sportowych za pomoc  ruchu.

Nauka i piewanie piosenki M. Tomaszewskiej 
„Na y wach” z pokazywaniem. Bitwa na nie ki: 
zabawa muzyczno-ruchowa do utworu „Dla Elizy”. 
Rozpoznawanie i nazywanie podhala skich 
instrumentów. S uchanie muzyki góralskiej.

Wykonanie saneczek z pude ka zapa ek. 
Tworzenie sylwetek narciarzy na nartach  
z patyczków od lodów.

18.4 Przepis na 
mistrza

Swobodne wypowiedzi na temat 
ulubionych dyscyplin sportowych  
i sportowców. Tworzenie plakatu 
„cechy dobrego sportowca”. Uk adanie 
przepisu na mistrza. Wykonanie pracy 
plastycznej „Narciarze”. Mno enie liczb 
przez 2 i 3 w zakresie 30. Znaczenie 
uprawiania sportu dla zdrowia.

Sylwetka mistrza – praca w programie WordPad. 
Internet jako ród o informacji.

Zabawy na niegu, rzuty do celu. 
Gry i zabawy ruchowe na niegu. 

wiczenia ogólnosprawno ciowe  
z zastosowaniem skakanki. 



Wypisz na tablicy wyrazy: zaspa, ba wan, wyci g, narty nie yca, 
guzik. Dzieci odczytuj  pierwsze sylaby tych wyrazów, odgaduj c 
temat zaj  i opowiadaj  o tym jak lubi  sp dza  zimowy czas. 
Nast pnie przeczytaj i omów wiersz W. Chotomskiej 
„Nied wied ”. Spytaj: Jakie pomys y mia  nied wied  na 
sp dzanie zimowego czasu? Co ni o si  nied wiedziowi? 
Wyja nij sformu owanie „zjecha  na ledzia”.

Zimowy sen 
nied wiedzia

Co robi by nied wied  zim , gdyby nie 
zapada  w sen zimowy? 
Do jakich zabaw na niegu nie 
potrzeba adnego sprz tu? 

Ucze : 
poznaje zasady bezpiecze stwa 
podczas zimowych zabaw, wiczy 
podzia  wyrazów na sylaby, wiczy 
mno enie i dzielenie w zakr. 20, 
wiczy pisowni  wyrazów z „ ”.Podziel dzieci na pi  grupy. Ka da grupa losuje jedn  z zabaw 

zimowych (jazda na y wach, jazda na nartach, jazda na 
sankach, zabawa w nie ki, lepienie ba wana) i przedstawia j  za 
pomoc  ruchu reszcie klasy (scenki pantomimiczne). Dodatkow  
trudno ci  jest to, e w scence musz  wzi  udzia  wszyscy 
cz onkowie zespo u. 

Zabawy zimowe

Dzieci ogl daj  ilustracje przedstawiaj ce bezpieczne  
i niebezpieczne zachowania podczas zimowych zabaw. Ka da  
z grup ma za zadanie wymy li  co najmniej pi  zasad do 
kodeksu zabaw zimowych. Nast pnie ka da z grup czyta po 
jednej regule i zapisuje na du ym arkuszu szarego papieru. 
Zwró  uwag  dzieciom, e nie powinny zapomina  o zasadach 
mówi cych, jak si  zachowa , je li wypadek si  ju  wydarzy .

Bezpiecze stwo 
zimowych zabaw

wiersz W. Chotomskiej 
„Nied wied ”, kartoniki z nazwami 
zabaw zimowych dla ka dej grupy, 
ilustracje przedstawiaj ce 
bezpieczne i niebezpieczne 
zachowania podczas zimowych 
zabaw, nagranie utworu „Dla Elizy”.

18.1 Co mo na 
robi  zim ?

Zabawa ruchowa przy utworze „Dla Elizy”. Ka de dziecko 
otrzymuje arkusz gazety. Gdy muzyka jest spokojna dzieci powoli 
przemieszczaj  si  po sali, a ich gazety spokojnie powiewaj  na 
wietrze. Kiedy muzyka zaczyna si  zmienia  – ugniataj  arkusze 
tak, aby powsta a kulka – nie ka. Przy najbardziej dynamicznej 
muzyce nast puje bitwa na nie ki. Kiedy muzyka si  uspokaja 
dzieci bior  dowoln  kulk  i rozprostowuj  j  na pod odze.

Bitwa na nie ki

pude ko po zapa kach,  
tektur ,  
klej,  
no yczki,  
papier kolorowy,  
farby lub flamastry,  
p dzel.

Dzieci wykonuj  ma e saneczki z pude ka zapa ek. Oklejaj  
pude ko po zapa kach papierem kolorowym. Nast pnie na 
tekturze szkicuj  dwie p ozy, proporcjonalne do pude ka zapa ek. 
Potem wycinaj  p ozy i maluj  je przy pomocy farb lub 
flamastrów. Na koniec przyklejaj  p ozy do pude ka.

Saneczki z pude ka 
zapa ek

Dzieci wykonuj  zadania z zakresu mno enia i dzielenia do 20.  
Uzupe niaj  i zapisuj  dzia ania do podanych rysunków 
przedstawiaj cych atrybuty zimowych zabaw, wykonuj  
obliczenia. Nast pnie uk adaj  tre  zadania do przedstawionych 
ilustracji.

Mno enie

Na y wach

Dzieci ucz  si  i piewaj  piosenk  z pokazywaniem M. Toma- 
szewskiej „Na y wach”. Wykonuj  wiczenia na utrwalanie 
pisowni wyrazów z „ ”. Podkre laj  w wierszu wszystkich 
wyrazów z „ ”. Uk adaj  z nimi zdania i zapisuj  je w zeszycie. 
Na koniec zaj  dzieci stoj  w rozscypce. Na twój znak zaczynaj  
wykonywa  ulubion  zimow  czynno . egnaj  si  ze sob .  

zapisz wyrazy: zaspa, ba wan, 
wyci g, narty nie yca, guzik,  
umie  ilustracje przedstawiaj ce 
bezpieczne i niebezpieczne 
zachowania podczas zimowych 
zabaw oraz plakat „Zasady 
zimowych zabaw”.

dzieci zapisuj  tre  zada  do 
podanych ilustracji oraz 
zdania z wyrazami z „ ”.

Przedstaw na ilustracji za 
pomoc  dowolnej techniki 
jedn  zasad  z kodeksu 
zimowych zabaw.



Po wej ciu do klasy uczniowie zauwa aj  przyczepion  do tablicy 
pocztówk . Przedstawia ona widok z Zakopanego. Popro  
jednego z uczniów o przeczytanie tre ci kartki. Znajduj  si  na 
niej pozdrowienia z Zakopanego napisane gwar  góralsk . 
Wyt umacz dzieciom niezrozumia e s owa. Dzieci tworz   
w zeszytach ma y s owniczek gwary góralskiej.

Kartka z 
Zakopanego

Dlaczego Zakopane nazywane jest 
zimow  stolic  Polski? 
Co z dzisiejszej lekcji najbardziej 
spodoba oby si  Twojej mamie? A co 
najbardziej zainteresowa oby Twojego 
kuzyna?

Ucze : poznaje gwar  góralsk , 
potrafi opisa  strój góralski, 
rozró nia instrumenty i piewa 
przy piewk  góralsk , poznaje 
charakterystyczne górskie potrawy, 
wiczy mno enie w zakresie 30.Przeczytaj legend  o stworzeniu Podhala. Dzieci odpowiadaj  na 

pytania: Jakie postacie wyst puj  w legendzie? Jakie ziemie 
stworzy  pan Bóg? Jak  ziemi  ko czy  tworzy  Anio ? Jak 
wygl da o Podhale stworzone przez Anio a? Nast pnie wska  
Podhale na mapie Polski. Przypomnij, jakim kolorem zaznaczone 
s  na mapie góry. Popro  wybrane dziecko o przyczepienie 
kartonika z napisem Zakopane w odpowiednim miejscu.

O stworzeniu 
Podhala

Dzieci ogl daj  zdj cia z Podhala. Spytaj je czy góry wygl daj  
rzeczywi cie tak jak to opisuje legenda. Dzieci tworz  rodzin  
wyrazu „góra” na tablicy i w zeszycie. Odpowiadaj  na pytanie: 
Kogo stworzy  Pan Bóg, aby zamieszka  na Podhalu? Wyszukuj  
i odczytuj  fragment opisuj cy górala. Przypomnij dzieciom 
wiadomo ci na temat przymiotników. Dzieci wypisuj  z tekstu 
przymiotniki opisuj ce górala.

Góry i górale

pocztówk  z Zakopanego  
z pozdrowieniami napisanymi gwar  
góralsk , tekst „Polskie legendy:  
O stworzeniu Podhala” 
D. Strzeleckiej i M. Strzeleckiego, 
zdj cia z Podhala, filmik 
przedstawiaj cy taniec góralski, 
oscypki do degustacji.

18.2 Jedziemy do 
Zakopanego

Dzieci s uchaj  i próbuj  za piewa  góralsk  przy piewk   
„W murowanej piwnicy”. Ogl daj  krótki film przedstawiaj cy 
taniec górali. Próbuj  na ladowa  taniec. Nast pnie przedstaw 
dzieciom instrumenty charakterystyczne dla kapeli góralskiej. W murowanej 

piwnicy

Zwró  uwag  na stroje górali i ich elementy charakterystyczne. 
Dzieci gromadz  s ownictwo do stworzenia opisu strojów: 
ciupaga, kierpce, surdut, chusta, kapelusz, kamizelka. Wspólnie 
redaguj  opis stroju m skiego i damskiego. Nast pnie przepisuj  
opis strojów do zeszytów.

Górale – ich stroje  
i rekwizyty

Dzieci wykonuj  wiczenia na mno enie liczb przez 2 i 3  
w zakresie 30.  
Nast pnie przeprowad  zabaw  matematyczn  na mno enie 
przez 3 w zakresie 30 za pomoc  liczmanów. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych. 

Mno enie

Degustacja 
smako yków

Opowiedz dzieciom o charakterystycznych dla góralskiej kuchni 
potrawach: kwa nicy, moskole, oscypku. Zach  dzieci do 
degustacji oscypka. Na zako czenie dzieci siadaj  w kr gu  
i swobodnie rozmawiaj  o dzisiejszych zaj ciach. Spytaj: Czego 
jeszcze chcieliby cie si  dowiedzie  o Zakopanem i Podhalu?

umie  pocztówk  z Zakopanego, 
zdj cia z Zakopanego oraz map  
Polski.

dzieci zapisuj  ma y s owniczek 
gwary góralskiej oraz opis 
góralskich strojów.



Przygotuj pi  kó ek (niebieskie, czarne, czerwone, ó te, 
zielone). Najpierw umie  na tablicy tylko jedno kó ko i spytaj:  
Co to mo e by ? Ch tne dzieci udzielaj  odpowiedzi lub 
podchodz  do tablicy i dorysowuj  co  tworz c obrazek. 
Nast pnie do ó  kolejne kó ko i znów spytaj: Co to mo e by ? 
Powtarzaj t  czynno  do momentu, kiedy wszystkie kó ka znajd  
si  na tablicy (w odpowiednim uk adzie). 

Obrazy z kó ek Która dyscyplina sportu na zimowych 
igrzyskach olimpijskich jest dla Ciebie 
najdziwniejsza? Dlaczego? Któr  sam 
chcia by  uprawia ? Dlaczego?

Ucze : 
poznaje Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie, zna symbolik  kó  
olimpijskich, rozró nia zimowe 
dyscypliny sportowe, utrwala 
pisowni  wyrazów z ko cówk  -arz.Spytaj dzieci: Czy wiecie, czego symbolem jest pi  splecionych 

ze sob  kó ? Powiedz, e symbolizuj  uni  pi ciu kontynentów 
oraz spotkanie sportowców z ca ego wiata na igrzyskach. Kolory 
wykorzystane na fladze olimpijskiej (kolory kó  i bia y) oznaczaj  
barwy znajduj ce si  na wszystkich flagach pa stwowych pi ciu 
kontynentów. Podziel dzieci na grupy – dzieci losuj  karteczki, na 
których znajduje si  kó ko w jednym z pi ciu kolorów.

Symbolika 
olimpijska

Zespo y siadaj  razem. Rozdaj ka dej dru ynie kartk , na której 
maj  napisa  jak najwi ksz  liczb  zimowych dyscyplin 
sportowych. Nast pnie zawie  na tablicy kartoniki z nazwami 
zimowych dyscyplin sportowych oraz zdj cia przedstawiaj ce te 
dyscypliny. Dzieci dopasowuj  nazwy dyscyplin do odpowiednich 
obrazków. Na koniec uk adaj  nazwy dyscyplin w porz dku 
alfabetycznym. 

Zimowe dyscypliny 
sportowe

kó ka (niebieskie, czarne, czerwone, 
ó te, zielone) do u o enia symbolu 

unii pi ciu kontynentów, karteczki  
z narysowanymi ko ami w jednym  
z pi ciu kolorów, kartoniki  
z nazwami dyscyplin sportowych, 
zdj cia lub filmy przedstawiaj ce 
zimowe dyscypliny olimpijskie.

18.3 Zimowe 
igrzyska 

Ka da dru yna losuje jedn  z zimowych dyscyplin sportowych  
i za pomoc  ruchu stara si  przedstawi  j  pozosta ym uczniom, 
którzy odgaduj , o któr  konkurencj  chodzi.  
Nast pnie dzieci przyporz dkowuj  nazwy sportowców i sprz tów 
do odpowiednich dyscyplin sportowych – utrwalaj  pisowni  
wyrazów z ko cówk  -arz.

Zabawa 
pantomimiczna

Dzieci uk adaj  zadania na mno enie i dzielenie w zakresie 20 
dla pozosta ych dru yn. Sprawd  poprawno  wykonania przez 
nich dzia a . Nast pnie dzieci uk adaj  zadania tekstowe do 
obrazków, rozwi zuj  zadania i zapisuj  odpowiedzi. Zapisuj  
liczby w postaci iloczynów.

Zadania dla innych 
grup

Przeprowad  zabaw  w „Narciarzy”. Powiedz dzieciom, e 
napada o bardzo du o niegu i dlatego wszyscy postanowili  
wybra  si  na narty.  
Gdy grasz na trójk cie pó nuty, dzieci wspinaj  si  pod gór  
d wigaj c swoje narty na plecach. Gdy zagrasz na trójk cie 
ósemki – uczniowie zje d aj  z górki, czasem si  przewracaj c.

Narciarze

Zagadki-medale

Podziel dzieci na grupy. Zespo y wymy laj  zagadki dla cz onków 
dru yn przeciwnych. Zagadki te mog  dotyczy  danej dyscypliny 
sportowej, sportowca lub sprz tu. Nast pnie dru yny wymieniaj  
si  zagadkami. Na zako czenie rozdaj wszystkim uczestnikom 
pami tkowe medale.

zapisz nazwy dyscyplin sportowych 
i przyporz dkuj do nich nazwy 
sportowców oraz sprz tów.

dzieci zapisuj  wyrazy z ko cówk  
-arz.

Napisz w zeszycie, jaka jest 
Twoja ulubiona dyscyplina 
sportowa. Jak nazywa si  
Twój ulubiony sportowiec?



Dzieci swobodnie wypowiadaj  si  na temat ich ulubionych 
dyscyplin sportowych oraz sportowców. Rozmawiaj  o cechach 
dobrego sportowca. Ch tne dzieci zapisuj  na arkuszu szarego 
papieru powieszonym na tablicy cechy jakie posiada wed ug nich 
dobry sportowiec. 

Mój ulubiony 
sportowiec

Co musia by  zrobi , aby sta  si  
mistrzem w jakiej  dyscyplinie 
sportowej? Jak mo na pozna  
mistrza? Sk d  wzi o si  powiedzenie 
"sport to zdrowie"?

Ucze : 
wie jak wygl da ycie sportowca, 
okre la cechy dobrego sportowca, 
wyja nia znaczenie sportu dla 
zdrowia, uk ada przepis na mistrza, 
wiczy mno enie przez 2 i 3.Przeczytaj dzieciom teksty i artyku y o uznanych sportowcach - 

np. Adamie Ma yszu, Justynie Kowalczyk, Kamilu Stochu. Spytaj: 
Jak wygl da dzie  sportowca? Od kiedy musi zacz  trenowa ? 
Co go motywuje do ci kiej pracy? Dzieci dopisuj  do plakaty 
kolejne cechy dobrego sportowca. Nast pnie porównuj  
dyscypliny sportowe zwi zane z nartami – narciarstwo zjazdowe, 
skoki narciarskie, jazda na biegówkach.

Mistrzowie sportu

Dzieci odrysowuj  na kartce z bloku technicznego sylwety nar- 
ciarzy. Przypatruj  si  uwa nie strojom jakie zak adaj  na siebie 
Justyna Kowalczyk i Kamil Stoch podczas zawodów. Z koloro- 
wego papieru wycinaj  stroje dla swoich narciarzy. Przy pomocy 
pisaków lub mi kkich kredek dekoruj  ich narty – patyczki od 
lodów, które doklejaj  do ich stóp. W zale no ci od tego, jak  
dyscyplin  reprezentuj , narciarzom mo na doklei  te  kijki.

Praca plastyczna: 
narciarze

arkusz szarego papieru, 
wywiady ze znanymi polskimi 
zimowymi sportowcami  
(A. Ma yszem, J. Kowalczyk,  
K. Stochem) 
sylwety narciarza do odrysowania 
dla ka dego ucznia.

18.4 Przepis na 
mistrza

Porozmawiaj z dzie mi na temat znaczenia sportu dla zdrowia 
cz owieka. Podkre lenie, e sport mo na uprawia  w ka dej 
porze roku - tak e zim . Dzieci wypowiadaj  si  o tym, w jaki 
sposób nale y dba  o swoje zdrowie zim  – w a ciwie si  ubiera  
i od ywia , a tak e sp dza  aktywnie czas na dworze. 
Odpowiadaj  na pytanie: Co mo na robi  na dworze zim ? 
 

Sport to zdrowie

dwa patyczki od lodów,  
jedn  d ug  wyka aczk , 
kartk  z bloku technicznego, 
papier kolorowy, 
klej, 
no yczki, 
kostk  do gry.

Dzieci wicz  mno enie przez 2 i 3 w zakresie 20 z wykorzysta- 
niem rysunków i kostki do gry. Ucze  zapisuje w zeszycie kilka 
razy dzia ania 
2 x … =   
3 x ... = 
Nast pnie rzuca kostk , uzupe nia dzia ania i zapisuje wyniki. 

wicz cia o  
i umys

Na podstawie s ownictwa zgromadzonego na plakacie dzieci 
tworz  w parach przepis na mistrza sportu. Przepis ten powinien 
by  skonstruowany na wzór przepisów kulinarnych, np.: We  
du  ilo ..., dodaj do tego ..., wymieszaj z ..., dodaj 
szczypt  ...,a na koniec przypraw ... Dzieci prezentuj  swoje 
przepisy.

Przepis na mistrza

Stwórzmy wielk  
kul  niegu!

Dzieci przy akompaniamencie trójk ta swobodnie poruszaj  si  
po sali. Kiedy us ysz  rytm wygrywany na b benku skanduj   
w okre lonym rytmie „zróbmy wielk  kul ” i biegn  ku rodkowi 
sali, tworz c zwart  grup . Przy ponownym akompaniamencie 
trójk ta dzieci znowu swobodnie poruszaj  si  po sali. Po 
zako czeniu zabawy, dzieci z u miechem egnaj  si  ze sob .

umie  plakat z cechami dobrego 
sportowca.

dzieci zapisuj  przepis na mistrza 
sportu.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Gotowi? Do startu! Start! 
 
Waszym zadaniem jest 
zorganizowanie KLASOWYCH 
IGRZYSK OLIMPIJSKICH. 
Ka da dru yna wymy li 
ORYGINALN  KONKURENCJ  z 
wykorzystaniem WYLOSOWANEGO 
PRZEDMIOTU oraz innych 
wybranych materia ów. Zespó  
przygotuje STANOWISKO do 
przeprowadzenia konkursu, w 

którym wezm  udzia    
przedstawiciele pozosta ych  
grup. Przy ocenianiu zawodników 
b dziecie mogli korzysta  z ró nych 
przyborów pomiarowych (miarka, 
linijka, waga, stoper). Pami tajcie o 
tym, by wystarczy o Wam 
materia ów do przeprowadzenia 
konkursu dla wszystkich dru yn w 
klasie! Dla zwyci zców swojej 
konkurencji przygotujecie 
pami tkowe MEDALE.

kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz  
z punktacj , opisy scenek do odegrania, 
stoper, miark , wag  kuchenn , 
materia y do wylosowania: chochla, plastikowa 
butelka po wodzie mineralnej, paczka plasteliny, 
plastikowe wiaderko po serze, blaszka do ciasta 
materia y dodatkowe (do wyboru): wyka aczki, 
plastikowe kubeczki, papierowe talerzyki, sznurek 
plastikowe sztu ce, s omki, kartonowe rolki

Rozgrzewka

1. IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
Zapisz na tablicy "IGRZYSKA OLIMPIJSKIE". 
Uczniowie na swoich kartkach wypisuj  jak 
najwi cej wyrazów utworzonych z liter 
powy szych s ów (praca indywidualna).  
2. PODZIA  NA DRU YNY 
Podziel klas  na dru yny np. poprzez 
losowanie karteczek z obr czami w kolorach 
niebieskim, czarnym, czerwonym, ó tym i 
zielonym (jak na fladze olimpijskiej). 
3. PRZEKSZTA CENIA 
Rozdaj dru ynom kartki przedstawiaj ce 
flag  olimpijsk . Zadaniem dzieci b dzie 
sworzenie na jej podstawie jakiego  obrazka 
(zach  dzieci do obracania kartek).

Dru yny wymy laj  
dyscypliny

18

materia y do wykonania medali: kolorowy papier do 
pakowania, kartka z bloku technicznego, kolorowe 
wst ki 
stopery, miarki, linijki

Na medal

Klasowe igrzyska FAIR PLAY 60 minut Czas na konkurencje

Na zako czenie zaj  zapytaj wszystkie 
dru yny o wra enia z konkursu. Która 
dyscyplina podoba a im si  najbardziej? Co 
mo na by by o ulepszy  w ka dej z 
konkurencji? 
Urz d cie te  uroczyst  ceremoni  
wr czenia medalów. Uhonorujcie wszystkich 
zawodników brawami. 
Nast pnie og o  swoj  punktacj  - kto 
zwyci y  w zadaniu "Dru yny wymy laj  
dyscypliny"? Mo esz równie  przygotowa  
medale dla zwyci skiego zespo u.

1. Rozdaj dzieciom kopie zada  wraz z 
punktacj . Przeczytajcie wspólnie zadanie i 
wyja nijcie wszystkie niejasno ci. 
2. Roz ó  w widocznym miejscu przedmioty, 
które mo na wylosowa  do stworzenia 
dyscypliny. Ponumeruj je od 1 do 5. Kartoniki z 
cyframi 1 do 5 wrzu  do woreczka. 
Przedstawiciele dru yn podchodz  po kolei i 
losuj  numery, zabieraj  ze stolika 
odpowiednie przybory. 
3. Roz ó  w widocznym miejscu pozosta e 
materialy, których dzieci mog  u ywa . 
Zaznacz jednak, e wszystkie przedmioty 
nale y szanowa  i nie zabiera  ich pochopnie, 
eby si  nie zmarnowa y. Obserwuj te  jak 

dru yny dogaduj  si  z innymi zespo ami.

Popro  grupy o odegranie nast puj cych 
scenek, a nast pnie stwórzcie klasowy 
kodeks zasad FAIR PLAY.  
1) Przegrali cie, ale nie zgadzacie si  z 
decyzj  s dziego, dlatego obra acie si  na 
niego, 2) Wasza dru yna rozwi zuje zadanie 
na czas. Bardzo chcecie wygra , wi c nie 
pozwalacie nic robi  jednemu z cz onków 
zespo u, który, wed ug was, wszystko robi 
zbyt wolno, 3) Po przegranej konkurencji 
idziecie na przerw , ale poniewa  nie 
pogodzili cie si  z przegran , nadal k ócicie 
si  o to, kto zawini , 4) W czasie zawodów 
s dzia pomyli  si  na wasz  korzy , ale wy 
przyznajecie si  do tego, 5) W czasie gdy 
wasi przeciwnicy rozwi zuj  zadanie g o no 
krzyczycie, eby ich rozproszy .

Wyznacz dzieciom dok adnie 60 minut na 
wykonanie zadania. W tym czasie dru yny b d  
musia y: 
- zadecydowa , na czym b dzie polega a ich 
konkurencja, 
- zebra  wszystkie potrzebne materia y i 
przybory, 
- przygotowa  stanowisko do przeprowadzenia 
konkurencji, 
- wyznaczy  osoby bior ce udzia  w 
konkurencjach i osoby obs uguj ce stanowisko 
- ustali  sposób oceniania wyników, 
- przygotowa  medale dla wygranej dru yny 
(mimo, e w konkurencji bierze udzia  
przedstawiciel lub przedstawiciele danej grupy, 
medale otrzymuj  wszyscy jej cz onkowie). 

Podczas ostatniej godziny zaj  zorganizujcie 
Klasowe Igrzyska. Dzieci b d  bra y udzia  w 
konkurencjach w obwodzie stacyjnym. Cz  
cz onków ka dego zespo u pozostanie na 
przygotowanym stanowisku, aby 
przeprowadzi  swój konkurs, reszta odwiedzi 
stanowiska innych dru yn. Popro  dzieci, aby 
zapisywa y wyniki poszczególnych dru yn, 
eby nie by o w tpliwo ci, kto zwyci y  w 

danej konkurencji. 
Na koniec daj czas dru ynom na podliczenie 
wyników oraz posprz tanie swoich stanowisk.

pomys owo  konkurencji 1 -10p.

jako  artystyczna medali 1 - 5p.

jak dobrze wykorzystano materia y

do stworzenia konkurencji 1 - 15p.

przestrzeganie zasad fair play 1 - 10p.

wspó praca i przestrzeganie zasad 1 - 10p.
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klasaRozmowa na temat telewizji i komputera w yciu 

dzieci. Czytanie wiersza M. Bartkowicza „Mietek  
i telewizja”. Rozmowa na temat niebezpiecznych 
zachowa  w Internecie. Lektura „Karolcia”. 
Powstawanie i budowa ksi ki. Tworzenie opisu 
Karolci. Opowiadanie o przygodach Karolci.

Mno enie i dzielenie liczb przez 2, 3, 4 i 5  
w zakresie 30. Obliczanie czasu trwania 
programów. Rozwi zywanie zada  tekstowych. 

19.1 Ostro nie z 
telewizorem! 

Rozmowa na temat roli telewizji w yciu 
dzieci. Czytanie wiersza M. 
Bartkowicza „Mietek i telewizja”. 

piewanie piosenki W. Chotomskiej 
„Wy cz telewizor”. Obliczanie czasu 
trwania programów. Jak bezpiecznie 
korzysta  z telewizora? Wyja nianie 
kolorowych oznacze  programów.

19.2 Ja przed 
komputerem

Definiowanie poj cia „komputer”. 
Komputery kiedy  i dzi . Rozmowa na 
temat ró nic mi dzy spotkaniem z 
obcym w rzeczywisto ci i w Internecie. 
Zasady bezpiecznego korzystania  
z Internetu. Zabawa: „Nie podaj  
swoich danych”. Mno enie i dzielenie  
w zakresie 30.

Rola telewizji w yciu dzieci. Zasady korzystania 
z telewizji. Kolorowe znaczki telewizyjne. Historia 
komputera. Zasady bezpiecznego korzystania  
z komputera i Internetu. Historia ksi ki i nazwy 
zawodów z ni  zwi zanych. Ocena post powania 
bohaterki lektury „Karolcia”.

19. Ogl damy  
i czytamy

19.3 W czamy 
wyobra ni

Opowiadanie o procesie powstawania 
ksi ki. Czytanie jako metoda 
rozwijania wyobra ni. Zawody 
zwi zane z powstawaniem ksi ki. 
Rozmowa na temat ulubionych ksi ek. 
Budowa ksi ki. Mno enie i dzielenie  
w zakresie 30. Stworzenie tablicy 
„Przeczyta em, polecam!”.

S uchanie i piewanie piosenki W. Chotomskiej 
„Wy cz telewizor”.

Tworzenie komiksu zatytu owanego „Moja 
przygoda z koralikiem”.

19.4 Poznajmy 
Karolci

Czytanie listu od Karolci. Wypisywanie 
najwa niejszych informacji o lekturze. 
Tworzenie opisu Karolci na podstawie 
podanych stwierdze . Odszukiwanie 
fragmentów lektury opisuj cych 
Karolci . Rozwi zywanie zada  
tekstowych – mno enie i dzielenie  
w zakresie 30. Matematyczne rozety. 

Zasady bezpiecznego korzystania z komputera 
i Internetu. 
Wykonanie metryczki ksi ki M. Krüger „Karolcia” 
za pomoc  programu WordPad.

19.5 yczenia 
Karolci

S uchanie wybranego fragmentu 
ksi ki M. Krüger „Karolcia”. 
Wyja nienie znaczenia wyrazów: 
fantazja, rzeczywisto , komizm. 
Opowiadanie o najciekawszej 
przygodzie Karolci. Ocena 
post powania bohaterki. Wykonanie 
komiksu „Moja przygoda z koralikiem”.

Pami taj o swoim zdrowiu! – zasady korzystania 
z komputera i telewizora. 

wiczenia kszta tuj ce sprawno  motoryczn  
w skoku dosi nym. 
Wy cigi rz dów z pi kami. 



Zawie  na tablicy kartoniki z dzia aniami na mno enie i dzielenie 
w zakresie 30. Dzieci rozwi zuj  zadania. Nast pnie szereguj  
wyniki od najmniejszego do najwi kszego. Po odwróceniu 
kartoników powstaje has o „TELEWIZJA”. Porozmawiaj z dzie mi 
na temat telewizji w ich yciu. Zwró  uwag , e wokó  telewizora 
koncentruje si  ycie wielu rodzin. Cz sto w cza si  go z chwil  
wej cia do domu, a wy cza wtedy, gdy wszyscy id  spa .

Telewizja Czy wszystkie programy w telewizji s  
ciekawe? Jak wygl da by wiat, gdyby 
nie by o telewizorów? Czy wola by  
ogl da  ciekawy film czy prze y  
przygody bohaterów samemu? Czy Ty 
m drze korzystasz z telewizora? 

Ucze :  
wskazuje pozytywne i negatywne 
strony ogl dania telewizji, wie jak 
m drze korzysta  z telewizji, zna 
oznaczenia programów, wiczy 
mno enie i dzielenie w zakresie 30.Popro  dzieci, by zastanowi y si  i odpowiedzia y na nast puj ce 

pytania: Ile czasu dziennie zajmuje mi ogl danie telewizji? Z kim 
najcz ciej ogl dam telewizj ? Jakie programy najcz ciej 
ogl dam? Czy wybieram programy, które chc  obejrze , czy 
ogl dam wszystko „jak leci”? Czy zdarza mi si  ogl da  kilka 
programów jednocze nie? 

Jak korzystam z 
telewizji?

Przeczytaj dzieciom i omów wiersz M. Bartkowicza „Mietek  
i telewizja”. Spytaj: Jak oceniasz zachowanie Mietka? Czy Mietek 
w sposób w a ciwy korzysta z telewizora? 
Dzieci s uchaj  i piewaj  piosenk  W. Chotomskiej „Wy cz 
telewizor”. Dzieci opowiadaj  co oznacza tytu  piosenki i dlaczego 
autorka ka e nam wy czy  telewizor, a samemu si  „w czy ”.

W cz si  sam!

programy telewizyjne z oznaczenia- 
mi wiekowymi, dla ka dego dziecka: 
kartoniki z dzia aniami  na mno enie 
i dzielenie w zakresie 30 (na odwro- 
cie: litery do utworzenia has a  „tele-  
wizja”), tabelki „Ile czasu przezna- 
czam na telewizj , komputer, 
ksi k ?” z podzia em na dni 
tygodnia.19.1 Ostro nie  

z telewizorem!
Dzielimy dzieci na kilkuosobowe grupy i rozdzielamy zadania. 
Niektóre grupy zastanawiaj  si , co mo emy zyska  ogl daj c 
telewizj , inne – co mo emy straci , jeszcze inne – co innego 
mogliby my robi  w tym czasie. Zespo y zapisuj  wszystkie swoje 
pomys y na kartkach, nast pnie przedstawiaj  je klasie. Zapisz 
odpowiedzi dzieci na tablicy podzielonej na trzy cz ci. 
Podsumowuj c spytaj dzieci: Czy warto zatem ogl da  telewizj ?

Co zyskujemy,  
a co tracimy?

flamastry w kolorze ó tym, 
zielonym i czerwonym, 
arkusze szarego papieru.

Ka da grupa przedstawia za pomoc  ruchu jeden ze swoich 
ulubionych programów telewizyjnych (filmów, bajek). Zadaniem 
reszty klasy jest odgadni cie o jaki program chodzi. 
Nast pnie dzieci dokonuj  oblicze  na podstawie czasu trwania 
programów telewizyjnych, np. Film „Zorro” trwa 45 minut, a film 
„Bolek i Lolek” trwa 27 minut. Dzieci uk adaj  pytania i dzia ania 
do zada . 

Moje ulubione 
programy

Rozdaj ka dej grupie programy telewizyjne. Zespo y zaznaczaj  
w programie: kolorem zielonym – programy, które mog  ogl da  
dzieci, ó tym – programy, które dzieci mog  ogl da  za zgod  
rodziców, czerwonym – te, których nie mog  ogl da . Na koniec 
prezentuj  telewizyjne oznaczenia programowe i omawiaj  ich 
znaczenia.

Zwracaj uwag  na 
oznaczenia!

Rady dla 
telemaniaka

Ka da grupa spisuje kilka rad dla Mietka, by wiedzia  w jaki 
sposób nale y korzysta  z telewizora, aby si  „nie wy czy ”. 
Rady te mog  mie  form  krótkich rymowanek, mog  by  te  
humorystyczne. Z najlepszych rad dzieci tworz  wspólny kodeks: 
„O czym powinien pami ta  ka dy telemaniak”. 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  i przypominaj  sobie 
nawzajem, e z telewizora nale y korzysta  rozwa nie.

zapisz odpowiedzi na pytania: 
Co zyskuj  ogl daj c telewizj ? 
Co trac  ogl daj c telewizj ? 
Co innego móg bym robi  w czasie 
przeznaczonym na ogl danie 
telewizji?

dzieci zapisuj  zadania tekstowe  
z rozwi zaniami i odpowiedziami.

Wype niaj codziennie przez 
ca y tydzie  tabelk : ile czasu 
przeznaczam na telewizj , 
komputer, ksi k ?



Na pocz tku dnia, tu  po przywitaniu zadaj dzieciom zagadk : 
„Ekran ma i klawiatur . Liczy, pisze, gada. Chocia  wcale nie jest 
ywy, to pami  posiada”. Dzieci zgaduj  odpowied  – temat 

zaj . Dzieci siedz  w kr gu. Doka czaj  zdania: „Komputer, 
to...”. Ka dy ucze  po kolei udziela odpowiedzi. Nast pnie podaj 
dzieciom pe n  definicj  komputera.

Komputerowe 
skojarzenia

Jak wygl da oby nasze ycie, gdyby 
nie by o komputerów? Jak komputery 
b d  wygl da  w przysz o ci? 
Dlaczego niektóre dzieci sp dzaj  za 
du o czasu przy komputerze?

Ucze : opowiada, jak sp dza czas 
przed komputerem, wie czym jest 
Internet, wskazuje na warto ciowe 
sposoby sp dzania czasu przed 
komputerem, wie jak chroni  swoje 
dane osobowe.Zaprezentuj na fotografiach jak zmienia y si  komputery. Kiedy  

wygl da y one zupe nie inaczej ni  teraz. Dzieci podaj , gdzie 
wokó  nich wykorzystuje si  obecnie komputery. Okazuje si , e 
bez komputerów ci ko y  w dzisiejszym wiecie – spotykamy je 
na ka dym kroku. Spytaj dzieci: Jak wygl da oby nasze ycie, 
gdyby nie by o komputerów? Jak komputery b d  wygl da   
w przysz o ci?

Komputery  
kiedy  i dzi

Dzieci siadaj  w kr gu. Porozmawiaj z dzie mi o tym czym jest 
Internet. Daj jednemu uczniowi k bek we ny. Przytrzymuj c 
koniec, podaje go do innej osoby mówi c np. „ cz  si  z 
komputerem...”. Osoba ta przekazuje k bek kolejnemu dziecku, 
itd. Kiedy wszyscy ju  b d  mieli w r ku w óczk , mo na powie- 
dzie , e Internet jest w a nie tak  sieci  cz c  ze sob  kompu- 
tery. Dzi ki niej komputery mog  wymienia  si  danymi.

Internet to sie

fotografie dawnych i obecnych 
komputerów,  
k bek we ny, 
po kilka pasków papieru w ró nych 
kolorach dla ka dej grupy.

19.2 Ja przed 
komputerem

Podziel klas  na zespo y. Ka da grupa otrzymuje po kilka pasków 
papieru w dwóch kolorach. Na paskach w jednym kolorze dzieci 
zapisuj  w jaki sposób sp dzaj  czas przed komputerem (ale nie 
w Internecie), a na paskach w drugim kolorze – jak sp dzaj  czas 
w Internecie. Podziel tablic  na dwie cz ci. Dzieci przyczepiaj  
do niej kartki dziel c je na kategorie. Nast pnie oznaczaj  
gwiazdkami te czynno ci, które s  warto ciowe.

Jak sp dzamy czas 
przed komputerem

Porozmawiaj z dzie mi na temat ró nic pomi dzy osob  znajom , 
a obc . Dzieci wypisuj ró nice mi dzy spotkaniem z obcym  
w rzeczywisto ci (widzimy osob , mo emy okre li  jej wiek, 
znamy jej p e ) i w Internecie (nie widzimy osoby, z któr  
rozmawiamy, nie wiemy ile lat ma ta osoba, nie wiemy czy mówi 
prawd , nie mo emy okre li  jej p ci). Dzieci odpowiadaj  na 
pytanie: Czego nie wolno robi  w kontaktach z obcymi?

Zagro enia p yn ce 
z internetu

Dzieci siedz  w kr gu. Na rodku staje wybrane dziecko i po kolei 
zadaje dzieciom pytania. Pytania te dla u atwienia mo emy 
zapisa  na tablicy, np. Gdzie mieszkasz? Wy lesz mi swoje 
zdj cie? Jakie jest twoje imi  i nazwisko?. Na ka de z tych pyta  
(podobnie jak w grze pomidor), dzieci odpowiadaj  „Nie podaj  
swoich danych”. 

Nie podaj  swoich 
danych

Bez pomocy 
komputera...

Dzieci wicz  mno enie i dzielenie w zakresie 30. Rozwi zuj  
zadania tekstowe. Rozwi zuj  dzia ania z brakuj cym 
dzielnikiem.  
Na zako czenie podaj dzieciom stwierdzenia dotycz ce 
korzystania z komputera i Internetu. Je eli s  one prawdziwe, 
dzieci podnosz  praw  r k  do góry, je li nie – r k  lew . 

narysuj tabelk : „Jak sp dzamy 
czas przed komputerem”.

dzieci zapisuj  dzia ania mno enia 
i dzielenia w zakresie 30, 
rozwi zuj  zadania tekstowe, 
rozwi zuj  dzia ania z brakuj cym 
dzielnikiem.

Wype niaj codziennie przez 
ca y tydzie  tabelk : ile czasu 
przeznaczam na... 
U ywaj c dowolnych technik 
przedstaw, jak wed ug Ciebie 
b d  wygl da y komputery  
w przysz o ci.



Dzieci przynosz  na lekcj  swoje ulubione ksi ki lub ksi ki, 
które ostatnio przeczytali. Opowiadaj  krótko ich fabu , mówi  
co im si  w nich podoba o, a co nie. Mówi  o tym, czym ró ni si  
czytanie ksi ki od ogl dania filmu. Dyskutuj  na temat: Co 
rozwija czytanie ksi ek? Po rozmowie wy ó  przyniesione przez 
ciebie ksi ki. Dzieci uk adaj  je wed ug tytu ów w porz dku 
alfabetycznym. Litery ukryte w rodku tworz  has o „wyobra nia”.

Ostatnio 
przeczyta em...

Czym ró ni si  czytanie ksi ki od 
ogl dania filmu? O czym lubisz 
czyta ? Jak  ksi k  poleci by  
swojemu koledze?

Ucze : potrafi porz dkowa   
w kolejno ci alfabetycznej, wymienia 
zawody zwi zane z ksi k ,  
wie jak powstaje ksi ka, wyró nia 
elementy sk adowe ksi ki, wiczy 
dzielenie liczb w zakresie 30.Opowiedz uczniom o tym, jak powstaje ksi ka. Popro  dzieci, 

aby wy apa y nazwy zawodów zwi zane z wydawaniem ksi ek  
i zapisa y je na kartkach. Nast pnie sprawd , któremu dziecku 
uda o si  zanotowa  najwi cej zawodów (autor, wydawca, 
redaktor, ilustrator, korektor, drukarz). Dzieci odczytuj  nazwy 
zawodów i umieszczaj  kartoniki z odpowiednimi napisami na 
tablicy. 

Jak powstaje 
ksi ka?

Nast pnie przeka  wybranym dzieciom definicje zawodów 
zwi zanych z ksi k . Zadaniem uczniów jest g o ne 
przeczytanie definicji, a nast pnie umieszczenie jej przy 
odpowiedniej nazwie zawodu. Pozosta e dzieci sprawdzaj  
poprawno  wykonania zadania. 

Zawody zwi zane  
z ksi k

ksi ki z ukrytymi literami has a, 
kartoniki z nazwami zawodów: 
autor, wydawca, redaktor, ilustrator, 
korektor, drukarz oraz kartoniki  
z definicjami tych zawodów, 
karteczki samoprzylepne z nazwami 
elementów sk adowych ksi ki.

19.3 W czamy 
wyobra ni

Dzieci poruszaj  si  swobodnie po sali w rytm muzyki. Kiedy 
muzyka ucichnie podaj tytu  ksi ki. Je eli jest on prawid owy 
(taka ksi ka istnieje) uczniowie kucaj , je li nie, podnosz  r ce 
do góry a wybrane dziecko podaje poprawny tytu . Przyk ady 
nieprawid owych tytu ów: „Witaj Karolu!”, „Zaczarowana osada”, 
„Czerwony bucik”, „Kot w kaloszach” itp.

Pokr cone tytu y 

swoje ulubione ksi ki.

Dzieci wicz  mno enie liczb w zakresie 30. Dziel  liczby  
w zakresie 30 przez 4. Rozwi zuj  zadania tekstowe, np. 
Do biblioteki przywieziono 28 nowych ksi ek, które roz o ono po 
równo na 4 pó kach. Ile ksi ek jest na ka dej z pó ek? 
Znana autorka napisa a now  ksi k , w której znajduje si  5 
rozdzia ów. Ka dy rozdzia  ma 6 stron. Ile stron ma ca a ksi ka?  

Czytam i licz

Dzieci pracuj  w grupach. Ka da grupa otrzymuje ksi k  oraz 
karteczki samoprzylepne z napisami „ok adka”, „strona tytu owa”, 
„cz  g ówna”, „spis tre ci”. Zadaniem zespo ów jest naklejenie 
karteczek w odpowiednich miejscach ksi ki. Dzieci odszukuj  
informacje o ksi kach na czas - nazwisko autora, tytu , nazwisko 
ilustratora, wydawnictwo, rok wydania, dedykacja.

Budowa ksi ki

Przeczyta em, 
polecam!

Stwórz tablic  – miejsce, w którym dzieci mog yby umieszcza  
krótkie recenzje przeczytanych przez siebie ksi ek. Zach  
dzieci, by przyczepia y do tablicy karteczki z tytu ami ksi ek, 
które bardzo im si  spodoba y i które mog yby spodoba  si  
innym dzieciom.

wypisz nazwy zawodów 
zwi zanych z ksi kami wraz  
z definicjami.

dzieci zapisuj  zawody zwi zane  
z ksi k  wraz z definicjami.

Wype niaj codziennie przez 
ca y tydzie  tabelk : ile czasu 
przeznaczam na... 
Jak  przeczytan  przez 
siebie ksi k  polecisz swoim 
kolegom?



Dzieci po wej ciu do klasy zauwa aj  plakat z sylwetk  Karolci. Do 
plakatu przyczepiony jest równie  list od bohaterki lektury. Jedno  
z dzieci odczytuje list od Karolci. Dzieci odpowiadaj  na pytania 
dotycz ce listu. Nast pnie odnajduj  koperty z zadaniami. 
TRE  LISTU: „Drodzy uczniowie klasy 2...! Ciesz  si , e 
przeczytali cie ksi k  o moich przygodach. Ja sama do dzi  nie 
mog  do ko ca uwierzy  w to, co przytrafi o mi si  za spraw  
niebieskiego koralika... Mam nadziej , e uwa nie ledzili cie 
przygody, jakie mi si  przytrafi y. Razem z Piotrem przygotowali my 
dla Was kilka zada . Zadania ukryte s  w ponumerowanych 
kopertach ukrytych w ró nych miejscach w klasie. Powodzenia!”

Wprowadzenie  
List od Karolci

W czym jeste  podobny do Karolci? 
Czym si  ró nicie? 
Która z przygód Karolci wyda a Ci si  
najciekawsza? 
Do czego u y by  niebieskiego 
koralika?

Ucze : wykazuje znajomo  lektury, 
wie jak pracowa  w grupie, potrafi 
wyszukiwa  informacje w ksi ce 
i zredagowa  krótk  notatk ,  
rozwi zuje zadania tekstowe  
i matematyczn  rozet .

ZADANIE 1: „Odpowiedzcie na pytania dotycz ce przygód Karolci. 
Wybierzcie Najwi kszego Znawc  Przygód Karolci. Nast pnie 
otwórzcie kopert  numer 2”. Dzieci zaznaczaj  odpowiedzi na pytania 
dotycz ce ksi ki. Wybierany jest Najwi kszy Znawca Przygód 
Karolci. 
ZADANIE 2: „Wypiszcie w zeszytach najwa niejsze informacje  
o ksi ce. Nie zapomnijcie wymieni  autora ksi ki oraz tytu u.  
Napiszcie te  w paru zdaniach, o czym opowiada ksi ka. Nast pnie 
otwórzcie kopert  numer 3”. Dzieci odszukuj  najwa niejsze 
informacje o ksi ce. Wspólnie redaguj  krótk  notatk  o lekturze. 
Zapisz j  na tablicy, a dzieci przepisuj  do zeszytów. 

Zadanie nr 1 
Zadanie nr 2

plakat przedstawiaj cy Karolci , list 
od Karolci oraz koperty z zadaniami 
w kopertach ponumerowanych 1-6, 
kilkana cie pyta  dotycz cych tre ci 
lektury, kilkana cie okre le ,  
z których niektóre opisuj  Karolci , 
kolorowe paski papieru, zadania 
tekstowe i rozety matematyczne  
do wklejenia do zeszytów.19.4 Poznajmy 

KarolciZADANIE 3: „Podzielcie si  na czteroosobowe grupy. Zadaniem 
ka dej z grup jest: 1) Wybranie z podanych opisów tych, które 
najbardziej do mnie pasuj , 2) Przepisanie opisów na paski papieru i 
przymocowanie ich na plakacie na tablicy. Po sko czonym zadaniu 
otwórzcie kopert  numer 4”. Podziel uczniów na czteroosobowe 
zespo y. Dzieci spo ród wypisanych okre le  (np. ma e oczy / sko ne 
oczy / kocie oczy, ma brata / jest jedynaczk  / ma siostr ) wybieraj  
te, które najbardziej pasuj  do Karolci. Szukaj  w ksi ce fragmentów 
opisuj cych Karolci . Zapisuj  na paskach papieru cechy bohaterki. 
Na koniec uczniowie przedstawiaj  wyniki swojej pracy pozosta ym 
grupom i przyklejaj  wypisane na kartkach cechy na plakacie.

Zadanie nr 3

egzemplarze ksi ki M. Krüger 
„Karolcia”, pisaki.

ZADANIE 4: „Rozwi cie zadania o czarodziejskim koraliku, a potem 
otwórzcie kolejn  kopert . 1) Ciotka Agata, trzymaj c koralik w r ku, 
powiedzia a, e ch tnie zjad aby ciastko z kremem. Koralik 
wyczarowa  30 ciastek, które roz o y  po równo na tacach pi ciu 
kelnerów. Po ile ciastek mia  na tacy ka dy kelner? 2) W budynku 
przy ul. Kwiatowej, na pi trze Karolci mieszkaj  trzy rodziny 
czteroosobowe i jedna rodzina trzyosobowa. Ile osób mieszka na 
pi trze Karolci?". Dzieci otrzymuj  kartki z zadaniami i wklejaj  je do 
zeszytów, a nast pnie rozwi zuj  zadania tekstowe.

Zadanie nr 4

ZADANIE 5: „Niebieski koralik wyczarowa  dla Was matematyczne 
rozety. Rozwi cie zadania i otwórzcie kolejn  kopert ”. Dzieci 
otrzymuj  kartki z rozetami i wklejaj  je do zeszytów. Samodzielnie 
rozwi zuj  zadania na mno enie i dzielenie lub dodawanie  
i odejmowanie (s absi uczniowie). 
ZADANIE 6 (ZADANIE DOMOWE): „Jaka przygoda z ksi ki 
najbardziej Ci si  podoba a? Dowoln  metod  wykonaj ilustracj  tej 
przygody i naucz si  o niej opowiada ”.

Zadanie nr 5 
Zadanie nr 6

umie  plakat przedstawiaj cy 
Karolci , do którego doczepione 
zostan  cechy bohaterki na 
paskach papieru, list od Karolci, 
krótk  notatk  o ksi ce M. Krüger.

dzieci zapisuj  metryczk  ksi ki 
M. Krüger „Karolcia”, krótk  
notatk  o lekturze, zadania 
tekstowe z rozwi zaniem, rozety 
matematyczne.

Jaka przygoda z ksi ki 
najbardziej Ci si  podoba a? 
Dowoln  metod  wykonaj 
ilustracj  tej przygody i naucz 
si  o niej opowiada .



Przynie  do klasy b kitny koralik. Dzieci siadaj  w kr gu. Ka de 
dziecko bierze do r ki koralik i mo e si  z nim przywita . Zastanawia 
si  te  nad tym, jakie by oby jego yczenie do koralika, ale nie 
wypowiada go g o no. Nast pnie przeczytaj uczniom fragment lektury 
opisuj cy znalezienie koralika.  
Dzieci omawiaj  przeczytany fragment: W jakich okoliczno ciach 
zosta  znaleziony koralik? Jak wygl da  koralik? Gdzie wybiera y si  
Karolcia i ciotka Agata? Rozmowaj  na temat tego, czy 
przedstawione w ksi ce wydarzenia by y realne, czy fantastyczne. 
Nast pnie wyja nij dzieciom znaczenia wyrazów: fantazja, wiat 
nierealny, magia, rzeczywisto , wiat realny, humor, komizm.

Znalezienie 
b kitnego koralika

Które z ycze  Karolci by y wa ne, 
które ma o wa ne, a które naiwne? 
O co poprosi by  b kitny koralik? 

Ucze : odpowiada na pytania dot. 
ksi ki, potrafi oceni  yczenia 
Karolci, podaje przyk ady wydarze  
realnych, magicznych, 
humorystycznych, wiczy mno enie  
i dzielenie w zakresie 30.

Wybrane dzieci opowiadaj  o przygodzie Karolci, która najbardziej im 
si  spodoba a. Pozostali uczniowie rozpoznaj  w nich sytuacje 
humorystyczne, fantastyczne, magiczne, realne. 
Lot nad miastem - wiczenie relaksacyjne. Dzieci siedz  w kr gu. 
W cz spokojn  muzyk . Dzieci wyobra aj  sobie, e przy pomocy 
koralika mog  wzbi  si  w powietrze i poszybowa  nad swoim 
miastem.  
Nast pnie podziel dzieci na grupy. Ka da grupa wybiera scenk  
opisuj c  jedn  z przygód Karolci, rozdzielaj  role i przygotowuj  
krótkie przedstawienie. Pozostali uczniowie odgaduj  jakie 
wydarzenie zosta o przedstawione.

Najciekawsza 
przygoda Karolci

plakat przedstawiaj cy Karolci , 
dymki z yczeniami Karolci do 
koralika,  
egzemplarz ksi ki M. Krüger 
„Karolcia”, „Witaj Karolciu!”, 
b kitny koralik.

19.5 yczenia 
KarolciNa tablicy umie  plakat przedstawiaj cy Karolci . Rozdaj grupom 

dymki, w których zapisane s  yczenia Karolci do koralika (np. „Ja te  
bym chcia a, eby ta taksówka mog a fruwa ”, „Niech owsianka w 
jednej chwili zniknie z talerza”, „Chcia abym by  niewidzialna”, 
„Chcia abym, eby spe ni o si  yczenie ka dego, który tu mieszka. 
Ka dego dziecka i ka dego doros ego”). Dzieci oceniaj  yczenia 
bohaterki: które z nich by y wa ne, które ma o wa ne, a które naiwne. 
Grupy wieszaj  w odpowiednim miejscu na tablicy swoje dymki  
z yczeniami i uzasadniaj  swój wybór.

yczenia Karolci

egzemplarze ksi ki M. Krüger 
„Karolcia”.

Dzieci wklejaj  do zeszytów zadania o yczeniach do koralika na 
mno enie i dzielenie liczb w zakresie 30. Zapisuj  rozwi zania  
i formu uj  odpowiedzi. 
Np. W grupie Marty by o 4 dzieci. Marta za yczy a sobie, aby koralik 
dla ka dego z nich wyczarowa  po 6 cukierków. Ile cukierków 
wyczarowa  razem koralik? 
Na stole, przy którym siedzia o 5 dzieci, le a o 25 pisaków. Agata 
poprosi a koralik, eby ka de dziecko otrzyma o po tyle samo 
pisaków. Ile pisaków otrzyma o ka de z dzieci?   

Zadania  
z koralikiem

Dzieci pracuj  indywidualnie. Zadaniem ka dego ucznia jest 
stworzenie komiksu zatytu owanego „Moja przygoda z koralikiem”. 
Komiks ten ma opowiada  o tym jak koralik spe nia trzy yczenia 
danego dziecka. 
Na koniec zaj  dzieci prezentuj  swoje prace. 
Zach  dzieci do zapoznania si  z kolejn  cz ci  przygód Karolci, 
zatytu owan  „Witaj Karolciu!”, w której dziewczynka pos uguje si  
zupe nie innym magicznym przedmiotem.

Moje yczenie

umie  plakat przedstawiaj cy 
Karolci  oraz dymki z yczeniami 
Karolci.

dzieci wklejaj  zadania tekstowe, 
wpisuj  w nie rozwi zania i 
odpowiedzi.



Wychowanie 

i edukacja 

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja
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klasaPoznawanie poj  bibliotecznych: katalog, 

ksi gozbiór, karta czytelnika. Ró nice mi dzy 
bibliotek  a ksi garni . Poznawanie elementów 
sk adowych og oszenia. Komponowanie 
og oszenia. S uchanie tekstów o muzeach. 
Utrwalanie pisowni wyrazów z ko cówk  -um.

Mno enie i dzielenie liczb w zakresie 30. 
Poznawanie polskich banknotów i monet. 
Obliczenia pieni ne, z ote i grosze. Dodawanie 
groszy w zakresie 100. Mierzenie i porównywanie 
d ugo ci odcinków. Mierzenie i obliczanie 
d ugo ci amanej. Zadania tekstowe.

20.1 W bibliotece

Poznawanie poj  bibliotecznych: 
katalog, ksi gozbiór, karta czytelnika, 
czytelnia, wypo yczalnia. Czytanie 
wiersza „Skarga ksi ki”. Uk adanie 
zasad korzystania z ksi ek. 
Wykonanie ok adki na ksi k . 
Mno enie i dzielenie liczb a zakr. 30. 
Ogl danie prezentacji o bibliotekach.

20.2 W muzeum

Prezentowanie przez uczniów swoich 
kolekcji. Definiowanie poj  „muzeum” 
i „skansen”. S uchanie informacji  
o muzeach nauki w Polsce. Mno enie  
i dzielenie liczb w zakresie 30. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych. 
Zasady zachowania w muzeum. 
Planowanie wycieczki do muzeum.

Korzystanie z biblioteki. Zasady korzystania  
z ksi ek. Muzea w Polsce. Muzealne eksponaty  
i miejsca ich eksponowania. Co wolno, a czego 
nie wolno robi  w muzeum? Praca ludzi kina. 
Zasady zachowania si  w kinie. Domy kultury 
jako miejsca rozwijania zainteresowa .

20. Z kultur   
za pan brat

20.3 W kinie

Ogl danie ró nych plakatów filmowych. 
Tworzenie mapy my li poj cia „kino”. 
Zawody zwi zane z kinem. 
Poznawanie polskich banknotów  
i monet. Obliczenia pieni ne, z ote  
i grosze. S uchanie fragmentów muzyki 
filmowej. Gatunki filmów. Wykonanie 
plakatu dowolnego filmu.

Rozpoznawanie instrumentów muzycznych na 
podstawie ich brzmienia.

Wykonanie ok adki na ksi k  z kolorowego 
papieru do pakowania prezentów wed ug 
instrukcji nauczyciela.

20.4 W domu kultury

Odpowiadanie na pytanie „Co to 
znaczy by  kulturalnym”. Dom kultury 
jako miejsce rozwijania zainteresowa . 
Poznawanie elementów sk adowych 
og oszenia. Komponowanie og oszenia. 
Mierzenie i porównywanie d ugo ci 
odcinków. Rozpoznawanie brzmienia 
instrumentów muzycznych.

Internet jako wa ne ród o informacji. 
Poszukiwanie informacji o muzeach i centrach 
nauki znajduj cych si  w Polsce.

Gramy „fair play” – zabawy i gry ruchowe. 
czenie ró nych form ruchu na torze przeszkód. 

Zabawy bie ne i organizacyjno-porz dkowe.



Przygotuj kartoniki z napisami: „ksi gozbiór”, „karta czytelnika”, 
„katalog”, „czytelnia”, „wypo yczalnia” i powie  je na tablicy. 
Dzieci zastanawiaj  si  wspólnie, czego mog  dotyczy  
wszystkie te trzy s owa. Staraj  si  wyja ni  ich znaczenie. Je li  
nie potrafi  okre li , co czy te s owa, mo esz powiedzie  im, e 
chodzi o jedno z dwóch miejsc: o ksi garni  lub o bibliotek . 

Czy znasz te 
poj cia?

W czym podobne s  do siebie 
ksi garnia i biblioteka? Czym ró ni  
si  mi dzy sob ? Co powiedzia yby 
do nas ksi ki, gdyby mog y mówi ? 
Wymie  trzy ulubione ksi ki. 
Dlaczego tak bardzo je lubisz?

Ucze : potrafi okre li  podobie stwa 
i ró nice mi dzy bibliotek  i ksi ga- 
rni , wyja nia poj cia zwi zane  
z bibliotek , wie jak dba  o ksi ki, 
tworzy ok adk  na ksi k , wiczy 
mno enie i dzielenie w zakresie 30.Podziel tablic  na dwie cz ci. Po jednej stronie napisz 

„podobie stwa”, a po drugiej „ró nice”. Dzieci okre laj  ró nice  
i podobie stwa mi dzy bibliotek . Na zasadzie burzy mózgów 
zg aszaj  swoje pomys y. Zapisuj wszystko bez komentarza. 
Kiedy wszystkie propozycje zostan  zapisane, popro  dzieci, aby 
zastanowi y si , które stwierdzenia s  najbardziej trafne, które 
trzeba usun , a które poprawi .

Biblioteka  
i ksi garnia

Przywie  kartoniki z napisami „biblioteka”, „ksi garnia”, 
„czytelnia”, „wypo yczalnia” w ró nych miejscach sali (tak, by by  
do nich swobodny dost p). Nast pnie zadawaj dzieciom pytania, 
ich zadaniem b dzie ustawienie si  pod prawid ow , wed ug nich, 
odpowiedzi . Jak nazywa si  miejsce, gdzie... 1) gromadzi si  
ksi ki? 2) wypo ycza si  ksi ki? 3) czyta si  ksi ki  
i czasopisma? 4) kupuje si  ksi ki? 5) Nale y zachowa  cisz ?

Jak nazywa si  
miejsce, gdzie...

kartoniki z napisami „biblioteka”, 
„ksi garnia”, „czytelnia”, 
„ksi gozbiór”, „katalog”, „karta 
czytelnika”, „wypo yczalnia”, 
wiersz J. Huszczy „Skarga ksi ki”, 
prezentacj  multimedialn  o ró nych 
bibliotekach na wiecie.

20.1  
W bibliotece

Przeczytaj i omów z dzie mi wiersz J. Huszczy „Skarga ksi ki”. 
Spytaj: Na co narzeka ksi ka w wierszu? Czy dzieci j  szanuj ? 
Jakie by y niew a ciwe zachowania dzieci wobec ksi ki? Jak 
my lisz, co powiedzia yby do nas ksi ki, gdyby mog y mówi ?  
Jak nale y korzysta  z ksi ek? Dzieci w grupach uk adaj  
zasady (zdania lub rymowanki) nt. tego jak nale y obchodzi  si  
z ksi kami. Prezentuj  zasady i przepisuj  je do zeszytów.

Jak korzysta  
z ksi ek?

kolorowy papier do pakowania.

Powiedz dzieciom, e jednym ze sprawdzonych sposobów na to, 
by ksi ka si  nie niszczy a jest owini cie jej w foli  lub papier. 
Bardzo cz sto ok adki ksi ek w bibliotece s  w a nie tak 
zabezpieczane. Dzieci wykonuj  ok adk  na ksi k   
z kolorowych papierów do pakowania wed ug twoich instrukcji.

Ok adka  
na ksi k

Dzieci mno  i dziel  liczby w zakresie 30. Rozwi zuj  zadania 
tekstowe. Zapisuj  formu y matematyczne do ilustracji.

Zadania 
matematyczne

Biblioteki wiata

Zapytaj dzieci, czy wiedz , gdzie znajduje si  najbli sza 
biblioteka (oprócz tej szkolnej), czy kiedy  ju  tam byli? Czym 
ró ni si  ta biblioteka od biblioteki szkolnej? Poka  dzieciom 
prezentacj  multimedialn  o ciekawych bibliotekach wiata. 
Spytaj, która biblioteka najbardziej im si  podoba a.

stwórz tabelk  z ró nicami  
i podobie stwami ksi garni  
i biblioteki.

dzieci zapisuj  zasady korzystania 
z ksi ek.

Dowoln  technik  wykonaj 
prac  plastyczn  pod tytu em 
„Moja wymarzona biblioteka”.



Ch tne dzieci przynosz  na zaj cia swoje kolekcje (kto  mo e 
zbiera  znaczki, a kto  samochodziki). Wystawiaj  przedmioty na 
awkach, tak, aby ogl daj cy je koledzy mogli podziwia  
eksponaty. Opowiedz dzieciom, co znacz  poj cia „wystawa” 
i „eksponat”. Zwró  uwag  dzieci na ich zachowanie w muzeum. 

Wystawa  
„Moje skarby”

Do którego z przedstawionych 
muzeów chcia by  si  wybra ? Jakie 
powinno by  muzeum, eby dzieci 
chcia y je zwiedza ? Wymy l w asne 
muzeum. Co w nim poka esz?

Ucze :  
poznaje poj cia zwi zane  
z muzeum, poznaje muzea nauki, 
wie jak zachowywa  si  w muzeum, 
wiczy mno enie i dzielenie  

w zakresie 30.Umie  na tablicy w rozscypce wyrazy „muzeum” i „skansen” oraz 
ich definicje. Dzieci dopasowuj  poj cia do odpowiedniej definicji. 
Rozmawiaj  o tym, co wiedz  ju  o muzeach. Spytaj dzieci: Czy 
byli cie ostatnio w jakim  muzeum? Co tam widzieli cie? Jakie 
znacie muzea? Nast pnie dzieci tworz  wyrazy z ko cówkami 
-um. Zapisuj  je w zeszycie w kolejno ci alfabetycznej.

Muzeum  
i skansen

Przeczytaj dzieciom krótkie teksty informacyjne dotycz ce 
ró nych muzeów nauki znajduj cych si  w Polsce (Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Nauki EXPERYMENT  
w Gdyni, Ogród Do wiadcze  w Krakowie). Wyja nij ró nic  
mi dzy muzeum nauki a zwyk ym muzeum. Porozmawiaj na 
temat wys uchanych tekstów. Dzieci zaznaczaj  na mapie Polski 
najciekawsze muzea nauki.

Muzea nauki  
w Polsce

kartoniki z napisami „muzeum”, 
„skansen” oraz kartoniki  
z definicjami tych poj ,  
ulotki muzeów znajduj cych si  
blisko waszej szko y.

20.2  
W muzeum

Wybrane dziecko staje na rodku klasy i udaje, e jest jak  
rze b , nadaje tej rze bie tytu . Nast pnie nieruchomieje. 
Do cza do niego kolejny ucze , który musi si  w t  rze b  jako  
wpasowa  i nada  jej nowy tytu . Potem do cza trzecie dziecko  
i nadaje nowy tytu . Potem nast puje zmiana, wszystkie trzy 
osoby siadaj  w awkach, a na rodek klasy wychodzi inny ucze .

ywe eksponaty

(dla ch tnych) swoje kolekcje 
przedmiotów.

Dzieci mno  i dziel  liczby w zakresie 30 – zapisuj  wyniki  
w tabelce funkcyjnej. Zapisuj  formu y matematycznych do 
przedstawionych ilustracji i rozwi zuj  zadania.  
Zadanie "Wystawa eksponatów" - liczby parzyste i nieparzyste.  
Rozwi zuj  przygotowane przez ciebie zadania tekstowe 
zwi zane z tematyk  dnia. 

Liczenie 
eksponatów

Przedstaw dzieciom stwierdzenia mówi ce o tym, jak nale y 
zachowywa  si  w muzeum. Je eli s  one prawdziwe – dzieci 
podnosz  praw  r k  do góry, je li nie – zas aniaj  oczy. 
Przyk ady stwierdze  „w muzeum mo na dotyka  eksponatów”, 
„w muzeum mo na g o no krzycze ”, „w muzeum mo na 
rozmawia ”, „w muzeum mo na si  u miecha ” itd.

Prawda-fa sz

Ciekawe muzea  
w mojej okolicy

Dzieci wypowiadaj  si  na temat: Jak powinno wygl da  
muzeum, aby chcia y je odwiedza  dzieci? Co dla uczniów jest 
wa ne, kiedy odwiedzaj  muzeum, co jest dla nich ciekawe? 
Poka  dzieciom ulotki lub strony internetowe muzeów 
znajduj cych si  niedaleko waszej szko y. Zdecydujcie wspólnie, 
gdzie wybierzecie si  na kolejn  wycieczk . 

umie  map  Polski, na której 
zostan  zaznaczone najciekawsze 
muzea nauki.

dzieci zapisuj  wyrazy  
z ko cówkami -um.



Dzieci ogl daj  wywieszone na tablicy plakaty filmowe. Swobo- 
dnie wypowiadaj  si  na temat ich ulubionych filmów i bajek. 
Mówi  co ostatnio widzia y w kinie. Nast pnie przeprowad  
zabaw  ruchow  – lustro. Dzieci parami staj  naprzeciw siebie. 
Jedna osoba pokazuje ró ne miny, druga osoba „lustro” pokazuje 
to samo – na laduje jej ruchy. Po 2 minutach dzieci zamieniaj  
si  rolami. 

Ulubione filmy  
i bajki

Który zawód zwi zany z filmem 
najbardziej chcia by  wykonywa ? 
Który zawód zwi zany z filmem jest 
wed ug Ciebie najtrudniejszy? Czy 
chcia by  wyst pi  w filmie? W jakim? 
Dlaczego?

Ucze : 
wymienia zawody zwi zane z kinem, 
rozpoznaje polskie banknoty 
i monety, rozpoznaje nastrój muzyki 
filmowej, uk ada kodeks „Jak by  
najbardziej denerwuj cym widzem”.Dzieci otrzymuj  niewielkie karteczki, na których zapisuj  swoje 

skojarzenia do wyrazu „kino”. W centralnej cz ci tablicy zapisz 
tytu  mapy my li – „KINO”. Nast pnie przywie  karteczki. Dzieci 
decyduj , czy skojarzenia te s  w czym  podobne do siebie 
(nale  do tej samej kategorii). Te które s , nale y zgrupowa  
razem. Na koniec dzieci staraj  si  wymy li  nazwy utworzonych 
kategorii skojarze . 

Kino – mapa my li

Przygotuj karteczki z zawodami zwi zanymi z kinem (aktor, 
re yser, scenarzysta, kompozytor, scenograf, makija ysta, 
„operator”). Dzieci w asnymi s owami t umacz , czym zajmuj  si  
te osoby podczas powstawania filmu. Nast pnie ch tne dzieci 
losuj  karteczki z zawodami i albo pokazuj  has o za pomoc  
ruchu, albo rysuj  je na tablicy. Pozostali uczniowie odgaduj ,  
o który zawód chodzi. 

Zawody zwi zane  
z kinem

plakaty filmowe, karteczki  
z zawodami zwi zanymi z kinem: 
„aktor”, „re yser”, „scenarzysta”, 
„kompozytor”, „scenograf”, 
„makija ysta”, „operator”, fragmenty 
utworów muzyki filmowej, polskie 
banknoty i monety, dla ka dego 
dziecka: niewielkie karteczki. 

20.3  
W kinie

Dzieci ogl daj  polskie banknoty i monety. Wyró niaj  ich 
elementy charakterystyczne. Okre laj , kto znajduje si  na 
banknotach. Nast pnie dokonuj  oblicze  pieni nych na z otych 
i groszach. Wykonuj  zadania matematyczne na dodawanie 
groszy w zakresie 100.

Przy kasie

Zapytaj dzieci, czy potrafi  podzieli  filmy na jakie  kategorie. Jak 
nazywaj  si  mieszne filmy? A jak smutne? A jak takie, 
 w których bohaterowie maj  wiele przygód? Porozmawiaj z 
dzie mi o gatunkach filmowych. Nast pnie przygotuj ró ne 
przyk ady muzyki filmowej doskonale oddaj cej nastrój w filmach. 
Zadaniem dzieci b dzie uwa ne wys uchanie fragmentów 
utworów i odgadni cie, z jakiego rodzaju filmu pochodz . 

Muzyka filmowa

Rodzice lub dziadkowie cz sto narzekaj , e obecnie kino bardzo 
ró ni si  od tego, co by o kiedy . Kiedy  nie by o w nim mo na 
je  popcornu i pi  napojów gazowanych, wi c nikt nie musia  
denerwowa  si  adnym chrupaniem. Zastanówcie si , jakie 
zachowania najbardziej przeszkadzaj  innym w kinie. Nast pnie 
podziel dzieci tworz  w grupach kodeks sk adaj cy si  z co 
najmniej 5 zasad „Jak by  najbardziej denerwuj cym widzem”.

Zasady na opak

Wykonanie plakatu 
filmowego

Dzieci ponownie ogl daj  plakaty filmowe. Nast pnie na kartce 
A4 same wykonuj  plakaty do istniej cych lub nieistniej cych 
filmów lub bajek. Na zako czenie – Aleja s aw. Dzieci staj   
w dwóch rz dach naprzeciwko siebie. Nauczyciel zapowiada po 
kolei ka de dziecko, tak, jakby by o najwi ksz  gwiazd  filmow . 
Przechodzi ono pomi dzy rz dami, a pozostali nagradzaj  je 
oklaskami.

umie  plakaty filmowe i zapisz 
has o do mapy my li: „KINO”. 

dzieci zapisuj  dzia ania  
i obliczenia pieni ne.



Dzieci siedz  w kr gu. Podaj  sobie drobny przedmiot (np. pi k , 
maskotk ). Osoba, która trzyma maskotk  w r ku odpowiada na 
pytanie: Co to znaczy by  kulturalnym? Czy jeste  osob  
kulturaln ? Dlaczego? Po odpowiedzi przekazuje maskotk  dalej. 
Nast pnie dzieci przemieszczaj  si  swobodnie po sali. Gdy 
uderzysz w trójk t dzieci musz  uk oni  si  w kierunku najbli szej 
jej osoby i powiedzie  „Dzie  dobry”.

B d my  
kulturalni!

Kto w twoim otoczeniu jest osob  
najbardziej kulturaln ?   
Na jakie zaj cia w domu kultury 
chcia by  ucz szcza ? 
U ó  has o reklamuj ce dom kultury.

Ucze : poznaje dom kultury, 
wypowiada si  na temat swoich 
zainteresowa , odnajduje b dy  
w og oszeniu, mierzy odcinki  
i porównuje ich d ugo ci, rozpoznaje 
d wi ki instrumentów.Wszystkie dzieci ogl daj  ilustracje przedstawiaj ce dzieci i ich 

zainteresowania. Dzieci swobodnie wypowiadaj  si  na temat 
ilustracji. Spytaj: Jakie s  Wasze zainteresowania? Czy umiecie 
na czym  gra  Jeste cie zuchami? Gracie w szachy? Czy gdzie  
w naszej okolicy znajduje si  takie miejsce, gdzie odbywaj  si  
ró ne zaj cia? Miejsce, gdzie mo na rozwija  swoje 
zainteresowania? Co to jest dom kultury?

Moje 
zainteresowania

Przynie  tablic , do której przyczepione s  ró ne og oszenia, 
takie, jakie mo na znale  w domu kultury. Wybrane dzieci 
czytaj  na g os tre  og osze . Spytaj: Jakie elementy wspólne 
zawieraj  wszystkie og oszenia? Nast pnie opisz dzieciom 
prawid owo napisane og oszenie: jest krótkie, ma okre lonego 
nadawc , czas i miejsce wydarzenia (czasem przyczyn ), ma okr. 
odbiorc  oraz znajduje si  w nim sposób kontaktu z nadawc .

Na tablicy  
og osze

ilustracje przedstawiaj ce dzieci  
i ich zainteresowania, 
niew a ciwie napisane og oszenia, 
tablic  z ró nymi og oszeniami,  
nagrania ró nych instrumentów, 
trójk t, 
dla ka dego dziecka: karty  
z odcinkami o ró nej d ugo ci.

20.4 W domu 
kultury

Dobierz dzieci w pary. Rozdaj dzieciom niew a ciwie napisane 
og oszenia. Dzieci maj  za zadanie okre li , jakie b dy pope ni  
autor og oszenia. Dzieci komponuj  og oszenia wed ug wcze niej 
okre lonych zasad. Dzieci, w parach, tworz  og oszenie na 
wybrany przez siebie temat. Je li og oszenie b dzie napisane 
poprawnie – b d  je mog y umie ci  na tablicy og osze .

Piszemy  
og oszenia

Dzieci stoj  w parach i wykonuj  twoje polecenia: „nosy do 
nosów, stopy do stóp, plecy do pleców, r ce do r k”. Dzieci  
w parach dotykaj  si  wymienionymi cz ciami cia a. Na has o 
„ludzie do ludzi” nale y szybko zmieni  partnera. Dziecko 
pozostaj ce bez pary wydaje nowe polecenia. 
 

Ludzie do ludzi

Dzieci mierz  i porównuj  d ugo  odcinków. Obliczaj  d ugo ci 
amanej. Szukaj  odpowiedzi na pytanie: Kto ma bli ej do domu 
kultury?  
Przypomnij dzieciom zagadnienie figur geometrycznych. Dzieci 
uk adaj  budowle z poznanych figur geometrycznych.

Mierzenie d ugo ci 
odcinków

W tym jestem dobry

W cz dzieciom nagrania ró nych instrumentów. Dzieci 
rozpoznaj  instrumenty na podstawie ich brzmienia. Na 
zako czenie dzieci staj  w kr gu. Ka de dziecko po kolei staje na 
rodku i pokazuje lub mówi, w czym jest dobre. Reszta klasy 

nagradza je oklaskami. Podkre l, e ludzie s  dobrzy  
w ró nych rzeczach (np. w ruszaniu uszami itp.).

umie  ilustracje przedstawiaj ce 
dzieci i ich zainteresowania.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Pantofelki, kalosze, sanda y, klapki, 
kozaki, mokasyny, baletki, trampki, 
adidasy, japonki, chodaki, 
espadryle... Buty to jeden z 
najbardziej istotnych elementów 
ubioru ludzkiego. Stare, znoszone 
l duj  w koszu lub na dnie szafy. 
Czy zastanawiali cie si  kiedy , co 
dzieje si  z zapomnianymi butami?  
 
Wasze zadanie polega na 
stworzeniu WSPÓLNEJ WYSTAWY 

do MUZEUM ZAPOMNIANYCH 
BUTÓW. Ka dy z Was wykona 
przynajmniej jeden EKSPONAT, do 
którego do czycie ETYKIET  oraz 
OPIS. Etykieta powinna zawiera  
tytu  dzie a, jego autora, technik  i 
rok powstania. Swojej wystawie 
nadacie oryginalny TYTU , który 
umie cicie w miejscu widocznym  
dla zwiedzaj cych.

kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz  
z punktacj , 
kart  pracy z narysowanymi czterema butami, 
przyk ady podpisów ró nych dzie  sztuki, np w 
albumach o sztuce lub na przygotowanych przez 
Ciebie kartonikach

Rozgrzewka

1. DZIURA W BUCIE 
Przynie  na zaj cia stary, dziurawy but i 
zapytaj: "Jak my licie, sk d wzi a si  dziura 
w tym bucie?" 
2. IMPROWIZACJE Z BUTEM 
Dzieci siedz  w kr gu. Ch tna osoba bierze 
do r ki but z poprzedniego wiczenia i 
obchodzi si  z nim tak, jakby by  jakim  
innym obiektem (np. pi k , tac , kapeluszem, 
kotem). Pozostali uczestnicy odgaduj , o jaki 
obiekt chodzi. 
3. PODZIA  NA GRUPY 
Podziel dzieci na 4-5-osobowe zespo y 
poprzez losowanie lub inn  przyj t  metod .

W muzeum  
zapomnianych butów
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co najmniej jeden stary lub nieu ywany but (taki, 
który mo na zniszczy ), 
aby zmieni  wygl d butów, uczestnicy mog  
korzysta  z najró niejszych materia ów, takich jak: 
guziki, skrawki materia u, wst ki, papier kolorowy, 
bibu a, flamastry, agrafki, papier do pakowania 
prezentów, szary papier itd. 
no yczki, klej, zszywacz, 
kartki z kolorowego bloku technicznego

W muzeum butów

Alternatywne tytu y Stare, zapomniane Etykiety Tworzenie ekspozycji

Popro  dru yny, aby stan y przy swoich 
wystawach. Teraz mo esz poczu  si  jak w 
muzeum! Podejd  do ka dego zespo u, 
przeczytaj opisy i przyjrzyj si  wszystkim 
eksponatom. 
Zapro  dzieci do zabawy "Wizyta w muzeum 
zapomnianych butów". Popro  uczestników, 
aby uwa nie obejrza y wystaw , zachowuj c 
si  przy tym tak, jakby byli w prawdziwym 
muzeum. 
Na zako czenie popro  dzieci o podzielenie 
si  refleksjami, zarówno tymi dotycz cymi 
pracy nad zadaniem, jak i rozwi za  innych 
grup.

Uczestnicy najpierw pracuj  w parach lub 
trójkach (w ramach swojej grupy). Dla ka dej 
takiej podgrupy przygotuj trzy lub cztery 
nieoczywiste, inspiruj ce obrazy np. M. C. 
Eshera (mo na je znale  w internecie). 
Ka da podgrupa ma za zadanie wymy li  jak 
najwi cej tytu ów zaprezentowanych im 
obrazów. Nast pnie dla ka dego dzie a 
wybieraj  jeden, najlepszy ich zdaniem tytu . 
Potem ca a dru yna wybiera najlepszy, 
najbardziej oryginalny i trafny tytu  spo ród 
wszystkich wyselekcjonowanych przez 
podgrupy. Kiedy uda si  ju  to zrobi , zespo y 
prezentuj  swoje propozycje ca ej klasie. 
Uczniowie dyskutuj  i ustalaj  jeden nalepszy 
tytu  dla ka dego dzie a.

Przeczytajcie wspólnie tre  zadania i 
punktacj . Wyja nijcie dok adnie wszystkie 
niezrozumia e poj cia.  
Popro  dru yny, aby po o y y przed sob  
wszystkie zgromadzone przez nich buty. 
Nast pnie ka dy uczestnik bierze do r ki 
jeden but (nie musi to by  ten przyniesiony 
przez niego) i dok adnie mu si  przygl da. 
Popro  dzieci, by zamkn y oczy i wyobrazi y 
sobie, co prze y  trzymany przez nich but, 
jakich sytuacji by  wiadkiem, z kim i gdzie 
chodzi , biega , w drowa , ta czy . Nast pnie 
dzieci na otrzymanych kartach pracy szkicuj , 
jak mo na zmieni  wygl d butów, by pokaza  
te historie. Aby zrealizowa  swój projekt, 
uczestnicy mog  ci  buty, dekorowa  je, 
szarpa , zmienia  ich kszta , kolor i rozmiar.

Kiedy praca nad butami zostanie zako czona, 
dru yny mog  zabra  si  za tworzenie etykiet 
do poszczególnych eksponatów. Ka da etykieta 
powinna zawiera  autora, tytu  dziela, technik  
oraz rok jego powstania. Aby dzieci zapozna y 
si  ze sposobem podpisywania dzie  sztuki, 
mo esz przeczyta  im przyk adowe podpisy z 
albumów o sztuce lub samodzielnie 
przygotowa  kartoniki z takimi podpisami. 
Zwró cie uwag  na ró ne techniki plastyczne, 
jakimi wykonywane s  prace. Dzieci mog  
spróbowa  okre li  swoj  technik  w sposób 
artobliwy (np. krepa na bucie gumowym itp.). 

Do stworzenia etykiet dzieci mog  wykorzysta  
te same materia y, których u ywa y do 
przerabiania butów.

Do ka dego eksponatu uczestnicy powinni 
do czy  krótki opis. Mo esz u atwi  im prac  
zapisuj c na tablicy kilka pyta : Co 
przedstawia Twoje dzie o? Jak wygl da Twój 
but? Jaka jest historia Twojego buta? Jaki by  
Twój but? Jaki jest teraz? Co Ci  
zainspirowa o?  
Kiedy wszystkie elementy wystawy b d  
gotowe, dru yna ustawia je na jednej awce. 
Dzieci staraj  si  rozmie ci  swoje eksponaty 
tak, aby wystawa by a ciekawa dla 
zwiedzaj cego. 
Dru yny przygl daj  si  swoim eksponatom, 
próbuj  odnale  jak najwi cej cech 
wspólnych. Na tej podstawie tworz  ró ne 
propozycje tytu ów wystawy i wybieraj  
najlepsz  z nich.

pomys owo  wybranego eksponatu 1 - 10p.

jako  artystyczna wybranego buta 1 - 10p.

staranno  wykonania etykiet 1 - 10p.

tytu  jest widoczny dla 

zwiedzaj cych wystaw 0 lub 10

wspó praca w grupie 1 - 10p.



Wychowanie 

i edukacja 

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja 

dnia

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

2
klasaSwobodne wypowiedzi na temat sposobów  

sp dzania wolnego czasu  w rodzinnym gronie.  
Nazwy czynno ci w odpowiednich porach dnia.  
Utrwalanie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym, 
wyrazów z -arz w nazwach zawodów oraz 
przymiotników w rodzaju m skim i e skim. 

Odczytywanie i zaznaczanie godzin na zegarze. 
Obliczenia  zegarowe. Dodawanie i odejmowanie 
pe nych dziesi tek w zakresie 100, dzia ania typu: 
20 + 5, 25 – 5  oraz 20 + 12 (bez przekroczenia 
progu dziesi tkowego). Rozwi zywanie zada  
tekstowych. Odczytywanie licz z danego zakresu.

21.1 Album rodzinny

Wielozdaniowe spójne wypowiedzi nt. 
cz onków rodziny oraz wspólnie 
sp dzanego czasu wolnego.  
Rozk ad dnia. Przyporz dkowanie 
nazw czynno ci do odpowiednich pór 
dnia. Utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” 
wymiennym. Zegar: odczytywanie  
i zaznaczanie godzin. Portret rodzinny. 

Rodzinne formy aktywno ci w ró nych porach 
roku. Zachowanie bezpiecze stwa podczas 
korzystania z urz dze  elektrycznych. 21.2 Domowe 

porz dki

Nazywanie i okre lanie przeznaczenia 
domowych urz dze  technicznych. 
Zasady bezpiecznego korzystania  
z urz dze  elektrycznych. Zapoznanie 
z instrukcj  obs ugi wybranego 
urz dzenia. Nazwy czynno ci. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 
100. Gimnastyka przy drabinkach.

ycie rodzinne: zaj cia, zabawy. Aktywny wypo- 
czynek w rodzinie. Cz onkowie rodziny. Rodze - 
stwo. Bli ni ta. Sposoby sp dzania wolnego cza- 
su z rodze stwem. Zawody ludzi i ich czynno ci.  
Zawody zwi zane z naszym bezpiecze stwem.  
Zasady zachowania si  w teatrze. Ludzie teatru.

21. 
 Ksi ga domu

21.3  Gdy rodziców 
nie ma w domu...

S uchanie opowiadania H. Bechlerowej 
„B czek”. Rozmowa kierowana nt. 
rodze stwa. Tworzenie rodziny wyra- 
zów. Utrwalenie pisowni przymiotników 
w r. m skim i e skim. Dzia ania mate- 
matyczne typu: 25 + 5, 25 - 5. Nauka 
piosenki Fasolek „Zabior  brata”. 
Tworzenie ksi gi „Quizów rodzinnych”.

Nauka piewania piosenki Fasolek „Zabior  
brata” (tekst i muzyka: www.czasdzieci.pl).  

piewanie solo i z akompaniamentem.  
Zabawy rytmiczno-ruchowe. 

Domowe urz dzenia elektryczne. Urz dzenia 
techniczne i sprz ty domowe. Zasady bezpie- 
cznego korzystania z urz dze  elektrycznych. 

21.4  Kto kim jest?

Samodzielne czytanie fragmentów 
wierszy o zawodach – praca  
w grupach. Zawody bliskich osób. 
Rozpoznawanie i nazywanie zawodów 
- pisownia z ko cówk  -arz. Zabawa 
na ladowcza „Stra ak”. Dodawanie  
i odejmowanie liczb jednocyfrowych 
do/od dwucyfrowych typu: 35+2, 37-2. 

Tworzenie dokumentu Word; wstawianie tabeli, 
w a ciwo ci tabeli.  
Projektowanie „Ksi gi quizów rodzinnych”. 21.5 Na deskach 

teatru

Wirtualna wycieczka do teatru. Wielo- 
zdaniowe wypowiedzi nt. teatru; 
zawody zwi zane z teatrem. Insceni- 
zacja utworu M. Kownackiej „Wiosna 
si  budzi”. Bogacenie s ownictwa.  
Poznawanie repertuaru teatralnego 
jako ród a informacji. Dodawanie liczb 
2-cyfrowych bez przekraczania progu. 

wiczenia kszta tuj ce górne partie mi ni oraz 
rozci gaj ce - przy drabinkach.  
Mini-sztafeta: bieg w przód do wyznaczonego 
miejsca z przyborem.  
Wiosenny marszobieg -pokonywanie naturalnych 
przeszkód; ruch na wie ym powietrzu. 



Przeczytaj dzieciom wiersz „Album rodzinny”. Dzieci porównuj  
tre  wiersza ze swoimi do wiadczeniami. Omawiaj  zawarto  
albumów, które przynios y na zaj cia. Zwró  uwag  na 
znajomo  przez dzieci koligacji mi dzy cz onkami rodziny, imion 
cz onków rodziny oraz niektórych ciekawostek z ycia. 
Porozmawiaj z dzie mi o wi zach rodzinnych mi dzy cz onkami 
rodziny (równie  z tymi nie yj cymi).

Wprowadzenie  
do zaj

Czy to prawda, e czas niekiedy 
p ynie wolno, a innym razem biegnie 
szybko? W jakich momentach? Jak 
zauwa y  „up yw czasu”? Czy znasz 
sposób na „zatrzymanie” czasu?

Ucze : wypowiada si  nt. cz onków 
rodziny, racjonalnie planuje rozk ad 
zaj , przyporz dkowuje nazwy 
czynno ci do odpowiednich pór dnia, 
poprawnie odczytuje godziny, 
utrwala pisowni  wyrazów z „ó”.Dzieci wypowiadaj  si  w d u szej, spójnej formie nt. cz onków 

rodziny oraz wspólnego sp dzanego czasu wolnego na 
podstawie ilustracji oraz do wiadcze . Omawiaj  pomys y  
z przyniesionych przez czasopism oraz przyk adów z ich ycia 
(poparte zdj ciami rodzinnymi). Dzieci mapy zdarze  „Co zrobi   
z wolnym czasem?”

Czas

Umie  na tablicy przyk adowy rozk ad dnia: (wyrazowo-obrazko- 
wy z podzia em na: rano, po udnie, popo udnie, wieczór).  Zwró  
uwag  na fakt, e obok czasu wolnego mamy „sta e” punkty dnia 
wynikaj ce z obowi zków codziennych ka dego cz onka rodziny.  
Dzieci przyporz dkowuj  nazwy czynno ci do odpowiednich pór 
dnia. Wed ug wzoru planuj  rozk ad dnia dla swojej rodziny  
w zeszycie). Na koniec dzieci czytaj  swoje prace.

Rozk ad dnia

wiersz T. Chwastek-  
- Latuszkowej „Album rodzinny” 
ilustracje nt. atrakcyjnego sp dzania 
czasu wolnego z rodzin ,  
kartoniki z nazwami czynno ci,  
du y model zegara,  
przyk adowy rozk ad dnia, zadania 
matematyczne dla ka dego dziecka. 

21.1  
Album rodzinny

Omów z dzie mi ortogramy z wyrazami: szósta, siódma, ósma 
przygotowane przez uczniów jako praca domowa). Przypomnij 
zasad pisowni „ó” wymiennego. Dzieci utrwalaj  pisowni  
wyrazów z „ó” wymiennym w przygotowanym tek cie z lukami.  
Uzupe niaj  plansz  ortograficzn  o nowe wyrazy, w których  
wyst puje „ó” wymienne.

Zabawy 
ortograficzne

album rodzinny, 
model papierowy zegara, 
ortogramy, 
materia y plastyczne do wykonania 
kola u „Portret rodzinny”, 
czasopisma z pomys ami na 
aktywne sp dzanie czasu wolnego, 
ró ne „czasomierze”.

Przecztaj wiersz L. Wiszniewskiego „Zegar”. Nast pnie dzieci 
odpowiadaj  na pytania: Do czego s u y zegar?, Czy pomaga 
nam w organizacji dnia? W jaki sposób zegar odmierza czas? 
(równo, po sekundzie, minucie, godzinie). Zegar: dzieci odczytuj  
i zaznaczaj  godziny na modelu zegara, dokonuj  oblicze  
zegarowych na karcie z matematycznymi zadaniami. Rozwi zuj  
zadania tekstowe z rozwi zaniem graficznym. 

Zegar

Dzieci omawiaj  wybrane zdj cie z albumu rodzinnego 
przedstawiaj ce najbli szych cz onków rodziny (z uzasadnieniem 
swojego wyboru). Nast pnie przedstawiaj  „porter rodzinny”  
w formie „wypuk ej” z wykorzystaniem techniki kola u: wyci te 
twarze ze zdj cia, pozosta e elementy z materia ów ró nych: 
folia, tkanina, masa plastyczna, elementy dekoracyjne itp.  
Po wykonaniu zadania organizuj  wystaw  prac.

Portret rodzinny

Czasomierze  
w naszym yciu

Omów znaczenie „czasomierzy” w yciu cz owieka (z omówie- 
niem konkretnych przyk adów przyniesionych przez dzieci). Zwró  
uwag  na w a ciwe planowanie rozk adu dnia z zachowaniem 
równowagi mi dzy obowi zkami, a przyjemno ci  i wypoczyn- 
kiem. Podkre l znaczenie WSPÓLNEGO realizowania 
zaplanowanych dzia a  (z wykluczeniem obowi zków 
zawodowych), maj cych wp yw na zacie nianie wi zi rodzinnych.

umie  rozk ad dnia  
wyrazowo-obrazkowy, ilustracje 
„Jak atrakcyjnie sp dza  wolny 
czas z rodzin ?”, model zegara, 
kartoniki z nazwami czynno ci, 
plansze ortograficzne o „ó” 
wymiennym.

dzieci zapisuj  zaplanowany 
rozk ad dnia, przyk ady wyrazów  
z „ó” wymiennym: wóz, mrówka, 
siódma, ósma, itd.

Praca konkursowa:  
Napisz kilkuzdaniow  prac  
nt. : W mojej rodzinie bawimy 
si  „superowo”...



Dzieci ogl daj  przyk adowe urz dzenia elektrycznych, których 
u ywamy w domu: elazko, mikrofalówka, odkurzacz, ekspres do 
kawy, czajnik, robot kuchenny, blender itp. Odpowiadaj  na pyt. 
Do czego s u ? Co maja wspólnego? Kto z nich korzysta  
w domu?... Uk adaj  kartoniki z nazw  urz dzenia obok 
naturalnego eksponatu.

Do czego to s u y? W jaki sposób pomagasz w domu?  
W jaki sposób urz dzenia „pracuj ”? 
Które urz dzenie elektryczne jest 
„niezast pione” w domu? Do czego 
poza sprz taniem mo na wykorzysta  
odkurzacz?

Ucze : 
nazywa i okre la przeznaczenia 
domowych urz dze  technicznych, 
stosuje zasady bezpiecznego korzy- 
stania z urz dze  elektrycznych, 
korzysta z instrukcji obs ugi urz dz.Praca w zespo ach: ka da grupa losuje trzy nazwy urz dze  

technicznych i w okr. czasie dopisuje nazwy czynno ci jakie 
wykonuje dane urz dzenie oraz okre la ich przeznaczenie. 
Kontrola kole e ska: po up ywie okre lonego czasu zespo y 
„przesuwaj  si ” na stanowisko obok i korzystaj c „ze ci gawki” 
kontroluj  prac  zespo u (za poprawn  odp. przyznaj  punkt). 
Nast pnie wszyscy tworz  wspóln  tabel  z „wytworów” pracy.

Nazwy czynno ci

Porozmawiaj z dzie mi nt. korzystania z urz dze  elektrycznych. 
Zwró  uwag  na zasady bezpiecznego korzystania z tych 
urz dze  (w oparciu o plansz  zasad): zakaz w czania do pr du 
bez asysty doros ych, konieczno  sprawdzenia stanu technicz- 
nego, oszcz dzanie energii po sko czonej pracy urz dzenia, 
bezpieczne chwytanie przewodów elektrycznych, itd. 
Dzieci omawiaj  zasad  obs ugi i dzia ania budzika.

Zasady 
bezpiecze stwa

urz dzenia techniczne domowego 
u ytku, kopie instrukcji obs ugi 
wybranych urz dze  technicznych 
(poci te), zasady u ytkowania 
urz dze  elektrycznych,  
kartoniki z nazwami czynno ci, 
ilustracje urz dze  technicznych, 
kartoniki z nazwami urz dze  tech., 
zadania matematyczne z tre ci .21.2 Domowe 

porz dki
Dzieci zapoznaj  si  w grupach z instrukcj  obs ugi wybranego 
urz dzenia. Nast pnie otrzymuj  poci t  na zdania instrukcj  
obs ugi innego urz dzenia elektrycznego. Dzieci odczytuj , 
redaguj  w logiczn  ca o  (sklejaj  na kartce) oraz umieszczaj  
przy odpowiednim urz dzeniu instrukcj  jego obs ugi. Odczytuj   
g o no instrukcje obs ugi. Na koniec zadania powiedz dzieciom 
jak wa ne jest czytanie instrukcji obs ugi.   

Instrukcja obs ugi

fartuszek domowy, 
budzik elektroniczny (w miar  
mo liwo ci z instrukcj  obs ugi).

Dzieci uzupe niaj  tabelk  zawieraj c  informacje o urz dzeniu: 
nazwa, przeznaczenie, wykonywana czynno , np:  
odkurzacz – do sprz tania pod óg –  odkurza, elazko – do 
prasowania ubra  – prasuje, mikrofalówka – do przyrz dzania 
da  – podgrzewa (rozmra a), itd. Nast pnie dzieci rozwi zuj  
zadania tekstowe powi zane z tematem dnia.

Notatka z lekcji

Dzieci dodaj  i odejmuj  w zakresie 100 pe nymi dziesi tkami:  
rozwi zuj  zadania w formie amig ówek, kolorowanek lub grafów, 
zadania tekstowe typu: u ó  i zapisz tre  zadania do regu y 40
+20=, rozwi  zadanie i dopisz odpowied , zadania nietypowe 
typu: prawda-fa sz, np. 10 s oni i 50 yraf to 100 zwierz t 
(odpowiedzi dzieci udzielaj  za pomoc  umownych znaków, np. 
„ wiate : prawda-zielony, fa sz-czerwony).

Zabawy 
matematyczne

Zaj cia ruchowe

Zaj cia w-f w sali gimnastycznej: gimnastyka przy drabinkach. 
Dzieci wykonuj  wiczenia typu: wiczenia rozgrzewaj ce  
z szarf : wiczenia RR, NN, R i N, tu owia, wiczenia g ówne przy 
drabinkach: zwisy przodem i ty em, „zegar”, wspinanie  
z asekuracj , przej cie poziome  po drabinkach, wiczenia 
rozlu niaj ce: „sprz tanie” mieszkania w rytm muzyki.

zapisz definicj  poj cia „instrukcja 
obs ugi”, wypisz zasady 
bezpiecznego korzystania  
z urz dze  elektrycznych oraz 
umie  przyk adow  instrukcj  
obs ugi w du ym formacie. 

dzieci zapisuj  definicj  „instrukcji 
obs ugi” i rozwi zuj  zadania 
matematyczne z tre ci .

Stwórz samodzielnie 
instrukcj  obs ugi dowolnego 
urz dzenia elektrycznego.



Dzieci samodzielnie zapoznaj  si  z tre ci  wiersza I. Landau  
„Rodze stwo”. Nast pnie analizuj  tre : O czym opowiada 
wiersz? Na co uskar a si  bohaterka wiersza? Jak brzmi ostatni 
wers? (...„nie wytrzymam ... bez tych braci i siostrzyczek”). 
Wyja nij poj cia: rodze stwo, jedynak, bli ni ta (syjamskie) 
wy wietlaj c odpowiednie zdj cia w prezentacji multimedialnej.

Wprowadzenie  
do tematu

Uwa ne s uchanie 
czytanego tekstu

Dzieci s uchaj  opowiadania H. Bechlerowej „B czek”. Próbuj  
oceni  post powania bohaterów, okre li  relacje mi dzy nimi 
oraz wyja ni  przyczyny nieporozumie  mi dzy rodze stwem. 
Dzieci nawi zuj  do w asnych prze y . U wiadom dzieciom rol  
starszego rodze stwa. Dzieci wypowiadaj  si  o sposobach 
rozstrzygania nieporozumie  w rodzinie mi dzy rodze stwem. 

Czy to prawda, e dzieci „g osu nie 
maj ?”  
Doko cz wypowied : „jestem dobrym 
bratem/siostr  poniewa ...” 
Dlaczego warto mie  rodze stwo?

Ucze : 
wypowiada si  nt. rodze stwa, 
zna poj cie „bli ni ta”, tworzy 
rodzin  wyrazów, wiczy obliczenia 
w zakresie 100, rozró nia rodzaje 
przymiotnika.

Dzieci w grupach przedstawiaj  scenk  dramow : „Ten mój 
brat.../siostra”. Nawi zuj  do realnych prze y  dzieci lub 
wymy laj  mo liwe historie. Zwró  uwag  na wychowawcze 
rozwi zywanie konfliktów mi dzy rodze stwem oraz na próby 
samodzielnego rozwi zania konfliktu (bez udzia u rodziców). 

„K ótnia” 
rodze stwa

zdj cia bli ni t (równie  
syjamskich), tekst opowiadania H. 
Bechlerowej „B czek”,  kartoniki 
„Dobry brat”, „Dobra siostra”, dla 
ka dego dziecka: wiersz I. Landau 
„Rodze stwo”, tekst luk, s owa 
piosenki Fasolek „Zabior  brata”, 
zadania matematyczne w zakr. 100, 
kartoniki z wyrazami „z rodziny”.

Podziel dzieci na grupy. Ka dy zespó  losuje jeden wyraz, wokó  
którego tworzy rodzin  wyrazu, np: brat, siostra, mama, tata... 
(dzieci mog  korzysta  ze s owników przyniesionych na zaj cia). 
Dzieci prezentuj  rozwi zania w formie grafu (mapy my li) na 
szarym papierze.

Rodzina wyrazów 21.3 Gdy nie ma 
w domu rodziców.

Dzieci utrwalaj  pisowni  przymiotników w r. m skim i e skim.  
Uzupe niaj  tekst luk odpowiednimi przymiotnikami: „Wojtek 
jest ... bratem Asi. Zawsze ma dobry humor. Pami ta o ... 
s owach, wi c jest ... Nigdy si  nie spó nia, jest bardzo ... Asia 
jest dumna, e ma ... brata, który zawsze staje w jej obronie”. 
(przymiotniki: starszy, kulturalny, punktualny, troskliwy)

Uzupe nianie   
tekstu luk

s ownik j zyka polskiego dla dzieci, 
zdj cia rodze stwa,  
pomys y do stworzenia ksi gi 
„Quizów rodzinnych”,  
arkusz szarego papieru.

Dzieci wykonuj  dzia ania matematyczne typu: 25 + 5, 25 - 5 (bez 
przekroczenia progu dziesi tkowego). Nast pnie przypomnij 
dzieciom poj cia: sk adniki, suma, odjemna, odjemnik, ró nica 
(do utrwalenia plansza matematyczna na tablicy). Dzieci rozwi - 
zuj  zadania typu: zapisz i oblicz ró nic  liczb ..., zapisz i oblicz 
sum  liczb ..., zapisz regu  mat. do ilustracji.

Dzia ania 
matematyczne

Naucz dzieci piosenki Fasolek „Zabior  brata” (tekst i muzyka: 
www.czasdzieci.pl) ze s uchu. Uczniowie piewaj  indywidualnie. 
Przeprowad  zabawy rytmiczno-ruchowe do melodii piosenki: 
wyklaskiwanie rytmu, taktowanie na „trzy”, uzupe nianie zapisu 
nutowego odpowiednimi warto ciami nut itd.

piewamy piosenk

Zaj cia komputerowe: Dzieci tworz  ksi g  „Quizów rodzinnych”, 
tworz  dokument Word, wstawiaj  tabel , w a ciwo ci tabeli. 
Wykorzystuj  zgromadzone materia y - propozycje zabaw  
i quizów mo na podpowiedzie  uczniom z pozycji: „Wielka ksi ga 
quizów rodzinnych” R. Burchlanda (w nawi zaniu do ciekawych 
sposobów sp dzania czasu wolnego).

Ksi ga "Quizów 
rodzinnych"

zapisz list  cech dobrego 
brata/siostry, umie  plansze 
rodzin wyrazów „Cz onków 
rodziny”, wypisz przyk ady 
przymiotników w odpowiednim 
rodzaju, napisz tekst luk i umie  
plansze matematyczne.

dzieci przepisuj  z tablicy tekst luk 
uzupe niony przymiotnikami w 
odpowiednim rodzaju.

Opisz w kilku zdaniach 
swojego brata lub siostr . 
Je li nie masz rodze stwa, 
napisz jakie chcia by, eby 
by o.

Roz ó  dwa kartoniki z napisami: „dobra siostra” i „dobry brat”. 
Dzieci wypisuj  cechy dobrego brata/siostry na poci tych 
karteczkach i uk adaj  je wokó  odpowiednich kartoników. Na 
koniec spytaj dzieci nawi zuj c do zapisanych cech: Czy Ty 
jeste  dobrym bratem/dobr  siostr ? Jak mo esz by  lepszym 
bratem/lepsz  siostr ?

Dobry brat i dobra 
siostra



Dzieci staj  w kr gu i wszystkie na twoje s owo zaczynaj  imitowa  
ruchem osob  wykonuj c  okre lony zawód, np. policjant, informatyk, 
rolnik, nurek itp. Po zako czeniu zabawy dobierz dzieci w pary. 
Ka da para losuje jeden wiersz o zawodach. Dzieci czytaj  fragmenty 
wierszy i nast pnie opisuj  wylosowane zawody pozosta ym dzieciom 
w dowolny sposób z wykluczeniem werbalnego. Nazwy odgadni tych 
zawodów zapisuj  na tablicy.  
Nast pnie przeprowad  z dzie mi dyskusj  nt. „Który zawód jest 
najwa niejszy?” Nawi  do s ów w wierszu „Wszyscy dla wszystkich” 
J. Tuwima: „[...] Tak dla wspólnej korzy ci i dla dobra wspólnego, 
wszyscy musz  pracowa , mój male ki kolego...”.

Kalambury 
Jakich zawodów dzisiaj ju  nie ma? 
Sk d doro li wiedz , kim chc  by ? 
Kim ty chcesz by ? 
Czy zawsze mo na wykonywa  
wymarzony zawód?

Ucze : 
samodzielnie czyta fragmenty  
wierszy o zawodach, rozpoznaje  
i opisuje zawody bliskich, sprawnie 
wykonuje dodawanie i odejmowanie 
do 100.

Dzieci swobodnie opowiadaj  o zawodach swoich rodziców, ich 
miejscu pracy oraz wykonywanych przez nich czynno ciach (efektach 
pracy). Nast pnie projektuj  rebusy, których rozwi zaniem jest nazwa 
zawodu. Dzieci wykorzystuj  materia y z pracy domowej. atwiejsz  
form  mo e by  rozwi zywanie przez dzieci rebusów 
przygotowanych przez ciebie Najciekawsze propozycje dzieci 
eksponuj  na wystawie prac. 
Rozdaj dzieciom karty z ilustracjami zawodów. Dzieci rozpoznaj   
i nazywaj  zawody. Wykonuj  wiczenia ortograficzne utrwalaj ce 
pisowni  nazw zawodów z ko cówk  -arz podpisuj c odpowiednio 
obrazki.

Kto, gdzie i jak 
pracuje?

fragmenty wierszy o zawodach na 
par  (patrz: „Wybór wierszy 
okoliczno ciowych dla klas 1-3”  
K. Lenkiewicz), karty „Piotru ”  
z sylwetami zawodów, rekwizyty 
kojarzone z wybranymi zawodami 
dla ka dego dziecka: karty 
 z zadaniami ortograf.  
i matemat.21.4  

Kto jest kim?Przeprowad  z dzie mi zabaw  w skojarzenia. Jedno dziecko losuje 
kart  „Piotru ” z danym zawodem, pokazuje je pozosta ym, których 
zadaniem jest podanie jak najwi cej skojarze  z wylosowanym 
zawodem. Nast pnie podziel dzieci na 4-osobowe grupy. Dzieci graj  
w karty na zasadach „Piotrusia” kartami z ilustracjami zawodów.  
Przeprowad  zabaw : „Zgadnij, kim b d , jak dorosn ?”.  
Dzieci, wykorzystuj c rewizyty, gr  cia em oraz kostium, 
przedstawiaj  kolegom swój przysz y, wymarzony zawód. 

Zgadnij, kto to?

rekwizyt lub przebranie do tematu: 
„Kim b d , gdy dorosn ?” 
rebus,  
którego rozwi zaniem jest nazwa 
zawodu, 
zdj cie rodzica w miejscu pracy.

Rozdaj ka demu dziecku karty z zadaniami. wykonuj  zadania na 
dodawanie i odejmowanie liczb jednocyfrowych do/od dwucyfrowych 
typu: 35+2, 37-2: 
- zadania na zasadzie amig ówek, np. napisz licz  o 7 mniejsz  od 
danej, co powie liczba 65 do liczby 60? 
- rozwi zywanie zada  tekstowych: Kucharka przygotowa a 25 porcji 
zupy i 5 deserów. Ile naczy  u y a? 
- rachunek pami ciowy: w  – wynik poprzedniego dzia ania jest 
sk adnikiem( lub odjemn ) nast pnego przyk adu itp.

Zabawy 
matematyczne

Dzieci wykorzystuj  naturalne przeszkody w najbli szym otoczeniu 
szko y dla zabaw i wicze  ruchowych na wie ym powietrzu. 
Przeprowad  z dzie mi zabawy bie no-porz dkowe: „Tropiciel”, 
„Slalom”, „Stopa za stop ”, „Ptaki do gniazda. Opowiedz dzieciom  
o wp ywie ruchu na wie ym powietrzu, zasadach odpowiedniego 
hartowania organizmu oraz odpowiedniego ubierania si  stosownie 
do wysi ku organizmu. 

Zaj cia ruchowe

zapisz nazwy zawodów, rebusy, 
ilustracje ludzi przy ró nych 
stanowiskach pracy.

dzieci zapisuj  nazwy zawodów  
z pisowni  -arz oraz kilkuzdaniow  
wypowied  o zawodzie swoich 
rodziców.

U ó  i zapisz zdania  
z nazwami wybranych 
zawodów (minimum 5 zda ).



Opowiedz dzieciom, e jedn  z oryginalniejszych form sp dza- 
nia czasu wolnego z rodzin  jest wyj cie do teatru. Dzieci mówi  
o w asnych do wiadczeniach. Poprzez prezentacj  multimedialn  
„zasymuluj” tak  wizyt  w teatrze (równie  za kulisy). Dzieci 
aktywnie uczestnicz  w prezentacji. W trakcie „stop-klatki” dopo- 
wiadaj , np. bilety kupujemy w ... (kasie), p aszcze zostawiamy 
w ... (szatni), itp. Podpowiedziami s  wyrazy lub ilustracje.

Wirtualna 
wycieczka do teatru

Jakich cech „zazdro cisz” aktorom? 
Czy ka dy mo e zosta  aktorem? 
Co jest ciekawsze: spektakl w teatrze 
czy film? Dlaczego?

Ucze : 
poznaje rol  repertuaru teatralnego 
jako ród a informacji, wzbogaca  
s ownictwo o poj cia zwi zane  
z teatrem, potrafi zainscenizowa  
fragment utworu.Podziel dzieci na grupy. Dzieci przygotowuj  wypowied  o teatrze 

w oparciu o prze ycia i informacje z prezentacji. Przygotowuj  
szkic na szarym papierze teatru z wykorzystaniem kartek  
z wyrazami: scena, widownia, sufler, kulisy, kurtyna, widownia, 
widzowie, aktorzy, rekwizyty, muzyka, scenografia, dekoracje, 
reflektory itp. Nast pnie grupy prezentuj  swoje wypowiedzi.

Szkic teatru

Przygotowanie do inscenizacji: zaprezentuj zawody osób, które 
pracuj  w teatrze i wypisz je na tablicy: sufler, re yser, 
scenarzysta, scenograf, choreograf, kostiumolog, krawiec, 
kamerzysta, d wi kowiec, charakteryzator, makija ystka itd. 
Dzieci próbuj  wyja ni  na czym polega praca ka dego z tych 
zawodów. Nast pnie wykorzystuj  nazwy do pe nienia roli przed 
klasow  inscenizacj . 

Kto pracuje  
w teatrze?

prezentacj  multimedialn  o teatrze, 
kartoniki z nazwami wyrazów oraz 
ekspozycj  przedmiotów (lub ich 
ilustracje) zwi zanych z teatrem, 
zdj cia (lub afisze) sztuk 
teatralnych, tre  zada  
tematycznych w zakresie stu, 
karteczki samoprzylepne, 
przyk adowy repertuar teatralny.21.5 Na deskach 

teatru
Podziel dzieci na 4-osobowe zespo y. Dzieci losuj  rekwizyty, 
które skojarz  ze znan  bajk , a nast pnie przygotuj  do niej 
krótkie scenki i prezentuj  je przed innymi. Do czasu prezentacji 
inscenizacji nie wiedz , jaki utwór przygotowuj  pozosta e 
zespo y – jest to zagadka do rozwi zania.  
Nast pnie dzieci przeprowadzaj  „prób  generaln ” inscenizacji 
utworu M. Kownackiej „Wiosenne przebudzenie”.

Jestem aktorem

rekwizyty i kostiumy do roli  
z inscenizacji,  
wycinki z gazet nt. przedstawie  
teatralnych (relacje  
z premier, recenzje sztuk itp.), 
arkusz szarego papieru.

Dzieci uzupe niaj  samodzielnie tekst luk brakuj cymi literami  
i przepisuj  tekst do zeszytu: „Wybrali my si  z ca  klasa do 
teatru na p...edstawienie pt. „Le ne k...yki”. Bilete...y sprawdzali 
bilety i kierowali p...yby ych na widowni . Nasze miejsca by y w 
dw...ch  ... dach. Rozpocz o si  p...edstawienie. Lalki i akto..y 
mieli pi kne kosti...my. Re...yser stwo...y  interes...j c  inceniza- 
cj . Szcz liwi wr...cili my do szko y”. Oce  prac  dzieci.

Zabawa 
ortograficzna

Zapisz na tablicy has o: „ RÓD A INFORMACJI”. Dzieci w zes- 
po ach przeprowadzaj  „burz  mózgów” i doklejaj  przyk ady 
róde  informacji: telewizja, radio, encyklopedia, gazeta, internet, 

plakat, bilbord, mapa, folder, album, kalendarz, prezentacja itd. 
Poznaj  repertuar teatralny jako ród a informacji. Na zako cze- 
nie zadania spytaj: „W którym z w/w róde  dowiemy si , jakie 
przedstawienia b d  grane?”.

 Teatralny 
repertuar

Teatralne obliczenia

Dzieci dodaj  liczby 2-cyfrowe bez przekraczania progu, typu: 20
+12= wg wzoru: 60+23=60+20+3=80+3=83 
Rozwi zuj  zadania tekstowe o tematyce teatru, np:  
„Do teatru przyjecha o 70 dzieci z klas drugich i 11 opiekunów. Ile 
osób razem przyjecha o do teatru?”. Podobne dzia ania mo na 
zaprezentowa  w grafach, tabelkach czy dzia aniach z has em. 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  teatralnym uk onem.

umie  szkice wypowiedzi uczniów 
o teatrze na szarym papierze, 
nazwy wyrazów lub ilustracje 
przedmiotów zwi zane z teatrem 
oraz plansze z wynikami „burzy 
mózgów”.

dzieci przepisuj  tekst luk 
uzupe niony samodzielnie 
brakuj cymi literami: „u”, „ó”,  
„rz”, „ ”.

U ó  pi  pyta  do danego 
repertuaru teatralnego.



Wychowanie 
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klasaWypowiadanie si  na temat ilustracji, ocenianie 

pracy dy urnych. Uk adanie i zapisywanie zda   
z wykorzystaniem zgromadzonego s ownictwa.  
Redagowanie pozytywnej charakterystyki przyja- 
ciela. Pisownia nazw kontynentów. Tworzenie ro-  
dziny wyrazów i t umaczenie znaczenia poj .

Tworzenie liczb dwucyfrowych z dziesi tek  
i jedno ci. Porównywanie liczb. Dodawanie  
i odejmowanie pe nych dziesi tek od liczb dwucy- 
frowych w zakresie 100. Rozwi zywanie zada  
tekstowych. Porównywanie ró nicowe.

22.1 W naszej klasie

Poznanie praw i obowi zków ucznia. 
Uk adanie „Kodeksu dy urnego” na 
podstawie wiersza „Dy urny Pty ” oraz 
dokumentów szko y. Drama: „Sejmik  
uczniowski”. Tworzenie zbiorów 
czasowników wg podanego warunku. 
Odejmowanie typu: 33-20. Projekto- 
wanie odznaki „Wzorowy dy urny”

Rozpoznawanie i nazywanie pór roku. 
Mapa wiata jako ród o informacji. 
Kontynenty, kraje, miasta. 22.2 Jestem dobrym 

koleg

Czytanie z podzia em na role  opowia- 
daniem R. Przymusa „Charakterystyka 
przyjaciela”. Burza mózgu „Dobry 
kolega”. Tworzenie krótkiego opisu 
postaci. Projektowanie odznaki „Dobry 
kolega”. Dodawanie i odejmowanie 
pe nych dziesi tek w zakresie 100 – 
zadania ró ne. Mini-ankieta. 

Dy urny i zakres jego obowi zków. Wzorowy 
dy urny. Sekcje klasowe i zakresy ich dzia ania. 
Kole anka, kolega, przyjaciel. Cechy dobrego 
kolegi, dobrej kole anki. Emocje i sposób ich 
wyra ania. Cechy charakteru, osi gni cia, samo- 
ocena. Szko a – szczególne miejsce. 

22. Szko a – 
nasz drugi dom

22.3 Konkurs 
piosenki szkolnej

Praca jurora na podstawie tekstu  
A. Fr czek „Z pami tnika jurorki”. Ró - 
ne sposoby wyra ania emocji. Wzbo- 
gacenie s ownictwa dzieci. Wyrabianie 
czujno ci ortograficznej. piewanie 
piosenki „To jest blues” M. Je owskiej. 
Odejmowanie typu: 32-12. Gry i zaba- 
wy z nietypowym przyborem: gazet . 

Poj cia zwi zane z imprezami muzycznymi: 
koncert, przegl d, festiwal, juror, eliminacje. 
Definiowanie poj : solo, duet, tercet, kwartet, 
kwintet, sekstet. Zabawa muzyczna „Nutka nutk  
goni”. piewanie piosenki „Szko a weso a”.

Projektowanie odznaki „Wzorowy dy urny”. 
Rodzaje faktury. Barwy ciep e i zimne. Zabawa 
„Graficzne skojarzenia”. Projektowanie odznaki 
„Dobry Kolega”. 

22.4 Z ycia ucznia

Podobie stwa i ró nice mi dzy szko  
polsk , a tymi na wiecie. Mapa wiata 
jako ród o informacji. Pisownia nazw 
kontynentów wielk  liter . Odejmowa- 
nie w zakresie 100 typu: 37-14 bez 
przekraczania progu dziesi tkowego. 
Wykonanie plakatu „W polskiej szkole”. 
Tworzenie kilkuzdaniowej wypowiedzi. 

Projekt dyplomu dla finalisty konkursu 
muzycznego w edytorze Paint. Zastosowanie 
narz dzia Tekst do czenia tekstu z obrazem.  

Pi eczka palantowa – nauka chwytów i rzutów. 
Doskonalenie startu wysokiego w grach  
i zabawach. 



Zabawa integracyjna: Dzieci dobieraj  si  w pary. Ty lub osoba 
bez pary wydaje polecenia, np.: „nos do nosa, r ka do r ki...”  
– dzieci bawi  si . Na has o „ludzie do ludzi” nast puje zmiana 
partnerów. Ten, kto zostaje bez pary, kontynuuje wydawanie 
polece . Zwró  uwag  na poprawno  wykonania zadania, 
podporz dkowanie si  regu om przez wszystkie dzieci oraz ich  
bezpiecze stwo.

„Ludzie do ludzi” Które obowi zki s  dla ucznia 
„k opotliwe”? 
Wyobra  sobie ycie szkolne bez 
regulaminu. 
Z których praw ucze  cieszy si  
najbardziej?

Ucze :  
zna obowi zki ucznia (dy urnego),  
potrafi stworzy  zbiór czasowników, 
wykonuje odejmowanie typu  
w zakresie 100, projektuje odznak  
„wzorowego dy urnego".Opowiedz dzieciom o statusie oraz regulaminie szko y. Ustal 

ró nice mi dzy dokumentami reguluj cymi prac  w szkole. Dzieci 
wspólnie analizuj  regulaminu szko y, wyszukuj  i czytaj  
odpowiednich fragmentów dotycz ce praw i obowi zków. 
Rozmawiaj  nt. bezpiecznego zachowania si  na terenie szko y. 

Statut szko y 
regulamin szko y

Dzieci rozmawiaj  konieczno ci zachowania bezpiecze stwa na 
terenie szko y. Nast pnie w grupach omawiaj  bezpieczne formy 
sp dzania przerw mi dzylekcyjnych i zapisuj  je na kartkach. 
Nast pnie dziel  sie swoimi pomys ami z innymi – tworz  
KLASOWY REGULAMIN bezpiecznego odpoczynku na 
przerwach.

Jestem bezpieczny

zagadki, których rozwi zaniem s  
wyrazy kojarzone z dy urnym, 
arkusz szarego papieru, 
Statut szko y,  
Regulamin szko y, 
wiersz „Dy urny Pty ”  
M. Za uckiego, K. Szpalskiego, 
zadania matematyczne dla ka dego 
dziecka.22.1 W naszej 

klasie
Przeprowad  „burz  mózgów” nt.: Co powinien robi  dobry dy ur- 
ny? Dzieci tworz  zbiory czasowników wg podanego warunku, 
zapisz je na tablicy. Nast pnie dzieci wyci gaj  kolorowe kartki  
i flamastry i tworz  odznak  „wzorowego dy urnego” wg w asnej 
fantazji i wycinaj  j . Zbierz wszystkie odznaki i podpisz je. Ka de 
dziecko otrzyma odznak , gdy wype ni obowi zki dy urnego. 
   

Wzorowy dy urny

kolorowe kartki,  
no yczki  
i flamastry. 

Dzieci s uchaj  (i ledz ) tre  wiersza „Dy urny Pty ”. 
Porównuj  wypowiedzi kolegów z sytuacj  przedstawion   
w utworze. Nast pnie w grupach uk adaj  i zapisuj  „Kodeks 
dy urnego klasowego” i zbieraj  pomys y na wspóln  plansz :  
1. Dba o czysto  klasy. 2. Podlewa kwiaty. 3. ciera tablic .  
4. Przynosi kred . 5. Wyciera kurze. 6. Wietrzy klas . 7. Pilnuje 
porz dku w klasie.

„Dy urny Pty ”

Drama: zainspiruj obrady „Sejmiku uczniowskiego” nt.: „Których 
obowi zków ucznia najcz ciej nie przestrzegamy?” Dzieci 
wybieraj  przedstawicieli do prezydium sejmiku uczniowskiego. 
Wybrane osoby ustalaj  list  obowi zków ucznia, których 
przestrzeganie nastr cza dzieciom k opot. Poszczególne grupy 
opracowuj  rodki zaradcze do wybranego problemu i liderzy 
grup prezentuj  ustalenia.

„Sejmik 
uczniowski”

Zadania 
matematyczne

Dzieci wykonuj  zadania z odejmowania typu: 33-20 bez 
przekraczania progu dziesi tkowego: 
1. Wykonaj dzia ania. Odszukaj wynik, a nast pnie uszereguj wg 
kolejno ci malej cej (14 przyk adów-has o "wzorowy dy urny"). 
2. Podan  liczb  zwi ksz o 40... 
3. Podan  liczb  zmniejsz o 40.... 
4. Posad  kwiatka (wynik) w odpowiedniej doniczce (dzia anie).

umie  klasowy regulamin 
bezpiecze stwa w czasie przerw, 
wyniki „burzy mózgów” oraz  
„Kodeks dy urnego klasowego”.

dzieci zapisuj  punkty  
z „Kodeksu dy urnego”.

W kilku zdaniach napisz  
o tym, w jaki sposób ty 
mo esz lepiej wype nia  
obowi zki dy urnego 
klasowego.



Dzieci rozwi zuj  rebus z tablicy: „LISTONOSZ”. Nast pnie 
siadaj  w kr gu. Na pod odze roz ó  w rozscypce koperty  
z imieniem i nazwiskiem ka dego ucznia. Dzieci uzupe niaj  na 
ma ych karteczkach cechy charakteru kolegi/kole anki po swojej 
prawej stronie. (Jeste ..., Potrafisz..., Masz...). Nast pnie szukaj  
koperty z nazwiskiem osoby, któr  opisywa y. Dzieci otwieraj  
swoje koperty.

Mi a niespodzianka Twojego koleg  zaczepiaj  starsi 
koledzy, a Ty... 
Pluszowy mi  Twojej siostry rozdar  
apk , a Ty... 
Po czym pozna  dobrego koleg ?

Ucze : 
czyta z podzia em na role, 
rozumie znaczenie dobrego  
i bezpiecznego kole e stwa, 
umie przeprasza  i przebacza , 
potrafi obiektywnie opisa  koleg .Dzieci czytaj  z podzia em na role opowiadanie R. Przymusa 

„Charakterystyka przyjaciela”. Analizuj  tre  utworu. U wiadom 
dzieciom, co powinna zawiera  prawid owa charakterystyka.  
próba odwrócenia ról-uczniowie przyjmuj  rol  przyjació  Bartka  
i Tadka.

Czytanie z 
podzia em na role

Burza mózgu: "Dobry kolega"... Dzieci zapisuj  na ma ych karte- 
czkach cechy dobrego kolegi. Nast pnie w grupach na zasadzie 
burzy mózgu rozwi zuj  problem: „Czy ja jestem dobrym 
koleg ?” (dopasowanie cech dobrego kolegi do siebie samego). 
Nast pnie dzieci odwracaj  role: „Czy musz  co  w sobie 
zmieni , aby sta  si  dobrym koleg ? Je li tak, to co?” Pracuj   
w parach, dostaj  porady na zasadzie „tajnych sugestii”.

Czy jestem  
dobrym koleg ?

ankiet  z pytaniami otwartymi  
i zamkni tymi (pytania w opisie 
lekcji), opowiadanie R. Przymusa 
„Charakterystyka przyjaciela” (dla 
ka dego ucznia), rebus, którego 
rozwi zaniem jest wyraz „listonosz”, 
dla ka dego ucznia:  
koperty z imieniem i nazwiskiem,  
zadania tekstowe w zakresie 100.22.2 Jestem 

dobrym koleg
Przeczytaj przyk adow  charakterystyk  bohatera. Nast pnie 
podziel dzieci na dwie grupy. Dzieci gromadz  s ownictwo 
(przymiotniki) potrzebne do stworzenia charakterystyki dobrze  
i le post puj cego kolegi. Nast pnie dzieci w parach próbuj  
scharakteryzowa  koleg  lub kole ank  z klasy (wybór na 
zasadzie losowania). 

Jak opisa  
kolegów?

ma e karteczki, 
flamastry, 
plastelina, 
modelina, 
wycinanka, 
tektura, 
no yczki, 
klej.

Dzieci wyjmuj  przyniesione materia y plastyczne. Indywidualnie 
projektuj  odznak  dla „Dobrego kolegi” lub „Dobrej kole anki”  
w dowolnej formie. Odznaka  

„dobrego kolegi”

Dzieci dodaj  i odejmuj  pe ne dziesi tki w zakresie 100– 
zadania ró ne: 
1. Jurek mia  36 naklejek z pi kami. Podarowa  Bartkowi 10 
naklejek. Ile naklejek zosta o Jurkowi? 
2. Zosia ma 35 koralików. Basia ma o 10 wi cej. Ile koralików ma 
Basia? Ile koralików Basia musia aby da  Zosi, aby obie mia y po 
równo? itp.

Zadania 
matematyczne

Mini-ankieta

Dzieci wype niaj  ankiet : w zadaniach 1–3 zaznaczaj  
odpowied  znakiem „x” (w okienku „TAK” lub „NIE”), zadania 4–7 
to zadania otwarte, które nale y uzupe ni :  
1. Pomagam kole ance/koledze, gdy... 2. Staram si  mówi   
o drugiej osobie dobrze. 3. Cz ciej u miecham si , ni  smuc .  
4. Czuj  si  dobrze, gdy... 5. Jestem smutny, gdy...    
6. Jestem zadowolony, gdy... 7. By o mi wstyd, bo...

narysuj rebus o ha le 
„LISTONOSZ” oraz wypisz 
s ownictwo do charakterystyki 
osoby.

dzieci zapisuj  krótk  
charakterystyk  kolegi lub 
kole anki z klasy.

Komu z twojej klasy  
i dlaczego wr czy by  
odznak  „Dobry kolega”? 
Napisz o tym kilka zda . Na 
nast pn  lekcj  przynie  
odznak  i wr cz j  opisanej 
osobie.



Ch tne dziecko czyta g o no tekst A. Fr czek „Z pami tnika 
jurorki”. Spytaj dzieci: Czego obawia a si  artystka? Jak jurorka 
oceni a wyst py dzieci? W jaki sposób jurorka wyra a a swoje 
emocje? Nast pnie dzieci szukaj  w tek cie wyrazy „okrzyki”. 
Swobodnie wypowiadaj  si  nt. pracy jurora w oparciu  
o przyk ady ze znanych dzieciom programów muzycznych.

Praca jurora Jeste  jurorem konkursu. Jeden  
z uczestników nie przygotowa  si  do 
wyst pu. Jak reagujesz?  
Niektórzy nie lubi  wyst pów 
publicznych. Dlaczego? Jaki powinien 
by  juror?

Ucze : 
potrafi odczyta  swoje emocje, wie 
jak obiektywnie ocenia , doskonali 
czujno  ortograficzn , zapisuje 
tytu y piosenek wielka liter , zna 
poj cia: solo, duet, trio (tercet) itp.Dzieci omawiaj  symbole emotek oraz tre  emocji, jak  

wyra aj . Nast pnie rozdaj dzieciom „puste owale” i przeczytaj 
pytania: Co czujesz, gdy ... (masz samodzielnie rozwi za   
zadanie, N. ci nie pomaga, N. zbyt cz sto podchodzi do Twojej 
awki, musisz wyst pi  przed klas , odrabiasz lekcje w domu, 
pracujesz sam, w grupie, itp). Dzieci w odpowiedzi uzupe niaj  
„bu ki” odpowiednim wyrazem twarzy

Nasze emocje

Podziel dzieci na grupy. Dzieci szukaj  w s owniku j zyka 
polskiego i wyrazów obcych znaczenia s ów: juror, solo, duet, 
tercet, chór. Nast pnie dzieci s uchaj  utworów wykonanych solo, 
w duecie, chóru, itd. Solo, duet, tercet, ...

opowiadanie A. Fr czak 
 „Z pami tnika jurorki”, emotki, 
nagrania utworów  wykonywanych 
solo, w duecie, itd., test do badania 
pozycji ucznia w klasie, s owniki 
wyrazów obcych,  
dla ka dego dziecka: tre ci zada  
matematycznych, tekst luk: wyrazy  
z „h” i „ch”.22.3 Konkurs 

piosenki szkolnej
Dzieci ucz  si  piewa  piosenk  „To jest blues” M. Je owskiej 
metod  ze s uchu. Próbuj  piewa  solo i w duecie. Zorganizuj 
„Festiwal klasowy” – ch tne dzieci prezentuj  utwór 
przygotowany wcze nie w domu, a spo ród dzieci, które unikaj  
wyst pów wybieramy jurorów. Nast pnie przeprowad  zabawy 
rytmiczno-ruchowe do wybranych piosenek. Omów budow  
piosenki i poj cia: refren, zwrotka, bis, wers. 

„To jest blues”

star  gazet ,  
nagranie melodii do piosenki 
prezentowanej na „Festiwalu 
klasowym” (dla ch tnych).

Dzieci wyrabiaj  w sobie czujno  ortograficzn  w pisowni tytu ów 
piosenek wielk  liter  oraz w cudzys owie. Utrwalaj  pisowni  „h” 
i „ch” w wyrazach: och, ach, chór, natychmiast, zachwyca  si , 
waha  si , pojecha  poprzez uzupe nienie tekstu luk. Chóralne ach i och

Przeprowad  gry i zabawy z nietypowym przyborem: gazet . 
Dzieci z u yciem gazety wykonuj  zestaw wicze  
ogólnorozwojowych (patrz: www.przedszkole.niemce.pl). Zabawy ruchowe  

z gazet

Zabawy 
matematyczne

Dzieci wykonuj  zadania z odejmowania typu: 32-12 wg wzoru: 
32-12=32-10-2=22-2=20 
1. zadanie tekstowe 
2. obliczenia w tabelkach 
3. grafy matematyczne 
4. odejmowanie na osi liczbowej 
(Praca zró nicowana w zale no ci od umiej tno ci uczniów).

umie  plansze ortograficzne, 
plansz  „Emocje”,  
napis „FESTIWAL PIOSENKI 
KLASOWEJ”.

dzieci zapisuj  wyrazy z trudno ci  
ortograficzn  „h” i „ch”, oraz 
dzia ania: 85-35=, 67-57=    
39-19=, 58-28= 

U ó  zdania z wyrazami z „h” 
i „ch”.



Dzieci witaj  si  ze sob , u miechaj  si  do siebie i ycz  sobie 
mi ego dnia. Zach  uczniów do swobodnej interpretacji ruchowej 
piosenki M. Je owskiej „Wszystkie dzieci nasze s ”. „Wszystkie dzieci 

nasze s ”

Szko y na wiecie
Przedstaw dzieciom prezentacj  multimedialn  o podobie stwach 
i ró nicach mi dzy szko  polsk , a tymi na wiecie. Dzieci 
pracuj  w zespo ach. Ka dy zespó  losuje dany kraj i notuje 
istotne informacje. Nast pnie dzieci prezentuj  zgromadzone 
materia y.

Wyobra  sobie wiat bez szko y. 
Czego brakowa oby ci najbardziej?  
 
Doko cz zdanie: w mojej szkole 
by oby ciekawiej, gdyby... 

Ucze : 
rozumie, dlaczego prawo do eduka- 
cji jest wa ne, wskazuje ró nice  
w szko ach na wiecie, pos uguje si  
map  jako ród em inf., zapisuje 
nazwy kontynentów wielk  liter .

Przeprowad  burz  mózgów: „Jakie s  plusy chodzenia do 
szko y?” Opowiedz o Powszechnej Deklaracji Praw Cz owieka, 
która gwarantuje wszystkim ludziom prawo do edukacji za darmo. 
Omów tre  art. 12, 13, 14, 15, 28 i 29 Konwencji Praw Dziecka, 
powiedz e, prawo do edukacji jest uniwersalne i zagwarantowa- 
ne w dokumentach, ale nie wszyscy mog  chodzi  do szko y.

Mam obowi zek, 
czy prawo?

Powszechn  Deklaracj  Praw 
Cz owieka, Konwencj  Praw 
Dziecka (art. 12, 13, 14, 15,28, 29), 
piosenk  M. Je owskiej „Wszystkie 
dzieci nasze s ”,  
prezentacj  "Szko y na wiecie",  
map  wiata dla dzieci,  
materia y o „walce o prawo do 
nauki”.

Umie  ilustracje flag pa stw z prezentacji multimedialnej. 
Dzieci, przy twojej pomocy, wskazuj  kontynenty oraz pa stwa,  
o których by a mowa w prezentacji. Nast pnie zapisuj  ich nazwy 
wielk  liter  na tablicy obok odpowiednich ilustracji flag 
pa stwowych.

Zabawa z map 22.4 Z ycia 
ucznia

Dzieci odejmuj  w zakresie 100 typu: 37-14 bez przekraczania 
progu dziesi tkowego wg podanych wzorów: 
37-14=37-10-4=27-4=23 lub 
37-14=(30-10)+(7-4)=20+3=23 

Zabawy 
matematyczne

markery, 
blok rysunkowy, 
pastele, 
materia y o szkolnictwie na wiecie, 
du y arkusz brystolu, 
materia y na plakat o polskiej szkole.

Podziel dzieci na grupy. Dzieci przygotowuj  reklam  polskiej 
szko y dla obcokrajowców „W polskiej szkole”. Wykorzystuj  
materia y zgromadzone wcze niej oraz pozyskane te w czasie 
zaj . Na koniec organizuj  wystaw  prac na korytarzu szkolnym.

Promocja  
polskiej szko y

Dzieci analizuj  wytwory pracy grupy o szkole z danego pa stwa 
i próbuj  stworzy  prac  zbiorow  „Podobie stwa i ró nic” w tych 
szko ach wybiórczo traktuj c zgromadzone wcze niej materia y. Ró nice  

i podobie stwa

Dzieci w tych samych grupach tworz  kilkuzdaniow  wypowied   
o szkole z pa stwa, którego wizytówk  przygotowywali wcze niej. 
Prezentuj  swoj  prac  na tablicy, aby pozostali uczniowie mogli 
z niej skorzysta . 

Notatka z lekcji umie  rysunki flag danych 
pa stw, dzieci zapisuj  nazwy 
pa stw i kontynentów,  
umie  Powszechn  Deklaracja 
Praw Cz owieka, Konwencj  Praw 
Dziecka oraz notatki o szko ach na 
wiecie.

dzieci notuj  informacje o wybranej 
szkole (przepisane z propozycji 
pracy grupy).

Przygotuj krótka informacj   
o historii twojej szko y.

Wywo aj problem: dlaczego niektóre dzieci nie chodz  do szko y? 
(konflikty, bieda, praca, brak nauczycieli, brak szkó ). Podaj 
uczniom przyk ady dzia a , które pomagaj  chroni  prawo ludzi 
do edukacji. Zwró  uwag szczególnie na te, które wydaj  si  
bardzo proste i z pozoru maj ce niewielkie znaczenie, ale 
niezb dne do podj cia wa niejszych dzia a .

Co mog  poradzi ...
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Szko a jest miejscem, gdzie 
sp dzamy bardzo wiele czasu. 
Niestety nie zawsze wygl da ona 
tak, jakby my sobie tego yczyli.  
A gdyby cie mieli mo liwo  pu ci  
wodze fantazji i wyczarowa  Wasz  
wymarzon  klas  (sal  lekcyjn ), to 
jak by ona wygl da a? 
 
Waszym zadaniem jest stworzenie 
MAKIETY waszej wymarzonej sali

lekcyjnej. Do wykonania makiety 
otrzymacie KARTONOWE PUDE KO 
oraz inne materia y. Pude ko 
powinno zosta  ozdobione zarówno 
OD WEWN TRZ, jak i OD 
ZEWN TRZ. Mo e si  w nim znale  
wszystko, czego zapragniecie. 
Makieta powinna zawiera  te  
przynajmniej jedn  RZECZ, która 
RZECZYWI CIE ZNAJDUJE SI  W 
WASZEJ SALI (a w a ciwie jej 
miniaturk ). Powodzenia!

kopi  zadania dla ka dej dru yny  
wraz z punktacj , 
kart  pracy - kartk  z narysowanymi sze cioma 
krzes ami oraz poleceniem "Podaj kilka sposobów 
na udoskonalenie krzes a."

Rozgrzewka

Uczestnicy, siedz c w kr gu, odpowiadaj  po 
kolei na pytania nauczyciela.  
 
1. Gdzie czujesz si  najlepiej? 
 
2. Co sprawia, e gdzie  czujemy si  
dobrze? 
 
3. Doko cz zdanie: "Lubi , kiedy..." 
 
4. Wymy lcie jak najwi cej sposobów na 
wykorzystanie kartonowego pude ka.

Nie ma jak w... szkole
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plastelin , farby, 
wyka aczki, s omki do napojów, kubeczki 
plastikowe, papier kolorowy oraz kolorowe kartki z 
bloku technicznego,  
ma e pudeleczka i kartoniki (np. od kremu do 
twarzy), 
(dla ka dej dru yny) do  du y, ale niezbyt g boki 
karton (np.o wymiarach ok 40cmx50cm - dok adna 
wielko  ani kszta t nie maj  znaczenia)

Prezentacje

Troch  lepsze krzes o Klasa w pude ku Moja wymarzona sala Metoda ZWI

Kiedy czas na prac  dobiegnie ko ca, popro  
dru yny o prezentacj  swoich pomys ów na 
forum klasy. W trakcie poszczególnych 
wyst pie  bardzo uwa nie obserwuj ka dy 
detal. Skup si  na tym co dobre, a to, co 
najbardziej si  Tobie podoba o zapisz sobie 
na kartce, aby przekaza  to potem dru ynie. 
Na zako czenie porozmawiaj z dzie mi o 
rozwi zaniach poszczególnych grup. Co 
najbardziej im si  podoba o? Mo e niektóre z 
tych rozwi za  uda si  wprowadzi  w ycie? 
A mo e, je li pomys y by y zbyt fantastyczne, 
uda si  jej jako  dostosowa  do 
rzeczywisto ci, aby udoskonali  Wasz  sal ?

1. Podziel klas na 4-5-osobowe zespo y drog  
losowania lub inn  przyj t  przez siebie 
metod . 
 
2. Rozdaj uczestnikom karty pracy (po jednej 
na grup ) "Podaj kilka osobów na 
udoskonalenie krzes a". Odmierz dok adnie  
5 minut na wykonanie zadania. Po up ywie 
tego czasu, grupy prezentuj wyniki swojej 
pracy na forum klasy. 
 
3. Rozdaj dzieciom kopie zada  wraz z 
punktacj . Przeczytajcie je wspólnie i 
wyja nijcie wszystkie niezrozumia e 
fragmenty.

ANALIZA SYTUACJI ZASTANEJ  
Przed zabraniem si  do projektowania 
wymarzonej sali lekcyjnej, uczniowie powinni 
krytycznym okiem przyjrze  si  swojemu 
otoczeniu. 
Ka dy zespó  bierze kartk  papieru i dzieli j  
na dwie cz ci. Z jednej strony uczestnicy 
zapisuj , co im si  podoba w ich sali, a z 
drugiej strony, co im si  nie podoba. 
Nast pnie ka de dziecko ma mo liwo  
narysowania serduszka przy swoim 
ulubionym elemencie sali. Pozycja, która 
b dzie mia a najwi cej serduszek, mo e 
zosta  w czona do makiety jako miniaturka. 
 

1. Metoda projektowania idealnego 
Metoda ta polega na wymy leniu idealnego 
rozwi zania problemu bez zwa ania na jego 
nierealno  i jakiekolwiek ograniczenia. Dzieci 
mog  zatem pu ci  wodze fantazji. 
Popro  uczniów o wykonanie projektu rozk adu 
pomieszczenia na kartce. Pomo e im to 
uporz dkowa  prac  - b d  wiedzia y co musz  
zrobi  i atwo b d  mog y podzieli  si  prac  
(kto  ozdabia karton, a inni wykonuj  meble i 
sprz ty). 
2. Miniaturka 
Makiety powinny tak e zawiera  miniaturk  
(przynajmniej) jednej rzeczy znajduj cej si  w 
sali. Zapytaj dru yny, co najbardziej podoba im 
si  w sali, mo e b dzie to jaki  sprz t, albo 
ozdoba, a mo e wspólne zdj cie?

Czasami grupa nie mo e doj  do 
porozumienia, który pomys  jest najlepszy. 
Jedn  z metod, która mo e pomóc im podj  
decyzj  jest analiza ZWI (Zalety - Wady - 
Interesuj ce). Potrzebne b d  kartka i 
d ugopis. Uczestnicy dziel  kartk  na cztery 
rubryki. W pierwszej rubryce zapisuj  swoje 
pomys y, w drugiej zalety tego rozwi zania, w 
trzeciej - wady, a w czwartej zamieszczaj  to, 
co mo e nie jest do ko ca zalet , ale po 
pewnych modyfikacjach mo e okaza  si  
warto ciowe. Po uzupe nieniu wszystkich 
rubryk dru yna dokonuje selekcji najlepszych 
pomys ów. Je li nadal nie uda si  podj  
decyzji, uczestnicy mog  przyzna  pomys owi 
2 punkty za ka d  zalet , 1p. za to co 
interesuj ce, a odj  2 p. za ka d  wad .

pomys owo  aran acji klasy 1 - 15p.

wygl d zewn trzny pude ka 5p.

staranno  wykonania makiety 1 - 10p.

dok adno  odwzorowania

jednego z elementów wyposa enia 1 - 10p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.



Wychowanie 

i edukacja 

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja 
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klasaUk adanie i czytanie nazw wiosennych kwiatów. 

Czytanie informacji zawartych w tabeli i uzupe - 
nienie opisu wybranego wiosennego kwiatu.  
Wyró nianie wyrazów ze spó g . mi kkimi. Two- 
rzenie zdrobnie  i pisanie wyrazów z ko cówkami 
-utki. Rodzaje zda . „Ó” niewymienne.

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych  
w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesi t- 
kowego. Sprawdzanie poprawno ci wykonanych 
dzia a . Porównywanie ró nicowe: o tyle mniej, o 
tyle wi cej. Uzupe nianie brakuj cego sk adnika, 
odjemnej lub odjemnika. Rozwi zywanie z. tekst.

23.1 Po czym  
J  rozpozna ?

Wyró nianie pyta  i odpowiedzi w 
tek cie „Przedwio nie” M. Kownackiej. 
Zabawy muzyczno-ruchowe: „ abki” 
oraz „Muzyczne kumkanie”. Gama jako 
uporz dkowany szereg d wi ków. Gra 
w zielone. Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 100 typu: 23+14, 37-14. 
Utrwalenie pisowni wyrazów z „rz”. 

Wiosna – szczególna pora roku. Wiosenna pogo- 
da, ro liny i zwierz ta. Pierwsze oznaki wiosny – 
kwiaty. Wiosenne kwiaty chronione. Zachowanie 
ptaków. Ptasie gniazda. Ozdobne ro liny donicz- 
kowe. Hodowla ro lin doniczkowych i sposoby ich 
piel gnacji. Pory dnia i roku. Zwiastuny wiosny.

23.2 Jaki to kwiatek?

G o ne czytanie wiersza H. Zdzitowie- 
ckiej „Czary na niegu”. Wyszukiwanie 
nazw wiosennych kwiatów – rzeczo- 
wniki w liczbie mnogiej. Poznawanie 
wiosennych kwiatów chronionych. 
„Pierwsze kwiatki podziwiaj nie zrywaj!” 
– kola . Dzia ania matematyczne  
w zakresie 100 – porównywanie liczb.

Wróbel – towarzyszem cz owieka. Obowi zki  
w  zakresie piel gnacji ro lin w klasie i w domu. 
Dba o  o otoczenie przyrodnicze. Ochrona 
zagro onych gatunków. Cz owiek cz ci  
przyrody; szacunek dla przyrody. Ceremonia   
harcerski. 

23. Wiosenne 
pytania

23.3 Bocian, czy 
jaskó ka...?

Wycieczka w okolicy szko y – obser- 
wowanie ptaków wczesna wiosn . 
Przyporz dkowanie ptaków do ich 
gniazd oraz miejsc ich gniazdowania. 
Wykonanie sylwety dowolnego ptaka. 
Tworzenie i pisanie liczebników. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 
100 – porównywanie ró nicowe.  

piewanie piosenki „Witaj, Wiosno". Poznanie 
gamy jako uporz dkowanego szeregu d wi ków. 
Zapisywanie nazw kolejnych d wi ków. Zabawy 
muzyczno-ruchowe: „Muzyczne kumkanie”, 
„ abie muzykowanie”. S uchanie sygna u harcer- 
skiej pobudki. Rozpoznawanie instrum. muzycz.

Do wiadczenia z barw  zielon ; barwy 
podstawowe i pochodne. „Gra w zielone”. Praca 
plastyczna „Pierwsze kwiatki podziwiaj, nie 
zrywaj!”. Wykonanie sylwetki wybranego ptaka - 
forma przestrzenna z masy papierowej i balona. 
Wykonanie elementów dekoracyjnych do klasy. 

23.4 Jak przystroi  
klas ?

Kolejno  zdarze  w opowiadaniu M. 
Ró yckiej „O ó tym tulipanie”. Definio- 
wanie poj  i poznawanie ozdobnych 
ro lin doniczkowych. Zdrobnienia  
z ko cówk  -utki. Utrwalenie pisowni 
wyrazów z „ó” niewymiennym. Wyko- 
nanie elementów dekoracyjnych klasy 
na konkurs szkolny. Dzia ania z „x”.

„Szukamy ladów wiosny” – portret Pani Wiosny  
w edytorze Paint. Zastosowanie narz dzia Tekst 
do czenia tekstu z obrazem (prezentacja 
multimedialna przedstawiaj ca lady wiosny).

23.5 Czy to ju ?

Wypowiedzi uczniów nt. nowinek wio- 
sennych na podstawie prze y  oraz 
wiersz J. Ficowskiego „Ko ysanka i po- 
budka”. Uk adanie opowiadania z roz- 
sypanki zdaniowej. Rozpoznawanie  
i nazywanie instrumentów muzycznych. 
S uchanie sygna u harcerskiej pobudki. 
Dzia ania z niewiadoma w zakr. 100.

Obwód stacyjny – zabawy bie ne i skoczne. 
Doskonalenie poda  i chwytów „Gra do pi ciu 
poda ”. wiczenia ogólnorozwojowe  
z zastosowaniem skakanki.  



Przeczytaj wiersz J. Kulmowej „Pomylona wiosna”. Dzieci 
analizuj  tre  utworu, a nast pnie wykonuj  ilustracj  do wiersza 
u ywaj c barwy pochodnej – zielonej z dwóch barw podstawo- 
wych. Dzieci szukaj  ró nych odcieni barwy zielonej.  
Poka  zdj cia hali górskiej w barwie fioletowej (np. kwitn cych  
krokusów) i inne barwy wczesnej wiosny. Nast pnie dzieci przy- 
gotowuj  wystaw  prac przy piosence „Witaj Wiosno”.

Gra w zielone Co powiedzia by  Pani Wio nie na 
powitanie? 
Którym zwiastunem wiosny chcia by  
by ? Dlaczego? 
Jak rozumiesz powiedzenie: „Jedna 
jaskó ka wiosny nie czyni"?

Ucze : wie jakie s  oznaki wiosny, 
wyszukuje informacje w tek cie, wy- 
ró nia wyrazy z g osk  mi kk ,  
zapisuje nazwy kolejnych d wi ków, 
rozró nia barwy podst. i poch., 
korzysta z edytora Painta.Napisz na rodku tablicy has o „Po czym j  pozna ?”. Ch tne 

dziecko czyta g o no fragmenty tekstu M. Kownackiej „Razem ze 
s onkiem – Przedwio nie”. Dzieci wyszukuj  w tek cie zwiastu- 
nów wiosny i umieszczaj  ich nazwy lub ilustracje na mapie my li. 
Map  my li mo na wzbogaci  o zdj cia z prasy, internetu, czy o 
aktualne doniesienia nt. oznak wiosny. Dzieci tworz  w zeszytach 
zbiory rzeczowników w l. poj. i mn. Zapisz je na tablicy. 

Po czym J  
pozna ?

Podziel klas  na dwa zespo y. Ka dej grupie rozdaj te same 
pytania do tekstu. Grupy wyszukuj  odpowiedzi-zda  we 
fragmentach tekstu. Dzieci prezentuj  efekty pracy poprzez 
g o ne czytanie pytania i wskazania w a ciwej do niego  
odpowiedzi lub odwrotnie (grupa czyta odpowied  i oczekuje na 
odczytanie w a ciwego pytania) – dzieci wyrabiaj  
spostrzegawczo , logiczne my lenie oraz technik  czytania. 

Ty pytasz, a ja 
odpowiadam!

wiersz J. Kulmowej „Pomylona 
wiosna”, opowiadanie  
M. Kownackiej „Razem ze s onkiem 
– Przedwio nie”, 
zapis d wi ków gamy na pi ciolinii, 
zdj cia „wiosny w górach",  
zadania matematyczne 
z tre ci  na obliczenia w zakresie 
100 dla ka dego dziecka.23.1 Po czym  

J  rozpozna ?
Zapoznaj dzieci z zapisem kolejnych d wi ków na pi ciolinii- 
gama. Dzieci odczytuj  i zapisuj  nazwy d wi ków. piewaj  
gam  „rosn co” i „opadaj co”. 
Nast pnie przeprowad  zabaw  muzyczno-ruchow : „Muzyczne 
kumkanie” oraz „ abie muzykowanie”. 

Zabawy muzyczno- 
-ruchowe

farby, 
zdj cia wiosennych kwiatów, 
ilustracje zwiastunów wiosny, 
klej,  
no yczki.

Dzieci wykonuj  obliczenia matematyczne w zakresie 100 typu: 
23+14, 37-14.  
1. zadanie tekstowe 
2. dobieranie tre ci zadania do odpowiedniego dzia ania 
3. zadania rachunkowe z utrudnieniami 
4. zadanie problemowe: masz 3 kwiatki w trzech kolorach. Na ile 
sposobów mo esz je wk ada  kolejno do wazonu?

Wiosenna 
matematyka

Przeprowad  z dzie mi ró nego rodzaju zabawy bie ne 
i skoczne. 

Zaj cia ruchowe

Pani Wiosna taka 
pi kna!

Dzieci tworz  portret Pani Wiosny w edytorze Paint. Stosuj  
narz dzie „Tekst” do czenia tekstu z obrazem (tak jak w zosta o 
to zastosowane w prezentacji multimedialnej przedstawiaj cej 
lady wiosny). 

 
Na koniec lekcji dzieci egnaj  si  ze sob  u miechaj c si  
szeroko.

zapisz has o do mapy my li: „Po 
czym J  pozna ?”, umie  plansz  
gramatyczn : „Rzeczowniki” oraz 
plansz  ortograficzn : „Spó g oski 
mi kkie”.

dzieci notuj  zbiory rzecz. w l.poj  
i l.mn., wypisuj  i przyklejaj  
przyk ady kwiatków chronionych 
(ilustracje oraz podpisy) oraz 
zapisuj  has o: „Pierwsze kwiatki 
podziwiaj, nie zrywaj!”.

U ó  zdania z wyrazami: 
pszczo a, zwierz , 
przylaszczka, wierzba, 
przebi nieg, drzewo. 
Wykonaj ortogramy do 
wybranych dwóch wyrazów.



Dzieci ogl daj  prezentacj  multimedialn  „Wiosenne kwiaty”. 
Porz dkuj  informacje w formie tabeli, przypisuj  ilustracje, podpisuj  
wiosenne kwiaty oraz ich charakterystyczne cechy.  
Rozwi zuj  zagadki: wpisuj  rozwi zania (nazwy wiosennego 
kwiatka) do krzy ówki, której rozwi zaniem b dzie has o: „WIOSNA”. 
Koloruj  wiosenne kwiatów wg danych z tabeli - umieszczaj  rysunek 
obok has a krzy ówki.  
U wiadom dzieci, e kwiaty wiosenne rosn ce w naturalnych 
warunkach s  pod ochron . Przedstaw dzieciom plansz  z ro linami 
chronionymi.

Kwitnie ca a ka!
Doko cz my l: 
Uwa am, e wiosna ju  przysz a, 
poniewa ... My l , e wiosny jeszcze 
nie ma, poniewa ...

Ucze : rozró nia i nazywa kwiaty 
wiosenne, tworzy l.mn. rzeczownika, 
poznaje ro liny chronione, potrafi 
opisa  wybran  ro lin , wyszukuje 
informacje na dany temat, 
porównuje liczby w zakresie 100.

Dzieci czytaj  samodzielnie wiersz H. Zdzitowieckiej „Czary na 
niegu”. Po przeczytaniu, dzieci opowiadaj  o tre ci wiersza. Nawi  

w rozmowie z dzie mi do ich wcze niejszych wra e  nt. „kwitn cej” 
hali górskiej. Rozdaj dzieciom wiczenia na tworzenie l.mn. do nazw 
kwiatów. Dzieci dobieraj  przymiotniki w odpowiedniej formie. 
Wklejaj  wiczenia do zeszytów. 
Nast pnie podziel dzieci na grupy. Rozdaj im albumy i czasopisma 
przyrodnicze. Dzieci uzupe niaj  wiadomo ci o pierwszych kwiatkach 
w oparciu o inne ród a informacji. Zapisuj  nowe informacje na 
planszach w dowolnej formie i prezentuj  je przed pozosta ymi 
grupami.

„Czary na niegu"

prezentacj  multimedialn  
„Wiosenne kwiaty”, plansz  ro lin 
chronionych, wiersz „Czary na nieg 
niegu” H. Zdzitowieckiej, zagadki, 

których rozwi zaniem s  nazwy 
wiosennych kwiatów, dla ka dego 
dziecka: matematyczna karta pracy, 
kolorowanki kwiatów, krzy ówk   
z has em „WIOSNA”.23.2 Jaki to 

kwiatek?Dzieci samodzielnie korzystaj c ze zgromadzonych wcze niej 
informacji dokonuj  próby opisu wybranego kwiatka wiosennego wg 
pyta  pomocniczych: 
 
Inna nazwa tej ro liny... 
Gdzie kwitnie?... 
Kiedy kwitnie? 
Jakiej wielko ci?... 
Li cie ma... 
Kwiaty w kolorze... 
Ciekawe jest to, e...

Jaki jest ten kwiat?

wyci te kwiaty z czasopism, 
albumy i czasopisma przyrodnicze, 
arkusz szarego papieru, 
klej, 
no yczki, 
flamastry, 
kredki.

Dzieci cz  si  w trzyosobowe grupy.  
Wykonuj  ilustracj  do wiersza w postaci pracy plastycznej w formie 
kola u, której tematem jest „Kwitn ca wiosna”. Korzystaj  z informacji 
zdobytych w czasie zaj  oraz wykorzystuj  materia y przyniesione  
z domu.  
Po zako czeniu, dzieci organizuj  wystaw  prac w odpowiednim 
miejscu w klasie. 

Kwitn ca wiosna  
 – kola

Dzieci wykonuj  obliczenia w zakresie 100 (porównywanie liczb). 
Rozdaj ka demu dziecku karty z zadaniami dotycz cymi tematu 
lekcji: 
1. ka d  z podanych liczb zwi ksz o 25 (obliczenia w zeszycie) 
2. ka d  z podanych licz pomniejsz o 12 (obliczenia w zeszycie) 
3. zadnie tekstowe 
4. uporz dkuj liczby malej co (rosn co) 
5. zagadka graficzna: policz, ile figur tworzy ten rysunek; porównaj, 
czego jest wi cej: kó  czy trójk tów, trójk tów czy prostok tów...

Matematyka wiosn

umie  plansz  ro lin chronionych, 
zdj cia i nazwy kwiatów 
wiosennych, krzy ówk  z has em 
„WIOSNA”, tabela do 
porz dkowania informacji  
z prezentacji.

dzieci opisuj  wiosenny kwiatek, 
wklejaj  uzupe nione wiczenia  
z rzeczownikami w l.mn.

Naucz si  na pami  wiersza 
„Czary na niegu”.



Przeczytaj dzieciom fragment opowiadania „Na w asne oczy”, 
„Razem ze s onkiem: Przedwio nie” M. Kownackiej. Dzieci 
zaczynaj  przygotowania do wyj cia w teren w celu zaobserwo- 
wania wiosennych ptaków w okolicy. Ka dy zabiera notes. Na 
spacerze dzieci nazywaj  ptaki, obserwuj  lokalizacje ich gniazd, 
szukaj  wiosny. Wykonaj par  zdj . Po powrocie dzieci 
prezentuj  wyniki obserwacji, a ty wy wietl zrobione zdj cia.

Wiosenne 
obserwacje

Którym ptakiem wola by  by : 
bocianem czy jaskó k ?  Dlaczego? 
Jeste  ptakiem szybuj cym po niebie. 
Co widzisz? 
Wróbel usiad  na twoim parapecie.  
O czym mo esz z nim porozmawia ?

Ucze : rozró nia i nazywa ptaki  
z najbli szego otoczenia, zna 
budow  ptaka, porz dkuje wyrazy 
wg alfabetu, tworzy i zapisuje 
liczebniki, dokonuje porównania 
ró nicowego w zakresie 100.Omów budow  cia a oraz tryb ycia wróbla (wg schemacie)  

– wsz dobylskiego ptaka, którego w naszych warunkach 
klimatycznych mo na spotka  przez ca y rok. Zaprezentuj te  
inne ptaki  spotykane wiosn  (z porównaniem budowy cia a i cech 
charakterystycznych). Dzieci tworz  planszy dydaktycznej na 
podstawie w asnych do wiadcze  z ptakami, zgromadzonych 
materia ów oraz informacji pozyskanych z innych róde .    

Poznajemy ptaki

G o no przeczytaj fragment tekstu „Poznajemy ptaki”/„Razem ze 
s onkiem: Przedwio nie” M. Kownackiej. Omów budow  gniazd 
poszczególnych ptaków z prezentacj  zdj , rodzaj „budulca” 
oraz miejsc ich lokalizacji. Nast pnie przeprowad  zabaw  
dydaktyczn  „Zaprowad  ptaka do swojego 
gniazda” (podpowiedzi  szczegó y z w/w tekstu).

Ptaki do gniazda

zdj cie wróbla, nazwy elementów 
budowy ptaka, ilustracje ptaków 
wiosennych i ich gniazd, 
opowiadanie „Razem ze s onkiem: 
Przedwio nie” M. Kownackiej,  
dla ka dego dziecka: 
tekst luk na g oski mi kkie,  
zadania matematyczne w zakresie 
100.23.3 Bocian, czy 

jaskó ka...?
Dzieci porz dkuj  nazwy ptaków (sroka, jaskó ka, bocian, sko- 
wronek) w porz dku alfabetycznym, przepisuj  je do zeszytu. 
Przyporz dkowuj  kolejnym wyrazom odpowiedni liczebnik w 
odpowiedniej formie rodzajowej: pierwszy, drugie (piskl ), trzecia, 
itd. Nast pnie uzupe niaj  tekst luk g oskami mi kkimi: „Sze . 
ma ych wróbelków g o.no prosz  o jedze..e. Mama pole..a a, 
a ...eci zosta y” i wklejaj  go do zeszytu.

Zabawy j zykowe

mas  papierow ,  
balon,  
bibu ,  
„ cinki” gazet, 
klajster (lub klej do tapet), 
albumy przyrodnicze,  
notatnik, 
lornetk , farby, 
bezbarwny lakier.Dzieci wykonuj  form  przestrzenn  sylwetki dowolnego ptaka  

(z uwzgl dnieniem wielko ci i innych cech charakterystycznych). 
Baz  dla tu owia jest nadmuchany balon. Dzieci u ywaj  masy 
papierowej do formowania kszta tu. Wyka czaj  papierem 
mocowanym klajstrem. Warstw  ostateczn  s  farby (mo na 
doda  naturalne piórka na etapie mokrej masy papierowej) oraz 
warstw  chronn  – bezbarwny lakier.

Ptaki, ptaszki...

Dzieci wykonuj  zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 
100 (porównywanie ró nicowe). Przygotuj dzieciom zadania typu: 
1. zadanie tekstowe (z niewystarczaj c  ilo ci  danych) – 
analiza, uzupe nienie danych, rozwi zanie  
2. Co mówi liczba 37 do liczby 47? Odp. Jestem od ciebie 
mniejsza o 10 . 
3. zadanie „w ”: liczb  45 zwi ksz o 11, ..., zmniejsz o 16, ...

Zabawy 
matematyczne

Skakanki w ruch!

Dzieci wykonuj  wiczenia ogólnorozwojowe z zastosowaniem 
skakane ( patrz strona: www.podstawowa6.pl). 
 
Na koniec lekcji staj  w kr gu i wszystkie na laduj  ptaki. 
Nast pnie egnaj  si  ze sob .

umie  zdj cie wróbla, elementy 
budowy ptaka z nazwami,  
ilustracje ptaków wiosennych  
i ich gniazd oraz plansz  
dydaktyczn  wykonan  przez 
dzieci.

dzieci zapisuj  nazwy ptaków 
zapisane w porz dku 
alfabetycznym.

Opisz wybranego ptaka  
w formie schematu wed ug 
wzoru z lekcji.



Poka  dzieciom na zdj ciach zaniedbane ro liny doniczkowe i spytaj: 
Czego brakowa o tym ro linom? Czy mo na jeszcze temu zaradzi ?  
Dzieci szukaj  odpowiedzi na pytania. Omów ro liny doniczkowe 
przyniesione przez dzieci, wyznacz im miejsca w klasie (w zale no ci 
od wymaga  ro liny – sprawd  w literaturze fachowej) oraz sprawd  
(i wypisz na tabliczce znamionowej) warunki uprawy danego gatunku. 
Zaprezentuj dzieciom rodki do piel gnacji ro lin przyniesionych 
przez dzieci (przypomnij zasady zachowania rodków ostro no ci).

Dbamy o ro liny
Dlaczego ludzie ustawiaj  w oknach 
ro liny? Jak my lisz, czy kwiaty s ysz  
(i rozumiej ) mow  ludzi?  
O co prosi by kwiat w doniczce, gdyby 
mówi ? 

Ucze : potrafi wyró ni  i nada  
tytu y kolejnym zdarzeniom  
w tek cie, zna warunki prawid owej 
piel gnacji ro lin doniczkowych, 
tworzy zdrobnienia z ko cówk  
-utka, wykonuje oblicz. w zakr. 100.

Przeczytaj opowiadanie M. Ró yckiej „O ó tym tulipanie”.  
Dzieci analizuj  tre  utworu: opisuj  g ównego bohatera – tulipanka. 
Ustalaj  kolejno  zdarze  oraz nadaj  im tytu y w formie zda , 
zapisuj  wyniki na tablicy. Nast pnie wyszukuj  w tek cie zdrobnie , 
np.: tulipanek, domek, kwiatek, promyk, g ówka, trawka itp. 
Wskazuj  zdrobnienia z zako czeniem -utki: mi ciutki, w ziutki, 
cieplutki, malutki, bielutki, ó ciutki, itp. Zapisuj  wszystkie wyrazy  
w zeszycie.

„O ó tym tulipanie”

opowiadanie M. Ró yckiej „O ó tym 
tulipanie”, doniczkowe ro liny 
ozdobne, tulipan (cebula i ro lina) 
doniczk  + ziemi , sadzonk  ro liny 
doniczkowej, opowiadanie „Razem 
ze s onkiem: Przedwio nie”  
M. Kownackiej, zadania 
matematyczne w zakresie 100 dla 
ka dego dziecka.23.4 Jak 

przystroi  klas ?Dzieci klasyfikuj  ro liny ze zdj  ze wzgl du na cz stotliwo   
i sposób nawadniania: 
- podlewane sporadycznie (sukulenty) 
- podlewane umiarkowanie + zraszanie (paprocie) 
- podlewane „z podstawki” 
- podlewane systematycznie (cz sto) 
Nast pnie naucz dzieci jak przesadza  ro lin  doniczkow  oraz 
wsadza  ukorzenion  sadzonk  (bulwy lub cebuli) do dalszej uprawy 
w klasie.  

Ro liny  
doniczkowe

ma a ro lina doniczkowa do ozdoby 
klasy,  
ma e ro liny cebulowe (kwitn ce), 
konewk ,  
zraszacz, 
rodki do piel gnacji ro lin.

Dzieci omawiaj  pomys y na dekoracje wiosenne w sali lekcyjnej. 
Podziel dzieci na grupy i przydziel im obowi zki. przyst pienie do 
realizacji zada  (wskazane w czenie do pomocy ch tnych rodziców). 
W jednej z grup uczniowie wykonuj  tulipanka (orgiami) jako motyw 
do dekoracji okien. 
W miar  mo liwo ci mo na stworzy  z uczniami „naturaln ” 
dekoracj  – kompozycj  z ro lin cebulowych, które dzieci przynios y 
ze swoich ogrodów).

Dekoracje wiosenne

Dzieci wykonuj  dzia ania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 
100: dzia ania z niewiadom  (na zasadzie „okienka”). Przygotuj 
zadania zwi zane z tre ci  lekcji typu: 
1. Wpisz w „okienko” w a ciw  liczb ... 
2. Je li do liczby ...  dodam pewn  liczb  to otrzymam ... Jak  musz  
doda  liczb ? 
3. Wykonaj dzia ania na grafach... 
4. W doniczce rosn  trzy kwiatki: 25, 10 i ... Na doniczce jest  
wynik 50. Czy wiesz, jak nazywa si  trzeci kwiatek? 
5. Ile brakuje od 25 do 40?

Zabawy 
matematyczne

zapisz tytu y kolejnych zdarze  
opowiadania, oraz warunki do 
prawid owej hodowli ro lin  
(w formie ilustracji).

dzieci zapisuj  zmi kczenia z -utki  
w zako czeniu.

U ó  wiosenne zdania ze 
zdrobnieniami wypisanymi  
w czasie lekcji. 



Rozpocznij zaj cia sygna em pobudki harcerskiej w brzmieniu 
tr bki. Dzieci, które rozpoznaj  melodi  wyja niaj  ceremonia  
harcerskiej pobudki na obozie harcerskim (ewentualnie robisz to 
ty). Nawi zuj c do wiosennej pobudki dzieci odpowiadaj  na 
pytania: Kto i co budzi si  z zimowego snu? Kto i co wita wiosn ? 
Prezentuj  przygotowane nowinki wiosenne.

Pobudka! To ju  
wiosna!

Sk d zwierz ta wiedz , e... to ju ?  
Co czuj  po przebudzeniu z 
zimowego snu?  
Jak rozumiesz powiedzenie:  
„ pi jak suse ”? 

Ucze : wymienia zwiastuny wiosny, 
rozró nia i nazywa zwierz ta 
zbudzone z zimowego snu, 
rozpoznaje brzmienie instrumentów, 
uk ada zdania z rozsypanki 
wyrazowej.Przeczytaj ze zrozumieniem wiersz J. Ficowskiego „Ko ysanka  

i pobudka”. Dzieci swobodnie wypowiadaj  si  nt. tre ci. Zapisuj  
zwiastuny wiosny na tablicy. Rozmawiaj  o zwierz tach, które 
budz  si  z zimowego snu. Zapisuj  ich nazwy oraz pory 
zasypiania i pobudki (okre lanie pór roku).

„Ko ysanka  
i pobudka”

Podziel dzieci na grupy i rozdaj rozsypanki. Dzieci uk adaj  
„swoje zdanie” i umieszczaj  je na tablicy w formie ca o ci: 
1. Borsuk pierwszy siwym pyskiem ziewn  w niebo. 
2. Nied wiedzica wyprowadzi a nied wiadka na zielon  k . 
3. M ody je yk jako trzeci rado nie powita  wiosn . 
4. wistak czwarty z kolei zaciekawiony wyjrza  ze swojej norki. 
5. Ropucha ostatnia wygramoli a si  z podziemnej kryjówki

Wybudzaj ce 
zdania

nagranie sygna u harcerskiej 
pobudki, nagrania brzmienia 
ró nych instrumentów muzycznych, 
wiersz J. Ficowskiego „Ko ysanka  
i pobudka”, zdj cia zwierz t budz - 
cych si  wiosn , nagranie muzyki 
relaksacyjnej, zadania matematy- 
czne w zakre do 100. 

23.5 
Czy to ju ?

Dzieci rozpoznaj  i nazywaj  instrumenty muzyczne (fortepian, 
tr bka, skrzypce, gitara, itp.) oraz wyró niaj  ten, którego 
brzmienie najlepiej nadaje si  do zapadni cia w zimowy sen i do 
wiosennej pobudki. Nast pni dzieci chwytaj  za instrumenty 
perkusyjne i wygrywaj  wybudzaj ce rytmy do dowolnej muzyki 
relaksacyjnej.

Wiosenny koncert

wiosenne nowinki z ró nych róde , 
mundur harcerski (w miar  
mo liwo ci), albumy przyrodnicze.

Dzieci utrwalaj  pisowni  wyrazów z „i” zmi kczaj cym przed 
spó g oskami (zima, niteczka, cisza, budzi, itp.) Tworz  wyrazy  
z z rozypanki sylabowej (zawieraj cych „i” jako zmi kczenie 
przed spó g oskami): nie-za-po-mi-naj-ka, bu-kie-cik, ko-zi-ca, itp.  
i klasyfikuj  je w zale no ci od ilo ci sylab.

Zabawy 
ortograficzne

Dzieci wykonuj  zadania matematyczne w zakresie 100 – 
dzia ania z niewiadom . Rozwi zuj  zadania typu: 
1. Zadania tekstowe z „okienkiem” 
2. „+” i „-” w zakresie 100 bez przekroczenia progu 
dziesi tkowego – grafy 
3. Uzupe nianie brakuj cego sk adnika, odjemnej lub odjemnika 
4. Dzia ania „z has em” 

Zabawy 
matematyczne

Zaj cia ruchowe

Dzieci doskonal  podania i chwyty „Gra do pi ciu poda ”  
– elementy mini koszykówki (patrz strona: www.profesor.pl). 
 

wypisz zwiastuny wiosny zwi zane 
ze zwierz tami, zdj cia zwierz t 
zbudzonych ze snu zimowego, 
zdania z rozsypanki zdaniowej.

dzieci zapisuj  zdania u o one  
z rozsypanki wyrazowej.

Napisz dwa zdania  
o wybranym zwierz ciu 
zbudzonym ze snu 
zimowego.
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klasaWypowiadanie si  na temat zmiennej, marcowej 

pogody. Czytanie marcowych przys ów i ich 
znaczenia. Utrwalanie pisowni wyrazów z „ ”. 
Wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Opisysywanie 
pisanki. Przymiotniki w stopniu równym, wy szym 
i najwy szym oraz liczebniki porz dkowe.

Mno enie i dzielenie w zakresie 20. Dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 100, mno enie i dziele- 
nie w zakresie 20, porównywanie wyników. Pisa- 
nie dzia a  do rysunków i ich obliczanie. Wa e- 
nie, dekagram. Odczytywanie i obliczanie wagi 
produktów. Rozwi zywanie zada  tekstowych.

24.1 Kaprysy 
marcowej pogody

Omówienie zjawisk atmosferycznych 
charakterystycznych dla marcowej 
pogody na podstawie wiersza Barbary 
Lewandowskiej „List od marca”. 
Kalendarz pogody. Odczytywanie map 
pogody z zastosowaniem odpowiednie- 
go s ownictwa. Odczytywanie tempera- 
tury na termometrze. Zadania ró ne.

Nast pstwo pór roku. Oznaki nadchodz cej wio- 
sny. Wiosenne zjawiska atmosferyczne. Nazwy 
ptaków przylatuj cych wiosn . Wiosenne zjawi- 
ska pogodowe. Nazwy wiatrów.  

24.2 Wiosenne 
porz dki

Swobodne wypowiedzi uczniów nt. wio- 
sennych porz dków na podstawie w a- 
snych prze y  oraz wiersza J. Brzech- 
wy „Wiosenne porz dki”. Ro ne czasy 
czasownika. Rozpoznawanie i nazywa- 
nie przedmiotów do wiosennego sprz - 
tania. Obliczenia w zakresie 100. 
Zabawy ruchowe z balonami. 

Wiosenne porz dki w domu i otoczeniu. 
Wielkanocne pisanki i ich symbolika. Przys owia 
m dro ci  narodów. Tradycje i zwyczaje 
wielkanocne.  Rodzinne przygotowania do wi t 
Wielkanocnych. Piel gnowanie wi zi rodzinnych   
i przyja ni. 

24. Marcowe 
koty

24.3 Wkrótce 
Wielkanoc

Czytanie z podzia em na role opowia- 
dania G. Kasdepke „Najpi kniejsze...” 
Utrwalenie pisowni liczebników oraz 
przymiotników w ró nych stopniach. 
S uchanie i rozpoznawanie wysoko ci 
g osów ludzkich; g osy e skie i m s- 
kie. Obliczenia w zakresie 100; wa e- 
nie, dekagram. Pieczemy mazurki. 

S uchanie i rozpoznawanie wysoko ci g osów 
ludzkich oraz rodzajów g osów m skich  
i e skich. Wyró nianie najwy szych i najni - 
szych d wi ków gamy. Zabawy przy muzyce. 

piewanie piosenki „Pisanki, kraszanki”.

Wykonanie pisanki dowoln  technik .  
P aska forma u yteczna – kartka wi teczna. 
Mazurek wielkanocny – pieczenie ciasta.

24.4 Wielkanocne 
zwyczaje

Wypowiedzi uczniów nt. wielkanocnych 
tradycji, definiowanie poj cia: „tradycja” 
Uk adanie i pisanie zda  na dany 
temat. Czytanie wielkanocnych ycze . 
Wykonanie „ wi tecznej kartki” oraz 
„Wielkanocnej pisanki” – praca w gru- 
pach. Obliczenia w zakresie 100. „Kibic 
na szóstk ”. „ migus-dyngus” z. komp.

„ MIGUS-DYNGUS” – drukowanie prac 
wykonanych w edytorze Paint. 

Zabawy ruchowe z balonami. wiczenia  
z omijaniem i pokonywaniem przeszkód.  
„Kibic na szóstk ” – zasady kulturalnego 
kibicowania i fair play. 



Wprowadzenie do zaj : na tablicy przypnij papierowy garnek, do 
którego dzieci wk adaj  ró ne symbole pogody. Spytaj dzieci czy 
znaj  przys owie zwi zane z marcem. Dzieci wypowiadaj  g o no , 
wyja niaj  przys owie. Podaj przyk ady innych marcowych przys ów, 
np. „Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy s o ce 
ja nieje, to rolnik si  mieje”, „S o ce marcowe, owocom niezdrowe”. 
Dzieci próbuj  wyja nia  ich znaczenie i zapisuj  w zeszycie wybrane 
przys owie. Nast pnie porozmawiaj z dzie mi na temat zjawisk 
pogodowych. Spytaj: Czym jest pogoda i co si  na ni  sk ada? 
 

„W marcu jak  
w garncu”

W jaki sposób cz owiek stara si  
„pokona ” kaprysy marca? 
Sk d rodzice wiedz  jak powinni my 
si  ubra ?

Ucze : zna symbole stosowane  
w kalendarzu pogody, pos uguje si  
odpowiednim s ownictwem przy 
odczytywaniu pogody, potrafi 
odczyta  na termometrze 
temperatur .

Wr cz ch tnemu dziecku list od marca (wiersz B. Lewandowskiej 
„List od marca”), który ten nast pnie odczytuje. Dzieci rozmawiaj   
o zadaniach jakie musi wykona  Marzec, co chcia by nam podarowa  
oraz jak  pogod  nam przynosi. Spytaj dzieci co chcia yby 
powiedzie  marcowi, o co poprosi ? Dzieci uk adaj  i zapisuj  
zadania o marcowej pogodzie. 
 
Nast pnie dzieci tworz  barwnymi plamami obrazy inspirowane por  
roku pt. „Kapry ny marzec”. Przedstawiaj  marcowa pogod  za 
pomoc  pasteli i farb i organizuj  wystaw  prac.

„List od marca”

wiersz B. Lewandowskiej „List od 
marca”, kalendarz pogody, symbole 
pogody, termometr, papierowy gar- 
nek, przys owia o marcowej  
pogodzie, map  Polski, rebusy 
pogodowe, przyk adow  prognoz  
pogody, mapki pogodowe Polski dla 
grup, zabawy j zykowe dla ka dego 
dziecka.24.1 Kaprysy 

marcowej pogodyWyja nij dzieciom czym jest mapa pogody. Dzieci odczytuj  j . 
Rozwi zuj  rebusy pogodowe. Proponuj  okre lenia jakie mo emy 
stosowa , gdy chcemy opisa  pogod . Nast pnie przeprowad   
zabaw  dydaktyczn  „Jestem prezenterem pogody”. Podziel dzieci na 
grupy i rozdaj im uproszczone mapy pogodowe Polski (np. na pó nocy 
s o ce, na po udniu deszcz, na zachodzie nieg z deszczem, na 
wschodzie zachmurzone niebo). Dzieci omawiaj  sposób wypowiedzi 
i wybieraj  jedn  osob , która wcieli si  w rol  prezentera. Zabaw  
poprzedza relacja z transmisji telewizyjnej lub z internetu, aby dzieci 
mog y przyswoi  odpowiednie s ownictwo.   

Marcowa prognoza 
pogody

bia e kartki,  
pastele,  
farby, 
termometr domowy i zaokienny. 

Zabawy j zykowe, w których dzieci dobieraj  odpowiedni czasownik 
w zale no ci od nast pstwa czasowego: przedtem, teraz, wkrótce. 
 
Przyk adowy tekst: „Wczoraj wieci o marcowe s oneczko, dzisiaj 
pada drobny deszczyk, a jutro sypnie puszystym niegiem. Królowa  
luty, panuje marzec, nastanie kwiecie ”. 
Dzieci uzupe niaj  tekst z lukami nazw  odpowiedniej pory roku: 
„By a..., jest ..., b dzie...” (zima, wiosna, lato).

Wczoraj, dzisiaj, 
jutro...

Zaprezentuj dzieciom ró ne termometry. Dzieci klasyfikuj  je ze 
wzgl du na przeznaczenie, odczytuj  wskazania termometru oraz 
zaznaczaj  na modelu odpowiedni  temperatur .  
Nast pnie wykonuj  obliczenia matematyczne – zadania ró ne 
zwi zane z tematem lekcji: 
1. mno enie i dzielenie w zakresie 20 – zadania rachunkowe 
2. zadania tekstowe typu: „W marcowy dzie  sprzedano 13 parasoli 
m skich i o 15 wi cej parasoli damskich. Ile sprzedano tego dnia 
parasoli?” 
3. zadania „ amig ówki”: wpisywanie w pola figur liczb zgodnie  
z dzia aniami; ten sam kszta t oznacza tak  sam  liczb

Do czego s u y 
termometr

zapisz zdania dotycz ce marcowej 
pogody, umie  plansz  
ortograficzn  „  NIEWYMIENNE” 
oraz przys owia „marcowe”.

dzieci zapisuj  wyrazy z trudno ci  
ortograficzn  „ ”: ka u a, 
przydro na, ka da, ko uch oraz 
przepisuj  wybrane przys owie  
o marcowej pogodzie.

U ó  i starannie zapisz zdania 
o marcu z wyrazami z „ ” 
niewymiennym (z lekcji).



Uczniowie rozwi zuj  rebus, którego has o brzmi: „WIOSENNE 
PORZ DKI”. Swobodnie wypowiadaj  si  nt. Dlaczego wiosn  
robimy porz dki?  
Nast pnie ka de dziecko odrysowuje na kartce swoje d onie,  
a w rodku pisze, w jaki sposób pomaga rodzicom w wiosennych 
porz dkach. Dzieci prezentuj  swoje prace. 

Posprz tajmy, idzie 
wiosna!

Jakie porz dki sprawiaj  ci rado ? 
Których unikasz? Dlaczego?  
Co my li Ziemia o ludziach 
sprz taj cych wiosn ? 
Co s dzisz o „dniu lenia”?

Ucze : 
tworzy krótk  wypowied  nt. wiosen- 
nych porz dków, rozpoznaje 
narz dzia przydatne w ogródku, 
wymienia i wskazuje czasowniki, 
wiczy pisowni  wyrazów z „rz”.Ch tny ucze  czyta g o no wiersz J. Brzechwy „Wiosenne 

porz dki”. Podziel dzieci na grupy i rozdaj im pytania do tekstu  
i ró ne ilustracje odnosz ce si  do wiersza. Dzieci analizuj  tre  
wiersza – wyszukuj  odpowiednie fragmenty tekstu jako 
odpowiedzi na twoje pytania i nawi zania do ilustracji.

„Wiosenne 
porz dki”

Dzieci wyszukuj  w tek cie wyrazy z „rz”, nast pnie wypisuj  je 
na tablicy. W grupach uk adaj  zdania z wybranymi wyrazami  
i nast pnie jedno dziecko z ka dej grupy z pami ci zapisuje 
wybrane zdanie na tablicy. Je li zapomni wyrazów w zdaniu, 
grupa mo e mu pomaga  pokazuj c dane s owa, bez 
wypowiadania ich.

Zabawy 
ortograficzne

rebus z has em „wiosenne 
porz dki”, 
kolorowanki narz dzi ogrodniczych,  
wiersz J. Brzechwy „Wiosenne 
porz dki” 
ilustracje do wiersza, 
nazwy czynno ci ogrodniczych, 
narz dzia ogrodnicze, 
karty z zadaniami matematycznymi.24.2 Wiosenne 

porz dki
Dzieci gromadz  nazwy czynno ci zwi zane z pracami 
wykonywanymi w ogrodzie na wiosn  (tworz  osobowe  
i bezosobowe formy). 
Nast pnie podziel dzieci na grupy. Dzieci uk adaj  w grupach 
wielozdaniow  wypowied  z wykorzystaniem czasowników 
u ytych w odpowiedniej formie wiadcz cej o nast pstwie 
czasowym.

Zabawy  
z czasownikiem

kredki, 
klej, 
nasiona rzodkiewki, 
r kawiczki ogrodnicze. 

Rozdaj dzieciom kolorowanki narz dzi ogrodniczych. Dzieci 
koloruj  prace i tworz  podpis do ilustracji. Nast pnie przypomnij 
im zasady pos ugiwania si  tymi narz dziami oraz obja nij ich 
zastosowanie. 
Podziel dzieci uczniów na „zespo y zadaniowe”. ka dy zespó  
otrzymuje instrukcj -list  zada , jakie zespó  musi wykona  
podczas porz dków prowadzonych w ogródku szkolnym.

Porz dki w ogródku 
szkolnym

Dzieci wykonuj  obliczenia na dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 100. 
1. proste zadania tekstowe 
2. tabelka dzia aniowa (dzia ania przeciwne) 
3. tworzenie tre ci zadnia do ilustracji 
4. zadania nietypowe, np: W ywop ocie wokó  ogrodu ro nie 66 
krzewów. Ogrodnik przyci  34 krzewy. Ile jeszcze musi przyci ?

Zabawy 
matematyczne

Zaj cia ruchowe

Przeprowad  z dzie mi zabawy ruchowe z balonami oraz 
wiczenia na omijanie i pokonywanie przeszkód (patrz: 

www.sp4zakopane.edupage.org). 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  z u miechem i ycz  
sobie udanego popo udnia. 

zapisz wyrazy z „rz” oraz zdania  
z tymi wyrazami.

dzieci zapisuj  zdania z trudno ci  
ortograficzn  z pami ci.

Naucz si  na pami  
wybranego fragmentu 
wiersza „Wiosenne porz dki”.



Dzieci siedz  w kr gu. Poka  dzieciom jajko i opowiedz o jego 
smaku, zapachu, kolorze i o potrawach z jajek. Nast pnie rozbij 
jajko i nazwij poszczególne cz ci sk adowe: skorupka, bia ko, 
ó tko pokazuj c je dzieciom. Omów ich znaczenie. Na zdj ciach 

poka  ró nice w wielko ci jaj: kurze, kacze, g sie, strusie. Nast - 
przeprowad  wiczenia ruchowo-graficzne: Dzieci kre l  r k   
w powietrzu na zmian  kszta t du ego i ma ego jajka.

Co jajko  
ma w rodku?

Jak my lisz, co jest ci sze: kilogram 
pierza czy kilogram w gla? 
Jak ludzie radzili sobie bez wagi? 
Czym wola by  by : jajkiem czy kur ? 
 

Ucze : zna budow  jajka, stopniuje 
przymiotniki i liczebniki, rozpoznaje 
wysoko  g osów ludzkich, 
pos uguje si  przepisem kucharskim, 
pos uguje si  wag  oraz jednostk  
dekagrama.Dzieci czytaj  z podzia em na role opowiadanie G. Kasdepke 

„Najpi kniejsze...”. Dzieci analizuj  tre  odpowiadaj c na 
pytania: Ile jajek znios y kury? Jakie kurczaki wyklu y si  ze 
skorupek? Które kurcz tko by o najwspanialsze? Dlaczego? itp. 
Wyszukuj  fragmenty tekstu na dany temat. Podkre laj  
liczebniki i przymiotniki. 

„Najpi kniejsze...”

Rozdaj uczniom owal w kszta cie jajka i popro  o ozdobienie go  
w dowolny sposób. Dzieci ozdabiaj  jajka u ywaj c kredek, 
flamastrów, pasteli, plasteliny, itp. Po zako czeniu organizuj  
wystaw  prac. Nadaj ka dej pracy numerek i przygotuj te same 
numerki na ma ych karteczkach i wymieszaj je. Dzieci losuj  
jeden numerek i ustnie opisuj  wylosowane jajko. Stosuj  
przymiotniki i liczebniki w st. równym, wy szym i najwy szym.

Ozdabiamy pisanki

przepis na mazurka, 
naczynia potrzebne do wypieku, 
opowiadanie G. Kasdepke 
„Najpi kniejsze...”, 
nagrania g osów ludzkich o ró nej 
wysoko ci, tekturowe jajka, 
jajka naturalne (kacze, g sie, 
kurze), zdj cia ró nych jaj,  
ró ne rodzaje wag.24.3 Wkrótce 

Wielkanoc
Zaprezentuj dzieciom ró ne rodzaje wag oraz odwa niki 
dekagramowe. Wyja nij zapis: 1 kilogram = 100 dekagramów. 
Dzieci w grupach korzystaj  z wag przygotowuj c wymagane 
porcje produktów potrzebne do pieczenia mazurka. Odczytuj  
wskazania wagi oraz korzystaj  z przepisu (czytaj  ilo ci 
produktów oraz odmierzanie).

Odmierzamy 
sk adniki

produkty na mazurka, 
fartuszek kuchenny, 
„pisaki” do ozdoby ciast, 
pastele, 
flamastry, 
plastelin , 
etykiety i opakowania produktów,  
z których dzieci odczytaj  wag . 

Dzieci przechodz  do kuchni szkolnej, gdzie w tych samych 
grupach wykonuj  kolejne czynno ci pieczenia ciasta (z uwagi na 
bezpiecze stwo mo na skorzysta  z pomocy rodziców w kuchni). 
Po wystygni ciu dzieci dekoruj  mazurki wg w asnych pomys ów  
i mo liwo ci, a nast pnie wymieniaj  si  ciastem mi dzy sob  
jako wielkanocnym prezentem.

Pieczemy mazurka

Na tablicy zapisz ró ne liczebniki oraz liczby, np. 3, pi ta, sze , 
7, pierwszy, osiem. Dzieci tworz  tabel  z trzema kolumnami z 
zapisem: cyfra – liczebnik (ile?) – liczebnik (która?). Nast pnie 
wpisuj  podane liczebniki oraz liczby do odpowiednich kolumn  
i dopisuj  brakuj ce formy. Dzieci sprawdzaj  sobie nawzajem 
czy dobrze wpisa y wszystkie liczby i liczebniki. 

Zabawy j zykowe

Zabawy muzyczne

Zaprezentuj dzieciom brzmienie g osów ludzkich: m skiego 
(tenor, baryton, bas) oraz e skiego (alt, sopran, mezzosopran).  
Dzieci klasyfikuj  brzmienie wg wysoko ci d wi ków.  
Wyró niaj  najwy sze i najni sze d wi ki gamy. Nast pnie 
wys uchuj  fragmentu koncertu w wykonaniu artystów 
operowych. Na koniec piewaj  piosenk  „Pisanki, kraszanki”.

zapisz przepis kucharski na 
mazurka, wy wietl zdj cia 
mazurków, umie  
przymiotniki, stwórz tabel  do 
pracy samodzielnej.

dzieci zapisuj  przyk ady 
liczebników i przymiotników.



Dzieci swobodnie wypowiadaj  si  nt. zwyczajów wielkanocnych 
piel gnowanych w ich domach. Definiuj  poj cie: tradycja. 
Przeczytaj dzieciom wiersz M. Konopnickiej „Jutro b dzie 
Wielkanoc”. Dzieci analizuj  wiersz. Nast pnie umie  na tablicy 
napisy z nazwami polskich tradycji wi tecznych, nie tylko wielka- 
nocnych. Dzieci wyszukuj  w ród napisów na tablicy nazw 
tradycji tych wymienionych w wierszu i wyró niaj  je.

„Jutro b dzie 
Wielkanoc”

Jaki prezent zrobi by  zaj czkowi 
wielkanocnemu? 
Który ze zwyczajów wielkanocnych 
uwa asz za najciekawszy? 
Co „najdziwniejszego” znalaz e   
w gniazdku wielkanocnym?

Ucze :  
potrafi z o y  yczenia wi teczne, 
zna wielkanocne tradycje swojego 
regionu, piel gnuje wi zi rodzinne, 
wykonuje samodzielnie kartk  
wielkanocn .Dzieci omawiaj  tradycje (ich znaczenie w wierzeniach ludowych) 

poparte prezentowaniem naturalnych okazów, zdj  lub fragm. 
prezentacji multimedialnej. Nast pnie przeprowad  zabaw  dyda- 
ktyczn  w dwóch grupach: „Wielkanocny koszyczek” i „Wielkano- 
cny stó ”: jedna grupa przygotowuje z papierowych „sylwet”  
koszyczek do wi conki, a druga przygotowuje potrawy 
wielkanocne z masy solnej i modeliny.

Tradycje 
wielkanocne

G o no przeczytaj przyk ady ycze  wi tecznych. Dzieci  
redaguj  w asne yczenia, które przepisuj  kolorowymi 
d ugopisami na „wk adk ” do kartki, któr  wykonaj  
w asnor cznie w dalszej cz ci zaj . Nast pnie dzieci  
ogl daj  przyniesione na lekcj  kartki. Rozmawiaj  o znaczeniu 
przesy ania ycze , o formach ich przekazywania i o formach 
grzeczno ciowych w zapisie.

Wielkanocne 
yczenia

zdj cia jajek zdobionych ró nymi 
technikami, zagadki, których 
rozwi zaniem s  potrawy  
z „koszyczka wielkanocnego”, 
palm  ludow , papierowy koszyczek 
wielkanocny, rysunki wielkanocnych 
potraw, wiersz M. Konopnickiej 
„Jutro b dzie Wielkanoc”.

24.4 Wielkanocne 
zwyczaje

Dzieci rozwi zuj  zadania tekstowe doskonal ce dzia ania  
w zakresie 100 o tematyce wi tecznej: 
1. W cukierni sta o 37 bab wielkanocnych i o 13 wi cej 
mazurków. Ile ciasta by o razem? Ile by o mazurków? 
2. Mama w o y a do piekarnika sernik o godz. 9.00. Czas 
pieczenia to 55 min. O której powinna wyj  sernik z pieca? 
3. Tuzin – ile to jaj? A dwa tuziny?

Zabawy 
matematyczne

mas  soln , 
modelin , 
no yczki, 
klej, 
zapisane kartki wi teczne, 
przyk ady wi tecznych ycze .

Dzieci wykonuj  technik  dowoln  w asn  kartk  wi teczn . 
U ywaj  materia ów dost pnych w klasie oraz przyniesionych na 
lekcj . Na kartk  wklejaj  w asnor cznie napisane yczenia. Moja kartka 

wielkanocna

Zapisz na tablicy has o: „ migus-dyngus”. Spytaj dzieci co dzieje 
si  w Polsce w Poniedzia ek Wielkanocny. Dzieci wypowiadaj  
si  nt. Lanego Poniedzia ku. Nast pnie dzieci wykonuj  projekt 
pracy w edytorze Paint, nt. omawianego dnia. Projekt zawiera 
materia y pozyskane z internetu. Dzieci korzystaj  z funkcji 
kopiowanie i wklejania obrazu i tekstu. Wiedz  jak bezpieczne 
korzysta  z „sieci”. Na koniec drukuj  swoje prace.

Zaj cia 
komputerowe

Zaj cia ruchowe

Opowiedz dzieciom o zasadach kulturalnego kibicowania i fair 
play (patrz: „Kibic na szóstk ” – www.ko-gorzow.edu.pl). 
Zorganizuj w klasie mini zawody, np. na przenoszenie jajka na 
y ce itp. Dzieci kulturalnie kibicuj  i zachowuj  sie fair wobec 
siebie. 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  ycz c sobie 
smacznego jajka!

umie  plansz  edukacyjn  
„Wielkanocne tradycje” oraz 
przyk ady form grzeczno ciowych 
u ywanych w kartkach. 

dzieci zapisuj  samodzielnie 
zredagowane yczenia oraz has o: 
„ migus-Dyngus”.

Napisz kilka zda   
o tegorocznym spotkaniu 
wi tecznym w rodzinnym 

gronie.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Przys owie mówi "W marcu jak w 
garncu". Marzec jest miesi cem w 
którym mo emy spodziewa  si  
ka dej pogody. Czasem wieci 
s o ce, czasem pada deszcz, a 
innym razem sypie nieg...  
 
Waszym zadaniem jest stworzenie 
KRÓTKIEGO PRZEDSTAWIENIA, 
którego bohaterami b d  
ELEMENTY MARCOWEJ POGODY 

(np. s o ce, deszcz, nieg,  
wiatr itd.). 
Wasze przedstawienie powinno 
zawiera  mi dzy innymi SCEN  
K ÓTNI pomi dzy co najmniej 
dwoma bohaterami. 
W waszej prezentacji pojawi si  te  
TERMOMETR, który w dwóch 
momentach wska e jak  
temperatur . 

kopi  zadania dla ka dej dru yny  
wraz z punktacj , 
(do wykonania termometru, dla ka dej dru yny) 
dwie bia e kartki A4 z bloku technicznego,   
1 czerwona kartka A5, jedna niebieska kartka A5, 
kawa ek sznurka o d . 20cm, 5 spinaczy do 
papieru, 1foliowa koszulka, czarny flamaster,  
2 wyka aczki, pi  kawa ków ta my klej cej o d . 
4cm (dru yny mog  równie  u ywa  no yczek)

Rozgrzewka

1. Co Wam przypomina lub do czego mo e 
s u y  garnek? 
To wiczenie jest dobr  okazj  do 
powtórzenia techniki twórczego my lenia 
SCAMPER, opisuj cej operacje my lowe, 
dzi ki którym mo emy przekszta ci  jedn  
rzecz w co  zupe nie innego. Przyda si  do 
tego plansza wyja niaj ca akronim 
SCAMPER. Czym móg by by  granek, gdyby 
go zmniejszy , odwróci , doda  do niego co  
innego? 
2. Podziel klas  na 4-5-os. zespo y. Rozdaj 
dzieciom kopie zada  wraz z punktacj . 
Przeczytajcie je wspólnie i wyja nijcie 
wszystkie niezrozumia e fragmenty.

W dzie  marcowy takie 
s yszy si  rozmowy
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(do wykonania kostiumów i scenografii) 1 brystol, 
chusteczki higieniczne, farby, pastele, klej 
no yczki, ta ma klej ca, zszywacz, folia 
aluminiowa

Przedstawienia

K ótnia Termometry Wolny wybór Dykcja i ruch

Ka da dru yna wychodzi na rodek  
i prezentuje swoje przedstawienie. Zadbaj  
o pozytywn  atmosfer  podczas prezentacji. 
W trakcie poszczególnych wyst pie  bardzo 
uwa nie obserwuj ka dy detal. Skup si  na 
tym co dobre, a to, co najbardziej si  Tobie 
podoba o zapisz sobie na kartce, aby 
przekaza  to potem dru ynie. Dowiedz si , 
kto by  odpowiedzialny za jak  cz  
zadania, w jaki sposób dru yny poradzi y 
sobie z ograniczonym czasem. Chocia  
zaj cia maj  form  mini-konkursu, staraj si  
zwraca  uwag  na to, e nie liczy si  
wygrana, ale to, e uczestnicy ci ko 
pracowali, eby osi gn  wspólny cel.1. Jednym z elementów przedstawienia ma 

by  k ótnia pomi dzy bohaterami. O co mog  
pok óci  si  s o ce, nieg i wiatr?  
Paradoksalna burza mózgów (zwana te  
odwrotn ) polega na przedstawieniu problemu 
w odwrotny sposób, z drugiej strony. Dzi ki 
temu pozbywamy si  utrwalonych, starych 
wzorców my lenia. Popro  dzieci, aby w 
czasie burzy mózgów wymy li y jak najwi cej 
odpowiedzi na temat "O co NIE mog yby si  
pok óci  elementy marcowej pogody?". 
Uczniowie zapisuj  wszystkie swoje pomys y,a 
nast pnie wybieraj  najciekawszy z nich. 
2. Na podstawie ustalonej tematyki k ótni 
dzieci wymy laj , o czym b dzie ca e ich 
przedstawienie.

Rozdaj zespo om materia y potrzebne do 
skonstruowania termometru.  
Zadaniem dzieci jest zaplanowanie, jak 
b dzie wygl da  i w jaki sposób b dzie 
dzia a  ich przyrz d pomiarowy. 
- z czego wykonacie swój termometr? 
- w jaki sposób b dzie pokazywa  
temperatur ? 
- kto b dzie odpowiedzialny za obs ugiwanie 
termometru? 
- czy termometr b dzie wystarczaj co dobrze 
widoczny dla publiczno ci? 
- jak  temperatur  mo e pokazywa  
termometr w marcu? 
Zespo y szkicuj  na kartkach projekty 
termometru.

1. Jedna z pozycji w punktacji zatytu owana jest 
"wolny wybór dru yny". Oznacza to, e zespo y 
same podejmuj  decyzj , co ma zosta  
ocenione. Mo e to by  jako  artystyczna 
jednego z kostiumów lub scenografii, wygl d 
zewn trzny jakiego  bohatera, pomys owo  
s ów piosenki  wplecionej w przedstawienie. 
Uczestnicy powinni zastanowi  si , jakie s  ich 
mocne strony. Mo e w ich dru ynie jest kto  
szczególnie uzdolniony plastycznie, albo kto  
ma wyj tkowy talent do uk adania rymów? 
Dzieci musz  pami ta , aby poinformowa  Ci  
o swoim wyborze jeszcze PRZED 
przedstawieniem. 
2. Uczestnicy dzi l  si  zadaniami i zabieraj  
si  do pracy nad swoim wyst pieniem. 

Oko o pó  godziny przed prezentacjami popro  
dzieci, by na chwil  przerwa y prac  i 
wykonajcie kilka wicze , dzi ki którym 
rozgrzej  swój aparat mowy i rozruszaj  cia o. 
1. GIMNASTYKA (patrz scenariusz II.16 TT), 
2. Przej cie przez sal  w roli: np. po w skiej 
desce, po rozpalonych kamieniach itd., 
3. Improwizacja ruchowa (mo e by  przy 
muzyce). Dzieci staj  w sali tak, aby ka de z 
nich mia o dla siebie dosy  du o miejsca. 
Popro  uczestników, aby wyobrazili sobie, e 
s  niegiem. Najpierw by a noc i by o bardzo 
zimno. Powoli jednak zaczyna ogrzewa  ich 
s o ce. Jak czuje si  roztapiaj cy si  nieg?  
4. wiczenia na dykcj  - wierszyki amij zyki i 
mówienie z korkiem w buzi. 

pomys owo  ca o ci prezentacji 1 - 10p.

humor w scenie k ótni 1 - 5p.

pomys owo  dzia ania termometru 1 - 10p.

termometr dwa razy wskazuje temp. 0 lub 5

wspó praca w grupie 1 - 10p.

wolny wybór dru yny 1 - 10p.



Wychowanie 

i edukacja 

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja 

dnia

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

2
klasaUtrwalanie pisowni wyrazów z: „ó” niewymiennym 

i wymiennym, „u”, „rz”, „ ”, „ch” i „h”. Dyskusja nt. 
„Co s dzimy o samochodach?” Czytanie ze 
zrozumieniem krótkich informacji nt. dokona   
M. Kopernika. S uchanie opowiadania „Historia 
lotnictwa” i „Lataj ca krowa” J. Brzechwy.

Primaaprilisowe zadania na obliczenia zegarowe.  
Nietypowe zabawy matematyczne. 
Mno enie i dzielenie w zakresie 30.  
Rozwi zywanie zada  tekstowych. 
Wyró nianie okre lonego zakresu liczb.  

1.1 Pomylona 
wiosna

K amstwo, czy art: wykazywanie ró -   
nic na podstawie wiersza „Pomylona  
wiosna” oraz „Prima Aprilis”. Wydarze- 
nia realne i fantastyczne w utworze.  
Tor przeszkód – wiczenia ogólnoroz- 
wojowe na aweczkach. Dokonywanie 
korekt w zapisie nutowym. Primaaprili- 
sowe zadania na obliczenia zegarowe. 

Zanieczyszczenie rodowiska przez samochody. 
Wytwory przyrody, a cywilizacja techniczna 
cz owieka. 
Planety Uk adu S onecznego.  
Ziemia w ród innych planet. 

1.2 Dooko a 
kwietnia...

Swobodne wypowiedzi ko a oraz jego 
zastosowanie w yciu codziennym. 
Historia roweru. Utrwalenie zasad 
pisowni z „ó”, „u”, „rz”, „ ”, „ch” i „h”. 

piewanie piosenki „Jad  rowery”. 
Mno enie w zakresie 30 – powtórzenie 
Zasady bezpiecznego u ytkowania 
roweru. „ rodek Polski”.

Primaaprilisowe zwyczaje w Polsce i w innych 
krajach europejskich. Primaaprilisowy art. Dobry 
kierowca. Zasady bezpiecznej jazdy. U ytkowa- 
nie samochodów: zalety i wady. Leonardo da 
Vinci – niezwyk y cz owiek. Miko aj Kopernik, jego 
ycie i dzie a. Zasady jazdy rowerem. 

25. Pomys owa 
wiosna

1.3 Na czterech 
kó kach

Wyró nianie informacji w wierszu 
„Samochody”. Historia samochodów. 
Ró nice mi dzy nowoczesnymi 
pojazdami, a zabytkowymi. Utrwalenie 
pisowni „ó” niewymiennego. „Wszystko, 
co ma ko a” – burza mózgu. Dzielenie  
w zakresie 30 – powtórzenie. Start niski 
i wysoki – gry i zabawy ruchowe.

Dokonywanie korekt w zapisie nutowym i pie- 
wanie uporz dkowanych d wi ków. Nauka 
piosenki „Jad  rowery”. Rytmiczne czytanie  
i wyklaskiwanie nazw planet oraz czenie ich  
z zapisem nutowym. Uk adanie melodii do zda   
i ich piewanie. 

Ko o – niezwyk y wynalazek. Urz dzenia, pojaz- 
dy, przedmioty, w których wykorzystano ko o.  
Rowery: ich rodzaje, cz ci sk adowe, bezpiecze- 

stwo jazdy, troska o ich sprawno . Samochody: 
rodzaje, marki, wygl d, przeznaczenie. Projekto- 
wanie maszyny lataj cej. Historia lotnictwa. 

1.4 Fruwaj ca krowa

Czytanie ze zrozumieniem wiersza 
„Fruwaj ca krowa”. Uk adanie i pisanie 
zda  z wybranymi czasownikami  
w l.mn. Historia lotnictwa. Tworzenie 
projektu maszyny lataj cej. Wytwory 
przyrody, a cywilizacja techniczna cz o- 
wieka. Mno enie i dzielenie w zakresie 
30 – powtórzenie. 

Doskonalimy umiej tno  pos ugiwania si  
poznanymi narz dziami edytora tekstu – Co wiem 
o Miko aju Koperniku? – kartka z pami tnika.  1.5 Kto ruszy  

Ziemi ?

Poj cia zwi zane z astronomi . Zapo- 
znanie z dokonaniami M. Kopernika. 
Miejsce Ziemi w Uk adzie S onecznym. 
Uk adanie melodii do zda . Mno enie  
i dzielenie w zakresie 30. Nauka rzutu 
pi eczk  palantow  z wykroku.  
Co  wiem o M. Koperniku? – kartka   
z pami tnika (w Wordzie).

Tor przeszkód – wiczenia ogólnorozwojowe na 
aweczkach. 
Doskonalenia startu niskiego w zabawach i grach. 
Nauka rzutu pi eczk  palantow  z wykroku. 



Rozpocznij zaj cia primaaprilisowym artem w postaci zada  do 
wykonania dla dzieci. Ostatnie zadanie ujawnia has o „Prima 
Aprilis – uwa aj, bo si  pomylisz”. 
Dzieci wypowiadaj  si  nt. tego, co si  wydarzy o oraz wyja niaj  
znaczenie has a. Podaj  przyk ady w asnych prze y  zwi zane  
z artami primaaprilisowymi.

Wprowadzenie   
do tematu

Dlaczego warto si  mia ?  
Kiedy i z kogo (czego) nie wypada 
artowa ? Jak wygl da by wiat, 

gdyby ka dego dnia by  1 kwietnia? 
Co by si  sta o gdyby nagle stan y 
wszystkie zegary?

Ucze : wskazuje ró nice mi dzy 
k amstwem a artem, rozró nia 
wydarzenia fantastyczne od 
realnych, dokonuje korekty w zapisie 
nutowym, sprawnie wykonuje 
obliczenia zegarowe.Przedstaw dzieciom informacje nt. zwyczajów artowania w dniu 

1 kwietnia w ró nych krajach Europy (ze wskazaniem na mapie). 
Podaj przyk ady nazywania tego dnia. Dzieci wskazuj  
podobie stwa i ró nice mi dzy zwyczajami w Polsce i w innych 
krajach. Nast pnie przeczytaj wiersz J. Kulmowej „Pomylona 
wiosna”. Wska  miesi c „kwiecie ” w kalendarzu.

1 kwietnia...

Podziel dzieci na trzy grupy. Ka da z grup otrzymuje inny utwór 
do opracowania: I gr. wiersz J. Brzechwy: „K amczucha”, II gr. 
wiersz J. Brzechwy „Na wyspach Bergamutach”, III gr. wiersz  
W. Grzeszczak „Prima Aprilis”. Dzieci odpowiadaj  na przygoto- 
wane pytania do tre ci wierszy. Nast pnie wspólnie odpowiadaj  
na pytania: Czym ro ni si  k amstwo od pomy ki i artu? Jaki art 
nazwiemy „dobrym”, a jaki „niestosownym”?

K amstwo, czy art?

primaaprilisowy art dla uczniów, 
map  Europy, wiersze J. Brzechwy 
„K amczucha” i „Na wyspach 
Bergamotach”, wiersz J. Kulmowej 
„Pomylona wiosna” oraz  
W. Grzeszczak „Prima Aprilis”  
i pytania do tre ci wierszy dla ka dej 
grupy, zadania matematyczne dla 
ka dego dziecka.25.1 Pomylona 

wiosna
Dzieci wypowiadaj  si  nt. humoru zawartego w w/w utworach. 
Wskazuj  zdarzenia realne i fantastyczne.  
Przedstawiaj  krótk  scenk  rysunkow , w której fantastyka 
przeplata si  z wydarzeniami realnymi – rysunkowe arty.  
Wskazuj  w utworach zdania: pytaj ce, wykrzyknikowe  
i oznajmuj ce. Wypisuj  przyk ady na tablicy. 

Wydarzenia realne  
i fantastyczne

kredki, 
blok rysunkowy.

Dzieci wykonuj  zadania matematyczne typu: 
1. Wykre lanka z has ami matematycznymi 
2. Ile czasu minie: od 14 do 2 po po udniu tego samego dnia? 
3. Tata gotuje 1 jajko na twardo przez 7 min. Ile czasu na 7 jajek? 
4. Ka de dziecko samo wymy la jedno zadanie, nie do 
rozwi zania, w ramach primaaprilisowego artu. 
(patrz strona: www.abecadlo.cauchy.pl)

Zabawy 
matematyczne

Dzieci dokonuj  korekty w zapisie nutowym: zmieniaj  nazwy 
d wi ku lub jego po o enie na pi ciolinii.  
Zapisuj  kolejno d wi ki „od najni szego” i piewaj  
uporz dkowane d wi ki. Zabawy muzyczne

Tor przeszkód na 
weso o

Przygotuj dla dzieci tor przeszkód na weso o i przeprowad   
zabawy i gry ruchowe – patrz strona: 
(www.wychowaniefizyczne.net/gry-i-zabawy-ruchowe-jako-podsta
wa-rozgrzewki-ogolnorozwojowej). 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  z u miechem. Mog  
opowiada  sobie primaaprilisowe arty.

zdania: wykrzyknikowe, pytaj ce  
i oznajmuj ce.

dzieci zapisuj  fragment wiersz 
o artobliwej tre ci.

Do wyboru: naucz si  
artobliwego wierszyka  

J. Brzechwy na pami  
lub u ó  i zapisz swój w asny 
zabawny wierszyk.



Odtwórz prezentacj  multimedialn  „Z historii ko a” – dzieci aktywnie 
uczestnicz  w omawianiu jej. Omów znaczenie wynalazku ko a  
w yciu cz owieka. Dzieci wyszukuj  przyk ady przedmiotów, które s  
okr g e i podaj  sposoby wykorzystania ko a. Nast pnie prezentuj  
przyniesione przez siebie okr g e przedmioty i omawiaj  ich 
przeznaczenie oraz zastosowanie.  
Zabawa plastyczna: rozdaj ka demu dziecku kartk  z narysowanym  
(w ro nym miejscu i ró nej wielko ci) ko em. Wydaj dzieciom 
polecenie: „u yj wyobra ni i zamie  narysowane ko o w to, co 
chcesz”. Po zako czeniu, dzieci prezentuj  prace na wystawce 
klasowej. 

Z historii ko a
Rozejrzyj si  i wymie  wszystkie 
przedmioty, które przypominaj  ko o. 
Jak rozumiesz poj cie „w kó ko”?  
Dlaczego ko o uwa ane jest za 
„doskona y kszta t”?

Ucze : wiadomie docenia 
wynalazek – ko o, potrafi 
przedstawi  histori  ko a, wiczy 
mno enie w zakresie 30, wie jak 
bezpiecznie korzysta  z roweru, zna 
ró ne rodzaje rowerów.

Dzieci losuj  i przyczepiaj  sobie w widocznym miejscu karto- 
nik z nazw  pojazdu, urz dzenia, oraz z nazwami osób, które ich 
u ywaj . Swobodnie poruszaj  sie w rytm melodii piosenki „Jad  
rowery”. Gdy muzyka cichnie – dzieci tworz  odpowiednie pary: np. 
lokomotywa-maszynista, taxi-taksówkarz, itd.  
Nast pnie przeprowad  z dzie mi zabawy z map : zaprezentuj 
sposób kre lenia ko a cyrklem – wska , e konieczne jest 
wyznaczenie rodka. Nast pnie wska  na mapie „ rodek” Polski  
– miejscowo  Pi tek (woj. ódzkie) i opowiedz dzieciom o tym 
mie cie. Nast pnie wska  w ramach ciekawostki miejscowo   
o nazwie Ko o. Umie  herby obu miast na mapie.

Podró ujemy...

rower, prezentacj  mult. „Historia 
ko a”, map  Polski, herb miasta 
Ko o, kartoniki z nazwami 
przedmiotów, histori  samochodów, 
histori  roweru, zdj cia 
samochodów, nagranie piosenki 
„Jad  rowery”, karteczki  
z narysowanym ko em w ró nych 
wielko ciach dla ka dego dziecka.25.2 Dooko a 

kwietnia...Dzieci zapoznaj  si  z budow  roweru, elementami wyposa enia 
oraz zasadami korzystania z niego (do 10 roku tylko pod opiek  doro- 
s ych). Ogl daj  ilustracje przodków rowerów i na podstawie us ysza- 
nych info. próbuj  dopasowa  je do charakterystyki danego pojazdu: 
maszyna do biegania, welocyped, bicykl, rower z a cuchem i peda a- 
mi, nowoczesny rower. Dzieci wskazuj  osi gni cia techniczne oraz 
ich znaczenie w yciu cz owieka. Zaprezentuj film przedstawiaj cy 
segway – nowoczesny pojazd dwuko owy nap dzany akumulatorem. 
Dzieci wskazuj  ró nice i podobie stwa mi dzy pojazdami. Ustalaj  
korzy ci z wykorzystania roweru w yciu cz owieka. Poznaj  rodzaje 
rowerów: monocykl, tandem, stacjonarny, dzieci cy, górski itp.

Rower,  
czy segway?

okr g e przedmioty, 
modele (zabawki) samochodów.

Przeprowad  zabawy ortograficzne utrwalaj ce pisowni  wyrazów  
z trudno ciami ortograficznymi: „u”, „rz”, „ ”, „ch” i „h”. 
Zaproponuj te  dzieciom zabawy zwi zane tematycznie z poj ciem 
„ko o”: kolorowanki ortograficzne, w których rozwi zaniem b dzie 
mozaika kó  (patrz na: www.sp111.edu.lodz.pl/ortograficzne.doc). 
 
Dla utrwalenia pisowni dzieci pisz  z pami ci wybrane wyrazy lub 
zdania z tymi wyrazami, które kojarz  si  z tematem, np. kó ko, 
rowerzysta, hamulec, a cuch, kula, pasa er, hulajnoga, itd.

Zabawy 
ortograficzne

Dzieci prezentuj  modele pojazdów i sami uk adaj  tre ci zada   
(na mno enie w zakresie 30), które nast pnie rozwi zuj .  
Wykonuj  ró ne zabawy matematyczne utrwalaj ce tabliczk  
mno enia, np. interaktywn  (patrz strona: www.matzoo.pl). 
Ch tne dzieci wykonuj  zabaw  geometryczn  w kre lenie za 
pomoc  cyrkla kó  i, w miar  mo liwo ci, tworz  kompozycje z uk adu 
kó . Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  z u miechem. 

Zakr cone ko a

wy wietl prezentacj  
multimedialn , umie  prace 
plastyczne dzieci „zmienione ko o” 
ilustracje i opisy „przodków” 
roweru.

dzieci zapisuj  zdania z wyrazami 
z trudno ciami ortograficznymi.

Odpowiedz na pytanie: co to 
jest rower? W kilku zdaniach 
opisz swój rower.



Przeprowad  z dzie mi burz  mózgów nt. kó  dooko a nas i 
 wszystkiego, co ma ko a. Dzieci podzielone na grupy 
przedstawiaj  swoje pomys y na szarym papierze. Nast pnie 
zaprezentuj materia y z czasopism motoryzacyjnych nt. 
samochodów naszych czasów. Dzieci klasyfikuj  zgromadzony 
materia  i dopisuj  informacje do plakatów. Prezentuj  swoje 
prace. 

W salonie 
samochodowym

Jak wygl da by wiat gdyby nie 
wymy lono ko a?  
Jeste  samochodem... O czym 
marzysz? 
Jak odró ni  dobrego kierowc  od 
z ego?

Ucze : 
poznaje histori  samochodów, 
nazywa pojazdy, w których 
wykorzystano ko o, wie jaki powinien 
by  „dobry kierowca”, wiczy 
mno enie i dzielenie w zakresie 30.Dzieci samodzielnie czytaj  wiersz M. Przewo niaka 

„Samochody”. Wyró niaj  w tek cie informacje na dany temat. 
Wypowiadaj  si  swobodnie nt. tre ci, przyporz dkowuj  nazwy 
pojazdów do odpowiednich ilustracji oraz nt. wygl du, znaków 
szczególnych i przeznaczenia. Wymieniaj  (w po czeniu  
z pokazem odpowiednich zdj ) znane im rodzaje, marki 
pojazdów, czy ciekawostki z nimi zwi zane. 

Tyle tych 
samochodów!

Zaprezentuj ilustrowan  histori  samochodów. Dzieci 
dopowiadaj  informacje z w asnych prze y . Omów z jakich 
materia ów by y pierwsze samochody, jakie mia y osi gi na 
drogach, porównaj z komfortem jazdy dzisiaj oraz zwró  uwag  
na ma  powszechno  pojazdów dawniej ze wzgl du na ich 
cen .  

Historia 
samochodów 

spotkanie z zawodowym kierowc , 
histori  samochodu w obrazach, 
wiersz M. Przewo niaka 
„Samochody”,  
dla ka dego dziecka: zadania 
matematyczne na mno enie  
i dzielenie w zakresie 30, tekst luk  
z wyrazami z „ó” niewymiennym. 

25.3 Na czterech 
kó kach

Spotkanie z zaproszonym go ciem – zawodowym kierowc . 
Dzieci rozmawiaj  z go ciem nt. bezpiecznej jazdy, szczególnie  
z dzie mi jako pasa erami, zachowania pasa erów  
w samochodzie oraz u ytkowników drogi. Go  opowiada  
o predyspozycjach do zawodu kierowcy. Dzieci wyja niaj  
poj cie „dobry kierowca”. 

Zawód – kierowca

czasopisma motoryzacyjne, 
arkusz szarego papieru, 
flamastry, 
pastele.

Zaproponuj dzieciom zabaw  w konstruktora pojazdów. Dzieci 
projektuj  samochód wed ug w asnych pomys ów wykonuj c 
rysunek pastelami. Mo e to by  dowolny pojazd osobowy, 
transportowy, itp. warunkiem jest to, aby porusza  si  na ko ach. 
Podczas pracy dzieci obja nij jakie znaczenie dla rodowiska 
maj  spaliny, jakie powstaj  ze spalania paliwa – zaproponuj 
dzieciom uwzgl dnienie w projektach pojazdów ekologicznych.

Mój fantastyczny 
pojazd

Dzieci wykonuj  matematyczne zadania tekstowe, np. 
1. Pokoloruj wg kodu (pojazd) – Wyniki dzielenia i mno enia. 
2. W fabryce 30 samochodów czeka o na pomalowanie. Maj c 5 
ró nych kolorów i dziel c po równo – Ile samochodów b dzie w 
jednym kolorze? 
3. Wyprodukowano 26 luster bocznych. Zamontowano po 2 do 
jednego auta. Dla ilu aut stary lusterek?

Zabawy 
matematyczne

Zabawy ruchowe

Przeprowad  z dzie mi zabawy i gry doskonal ce start wysoki  
i niski: 
1. Zabawa orientacyjno-porz dkowa „Samochody” 
2. Zabawa bie na „Pomocy” 
3. Zabawa „Obrona twierdzy” – czenie przysiadu, rzutu  
i podskoku 
4. wiczenia doskonal ce start niski „Wy cigówki”

umie  plansze wykonane przez 
dzieci, ilustracje pojazdów oraz 
zapisz nazwy pojazdów.

dzieci wklejaj  uzupe niony tekst 
luk z trudno ciami ortograficznymi 
z „ó” niewymiennym: „ . ty autobus 
sp. ni  si  bardziej, ni  r. owy. Na 
p. ce pasa er zostawi  sk.rzane 
r kawiczki. Mo na tam znale  
r. ne rzeczy”.

Poszukaj w Internecie 
informacji o muzeum 
pojazdów ko owych  
w najbli szej okolicy.  
Wypisz znane powiedzenia  
i przys owia z has em „ko o”.



Dzieci rozwi zuj  krzy ówk  w dwóch grupach, której rozwi zaniem 
jest has o: „Lataj ca krowa”. Po odgadni ciu has a czytaj  cicho ze 
zrozumieniem wiersz J. Brzechwy „Lataj ca krowa”. Analizuj  tre , 
wyró niaj  wydarzenia realne i fantastyczne. Wyszukuj  w wierszu  
i zapisuj  w zeszycie w kolejno ci alfabetycznej nazwy ptaków. Usta- 
laj , co jest warunkiem wznoszenia si  przedmiotów w powietrzu.  
W tym celu zademonstruj lot zdalnie sterowanej zabawki oraz latawca 
(mo esz pos u y  si  Internetem). Nast pnie wspomnij dzieciom  
o postaci mitologicznej – Ikarze i jego próbie latania. Dzieci 
podejmuj  si  próby zrobienia papierowego samolotu. Zorganizuj 
mini-konkurs na samolot, który najd u ej utrzyma si  w powietrzu. 

Polecie  jak 
najdalej...

Wyobra  sobie, e masz skrzyd a: 
dok d polecisz i co zobaczysz? 
Ile wa y powietrze? 
Którym ze wspó czesnych rodków 
transportu powietrznego chcia by   
podró owa ? Dlaczego?

Ucze : poznaje histori  lotnictwa, 
rozró nia rodki transportu 
powietrznego, wie kim by  Leonardo 
da Vinci, tworzy projekt maszyny 
lataj cej, wiczy mno enie  
i dzielenie w zakresie 30.

Przedstaw dzieciom sylwetk  Leonardo da Vinci oraz jego wynalazku 
– prototypu dzisiejszych „maszyn lataj cych”. Zaprezentuj pokaz 
po czony z krótk  informacj  nt. historii lotnictwa oraz przyk adów 
rodków transportu powietrznego – klasyfikacja maszyn wg pu apu 

powietrznego. Omów podzia  rodków transportu lotniczego wg 
pr dko ci lotu oraz sposobu nap dzania maszyn.  
Nast pnie przeprowad  zabaw  dydaktyczn : „pytania-odpowiedzi”. 
Materia  do zabawy – patrz: „Cz owiek, wynalazki”, wyd. KLEKS 
(Czy mo na zobaczy  i poczu  powietrze? Dlaczego samolot lata? 
Czy mo na podró owa  w przysz o ? Jak lataj  balony? Co to jest 
powietrze?).

Z historii lotnictwa

informacje o Leonardo da Vinci, 
model samolotu (sterowany zdalnie) 
latawiec (lub video z Internetu) 
rozsypanki wyrazowe, owoce (noski 
klonu), wiersz J. Brzechwy „Lataj ca 
krowa”, krzy ówk  z has em 
„Lataj ca krowa”, prezentacj   
o historii lotnictwa, zadania 
matematyczne dla ka dego dziecka.25.4 Fruwaj ca 

krowaDzieci rozwi zuj  wiczenia gramatyczne utrwalaj ce tworzenie 
liczby mnogiej czasownika, np: „Latawiec szybuje. Latawce szybuj ”. 
Nast pnie w grupach uk adaj  zdania z rozsypanki wyrazowej: 
I  gr. Podró uj c na zachód, trzeba odejmowa  odpowiedni  ilo  
godzin. 
II gr. Podró uj c na wschód, nale y dodawa  odpowiedni  ilo  
godzin. 
III gr. Ciep e powietrze unosi si  do góry, gdy  jest l ejsze od 
zimnego.  
IV gr. Powietrze, które nas otacza to mieszanina ró nych gazów.

Zabawy j zykowe

kolorowy papier, 
karton, 
wycinanki, 
flamastry.

Na podstawie zdobytych w czasie zaj  informacji oraz w asnych 
pomys ów dzieci projektuj  w grupach maszyn  lataj c  na kartonie. 
 
Po zako czeniu pracy organizuj  wystaw  projektów. 

Projekt maszyny 
latajacej

Dzieci rozwi zuj  zadania matematyczne: 
1. Pokoloruj balon wg wskazówek (tabliczka mno enia i dzielenia) 
2. Korzystaj c z informacji na rysunkach, odpowiedz na pytania, 
wykonuj c odpowiednie obliczenia...(wystawa sklepu-ceny) 
3. Wykonaj dzia ania, pokoloruj pola z wynikami wi kszymi od 12  
 
Na koniec zaj  dzieci staj  w kr gu i na twój znak zamieniaj  si   
w maszyny lataj ce. Szybuj  na niebie uwa aj c by si  z sob  nie 
zderza . Nast pnie wszyscy egnaj  si  ze sob .

Zabawy 
matematyczne

umie  zdj cie oraz krótk  
informacja o Leonardo da Vinci, 
wy wietl prezentacj  o historii 
lotnictwa.

dzieci zapisuj  nazwy ptaków 
w kolejno ci alfabetycznej oraz  
zdanie z rozsypanki wyrazowej 
danej grupy.

Napisz kilka zda   
o wybranym rodku 
transportu powietrznego.



Poka  ilustracje toru skich pierników: gwiazdek, serc, okr g ych, 
oraz tradycyjnych katarzynek. Opowiedz dzieciom histori  
toru skich pierników (TORU SKI PIERNIK TO: specja  kulinarny 
i s ynny wypiek toru ski wyrabiany przez piekarzy, ciastkarzy, 
a potem piernikarzy od prawie 700 lat. Pierniki te rozs awi y 
miasto Toru  w ca ej Polsce i w Europie). Dzieci degustuj  
toru skie pierniki, próbuj  poda  ich sk ad.

Toru skie pierniczki Wyobra  sobie spotkanie miesza ców 
ró nych planet. Jak b d  si  
porozumiewa  mi dzy sob ? 
Jeste  toru sk  „przekupk ”. W jaki 
sposób zach cisz do kupowania 
swoich pierniczków?

Ucze : wie, e w kosmosie kr  
ró ne cia a niebieskie, wie, e 
Ziemia kr y doko a S o ca, rozró- 
nia poj. „astronom” i „astronauta” 

wie, czego dokona  M. Kopernik, 
nazywa planety w Uk . S onecznym.Dzieci siadaj  w kr gu i s uchaj  wiersza W. Badalskiej „Miko aj 

Kopernik”. Odpowiadaj  na pytania zwi zane z tekstem. 
Nast pnie ucz  si  na pami  znanej powszechnie my li, 
zwi zanej z odkryciem wielkiego astronoma: „Wstrzyma  S o ce, 
ruszy  Ziemi  polskie go wyda o plemi ”. Poka  dzieciom na 
mapie Polski Toru , zdj cia ukazuj cych najwa niejsze zabytki 
miasta oraz wizerunek Kopernika na banknotach, jego pomnik.

Spotkanie  
z Kopernikiem

Dzieci podaj c sobie z r k do r k czerwon  pi eczk  mówi , co 
zabra yby ze sob  na dalek  wypraw . Rozpocznij dyskusj  na 
temat: „Dok d mo na wyruszy  w podró ?” Doprowad  do 
wypowiedzi, e mo na te  wyruszy  w kosmos. Dzieci 
przeprowadzaj  burz  mózgów nt. kosmosu. Czym wyruszy   
w kosmos? Co to jest kosmos? Jakie s  planety? itd. Na koniec 
poka  dzieciom prezentacj  multimedialn  o kosmosie.

Uk ad S oneczny

zdj cia Miko aja Kopernika, zdj cia 
z Torunia, prezentacj  multim.: 
„Wyprawa w kosmos”, ró ne 
pierniczki, przepis na pierniki (du y 
format), plansz  (model) Uk adu 
S onecznego, kartoniki z nazwami 
planet, czerwon  pi eczk , karty  
z zadaniami matematycznymi dla 
ka dego dziecka.25.5 Kto ruszy  

Ziemi ?
Dzieci czytaj  rytmicznie nazwy planet, cz  je z zapisem 
nutowym, a nast pnie wyklaskuj  lub wystukuj  rytmicznie. 
Czytaj  rytmicznie zdanie: „Wstrzyma  S o ce, ruszy  Ziemi   
polskie go wyda o plemi ”, uk adaj  melodi  do tej frazy oraz 
indywidualnie lub grupowo piewaj  wg wymy lonej melodii. 

Zabawy muzyczne

pami tki z Torunia,  
du e kartony granatowego papieru, 
klej, 
globus. 

Dzieci doskonal  tabliczk  mno enia i dzielenia, wykonuj  
zadania ró ne zwi zane z tematem zaj  wg twojego pomys u 
lub ze strony: www.matzoo.pl. Zabawy 

matematyczne

Zaprezentuj dzieciom rzut pi eczk  palantow  (przyk adowe 
zabawy – patrz strona: www.lider.szs.pl). Zorganizuj konkurs na 
najdalszy rzut pi eczk . Zabawy ruchowe

Notatka  
o Koperniku

Dzieci doskonal  umiej tno  pos ugiwania si  poznanymi narz - 
dziami edytora tekstu Word. W grupach tworz  kartk  notatk  nt. 
„Co wiem o M. Koperniku”. Tworz  tre  w dokumencie Word na 
podstawie zdobytych wiadomo ci z zaj  oraz materia ów  
z Internetu. Bezpieczne korzystaj  z „sieci”. Przygotowuj  
dokument do wydruku i drukuj  prace. Na zako czenie tworz  
gazetk  ze wszystkich prac.

zapisz has o: „Wstrzyma  S o ce, 
ruszy  Ziemi  polskie go wyda o 
plemi ”, umie  plansze Uk adu 
S onecznego, wy wietl prezentacj  
o kosmosie, zdj cia zabytków 
Torunia oraz M. Kopernika, umie  
przepis na pierniki.

dzieci wklejaj  tekst luk: „Toru  to 
miasto le ce nad rzek  ... W tym 
mie cie urodzi  si  i mieszka  ... 
najwi kszy polski astronom. Toru  
s ynie te  z pysznych ... Wypieka- 
ne s  one tutaj od prawie ... lat.  
... to miasto M. Kopernika”.

Naucz si  opowiada  
legend  o toru skich 
piernikach; 
Z pomoc  doros ych 
przygotuj pierniki wg przepisu 
poznanego na zaj ciach.
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klasaCzytanie fragmentów lektury „Nasza mama...”. 

Ulotka jako ród o informacji. Czytanie ze zrozu- 
mieniem ulotki i obja nie  trudnych wyrazów. Na- 
zwy gwiazdozbiorów i ich pisownia. Korzystanie z 
tabeli. S uchanie wiersza J. Brzechwy „Ksi yc" 
Konkurs na najpi kniejsze opowiadanie legendy.  

Mno enie i dzielenie w zakresie 30 oraz 
porównywanie wyników. Wyró nianie zakresu 
liczbowego wed ug podanego warunku. Oblicze- 
nia pieni ne. Rozwi zywanie zada  tekstowych.  
Dodawanie liczb dwucyfrowych do jednocyfro- 
wych z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 

26.1 Toru skie 
pierniczki

Konkurs klasowy na opowiadanie 
legendy o toru skich pierniczkach. 
Poznanie procesu przygotowania pier- 
niczków. Utrwalenie pisowni wyrazów z 
dwuznakami. Tworzenie plakatu „Zapro 
szenie na wi to Piernika". Mno enie i  
dzielenie do 30 – powtórzenie. Zabawy  
utrwalaj ce nawyki higieny osobistej.

Gwiazdozbiory na sklepieniu nieba. Obrotowa 
mapa nieba. Ksi yc, jego kszta ty, fazy. 
Kr enie wody  w przyrodzie.  Stany skupienia 
wody. 

26.2 W drówki po 
niebie

Bogacenie s ownictwa uczniów o poj - 
cia: planetarium, obserwatorium. Two-  
rzenie ulotki zapraszaj cej do planeta- 
rium. Obserwacja „Gwiazdozbiorów na 
sklepieniu nieba”. Korzystanie z obroto- 
wej mapy nieba. Dodawanie liczb jedno 
do dwucyfrowych z przekroczeniem 
progu dziesi tkowego.  

Toru  – miasto nad Wis , miasto Kopernika.  
Toru skie osobliwo ci: tradycja, zabytki, pierniki. 
Polskie obserwatoria i planetaria. 

26. A to ciekawe
26.3 Srebrzysty 

Rogal

Budzenie zainteresowa  Ksi ycem na 
podstawie fragmentów lektury oraz 
dost pnych róde . piewanie piosenki 
„Ksi yc raz...”. Ozdoba przestrzenna  
z masy solnej. Liczby w zakresie 100  
– „+” typu: 28+3. Wprowadzanie dobrej 
atmosfery i zasad „zdrowej rywalizacji” 
– zabawy i wiczenia skoczne.

piewanie piosenki „Ksi yc raz odwiedzi  staw”. 
Czytanie i wyklaskiwanie lub wystukiwanie 
wyró nionych sylab. Granie dowolnych rytmów na 
wybranym instrumencie perkusyjnym. 

Poznanie procesu przygotowania pierniczków. 
Osi gni cia techniczne w podboju kosmosu. 
Ozdoba przestrzenna – lepienie z masy solnej.  

26.4 Historia 
kropelki wody

Wydarzenia realne i fantastyczne w 
opowiadaniu „Jedna srebrna kropelka”. 
Schemat kr enia wody w przyrodzie. 
Pisanie odpowiedzi do pyta . Utrwale- 
nie wiadomo ci o czasowniku. Zabawy 
rytmiczno-muzyczne oraz relaksacyjne. 
Liczby w zakresie 100. „+” typu: 27+4, 
26+5. Odg osy wody.  

Usuwanie tekstu za pomoc  klawiszy: Delete, 
Backspace. Zaznaczanie tekstu w dokumencie 
edytora tekstu i usuwanie zaznaczonego  tekstu 
za pomoc  klawisza Delete; przycisk Cofnij w 
edytorze tekstu. Tworzenie ulotki zapraszaj cej 
do planetarium.

Zabawy utrwalaj ce nawyki higieny osobistej. 
Wprowadzanie dobrej atmosfery i zasad „zdrowej 
rywalizacji” – zabawy i wiczenia skoczne. 



Dzieci rozwi zuj  na tablicy krzy ówk , której rozwi zaniem jest 
has o: „toru skie pierniki”. Nawi  w rozmowie do wcze niejszych 
prze y  dzieci oraz do ich pracy domowej – dzieci zdaj  relacj  z 
pieczenia pierniczków z rodzicami. Nast pnie przedstaw dzieciom 
histori  pieczenia pierników i zach  je do dalszej cz ci zaj  – 
pieczenia pierników.

Historia toru skich 
pierników

Wymy l rozmow  mi dzy 
piernikowym sercem, a katarzynk ... 
Co móg by powiedzie  Kopernik z 
pomnika do przechodniów? 
Doko cz zdanie: Gdyby nie odkrycie  
Kopernika, to ...

Ucze : opowiada legend   
o toru skich piernikach, zna proces 
przygotowania pierników tworzy 
plakat-zaproszenie, zapisuje kolejne 
zdarzenia legendy, sprawnie mno y 
i dzieli do 30.Dzieci podzielone na zespo y zadaniowe przygotowuj  sk adniki 

(odmierzaj  wg przepisu) i ustalaj  kolejno  dzia ania. Przy- 
st puj  do przygotowania ciasta, nast pnie do wa kowania  
i pieczenia. W czasie oczekiwania porz dkuj  miejsca pracy  
– zmywaj  po sobie naczynia. Gdy pierniczki b d  upieczone 
dzieci lukruj  je i uk adaj  na talerzach. Opowiedz dzieciom  
o symbolice kszta tów pierniczków.

Pieczenie  
pierników

Dzieci pracuj  dalej w zespo ach. Otrzymuj  zestawy wydarze   
z legendy, z któr  mieli zapozna  si  w domu (patrz strona: 
www.bajkowyzakatek.eu). Uk adaj  w odpowiedniej kolejno ci 
zdarzenia i umieszczaj  na tablicy. Zorganizuj klasowy konkurs 
na najpi kniej opowiedzian  legend : dzieci losuj  „swoje” 
zdarzenie do opowiedzenia i w odpowiedniej kolejno ci przyst - 
puj  do opowiadania (w ten sposób powstanie „ca a” legenda). 

Legenda o Toruniu

miejsce do wypieku pierników, 
zdarzenia do legendy (dla 4 grup), 
histori  Torunia i toru skich 
pierniczków, legend  o toru skich 
piernikach krzy ówk  z has em 
„toru skie pierniki”, map  Polski, 
Herb Torunia,  
kart  z zadaniami matematycznymi 
dla ka dego ucznia.26.1. Toru skie 

pierniczki
Przypomnij po o enie Torunia na mapie Polski. Dzieci 
umieszczaj  herb miasta w odpowiednim miejscu. Przedstaw 
krótk  histori  miasta oraz wska  ciekawsze miejsca na 
zdj ciach. Nast pnie dzieci w grupach uk adaj  z rozsypanki 
wyrazowej przys owia oraz tworz  nowe (np. „Dla Torunia tym 
jest piernik, czym dla statku dobry sternik”, „By na licu by a 
g adka, daj jej piernik zamiast kwiatka”).

Toru skie 
ciekawostki

sk adniki na pierniki (w grupach), 
du y arkusz brystolu, 
flamastry, 
farby, 
kredki, 
wycinank , 
no yczki, 
klej, 
widokówki z Torunia (do poci cia).Dzieci powtarzaj  tabliczk  mno enia w zakresie 30. 

Przeprowad  konkurs na mistrza klasy w tabliczce mno enia. 
Skorzystaj z interaktywnych zada  (www.matzoo.pl). 
Rozdaj dzieciom karty z zadaniami tekstowymi: 
1. Na 5 talerzach jest po 6 pierników. Ile jest razem pierników? 
2. Oblicz, ile dzieci wyda y na pierniki? (rysunki monet i banknot.) 
3. Iza kupi a 4 serca po 4 z  ka de. Ile zap aci a?

Zabawy 
matematyczne

Przeprowad  zabawy utrwalaj ce nawyki higieny osobistej: 
1. zabawa ruchowo-dramowa do wiersza J. Brzechwy „Katar” 
2. ilustracja ruchowa do opowiadania n-la „Mój dzie ” 
3. zabawa „Czy ciochy” 
4. spotkanie z higienistk  szkoln  - pogadanka nt. dbania  
o higien  
5. zabawa „Kotki-czy cioszki”

Zabawy ruchowe

Zaproszenie  
na wi to Piernika

Dzieci podzielone na zespo y projektuj  plakat ze zgromadzonych 
materia ów. Do wykorzystania maj  has o: „ZAPROSZENIE NA 
TORU SKIE WI TO PIERNIKA”. Przypomnij dzieciom cechy 
„dobrego plakatu”: staranno , czytelno , dobór kolorów oraz 
forma  przekazu informacji. 
Gotowe prace dzieci umieszczaj  na terenie szko y.

umie  krzy ówk , herb Torunia, 
zapisz wydarzenia legendy.

dzieci zapisuj  przys owia  
o Toruniu i toru skich piernikach.

Opracuj „tras ” dla wycieczki 
po Toruniu w dowolnej 
formie. 



Zaprezentuj dzieciom zdj cia (ilustracje) nieba w ró nych porach 
dnia, roku, w ró nej pogodzie, niebo w ró nych kolorach. Dzieci na 
dowolnym przyk adzie próbuj  okre li  „jakie to niebo, w jakim czasie, 
o jakiej porze, itd.” Nast pnie wyja nij dzieciom poj cia: 
„planetarium”, „obserwatorium”.  
Nast pnie przedstaw zjawiska ze zdj ciami, jakie mo na 
zaobserwowa  na niebie w zale no ci od po o enia geograficznego: 
zorze polarne, kilka S o c na niebie, burza, t cza, fatamorgana, 
meteoryty, komety, za mienie s o ca, ksi yca, itp. 
Prezentacji zdj  towarzyszy w tle muzyka relaksacyjna. 

Kolory nieba
Jak rozumiesz s owo: „gwiazda”? 
Który gwiazdozbiór podoba ci si  
najbardziej? Dlaczego? 
Jak rozumiesz powiedzenie: 
„podarowa  komu  gwiazdk  
z nieba”?

Ucze : zna poj cia: planetarium, 
obserwatorium, zna zjawiska 
zachodz ce na niebie, korzysta  
z obrotowej mapy nieba, dodaje 
liczby jedno- do dwucyfrowej, potrafi 
zredagowa  tre  ulotki.

Dzieci ogl daj  tabel  z informacjami o najwi kszych planetariach  
i obserwatoriach w Polsce oraz zdj cia z Internetu kszta tów tych 
obserwatoriów i planetariów. Poka  dzieciom wymienione miasta na 
mapie Polski. Oprócz umiej tno ci czytania z tabeli dzieci utrwalaj  
pisowni  nazw miast oraz skrótów: „godz.”, „z ”, „gr.” 
Dzieci samodzielnie wymy laj  i przygotowuj  tre  informacji  
o seansie w wybranym planetarium. Sami okre laj  szczegó y 
informacji. G o no prezentuj  swoj  prac  kolegom. 

Polskie planetaria

ilustracje nieba o ró nej porze dnia  
i roku, zdj cia ró nych zjawisk na 
niebie, nagranie muzyki relaksacyj- 
nej, zdj cia obserwatorium i planeta- 
rium, prezentacj  multimedialn  „Na 
sklepieniu nieba”, przyk ady ulotek, 
pytania pomocnicze do ulotki, obro- 
tow  map  nieba, zad. matem. dla 
ka dego dziecka (patrz: tre  lekcji), 26.2 W drówki  

po niebieOdtwórz prezentacj  multimedialn  „Na sklepieniu nieba”. W czasie 
prezentacji nawi  do obrazów nieba z pocz tku zaj . Dzieci wska- 
zuj  ró nic , e ogl dany teraz materia  to wyniki obserwacji przy 
zastosowaniu odpowiednich przyrz dów. W prezentacji ukazane s  
ró ne gwiazdozbiory, równie  z liniami pomocniczymi (dla u atwienia). 
Podziel dzieci na grupy. Z przygotowanych materia ów wykonuj  
wybrany przez siebie gwiazdozbiór. Opisuj  prac  odpowiednim 
kartonikiem z nazw ). Na ciemnym tle umieszczaj  modele gwiazdek 
zgodnie z kszta tem zaobserwowanym na prezentacji. Nast pnie 
zademonstruj sposób korzystania z obrotowej mapy nieba ( wiczenia 
praktyczne).

Gwiazdozbiory

arkusz granatowego brystolu, 
klej, 
powycinane gwiazdki (10 szt.)

Podziel dzieci na grupy. Ka da z grup otrzymuje ró ne ulotki.  
Dzieci zapoznaj  si  z ich tre ci , ustalaj  cechy wspólne ulotki. 
Tworz  w grupach ulotki zapraszaj ce na seans w planetarium.  
Na tablicy zapisz pytania pomocnicze, z których uczniowie mog  
korzysta : Dok d zapraszamy? (miejsce) Kogo zapraszamy? (osoby), 
Co proponujemy? (atrakcje) Kiedy zapraszamy? (czas) Jakie 
warunki? (koszt) Oprócz redakcji tre ci dzieci projektuj  te  
atrakcyjn  form  ulotki – opraw  graficzn , zwi zan  z tematyk  
gwiazdozbiorów. 

Gwiezdna ulotka

Dzieci rozwi zuj  zadania matematyczne o tre ci zwi zanej  
z tematyk  zaj : 
1. Pokoloruj dwie gwiazdy w jednym kolorze – ich suma tworzy pe n  
dziesi tk . 
2. Dodaj liczb  jedno- do dwucyfrowej wg wzoru:  
    29+5|=29+1+4=30+4=34 
3. Dodaj w/w przyk adów na osi liczbowej. 
4. Zadanie tekstowe: Tomek kupi  model rakiety za 39 z  i figurk  
kosmonauty za 9 z . Ile zap aci  razem? 
5. Zadanie – kolorowanka, w której rozwi zaniem b dzie znany 
gwiazdozbiór.

Matematyka  
w gwiazdach

umie  tabel  informacyjn  
o obserwatoriach i planetariach  
w Polsce, prezentacj  
multimedialn , map  Polski, 
kartoniki z nazwami 
gwiazdozbiorów oraz 
pytania pomocnicze do ulotki.

dzieci zapisuj  samodzielnie 
informacj  o seansie  
w planetarium.

Pposzukaj informacji nt. 
planetarium, które znajduje 
si  w najbli szej okolicy. 
Napisz o nim samodzielnie 
kilka zda .



W tle klasy przygotuj wystawk  ksi ek J. Papuzi skiej: „Agnieszka 
opowiada bajk ”, „Chwilki dla Emilki”, „Czarna jama”, „ pi ce 
wierszyki”, i w ród nich lektur  „Nasza mama czarodziejka”. Dzieci 
rozwi zuj  zagadk , której has em jest „Czarodziejka”. Odszukuj   
ksi k  z wystawki z tym wyrazem. Nast pnie przedstaw dzieciom 
lektur  dla kl. Ch tny ucze  czyta fragment lektury („Jak nasza mama 
zreperowa a ksi yc”) – zaciekawienie lektur  oraz tematyk  
Ksi yca. Dzieci omawiaj  fragment  Wskazuj  zdarzenia 
fantastyczne i realne w lekturze. Przedstaw pozosta e ksi ki i zach  
do ich przeczytania. 

W k ciku lektur
Dlaczego warto polecie  na Ksi yc?
Gdyby  móg , to co chcia by  
zwiedzi : Ksi yc czy S o ce?  
Jeste  astronaut , który leci na 
Ksi yc. Opowiedz, co widzisz. 

Ucze : poszerza wiedz  o Ksi ycu, 
poznaje jego fazy, tworzy 
przestrzenn  form  plastyczn , 
wykonuje ozdob  przestrzenn  z 
masy solnej, wiczy dodawanie 
liczby jedno- do dwucyfrowej.

Poka  dzieciom zdj cia zrobione na Ksi ycu, z pierwszej podró y. 
Wska  na osi gni cia techniki w zakresie podboju Kosmosu: satelity, 
roboty, sondy, itd. Nast pnie dzieci ogl daj  ró ne kszta ty ksi yca 
– poznaj  fazy: kszta t+nazw . W zabawie dydaktycznej „Badania 
Ksi yca” dzieci poznaj  zasad  powstawania faz ksi yca (na 
zasadzie padaj cego cienia). Podaj uczniom przyk ady z ycia, w jaki 
sposób fazy Ksi yca reguluj  aktywno  cz owieka: przyp ywy 
(mocne przyci ganie Ksi yca) i odp ywy (s absze przyci ganie) 
oceanów, prace w ogrodzie od nowiu do pe ni (dla zwi kszenia 
plonów, itp). 

Podbój kosmosu

lektur  J. Papuzi skiej  „Nasza 
mama czarodziejka” oraz inne 
ksi ki autorki, krzy ówk  
ilustracje satelity, sondy, itp., 
fazy Ksi yca i ich nazwy, 
lampk , model Ziemi i S o ca, 
karty z zadaniami matematycznymi 
dla ka dego dziecka (patrz: tre  
lekcji).26.3 Srebrzysty 

RogalPodziel dzieci na grupy. Ka da grup wyszukuje ze zgromadzonych 
materia ów, a nast pnie prezentuje pozosta ym ciekawostki nt. 
Ksi yca: prezentuje interesuj ce zdj cia, nowinki z rozwoju techniki 
oraz informacje nt. lotów na Ksi yc. Czuwaj nad wyszukiwanymi 
tre ciami i w razie potrzeby wspieraj wysi ki uczniów.  
Dzieci prezentuj  wyszukane informacje na du ym formacie w formie 
plansz edukacyjnych. 

Ksi ycowe 
ciekawostki

wydania albumowe nt. kosmosu i 
Ksi yca oraz wycinki z czasopism, 
mas  soln , 
foremki do ciastek (kszta t gwiazdki i 
ksi yca), 
farby metalizuj ce, 
p dzel, 
mocne nici, 
szart papier.

Dzieci podzieleni na zespo y modeluj  z masy solnej (mog  równie  
wycina  foremkami do ciasta) ksi yc oraz kilkana cie gwiazdek. 
Gotowe elementy nale y wysuszy  w piekarniku, a nast pnie 
pomalowa  farbami (i lakierem bezbarwnym). Nast pnie przy pomocy 
nici dzieci przymocowuj  na ró nej d ugo ci gwiazdki do ksi yca.  
Na koniec wykonuj  zawieszk , aby ca o  stanowi a wisz c  ozdob  
przestrzenn . W oczekiwaniu na wysuszenie elementów naucz dzieci 
piosenki „Ksi yc raz odwiedzi  staw” na podstawie wiersza  
J. Brzechwy, w wykonaniu zespo u dzieci cego Akademia Pana 
Kleksa. Dzieci wspólnie piewaj  przy wyko czeniu projektu.  
Po zako czeniu prac organizuj  wystawk .

S ony Ksi yc... 
odwiedzi  staw

Dzieci dodaj  liczby jednocyfrowe do dwucyfrowych  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. Wykonuj  zadania typu: 
1. Rachunek pami ciowy – dope nianie do pe nych dziesi tek 
2. Uk adanie zadania tekstowego do rysunku 
3. Uk adanie tre ci do danej regu y matematycznej 
4. Rozwi zanie zadania tekstowego 
5. Rachunek pami ciowy - matematyczna „d d ownica” 
6. Rozwi zanie zadania problemowego

Zabawy 
matematyczne

umie  fazy Ksi yca na 
ilustracjach, kartoniki z nazwami 
faz Ksi yca, pytania do pracy 
samodzielnej, plansze edukacyjne 
wykonane przez uczniów.

dzieci zapisuj  odpowiedzi na 
pytania: Co by o jednym  
z wa niejszych wynalazków 
cz owieka? Jak nazywa si  wielki 
polski astronom? Co to jest 
Ksi yc? Jakiego odkrycia dokona  
Miko aj Kopernik?

Przeczytaj wiersz  
J. Brzechwy „Ksi yc”  
i wykonaj ilustracj  do 
najciekawszego fragmentu. 
Naucz si  tego fragmentu na 
pami



Rozpocznij zaj cia od pocz stowania uczniów wod  do picia. 
Przeprowad  burza mózgów nt. „Do czego s u y woda?” 
Dzieci odpowiadaj  na pytania: Sk d na wiecie jest woda? 
Dlaczego bez niej nie ma ycia? Gdzie znajduje si  woda? 
Podczas rozmowy nawi  do budowa cia a cz owieka, które  
w wi kszo ci sk ada si  z wody. Poka  dzieciom zdj cia miejsc 
na ziemi, gdzie jest deficyt wody. 

Do czego woda? Czy chcia by  by  kropl  wody? 
Dlaczego?  
Wyobra  sobie, e siedzisz nad 
szumi cym potokiem... O czym 
szemrze woda? Doko cz my l: je li 
nie zadbamy o wod  na Ziemi, to...

Ucze : wie dlaczego nie ma ycia 
bez wody, nazywa zbiorniki wodne,  
rozró nia zdarzenia realne i fantast., 
wie jak woda kr y w przyrodzie, 
rozró nia i nazywa odg osy wody, 
wykonuje dzia ania typu: 27+4.Dzieci s uchaj  opowiadania H. Bechlerowej „Jedna srebrna 

kropelka”. Podczas gdy czytasz, dzieci tworz  jego wersj  
obrazkow . Nast pnie odpowiadaj  na pytania: Kto jest 
bohaterk  opowiadania? Dok d w drowa a? Jak d ugo trwa a ta 
w drówka? Jak zmienia a si  kropelka w czasie podró y? Co 
mia o wp yw na jej zmian ? Jakie marzenia mia a kropelka? 
Wyró niaj  w opowiadaniu zdarzenia realne i fantastyczne.

Historia kropelki 
wody

Wy wietl film edukacyjny „Kr enie wody w przyrodzie” (patrz 
strona: www.eszkola-wielkopolska.pl). Nast pnie dzieci, na 
podstawie obejrzanego materia u oraz do wiadcze  zdobytych 
podczas zaj , tworz  schemat: „Kr enie wody w przyrodzie” 
u ywaj c kartoniki z odpowiednimi nazwami oraz strza kami. 
Nast pnie wska  dzieciom wi ksze zbiorniki wodne na mapie 
Polski, poka  ich zdj cia.

Kr enie wody  
w przyrodzie

opow. „Jedna srebrna kropelka”, 
wod  mineraln  niegazowan , 
kubeczki jednorazowe, sylwety do 
inscenizacji opowiadania, prezenta- 
cj  multim. „Kr enie wody w przy- 
rodzie”, nagrania odg osów wody, 
kartoniki z nazwami dla ka dej 
grupy, zadania matematyczne dla 
ka dego dziecka (patrz: tre  lekcji). 26.4 Historia 

kropelki wody
Podziel dzieci na grupy. Ka da grupa porównuje rozsypanki 
wyrazowe: 1. Dzieci dobieraj  wyrazy do okre le , np: sprytny 
jak..., m dry jak... Zapisuj  zwroty-porównania na tablicy.  
2. Szukaj  czynno ci, jakie „wykonuje” woda i zapisuj  je w 
formie mapy my li: b yszczy, szumia a, p ynie – w ró nym czasie 
3. Tworz  pary przymiotnik + rzeczownik: losuj  kartonik  
z nazw , tworz  pary i uk adaj  do niej zdanie.

Zabawy j zykowe

szary papier, 
kolorowe kartki, 
flamastry, 
kredki.

Przeprowad  z dzie mi do wiadczenia z wod : 1. Zamiana wody 
w par  – wrzenie wody 2. Zamiana w lód – zamarzanie (przy 
okazji zmiana obj to ci lodu) 3. Skraplanie – na lusterku z par  
wodn  4. „Znikanie” wody – wsi kanie wody w lignin  5. Ró ne 
kszta ty wody - nalewanie do przezroczystych naczy  ró nego 
kszta tu, 6. Zabawa wody z ...oliw , piaskiem, barwnikiem do 
cieczy, itp.

Do wiadczenia   
z wod

Dzieci nas uchuj  z zamkni tymi oczami i rozpoznaj  szum: 
potoku, strumyka, wodospadu, morskich fal, plusku wody, szmeru 
ród a, deszczu, kapi cej wody z kranu, prze ykanie wody, itd. 

Nast pnie rytmicznie wystukuj  i wyklaskuj  zapisy sylab. 
Graj  dowolny rytm na wybranym instrumencie muzycznym. 
Na koniec przeprowad  wiczenia relaksacyjne przy „wodnej 
muzyce”.

O czym szumi 
woda?

Zabawy 
matematyczne

Dzieci dodaj  liczby jednocyfrowe do dwucyfrowych  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego: 
1. Dopasowuj  wynik do dzia ania 
2. Rozwi zuj  zadania tekstowego 
3. Rozwi zuj  zadanie „ amig ówka” 
4. Zadanie - rysunek 
5. Uk adaj  tre  do ilustracji 

umie  kartoniki z wyrazami do 
zabaw j zykowych, narysuj 
schemat kr enia wody  
w przyrodzie.

dzieci zapisuj  zdania u o one z 
wyra eniami przymiotnik- 
rzeczownik.

U ó  cztery zdania  
o po ytecznej roli wody  
w yciu cz owieka.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Czy wiecie, e patrz c w niebo 
widzimy zawsze tylko jedn  stron  
Ksi yca? Dzieje si  tak dlatego, e 
obraca si  on wokó  w asnej osi z 
tak  sam  pr dko ci , z jak  okr a 
Ziemi . Czasami t  drug  cz  
Ksi yca nazywa si  jego ciemn  
stron .  
     
Waszym zadaniem jest stworzenie 
krótkiego przedstawienia, w którym 

pewien DETEKTYW b dzie  
próbowa  ROZWIK A  ZAGADK  
ciemnej strony ksi yca (CO 
ZNAJDUJE SI  PO DRUGIEJ 
STRONIE KSI YCA). Podczas 
swojego ledztwa detektyw spotka 
TRZY OSOBY, które udziel  mu 
pewnych WSKAZÓWEK.  
Wasze przedstawienie nie mo e by  
d u sze ni  7 minut.

kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz  
z punktacj , 
kartki ze schematycznymi rysunkami ksi yca  
w poszczególnych fazach,

Rozgrzewka

1. O czym ni Ksi yc? 
2. Poka  dzieciom kartki ze schematycznymi 
rysunkami ksi yca w poszczególnych 
fazach. 
Z czym kojarz  Wam si  lub czym mog yby 
by  te kszta ty? 
3. PODZIA  NA GRUPY 
Podziel dzieci na 4-5-osobowe zespo y 
poprzez losowanie lub inn  przyj t  metod . 
Rozdaj im kopie problemu wraz z punktacj , 
wyja nijcie wszystkie niezrozumia e terminy. 
Zwracaj zawsze uwag  na to, e punktacja 
jest równie wa nym ród em informacji o 
zadaniu, co jego tre !

Tajemnica Ksi yca

26

(ka da dru yna) szary papier, flamastry, sznurek, 
szalik, durszlak, chochl , dwa identyczne worki na 
mieci o pojemno ci 60l, star  gazet , jedn  rolk  

bibu y, foli  malarsk

Przedstawienia

Analiza zadania Propozycje rozwi za Rozwi zania c.d. Doskonalenie i próby

Przygotuj stoper i odmierz dok adnie czas 
wyst pu ka dej dru yny. Zapytaj ka dy 
zespó , w jaki sposób da Ci zna , e ich 
przedstawienie si  sko czy o, aby  
móg /mog a wy czy  stoper. Zadbaj o 
pozytywn  atmosfer  podczas prezentacji.  
W trakcie poszczególnych wyst pie  bardzo 
uwa nie obserwuj ka dy detal. Skup si  na 
tym co dobre. Chocia  zaj cia maj  form  
mini-konkursu, staraj si  zwraca  uwag  na 
to, e nie liczy si  wygrana, ale to, e 
uczestnicy ci ko pracowali, eby osi gn  
wspólny cel. Na koniec zach  dzieci do 
podzielenia si  wra eniami na temat 
obejrzanych przedstawie  i swojej pracy.1. Rozwi zywanie ka dego zadania powinno 

sk ada  si  z kilku kroków: 1) analiza zadania, 
2) wymy lanie rozwi za , 3) ocena propozycji 
i wybór pomys ów do realizacji oraz  
4) udoskonalanie i wypróbowywanie 
rozwi za . 
Na pocz tku dru yny powinny bardzo 
dok adnie przeczyta  i przedyskutowa  tre  
zadania.  
2. Dru yny dziel  kartk  A4 na cztery rubryki: 
Co musimy zrobi ?, Na co warto zwróci  
uwag ?, To jest nasze pole do popisu!, Czego 
nam NIE WOLNO. Po zapoznaniu si  z tre ci  
zadania, uczestnicy wpisuj  jego 
poszczególne elementy do odpowiednich 
rubryk.

Kiedy dru yna rozbije ju  zadanie na czynniki 
pierwsze, uczestnicy bior  na warsztat 
poszczególne elementy zadania i wymy laj  
jak najwi cej mo liwych rozwi za .  
W przypadku tego zadania dzieci b d  
musia y okre li  1) kim/czym jest detektyw,  
2) co znajduje si  po drugiej stronie ksi yca, 
3) kim s  trzy osoby udzielaj ce mu 
wskazówek. Poszukiwanie i generowanie 
rozwi za  mo na przeprowadzi  stosuj c 
poznane wcze niej techniki twórczego 
my lenia.  
1) BURZA MÓZGÓW 
Za pomoc  burzy mózgów dru yna okre la, 
kim mo e by  detektyw. Dzieci generuj  
najpierw jak najwi ksz  liczb  pomys ów,a na 
st pnie wybieraj  najciekawszy z nich.

2) MAPA MY LI. Zespo y rysuj  map  my li do 
has a "ksi yc". Od centralnego has a 
odprowadzaj  skojarzenia w formie ga zi, 
grupuj c je tematycznie. Nast pnie wymy laj  
jak najwi cej skojarze  do skojarze , jeszcze 
bardziej rozbudowuj c swoje drzewko. Kiedy 
skojarzenia zajm  ju  ca  kartk , uczestnicy 
zastanawiaj  si , w jaki sposób bardziej odleg e 
skojarzenia mog  sta  si  inspiracj  do 
rozwi zania problemu. Czasami zestawienie 
dwóch przeciwie stw lub przypadkowych 
w tków pozwala dostrzec jaki  nieoczywisty 
zwi zek, który stawia problem w nowym wietle. 
3) Ka de dziecko zapisuje na kartce trzy 
pierwsze osoby, które przychodz  mu do g owy, 
nast pnie dru yna czyta wszystkie propozycje i 
wybiera najciekawsze z nich.

Po stworzeniu szkieletu ca o ci 
przedstawienia, uczestnicy powinni rozdzieli  
mi dzy siebie zadania do wykonania.  
Chocia  stworzenie pomys owych  
i oryginalnych rozwi za  to po owa sukcesu, 
dru yny musz  pami ta  o prze wiczeniu 
swoich przedstawie . Po pierwsze dlatego, e 
musz  liczy  si  z ograniczeniem czasu (za 
przekroczenie limitu przyznawane s  punkty 
karne), a po drugie przedstawienie powinno 
by  zrozumiale. Dru yny powinny zaplanowa , 
kto gdzie b dzie sta , jak si  porusza . Powinny 
zadba  te  o wyra ne i g o ne mówienie, tak, 
aby tre  ich przedstawienia dotar a do 
publiczno ci.  

jako  przedstawienia 1 - 15p.

wygl d zewn trzny detektywa 1- 10p.

pomys owo  rozwi zania zagadaki 1 - 10p.

trzy osoby udzielaj  wskazówek 0 lub 5

wspó praca w grupie 1 - 10p.

przekroczenie limitu czasu -5p.



Wychowanie 

i edukacja 

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja 

dnia

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

2
klasaSwobodne wypowiedzi nt. przedmiotów, urz dze  

i elementów wodnego krajobrazu, woda-gro ny 
ywio . Wyró nianie wyrazów, w których g oski 

trac  swoj  d wi czno . Nazwy ro lin i narz dzi 
ogrodniczych. Czynno ci ogrodnika. Rodzaje 
zda . Tworzenie opowiadania o zwierz. ogrod. 

Dodawanie i odejmowanie liczb jednocyfrowych 
od dwucyfrowych z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego. Rozwi zywanie zada  teksto- 
wych. Czytanie, uzupe nianie tre ci zgodnie  
z ilustracj , rozwi zywanie zadania tekstowego. 

27.1. Woda ród em 
ycia

Rozmowa na temat znaczenia wody  
w przyrodzie w oparciu o wiersz 
„Rzeczka” M. Strza kowskiej. 
Rozwi zywanie zagadek o wodzie. 
Wzorowe czy- tanie przez nauczyciela 
wiersza. Redagowanie zda . Liczby w 
zakresie 100. Odejmowanie typu 31-3. 
Gry i zabawy orientacyjno-porz dkowe. 

Wykorzystanie wody. Zasoby wody pitnej. Mapa 
wiata. Pustynie na wiecie. ywio y. Woda–gro - 

ny ywio . Postawa ekologiczna. Ogrody i ich ro- 
dzaje. Ro liny i zwierz ta ogrodowe; zwierz ta 
chronione. Walka ze szkodnikami ogrodów, sa- 
dów; ostro no  ze rodkami ochrony ro lin.

27.2. „Z g ow ” nad 
wod ...

Zasady zachowania nad wod . Nazy- 
wanie oraz przyczyny powstawania za- 
gro e ; znaki nad wod  oraz numery 
alarmowe. Rozpoznawanie i nazywanie 
rodków transportu wodnego. Plakat – 

„Bezpieczny nad wod ". Liczby w za- 
kresie 100 – odejmowanie typu: 32-3.  
„Lista zasad” – zaj cia komputerowe. 

Zachowania si  w czasie powodzi i wobec osób 
poszkodowanych przez wod . Bezpiecze stwo  
nad wod . Wspólna odpowiedzialno  za zasoby 
wodne na Ziemi. Prace i narz dzia ogrodnicze.  
Ogrodnictwo zgodne z natur .  
Wspólna odpowiedzialno  za b kitn  planet . 

27. Pi kna jest 
nasza Ziemia

27.3. Imieniny  
naszej planety

Szukanie odpowiedzi na pytanie: dla- 
czego Ziemia p acze? na podstawie 
wiersza „Mali stra nicy przyrody”o raz 
do wiadcze  U. Tworzenie zobowi za  
„To ja – przyjaciel przyrody” – zdania 
wykrzyknikowe. S uchanie i piewanie 
piosenki „Dzieci- mieci”. Zabawka 
ekologiczna. Odejmowanie typu: 34-5.

S uchanie i piewanie piosenki „Imieniny Ziemi" 
oraz „Wiosna w Ogrodzie". Uzupe nianie nut  
i nazw d wi ków w zapisie gamy. 

rodki transportu wodnego. Ilustracja do historyjki 
obrazkowej. Projektowanie i wykonanie plakatu 
„Bezpieczny nad wod ". Projektowanie  
i wykonanie zabawki ekologicznej. forma 
przestrzenna postaci zwierz cej – „Biedronka". 

27.4. Z wizyt   
w ogródku

Wyró nianie informacji na dany temat 
w opowiadaniu „Z pami tnika ogrodni- 
ka”. Nazwy ro lin, narz dzi ogrodni- 
czych. Wiosenne prace w ogrodzie. 
Uzupe nianie nut i nazw d wi ków  
w zapisie gamy. Piosenka „Wiosna  
w ogródku”. Dodawanie i odejmowanie 
typu: 32 - 5. w. koryguj ce postaw .

Tworzenie listy numerowanej za pomoc  
przycisku „Numerowanie" w edytorze tekstu. 
Samodzielne tworzenie list numerowanych  
z u yciem liczb arabskich, znaków rzymskich lub 
liter.  

27.5. Spotkanie w 
ogródku i sadzie z...

Korzystanie z ró nych róde  informacji 
nt. mieszka ców ogrodów i sadów.  
Zwierz ta chronione i szkodniki. Utrwa- 
lenie pisowni z: „rz”, „ ”, „ó”, „u”, „ch”. 
Przestrzenna forma – „Biedronka". 
Dodawanie i odejmowanie typu 39+4, 
32-5. Gra „Pi ka do kapitana” – 
doskonalenie koz owania pi ki. 

Gry i zabawy orientacyjno-porz dkowe. 
wiczenia koryguj ce postaw .  

Koz owanie pi ki praw  i lew  r k .  
Gra: „Pi ka do kapitana". 



Rozpocznij zaj cia zagadk : „S u y do picia, s u y do mycia, bez 
niej na ziemi nie by oby ycia. Latem w niej p ywamy, zim  po niej 
si  lizgamy. ycie czerpie z niej przyroda. 
Co to jest? Ju  wiesz – ...”.  
Dzieci wspólnie tworz  map  my li: „Po co na Ziemi woda...” na 
arkuszu szarego papieru.

Po co na Ziemi 
woda?

W jaki sposób mo na uczci  Dzie  
Wody? /22 marca/ 
Jakiej tre ci has a powinny „krzycze ” 
w Twojej rodzinie, by dba a o wod ? 
Doko cz my l: „m drze gospodaruj  
wod , bo..." .

Ucze :  
rozumie potrzeb  oszcz dzania 
wody i dbania o jej czysto , 
wypowiada si  nt. tre ci wiersza, 
potrafi redagowa  zdania, wykonuje 
dzia ania typu: 31-3.G o no przeczytaj wiersz „Rzeczka” M. Strza kowskiej. Dzieci 

analizuj  tre  wiersza: Kto jest bohaterem wiersza? Gdzie 
spotkali si  panowie? O czym rozmawiali?  Który z nich mia  
racj ? Nast pnie wybierz ch tne dzieci do wyst pienia w scence 
dramowej na podstawie wiersza z wykorzystaniem dekoracji: 
krepiny jako rzeczka, ró nych odpadów, kwiatów jako ro lin przy 
rzece). Pozosta  dzieci s  publiczno ci .

„Rzeczka"

Przeprowad  zabaw  ruchow  z wykorzystaniem piosenki „Myd o 
lubi zabaw ”. Dzieci wypowiadaj  si  nt. piosenki: Czy 
mogliby cie obej  si  bez wody w domach? Dlaczego? Czy 
woda jest potrzebna do ycia? Czy tylko ludziom? Komu jeszcze? 
Do czego jeszcze u ywamy wody? Dzieci korzystaj  z mapy 
wiata „Zasoby wody pitnej” jako ród a informacji – porównuj  j  

z obszarami wody pitnej w Polsce. 

Myd o lubi wod

wiersz „Rzeczka” M. Strza kowskiej 
zagadki, rekwizyty do w. 
dramowych, wod  z ró nych róde , 
piosenk  „Myd o lubi zabaw ”, 
muzyk  relaksacyjn , wyci te krople 
z has ami dla ka dej grupy (patrz: 
tre  lekcji), map  wiata i map  
Polski z obszarami wody pitnej.

27.1 Woda 
ród em ycia

Podziel dzieci na 4 grupy. Ka da grupa wypisuje sposoby 
oszcz dzania wody. Ka da grupa zajmuje si  jednym  
z przedstawionych problemów: mycie, pranie, gotowanie, 
podlewanie ogródków. Dzieci losuj  kartki w kszta cie du ej kropli 
wody z odpowiednim tytu em i zapisuj  na niej jak nale y 
post powa , aby oszcz dza  wod , np.: MYCIE: P ucz z by 
wod  z kubeczka, zakr  kran. Stosuj szybki prysznic.

Jak oszcz dza  
wod ?

szary papier, 
flamastry, 
przyk ady mieci.

Przeprowad  do wiadczenie. Dzieci obserwuj  przygotowane 
s oiki z wod : I s oik – woda z kranu, II s oik – woda z akwarium, 
III s oik – woda z ka u y. Porównuj  barwy wody i odpowiadaj  na 
pytania: W którym s oiku woda jest najczystsza? Dlaczego? Jaka 
jest woda w II s oiku? Dlaczego? 

Zabawy z wod

Rozdaj dzieciom karty z zadaniami na odejmowania wg wzoru: 
31-3=31-1-2=30-2=28. 
1. rachunek pami ciowy: „zabieranie do pe nej 10” 
2. zadanie tekstowe proste 
3. tworzenie dzia a  i odpowiadanie na pytania do ilustracji  
4. „+” i „i” z przekr. progu dziesi tk. (zadnia z has em) 
5. dzia ania typu: 51-8, 81-6, 56+8, 45+9,... 

Zabawy 
matematyczne

Zabawy ruchowe

Przeprowad  z dzie mi gry i zabawy orientacyjno-porz dkowe: 
1. zabawa bie na z szarfami: „Szukaj swojego koloru” 
2. wiczenia ogólnorozwojowe z szarf  
3. zabawy bie ne: „Ogonek”, „Przesy ka”, „Mijanka” 
4. zabawa skoczna „Dziupla” 
5. zabawa ze piewem „Praczki” 

zamie  map  my li: „Po co na 
Ziemi woda?” oraz zapisz wniosek  
z zabawy dydaktycznej.

dzieci zapisuj  wniosek z zabawy 
dydaktycznej: „Dobra wspó praca, 
to podstawowy warunek ratowania 
zasobów wody na naszej planecie. 
Wszyscy musimy dba  o czysto  
wód i oszcz dza  wod ”. 

Wymy l okre lenia do wyrazu 
„woda”. Dowiedz si  do 
czego s u y wodomierz.



Zapisz na tablicy has o: „Woda daje ycie, ale potrafi je zabra !” 
Dzieci wypowiadaj  si  na temat has a i odpowiadaj  na pytania:
Jaka mo e by  woda? Co to znaczy, e woda mo e by  
ywio em? Kiedy i gdzie woda mo e by  niebezpieczna?  

Co mo e by  powodem ywio u? (powodzi, nie ycy, lawiny, 
sztormu) Jakie mog  by  ich skutki? Jak mo na pomóc osobom 
poszkodowanym? Jak powinni my post powa , aby ich unika ? 

Wprowadzenie  
do zaj

Którym rodkiem transportu wodnego 
chcia by  podró owa ? Dlaczego 
w a nie tym? 
Wyobra  sobie, e jeste  sam na 
rodku morza... Co robisz? 

Znalaz e  si  na bezludnej wyspie. I...

Ucze : 
jest wiadomy, e woda to ywio ,  
nazywa rodki transportu wodnego, 
umie skorzysta  z numerów alarm, 
wykonuje odejmowanie typu: 32-3, 
uk ada zdania z rozsypanki wyraz.Dzieci ogl daj  prezentacj  multimedialn  nt. ywio ów, ich 

przyczyn powstawania oraz sposobów post powania, aby unika  
tych niebezpiecze stw. Wymieniaj  sposoby pomagania osobom, 
których ywio  do wiadczy  – g ównie woda. Dzieci wysuwaj  
wniosek z obejrzanego materia u: „Kiedy korzystamy ze sprz tu 
wodnego: ódek, kajaków, aglówek, zawsze mamy na sobie ka- 
mizelk  ratunkow  – nawet wtedy, kiedy bardzo dobrze p ywamy! 

Woda i inne ywio y

Dobierz dzieci w pary. Ka da para otrzymuje rozsypank  
wyrazow : zdania nt. bezpiecze stwa nad wod , np:  
„Nie wchodz  do wody zaraz po opalaniu!”, „Kapi  si  tylko w 
miejscach oznaczonych”, Czerwony i czarny kolor flagi oznaczaj  
zakaz k pieli itp. Dzieci uk adaj  zdania i umieszczaj  zasady na 
wspólnym arkuszu jako zasady do zapami tania. Przypomnij  
dzieciom numery alarmowe i zasady korzystania z nich.

Zasady obowi - 
zuj ce nad wod

prezentacj  multimed. „ ywio y” 
kartoniki z nazwami miejsc wodnych 
dla czterech grup, rozsypank  
wyrazow  dla ka dej pary,  dla 
ka dego dziecka: kolorowanki 
transportu wodnego, zadania 
matematyczne (patrz: tre  lekcji). 

27.2 Z g ow   
nad wod

Rozdaj dzieciom przyk ady rodków transportu wodnego do 
pokolorowania: prom, jacht, aglowiec, kontenerowiec, kuter 
rybacki, wodolot, statek pasa erski, ód  podwodna, motorówka 
itp. Dzieci nazywaj  te rodki transportu wodnego oraz wskazuj  
ich przeznaczenie i inne ciekawostki. 
Dokonuj  ich klasyfikacji wg okre lonej zasady.

rodki transportu 
wodnego

kredki, 
flamastry, 
materia y na plakat o bezpiecze - 
stwie nad wod , 
szary papier, 
klej.

Podziel dzieci na cztery zespo y: ka da z grup losuje jeden  
z kartoników z nazw  miejsca, którego maj  dotyczy  zasady 
bezpiecznego zachowania: I gr. Lato nad wod  , II gr. Nim 
wejdziesz do wody..., III gr. W wodzie, IV gr. Po k pieli... Dzieci 
wykonuj  plakat do tematu. Ka da grupa ustnie uk ada zasady, 
jakie obowi zuj  w danej grupie, a nast pnie przyst puj  do 
malowania plakatów o wspólnym tytule „Bezpieczny nad wod ". 

„Bezpieczny  
nad wod ”

Dzieci wykonuj  zadania na odejmowanie liczb jednocyfrowych  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego: 
1. dokonuj  rachunku pami ciowego 
2. rozwi zuj  zadania tekstowe 
3. uk adaj  tre ci do ilustracji 
4. rozwi zuj  grafy liczbowe 
5. uzupe niaj  i rozwi zuj  zadania z tre ci

Zabawy 
matematyczne

Zaj cia 
komputerowe

Dzieci pracuj  przy komputerach w tych samych grupach. Ka da 
grupa w edytorze tekstu rozwija tytu  plakatu i ustala pi  zasad, 
np. I gr. Lato nad wod : 1. Naucz si  p ywa , a je li umiesz – 
doskonal swoje umiej tno ci! 2. Nie skacz do nieznanej wody! 3. 
Zawsze przed k piel  sprawdzaj dno i g boko  zbiornika! 4. Nie 
przeceniaj swoich mo liwo ci p ywackich! 5. Rzeki, stawy to nie 
miejsca do k pieli! (podobnie pozosta e grupy). 

zapisz has o na pocz tek dnia, 
numery alarmowe oraz 
zasady zachowania nad wod . 

dzieci wypisuj  nazwy rodków 
transportu wodnego w kolejno ci 
alfabetycznej.

Zaprojektuj znaki, które 
zilustruj  zasady bezpiecznej 
k pieli.



Umie  na tablicy napis: „Dlaczego Ziemia p acze?” i zawie  
rysunek p acz cej Ziemi. Dzieci ogl daj  globusy, zwracaj  
uwag  na kszta t Ziemi oraz próbuj  odpowiedzenia na pytanie  
z tablicy. Rozwi zuj  zagadki, których rozwi zaniami s  has a: 
las, powietrze, woda. Nast pnie przedstaw dzieciom Kalendarz 
Ekologa (patrz: www.ciee-gda.pl, www.przedszkola.edu.pl).

Dlaczego Ziemia 
p acze?

Jaki prezent zrobisz Ziemi z okazji jej 
wi ta? Czy 100 lat temu na Ziemi 

by y mieci? Co po nich zosta o? 
Doko cz zdania: Z okazji Dnia Ziemi 
ycz  sobie... Dbam o przyrod  i 

dlatego...

Ucze :  
wie, dlaczego nale y chroni  przyr., 
umie posegregowa  mieci, umie 
wypowiedzie  si  nt. ekologii, 
zgodnie pracuje w grupie, wykonuje 
zabawk  z recyklingu.Zawie  na tablicy trzy rysunki: woda, las, powietrze w dwóch 

wersjach: zanieczyszczone – zadbane. Dzieci odpowiadaj  na 
pytania: Czym ró ni  si  te rysunki? Jakie skutki powoduje 
bezmy lne wyrzucanie mieci i niszczenie ro linno ci? Sk d si  
bior  zanieczyszczenia wody? Sk d pochodz  zanieczyszczenia 
powietrza? 

Niszczyciele...

Podziel dzieci na grupy. Ka da grupa otrzymuje poci t  na 
kawa ki historyjk  obrazkow . Nale y j  u o y , naklei  na karton, 
pokolorowa  i u o y  has o, np.: I gr. Pami taj, nie krzywd  
niczego, co yje, II gr. Zbieraj tylko grzyby jadalne, III gr. Nie 
ha asuj w lesie, IV gr. Je li sami nie posprz tamy, to przyroda za 
nas tego nie zrobi. Na koniec tej cz ci zaj  dzieci piewaj  
piosenk  „Dzieci – mieci”.

Chc  pomóc Ziemi

historyjk  obrazkow  o zasadach 
dbania o rodowisko poci t  na 
kawa ki, worki do segregacji mieci, 
ilustracje rodowisk przyrodniczych, 
wiersz „Mali stra nicy przyrody”, 
kalendarz ekologiczny, zagadki, 
rozsypanki wyrazowe, zadania 
matematyczne (patrz: tre  lekcji). 

27.3 Imieniny  
naszej planety

Dzieci czytaj  fragmentami wiersza J. Kasperowiak „Mali stra- 
nicy przyrody”. Nast pnie analizuj  tre  wiersza, odszukuj   

w encyklopedii has o: ekologia i z rozsypanki wyrazowej uk adaj  
has a ekologiczne, które umieszczaj  w korytarzu szkolnym: 
„Chcesz y  – szanuj wod , las, powietrze!”, „ rodowisko, to 
rado  i zdrowie dla nas wszystkich!”, „Czyste wody warunkiem 
ycia! Szanuj ziele !”, itp.

"Mali stra nicy 
przyrody"

globus, 
karton, 
klej, 
encyklopedi  dla dzieci, 
mieci (przedmioty, które nadaj  si  

do recyklingu). 

Dzieci samodzielnie uzupe niaj  (wg uznania) tekst luk: „Nie 
dotykaj ptasich ... Nie am ga zi w ... Nie depcz ... Nie zrywaj ... 
chronionych. Nie ha asuj w ... Nie rzucaj ... Nie zanieczyszczaj ... 
Chro ... Oszcz dzaj ... ”. Nast pnie przeprowad  zabaw  
dydaktyczna w „segregowanie mieci” – dzieci przygotowuj   
sobie opisy na worki, a nast pnie segreguj  mieci-materia y, 
które przynios y na zaj cia techniczne.

Dbaj o Ziemi !

Dzieci odejmuj  liczby jednocyfrowe od dwucyfrowych  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego: 
1. Krzy ówka s owno-liczbowa (wyniki dzia a  s ownie) 
2. Obliczenia wg wzoru: 34-5=34-4-1=30-1=29 
3. Rozwi zywanie zdania tekstowego 
4. Zadanie z has em 
5. Uk adanie i zapisanie w zeszycie tre ci zadania oraz rozwi za

Zabawy 
matematyczne

Eko-zabawka

Podziel dzieci w pary. Z posegregowanych mieci ka da para 
wybiera sobie te, które nadaj  si  do wykonania ekologicznej 
zabawki, nast pnie projektuj  i wykonuj  dany projekt. Dzieci  
w parach wymy laj  imiona (nazwy) danej zabawki. 
Zorganizuj wystaw  prac dzieci w ogólnodost pnym miejscu  
w szkole. 

umie  has o dnia i rysunek 
pl cz cej ziemi oraz kontrastuj ce 
ilustracje lasu, wody, powietrza: 
czystego i zanieczyszczonego. 

dzieci zapisuj  has a z historyjki 
obrazkowej (wszystkich grup), 
wklejaj  uzupe niony tekst luk.

U ó  zdania z rozsypanki: 
Ziemi Chro my domem. 
naszym jest j .  
Wykonaj rysunek pasuj cy do 
tre ci zdania.



Spytaj dzieci: Co i kto ro nie? Co to jest wzrost? Co wiosna ma 
wspólnego z ro ni ciem? Nast pnie przeprowad  zabaw  
badawcz : zmierz uczniów, porównaj ich wzrost (oraz przyrost) 
 z wynikami jesiennymi (osoby najwy sze oraz rosn ce 
najszybciej, najwolniej w klasie). Przeczytaj g o no tekst  
„Z pami tnika ogrodnika”. Dzieci s uchaj  i uwa nie ledz  tekst. 
Analizuj  tre  utworu.

Z pami tnika 
ogrodnika

Przygotuj z koleg  „wiosenn  
rozmow ” opaty z grabiami... 
Jeste  ziarenkiem rzodkiewki 
zasianym na grz dce. Co czujesz? 
Dlaczego warto uprawia  w asne 
warzywa?

Ucze : 
nazywa narz dzia ogrodnicze,  
wymienia wiosenne prace  
w ogrodzie, utrwala wiedz   
o ekologii, uzupe nia nuty i nazwy 
d wi ków.Podziel dzieci na grupy. Ka dy zespó  otrzymuje inny kartonik  

z napisem: nazwy narz dzi, nazwy czynno ci, nazwy ro lin. 
Dzieci dopisuj  w swojej grupie wyrazy dotycz ce ogrodu wiosn , 
(mog  korzysta  z informacji w opowiadaniu, z materia ów 
przyniesionych na lekcj  lub bazowa  na do wiadczeniach 
w asnych). Wspólnie prezentuj  wyniki pracy zapisuj c je na 
tablicy.

Ro liny narz dzia, 
czynno ci...

Ka da grupa otrzymuje zestaw pasków ze zdaniami, które nale y 
przyklei  wg nast pstw czasowych: 1. Przygotowanie 
potrzebnych narz dzi 2. Grabienie i wywo enie zimowych nie- 
czysto ci 3. Przekopywanie gleby 4. Spulchnianie pod o a 
5. Wyznaczanie cie ek, zagonków i rabatek 6. Wysiew nasion  
i sadzenie cebulek 7. Grabienie zagonków, rabatek i cie ek. 

Wiosenne prace  
w ogrodzie

opow. „Z pami tnika ogrodnika”, 
ilustracj  ogrodu, nazwy: czynno ci, 
ro lin, narz dzi, pi ciolini , nuty  
i nazwy solmizacyjne, zadania 
matematyczne (patrz: tre  lekcji), 
paski ze zdaniami dla ka dej grupy, 
piosenk  „Wiosna w ogródku”, 
pytania do wiosennego quizu, 
dyplom: „Przyjaciel przyrody”.27.4 Z wizyt   

w ogródku
Zaproponuj utrwalenie i sprawdzenie wiadomo ci uczniów  
nt. ekologii oraz prac wiosennych w ogrodzie. Przeczytaj pytania  
z „Wiosennego quizu” i przydziel za prawid ow  odpowied  punkt 
– s oneczko, a za b d – chmurk . Zwyci zca (mo na wyró ni  
trzy miejsca lub wi cej) zyskuje drobn  nagrod  oraz 
wyró nienie: „Dyplom” i tytu  „Przyjaciela przyrody”.

Sprawdzamy siebie

kredki, 
ogrodnicze foldery i gazetki 
reklamowe, 
no yczki, 
klej.

Dzieci i s uchaj  piosenk  „Wiosna w ogródku” (patrz strona: 
www.polskastacja.pl). Przeprowad  zabawy przy muzyce: dzieci 
spaceruj  po sali do melodii piosenki, a gdy muzyka cichnie  
– podnosz  z pod ogi kartonik z nazw  solmizacyjn  d wi ków 
gamy i ustawiaj  si  w odpowiedniej kolejno ci. Po zako czonej 
zabawie uzupe niaj  nazwy d wi ków oraz nut w zapisie gamy na 
pi ciolinii.

„Wiosna  
w ogródku”

Dzieci dodaj  i odejmuj  liczby jednocyfrowe od dwucyfrowych  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego: 
1. Zadania z grafami strza kowymi  
2. Porównywanie liczb i dzia a  
3. Kolorowanka matematyczna 
4. Rozwi zywanie zada  tekstowych 
5. Uk adanie tre ci do ilustracji - rozwi zanie zadania

Zabawy 
matematyczne

Ruszaj si  wiosn !

Dzieci wykonuj  wiczenia koryguj ce postaw . wicz  
wiadome kontrolowanie w asnej postawy cia a: 

1. Zabawa z elementem czworakowania: „ uczki” 
2. wiczenia wspomagaj ce nawyki prawid owej postawy na 
drabinkach i w pozycji le cej 
3. Wy cigi rz dów

umie  kartoniki z nazwami: 
ro liny, czynno ci, narz dzia.

dzieci wypisuj  wiosenne prace 
ogrodowe.

Zadanie w tabeli: wypisz 5 
nazw narz dzi ogrodniczych  
i dopisz ich zastosowanie



Zorganizuj wycieczk  do pobliskiego ogrodu lub sadu. Tam dzieci 
w rozmowie z ogrodnikiem czy sadownikiem dowiaduj  si  nt.  
ro lin, zwierz t oraz innych ciekawostek – dzieci ucz  si  przez 
do wiadczenie. W klasie poznaj  szkodniki oraz zwierz ta pod 
ochron .

Wycieczka do 
sadu/ogrodu

Którym mieszka cem ogrodu 
chcia by  by  i dlaczego? 
Jeste  „ yj tkiem”, któremu cz owiek 
„zafundowa ” wypalanie trawy. Co mu 
powiesz? 
Twój ogród „jest bezpieczny”, bo...

Ucze : 
korzysta z ró nych róde  informacji 
nt. zwierz t mieszkaj cych w sadzie 
i ogrodzie, wiczy czujno  
ortograficzn , wykonuje 
przestrzenn  form  owada.Podziel dzieci na grupy. Dzieci systematyzuj  pozyskan  

wcze niej wiedz  nt. zwierz t (uzupe niaj  j  o inne ród a, np. 
encyklopedie, wydania albumowe, ksi ki przyrodnicze). Ka dy 
zespó  otrzymuje kartoniki z nazwami zwierz t zamieszkuj cych 
w sadzie i ogrodzie. Dzieci tworz  zbiory wg warunków, np. ptaki, 
ssaki, owady (szkodniki i po yteczne) z sadu, ogrodu, inne, itp. 
Dzieci argumentuj  swoje wybory. 

Zwierz ta

Dzieci wypisuj  nazwy szkodników oraz sposoby walki z nimi 
(chemiczne i naturalne). Zwró  uwag  na szkodliwy wp yw 
stosowania chemicznych rodków w ekosystemie. Wska  zapis 
na etykietach niektórych rodków chemicznych do zwalczania 
szkodników. Dzieci na szarym papierze zapisuj  przyk ady 
naturalnych sposobów walki ze szkodnikami z ogrodów i sadów. 

Walka  
ze szkodnikami

spotkanie z ogrodnikiem lub 
sadownikiem, ilustracje biedronek, 
ksi ki przyrodnicze, 
etykiety rodków chemicznych do 
zwalczania szkodników, 
tekst luk dla ka dego dziecka  
z trudno ciami ortograficznymi, 
plansz  „Zwierz ta chronione”.

27.5 Spotkanie w 
ogródku i sadzie

Dzieci utrwalaj  pisowni  wyrazów z „rz”, „ ”, „ó”, „u”, „ch” za 
pomoc  tekstu luk o tematyce wiosennej z wyrazami: je , 
mszyca, d d ownica, g sienica, mrówka, aba, ropucha, 
sprzymierze cy, po yteczny, przyjaciel. 
Dzieci w grupach wypisuj  wyrazy z tekstu ze wzgl du na dan  
trudno  ortograficzn . Ka dy zespó  losuje „dan  trudno ” 
i tworzy rebusy ortograficzne dla utrwalenia danej zasady.

Po yteczne 
d d ownice

odpowiedni strój na wycieczk  do 
ogrodu/sadu, 
r kawiczki ogrodnicze, 
falisty karton czarny i zielony, 
czerwony filc, 
klej „na gor co”, 
plastelin .

Dzieci obliczaj  zadania typu: 39+4, 32-5, itp. 
1. Piramidka matematyczna „od do u” 
2. Uzupe nianie tre ci zadania wg ilustracji 
3. Zadania - tabelki matematyczne 
4. Graf strza kowy „wokó  kwadratu” 
5. Zadanie problemowe 
6. Zadania zagadki - przygotowane przez uczniów

Zabawy 
matematyczne

Dzieci w swobodnej wypowiedzi przypominaj  wygl d i budow  
biedronki. Ogl daj  ich ilustracje, omawiaj  kszta ty 
poszczególnych elementów cia a. Nast pnie wykonuj  biedronk : 
wycinaj  li  z zielonego kartonu, przyklejaj  na nim w formie 
pó -przestrzennej wyci ty tu ów z czarnego kartonu falistego. 
Skrzyd a wycinaj  z czerwonego filcu, a kropki z samoprzylepnej 
wycinaki lub folii. Na koniec prezentuj  swoje biedronki.

Moja biedronka

Pi ka do kapitana!

Dzieci doskonal  koz owanie pi ki prawa i lew  r k .  
1. Zabawa bie no-skoczna „Gor ce kule” 
2. Zabawy w parach – koz owanie pi ki w miejscu i w ruchu 
3. Gra „Pi ka do kapitana” 
4. Gra zespo owa z wykorzystaniem koz owania, rzutów i poda  
pi ki 

zapisz naturalne sposoby walki ze 
szkodnikami

dzieci zapisuj  wyrazy z trudno ci  
ortograficzna (wg grupy).

Przygotuj dwa ortogramy do 
wybranych wyrazów.
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klasaSwobodne wypowiedzi na temat „Wiosna w ogro- 

dzie”.Doskonalenie umiej tno ci rozpoznawania 
cz ci mowy oraz okre lania rodzajów rzeczow- 
ników. Rozmowa na temat przyczyn i skutków za- 
nieczyszczenia rodowiska. Definiowanie poj cia 
„recykling”.

Rysowanie wielok tów, wyró nianie ich boków, 
wierzcho ków i k tów. Wyró nianie i przeliczanie 
trójk tów i czworok tów w figurach geometrycz-  
nych. Rozpoznawanie i rysowanie figur 
geometrycznych. Trójk ty i czworok ty.  

28.1 Zagadki  
– kwiatki

G o ne czytanie zagadek o kwiatach. 
Rozpoznawanie, nazywanie i podpi- 
sywanie ró nych gatunków kwiatów. 
Budowa kwiatu oraz funkcje poszcze- 
gólnych cz ci. Rozpoznawanie cz ci 
mowy oraz rodzajów rzeczownika. 
Uzupe nianie tekstu luk. Rysowanie 
wielok tów; trójk ty w ród wielok tów. 

Ro liny ogrodowe. Budowa kwiatu i funkcje jego 
poszczególnych cz ci. Kwietniowa przyroda.  
Oznaki wiosny: d wi ki, barwy, smaki, zapachy. 
Rozwi zywanie problemów: „Czym s  mieci  
i dlaczego mog  by  gro ne”. Charakterystyka la- 
su wiosn  – ró norodno  fauny i flory.

28.2 Barwy kwietnia

Pi kno przyrody kwietniowej w wierszu 
H. ochockiej „Wiosenne pytania”. Wie- 
lozmys owe odkrywanie wiata. Opis 
motyla na podstawie zgromadzonego 
s ownictwa. Przyporz dkowanie nazw 
d wi ków gamy do odpowiednich nut. 
Rozpoznawanie figur geometrycznych 
– czworok ty. Wiosenny zestaw barw. 

Zmys y jako narz dzia badawcze. Przyjazne  
i wrogie dzia ania ludzkie. Wspólna odpowiedzial- 
no  za zasoby wodne na Ziemi. Przyk ady  
i sposoby dzia a , które mog  przyczyni  si  do 
zmniejszenia ilo ci odpadów w swoich domach   
oraz zagospodarowania tych istniej cych.

28. Kwietniowy 
zawrót g owy

28.3 Domowe 
odpady

Rozmowa nt. rozró niania surowców 
wtórnych oraz sposobów segregacji 
mieci w gospodarstwie domowym. 

Definiowanie poj cia recykling. Tworze- 
nie listy dobrych rad, które nale y sto- 
sowa  w swoich domach w celu ogra- 
niczenia ilo ci powstaj cych odpadów. 
Gry i zabawy z czworakowaniem. 

piewanie piosenek o wio nie. 
Przyporz dkowywanie nazw d wi ków gamy do 
odpowiednich nut. Rytmiczne czytanie tekstów 
oraz uk adanie i piewanie melodii. Zabawy 
ruchowe przy muzyce „Posprz tajmy Polsk ”.

Formy p askie origami z trójk ta: Motyl, Kwiatek. 
Zaprojektowanie i wykonanie plakatu: 
„Recykling”.  
Praca plastyczna technik  „mokre w mokre” 
w barwach wiosennych.

 28.4 Kwietniowy las

G o ne czytanie wiersza W. cis ow- 
skiego „Wycieczka”. Rozpoznawanie 
ro lin i zwierz t le nych, g ównie tych, 
które spotykamy wiosn . Ro liny  
i zwierz ta chronione. Marszobieg  
w terenie. Korzystanie z komputero- 
wego Kalkulatora. piewanie i s ucha- 
ie piosenek o wio nie.

Korzystanie z komputerowego Kalkulatora.  
Uruchamianie  systemowego  programu 
Kalkulator. Poznanie funkcji przycisków  
Kalkulatora. Wykonywanie  oblicze  za pomoc   
Kalkulatora.  

Gry i zabawy z elementem czworakowania. 
Marszobieg w terenie. 



Dzieci, nawi zuj c do tematu zaj , dobieraj  kwiaty do wazonu 
wykonuj c obliczenia matematyczn. Do ka dego kwiatka 
przypisane jest dzia anie na mno enie, a do wazonu wynik.  
Po odwróceniu kwiatów otrzymujemy has o: „Zagadki-kwiatki”.  
Za gad ki  (7x4, 4x6, 6x3, 9x3, 5x5),  kwia tki (2x9, 4x3). 
Dzieci czytaj  ze zrozumieniem wiersz „ wit w ogrodzie”  
M. Nawrockiej” i wyszukuj  nazwy kwiatów.

Kwiaty w ogrodzie Który kwiatek jest najbardziej 
oryginalny? Dlaczego? Czy pokrzywa 
jest krzywa, a irysy maj  kaprysy...? 
U ó  podobne pytania. Kto kogo 
bardziej lubi: kwiaty pszczo y czy 
pszczo y kwiaty?

Ucze :  
rozpoznaje i nazywa kwiaty, 
zna cz ci kwiatu i jego funkcje, wie 
jak przebiega proces zapylenia, 
wyró nia trójk ty w ród wielok tów, 
trafnie okre la rodzaj rzeczownika.Przeczytaj dzeciom zagadki o kwiatach, dzieci podaj  

rozwi zania (przyk ady zagadek J. Stec – „Zagadki dla 
najm odszych”). Nast pnie dzici umieszczaj  na tablicy rysunek 
kwiatka oraz jego podpis: tulipany, onkile, fio ki, pierwiosnki, 
sasanki, stokrotki, itp. U wiadom dzieciom, e kwiat to bardzo 
wa na cz  ro liny, z której powstaje owoc, a ten zawiera 
nasiona – czyli „ ycie” nowej ro liny. 

Zagadki  
o kwiatkach

Zwró  uwag  na ró nice w budowie kwiatów: kszta t, kolor, 
wielko . Dzieci wskazuj  cechy wspólne i dochodz  do wniosku: 
Mimo wielu ró nic kwiaty maj  tak  sama budow . Zademonstruj 
na modelu budow  kwiatu. Dzieci podaj  z jakich cz ci sk ada 
si  kwiat: s upek, p atki korony, dzia ki kielicha, pr ciki. Nast pnie 
koloruj  kwiaty: p atki korony na czerwono, s upek na 
pomara czowo, pr cik na czarno, dzia ki kielicha – na zielono.

Budowa kwiatu

wiersz M. Nawrockiej „ wit  
w ogrodzie”, rysunki kwiatów,  
kartoniki z nazwami kwiatów, 
schemat budowy kwiatu  
z podpisami, funkcje poszczegól. 
cz ci kwiatu, krzy ówki z nazwami 
kwiatów, tekst luk i zadania 
matematyczne (patrz: tre  lekcji).

28.1  
Zagadki-kwiatki

Podziel dzieci na grupy. Ka da otrzymuje kartoniki z nazwami 
cz ci kwiatu. Na odwrocie znajduj  si  funkcje danych cz ci. 
Dzieci umieszczaj  kartoniki na schemacie umieszczonym na 
tablicy w odpowiednim miejscu kwiatu: np. Dzia ki kielicha  
– ochraniaj  p czek kwiatowy przed zimnem, wiatrem i uszkodze- 
niami; zazwyczaj w zielonym kolorze. Podobnie obja nione s  
pozosta e cz ci kwiatu.

Funkcje  
cz ci kwiatu

ilustracje kwiatów wiosennych, 
kredki, 
linijk , 
klej. 

Zapisz na tablicy nazwy ro lin wiosennych: stokrotka, onkil, 
pokrzywa, warzywo. Dzieci okre laj  rodzaj rzeczownika  
(z dopisaniem zaimka: ten, ta, to). Uzupe niaj  tekst luk, w którym 
w nawiasach umieszczone s  rysunki kwiatów: „W kwietniu 
kwitnie wiele kwiatów. W ogrodach kwitn  ... (bratki), ... (tulipany) 
i bia e ... (narcyzy). Pi knie wygl daj  tak e lasy i parki z 
kwitn cymi … (przylaszczkami). Na kach kwitn  ... (stokrotki)”. 

W kwietniu kwitn  
kwiaty

Zaprezentuj na planszy proces zapylania kwiatów. Spytaj dzieci: 
Czym, oprócz kolorów, kwiaty wabi  owady? (zapach, nektar), 
Jakie owady najcz ciej zapylaj  kwiaty? (pszczo y), Czy tylko 
owady zapylaj  kwiaty? (kolibry, wiatr), Dlaczego w ogrodach lub 
obok ustawia si  ule? 
Nast pnie dzieci poznaj  proces powstania owocu (plansza).

Od pszczó ki   
do jab uszka...

Zabawy 
matematyczne

Dzieci rysuj  wielok ty, wyró niaj  ich boki, wierzcho ki i k ty. 
Rozwi zuj  zadania typu: 
1. Przeliczanie boków, k tów, wierzcho ków figur 
2. Wyró nianie trójk tów w ród wielok tów 
3. Tworzenie rysunku z trójk tów – rysowanie figur od linijki 
4. Ukryte trójk ty – zagadki geometryczne 
5. Zabawy na dywaniku – klasyfikacja wielok tów wg cechy

umie  ilustracje kwiatów wiosen- 
nych z ogrodu wraz z nazwami, 
schemat budowy kwiatu  
z podpisami i pe nione funkcje, 
plansze „Proces zapylania 
kwiatów” i „Etapy od zapylenia  
do owocu”.

dzieci wklejaj  uzupe niony tekst 
luk, oraz schemat kwiatu z opisem  
elementów budowy.

Napisz kilka zda  
wskazuj cych cechy wspólne 
i ró nice mi dzy rabat ,  
a klombem.



Podziel dzieci na grupy: I gr. DOTYK, II gr. W CH, III gr. S UCH, 
III gr. WZROK, V gr. SMAK. Dzieci badaj  otaczaj cy wiat 
(klasa, podwórko) zadaj c odp. pytania: Co to jest? Co czujesz? 
Co s yszysz? Co widzisz? Jaki to smak? Dzieci wnioskuj , e 
wiat mo na poznawa  na wiele sposobów (jedno- lub wielozmy- 

s owo). Nast pnie umieszczaj  kartoniki z nazwami zmys ów na 
tablicy i dopasowuj  do nich odpowiednie oznaki wiosny.

Nasze zmys y Na czym polega urok motyla? 
Dlaczego wiosna uchodzi za 
najpi kniejsz  por  roku? 
Wyobra  sobie CO  NIESAMOWICIE 
NATURALNIE PI KNEGO... Co to 
mo e by ?

Ucze : odkrywa pi kno przyrody 
ró nymi zmys ami, zna barwy 
wiosny, wyra a w asne odczucia  
w formie artystycznej, 
opisuje motyla wg schematu, 
wyró nia i nazywa czworok ty.Dzieci s uchaj  wiersza H. ochockiej „Wiosenne pytania”. 

Wyja nij niezrozumiale wyrazy. Dzieci analizuj  tre  wiersza 
oraz jego budow . Nast pnie odczytuj  pytania z wiersza  
i odszukuj  w tek cie odpowiedzi. Czytaj  i klasyfikuj  wyrazy  
i zwroty z tekstu wg podanego warunku, np. g osy, barwy, 
zapachy wiosny. 

Wiosenne pytania

Dzieci wypowiadaj  si  na temat pi kna przyrody wiosennej na 
podstawie reprodukcji obrazów: H. Weyssenhoffa „Wiosna”,  
J. Che mo skiego „Kacze ce” oraz zdj  przyrody wiosennej. 
Tworz  zestawy barw, które dominuj  w okresie wiosennym. 
Nast pnie indywidualnie wykonuj  prac  plastyczn  technik  
„mokre w mokre” farbami akwarelowymi nt. „Przyroda  
w kwietniowych barwach”. Na koniec organizuj  wystawk  prac.

Barwy wiosennej 
przyrody

kartoniki z nazwami zmys ów, 
materia y do zabawy zmys ami 
(umyte rzodkiewki, szczypiorek), 
nagrania muzyczne, ilustracje 
sadów, k, ogrodów, ilustracj  
motyla, zestaw 
figur geometrycznych, zadania 
matematyczne (patrz: tre  lekcji), 
obrazy o tematyce wiosennej.28.2 Barwy 

kwietnia
Dzieci tworz  skojarzenia do s owa „motyl”. Umieszczaj  na 
tablicy okre lenia pasuj ce do ilustracji (podzia  na: rzeczowniki, 
czasowniki, przymiotniki, itp). Wspólne redaguj  zdania opisuj ce 
motyla do postawionych pyta . Nast pnie przepisuj  tekst opisu 
do zeszytu podkre laj c kolorami cz ci mowy.

Jaki jest motyl?

kartki z bloku, 
farby akwarelowe, 
lignin , 
papier do origami, 
zestaw figur geometrycznych. 

Podziel dzieci na dwie grupy tematyczne: motyl i kwiatek.  
Dzieci wykonuj  p askie formy u yteczne z trójk tów – origami  
z przeznaczeniem na elementy dekoracyjne sali lekcyjnej. 
(Opis modeli, patrz: „Magiczne trójk ty, czyli origami p askie  
i przestrzenne z trójk ta”, Dorota Dziamska , s. 32 i 36).

Papierowe motyle  
i kwiaty

Dzieci przy tablicy porz dkuj  nazwy d wi ków gamy do 
odpowiednich nut. Rytmicznie czytaj  tekst oraz uk adaj   
i piewaj  melodi  wg zapisu nutowego. Dokonuj  zapisu na 
pi ciolinii. Nast pnie wykonuj  „taniec motyla” do wys uchanej 
melodii. S uchaj  i piewaj  piosenki o wio nie indywidualnie  
i w grupie. 

Taniec motyla

Czworok ty, 
wielok ty

Dzieci wyró niaj  czworok ty w ród wielok tów. Wykonuj  
zadania typu: 
1. Rysowanie i kolorowanie wskazanych figur 
2. Uzupe nianie rysunku z wykorzystaniem czworok tów 
3. Wyró nianie czworok tów i ich przeliczanie 
4. Projektowanie i wykonanie pracy „Czworok tna kraina” i figur 
geometrycznych.

zapisz nazwy zmys ów i oznaki 
wiosny, umie  rysunek motyla, 
kartoniki z okre leniami motyla, 
pi ciolini  z zapisem nutowym do 
zabaw muzycznych oraz 
zbiory czworok tów i trójk tów.

dzieci przepisuj  opis motyla.

Zaprojektuj zak adk  do 
ksi ki w formie mozaiki 
geometrycznej sk adaj cej 
si  z czworok tów  
i kwadratów. Nie zapomnij  
o wiosennych barwach!



Wnie  kosz mieci informuj c, e jest to symboliczna zawarto  
odpadów z jednego gosp. domowego, zebrana w ci gu 1 dnia. 
Korzystaj c z r kawicy wyjmij poszczególne elementy uk adaj c 
je na folii, któr  jest wy o ony stó . Zainspiruj dzieci do dyskusji. 
Spytaj: czy mieci to problem? Dzieci wyja niaj  poj cia: wysypi- 
sko i odpady, umieszczaj c odpowiednie podpisy do ilustracji.

Ale tych mieci 
du o!

Eksperyment  
z wysypiskiem

Dzieci wykonuj  eksperyment w grupach: na kr ek bibu y, na 
której narysowany jest dom i jego otoczenie robi  plam  za 
pomoc  zakraplacza z tuszem. Jest to wysypisko mieci. Dzieci 
wyobra aj  sobie, e pada deszcz (spryskuj  plam  wod ). 
Spytaj: Co stanie si  je li w pobli u wysypiska b dzie przep ywa  
rzeka? Co dzieje si , gdy padaj  obfite deszcze? itp.

Jak w przysz o ci mo e wygl da  
wiat, je li nadal b d  ros y sterty 
mieci? 

Sk d wiemy, e kiedy  problem 
mieci by  mniejszy? 

Ucze :  
rozumie poj cia: wysypisko, odpady, 
surowce wtórne, recykling, potrafi 
wymieni  zalety recyklingu, wie jak 
dba  o rodowisko, umie dokona  
selekcji odpadów.

Wywo aj problem: Na czym polega uci liwo  odpadów, 
wysypisk mieci? Dzieci odpowiadaj  wg w asnej wiedzy oraz 
informacji z Internetu (z wiadomo ci, np. Przeci tna ilo  
odpadów domowych na 1osob  w Polsce to 245 kg, Rozk ad 
plastikowej butelki wyrzuconej na mietnik mo e trwa  do 500 lat, 
Szk o wcale nie ulega rozk adowi itp.)

mieciowy problem

worek na mieci z ró nymi 
odpadami, ró owy pojemnik, foldery 
i materia y reklamowe o recyklingu, 
has a z obja nieniami (surowce 
wtórne i recykling), towary ze 
znakiem recyklingu, ilustracje 
miejskiego wysypiska mieci  
i odpadów z podpisami, 
encyklopedi .

Podziel dzieci na zespo y: I gr. ODPADY, II gr. UTYLIZACJA 
ODPADÓW, III gr. SUROWCE WTÓRNE, IV gr. RECYKLING 
Dzieci korzystaj c z encyklopedii wyja niaj  wylosowane poj cie, 
referuj  liderzy. Pozostali cz onkowie zespo ów uzupe niaj  
wypowiedzi o ciekawostki na dany temat.  

Z odpadami  
za pan brat

28.3 
Domowe odpady

Dzieci wymieniaj  w dyskusji odpady pochodz ce z ich 
gospodarstw domowych, a nast pnie z rozsypanych folderów 
oraz materia ów reklamowych wybieraj  te, na których 
uwidocznione s  potencjalne odpady, które ich zdaniem mo na 
od zaraz ograniczy  w swoich domach.

Domowe mieci

bloki rysunkowe A3,  
kolorowe kartoniki,  
pisaki,  
szary papier 
puszk  aluminiow  po napojach, 
zakraplacz,  
tusz,  
bibu .Praca w grupach: dzieci sporz dzaj  „dywaniki pomys ów” na 

kartkach formatu A3, na których wypisuj  przyk ady i sposoby, 
które mog  przyczyni  si  do zmniejszenia ilo ci odpadów  
w swoich domach oraz zagospodarowania tych istniej cych. 
Efektem pracy zespo owej jest przedstawienie rozwi zania, listy 
porad akceptowanej przez wi kszo  cz onków zespo u.

Rady na odpady

Ka de dziecko bierze 1 puszk  aluminiow  po napojach, z któr  
wykonuje wiczenia: przek ada puszk  z r ki do r ki, toczy 
puszk  w d oniach unosz c ramiona w gór  i opuszczaj c w dó , 
przek ada wokó  bioder, zamienia si  puszk  z koleg , przek ada 
pod L i P nog , podrzuca i chwyta, na koniec zgniata puszk   
i wrzuca j  do ró owego pojemnika. 

Zabawa z puszk

U wiadom dzieci, e najskuteczniejsz  metod  odzyskiwania 
surowców wtórnych z odpadów domowych jest segregacja (czyli 
dzielenie na grupy ze wzgl du na rodzaj materia u) w miejscu ich 
powstawania czyli w gospodarstwach domowych. Wyt umacz 
dzieci regu y segregacji. Zabawa: „Gdzie z tym mieciem?”: dzieci 
segreguj  mieci wysypane na pocz tku zaj .

Gdzie z tym 
mieciem?

dzieci zapisuj  list  porad 
odno nie segregacji odpadów, 
umie  symbol recyklingu  
i ilustracje zanieczyszczonych 
rodowisk oraz pomys y na  

„walk  ze mieciami”.

dzieci zapisuj  listy rad, które 
nale y stosowa  w swoich domach 
w celu ograniczenia ilo ci 
powstaj cych odpadów,  
a w konsekwencji zmniejszaj cych 
degradacj  rodowiska natural- 
nego. 

Sporz d  swój „domowy 
dywanik”: „W jaki sposób ja  
i moja rodzina przyczyniamy 
si  do ZWI KSZENIA ilo ci 
odpadów”.

Przedstaw inny przyk ad zmniejszania ilo ci odpadów – kupowa- 
nie towarów, na których umieszczony jest znak recyklingu. Poka  
symbolu i umie  znak na tablicy). Poka  opakowania, na których 
widnieje taki symbol. U wiadomienie dzieci, e sprawdzon  meto- 
d  informowania o ró nych problemach du ych grup ludzi jest 
tzw. reklama spo eczna. Dzieci wykonuj  plakat: „Recykling”. 

Recykling – to si  
op aca



Przeczytaj g o no wiersz W. cis owskiego „Wycieczka”.Dzieci 
analizuj  tre : oceniaj  zachowanie bohaterów, przypominaj  
zasady zachowania podczas wycieczki w lesie. Nast pnie 
zapowiedz wyj cie na wycieczk  do lasu i podziel dzieci na 
grupy: plastyków, reporterów i biologów. Ka dy z zespo ów 
otrzymuje w asne zadanie do wykonania (opisane na kartkach).

Jestem go ciem  
w lesie...

Wycieczka do lasu
Plastycy wyszukuj : co  puszystego, mi kkiego, g adkiego, pi - 
knego, okr g ego, co  co magazynuje wod  (notatki lub naturalne 
okazy, albez niszczenia rodowiska!); reporterzy: najgrubsze 
drzewo, najwy sze d b o trawy, co  do jedzenia i do muzyko- 
wania; biolodzy: 3 owady, 2 drzewa li ciaste, lad ssaka i lad 
ptaków. Podczas powrotu: marszobieg w terenie z przeszkodami.

Wyobra  sobie, e zwierz ta mówi  
„po ludzku”. Co powiedzia yby 
„wycieczkowiczom" z wiersza? 
Czy chcia by  mieszka  w rodku 
lasu? Co by oby mi e, a co trudne?

Ucze : 
pracuje zgodnie w grupie i wykonuje 
przydzielone zadanie, nazywa 
ro liny i zwierz ta le ne, wie jak 
zachowywa  si  w lesie, potrafi 
aktywnie wypoczywa .

Rozwi zywanie problemu w grupach: O czym mówi przyroda, gdy 
nadejdzie wiosna? Za pomoc  mapy mentalnej: gr. I – O czym 
mówi  ro liny? gr. II – O czym mówi  zwierz ta? gr. III – O czym 
mówi rzeka?, gr. IV – O czym mówi powietrze? gr. V – O czym 
mówi gleba? Dzieci prezentuj  pomys y zapisane na karcie wraz 
z symbolem (wiewiórka, kropla, balon, kwiat, grudka ziemi).

Co mówi...?

kartki z zadaniami dla zespo ów 
kolorowe arkusze do mapy men- 
talnej, ilustracj  kosza i walizki, 
ma e karteczki w dwóch kolorach dla 
ka dego dziecka, zagadki  
o ro linach i zwierz tach 
tekst luk (patrz: tre  lekcji), 
informacje dodatkowe o lesie.

Dzieci pracuj  indywidualnie. Odpowiadaj  na pytanie: „Co 
sprzyja, a co szkodzi przyrodzie?” za pomoc  metody „Kosz- 
walizka”. Dzieci zapisuj  na ma ych karteczkach: czynniki 
sprzyjaj ce (przyklejaj  na walizk ) i czynniki szkodliwe 
(przyklejaj  na kosz) dla przyrody le nej.

Co pomaga,  
a co szkodzi?

28.4. Kwietniowy 
las

Przeczytaj zagadki, których rozwi zaniem s  nazwy ro lin 
kwitn cych wiosn  w lesie: przebi nieg, pierwiosnek, stokrotka, 
krokusy itp. Dzieci korzystaj c z dost pnych róde  uzupe niaj  
informacje o ro liny rosn ce w lesie ze zwróceniem  
uwagi na te b d ce pod ochron .  

Co kwitnie w lesie?

ksi ki przyrodnicze o lesie, 
ilustracje ro lin i zwierz t le nych, 
szary papier, 
klej, 
no yczki. 

Podziel dzieci na grupy. Ka dy zespó  losuje jedn  zagadk , po 
rozwi zaniu has a odszukuje je w ksi ce przyrodniczej i przy- 
gotowuje informacj  o danym ptaku: szpak, jaskó ka, s owik, 
s owik szary, szpak, wilga. Grupy podobnie dokonuj  opisu 
wybranego ssaka le nego. Wyniki pracy umieszczaj  na szarym 
papierze i prezentuj  je przed ca  klas .

Mieszka cy lasu

Tekst luk: „Zako czy  si  sen zimowy przyrody. Jest ju  … Nasza  
... p ynie wartkim strumieniem, lód na niej dawno stopnia . Zakwi- 
taj  pierwsze, wiosenne kwiaty: ..., …, … Z ciep ych krajów 
przylatuj  ... , ... Przyroda jest jeszcze os abiona po zimie. Teraz 
odradza si  na nowo, musimy to uszanowa . Dlatego niedopusz- 
czalne jest ... Przyroda odwdzi czy si  nam szczodrze”.

Zabawy j zykowe

Rozwi zywanie zada  tekstowych, np.: 1. 30 dzieci z klasy II a 
wybra o si  na wycieczk , aby szuka  ladów wiosny. By o 17 
ch opców a reszt  stanowi y dziewczynki. Ile by o dziewczynek? 
2. U ó  inne pytanie do zadania 1 i rozwi  je. 3. W sprz taniu 
parku wzi o udzia  61 dzieci z klas II i 27 dzieci z klasy III a. Ile 
dzieci sprz ta o park? – dzieci zapisuj  rozwi zania w zeszycie.

Zabawy 
matematyczne

umie  ilustracje kosza i walizki 
oraz mapy mentalne stworzone 
przez dzieci.

dzieci wklejaj  tekst luk 
uzupe niony wyrazami: (wiosna, 
rzeka, przebi niegi, zawilce 
krokusy, szpaki, bociany, zrywanie 
kwiatów, niszczenie gniazd, 
p oszenie zwierz t).

Napisz krótkie sprawozdanie 
z wycieczki do lasu. Jak 
my lisz, które zadanie by o 
najciekawsze i dlaczego? 

Dzieci korzystaj  z komputerowego Kalkulatora. Uruchamiaj  
systemowy program, poznaj  funkcje przycisków Kalkulatora oraz 
wykonuj  obliczenia. W zespo ach przeliczaj  te same zadania i 
porównuj  wyniki (przyk ady zada : www.matzoo.pl). 
Na koniec zaj  dzieci mówi  o tym, co najbardziej podoba o im 
si  w ci gu zaj  i egnaj  si  ze sob .

Zaj cia 
komputerowe
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Ka dego dnia - nie zdaj c sobie  
z tego sprawy - przyczyniamy si  do 
produkowania mieci. A mieci te 
burz  naturaln  harmoni  

rodowiska i krajobrazu. Czy mo na 
wykorzysta  k opotliwe odpady  
w twórczy sposób? 
 
Waszym zadaniem jest stworzenie 
NIEZWYK EGO PRZEDMIOTU, który 
zbudowany b dzie z materia ów 

recyklingowych, czyli mówi c 
pro ciej - MIECI. Waszemu 
nietypowemu przedmiotowi nadacie 
równie NIETYPOW  NAZW . 
Wszystko to przedstawicie klasie 
podczas wymy lonej przez Was 
REKLAMY, w któr  wpleciecie co 
najmniej TRZY ZALETY Waszego 
produktu. Pami tajcie jednak, by 
Wasza reklama nie trwa a d u ej ni  
5 minut.

kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz  
z punktacj , 
stoper

Rozgrzewka

PODOBIE STWA 
Uczestnicy siedz  w kole. Podaj nazwy 
jakich  dwóch przedmiotów. Zadaniem grupy 
b dzie wymy lenie, co maj  one ze sob  
wspólnego. Wszyscy odpowiadaj  po kolei, 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Je li 
jaka  osoba nie b dzie w stanie wymy li  
podobie stwa – odpada. Wygrywa ten, kto 
pozostanie sam na „polu walki”. Przyk ad: Co 
maj  ze sob  wspólnego moneta i zapa ka? 
- obie s  ma e i lekkie, - obie s  cia em 
sta ym, - obie podgrzewaj  - pieni dze 
emocje, zapa ka powietrze, obie mo na u y  
w losowaniu, moneta (orze  i reszka), zapa ka 
(w któr  stron  zegnie si  po spaleniu).

Drugie ycie przedmiotów

28

ró nego rodzaju OCZYSZCZONE(!) materia y 
recyklingowe: plastikowe butelki, kubeczki po 
jogurtach, plastikowe pojemniki, stare gazety, 
kartony, pude eczka, siatki foliowe, s oiki, szklane 
butelki itp.,  
farby, no yczki, pisaki

Prezentacje

Materia y z odzysku Super - bohaterowie czymy w pary Reklama

Przygotuj stoper i odmierz dok adnie czas 
wyst pu ka dej dru yny. Zwró  uwag  na 
pomys owo  wykorzystania materia ów, czy 
zmieniono ich form , czy wykorzystano 
elementy przedmiotu do stworzenia innej 
ca o ci. Zapytaj dru yn , jakich dok adnie 
materia ów u y a do stworzenia projektu i 
jak  funkcj  pe ni  one w konstrukcji. 
Pomys owe wykorzystanie materia ów, to np. 
u ycie poci tej torebki foliowej jako sznurka, 
rozci cie kartonika po soku i wykorzystanie 
jego wewn trznej metalicznej strony itd. Po 
wszystkich prezentacjach, zapytaj uczniów, 
która reklama by a wg nich najlepsza, który 
przedmiot najbardziej pomys owy, a która 
nazwa najciekawsza.

1. Zbieranie materia ów do tego zadania 
mo ecie rozpocz  tydzie  lub dwa tygodnie 
wcze niej, gromadz c ró nego rodzaju 
materia y recyklingowe. Przygotuj pojemniki w 
odpowiednich kolorach. Do jednego dzieci 
b d  wrzuca y tworzywa sztuczne, do 
drugiego szk o, a do trzeciego makulatur . 
Pami tajcie o tym, aby wszystkie mieci by y 
dok adnie oczyszczone, by nie zosta y w nich 
adne resztki jedzenia!  

Po rozwi zaniu zadania, dzieci posegreguj  
niewykorzystane materia y, które mo ecie 
potem wspólnie wynie  do odpowiednich 
kontenerów.  
2. Podziel dzieci na 4-5-osobowe zespo y 
poprzez losowanie lub inn  przyj t  metod .

1. Technika "Super - Bohaterowie", której 
autorem jest Arthur B. Van Gundy pozwala 
spojrze  na problem z nowej perspektywy 
oraz u atwia poszukiwanie nietypowych i 
abstrakcyjnych rozwi za  problemu. Polega 
ona na tym, e do rozwi zania problemu 
zatrudniamy ró nych Super - Bohaterów 
(zaproponowanych przez dzieci). Dzi ki ich 
super-zdolno ciom, elementy problemu, które 
nam sprawia y trudno , nie s  ju  
przeszkod .  
 
2. Co zrobi  ze zbyt du  ilo ci  odpadów? 
My segregujemy mieci, a jak z tym 
problemem poradziliby sobie ró ni 
Super-Bohaterowie? Dzieci notuj  swoje 
pomys y i prezentuj na forum klasy.

1. Rozdaj zespo om kopie problemu wraz z 
punktacj , wyja nijcie wszystkie niezrozumia e 
terminy. Zwracaj zawsze uwag  na to, e 
punktacja jest równie wa nym ród em 
informacji o zadaniu, co jego tre . Zadawaj 
dzieciom pytania kontrolne, aby upewni  si , e 
wszyscy zrozumieli sens zadania i punktacj . 
2. DZIWNE PARY 
Zapisz na tablicy 6 dowolnych rzeczowników 
podanych przez uczniów (np. ksi ka, lampa, 
but, wieloryb itd.) i oznacz je cyframi 1 - 6. 
Nast pnie ka da grupa dwukrotnie rzuca kostk  
(tak by wyniki losowania by y ró ne) i stara si  
po czy  ze sob  "na si " wylosowane wyrazy. 
W ten sposób powstan  takie przedmioty, jak 
"ksi kolampa", "lampobut" itd.  

Nadszed  czas, aby dziwny zlepek dwóch 
wyrazów zamieni  w niezwyk y przedmiot o 
nowych w a ciwo ciach (je eli jaka  dru yna 
jest niezadowolona z wyniku, mo e losowa  
jeszcze raz). 
1. Uczestnicy rysuj  na kartkach wst pny szkic 
- jak mo e wygl da  dziwny przedmiot i tworz  
map  my li. Odprowadzaj  od niego ga zie, 
takie jak: wady, zalety, w a ciwo ci, cechy, 
funkcje, kto b dzie tego u ywa  itd. 
2. Zespó  rozdziela zadania i przyst puje do 
pracy. Cz  dzieci wymy la reklam , cz  
zajmuje si  wykonaniem przedmiotu, a kto  
inny opracowuje nazw . Bez podzia u zada  
uczniowie nie dadz  rady uko czy  zadania na 
czas!

pomys owo  wykorzystania 

materia ów recyklingowych 1 - 15p.

innowacyjno  przedmiotu 1 - 10p.

skuteczno  reklamy 1 - 10p.

pomys owo  nazwy 1 - 10p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaS uchanie informacji o majowych wi tach. 

Wypowiadanie si  na temat poznanych zawodów. 
majowych wi t oraz tekstów. Rozpoznawanie  
nazw symboli narodowych. Tworzenie rodzin 
wyrazów. Pis. nazw pa stw, ich mieszka ców, 
stolic europejskich. Uk adanie i pisanie zda .

Rozpoznawanie czworok tów, prostok tów, 
kwadratów, mierzenie d ugo ci boków i rysowanie 
prostok ta o tych samych wymiarach. Mno enie 
przez 5, 6, 7, i 9 w zakr. 50. Rozwi zywanie zad. 
tekstowych. Wprowadzenie poj : czynnik, 
iloczyn, w tym – przemienno  mno enia.

29.1 wi to ludzi 
pracy

S uchanie informacji i rozmowa o 
wi cie Pracy. Czyt. ze zrozumieniem 

wiersza W. Be zy „Kim te  ja b d ?” 
Rozpoznawanie nazw zawodów. 
Tworzenie rodziny wyrazów. Uk adanie 
i pisanie zda . Klasyfikowanie figur  
i czworok tów, rysowanie prostok tów, 
obliczanie d ugo ci wszystkich boków.

Europejskie pa stwa i ich stolice. Korzystanie  
z politycznej mapy Europy. Korzystanie z mapy 
Polski. Wskazywanie wybranych miejscowo ci na 
mapie. Korzystanie z mapy Polski jako ród a 
informacji. Wskazywanie w kalendarzu dat dni 
wi tecznych.

29.2 Poznajemy 
Europ

Polska i jej s siedzi na mapie Europy. 
S uchanie informacji na temat UE. 
Symbole UE – kolorowanie flagi  
i wys uchanie hymnu. Europejskie 
pa stwa i ich stolice – pisanie nazw 
pa stw i ich mieszka ców. Wyodr b. 
zbiorów: prostok tów, kwadratów, 
mierzenie i porównywanie d . boków.

Ludzie ró nych zawodów. Polska w Unii 
Europejskiej. Symbole Unii Europejskiej. 
Rzeczpospolita Polska. Symbole RP. Konstytucja 
RP. wi ta pa stwowe. Wybrane obiekty i zabytki 
Krakowa. Grupy spo eczne w redniowieczu  
i renesansie.

29. Nasze miej- 
sce w Europie

29.3 wi tujemy  
3 Maja

Czyt. ze zrozumieniem wiersza 
Barwy ojczyste – rozmowa na temat 
tre ci wiersza i gazetki o wi cie Flagi  
i wi cie 3 Maja. Symbole RP. Pisanie 
wi t i dni uroczystych wielk  liter . 

S uchanie „Mazurka Trzeciego Maja”. 
Wykonanie Kotylionu Narodowego. 
Mno enie przez 5 i 6 w zakresie 50. 

S uchanie hymnu Unii Europejskiej – okre lanie 
nastroju utworu, s uchanie hymnu pa stwowego  
i pie ni ,,Mazurek Trzeciego Maja", 
rozpoznawanie i nazywanie warto ci nut, 
wiczenia rytmiczno-ruchowe utrwalaj ce pó nuty 

i wier nuty z u yciem instrum. perkusyjnych.

Ró ne narz dzia pracy, rysowanie ilustracji do 
przys owia, kolorowanie flagi Unii Europejskiej, 
wykonanie Korylionu Narodowego wed ug 
instrukcji, wykonanie ilustracji do „Legendy  
o smoku wawelskim”.  

29.4 Zwiedzamy 
Kraków

S uchanie „Legendy o smoku wawel- 
skim” B. W odarczyka. Wypowied  nt. 
wystawki i prezentacji multimed. 
o Krakowie. Mapa i plan miasta jako 
róde  informacji. Poznanie zabytków 

Krakowa i pisanie ich nazw. Tworzenie 
rodziny wyrazu. Mno enie przez 7. 
Wprowadzenie poj : czynnik, iloczyn. 

Wype nianie kolorem „Syriusza” – maskotki Unii 
Europejskiej, „Nasze symbole narodowe”  
– wyszukiwanie b dów w podanych zdaniach  
i poprawianie ich, zaznaczaj c i zmieniaj c tekst.

29.5 W ruinach 
zamku Rabsztyn

Czyt. legendy: „Zakl ci rycerze  
z rabszty skiego zamku”. Nazywanie 
elem. obronnych zamku. Pisanie zda   
– Kodeksu rycerskiego. Tworzenie 
zgrubie  do podanych rzeczowników. 
Utrwalenie poznanych poj  
muzycznych. Mno enie przez 8 i 9. 
Korzystanie z przemienno ci mno enia

wiczenia ogólnorozwojowe z obr czami 
kszta tuj ce gibko  i zwinno , zasady ruchu 
drogowego w zabawach i grach – kszta towanie 
szybkiej reakcji na sygnaly, wiczenia w terenie 
utrwalaj ce znajomo  zasad ruchu drogowego



Dzieci uk adaj  w grupach puzzle-ilustracje przedstawiaj ce 
wykonywane zawody, np. nauczyciel, lekarz, stolarz, murarz,  
a nast pnie podaj  skojarzenia do tego zawodu, np. nauczyciel  
- dziennik, ksi ka, tablica, zeszyt ucznia, itp. i wypowiadaj  si  
na temat pracy w tych zawodach.

Co to b dzie za 
zawód?

wi to Pracy
Dzieci odczytuj  informacje z plakatu z okazji 1 Maja. 
Odpowiadaj  na pytania: Jaka data jest na plakacie? Dlaczego 
na plakacie dominuj  barwy bia a i czerwona? Jak nazywa si  
wi to obchodzone w tym dniu? Jaki jest program obchodów? 

Krótko opowiedz dzieciom o wi cie Pracy. 

Kim nie chcia by  zosta  jak 
doro niesz? Dlaczego doro li 
pracuj ? Co by by o, gdyby nagle 
wszyscy przestali pracowa ? 
Która figura geometryczna jest 
najbardziej elegancka? Dlaczego?

Ucze : poznaje wi to Pracy, 
wymienia znane zawody i narz dzia 
wykorzystywane w nich, zna 
przys owia o pracy, klasyfikuje 
figury, zna poj cie czworok t, 
dokonuje pomiarów prostok tów.

Dzieci tworz  rodziny wyrazu „praca”, np. pracowity, pracownik, 
odpracowa , pracowa . Przepisuj  rodziny wyrazu do zeszytu, 
uk adaj  i zapisuj  zda  z wybranymi wyrazami. Rodzina „pracy”

plakat „1 Maja”, dla ka dego 
dziecka: kart  z przys owiami do 
uzupe nienia wyrazami, rozsypank  
wyrazow  „Praca ludzi wzbogaca”, 
dla czterech grup: 4 ilustracje 
przedstawiaj ce wybrane zawody  
w formie puzzli, klocki-figury 
geometryczne.

Dzieci uzupe niaj  zdania-przys owia o pracy wykorzystuj c 
zgromadzone wyrazy, np. „... jak pszczó ka”, „Bez ... nie ma 
ko aczy”, „Jaka ... taka p aca”. Nast pnie kojarz  je z obrazkami 
ilustruj cymi przys owia. g o ne czytanie przys ów, wyja nianie 
znaczenia tych przys ów. 

Przys owia o pracy 29.1 wi to ludzi 
pracy

Dzieci uk adaj  z rozsypanki wyrazowej przys owia „Praca ludzi 
wzbogaca”. Swobodnie wypowiadaj  si  na temat znaczenia s ów 
tego przys owia, a nast pnie interpretuj  je w formie rysunku. Na 
koniec prezentuj  prac .

Praca ludzi 
wzbogaca?

kartk  z bloku rysunkowego do 
wykonania rysunku,  
ró ne miary (krawieck , stolarsk , 
itp). 
 

Dzieci czytaj  cicho ze zrozumieniem wiersz W. Be zy „Kim te  ja 
b d ?”. Swobodnie wypowiadaj  si  na temat tre ci i odpowiada- 
j  na pytanie zawarte w wierszu. Ogl daj  ilustracje przedstawia- 
j ce osoby ró nych zawodów – nazywaj  zawody i przepisuj  
nazwy do zeszytu w kolejno ci alfabetycznej.

„Kim te  ja b d ?”

Dzieci klasyfikuj  figury (klocki) geometryczne wg podanych 
warunków, np. zbiory wg kolorów, wielko ci, itp., wyró niaj  
czworok tów, s ownie opisuj  prostok ty, wyszukuj  i nazywaj  
przedmioty w klasie, w których s  prostok ty. Wykonuj  zadania 
na wyszukiwanie i kolorowanie na czerwono czworok tów 
b d cych prostok tami, innym kolorem – pozosta ych.

Geometryczny 
zawrót g owy

Dzieci rysuj  szlaczek z figurami geometrycznymi – dobieraj  
instrumenty perkusyjne do tych figur i przedstawiaj  motyw  
z figurami za pomoc  rytmu i ruchu. Kwadratowa 

perkusja
umie  przyk adowy plakat 
informuj cy o obchodach wi ta 
Pracy.

dzieci zapisuj  rodzin  wyrazów do 
wyrazu „praca”, zdania z wybrany- 
mi wyrazami, nazw zawodów  
w  kolejno ci  alfabetycznej oraz 
rysuj  prostok ty w o podanych 
wymiarach i obliczaj  d ugo ci 
wszystkich boków.

Naucz si  na pami  wiersza 
W. Be zy „Kim te  ja b d ”.

Dzieci wykonuj  wiczenia w mierzeniu przedmiotów w klasie, 
które zawieraj  prostok ty. Rozwi zuj  zad. tekstowych  
z mierzeniem boków prostok tów i zapisuj  ich d ugo ci, np.: AB 
- 6 cm, CD - 3 cm. Rysuj  prostok ty o podanych wymiarach  
i obliczaniem d ugo ci wszystkich boków. 
Na konie zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  z u miechem.

Wsz dzie pe no 
prostok tów!



Dzieci stoj c w kr gu staraj  si  usta  na jednej nodze z zamkn. 
oczami i jak najd u ej utrzyma . Nast pnie zach  dzieci, by  
w kr gu z apa y si  za r ce i spróbowa y jeszcze raz. Razem 
atwiej! Nast pnie poka  dzieciom map  Unii Europejskiej. Dzieci 
odczytuj  nazwy pa stw Europy nale cych do Unii. Wskazuj  
miejsce Polski na mapie oraz jej s siadów. Opowiedz dzieciom 
krótko o Unii Europejskiej, w tym dat  przyst pienia Polski do UE.

Poznajemy Uni  
Europejsk

Gdzie jest "zagranica"?  
Do jakiego kraju Europy chcia by  
pojecha ? Dlaczego?  
Co to znaczy, e Polska jest w Unii 
Europejskiej? 

Ucze : wie, e Polska nale y do UE, 
zna symbole UE, poznaje pa stwa 
wchodz ce w sk ad UE, wie, e 
nazwy pa stw, miast i mieszka ców 
krajów UE zapisujemy wielk  liter , 
potrafi mierzy  boki kwadratu. Dzieci swobodnie wypowiadaj  si  na temat wygl du flagi UE na 

podstawie zdj cia, koloruj  flag , wys uchuj  hymn, „Od  do 
rado ci” i okre laj  jego nastrój. Symbole Unii 

Europejskiej

Dzieci ogl daj  wystawk  zdj  prezentuj cych stolice krajów 
nale cych do UE – rozmawiaj  na temat charakterystycznych 
budowli-symboli ogl danych miast, g o no czytaj  nazwy stolic 
umieszczone pod zdj ciami.  Poznajemy 

europejskie stolice

map  Unii Europejskiej, zdj cie flagi 
UE, hymn Unii Europejskiej, 
wystawk  zdj  z wybranymi 
stolicami Europy, dla ka dego 
ucznia: rozsypanki literowe  
z obrazkami stolic europejskich  
i okienkami do podpisu, karty do 
tworzenia zbiorów prostok tów  
i kwadratów (patrz: tre  lekcji).29.2 Poznajemy 

Europ
Rozdaj dzieciom rozsypanki literowe lub sylabowe z nazwami 
pa stw europejskich. Dzieci uk adaj  nazwy, cz  je z obrazkami 
stolic (zapisuj  nazwy pa stw we w a ciwych okienkach pod 
obrazkami). Nast pnie zapisuj  w zeszytach zdania: „Nazwy 
kontynentów, pa stw i miast piszemy wielk  liter ”. 

Jakie to pa stwo?

Dzieci czytaj  pozdrowienia w j zykach niektórych pa stw 
europejskich i cz  je z postaciami narodowo ci, np.: 
„buongiorno” - W och, „good morning” - Anglik, „bonjour” - 
Francuz, „buenos dias” - Hiszpan. Zapisuj  w zeszycie  
w kolejno ci alfabetycznej nazwy mieszka ców pa stw Europy. 

Good morning  
i bonjour!

Rozdaj dzieciom karty z zadaniami na: 
wyodr bnianie zbiorów prostok tów i kwadratów, mierzenie  
i porównywanie d ugo ci boków w prostok tach i kwadratach, 
kolorowanie zbiorów prostok tów i kwadratów dwoma ulubionymi 
kolorami wyszukiwanie w klasie przedmiotów, w których ukry y si  
kwadraty.

Zabawa 
geometryczna

Obliczamy boki 
pocztówki

Dzieci rozwi zuj  zadania tekstowe na obliczenie d ugo ci 
wszystkich boków kwadratowej pocztówki, np. Zmierz boki 
pocztówki i oblicz, ile centymetrów ozdobnej tasiemki potrzebne 
jest do oklejenia boków? Nast pnie dzieci rysuj  prostok t  
i kwadrat o podanych wymiarach. 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  mówi c: „CIAO!”

umie  map  Unii Europejskiej 
oraz zdj cie flagi UE.

dzieci zapisuj  zasad : „Nazwy 
kontynentów, pa stw i miast 
piszemy wielk  liter ” oraz zapisuj  
nazwy mieszka ców pa stw UE.



Przeczytaj dzieciom wiersz „Barwy ojczyste”. Dzieci swobodnie 
wypowiadaj  si  na temat tre ci wiersza i opowiadaj  na pytania: 
Jakie s  nasze barwy narodowe? Co symbolizuj  te barwy?  
W jakich sytuacjach (kiedy) szczególnie prezentowane s  nasze 
barwy ojczyste? Poka  dzieciom zdj cia z uroczystych wydarze . 
Nast pnie ka de dziecko wykonuje z wycinanek, wyka aczki  
i plasteliny mini-flag  Polski, któr  przyczepia do swojej awki.

Nasze barwy 
ojczyste

Dlaczego obchodzimy wi ta 
narodowe? Jaki ubiór 
zaproponowa by  aby u wietni  

wi to Flagi i 3 Maja? 
Co mog oby jeszcze by  symbolem 
Polaków?

Ucze :  
zna barwy ojczyste, symbole 
narodowe Polski oraz nazwy wi t 
majowych i ich daty, dodaje 
jednakowe sk adniki i zast puje je 
mno ., rozpoznaje nuty na pi ciolinii. Dzieci ogl daj  gazetk  tematyczn  i rozmawiaj  o polskich 

symbolach narodowych. Ustnie opisuj  god o i flag  RP, 
ods uchuj  „Mazurek D browskiego”. Nast pnie opowiedz 
dzieciom o wi cie Flagi RP i 3 Maja. Dzieci wyszukuj  te wi ta 
w kalendarzu.

Nasze polskie 
wi ta

Dzieci dopowiadaj  wspólnie rozpocz te przez ciebie zdania  
i zapisuj  je na tablicy i w zeszycie: Mieszkam w..., Jestem..., 
Mówi  w j zyku..., Stolic  Polski jest..., Flaga Polski jest..., 
God em Polski jest:.., Polski hymn narodowy to... Jestem z Polski!

gazetk  prezentuj c  wi to Flagi  
i 3 Maja, nagranie hymnu Polski  
i  pie  „Mazurek Trzeciego Maja”, 
dla ka dego dziecka: zadania na 
mno enie po 5 i 6 ze zbiorami, 
drzewkami, osi  liczbow  oraz 
zadania tekstowe, wiczenia 
uzupe nienia w brakuj ce pó nuty  
i wier nuty.29.3 wi tujemy 

3 Maja
Dzieci wys uchuj  pie ni „Mazurek Trzeciego Maja” i rozmawiaj  
na temat znaczenia jej s ów. Wykonuj  wiczenia w zakresie 
rozpoznawania i nazywania warto ci nut, uzupe niania 
brakuj cych pó nut i wier nut. Nast pnie przeprowad  z dzie mi 
wiczenia rytmiczno-ruchowe utrwalaj ce pó nuty i wier nuty  

z u yciem instrumentów perkusyjnych.

Mazurek Trzeciego 
Maja

wycinanki, 
plastelin ,  
wyka aczk ,  
no yczki,  
kalendarz z zaznaczonymi datami 
wi t narodowych,  

materia y do wykonania kokardy 
narodowej (patrz: tre  lekcji).

Podaj dzieciom instrukcj  do wykonania kokardy narodowej  
z przygotowanych wcze niej elementów: bia ych i czerwonych 
pasków papieru o szer. 1,5 cm i d . 25 cm, kr ka z czerwonej 
tekturki o redn. 6-7 cm, klej. Po wykonaniu prac, przypnij 
dzieciom kokardy na agrafki.

Stwórzmy kokard  
narodow !

Dzieci wykonuj  zadania na mno enie po 5 i 6 z zastosowaniem 
liczmanów lub liczyde  przedstawione w formie zbiorów, drzewek, 
osi liczbowej. w. sprawno ci 

rachunkowej

Ile kupi  flag?

Dzieci rozwi zuj  zadania tekstowe z zastosowaniem mno enia 
po 5 i 6, np.: Kasia kupi a 6 bia o-czerwonych kokard 
narodowych, ka da kosztowa a 2 z ote. Ile z otych zap aci a  
Kasia za te kokardy? itp. 
 
Na koniec zaj  wszystkie dzieci staj  w kr gu i api  si  za r ce. 
Mówi : „Jeste my Polakami! Fajnie jest by  Polakiem!”.

umie  god o i flag  RP. dzieci zapisuj  zdania opisuj ce 
symbole narodowe, np. „Flaga 
Polski jest bia o-czerwona”, 
wpisuj  dzia ania i wyniki mno enia 
zada  tekstowych. 

Naucz si  na pami  wiersza 
„Barwy ojczyste”.



Dzieci stoj  w rozscypce, ka de z nich jest smokiem. Szukaj  
innych smoków, podobnych do siebie (np. kolor w osów) i witaj  
si  z nimi ap , nog , „ogonem”. Nast pnie przeczytaj „Legend   
o Smoku Wawelskim” B. W odarczyk. Dzieci odpowiadaj  na  
pytania: Z jakim miastem zwi zana jest legenda? Gdzie mieszka  
smok? Dlaczego smok by  z y? Kto pokona  smoka? 

Smok Wawelski

Znajd  Kraków!
Dzieci odszukuj  i wskazuj  na mapie Polski miasto Kraków. 
Okre laj  po o enie miasta b d ce odpowiedziami na pytania:  
W jakiej cz ci Polski znajduje si  Kraków? Nad jak  rzek  
po o one jest to miasto? Jakie inne miasta znajduj  si   
w pobli u?  

Wymy l w asny sposób na pokonanie 
Smoka Wawelskiego. 
Który zabytek Krakowa chcia by  
zwiedzi ? Dlaczego?

Ucze :  
zna legend  o Smoku Wawelskim, 
poznaje miasto Kraków i jego 
zabytki, potrafi stworzy  plan 
zwiedzania, poprawnie mno y po 7, 
stosuje poj cia: czynnik, iloczyn.

Przygotuj wystawk  pami tek, pocztówek i zdj  z zabytkami 
Krakowa. Dzieci dok adaj  do niej swoje suweniry. Odczytuj  
nazwy zabytków i uk adaj  i zapisuj  zdania w zeszycie  
z wybran  nazw  zabytku.

Krakowskie zabytki

map  Polski, prezentacj  mulimed.  
o dzwonie Zygmunta, zdj cia zabyt- 
ków Krakowa, fragment planu Kra- 
kowa z omawianymi zabytkami,  
dla ka dego dziecka: uzupe niank  
brakuj cych wyrazów (patrz: tre  
lekcji), plansz  matematyczn  
z przyk adami mno enia i poj ciami: 
czynnik, czynnik, iloczyn.

Dzieci ogl daj  prezentacj  multimedialn  z ciekawostkami  
o Dzwonie Zygmunta. Swobodnie wypowiadaj  si  na temat 
informacji i odpowiadaj  na pytania:  
Jak nazywa si  najs awniejszy w Polsce dzwon? W jakim mie cie 
znajduje si  dzwon Zygmunt? Kiedy (w jakich sytuacjach) odzywa 
si  dzwon Zygmunt? Jak wygl da?

Dzwon Zygmunta 29.4 Zwiedzamy 
Kraków

Dzieci ustnie tworz  rodziny wyrazów od wyrazu dzwon. Zacznij 
od wypowiedzenia s owa „dzwon -”, dzieci dopowiadaj  
ko cówk , np. „-ek”. Nast pnie zapisuj  na tablicy i w zeszytach 
wyrazy: dzwon, dzwonek, dzwonnica, dzwoneczek, dzwoni . 
Dzieci uk adaj  zdania z tymi wyrazami. 

Dzwonnica pe na 
dzwonków

ró nej wielko ci dzwonki,  
w miar  mo liwo ci: pami tki  
z Krakowa,  
bia  kartk  papieru,  
kredki olejne.

Dzieci prezentuj  brzmienie przyniesionych dzwonków dowolnymi 
sposobami. Nast pnie podziel dzieci na 3 lub 4 grupy  
i przeprowad cie do wiadczenie, które b d  odpowiedzi  na 
pytanie: Od czego mo e zale e  brzmienie dzwonków?

Zabawa d wi kami

Rozdaj dzieciom kserokopi  fragmentu planu Krakowa. Dzieci 
odszukuj  na planie nazwy poznanych zabytków, wytyczaj  trasy 
zwiedzania miasta zgodnie z poleceniem, uzupe niaj  zdania 
w brakuj ce nazwy zabytków. Na koniec g o no czytaj  
uzupe nione zdania, b d ce wypowiedziami przewodnika. 

Przewodnik po 
Krakowie

Dzieci wykonuj  ilustracj  do poznanej „Legendy o Smoku 
Wawelskim”. Organizuj  wystawk  prac i swobodnie wypowiadaj  
si  na ich temat. Narysowana 

legenda
umie  Map  Polski, powi kszony 
fragment planu Krakowa 
 z najwa niejszymi zabytkami.

dzieci zapisuj  nazwy zabytków 
Krakowa, u o one zdania z 
wybran  nazw  zabytku, rodzin  
wyrazu „dzwon” oraz dzia ania  
i obliczenia mno enia i iloczynów.

Dzieci wicz  mno enie po 7 w zakresie 50: wykonuj  rachunek 
pami ciowy. Nast pnie zaprezentuj plansze z przyk adem 
mno enia i poj ciami: czynnik, czynnik, iloczyn. Dzieci wicz  
obliczanie iloczynów wed ug podanych przyk adów na tablicy, np.: 
oblicz iloczyny liczb: 3 i 4, 6 i 5, 4 i 7 – zapisuj  dzia ania  
i iloczyny w zeszytach.

w. sprawno ci 
rachunkowej



W cz dzieciom nagranie odg osów ducha. Dzieci rozpoznaj  
g osy i zastanawiaj  si  o czym b d  zaj cia. Przeczytaj legend  
„Zakl ci rycerze z rabszty skiego zamku” J. Liszka. Wyja nij 
dzieciom niezrozumia e poj cia. Dzieci wypowiadaj  si  na temat 
tre ci i odpowiadaj  na pytania do tre ci tekstu: Gdzie znajduj  
si  pozosta o ci zamku (dzieci wskazuj  na mapie miejscowo  
Rabsztyn) Co znajduje si  pod ruinami tego zamku? itp.

Zakl ci rycerze Co wed ug Ciebie znacz  s owa: „by  
rycerskim"? 
Jak wygl da by zamek twoich 
marze ? Opisz go w kilku s owach. 
Czy chcia by  zamieszka  w zamku? 
Dlaczego?

Ucze : nazywa elementy obronne 
zamku, tworzy kodeks rycerski, 
starannie przepisuje zdania, uk ada  
i pisze zdania ze zgrubieniami, 
mno y w zakresie 50, utrwala 
poznane poj cia muzyczne.Dzieci uk adaj  z rozsypanki wyraz „zamek”, b d cy odpowiedzi  

na pytanie: Gdzie s  skrywane tajemnice? Ogl daj  plansz   
z zamkiem, wskazuj  i nazywaj  elementy obronne zamku,  
np.: fosa, dziedziniec, wie e, most zwodzony oraz swobodnie 
wypowiadaj  si  na temat rycerzy. 

Rycerski zamek

Dzieci w grupach rozmawiaj  o cechach dobrego rycerza. 
Nast pnie spisuj  na szarym papierze Kodeks rycerski,  
np. „Rycerz zawsze mówi prawd . Rycerz jest odwa ny i walczy 
uczciwie. Rycerz zawsze broni s abszych i bezbronnych. Rycerz 
nigdy nie amie przyrzeczenia”.

Kodeks rycerski

nagranie odg osów duchów, legend  
„Zakl ci rycerze z rabszty skiego 
zamku”, map  Polski, kartoniki  
z literkami do u o enia wyrazu 
„zamek”, plansz  lub zdj cia 
przedstawiaj ce zamek z elem. 
obronnymi, dla ka dego dziecka: 
kart  do tworzenia zgrubie , 
odznak  rycersk .29.5 W ruinach 

zamku Rabsztyn
Utrwalenie muzycznych poj : d wi ki, melodia, rytm, dynamika  
z wykorzystaniem nagra  i instrumentów perkusyjnych. Dzieci 
poruszaj  si  w okre lonym rytmie w zale no ci od zmian  
w muzyce. Zabawa muzyczna

liczmany,  
zdj cia przedstawiaj ce zamki  
i pa ace.

Dzieci tworz  zdrobnienia do wyrazów, np: zamek-zameczek, 
ko -konik itp. Wed ug tego samego wzoru tworz  zgrubienia: 
zamek-zamczysko, ko -konisko. Nast pnie rozdaj dzieciom karty 
z wiczeniami na uzupe nianie podanych rzeczowników  
w zgrubienia. Dzieci uk adaj  i pisz  w zeszytach dwa zdania  
z wybranymi zgrubieniami.

Zamek-zamczysko, 
konik-ko

Dzieci wykonuj  zadania na mno enie przez 5, 6, 7 w zakresie 
50. Przeprowad  zabaw  na jak najszybsze uk adanie zbiorów 
liczmanów ilustruj cych w a ciwy iloczyn. Nast pnie rozwi zuj  
zadania tekstowe z zastosowaniem mno enia przez 8 i 9, np. 
Ruiny zamku Krzy topór zwiedzi o 5 grup turystów. W ka dej 
grupie by o 8 osób. Ile turystów zwiedzi o ruiny? Dzieci zapisuj  w 
zeszytach dzia ania i iloczyny.

Szybkie mno enie

Trening rycerski

Zorganizuj zabaw  w trening rycerski. Dzieci wykonuj  wiczenia 
ogólnorozwojowe z obr czami kszta tuj ce gibko  i zwinno  
oraz wiczenia na kszta towanie szybkiej reakcji na sygna y. 
Ka de dostaje rycersk  odznak . 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  rycerskimi 
pozdrowieniami.

umie  map  Polski oraz plansz  
lub zdj cia zamku z jego 
elementami obronnymi.

dzieci zapisuj  zdania b d ce 
Kodeksem rycerskim, zapisuj  
zdania ze zgrubieniami oraz 
dzia ania do zada  tekstowych  
i ich wyniki (iloczyny).
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klasaRozmowy inspirowane legendami, s uchanie 

wybranych rozdzia ów lektury „Porwanie Baltaza- 
ra G bki”. Wypowiedzi na temat poznanych 
miast, ich zabytków i wa nych obiektów. Pisanie 
zda , nazw zabytków, obiektów. Rozpoznawanie 
rzeczowników i przymiotników.

Mno enie i dzielenie przez 5 i 6 w zakresie 50,  
z wykorzystaniem odwrotno ci dzia a . Dzielenie 
w zakresie 50 i sprawdzanie oblicze  za pomoc  
mno . Poj cia: dzielna, dzielnik, iloraz. Rozw. 
zada  tekstowych. Obliczenia pieni ne. 
Zapisywanie i obliczanie iloczynów liczb.

30.1 Nasza stolica  
– Warszawa

Rozmowa nt. poznanej „Legendy  
o Warsie i Sawie”. Porz dkowanie  
wydarze  i nadawanie im tytu ów. 
Czasowniki w zdaniu. Ogl danie 
prezent.mulimed. o Warszawie. Pisanie 
nazw pomników, muzeów, zabytków  
i innych obiektów. Mno enie i dzielenie 
przez 5 i 6 w zakresie 50. 

Warszawa, Gda sk i Pozna  na mapie Polski. 
Podró  po mapie wzd u  Wis y z Krakowa do 
Gda ska. Zbiorniki wodne, korzy ci p yn ce  
z dost pu Polski do morza: transport morski, 
po owy ryb, nazwy ryb morskich, wypoczynek  
i rekreacja.

30.2 Porwanie 
Baltazara G bki

S uchanie fragmentu lektury „Porwanie 
Baltazara G bki”. Pisanie metryczki 
ksi ki. Porz dkowanie kolejno ci 
wydarze  i ich zapis w zeszycie. 
Poznanie dalszych przygód Smoka  
i kucharza w wersji filmowej. Czytanie 
wyrazów i tworzenie zbioru nazw 
przedmiotów potrzebnych w wyprawie.

Stolica, zabytki i obiekty Warszawy, Gda ska  
i Poznania jako dziedzictwo kultury, pomoc 
przyjacielska, pomoc potrzebuj cym. 

30. Od Krakowa 
do Gda ska

30.3 W ród 
zabytków Gda ska

Poznanie legendy o „Okrutniku  
z Gradowej góry”. Uk adanie i pisanie 
planu wydarze . Zabytki i wa ne 
obiekty Gda ska – pisanie ich nazw  
wielk  liter . Korzy ci p yn ce z morza: 
transport morski, morskie ryby Ba tyku. 
Dzielenie przez 7 w zakr. 50.Wprowadz 
poj : dzielna, dzielnik, iloraz

Zabawa ruchowa ze piewem „Jedzie poci g  
z daleka”, s uchanie „Piosenki o Królewsko-Cesa- 
rskim Trakcie”, improwizowanie ruchem tre ci 
piosenki, wykonywanie efektów akustycznych do 
refrenu.

Wykonanie miniatury Pa acu Kultury – praca  
w grupach. Przedstawienie bohatera lektury 
„Porwanie Baltazara G bki”, za pomoc  kredek 
olejnych,   ilustracja farbami morskiego brzegu, 
przedstawienie domków budniczych za pomoc  
kredek olejnych.

30.4 Z wizyt   
w Poznaniu

S uch. legendy „O kozio kach  
z ratuszowej wie y” – wypowiedzi na 
temat tre ci. Pisanie odpowiedzi do 
postawionych pyta . Interaktywny 
spacer po Poznaniu – wyró nianie 
zabytków i wa nych obiektów miasta. 
Poznanie wyrazów gwary pozna skiej. 
Dzielenie przez 8 i 9 w zakresie 50. 

Korzystanie z interaktywnej mapy i planu miasta 
jako wa nego ród a informacji, korzystanie  
z Przybornika programu Paint – zaznaczanie  
i wycinanie dowolnych elementów rysunku.

Mini pi ka no na – uderzenie i przyj cie pi ki 
wewn trzn  stron  stopy, prowadzenie pi ki nog  
po prostej i w slalomie mi dzy s upkami, mecz 
mini pi ki no nej.



Przeczytaj dzieciom „Legend  o Warsie i Sawie” D. Strzeleckiej. 
Nast pnie spytaj dzieci czy wiedz , o czym b dzie mowa na 
dzisiejszej lekcji – o stolicy Polski. Dzieci wypowiadaj  si  na 
temat tre ci i udzielaj  odpowiedzi na pytanie: Sk d wzi a si  
nawa Warszawa? Co jest herbem Warszawy?

Wars i Sawa

Legenda  
w obrazkach

Podziel dzieci w pary. Rozdaj ka dej parze koperty z rozsypanymi 
obrazkami przedstawiaj cymi histori  legendy. Dzieci uk adaj  
obrazki zgodnie z kolejno ci  wydarze  w legendzie. Nadaj  
obrazkom tytu y i zapisuj  je w okienkach pod obrazkami. 
Podkre laj  czasowniki oraz koloruj  obrazków wed ug w asnego 
pomys u.

Jak nazywa aby si  stolica Polski, 
gdyby Wars i Sawa nigdy si  nie 
spotkali? Dlaczego Warszawa jest 
stolic  Polski? 

Ucze : wymienia nazwy wa nych 
obiektów Warszawy i zna ich 
przeznaczenie, zna legend  
powstania Warszawy, wspó pracuje 
w grupie, poprawnie mno y i dzieli  
w zakresie 50.

Porozmawiaj z dzie mi o tym, co rozumiej  pod poj ciem „Nasza 
stolica – Warszawa”. Przedstaw dzieciom prezentacj  
multimedialn  o pomnikach, muzeach, zabytkach i innych 
wa nych budowlach (obiekty) Warszawy. Dzieci g o no odczytuj  
wszystkie nazwy i swobodnie wypowiadaj  si  na ich temat. 

Nasza stolica

prezentacj  multimedialn  o 
pomnikach, zabytkach i budowlach 
Warszawy, rozsypank  wyrazow  
do uk adania nazw obiektów W-wy 
dla 4 grup, da ka dego dziecka: 
kart  z „Legend  o Warsie i Sawie” 
w formie obrazków do podpisu, 
zadania na wykorzystanie 
odwrotno ci dzia a . 

Podziel dzieci na grupy. Dzieci uk adaj  z rozsypanek 
wyrazowych nazwy poznanych pomników, muzeów, zabytków  
i innych wa nych budowli Warszawy. G o no odczytuj  nazwy. 
Nast pnie kszta tnie i estetycznie zapisuj  w zeszytach nazwy 
poznanych obiektów Warszawy.

Zabytki Warszawy 30.1 Nasza sto- 
lica – Warszawa

Dzieci tworz  poci g, który zawiezie je do Warszawy. Cz  
dzieci ustawia si  jedno za drugim z r kami na ramionach, reszta 
dzieci czeka na poci g na „stacjach”. Poci g rusza w takt 
piewanej piosenki, po zwrotce – zatrzymuje si  i cz  dzieci 

„wsiada” do poci gu. 

...zabierz nas do 
Warszawy!

trzy pudelka ró nej wielko ci do 
wykonania miniatury Pa acu Kultury, 
kolorowy papier, 
klej, 
no yczki.

Dzieci wykonuj  zadania z rachunkiem pami ciowym  
– mno  i dziel  przez 5 i 6 w zakresie 50.

Rachunek 
pami ciowy

Rozdaj dzieciom karty z zadaniami na mno enie i dzielenie  
w zakresie 50 z wykorzystaniem odwrotno ci dzia a  w formie 
grafów strza kowych, osi liczbowej, pisanie dzia a  i rozwi za , 
np.: 4 x 5 = 20, 20 : 5 = 4,  20 : 4 = 5 itd., itp.

Liczymy do 50

Podziel dzieci na grupy. Ka da wykonuje miniatur  Pa acu 
Kultury z dost pnych pude ek ró nej wielko ci i kolorowego 
papieru. Dzieci nie musz  wiernie odtwarza  budynku, mog  
stworzy  go w takich kolorach jakie chc  i ozdobi  wed ug 
swojego pomys u. Niech b dzie to ich wymarzony Pa ac Kultury.

Mój Pa ac Kultury wy wietl prezentacj  multimedialn  
przedstawiaj ca pomniki, muzea, 
zabytki i inne wa ne budowle 
(obiekty) Warszawy.

dzieci zapisuj  nazwy pomników, 
muzeów i innych wa nych 
obiektów (budowli) Warszawy.

Rozwi  2 przyk ady 
mno enia przez 6 w zakresie 
50 oraz napisz do nich 
dzia ania odwrotne wraz  
z rozwi zaniem.

Wspomnij dzieciom, e Warszawa s ynie równie  ze stadionu 
pi karskiego. Dzieci wcielaj  si  w rol  pi karzy. Przeprowad   
z dzie mi gr  w mini pi k  no n  – dzieci uderzaj  i przyjmuj  
pi k  wewn trzn  stron  stopy, prowadz  pi k  nog  po prostej i 
w slalomie mi dzy s upkami, rozgrywaj  mecz mini pi ki no nej.

Mecz pi ki no nej



Jedno dziecko jest smokiem. Pozosta e dzieci ustalaj  czynno  
jak  b d  na ladowa y przed smokiem. Staj  po drugiej stronie 
sali i wo aj : „Dzie  dobry smoku!”. Smok odpowiada: „Dzie  do- 
bry dzieci. Co robi y cie?”. Dzieci na laduj  umówion  czynno . 
Gdy smok odgadnie, o jak  czynno  chodzi, dzieci i smok prze- 
biegaj  na drug  stron . Smok w tym czasie apie dzieci. Z apane 
staj  si  si  smokami. Zabawa trwa a  zostanie 1 dziecko.

Smocza zabawa W którego bohatera lektury chcia by  
wcieli  si  cho  na chwil ? 
Co zabra by  w podró  aby jak 
najszybciej odnale  profesora 
Baltazara G bk ? 

Ucze : zna tre  poznanego 
fragmentu lektury „Porwanie 
Baltazara G bki” i jej bohaterów, 
porz dkuje wydarzenia, uwa nie 
s ucha wypowiedzi innych i buduje 
w asn .Rozdaj dzieciom kartoniki z wyrazami z tytu em lektury. Dzieci po 

u o eniu tytu u g o no go odczytuj . Nast pnie zaprezentuj 
dzieciom ksi k  S. Pagaczewskiego „Porwanie Baltazara G bki” 
z odczytaniem tytu u, autora i wydawnictwa. Zapisz na tablicy 
metryczk  ksi ki. Dzieci przepisuj  j  kszta tnie i estetyczne do 
zeszytów.

Porwanie Baltazara 
G bki

G o no przeczytaj fragment lektury „Porwanie Baltazara G bki”. 
Dzieci wypowiadaj  si  na temat tre ci i odpowiadaj  na pytania: 
Jak nazywaj  si  bohaterowie lektury? Kto zagin  podczas 
swoich prac badawczych? Kto wyruszy  na poszukiwania?  
Kto chcia  udaremni  odnalezienie profesora?

Poznajemy wiat 
Baltazara G bki

kartoniki z wyrazami do u o enia ty- 
tu u lektury, lektur  „Porwanie Balta- 
zara G bki”, nagranie 2-3 odcinków 
wersji filmowej, zadania dla ka dego 
dziecka na porz dkowanie 
wydarze , kartoniki z nazwami 
przedmiotów potrzebnych rzeczy  
w wyprawie dla czterech grup.

30.2 Porwanie 
Baltazara G bki

Dzieci wicz  ciche czytanie ze zrozumieniem. Porz dkuj  
kolejno  wydarze , a nast pnie g o no odczytuj  u o one 
zdania i przepisuj  je do zeszytu. Praca z tekstem

kartka bia ego papieru,  
kredki olejne, 
plastelin .

Dzieci ogl daj  wersj  filmow  2-3 odcinków „Porwania Baltazara 
G bki” z CD lub ze strony internetowej: (www.bajki.onet.pl). 
Wypowiadaj  si  nt. w asnych wra e  po zapoznaniu si   
z dalszymi przygodami Smoka i kucharza Bart omieja Bartolini. Cd. wyprawy Smoka

Dzieci przedstawiaj  wybranego bohatera lektury przy u yciu 
plasteliny. Po zako czeniu organizuj  wystawk  prac  
i wypowiadaj  si  na temat w asnych prac. Plastelinowy 

bohater

Baga  Smoka

Podziel dzieci na 4 grupy. Ka da otrzymuje zestawy ró nych 
wyrazów, w tym wyrazy-nazwy tych rzeczy, które b d  przydatne 
podczas wyprawy smoka. Dzieci odszukuj  wyrazów w grupie  
i wspólne podejmuj  decyzje, która nazwa powinna znale  si   
w baga u Smoka. Grupy umieszczaj  wybrane nazwy na gazetce 
lub na arkuszu papieru. Na koniec lekcji dzieci egnaj  si  ze 
sob  udaj c, e s  smokami.

zapisz metryczk  lektury. dzieci zapisuj  metryczk  ksi ki 
i uporz dkowane wydarzenia 
fragmentu lektury.

Naucz si  opowiada  
poznany fragment lektury, 
przeczyta  samodzielnie 
nast pne przygody Smoka 
Wawelskiego



Dzieci siedz  w kr gu. Powiedz, by zamkn y oczy. W cz nagra- 
nie szumu morskich fal, odg osów mew. Dzieci ws uchuj  si   
w morskie odg osy i próbuj  zgadn , nad jakie polskie miejsce 
dzi  „pop yn ”. Nast pnie zaprezentuj dzieciom zdj cia, 
pocztówki i pami tki zwi zane z Gda skiem. Dzieci tworz  
wspóln  wystawk  o tym mie cie. Odszukuj  Gda sk na mapie 
Polski.

Morskie miasto Jak my lisz, co mog aby powiedzie  
turystom le ca na pla y muszelka? 
Czy lepiej jest mieszka  nad morzem, 
czy w górach? 

Ucze : wie, gdzie le y Gda sk, 
wymienia wa ne obiekty i zabytki 
Gda ska, wymienia korzy ci  
p yn ce z mieszkania nad morzem, 
rozpoznaje ryby morskie, zna 
poj cia: dzielna, dzielnik, iloraz.G o no przeczytaj legend  o „Okrutniku z Gradowej Góry”.  

Po wys uchaniu dzieci odpowiadaj  na pytanie: Sk d wzi a si  
nazwa Gda sk? Dzieci wspólnie uk adaj  plan wydarze  legendy, 
zapisuj  go w zeszycie. Nast pnie siadaj  w kole. Dzieci po kolei, 
po jednym zdaniu, opowiadaj  legend  (mog  korzysta   
z zapisanych planów wydarze  legendy).

Sk d si  wzi  
Gda sk?

Przeprowad  zabaw  ruchow  „Taniec fal”. Dzieci siedz  „po 
turecku” w 2-3 szeregach. Trzymaj c si  za r ce, na sygna : 
„sztorm” zaczynaj  na ladowa  wzburzone fale, na sygna : „wieje 
lekki wiatr” siedz cy uczniowie ko ysz  si  lekko na boki. Ta cz ce fale

kartoniki z literami do u o enia 
wyrazu Gda sk dla wszystkich, 
legendy „Okrutnik z Gradowej Góry”, 
wystawk  ze zdj ciami obiektów  
i zabytków Gda ska, ilustracje ryb 
morskich dla ka dej grupy, nagranie 
szumu morskich fal, rozsypank   
wyrazow  i plansz  matematyczn  
(patrz: tre  lekcji).30.3 W ród za- 

bytków Gda ska
Dzieci organizuj  wystawk  o Gda sku ze zgromadzonych 
materia ów. Nast pnie uk adaj  z rozsypanek wyrazowych nazwy 
pomników, zabytków i innych wa nych obiektów Gda ska, g o no 
odczytuj  ich nazwy i wskazuj  te obiekty na wystawce. 
Nast pnie zapisuj  nazwy w zeszytach.

Co zobacz   
w Gda sku?

zdj cia, pocztówki i pami tki 
zwi zane z Gda skiem,  
kartk  bia ego papieru, 
farby akwarelowe,  
p dzel.

Porozmawiaj z dzie mi o korzy ciach p yn cych z po o enia 
miasta nad morzem, wypoczynku i rekreacji. Opowiedz o trans-  
porcie morskim i o morskich rybach Ba tyku. Nast pnie podziel 
dzieci na grupy. Ka dej grupie rozdaj takie same ilustracje  
z podpisami przedstawiaj ce ró ne ryby, równie  s odkowodne. 
Dzieci tworz  plansz  ryb yj cych w Ba tyku, przyklejaj c do 
arkusza te w a ciwe. Prezentuj  swoje prace.

Dobrze mieszka  
nad morzem

Dzieci wykonuj  farbami akwarelowymi ilustracj  przedstawiaj c  
morski brzeg stosuj c odpowiednie barwy. W cz nagranie 
morskich d wi ków, by atwiej mog y sobie wyobrazi  krajobraz. 
Nast pnie prezentuj  swoje prace. Przej  si  morskim 

brzegiem

Morskie obliczenia

Wprowad  poj cia: dzielna, dzielnik, iloraz. Podaj kilka przyk a- 
dów dzielenia przez 7 w zakresie 50 (na planszy). Dzieci rozwi - 
zuj  zadania tekstowe na obliczanie ilorazu, np. Tobiasz kupi  3 
miniatury statków morskich, za które zap aci  35 z . Ile kosztowa  
1 statek? Dzieci zapisuj  dzia ania i wyniki dzielenia w zeszycie, 
sprawdzaj  wyniki dzielenia za pomoc  mno enia. Na koniec 
zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  morskim pozdrowieniem.

wy wietl prezentacj  o Gda sku, 
morskie ryby oraz umie  plansz  
z przyk adem dzielenia z poj ciami: 
dzielna, dzielnik, iloraz.

dzieci zapisuj  plan wydarze  
legendy, nazwy obiektów  
i zabytków Gda ska oraz zapisuj  
dzia ania na dzielenie i ich 
rozwi zania.

Naucz si  opowiada  
legend  „Okrutnik z Gradowej 
Góry”.



Przeczytaj dzieciom legend  „O kozio kach z ratuszowej wie y”. 
Wyja nij dzieciom niezrozumia e wyrazy, np.: gawied . Nast pnie 
dzieci odpowiadaj  na pytania do tekstu: Z jakiej okazji na rynku 
odby a si  wielka uroczysto ? Kto przygotowywa  wielka uczt  
dla go ci? Co sta o si  z pieczeni  i kto zawini ? itp. Dzieci 
okre laj  nastrój utworu.

Kozio ki z 
ratuszowej wie y

Czy Pozna  jest warty poznania? 
Dlaczego? 
Co wed ug ciebie my l  pozna skie 
kozio ki codziennie o 12? 
Co warto mno y , a co warto dzieli ? 

Ucze :  
zna histori  pozna skich kozio ków, 
wymienia zabytki i wa ne obiekty  
Poznania, wie czym jest gwara i zna 
wyrazy gwarowe, poprawnie dzieli  
w zakresie 50.Opowiedz dzieciom krótko o stolicy Wielkopolski. Dzieci wskazuj  

Pozna  na mapie Polski. Nast pnie zorganizuj „Interaktywny 
spacer po Poznaniu” (w Internecie). Dzieci ogl daj  plan miasta  
z uwzgl dnieniem zabytków i wa nych obiektów, z lotu ptaka  
i w zbli eniu. Wypowiadaj  si  na temat wa nych i poznanych 
obiektów Poznania. 

Wirtualny Pozna

Dzieci czytaj  cicho ze zrozumieniem pytania i samodzielne 
zapisuj  odpowiedzi, np: Nad jak  rzek  le y Pozna ? Gdzie  
(w jakim miejscu) znajduj  si  pozna skie kozio ki? Jak nazywa 
si  kolejka, któr  mo na dojecha  do zoo? Co znajduje si   
w Palmiarni? Gdzie znajduj  si  „domki budnicze”?

Ciche odpowiedzi

tekst legendy „O kozio kach  
z ratuszowej wie y”, map  Polski, 
interaktywny plan Poznania, 
„Piosenk  o Królewsko-Cesarskim 
Trakcie”, kartoniki z wyrazami 
gwary, szablon do z o enia domku 
dla ka dej pary, zadania na 
dzielenie przez 8 i 9 w zakresie 50.

30.4 Z wizyt   
w Poznaniu

Podziel dzieci w pary. Ka da para ma za zadanie przygotowa  
jeden domek budniczy. Rozdaj parom wyci ty szablon do 
sklejenia domku. Poinstruuj dzieci jak z o y  domek. Dzieci 
tworz  domek sklejaj c odpowiednie boki, a nast pnie rysuj  
okna, drzwi, elementy ozdobne i koloruj  go na wybrany kolor.  
Na koniec dzieci ustawiaj  wszystkie domki obok siebie. 

Kolorowe domki

pocztówki i zdj cia przedstawiaj ce 
zabytki Poznania,  
kartk  bia ego papieru,  
kredki olejne.

G o no odczytaj wyrazy gwary pozna skiej zapisane na 
kartonikach, np.: klymy, antrejka, ryczka, tytka, wymborek, gzub. 
Spytaj dzieci czy znaj  ich znaczenie. Je li nie wyt umacz co 
oznaczaj . Dzieci wspólnie porz dkuj  wyrazy wed ug kolejno ci 
alfabetycznej i zapisuj  je w zeszytach. Nast pnie uk adaj   
i zapisuj  zdania z wybranym pozna skim obiektem (zabytkiem).

W antrejce na 
ryczce...

Dzieci wys uchuj  „Piosenki o Królewsko-Cesarskim Trakcie”   
(patrz: www.poznan.pl). Nast pnie improwizuj  ruchem tre  
piosenki i wykonuj  efekty akustycznych do refrenu. Trakt 

Królewsko-Cesarski

w. sprawno ci 
rachunkowej

Dzieci wykonuj  wiczenia sprawno ci rachunkowej za pomoc  
drzewek, grafów strza kowych, osi liczbowej: dziel  przez 8 i 9  
w zakresie 50 oraz sprawdzaj  wyniki za pomoc  mno enia.  
 
Na koniec zaj  egnaj  si  ze sob  wcielaj c si  w rol  
kozio ków pozna skich – trykaj  si  ró kami tworzonymi z d oni i 
mówi  sobie „Do zobaczenia!”.

umie  kartoniki z kilkoma 
wyrazami gwary pozna skiej.

dzieci zapisuj  zdania z wybranym 
obiektem (zabytkiem) Poznania 
oraz wyrazy gwary pozna skiej.

Naucz si  opowiada  
legend  „O kozio kach  
z ratuszowej wie y”.
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Wybieraj c si  w nowe miejsce, 
korzystamy z przewodników, by 
dowiedzie  si , co ciekawego 
mo na tam zobaczy . 
Waszym zadaniem jest stworzenie 
ksi ki - PRZEWODNIKA PO 
DWÓCH POLSKICH MIASTACH. 
Miasta te mo ecie wybra  z 
nast puj cej listy: Kraków, 
Warszawa, Pozna , Gda sk. W 
przewodniku powinny si  znale  
opisy dwóch zabytków rzeczywi cie

istniej cych w ka dym z tych miast  
oraz po jednym ca kowicie przez 
Was wymy lonym. ILUSTRACJE do 
zabytków wymy lonych stworzycie 
samodzielnie, natomiast, aby 
zilustrowa  zabytki istniej ce, 
mo ecie pos u y  si  zdj ciami, 
pocztówkami lub wycinkami z gazet. 
Wasz przewodnik powinien mie  
ponadto oryginalny TYTU  zapisany 
na stworzonej przez Was, 
pomys owej OK ADCE.

kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz  
z punktacj , 
przewodniki turystyczne po polskich miastach, 
szcz. po Krakowie, Warszawie, Poznaniu, 
Gda sku, kserokopie ró nych zabytków tych miast

Rozgrzewka

1. U ó cie jak najwi cej wyrazów z liter 
sk adaj cych si  na wyraz "przewodnik". 
2. Kto/co to jest przewodnik? Kto/co jeszcze 
mo e nim by ? Dzieci próbuj  poda  w asne 
defiinicje s owa "przewodnik". Wymieniaj  jak 
najwieksz  liczb  znanych im przewodników 
(np. cz owiek, który oprowadza po jakim  
zabytku, muzeum, ksi ka opisuj ca ciekawe 
miejsca w jakim  mie cie lub kraju, pies 
przewodnik, przewodnik elektryczny). 
Nast pnie próbuj  znale  znaczenie 
metaforyczne tego poj cia. Przewodnikiem 
mo e by  kto , kto kogo  prowadzi lub 
czemu  przewodzi (np. nauczyciel 
oprowadza uczniów po tajnikach wiedzy).

Przewodnik niecodzienny

30

(do wykonania przewodnika) zdj cia, pocztówki z 
omawianych wcze niej na lekcjach miast, rolki po 
papierze toaletowym, tektury ró nej wielko ci, bloki 
techniczne z kolorowymi kartkami, sznurek, 
wst ki, spinacze biurowe do papieru, zszywacz, 
klej, no yczki, kredki, farby, plastikowe sztu ce 
jednorazowe, wyka aczki

Prezentacje

Co ju  wiemy Zabytki Projektujemy Tytu  i opisy

Na koniec wszystkie dru yny prezentuj  
swoje przewodniki ca ej klasie. Opowiadaj , 
jaki by  ich pomys  na innowacyjny 
przewodnik, czytaj  opisy poszczególnych 
zabytków i pokazuj  ilustracje.  
Po obejrzeniu wszystkich prezentacji zach  
dzieci do podzielenia si  wra eniami na 
temat obejrzanych wyst pie  i swojej pracy. 
Zapytaj, co ka da dru yna mog aby zrobi  
inaczej, aby ich rozwi zanie by o jeszcze 
lepsze. Z czego s  najbardziej dumni, a co 
jeszcze by dopracowali, zmienili.

1. PODZIA  NA GRUPY. Podziel dzieci na 
4-5-osobowe zespo y dowoln  metod . Rozdaj 
im kopie problemu wraz z punktacj , 
wyja nijcie wszystkie niezrozumia e terminy. 
Zwracaj zawsze uwag  na to, e punktacja 
jest równie wa nym ród em informacji o 
zadaniu, co jego tre . Dru yny siadaj  razem. 
Na pocz tku decyduj , jakie miasta wyybieraj  
do swojego przewodnika. 
2. MAPY MY LI. Uczniowie wykonuj  dwie 
mapy my li. Zapisuj  w nich wszystko, co 
wiedz  o wybranych miastach. Nast pnie 
ka de dziecko zakre la na mapie najbardziej 
interesuj c  wg niego rzecz. Z ka dej mapy 
my li zespo  wybiera dwie. Mo e te  wybra  
zabytki wg okre lonego klucza, np. tylko zamki

1. Uczniowie wybrali ju po dwa istniej ce w 
ich miastach zabytki. Teraz ich zadaniem jest 
wymy li  po jednym zabytku oryginalnym, nie 
istniej cym. Aby wyzby  si  schematycznego 
my lenia ( e zabytek, to ko ció  lub zamek), 
zach  ich do skorzystania z poznanych 
wcze niej technik, np. odwrócenie problemu 
(co NIe mo e by  zabytkiem?) lub 
przypadkowe s owo. 
2. Nast pnie uczniowie staraj  si  nada  
swoim zabytkom jakie  znaczenie. U atwi im 
to pó niejsze wykonanie opisu. Jakie jest to 
miejsce? Czemu jest wyj tkowe? Co si  tutaj 
wydarzy o? Czy jest wyj tkowo pi kne? Czy 
w a nie jest ma o atrakcyjne wizualnie, ale 
ma interesuj c  histori  lub niezwyk e 
w a ciwo ci? Dlaczego warto je zwiedzi ?

Uczestnicy gromadz  wszystkie dost pne do 
realizacji ich projektu materia y w jednym 
miejscu. Przygl daj  si  im i zastanawiaj , jak 
mo na wykorzysta  je do stworzenia 
oryginalnego przewodnika. Zespo y ogl daj  
równie  przyniesione do szko y przewodniki. 
Wskazuj  jak najwi cej ich zalet i wad (zapisuj  
je na kartce). Nast pnie projektuj  swój 
wymarzony, innowacyjny przewodnik. 
Pytania do uczniów: Jak udoskonali  
przewodnik? Jak powinien wygl da  
przewodnik, eby nie by  nudny? Z jakiego 
przewodnika Ty chcia by  korzysta ? Jak 
mo na wykorzysta  te materia y do stworzenia 
Waszego wymarzonego przewodnika? 
Ok adka - jak mo e zach ci  do si gni cia po 
w a nie Wasz przewodnik?

1.TYTU  
Wymy laj c tytu , dzieci musz  pami ta  o 
tym, e powinien on pasowa  w jaki  sposób 
do tre ci przewodnika, ale musi on byc 
jednocze nie oryginalny i pomys owy (np. 
"Tam, gdzie mieszkaj  duchy - przewodnik po 
najstraszniejszych miejscach w Polsce).  
2. OPISY 
Przy tworzeniu opisów zabytków istniej cych 
uczestnicy mog  korzysta  z podr czników, 
notatek w zeszycie, przewodników lub innych 
róde  informacji. Zach  ich do tworzenia 

w asnych opisów - niech spróbuj  u o y  
notatk , na bazie tego co przeczytali, w asnymi 
s owami. Ucz ich ju  od pocz tku, e 
przepisywanie tekstów "s owo w s owo" jest 
plagiatem.

innowacyjno  przewodnika 1 - 10p.

przewodnik opisuje 2 miasta z listy 0 lub 5

jako  artystyczna ilustracji 1 - 10p.

pomys owo  2 nowych zabytków 1 - 10p.

dopasowanie tytu u do tre ci 1 - 5p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaWypowiadanie si  nt. poznanych utworów. 

Dopisywanie zdrobnie  do podanych 
rzeczowników. Wyrazy z „rz” po spó g oskach. 
Tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej 
rzeczowników z czasownikami. Rozwijanie zda . 
Czytanie tekstu z podzia em na role.

Mno enie i dzielenie w zakresie 50 – zad. ró ne. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych – zapisywanie  
i obliczanie dzia a . Obliczenia zegarowe. 
Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych, 
wyró nianie wyników parzystych i nieparzystych. 

31.1 Ogrody 
ksi nej Daisy

Wypowiedzi nt. prezentacji multimed. 
o Zamku Ksi  i krótkiej opowie ci o 
ksi nej Daisy. Czytanie planu zamku. 
Uk adanie zda  dla przewodnika na 
podst. planu. Uzupe nianie zda   
w brakuj ce wyrazy. Tworzenie mapy 
my li zwi zanych z zamkiem Ksi . 
Zad. tekstowe – obliczenia zegarowe

Kwitnienie drzew owocowych. Rozpoznawanie 
i nazywanie ró nych kszta tów kwiatów. 
G osy ptaków. Ekosystem ki. Motyle na ce. 
Ekosystem lasu. Rozpoznawanie i nazywanie 
ro lin i zwierz t le nych.

31.2 Sad wiosn

Rozmowa i odp. na pytania o kwitn cy 
sad na podst. wiersza M. Konopnickiej 
„Jab onka” i obserwacji. 
Rozpoznawanie i nazywanie drzew 
owocowych oraz odcieni kolorów ich 
kwiatów. Pisanie odpowiedzi na 
pytania. Mno enie i dzielenie  
w zakresie 50 – zadania ró ne. 

Ochrona przyrody.

31. Przyroda 
wiosn

31.3 Ogród pe en 
muzyki i barw

Poznanie wierszy: „Maj”, „Spó niony 
s owik” – rozmowa na tem. tre ci 
utworów. Majowe kwiaty - okre lanie 
barw i l czenie ich z nazwani kwiatów. 
Budowa ptaka - pisanie wyrazów 
okre laj cych elem. budowy. G osy 
ptaków. Mno enie i dzielenie w zakr. 
50 - rozwi zywanie zada  tekstowych. 

S uchanie odg osów ptaków i owadów, zabawa 
d wi kona ladowcza, s uchanie i nauka piosenki 
„Moja mama”, recytowanie s ów z wyklaskiwa- 
niem rytmu: „Kuku eczka kuka, dzi cio  w drzewo 
stuka, b k kosmaty huczy basem, ma a abka 
skrzeknie czasem”. 

„Majowy sad” – przedstawienie sceny realnej  
za pomoc  farb plakatowych, projektowanie  
i wykonanie budki l gowej, wykonanie laurki dla 
mamy z okazji Dnia Matki wed ug w asnego 
pomys u.

31.4 Majowa ka

Wypowiedzi nt. wiersza „Dzie  na 
ce”. Czytanie wiersza z podzia em na 

role. Ekosystem ki. Pisanie 
zdrobnie . Rozwijanie zda . Tworzenie 
l. pojedynczej i mnogiej rzeczowników  
i czasowników. Rozmowa nt. wiersza: 
Ca a ka dla mamy i wyra ania uczu . 
Mno enie i dzielenie w zakresie 50.

Wyszukiwanie w Internecie zdj  i informacji nt. 
wybranego ptaka, wype nianie kolorem konturów 
kwiatów z zastosowaniem Przybornika programu 
Paint.

31.5 Co s ycha  w 
lesie?

Ciche czyt. ze zrozumieniem wiersza 
„Ile g osów w lesie” – wypowiedzi na 
tem. tre ci. Ekosystem lasu.  
Rozpoznawanie i nazywanie 
mieszka ców lasu. Tworzenie zbioru 
ssaków, ptaków i owadów. Pisanie 
wyrazów z rz po spó g oskach. Dodaw. 
i odejmowanie liczb dwucyfrowych.

Zabawy skoczne i z czworakowaniem, np. 
wieloskoki z kr eniem ramion w przód,  
w przysiadzie: ,„kaczy chód” i „skoki abek”, 
nauka przewrotu w przód z miejsca.



Przywitaj si  z dzie mi i roz ó  przed nimi rozsypank  wyrazow . 
Dzieci uk adaj  zdanie z rozsypanki: „Ogrody ksi nej Daisy”. 
G o no odczytuj  z o one zdanie i zapisuj  je w zeszycie. 
Powiedz dzieciom by w czasie prezentacji, któr  za chwil  im 
przedstawisz, zastanowi y si  kim by a ksi na Daisy i gdzie 
znajduj  si  jej ogrody.

Ksi na Daisy Czy zamkowe duchy istniej ?  
Dlaczego lubimy opowiada  historie  
o duchach? Dlaczego ludzie 
zwiedzaj  zamki? Wymie  5 rzeczy, 
które mo na znale  w ka dym 
zamku.

Ucze :  
poznaje zamek Ksi , potrafi czyta  
plan zamku, potrafi uk ada  zdania 
dla przewodnika, wiczy mno enie  
i dzielenie w zakresie 50, wykonuje 
obliczenia zegarowe.Dzieci ogl daj  prezentacj  multimedialn  przedstawiaj c  

Zamek Ksi  i ogrody tarasowe. Opowiedz dzieciom o ksi ni- 
czce Daisy i jej zami owaniu do kwiatów. Po zako czonej 
prezentacji spytaj dzieci o wygl d zamku i otaczaj cej go florze. 
Dzieci odpowiadaj  na pytania: Gdzie znajduje si  Ksi ? (wska  
dzieciom miejsce na mapie Polski) Kto mieszka  w zamku? Co 
znajduje si  na tarasach zamku? itp.

Ogrody zamku 
Ksi

Dzieci ogl daj  plan zamku Ksi . Popro  o wskazywanie 
obiektów na podstawie czytanej legendy planu. Nast pnie podziel 
dzieci na grupy. Ka da grupa wciela si  w rol  przewodników po 
zamku i wytycza tras  zwiedzania. Dzieci uk adaj  zdania, które 
mog yby pos u y  w celu oprowadzenia grupy dzieci. Nast pnie 
dzieci prezentuj  wyniki pracy.

Poczu  si  jak 
przewodnik zamku

map  Polski, kartoniki z rozsypank  
wyrazow  „Ogrody ksi nej Daisy”, 
prezentacja multimed. o Zamku 
Ksi , kserokopi  planu Zamku 
Ksi  dla uczniów, arkusz szarego 
papieru do tworzenia mapy my li, 
karty ze zdaniami na tem. zamku w 
Ksi u do uzupe nienia brakuj cymi 
wyrazami dla ka dego ucznia.31.1 Ogrody 

ksi nej Daisy
Zainspiruj dzieci do stworzenia mapy my li. Na rodku arkusza 
szarego papieru napisz „Zamek Ksi ”. Dzieci w grupach wymy-  
laj  i zapisuj  na kartkach swoje skojarzenia, np.: Sala Bia a, 

Baszta Jerzego, tarasy, Dziedziniec Honorowy, ksi niczka  
Daisy, sznur pere , Ogród Ró any, twierdza, podziemia, itp.  
Po zako czeniu wycinaj  wyrazy i przyklejaj  je na arkusz 
szarego papieru wokó  has a. 

Zabawa  
w skojarzenia

kartk  bia ego papieru do zapisania 
wyrazów kojarzonych z zamkiem 
Ksi ,  
klej,  
no yczki.

Rozdaj dzieciom karty ze zdaniami, w których brakuje wyrazów 
na temat zamku w Ksi u, np.: Zamek Ksi  le y na ... Polski. 
Mieszka a tam ... ,która kocha a ziele  i ... Jej zas ug  by o 
stworzenie pi knych ..., które znajdowa y si  na ...  
Dzieci uzupe niaj  zdania. Wybrane dzieci g o no czytaj  swoje 
odpowiedzi.

Uzupe nianka

Dzieci mno  liczby w zakresie 50 – dzieci wykonuj  rachunek 
pami ciowy oraz, w drugim zadaniu, rozwi zuj  dzia ania  
z zastosowaniem oblicze  zegarowych, np.: Przewodnik  
w muzeum zamkowym pracuje od 9:00 do 17:00. Oblicz, ile 
godzin pracuje przewodnik w ci gu dnia, a ile godzin przepracuje 
w ci gu 4 dni? Nast pnie sprawdzaj  wyniki za pomoc  dzia a  
odwrotnych. W zeszytach zapisuj  dzia ania i wyniki.

Ile godzin pracuje 
przewodnik?

Skoczne jak abki

Przeprowad  z dzie mi zabawy skoczne i z czworakowaniem,  
np. wieloskoki z kr eniem ramion w przód, w przysiadzie: „kaczy 
chód” i „skoki abek” (zorganizuj wy cigi kaczek i abek). Dzieci 
ucz  si  przewrotu w przód z miejsca. 
 
Na koniec zaj  wszystkie dzieci egnaj  si  ze sob  k aniaj c 
si  do siebie jak ksi ta i ksi niczki.

umie  map  Polski, kartoniki  
z rozsypank  wyrazow  do 
wspólnego u o enia zdania, 
wy wietl prezentacj  multimedialn  
Zamku Ksi , umie  gotowy 
arkusz z map  my li.

dzieci zapisuj  zdania: „Ogrody 
ksi nej Daisy” oraz dzia ania  
i rozwi zania zada  tekstowych.



Wy ó  przed dzie mi kwitn ce ga zki jab oni, brzoskwini i wi ni. 
Porozmawiaj o nich z dzie mi i spytaj jak nazywa si  miejsce,  
w którym ro nie du o drzew i które jesieni  daj  nam owoce. 
Nast pnie zach  dzieci do wypowiedzi nt. wiosennego wygl du 
sadu i do wymienienia jego charakterystycznych cech, np.: 
drzewa s  pokryte kwiatami, bia e, jasnoró owe i ró owe kwiaty, 
brz cz  pszczo y, fruwaj  motylki, jest zielono, itp. 

Kwitn cy sad Czy lepiej jest by  drzewem w lesie, 
czy w sadzie? Dlaczego? 
Do kogo jeszcze mo e kierowa  
jab onka swoj  pro b , aby mie  du o 
owoców? Uzasadnij swoje zdanie. 

Ucze : rozró nia i nazywa kwiaty 
drzew owoc., rozró nia odcienie 
wybranych kolorów sadu, wiczy 
samodzielne formu owanie 
odpowiedzi na pytania, wiczy 
mno enie i dzielenie w zakresie 50.Dzieci czytaj  cicho ze zrozumienie wiersz M. Konopnickiej 

„Jab onka”. Porozmawiaj z dzie mi na temat wiersza i zadaj im 
pytania: Kto jest bohaterem wiersza? Dlaczego jab onka jest 
bia a? Co obiecuje jab onka? Do kogo jab onka zwraca si  
z pro b  i dlaczego? 

„Jab onka”

Zaprezentuj dzieciom plansz  z kwitn cymi drzewami: jab oni, 
wi ni, brzoskwini. Dzieci obserwuj  obrazy i porównuj  je  
z okazami naturalnymi (kwitn ce ga zki drzew owoc.) z u yciem 
lupy. Rozró niaj  i nazywaj  drzewa na podstawie kszta tu, 
wielko ci i koloru kwiatów. Nast pnie zach  dzieci do dyskusji 
zadaj c pytanie: Czyja praca jest wa na, aby z kwiatów powsta y 
owoce?

Kwitn ce ga zki 
pod lup

kwitn ce ga zki drzew owocowych, 
zdj cia obrazów kwitn cego sadu, 
plansz  z kwitn cymi  drzewami 
owoc.,  
dla ka dego ucznia: tekst wiersza 
M. Konopnickiej „Jab onka”, kart   
z pytaniami i okienkami do pisania 
odpowiedzi nt. sadu, kart  pracy  
z w. w mno eniu i dzieleniu.         31.2  

Kwitn cy sad
Dzieci okre laj  stopie  intensywno ci koloru ywych okazów 
wed ug wzoru: jasnozielony, zielony, ciemnozielony. Zapisuj 
nazwy na tablicy, a dzieciom powiedz by przepisa y je do zeszytu. Nazywamy kolory!

lup ,  
bia  kartk  bloku rysunkowego, 
farby plakatowe,  
p dzle.

Rozdaj dzieciom karty z pytaniami dotycz cymi sadu. Dzieci 
czytaj  cicho ze zrozumieniem pytania, np.: Jakiego koloru s  
kwiaty jab oni? Jakiego koloru s  kwiaty brzoskwini? Jakiego 
koloru s  kwiaty wi ni? Zach  je do samodzielnego uk adania  
i zapisywania odpowiedzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
kszta t i po czenie liter. Po wykonaniu zadania,dzieci g o no 
czytaj  zapisane odpowiedzi.

Drzewa zasypane 
kwiatami

Przedstaw dzieciom przygotowane zadania na mno enie 
i dzielenie w zakresie 50 w formie zbiorów, drzewek, grafów 
strza kowych i ci gów dzia a . Dzieci samodzielnie rozwi zuj  
zadania. w. w mno eniu  

i dzieleniu

Barwy majowego 
sadu

Zaprezentuj kilka zdj  obrazów, których tematem jest kwitn cy 
sad. Porozmawiaj z dzie mi na temat dominuj cych barw. 
Nast pnie dzieci przedstawiaj  realn  scen  za pomoc  farb 
plakatowych pt. „Majowy sad”. Po zako czeniu, zorganizuj  
z dzie mi wystawk  prac i porozmawiaj na temat ich obrazów. 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob , szepcz c sobie na 
ucho nazw  swojego ulubionego drzewa z sadu.

umie  zdj cia obrazów 
kwitn cego sadu z Internetu, 
plansz  z kwitn cymi drzewami 
owocowymi, zapisz wyrazy 
okre laj ce intensywno  koloru.

dzieci zapisuj  wyrazy okre laj ce 
intensywno  koloru.

Naucz si  na pami  wiersza 
„Jab onka”.



Przeczytaj g o no wiersz „Maj”, a nast pnie zach  dzieci do 
okre lenia nastroju wiersza. Nast pnie wyja nij dzieciom poj cie 
„obyczaj” i powiedz by wyszuka y w wierszu okre lenia b d ce 
odpowiedzi  na pytanie: Jakie maj ma obyczaje?

Jakie maj ma 
obyczaje?

Fabryka pomys ów
Podziel dzieci na grupy. Zadaniem ka dej jest stworzenie zbioru 
wyrazów majowego ogrodu (napisanie nazw kwiatów i zwierz t). 
Po wykonaniu zadania liderzy grup prezentuj  wyniki swojej 
pracy na forum klasy. Na koniec spytaj dzieci jakie kwiaty kwitn  
w maju w ogrodzie.

W czym ptaki przypominaj  ludzi? 
Jak my lisz, co mog yby powiedzie  
ptaki, gdyby zna y nasz  mow ?  
Dlaczego wr czamy kwiaty naszym 
bliskim? 
 

Ucze : rozumie poj cie „obyczaj”, 
poznaje kwiaty kwitn ce w maju, 
rozpoznaje i nazywa g osy oraz 
budow  ptaków, wiczy ortografi , 

czy przymiotniki z nazwami  
kwiatów, rozwi zuje zad. tekstowe.

Dzieci rozszyfrowuj  nazwy kwiatów kwitn cych w maju (czytanie 
wspak), wskazuj  te kwiaty na prezentowanych zdj ciach,  
np. konwalia, piwonia, onkil, tulipan. Opisuj  s owami ich 
wygl d, zapisuj  w zeszytach nazwy kwiatów i dobieraj  do nich 
okre lenia, np: ó ty onkil, czerwony tulipan, bia a konwalia, 
ró owa piwonia, niebieski bratek, liliowy bez.

Skojarzenia: 
Jaki jest ten kwiat?

tekst wiersza „Maj”,  
plansz  wiosennych kwiatów  
w ogrodzie, 
plansz  z budow  ptaka,  
nagranie odg osów ptaków, 
dla ka dego dziecka: zadania na 
odczytywanie nazw kwiatów wspak, 
dobieranie do nich przymiotników.

Dzieci s uchaj  wiersz J. Tuwima „Spó niony s owik” z nagrania. 
Nast pnie swobodnie porozmawiaj z nimi na temat tre ci wiersza 
i zach  dzieci do odpowiedzenia na pytanie: Jakie ptaki i owady 
mo na spotka  (us ysze ) w maju? (np.: s owik, skowronek, 
sikorka, szpak, pszczo a, komar, uczek itp.).

Majowe ptaki  
i owady

32.3 D wi ki  
i barwy ogrodu

Dzieci ogl daj  plansz  przedstawiaj c  budow  ptaka, 
nazywaj  poszczególne cz ci: dziób, ebek, skrzyd a, brzuszek, 
ogon, pazurki. Nast pnie zapisz wspomniane wyrazy na tablicy  
i popro  dzieci o przepisanie ich do zeszytu ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na poprawno  ortograficzn . 

w. ortograficzne: 
budowa ptaka

ma e pude ko,  
tekturk , 
kolorowy papier,  
no yczki,  
klej.

Dzieci s uchaj  z nagrania odg osy ptaków i owadów,  
np. skowronka, s owika, kuku ki, wilgi, pszczo y, komara, muchy.  
Po zapoznaniu si  z nagraniem, zach  je do swobodnego 
poruszania si  po klasie i rozpocz cia próby na ladowania 
g osów wybranych ptaków lub owadów na umówiony sygna .

Zabawa d wi ko- 
na ladowcza

Spytaj dzieci: Jak wygl daj  domki ptaków i w jakich miejscach 
si  znajduj ? Co to jest budka l gowa? Nast pnie zach  je, by 
indywidualnie zaprojektowa y i zbudowa y budk  l gow   
z pude eczka i tekturki. Podaj dzieciom instrukcje. Na koniec 
zorganizujcie wystawk  prac. 

Praca techniczna: 
domek dla ptaków

Rachunek pami ciowy. 
Dzieci mno  i dziel  w zakresie 50 (tabelki, dobieranie dzia a  
do podanych wyników). w. sprawno ci 

rachunkowej 
umie  zdj cia wiosennych 
kwiatów w ogrodzie,  
plansz  przedstawiaj ca budow  
ptaka i zapisz wyrazy okre laj ce 
budow  ptaka.

dzieci zapisuj  nazwy kwiatów  
i dobieraj  do nich okre lenia, np: 
ó ty onkil, czerwony tulipan, bia a 

konwalia, ró owa piwonia itd., 
zapisuj  wyrazy okre laj ce 
budow  ptaka oraz dzia ania  
i rozwi zanie zada  tekstowych.

U ó  i napisz jedno zdanie 
z nazw  kwiatów wiosennych 
i jedno zdanie z nazw  ptaka.

Dzieci mno  i dziel  w zakresie 50: rozwi zywanie zada  
tekstowych, np.: Konwalia ma 7 dzwoneczków. Ile dzwoneczków 
ma 6 konwalii? Mama Oli kupi a 8 doniczek z bratkami i zap aci a 
za nie 40 z . Oblicz, ile kosztuje jedna doniczka z bratkami? 
Dzieci zapisuj  dzia ania i rozwi zania w zeszycie.

Majowe kwiaty  
w liczbach



Przywitaj si  z dzie mi. Poka  im ilustracj  ki i popro , eby 
zgad y o czym b d  dzisiejsze zaj cia. Nast pnie dzieci czytaj  
cicho ze zrozumieniem wiersz „Dzie  na ce”. Swobodnie 
porozmawiaj z nimi na temat tre ci, bohaterów i spytaj: Gdzie 
w drowa o s onko i co zrobi o podczas swojej w drówki? Kto 
z kim i o czym rozmawia ? 

Dzie  na ce

Czytamy  
z podzia em na role

Wyja nij dzieciom poj cie „narrator”. Podziel dzieci i zach  do 
przeczytania wiersza z podzia em na role ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na zmian  modulacji g osu w celu wyra enia 
emocji i nastroju chwili.

Uszereguj, które z wymienionych 
owadów s  wed ug ciebie 
najsympatyczniejsze: uk, pszczo a, 
biedronka, wa ka, trzmiel.  
W co najlepiej bawi  si  na ce? 

Ucze : poznaje ekosystem ki, 
rozwija zdania, wiczy kszta tne 
pisanie, tworzy liczb  poj.  
i mn. rzeczowników i czasowników, 
tworzy zdrobnienia, oblicza iloczyny  
i ilorazy w zakresie 50.

Zaprezentuj dzieciom plansz  z ekosystemem ki oraz zdj cia 
przedstawiaj ce znane motyle. Porozmawiaj z dzie mi na temat 
znanych im ro lin i zwierz t yj cych w rodowisku ki. Dzieci 
wymieniaj  nazwy zwierz t i ro lin, np.: rumianek, stokrotka, 
trawa, motyle (w tym: Admira , Cytrynek, Pa  Królowej), uczki, 
biedronki, pszczo y, trzmiele, wa ki itd.

Zwierz ta  
majowej ki

plansz  ilustruj c  ekosystem ki, 
teksty wierszy: A. Edyk-Psu  „Dzie  
na ce” i B. Lewandowska „Ca a 

ka dla mamy”, nagranie piosenki 
„Moja mama”, dla ka dego ucznia:
kart  z tabelami do uzupe nienia 
rzeczowników i czasowników oraz 
kart  z zadaniami na mno enie  
i dzielenie w zakresie 50.

Dzieci wyszukuj  w wierszu zdrobnie  rzeczowników, np.: 
mgie ka, skrzyde ka, s onko. Popro  wybrane dzieci o g o ne 
odczytanie ich. Dzieci zapisuj  w zeszycie zdrobnienia wed ug 
przyk adu: s o ce-s onko, mg a-mgie ka, skrzyd a-skrzyde ka, 
wymy laj  inne przyk ady zdrobnie . 

wiczenia s owne 
na zdrobnienia

31.4  
Majowa ka

Rozdaj dzieciom karty z tabelkami, w których brakuje wyrazów:
rzeczowników i czasowników w liczbie pojedynczej i liczbie 
mnogiej. Dzieci uzupe niaj  tabel  wed ug podanego przyk adu: 
aba skacze- aby skacz , wa ka odpoczywa-... odpoczywaj , 

skowronek piewa-skowronki... ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na trudno ci ortograficzne.

wiczenia 
gramatyczne

zdj cia przedstawiaj ce ró ne 
motyle,  
kartk  bia ego papieru,  
zeszyt kolorowych papierów, 
no yczki,  
klej.

Dzieci wicz  kszta tne pisanie zda  – uk adaj  i rozwijaj  je 
wed ug wzoru, np.: S onko w druje. S onko w druje nad k . 
S onko w druje nad zielon  k . wiczenia w 

kszta tnym pisaniu

Przeczytaj dzieciom wiersz „Ca a ka dla mamy”. Porozmawiaj  
z nimi na temat tre ci i o tym, w jaki sposób wyrazi  swoje 
uczucia dla mamy z okazji Dnia Mamy. Nast pnie wykonuj  dla 
mamy laurk  wed ug w asnego pomys u z w asnymi yczeniami.

Laurka dla mamy

Dzieci s uchaj  piosenk  „Moja mama”. Naucz dzieci tekstu 
piosenki i zach  je do dowolnej interpretacji ruchem s ów  
i melodii. „Moja mama” umie  plansz  przedstawiaj c  

ekosystem ki, zdj cia motyli oraz 
zapisz przyk ad do zadania na 
rozwijanie zda : S onko w druje. 
S onko w druje nad k . S onko 
w druje nad zielon  k .

dzieci zapisuj  zdrobnienia, 
zapisuj  przyk ad na rozwijanie 
zda , zapisuj  dzia ania i wyniki 
zada . 

Jaka jest Twoja mama? 
Napisz trzy zdania o swojej 
mamie.

Rozdaj dzieciom karty z zadaniami na mno enie i dzielenie w 
zakresie 50 – zadania ró ne, np.: uzupe nianie dzia a  w ci gu 
liczbowym, uzupe nianie tabelek i drzewek, rozwi zywanie 
prostych zada  tekstowych, np.: Zosia, Tosia i Marysia zrobi y dla 
mamy bukieciki z 9 stokrotek. Ile stokrotek jest razem w trzech 
bukiecikach?. Dzieci zapisuj  dzia ania i wyniki w zeszycie.

Ile jest stokrotek w 
bukiecie dla mamy?



W cz dzieciom nagranie odg osów le nych. Dzieci wys uchuj  
d wi ków i zgaduj  temat lekcji. Dzieci czytaj  cicho ze 
zrozumieniem wiersz W. Badalskiej „Ile g osów w lesie”. 
Nast pnie swobodnie rozmawiaj  na temat tre ci wiersza i ich 
do wiadcze . Spytaj: Czyje g osy mo na us ysze  w lesie? Dzieci 
szukaj c odpowiedzi na pytanie wyszukuj  w tek cie wiersza 
nazwy zwierz t i ich odg osów, g o no odczytuj  je.

Czyje g osy  
s ycha  w lesie?

Gdyby  zmieni  si  w mieszka ca 
lasu, co powiedzia by  ludziom, którzy 
ci  odwiedzaj ? 
Czy mo na policzy  drzewa w lesie?

Ucze : rozpoznaje i nazywa le ne 
ssaki, ptaki i owady, wiczy pisowni  
wyr. z „rz” po spó g ., wyró nia liczby 
parzyste i nieparzyste, wiczy 
dodawanie i odejmowanie liczb 
dwucyfr. w zakr. 100Zaprezentuj plansz  ze zwierz tami le nymi i zgromadzone 

ksi ki, albumy. Porozmawiaj z dzie mi na ich temat zadaj c 
pytania: Co to jest las? Jakie ro liny rosn  w lesie? Jakie 
zwierz ta s  mieszka cami lasu? Dzieci wskazuj  i nazywaj  
prezentowane zwierz ta le ne.

Le ni mieszka cy

Podziel dzieci na dwie grupy. Ka da grupa uk ada po 3 zagadki 
na temat zwierz t le nych, np. Co to za ptak, który leczy drzewa? 
Jakie zwierz  ma d ugi rudy ogon i uwielbia zjada  kury? Które 
zwierz  ma kolce wzd u  i wszerz? Co to za zwierz  z rud  kit , 
które kocha orzeszki? itp., itd. Nast pnie grupy rywalizuj  ze 
sob  zadaj c sobie nawzajem zagadki. Za ka d  dobr  
odpowied , grupa zdobywa jeden punkt. 

Rud  ma kit   
i kocha orzeszki...

tekst wiersza W. Badalskiej dla 
uczniów „Ile g osów w lesie”, 
plansz  ze zwierz tami le nymi,   
dla ka dego ucznia: kart  z zada- 
niem na tworzenie zbiorów miesz- 
ka ców lasu: ssaków, ptaków, 
owadów oraz kart  z zadaniami na 
dodawanie i odejmowanie liczb 
dwucyfrowych w formie drzewek.31.5 Co s ycha  

w lesie?
Rozdaj dzieciom karty z zadaniem na tworzenie zbiorów 
mieszka ców lasu. Dzieci wpisuj  wpisuj  nazwy mieszka ców 
lasu umieszczonych w ramce (dzik, sarna, biedronka, dzi cio , 
komar, lis, uk, sowa, mrówka, sójka, zaj c, drozd, borsuk) do 
w a ciwej p telki: ssaki, ptaki, owady. Wybrane dzieci prezentuj  
wyniki swojej pracy.

Klasyfikowanie 
zwierz t le nych

ksi ki, albumy ze znanymi 
zwierz tami le nymi.

Zach  dzieci do wykonania wiczenia rytmicznego. Wszystkie 
dzieci recytuj  s owa: „Kuku eczka kuka, dzi cio  w drzewo stuka, 
b k kosmaty huczy basem, ma a abka skrzeknie czasem” z 
jednoczesnym wyklaskiwaniem rytmu ósemek i wier nut - próba 
tworzenia akompaniamentu perkusyjnego oraz uk adania melodii 
i piewania.

w. rytmiczne: 
„le ne odg osy”

Dzieci wyszukuj  w tek cie wyrazy z „rz” po spó g oskach, np.: 
brz kiem, drzewa, trza nie, skrzeknie. Popro  wybrane dzieci  
o g o ne przeczytanie tych wyrazów. Wyja nij dzieciom zasady 
pisowni wyrazów z „rz” po spó g oskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w. 
Dzieci zapisuj  wyrazy w zeszycie, zaznaczaj  zielonym kolorem 
wymienione spó g oski i podaj  inne wyrazy z „rz” po 
spó g oskach.

w. ortograficzne 
na „rz”

Liczymy do 100

Rozdaj dzieciom karty z zadaniami na dodawanie i odejmowanie 
liczb dwucyfrowe w zakresie 100 w formie drzewek u atwiaj cych 
liczenie, np: 34+26+33=, 74-3-20=, wyró niaj  dwoma kolorami 
liczby parzyste i nieparzyste. 
 
Na koniec zaj  wszystkie dzieci egnaj  si  ze sob  wcielaj c 
si  w rol  le nych zwierz t.

umie  plansz  ze zwierz tami 
le nymi.

dzieci wypisuj  z tekstu wiersza 
wyrazy z „rz” po spó g oskach, 
zaznaczaj  zielonym kolorem 
wymienione spó g oski.

Przynie  do szko y lornetk , 
lup , aparat fotograficzny, 
notesik i torebki foliowe do 
zebranych okazów li ci.
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klasaWypowiadanie si  na temat poznanych tekstów  

i otaczajacej rzeczywisto ci, wyró nianie postaci 
realnych i fantastycznych, przyporz dkowywanie 
ich do miejsca: las rzeczywisty, las bajkowy. 
Znaki interpunkcyjne. Liczba pojedyncza i mnoga 
rzeczowników i czasowników.

Dodawanie i odejmowanie pe nych dziesi tek w 
zakresie 100 – rozwi zywanie zada  tekstowych. 
Przybory miernicze. Jednostka d ugo ci – metr. 
Obliczanie d ugo ci amanej na podstawie planu.   

32.1 Wyprawa do 
lasu

Wycieczka do lasu. Prowadzenie 
obserwacji rodowiska le nego, 
rozpoznawanie i nazywanie ro lin. 
S uchanie g osów ptaków i owadów. 
Obserwacja mrowiska i pracy mrówek. 
Zbieranie okazów li ci i owoców drzew. 
Powrót do szko y – wykonanie 
wystawki „le nych okazów”.

Poznawanie i obserwacja rodowiska le nego. 
Zwierz ta i ich zwyczaje. Zwierz ta z ba ni. 
Przyroda parku, odmiany bzu i jego znaczenie. 32.2 Ba niowy las 

Kubusia Puchatka

Poznanie fragmentów ksi ki A.A. 
Milne’a „Kubu  Puchatek”, swobodne 
wypowiedzi na temat tre ci. Uk adanie  
i pisanie planu przygód Misia podczas 
wizyty w norze królika. Liczba poj. i mn. 
czasowników. Dodawanie i odejmowa- 
nie pe nych 10 w zakr. 100 – 
rozwi zywanie zada  tekstowych.

Zasady w a ciwego zachowania si  w ró nych 
sytuacjach. Pluszowy mi  naszym przyjacielem. 
Warto  przyja ni. Grzeczno  na co dzie .  

32. W wiecie 
fantazji

32.3 W parku

S uchanie ba ni Ch.Andersena „Bzowa 
Babule ka” – wypowiedzi na temat 
tre ci. Podobie stwa i ró nice 
wybranych gat. bzu. Uk adanie i pisanie 
zda  na temat lilaka i bzu czarnego. 
Rozró nianie zda  po znakach 
interpunkcyjnych. Jednostka d ugo ci  
– metr. Obliczanie d ugo ci amanej.

Recytowanie rymowanek Kubusia z wyklaski- 
waniem rytmu, tworzenie akompaniamentu 
perkusyjnego do rymowanek Kubusia, inscenizo- 
wanie ruchem s ów: „Dziwny jest nied wiedzi ród, 
e tak bardzo lubi miód, Bzyk-bzyk-bzyk, 

ram-pam-pam, Co to znaczy? Nie wiem sam”.

Las wiosn  – przedstawienie sceny realnej za 
pomoc  farb plakatowych, wykonanie kredkami 
olejnymi wybranej sceny poznanych fragmentów 
ksi ki „Kubu  Puchatek”.

32.4 Co ju  
potrafimy

Ciche czytanie ze zrozumieniem zda   
i wykre lanie z nich zb dnych s ów. 
Uk adanie i pisanie zda  na zadany 
temat. Tworzenie akompaniamentu 
perkusyjnego do rymowanki – ilustracja 
s ów ruchem. Tworzenie zbiorów 
rzeczowników i czasowników. 
Mno enie i dzielenie w zakresie 50.

Rysowanie postaci Kubusia Puchatka 
w programie Paint, wype nianie kolorami 
konturów.

Tor przeszkód z elementami biegu, wyskoku, 
przeskoku, czworakowania. Mecz mini pi ki 
no nej.



Przedstaw dzieciom tras  wyprawy do lasu i okre l jej cel: obserwacja 
rodowiska le nego (ro lin i zwierz t), rozpoznawanie i nazywanie 

drzew, krzewów, krzewinek po ich li ciach, rozpoznawanie  
i nazywanie ptaków i owadów po ich odg osach, obserwacja 
mrowiska i pracy mrówek. Dzieci zapisuj  w notesach cele wyprawy 
w podpuntkach.

Poznajemy tras  
wyprawy

Czy las mo e sta  si  krain  fantazji? 
Dlaczego? 
Co zrobi by , gdyby podczas spaceru 
w lesie stan  przed tob  dzik? 

Ucze : przestrzega ustalonych 
zasad zachowania, obserwuje 
uwa nie rodowisko le ne, 
rozpoznaje, nazywa ro liny  
i zwierz ta le ne, dzieli si  z innymi 
swoimi wra eniami z wycieczki. 

Porozmawiaj z dzie mi na temat zachowania bezpiecze stwa 
podczas wyprawy do lasu i powrotu do szko y oraz konieczno ci 
przestrzegania ustalonych zasad, w tym: zachowania dzieci podczas 
obserwacji, fotografowania i filmowania wybranych okazów i scen. 
Dzieci spisuj  zasady w paru punktach na tablicy. Zasady 

bezpiecze stwa

tras  wyprawy do lasu, 
apteczk  pierwszej pomocy, 
lornetk ,  
aparat fotograficzny,  
notes. 

32.1  
Wyprawa do lasuPodczas wyprawy: 

1. Dzieci obserwuj  ro liny, dostrzegaj  ró nice w poszczególnych 
warstwach budowy lasu, rozpoznaj  i nazywaj  drzewa po li ciach  
i ig ach, zbieraj  okazy li ci i owoców, np. szyszek, o dzi. 
2. Dzieci rozmawiaj  o mieszka cach lasu, nazywaj  znane im 
zwierz ta, ptaki i owady, nas uchuj  odg osy lasu, w tym g osy 
ptaków. 
3. Dzieci obserwuj  mrowiska i mrówki podczas swojej pracy. 
4. Dzieci zbieraj  „le ne okazy” do wykonania klasowej wystawki.

Wyprawa do lasu

W miar  mo liwo ci: lup , lornetk , 
aparat fotograficzny, notes, o ówek, 
torebki foliowe do zebrania okazów 
li ci, bia e kartki bloku technicznego 
do wykonania napisów pod 
zebranymi okazami, kartk  bloku 
rysunkowego, farby plakatowe, 
p dzle.

Po powrocie do szko y dzieci wykonuj  wystawk  „Le nych okazów”, 
np. zebranych li ci drzew i ich owoców. Porównuj  swoje zbiory ze 
zbiorami kolegów. Nast pnie wykonuj  podpisy do zebranych 
okazów. Swobodnie podsumuj z dzie mi wypraw  do lasu i podzielcie 
si  w asnymi wra eniami. Powrót do szko y 

Zach  dzieci do przedstawienia sceny realnej przedstawiaj cej las 
wiosn  za pomoc  farb plakatowych. Po wykonaniu zadania 
zorganizuj z dzie mi wystawk  prac i porozmawiaj z nimi na temat ich 
pracy. 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  mówi c sobie nawzajem, 
co najbardziej zaciekawi o ich dzisiejszego dnia.

Praca plastyczna: 
„Las wiosn ”



Dzieci uk adaj  z rozsypanki literowej tytu  lektury: „Kubu  
Puchatek”. Popro  uczniów o g o ne przeczytanie tytu u. 
Nast pnie zaprezentuj ksi k  A.A. Milne’a Kubu  Puchatek oraz 
wyja nij, w jakich okoliczno ciach zosta a ona napisana. Dzieci 
opowiadaj  o tym, co ju  wiedz  o Kubusiu i jego przyjacio ach. 
Zapisz na tablicy metryczk  ksi ki i popro  dzieci o przepisanie 
jej do zeszytów. 

Rozszyfrujemy 
temat zaj

Która przygoda Kubusia Puchatka 
by a najzabawniejsza? Któr  postaci  
z ksi ki chcia by  by ? Dlaczego? 
Jak s dzisz czy Stumilowy Las 
istnieje?

Ucze : wypowiada si  na temat 
przeczytanego tekstu, porz dkuje 
zdania wg kolejno ci zdarze , 
wskazuje w zdaniach czasowniki  
w l. poj. i tworzy czasowniki w l. mn., 
poprawnie rozwi zuje zad. tekstowe.G o no przeczytaj fragmenty „Kubusia Puchatka” (rozdzia : I i II). 

Porozmawiaj z dzie mi na temat tre ci i w asnych wra e  pytaj c: 
Kto jest g ównym bohaterem ksi ki? Jacy inni bohaterowie 
wyst puj  w lekturze? Gdzie mieszka Kubu  Puchatek i jego 
przyjaciele? Jak wygl da Kubu  Puchatek? Co jest scen  
(sytuacj ) prawdziw , a co fantastyczn  w poznanych rozdzia ach 
ksi ki? 

Poznajemy Kubusia 
Puchatka

Dzieci porz dkuj  rozsypane zdania wg kolejno ci wydarze  
b d cych planem opowiadania do rozdzia u II, np. Kubu  
Puchatek spaceruje po lesie. Mi  odwiedza swojego przyjaciela 
króliczka. Królik cz stuje go cia miodkiem i marmolad . Puchatek 
próbuje wydosta  si  z nory królika. Krzy  przybywa z pomoc . 
Kubu  odchudza si . Przyjaciele pomagaj  Kubusiowi wyj   
z nory.

Co si  wydarzy o  
u Kubusia?

ksi k  A.A. Milne’a „Kubu  
Puchatek”,  
du e kartoniki z rozsypanymi 
literkami do u o enia tytu u ksi ki, 
zadanie z rozsypank  zdaniow : 
uporz dkowanie wg kolejno ci 
wydarze , zadania na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 100 
(patrz: tre  lekcji).32.2 Ba niowy las 

Kubusia Puchatka
Dzieci wyszukuj  czasowniki w l. poj. w zapisanych zdaniach 
i odczytuj  je. Nast pnie tworz  liczb  mnog  wyró nionych 
czasowników, zapisuj  formy na tablicy i w zeszycie wed ug 
wzoru: spaceruje-spaceruj , odwiedza-odwiedzaj , itp. wiczenia 

gramatyczne 

ksi k  „Kubu  Puchatek”,  
maskotki przedstawiaj ce 
bohaterów lektury,  
bia  kartk  papieru,  
kredki olejne.

Zach  dzieci do recytowania rymowanek Kubusia  
z jednoczesnym wyklaskiwaniem rytmu:  
„Dziwny jest nied wiedzi ród, e tak bardzo lubi miód, 
Bzyk-bzyk-bzyk, ram-pam-pam, Co to znaczy? Nie wiem sam”, 
„Tra-la-la, tra-la-la, Tra-la-la, tra-la-la, Rum-tum-tum, tra-la-bum. 
Rum-tum-tum, tra-la-bum”.

Bzyk-bzyk-bzyk, 
ram-pam-pam!

Dzieci dodaj  i odejmuj  pe ne dziesi tki w zakresie 100: 
rozwi zuj  zadania tekstowe, np. Odleg o  domku Kubusia od 
nory królika wynosi 100 metrów. Kubu  wybra  si  w odwiedziny 
do przyjaciela i przeszed  ju  60 metrów. Ile metrów musi jeszcze 
pokona  Mi ?  
Dzieci zapisuj  dzia ania i wyniki w zeszycie.

Ile przeszed  
Kubu ?

Rysujemy

Zach  dzieci do przedstawienia za pomoc  kredek olejnych 
wybranej sceny z poznanych rozdzia ów lektury. Po wykonanym 
zadaniu zorganizujcie wystawk  prac i popro  dzieci o krótk  
wypowied  na temat ich prac. 
Na koniec zaj  dzieci wcielaj  si  w wybranego bohatera 
lektury, staraj  si  zachowywa  tak jak on i egnaj  si  ze sob .

umie  metryczk  ksi ki  A.A. 
Milne’a „Kubu  Puchatek”, wzór 
zapisu do zeszytu wyszukanych 
czasowników, np.: spaceruje- 
spaceruj .

dzieci zapisuj  metryczk  
poznawanej lektury oraz 
czasowniki w l. poj. i mn.w ed ug 
wzoru: spaceruje-spaceruj , 
odwiedza-odwiedzaj  itp., zapisuj  
dzia ania i wyniki zada  
tekstowych.

Naucz si  opowiada  
przygod  Kubusia Puchatka  
z rozdzia u II na podstawie 
planu wydarze  (karta pracy).



Przywitaj si  z dzie mi i ustaw przed nimi wazon z bukietem bzu. 
Dzieci zgaduj  temat zaj . Nast pnie przeczytaj dzieciom ba  
H.Ch. Andersena „Bzowa Babule ka”. Swobodnie porozmawiaj  
z dzie mi na temat tre ci. Wyja nij im poj cie „imbryczek”. 
Nast pnie zach  dzieci do poszukiwania fragmentu tekstu, który 
jest odpowiedzi  na pytanie: Kim by a Bzowa Babule ka? 
Wybierz ucznia, który g o no przeczyta wskazany fragment ba ni. 

„Bzowa Bablue ka” Gdzie lepiej bawi  si  w chowanego: 
w lesie, czy w parku? Uzasadnij. 
Jak nazywa aby si  Babule ka, gdyby 
mieszka a w innym krzewie?

Ucze : wypowiada si  na temat 
ba ni, dostrzega ró nice mi dzy 
lilakiem i bzem czarnym, uk ada  
i pisze zdania z zachow. 
interpunkcji, pos uguje si  ró nymi 
miarami, oblicza d ugo  amanej. Zaprezentuj zgromadzone „bukiety” lilaka (bzu pachn cego), 

czarnego bzu i zdj cia przedstawiaj cych owoce bzu czarnego. 
Dzieci wnikliwie obserwuj  kwiatostany i li cie za pomoc  lupy, 
w chaj  kwiaty, wskazuj  podobie stwa i ró nice na podstawie 
obserwacji. Nast pnie dzieci opisuj  obydwa gatunki bzu oraz 
okre laj  miejsca, w których rosn  te ro liny, np. ogrody, parki, 
las, obrze a k i pól.  

Bez pod lup

Zach  dzieci do u o enia kilku zda  na temat lilaka i bzu 
czarnego. Zapisz na tablicy u o one zdania i powiedz dzieciom by 
przepisa y je do zeszytu, np.: Lilak ro nie w parkach i ogrodach. 
Ma fioletowe i cudownie pachn ce kwiaty, które wabi  motyle. 
Bez czarny ro nie w lasach, w pobli u k i pól. Ma kremowobia e 
kwiaty. Robi si  z niego napary, soki i syropy, które pomagaj  
leczy  niektóre choroby.  

Jaki jest lilak i bez?

ba  H.CH Andersena „Bzowa 
Babule ka”, bukiet z kwiatami bzu 
pachn cego i bzu czarnego,  
lup , zdj cia przedst. owoce 
czarnego bzu,  
muzyk  relaksacyjn  (www.ulub.pl), 
kart  z zadaniami na obliczanie 
d ugo ci amanej dla ka dej grupy.

31.3  
W parku

Dzieci wyszukuj  i zaznaczaj  w tek cie ba ni zdania 
oznajmuj ce, pytaj ce i wykrzyknikowe. Wyja nij jakie znaczenie 
maj  znaki interpunkcyjne podczas czytania tekstu. Popro  
wybrane dzieci o przeczytanie zaznaczonych zda  z odpowiedni  
intonacj . Na zako czenie zadania, dzieci przepisuj  po jednym 
przyk adzie zadnia do zeszytu.  

wiczenia z 
interpunkcj

ga zki z kwiatami bzu pachn cego 
(ró ne kolory),  
ró ne rodzaje miar: krawiecka, 
stolarska, budowlana.

Dzieci s uchaj  w wygodnej pozycji na dywanie muzyki 
relaksacyjnej z odg osami przyrody, np. ze piewem ptaków. 
Powiedz spokojnym g osem, by wyobrazi y sobie spacer po parku 
i spotkania z Bzow  Babule k , która opowiedzia a im ciekaw  
histori . Dzieci swobodnie rozmawiaj  na temat tej historyjki 
inspirowanej wyobra ni . 

w. relaksacyjne: 
historie Babule ki

Rozdaj dzieciom paski papieru ró nej d ugo ci i zach  je  
do zmierzenia ich za pomoc  linijki. Dzieci porównuj  wyniki 
pomiaru. wicz  dodawanie i odejmowanie pe nych dziesi tek  
– wyra enia mianowane (cm), np. 40cm+50cm=...   
Nast pnie zapoznaj dzieci z metrem jako jednostk  d ugo ci.  
Dzieci dokonuj  pomiarów za pomoc  miary krawieckiej 
i stolarskiej, np. stolika, szafy, rega u.

Metr – jednostka 
d ugo ci

wiczenia 
praktyczne

Podziel dzieci na grupy. Rozdaj grupom karty z zadaniami na 
obliczanie d ugo ci amanej na rysunku b d cym planem. Dzieci 
wytyczaj  tras  ( aman ) na boisku szkolnym wed ug planu (na 
karcie) z pomoc  miary budowlanej lub stolarskiej. 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  z u miechem, ycz c 
sobie mi ego popo udnia.

zapisz u o one zdania na temat 
lilaka i bzu czarnego, np.: Lilak 
ro nie w parkach i ogrodach. Ma 
fioletowe i cudownie pachn ce 
kwiaty, które wabi  motyle. Bez 
czarny ro nie w lasach, w pobli u 

k i pól. Ma kremowobia e kwiaty. 

dzieci zapisuj  u o one zdania na 
temat lilaka i bzu czarnego, 
zapisuj  po jednym przyk adzie 
zdania oznajmuj cego, pytaj cego 
i wykrzyknikowego.

Zmierz d ugo  i szeroko  
swojego podwórka, wyniki 
pomiaru zapisz w zeszycie.



Porozmawiaj z dzie mi o tym, co ju  potrafi , w czym s  
najlepsze, a nad czym jeszcze musz  popracowa , jakie pozna y 
ciekawe miejsca, zabytki, legendy, ba nie i wiersze, w jakim 
stopniu sta y si  przyrodnikami, muzykami, plastykami itp.  
Po rozmowie poka  dzieciom znaczek: TRENING CZYNI 
MISTRZA i powiedz, e czeka on na ka dego, kto przejdzie kilka 
etapów zadania.

Trening czyni 
mistrza

Jak my lisz, czy to co ju  umiesz 
wystarczy, aby pozna  ca y wiat? 
Jak dobrze potrafisz mno y  i dzieli ? 
Wystaw sobie ocen  i j  uzasadnij. 
Czego znasz wi cej, rzeczowników 
czy czasowników?

Ucze : samodzielnie wykonuje 
powierzone zadania, rozumie 
czytany krótki tekst, wiczy 
argumentacj , rozpoznaje 
rzeczowniki i czasowniki, poprawnie 
mno y i dzieli w zakresie 50.Dzieci czytaj  cicho ze zrozumieniem zdania z lektury „Kubu  

Puchatek...” i wykre laj  z nich wyrazy, które logicznie nie pasuj  
do tre ci, np.: „Królik p dzi /kr ci  brzegiem Stumilowego 
Sza asu/Lasu. Wkrótce przyby  do drzewa/mewa, w którym 
mieszka  Krzy /Pty . Zastuka /kuka  do drzwi i narysowa /zawo a  
go”. Po wykonaniu zadania, sprawd  czy dzieci wykona y je 
poprawnie.

Czytanie ze 
zrozumieniem

Dzieci uk adaj  i pisz  2 lub 3 zdania do jednego  
z proponowanych przez ciebie tematów, np.: „Kocham moj  
mam , poniewa ...”, „Wiosna to pi kna pora roku, poniewa ...”, 
„Moj  ulubion  ba ni  jest..., poniewa ...”. Uczymy si  

argumentowa

dla ka dego ucznia: kart  ze 
zdaniami z lektury „Kubu  Pucha- 
tek”, kart  z tabelk  do wpisywania 
rzeczowników i czasowników (patrz: 
tre  lekcji), zadania na mno enie  
i dzielenie w zakr. 50, zadania na 
porz dkowanie wyników z do czo- 
nymi sylabami, znaczki sprawno ci: 
TRENING CZYNI MISTRZA.32.4  

Co ju  potrafimy
Zach  dzieci do stworzenia akompaniamentu perkusyjnego do 
rymowanek Kubusia: „Dziwny jest nied wiedzi ród, e tak bardzo 
lubi miód, Bzyk-bzyk-bzyk, ram-pam-pam, Co to znaczy? Nie 
wiem sam”, „Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la, 
Rum-tum-tum,  tra-la-bum. Rum-tum-tum, tra-la-bum”. 
Dzieci dodatkowo inscenizuj  ruchem s owa rymowanek.

Zabawa rytmiczno- 
ruchowa

zeszyt kolorowych papierów, 
o ówek,  
linijk , 
no yczki,  
klej.

Dzieci otrzymuj  kart  z tabel  podzielon  na dwie kolumny: 
rzeczowniki i czasowniki. Nast pnie odczytuj  wyrazy w ramce, 
np.: kwiaty, id , lubi, listek, piewaj , wo am, zamek, bratek, pi 
itp. i zapisuj  je we w a ciwej kolumnie. Gdy dzieci sko cz  
zadanie, sprawd  czy wykona y je poprawnie.

Zamek pi, kwiatek 
wo a...

Dzieci mno  i dziel  liczby w zakresie 50, porz dkuj  rosn co 
wyniki po czone z sylabami i rozszyfrowuj  has a: TRENING 
CZYNI MISTRZA. wiczenia si  

op acaj

Praca plastyczna: 
mozaika

Zach  dzieci do doko czenia symetrycznego rysunku (konturu) 
motyla. Dzieci tn  kolorowe papiery na ma e kwadraciki  
i naklejaj  je na sylwetk  motyla. Po sko czeniu motylowej 
mozaiki tworz  wystaw  swoich prac. 
Na koniec zaj , wr cz wszystkim dzieciom znaczek TRENING 
CZYNI MISTRZA za wykonanie wszystkich zada  (przej cie 
przez wszystkie etapy).

dzieci rozwijaj  o par  zda   jeden 
z proponowanych tematów (patrz: 
tre  lekcji).
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

Wiosenne ogrody zachwycaj  nas 
swym pi knem i ró norodno ci .  
 
Waszym zadaniem jest stworzenie 
KRÓTKIEGO PRZEDSTAWIENIA, 
kukie kowego którego akcja dzieje 
si  w wiosennym ogrodzie. Wasze 
przedstawienie odegracie przy 
pomocy SYLWET. W swoje 
przedstawienie MUSICIE WPLE  
PI  S ÓW, które wylosujecie ze

s ownika. Za ka dym razem,  
gdy które  z tych s ów pojawi si   
w przedstawieniu, dacie widowni 
SYGNA  D WI KOWY (wymy lony 
przez Was). Stworzycie te  T O z jak 
najwi ksz  liczb  gatunków 
kwiatów. Ka dy rodzaj kwiatu musi 
zosta  PODPISANY (inaczej nie 
b dzie punktowany). Wasze 
przedstawienie nie mo e by  
d u sze ni  7 minut.

kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz  
z punktacj , 
s ownik j zyka polskiego, 
przewodniki przyrodnicze, albumy o kwiatach, 
stoper 

Rozgrzewka

1. O czym ni  drzewa? 
 
2. Gdyby  móg /mog a doda  jedn  posta  
do bajki o Kubusiu Puchatku, kto by to by ? 
Jak by si  zachowywa ? Jaki mia by 
przydomek?  
 
3. JAK KWIATEK DO KO UCHA 
Co oznacza powiedzenie "Pasowa  jak 
kwiatek do ko ucha"? dzieci w asnymi 
s owami próbuj  wyja ci  wyra enie. 
Co mo e pasowac do siebie jak kwiatek do 
ko ucha?

Jak kwiatek do ko ucha
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(ka da dru yna - do wykonania t a) brystol, farby, 
ró ne kolorowe serwetki papierowe, flamastry, 
cienkopisy, 
(ka da dru yna - do wykonania sylwet) patyczki do 
szasz yków, czarne kartki z bloku technicznego, 
korki od butelek

Przedstawienie

Analiza zadania Losowanie s ów Na tle ogrodu Aparat mowy

Przygotuj miejsce prezentacji. Postaw w 
widocznym miejscu awk  i przykryj j  
materia em. Za awk  powinna wisie  tablica 
lub gazetka, tak aby dru yny mog y na nich 
powiesi  swoje t o. Przygotuj stoper i odmierz 
dok adnie czas wyst pu ka dej dru yny. 
Zapytaj ka dy zespó , jaki sygna  d wi kowy 
b dzie infomowa  publiczno  o pojawieniu 
si  wylosowanego ze s ownika wyrazu. 
Zadbaj o pozytywn  atmosfer  podczas 
prezentacji. W trakcie poszczególnych 
wyst pie  bardzo uwa nie obserwuj ka dy 
detal. Skup si  na tym co dobre. Sprawd  
dok adnie, ile gatunków kwiatów znajduje si  
na przygotowanych t ach, przyznawaj jednak 
punkty tylko za te podpisane.

1. Podziel klas  na 4-5-osobowe grupy drog  
losowania lub inn  przyj t  metod . Rozdaj im 
kopie problemu wraz z punktacj , wyja nijcie 
wszystkie niezrozumia e terminy. Zwracaj 
zawsze uwag  na to, e punktacja jest równie 
wa nym ród em informacji o zadaniu, co jego 
tre . 
 
2. Dru yny dziel  kartk  A4 na cztery rubryki: 
Co musimy zrobi ?, Na co warto zwróci  
uwag ?, To jest nasze pole do popisu!, Czego 
nam NIE WOLNO. Po zapoznaniu si  z tre ci  
zadania, uczestnicy wpisuj  jego 
poszczególne elementy do odpowiednich 
rubryk.

Ka dy zespó  podchodzi do s ownika, dzieci 
otwieraj  go na dowolnej stronie i czytaj  
pierwszy rzeczownik, który zobacz  
(czynno  t  powtarzaj  pi  razy). W tym 
wypadku tytu  nawi zuje w a nie do tych 
pi ciu przypadkowych s ów. W jaki sposób 
wple  je w przedstawienie, aby tam 
"pasowa y", eby nie by o wra enia, e 
znajduj  si  tam one przypadkowo? 
Jednocze nie wykorzystanie przypadkowych 
s ów zmusi uczestników do odej cia od 
schematu, sprawi tak e, e historie b d  
mialy ró n  tematyk . Wyja nij dru ynom, e 
to w ich interesie le y sygnalizowanie 
wymy lonym d wi kiem pojawiaj cego si  
s owa - aby oceni , jak dobrze s  wplecione 
w sztuk , musisz wiedzie , kiedy wyst puj .

1.Dru yny rozpoczynaj  prac  nad zadaniem od 
wymy lenia historii, poniewa  bez tego, nie 
b d  mog y przej  do wykonywania 
poszczególnych elementow.   
2. SYLWETY 
Przypomnij dru ynom, e przedstawienia 
kukielkowe mog  by  odgrywane przy pomocy 
marionetek, kukie ek, pacynek lub sylwet. 
Wyja nij im, jak powinny wygl da  sylwety. 
3. T O 
Jest to najbardziej czasoch onny element 
przedstawienia. W czasie jego wykonywania 
dzieci b d  mog y korzysta  z podr czników, 
albumów i atlasów przyrodniczych.  
4. PODZIA  ZADA  
Uczestnicy musz  podzieli  si  zadaniami, 
inaczej nie uda im si  sko czy  na czas.

Informuj stale zespo y o up ywie czasu. Oko o 
pó  godziny przed prezentacjami popro  dzieci, 
by zacz y sprz ta  i robi  próby swoich 
przedstawie  (je li jaka  grupa nie zacz a 
jeszcze tego robi ). Dodatkowo, mo esz 
przeprowadzi  z nimi krótkie wiczenia na 
rozruszanie aparatu mowy, dzi ki czemu 
prezentacje b d  lepiej s yszalne i bardziej 
zrozumia e.  
1. WICZENIA ODDECHOWE 
2. GIMNASTYKA BUZI I J ZYKA 
3. MÓWIENIE Z KORKIEM - dzieci z korkiem 
w ustach staraj  si  jak najwyra niej 
powiedzie  znany wierszyk 
4. WIERSZYKI AMIJ ZYKI

pomys owo  przedstawienia 1 - 10p.

jak dobrze wpleciono s owa 1 - 10p.

za ka dy podpisany gatunek kwiatu 2p.

jako  artystyczna t a 1 - 10p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.

przekroczenie limitu czasu -5p.
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klasaAktywne s uchanie tekstów i wypowiadanie si   

na ich temat. Rozwijanie zda  z wykorzystaniem 
podanego s ownictwa. Rozpoznawanie 
czasowników w tek cie. Czytanie rzeczowników  
i okre lanie ich rodzaju. Tworzenie liczby mnogiej 
rzeczowników. Kszta tne pisanie wyrazów i zda . 

Obliczenia w zakresie 20. Rozwi zywanie zada  
tekstowych. Utrwalanie pisowni znaków 
rzymskich w zapisie nazw miesi cy.  
Dodawanie i odejmowanie w zakresie  
100 wyra e  mianowanych: m, cm, z .

1.1 yczenia dla 
wszystkich dzieci

Wiersz T. Kubiaka „My, dzieci, chcemy 
si  mia ”. Wypowiedzi nt. pragnie  
dzieci. Wyszukiwanie w wierszu czaso- 
wników. Przeprowadzenie ankiety na 
temat zainteresowa  uczniów, odczyty- 
wanie jej wyników i pisanie zda . 
Rozwijanie zda . Zabawy matematy- 
czne z okazji Dnia Dziecka.

Praca z map . Poznawanie kontynentu 
afryka skiego. Krajobraz i zwierz ta Afryki.

1.2 Prawa  
i obowi zki dzieci

Wiersz „O prawach dziecka”. 
Prezentacja Konwencji o Prawach 
Dziecka, Konstytucji RP, znaczków 
UNICEF-u, Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka, Wypowiadanie si  nt. praw  
i obowi zków dzieci. Okre lanie rodz.  
i liczby rzeczowników. Pisownia  
znaków rzymskich w zapisie nazw m-cy 

Rozpoznawanie i nazywanie praw dzieci. 
Obowi zki uczniów. Sposoby sp dzania wolnego 
czasu z rodzin . Zalety rodzinnych festynów 
sportowych. Wspó praca w grupie. 33. W naszym 

otoczeniu
1.3 Doktor Dolittle  

i jego zwierz ta

Fragment lektury. Wypowiedzi nt. 
tre ci, odpowiedzi na zadawane 
pytania. Pisanie nazw zwierz t 
b d cych bohaterami. Poznawanie 
kontynentu afryka skiego. Tworzenie 
mapy my li – Afryka. Pisanie zda   
z wybranymi wyrazami. Kalendarz  
– pisanie dat ze znakami rzymskimi.

S uchanie i nauka piosenki „Na Dzie  Dziecka”, 
s uchanie piosenki zespo u Bajm „Rzeka marze ” 
– ilustrowanie ruchem s ów piosenki. 

„Moje ulubione zaj cie” – przedstawienie realnej 
sceny za pomoc  kredek olejnych, ilustrowanie 
rysunkami wybranych praw i obowi zków dzieci, 
przedstawienie farbami wybranej przygody 
Doktora Dolittle i jego zwierz t, wykonanie 
napisów do „festynowych stoisk”.

1.4 Przygody 
Doktora Dolittle

Wybrane fragmenty lektury „Doktor 
Dolittle i jego zwierz ta”. Ciche 
czytanie ze zrozumieniem zda , 
porz dkowanie wydarze . Wykonanie 
ilustracji wybranej przygody Doktora 
Dolittle. Próby opowiadania jednej  
z przygód doktora.

Rysowanie postaci Doktora Dolittle i jego 
przyjació  w programie Paint, wype nianie 
kolorami konturów. 1.5 Przygotowujemy 

si  do festynu

Wypowiadanie si  na temat og oszenia 
dot. festynu oraz zgromadzonych 
zdj . Nazywanie i pisanie wydarze  
festynowych. Tworzenie rodziny 
wyrazu „rodzina”. Uzupe nianie tre ci 
zaproszenia na festyn w brakuj ce 
wyrazy. Dodaw. i odejmow. w zakresie 
100 z wyra eniami mianowanymi.  

Gry i zabawy doskonal ce umiej tno ci 
lekkoatletyczne, np.: marsz i bieg z wysokim 
unoszeniem kolan, uderzaniem pi tami  
o po ladki, skoki z nogi na nog , wyskoki 
dosi ne z uniesion  r k .



Porozmawiaj z dzie mi o Dniu Dziecka, ich wi cie. Spytaj jak 
chcia yby najch tniej sp dzi  ten dzie .  
Dzieci czytaj  cicho ze zrozumieniem wiersz „My, dzieci, chcemy 
si  mia ”. Nast pnie wybierz ch tnych uczniów, którzy 
przeczytaj  ten wiersz na g os. Dzieci wypowiadaj  si  na temat 
tre ci wiersza i zawartych w nich ycze  (pragnie ).

Pragnienia dzieci

Co chc  robi  
dzieci?

Dzieci wyszukuj  w wierszu wyrazy (czasowniki) okre laj ce to, 
co chc  robi  dzieci. Wspólnie uk adaj  odpowied  na pytanie 
umieszczone na tablicy: Co chc  robi  dzieci? Zapisz u o one 
przez dzieci zdanie na tablicy, dzieci zapisuj  je w zeszycie.

Dlaczego Dzie  Dziecka trwa tylko 
jeden dzie ? 
O czym najcz ciej marz  dzieci? 

Ucze : wypowiada si  nt. wiersza, 
swoich zainteresowa  i ulubionych 
zabaw, wyszukuje czasowniki okre- 
laj ce to, co chc  robi  dzieci, roz- 

wija zdania, pisze odp. na pytania, 
rozwi zuje zad. matematyczne.

Przeprowad  w ród dzieci ankiet . Rozdaj dzieciom karty z 10 
wyra eniami zwi zanymi z zainteresowaniami, np.: gra w pi k , 
czytanie ksi ek, wycieczki rowerowe, praca w kuchni, 
majsterkowanie, obserwacja przyrody, piew i taniec, itp., 
Dzieci zaznaczaj  po 3 ulubione zainteresowania. Zbierz 
wszystkie karty, przydadz  si  pó niej.

Nasze 
zainteresowania

ankiet  dla uczniów dot. ich 
zainteresowa ,  
plansz  oraz „znaczki” do opisania 
wyników ankiety,  
dla ka dego ucznia: pytania dot. 
przeprowadzonej ankiety, zadania 
(rysunki) rozwijaj cymi 
spostrzegawczo  (patrz: tre  
lekcji). 

Dzieci przedstawiaj  realn  scen  za pomoc  kredek olejnych o 
tytule „Moje ulubione zaj cie”. Po sko czeniu prac organizuj  
wystawk  i wypowiadaj  si  na temat swoich prac. Moje ulubione 

zaj cie
33.1 yczenia dla 
wszystkich dzieci

Wybrani uczniowie przeliczaj  wyniki ankiety. Zaznaczaj  
umownymi znaczkami (np. czerwone i niebieskie kó ka)   
wypowiedzi ankietowanych na przygotowanej planszy 
przedstawiaj cej liczb  uczniów w klasie (z podz. na ch opców  
i dziewczynki) i 10 wyra e  zwi zanych z zainteresowaniami 
uczniów. .

Podliczamy ankiet

kartk  bia ego papieru, 
kredki. 

Rozdaj dzieciom karty z pytaniami dotycz cymi wyników ankiety. 
Dzieci formu uj  wnioski i zapisuj  odpowiedzi na pytania, np.: Ilu 
ch opców interesuje si  pi k  no n ? Odp. np. 11 ch opców 
interesuje si  pi k  no n . Ile dziewczynek lubi pracowa   
w kuchni? Odp. np. pisz  odp.: 7 dziewczynek lubi pracowa   
w kuchni. Porozmawiaj z dzie mi o wynikach ankiety.

Wyniki ankiety

wiczenia w rozwijaniu zda , Zapisz na tablicy tablicy zdanie: 
„Ch opcy graj ”. Dzieci rozwijaj  zdanie dodaj c nast pne wyrazy 
i zapisuj  je w zeszycie, ty doka czaj je na tablicy, np. „Ch opcy 
graj  w pi k ”. „Wszyscy ch opcy graj  w pi k ”. 

Zabawa s owami

Rozdaj dzieciom zadania (rysunki) wicz ce spostrzegawczo : 
Dzieci poszukuj  odpowiedzi na pytania, np.: Ile klocków znajduje 
si  na rysunku? Ile kwadratów ukry o si  na przedstawionej 
figurze (utworzonej z ró nej wielko ci kwadratów), uzupe niaj  
ci gi liczb w brakuj ce znaki matematyczne tak, aby powsta y 
prawdziwe dzia ania, np.: 5..... 5= 25 .... 10 = 15 ... 3 = 5.

Zabawy 
matematyczne

umie  plansz  do zapisania 
wyników ankiety, zapisz zdanie 
b d ce odpowiedzi  na pytanie: 
Co chc  robi  dzieci?, zapisz 
przyk ady dwuwyrazowych zda  do 
wicze  w rozwijaniu zda , np. 

„Ch opcy graj ”.

dzieci zapisuj  odpowied  na 
pytanie: Co chc  robi  dzieci? oraz 
zapisuj  rozwini te zdania (patrz: 
tre  lekcji). 

Naucz si  na pami  wiersza 
„My, dzieci, chcemy si  
mia ”.

Dzieci s uchaj  i ucz  si  s ów piosenki U. Piotrowskiej,  
D. Kabaci skiego „Na Dzie  Dziecka”. Wspólnie j  od piewuj  
inscenizuj c ruchem. „Na Dzie  Dziecka”



Przeczytaj g o no wiersz M. Brykczy skiego „O prawach dziecka” 
Dzieci rozmawiaj  na temat wiersza i próbuj  odpowiedzie  na 
pytanie: Jakie prawa maja dzieci?

Prawa dzieci Czy dzieci powinny mie  inne prawa 
ni  doro li? Jakie? Uzasadnij. 
 
Które z poznanych praw dziecka jest 
wed ug ciebie najwa niejsze? 
Dlaczego?

Ucze : zna i wymienia swoje prawa  
i obowi zki, okre la rodzaj podanych 
rzeczowników, tworzy liczb  mnog  
rzeczowników, wymienia kolejne 
miesi ce i przyporz dkowuje im 
znaki rzymskie.Zaprezentuj dokumenty, w których zapisane s  prawa dzieci  

(w tym równie  obowi zki). Wyja nij poj cia: konwencja, 
konstytucja. Opowiedz dzieciom histori  powstania tych 
dokumentów oraz powiedz jakie organizacje broni  praw dziecka. 
Zaprezentuj dzieciom znaczki organizacji UNICEF, Komitetu 
Ochrony Praw Dziecka. Przeczytaj fragmenty tych dokumentów z 
nazwanymi prawami i obowi zkami dzieci. 

Gdzie s  zapisane 
prawa dzieci

Dzieci ilustruj  rysunkiem wybrane prawa i obowi zki dzieci. Po 
zako czeniu pracy organizuj  wystawk  i komentuj  nawzajem 
swoje prace. Narysowane prawa 

i obowi zki

Konwencj  o Prawach Dziecka, 
Konstytucja RP,  
znaczki organizacji UNICEF  
i Komitetu Ochrony Praw Dziecka, 
kartoniki dla ka dego dziecka ze 
znakami rzymskimi od I do XII do 
wklejenia do zeszytu.

33.2 Prawa i 
obowi zki dzieci

Dzieci okre laj  rodzaj ( e ski, m ski, nijaki) zapisanych na 
tablicy rzeczowników: prawo, obowi zek, nauka. Do ka dego 
dopisuj  zaimek wskazuj cy i rodzaj, np. ta – nauka – rodzaj 
e ski, to – prawo – rodzaj nijaki, ten – obowi zek – rodzaj 

m ski. Dziec przepisuj  okre lone rzeczowniki do zeszytu.

To prawo, ten 
obowi zek

kartk  bia ego papieru,  
kredki.

Dzieci tworz  liczb  mnog  do podanych wyrazów w liczbie 
pojedynczej, np.: rozwój-rozwoje, wybór-wybory, ubiór-ubiory. 
Nast pnie samodzielnie uk adaj  zdania z wyrazami z „ó” oraz  
zapisuj  je w zeszycie. Po przepisaniu wybrani uczniowie g o no 
czytaj  zapisanych zdania.

Zabawa s owami

Dzieci dokonuj  oblicze  w zakresie 20. Rozwi zuj  ró ne 
zadania wg twojego pomys u, np.: uzupe nianie ci gu liczb  
w brakuj ce liczby: 20 - 5= ... + 3 = ... - 10 = ... - 5 = ... , 
dodawanie i odejmowanie liczb, których wyniki po czone  
z wyrazami (u o one rosn co) utworz  has o: „Dzieci maj  swoje 
prawa i obowi zki” itp.

Zabawy 
matematyczne

Zagadki 
matematyczne

Dzieci rozwi zuj  zagadki matematyczne utrwalaj ce znaki 
rzymskie i nazwy miesi cy, np.: Jak nazywa sie miesi c, który 
ukry  si  pod znakiem XI? Jaki miesi c znajduje sie miedzy IV  
a VI?. Nast pnie wklejaj  do zeszytu znaki rzymskie od I do XII  
i zapisuj  nazwy miesi cy. 
Na koniec lekcji wszystkie dzieci egnaj  si  ze sob , 
przypominaj c sobie nawzajem o prawach i obowi zkach dzieci.

umie  znaczki organizacji: 
UNICEF, Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka oraz napisz wyrazy: 
„nauka”, „obowi zek”, „prawo”. 

dzieci zapisuj  zdania z wyrazami 
z „ó”, np. rozwój, wybór, pisanie 
itp., przepisuj  wyrazy z tablicy  
z okre leniem rodzaju, wklejaj   
znaki rzymskie od I do XII  
i zapisuj  kolejne nazwy miesi cy.  

Przynie  do szko y ksi k  H. 
Lofting „Doktor Dolittle i jego 
zwierz ta”.



Zaprezentuj dzieciom ksi k  H. Lofting „Doktor Dolittle i jego 
zwierz ta”. Zapisz na tablicy metryczk  ksi ki i popro  uczniów 
o przepisanie jej przez uczniów do zeszytu. 

Poznajemy Doktora 
Dollitle

Gdyby  umia  rozmawia  ze 
zwierz tami, o czym by  z nimi 
porozmawia ? 
W którego przyjaciela doktora 
chcia by  zmieni  si  na chwil ? 
Opowiedz o tym.

Ucze : potrafi odnie  si  do 
fragmentów lektury, wymienia nazwy 
zwierz t/przyjació  Doktora, wie 
gdzie le y Afryka, uk ada i pisze 
zdania o Afryce, pisze daty z zastos. 
znaków rzymskich. G o no przeczytaj wybrane fragmenty ksi ki „Doktor Dolittle  

i jego zwierz ta”. Swobodnie porozmawiajcie na temat tre ci. 
Spytaj np. Kto jest g ównym bohaterem ksi ki? Kogo leczy  
doktor? Jakie zwierz ta mieszka y z doktorem? Dok d wybra  si  
w podró  doktor ze swoimi przyjació mi? Wska  na mapie 
kontynent afryka ski, drog  morsk  z Anglii do Afryki oraz popro  
dzieci o porównanie wielko ci Afryki z Angli .

Kim by  Doktor 
Dollitle?

Dzieci pisz  na tablicy i w zeszytach nazwy zwierz t, które s  
przyjació mi doktora Dolittle, np. kaczka Dab-Dab, pies Jip, 
prosi tko Geb-Geb, papuga Polinezja, sowa Tu-Tu. Nast pnie 
dzieci wypowiadaj  si  na ich temat i wskazuj  cechy 
charakterystyczne zwierz t.

Przyjaciele Doktora

ksi k  H. Lofting „Doktor Dolittle i 
jego zwierz ta”, map  pó kuli  
wschodniej, arkusze papieru dla  
4 grup z konturami Afryki, paski 
papieru do pisania wyrazów,  
piosenk  „Rzeka marze ”, zdj cia  
z krajobrazem i zwierz tami Afryki, 
tabel  do uzupe nienia dat znakami 
rzymskimi dla ka dego ucznia. 33.3 Dr Dolittle  

i jego zwierz ta
Mapa my li - Afryka: 
Podziel dzieci na grupy. Dzieci pisz  na paskach papieru wyrazy, 
które kojarz  si  z Afryk , np.: pustynia, sawanna, busz, baobab, 
Nil, Egipt, lew, ma pa, krokodyl, zebra, hipopotam, s o , yrafa, 
wielki upa , pora deszczowa. Nast pnie przyklejaj  zapisane 
paski wewn trz konturów na arkuszu papieru. Na koniec wybierz 
dzieci, które odczytaj  nazwy wypisane przez grup .

Afryka ska Mapa 
my li

egzemplarz ksi ki Hugh Lofting 
„Doktor Dolittle i jego zwierz ta”, 
klej,  
no yczki.

Dzieci samodzielnie uk adaj  i pisz  w zeszycie trzy zdania  
z wybranymi wyrazami z Mapy my li, np.: Krokodyl mieszka  
w rzece Nil. yrafy uwielbiaj  zjada  li cie akacji. Po napisaniu 
zda  przez dzieci wybierz uczniów, którzy g o no przeczytaj  
zapisane zdania. 

Piszemy o Afryce

Dzieci wykonuj  wiczenia utrwalaj ce z zakresu kalendarza: 
uzupe niaj  daty w tabeli znakami rzymskimi, np. dzisiaj jest: 5 VI, 
wczoraj by : 4 VI, jutro b dzie: 6 VI, pojutrze b dzie: 7 VI. 
Odczytuj  wyniki swojej pracy. Daty z kalendarza

„Rzeka marze ”

Dzieci s uchaj  piosenki zespo u Bajm „Rzeka marze ” i ilustruj  
ruchem s ów piosenki. Po wys uchaniu piosenki dzieci wypowia- 
daj  si  na temat jej s ów. Na koniec zaj  dzieci siedz  w kr gu. 
Zapro  do siebie jedno dziecko i szepnij mu na ucho: „Wyobra  
sobie, e jeste  kaczk  Dab-Dab”. Dziecko ma za zadanie bez 
s ów przedstawi  zwierz . Pozosta e dzieci odgaduj  kim jest. 
Nast pnie inne dziecko pokazuje kolejnego przyjaciela Doktora.

umie  metryczk  ksi ki  
H. Lofting „Doktor Dolittle i jego 
zwierz ta”, zdj cia krajobrazu i 
zwierz t kontynentu afryka skiego, 
map  pó kuli wschodniej, zapisz 
imiona zwierz t-przyjació  Doktora.

dzieci przepisuj  metryczk  ksi ki 
z tablicy, zapisuj  imiona zwierz t, 
oraz kilka zda  o Afryce.



Dzieci siedz  w kr gu. Na twój znak wszystkie zaczynaj  udawa  
wybrane przez siebie zwierz  poznane w lekturze. Dzieci bawi  si  
przy piosence „In the Jungle”. Gdy muzyka ucichnie wszyscy znów 
grzecznie siadaj  w kr gu. 
Porozmawiaj z uczniami na temat poznanych bohaterów lektury,  
np. papugi Polinezji, ma pki Czi-Czi i innych zwierz t, które s  
przyjació mi doktora Dolittle i towarzysz  mu w d ugiej podró y do 
Afryki. 

Towarzysze 
podró y po Afryce

W jaki sposób pomóg by  doktorowi  
w ucieczce z pa stwa Jollinginka? 
Jak podzi kowa by  Doktorowi za 
wyleczenie ma p?  

Ucze :  
potrafi opowiedzie  wybran  
przygod  Doktora Dolittle, 
porz dkuje zdania wg kolejno ci 
wydarze , przedstawia wybran  
scen  lektury za pomoc  farb. 

G o no przeczytaj wybrane kolejne przygody doktora Dolittle po 
dotarciu do „Czarnego L du”. Swobodnie porozmawiaj z dzie mi na 
temat poznanej tre ci zadaj c im pytania, np. Co przydarzy o si  
podró nym, gdy ich statek dotar  do równika? Dlaczego król pa stwa 
Jollinginka uwi zi  doktora i jego przyjació ? W jaki sposób ma py 
zbudowa y most? Jak wygl da  dwug owiec, który by  prezentem dla 
doktora? 

Przygody na 
Czarnym L dzie

Ksi k  H. Lofting „Doktor Dolittle  
i jego zwierz ta”,  
kart  pracy do porz dkowania 
kolejno ci zda -wydarze ,  
nagranie piosenki „In the Jungle”.

33.4 Przygody 
Doktora DolittleDzieci czytaj  cicho ze zrozumieniem rozsypane zdania i porz dkuj  

je wed ug kolejno ci wydarze , np.:  
1. Dotarcie podró ników do Afryki.  
2. Uwi zienie doktora i jego przyjació  przez króla pa stwa 
Jollinginka.  
3. Podst p papugi Polinezji i ucieczka przez d ungl .  
4. Wyleczenie chorych ma p i synka króla lwa. 
 5. Podzi kowanie ma p i sprezentowanie mu dwug owca.  
Na koniec zadania wybierz dzieci, które g o no przeczytaj  kolejne 
zdania. 

Co  tu jest nie tak! 

Kartk  bloku rysunkowego, farby, 
p dzle.

Dzieci przedstawiaj  za pomoc  farb wybran  przygod  Doktora 
Dolittle i jego zwierz t. Po zako czeniu pracy organizuj  wystawk  
wszystkich obrazów. Nast pnie zach  dzieci by spróbowa y 
opowiedzie  wybran  przygod  Doktora Dolittle i jego zwierz t na 
Czarnym L dzie na podstawie w asnych wra e  z poznanych 
fragmentów ksi ki i swojej pracy malarskiej

Opowie ci 
Czarnego L du

Przeprowad  z dzie mi gry i zabawy doskonal ce umiej tno ci 
lekkoatletyczne, np.: marsz i bieg antylop z wysokim unoszeniem 
kolan, uderzanie pi tami o po ladki, ma pie skoki z nogi na nog , 
wyskoki dosi ne z uniesion  r k  itp. 
 
Na koniec wszystkie dzieci egnaj  si  ze sob  z wielkim u miechem.

Zwierz ce wybryki

Naucz si  opowiada  
wybrany fragment lektury 
„Doktor Dolittle i jego 
zwierz ta„”.



Przedstaw dzieciom wystawk  zdj  przedstawiaj c  ró ne 
festynowe wydarzenia zrealizowane w poprzednim roku 
szkolnym. Swobodnie porozmawiaj z dzie mi na temat 
ogl danych zdj  stosuj c pytania pomocnicze, np. Gdzie  
i podczas jakiej imprezy zosta y wykonane zdj cia, jakie 
wydarzenia, sytuacje, konkurencje i zabawy mia y miejsce 
podczas festynu?

Czas na festyn! Które atrakcje podczas festynu s  
najzabawniejsze? 
Czy s  jeszcze inne dni, które warto 
by oby u wietni  festynem? Opowiedz 
o tym.

Ucze : wyró nia najwa niejsze 
informacje na plakacie, wypowiada 
si  na temat zdj  i w asnych 
do wiadcze , zapoznaje si  z form  
zaproszenia, wiczy dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 100.  Dzieci czytaj  cicho ze zrozumieniem tekst og oszenia 

umieszczony na plakacie. Nast pnie popro  dzieci o wskazanie  
i nazwanie najwa niejszych informacji og oszenia na podstawie 
zadawanych pyta : Co b dzie zorganizowane? Gdzie...? 
Kiedy...? Kto b dzie uczestniczy ...? Jakie b d  atrakcje 
festynu? 

Co nam mówi 
plakat?

Burza mózgów: 
Zach  dzieci do nazwania wydarze  festynowych, które mog yby 
mie  miejsce podczas Festynu Rodzinnego. Dzieci pisz  te 
nazwy na tablicy i w zeszycie, np.: Wyst py taneczne, Malowanie 
twarzy, Mecz pi ki siatkowej, Pokazy Stra y Po arnej, K cik 
smako yków, Festynowy pokaz mody, Kawiarenka, Kiermasz 
wyrobów artystycznych, itp.

Wymy lamy 
program Festynu!

plakat z og oszeniem Festynu 
Rodzinnego, zdj cia 
przedstawiaj ce festynowe 
wydarzenia, kartoniki z wyrazami do 
tworzenia rodziny wyrazu: „rodzina”, 
dla ka dego dziecka: tre  
zaproszenia na festyn z brakuj cymi 
wyrazami, zadania matematyczne 
(patrz: tre  lekcji). 33.5 Przygotowa- 

nia do festynu  
Wybierz dzieci, które g o no odczytaj  ró ne wyrazy z kartoników 
i umieszcz  na tablicy tylko te, które tworz  rodzin  wyrazu 
„rodzina”, np.: rodzinny, rodzice, rodze stwo, rodzic, rodzicielka. 
Dzieci przepisuj  te wyrazy do zeszytu. Rodzinna rodzina

kartki kolorowego papieru,  
no yczki, 
klej,  
flamastry.

Podziel dzieci na grupy. Zach  je do wykonania flamastrami 
napisów planowanych festynowych wydarze , które mog yby 
s u y  za szyldy, np. przy stoiskach („K cik Smako yków”, „Salon 
malowania twarzy”, „Kiermasz wyrobów artystycznych”, „Tricki  
z pi k  no n ” itp.).

Praca plastyczna 

Dzieci dodaj  i odejmuj  w zakresie 100 wyra eni mianowane:  
m, cm, z  oraz rozwi zuj  zadania tekstowe, np.: Do dekoracji 
sceny na festynie kupiono czerwone baloniki za 25 z  i niebieskie 
za 24 z . Ile razem kosztowa y baloniki? Do ogrodzenia 
kawiarenki zu yto 45 m ta my, a do ogrodzenia stoiska wyrobów 
artystycznych - 33 m. Ile metrów ta my wykorzystano razem? 
Dzieci zapisuj  dzia ania i wyniki w zeszycie.

Ile czego nam 
potrzeba?

Zaproszenie na 
festyn

Festyn nie odb dzie si  bez go ci. Trzeba ich zaprosi ! Dzieci 
uzupe niaj  tre  zaproszenia na Festyn Rodzinny w brakuj ce 
wyra enia, np.: (Kto?) ... zapraszaj  na Festyn Rodzinny, który 
odb dzie si  (kiedy?) ... (gdzie?) ... Festyn rozpocznie si   
o godz. ... Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do wspólnej 
zabawy! Wybrane dziecko czyta na g os tre  zaproszenia.  
Na koniec lekcji dzieci egnaj  si  machaj c do siebie.

umie  plakat z og oszeniem 
Festynu Rodzinnego, nazwy 
wydarze  festynowych, które 
mog yby mie  miejsce podczas 
Festynu Rodzinnego, kartoniki  
z wyrazami tworz cymi rodzin  
wyrazu „rodzina”.

dzieci zapisuj  planowane 
festynowe wydarzenia, rodzin  
wyrazu „rodzina” oraz dzia ania  
i wyniki do zada  tekstowych.  
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klasaRozpoznawanie oraz wyró nianie podobie stw 

i ró nic mi dzy yciem na wsi i w mie cie. 
Pisownia wielkich liter w nazwach miejscowo ci. 
Pisanie odpowiedzi na pytania. Tworzenie zbioru 
wyrazów. Rozmowa na temat sztuki ludowej. 
Pisownia wielk  liter  nazw regionów.

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych  
w zakresie 100 – zadania ró ne. Mno enie  
i dzielenie w zakresie 50. Tabelki funkcyjne. 
Obliczenia kalendarzowe. Grupowanie liczb 
wed ug podanych warunków. Rozwi zywanie 
zada  tekstowych.

34.1 Moja wielka 
ojczyzna

Poznanie wiersza „Ukochany kraj”. 
Rozpoznawanie i wyró nianie 
podobie stw i ró nic w wygl dzie miast 
i wsi, warunków ycia mieszka ców. 
Uk adanie i pisanie kilku zdaniowej 
wypowiedzi nt. miast i wsi. Sprawdze- 
nie wiadomo ci muzycznych. Dodawa- 
nie i odejmowanie w zakresie 100.

Mapa Polski. Nazwy kierunków geograficznych.  
Kierunki na mapie.  
Poznawanie poj cia „krajobraz”.  
Rozpoznawanie i nazywanie polskich 
krajobrazów oraz ich elementów.

34.2 Moja ma a 
ojczyzna

Rozmowa na temat folderów jako 
sposób przekazywania informacji. 
Korzystanie z mapy Polski jako ród a 
informacji. Utrwalenie nazw kierunków 
na mapie. Pisanie odpowiedzi na 
pytania. Tworzenie folderu swojej 
miejscowo ci (praca w grupach). 
Dodaw. i odejm. w zakresie 100.

Mi o  do ojczyzny. ycie na wsi i w mie cie: 
rodki transportu, zawody ludzi. Zawarto  

folderów turystycznych. Sztuka ludowa.  
Rodzaje wytworów sztuki ludowej. 34. Moja ma a i 

wielka ojczyzna
34.3 Krajobraz mojej 

okolicy

Poznawanie poj cia „krajobraz”. 
Rozró nianie i nazywanie krajobrazów 
Polski i ich charakterystycznych cech. 
Tworzenie plakatów tematycznych: 
Krajobrazy Polski. Krajobraz mojej 
okolicy – przedstawienie farbami 
plakatowymi realnej sceny. Zad. utrwal. 
mno enie i dzielenie w zakresie 50.

S uchanie pie ni „Ukochany kraj” w wykonaniu 
zespo u Mazowsze. Tworzenie zbioru nazw 
instrumentów perkusyjnych i klawiszowych, 
pisanie gamy na pi ciolinii, podpisywanie nut. 
S uchanie muzyki ludowej. Nazyw. instrumentów. 
Improwizacja ruchowa utworu muzyki ludowej

Wykonanie folderu o miejscowo ci (lub okolicy), 
w której mieszkaj  uczniowie – praca w grupach. 
Krajobraz mojej okolicy – przedstawienie farbami 
plakatowymi realnej sceny. Wykonanie p askiej 
formy dekoracyjnej: „Kolorowa wycinanka”.

34.4 Dzie a sztuki 
ludowej

S uchanie opowiadania A. Fr czek  
„Z pami tnika hafciarki ludowej”. 
Rozmowa nt. wystawki wytworów 
sztuki ludowej i w asnych do wiadcze . 
Pisownia wielkich liter w nazwach 
regionów. Pisanie rodziny wyrazów. 
Wykonanie „Kolorowej wycinanki”. 
Mno enie i dzielenie liczb w zakr. 50.

Praca z tekstem: WordPad pisanie krótkiego 
tekstu (nazwy) stosuj c wielkie i ma e litery  
oraz polskie znaki diakrytyczne, stosowanie 
pogrubienia, kursywy i podkre lenia.

wiczenia ogólnorozwojowe: wzmacnianie mi ni 
brzucha, rozwijanie gibko ci dolnego odcinka 
kr gos upa: zwis ty em na drabince z prób  
uniesienia w gór  zgi tych kolan, le enie na 
plecach, unoszenie nóg w gór  i wykonanie 
„rowerka” lub „no yc”. 



Zach  dzieci do przezytania cicho ze zrozumieniem fragmentu 
wiersza K.I. Galczy skiego „Ukochany kraj”. Porozmawiajcie na 
temat tre ci wiersza. Spytaj: Co oznaczaj  s owa „ukochany 
kraj”? Co wed ug autora mo e by  kochane, podziwiane, cenne? 
Z czego sk ada si  kraj?

Ukochany kraj Co by by o, gdyby nie istnia a adna 
wie ? Czy w mie cie mo na hodowa  
krowy? Z jakim kolorem kojarzy ci si  
wie , a z jakim miasto?  

Ucze : rozumie tre  wiersza, 
wymienia ró nice w wygl dzie miast 
i wsi, wie czym zajmuj  si  miesz- 
ka cy miast i wsi, zna po o enie 
d wi ków na pi ciolinii, nazywa 
instr. perkusyjne i klawiszowe. Dzieci tworz  gazetk  z przyniesionych zdj  przedstawiaj cych 

miasto i wie . Rozmawiaj  o ró nicach w wygl dzie miasta i wsi 
oraz warunkach ycia na wsi i w mie cie na podstawie 
prezentowanej gazetki, plansz i w asnych do wiadcze . Mówi   
o tym, gdzie wed ug nich ycie jest ciekawsze, gdzie 
spokojniejsze, gdzie lepiej jest si  wychowywa  itd.

Wie  i miasto

Dzieci uk adaj  zdania na temat miasta i wsi. Zapisz te zdania na 
tablicy i popro  dzieci o przepisanie ich do zeszytu, np. 
W mie cie znajduj  si  wysokie bloki i wielki galerie handlowe.  
Na ulicach panuje du y ruch. Jest ma o wie ego powietrza. 
Mieszka cy miasta mog  odwiedza  kino, teatr i muzea. Na wsi 
znajduj  si  domy jednorodzinne. Mieszka cy robi  zakupy  
w ma ym sklepie. Jest wie e powietrze i ma y ruch. 

wiczenia  
w pisaniu

plansze przedstawiaj ce miasto  
i wie , nagranie piosenki „Ukochany 
kraj” w wykonaniu Mazowsza,  
dla ka dego dziecka: karty  
z nazwami zawodów (patrz: tre  
lekcji), karty z nazwami 
instrumentów perkusyjnych  
i klawiszowych, z pi ciolini   
i nutami.34.1 Moja wielka 

ojczyzna
Zach  dzieci do cichego przeczytania ze zrozumieniem nazw 
zawodów, np. rolnik, policjant, aktor, sadownik, traktorzysta. 
Nast pnie powiedz dzieciom by okre li y i zapisa y ich miejsca 
pracy wed ug wzoru: rolnik – pracuje na wsi, policjant – pracuje  
w mie cie, aktor – pracuje w mie cie, sadownik – pracuje na wsi, 
traktorzysta – pracuje na wsi.

Gdzie pracujesz?

zdj cia lub ilustracje 
przedstawiaj ce miasta i wsie.

Dzieci wys uchuj  piosenki „Ukochany kraj” w wykonaniu zespo u 
pie ni i ta ca Mazowsze. Nast pnie próbuj  za piewa  fragment 
wiersza z zespo em Mazowsze. Muzyka

Rozdaj dzieciom karty z nazwami instrumentów. Dzieci czytaj  ze 
zrozumieniem wyrazy. Nast pnie tworz  zbiory instrumentów 
perkusyjnych i instrumentów klawiszowych. Zapisuj  gam  na 
pi ciolinii, podpisuj  nuty i próbuj  za piewa  gam  nazwami 
d wi ków. 
 

Zadanie muzyczne

w. sprawno ci 
rachunkowej

Zadania z dodawania i odejmowania w zakresie 100, np. podaj 
sum : 33 + 15 =, 96 - 54 =,  100 - 66 =, do podanych liczb dopisz 
liczby mniejsze i wi ksze, np.: 12, 15, 11, itd.: 25 - liczba wi ksza 
o 12 to ..., liczba mniejsza o 12 to ... 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob  ycz c sobie mi ego 
popo udnia.

Plansze przedstawiaj ce miasto  
i wie , kilka zda  dotycz cych 
miast i wsi.

Zapisanie kilku zda  na temat 
miast i wsi.



Porozmawiaj z dzie mi o temacie lekcji. Dzieci wypowiadaj  si  na 
temat sformu owania „ma a ojczyzna”.  
Zaprezentuj dzieciom zgromadzone foldery ró nych miejscowo ci  
w Polsce, np.: Gda sk, Pozna , Kraków, Zamo . Wyja nij poj cie 
„folder” ze zwróceniem uwagi na jego form , np. harmonijki. 
Swobodnie porozmawiaj z dzie mi na temat zawarto ci folderów,  
np. charakterystycznych budowli, zabytków, fragmentu planu miasta, 
ciekawostek turystycznych, przyrodniczych itp. 

Ma a ojczyzna
Z czego jeste  dumny w swojej 
miejscowo ci? Co pokaza by  
turystom, którzy odwiedzili twoj  
miejscowo ? U ó  has o zach caj ce 
do przyjazdu do twojej miejscowo ci. 

Ucze : wypowiada si  na temat 
swojej miejscowo ci, poznaje folder 
jako sposób przekazywania 
informacji, potrafi korzysta  z mapy, 
pos uguje si  g ównymi kierunkami 
geograficznymi.

Zach  dzieci do poszukiwania i wskazywania na mapie nazw 
miejscowo ci (miast) prezentowanych w folderach. Okre lcie 
po o enie tych miejscowo ci (miast) zgodnie z kierunkami 
geograficznymi (kierunkami na mapie), np. Gda sk znajduje si  na 
pó nocy Polski, Kraków le y na po udniu Polski itp.  
Dzieci zapisuj  w zeszycie nazwy kierunków geograficznych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na poprawno  ortograficzn .

Praca z map

kilka folderów ró nych miejsc  
w Polsce, map  Polski,  
kartoniki z nazwami g ównych 
kierunków geograficznych,  
dla ka dego ucznia: 
zadania ró ne na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 100. 

34.2 Moja ma a 
ojczyznaDzieci odszukuj  i wskazuj  na mapie nazw  miejscowo ci, w której 

mieszkaj . Okre laj  po o enie tej miejscowo ci. Zapisz na tablicy 
odpowiedzi na postawione dzieciom pytania: W jakiej cz ci Polski 
znajduje si  miejscowo , w której mieszkasz? Co jest najwi ksz  
atrakcj  Twojej miejscowo ci?, np. Miejscowo , w której mieszkam 
znajduje si  na zachodzie Polski. Najwi ksz  atrakcj  mojej 
miejscowo ci s  sp ywy kajakowe.  
Dzieci zapisuj  zdania do zeszytu.

wiczenia  
w pisaniu

zdj cia,  
widokówki,  
krótkie informacje wydrukowane  
z internetu dot. miejscowo ci,  
w której mieszkaj  dzieci,  
kartki kolorowego papieru,  
klej,  
no yczki.

Dzieci rozwi zuj  zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 
100 bez przekroczenia progu dziesi tkowego, np.: uzupe nianie 
dzia a  na „drzewkach liczbowych”, grafach liczbowych i w ci gu 
liczbowym (36 + 22 = .... - 45 = ... + ... = 27).  
 Czas na 

matematyk !

 
Podziel dzieci na grupy. Zadaniem ka dej grupy jest wykonanie 
folderu na temat miejscowo ci (lub okolicy), w której mieszkaj  
uczniowie ze zgromadzonych materia ów (zdj , widokówek, 
wydrukowanych informacji, fragmentów planu lub mapy). Dzieci 
wykonuj  foldery. Po zako czeniu pracy organizuj  wystawk .  
Ka da grupa wybiera liderów, którzy prezentuj  folder. 
Wszystkie grupy nagradzaj  si  oklaskami i po wyst pieniu ostatniej, 
dzieci egnaj  si  ze sob .

Tworzymy w asny 
folder

umie  map  Polski, kartoniki  
z nazwami kierunków wiata, 
przyk adowe foldery ró nych 
miejscowo ci, zapisane 
odpowiedzi na pytania  
(patrz: tre  lekcji).

dzieci zapisuj  odpowiedzi na 
pytania dotycz ce ich 
miejscowo ci   
(patrz: tre  lekcji). 

Opisz swoj  miejscowo   
w trzech zdaniach.



Poka  dzieciom prezentacj  multimedialn  „Krajobrazy Polski". 
Popro  wybranych uczniów o g o ne przeczytanie krótkich 
informacji zamieszczonych w prezentacji, np. nazw ro lin  
i zwierz t. Dzieci wypowiadaj  si  na temat prezentowanych 
zdj  i w asnych do wiadcze . Wyja nij dzieciom poj cie 
krajobraz. Spytaj: Który z prezentowanych krajobrazów jest 
krajobrazem Twojej okolicy?

Krajobrazy Polski Co wed ug Ciebie znaczy „monotonny 
krajobraz”? Czy wiesz, jak wygl da 
„krajobraz ksi ycowy”? Opisz go w 
kilku s owach. Kiedy krajobraz twojej 
okolicy jest naj adniejszy?

Ucze : rozró nia i nazywa polskie 
krajobrazy, okre la cechy 
charakterystyczne miejsca swojego 
zamieszkania, dokonuje oblicze  
kalendarzowych, wiczy mno enie i 
dzielenie w zakresie 50.Wymie  nazwy ró nych ro lin, zwierz t, elementów 

ukszta towania terenu charakterystycznych dla naszego kraju, 
np.: kozica, miko ajek nadmorski, wysokie szczyty, mewa, jeziora 
itp. Dzieci maj  za zadanie poda  nazw  krajobrazu zwi zanego 
z danym elementem, np. Gdzie ro nie miko ajek nadmorski? – 
Dzieci odpowiadaj : Miko ajek nadmorski ro nie nad morzem 
(jest elementem krajobrazu nadmorskiego). 

Jaki to krajobraz?

Wypisz na tablicy nazwy krajobrazów Polski. Podziel dzieci na 
grupy, ka da grupa losuje jeden krajobraz. Dzieci tworz  zbiory 
elementów powi zanych z danym krajobrazem. Np. Krajobraz 
nadmorski: mewa, miko ajek nadmorski, che bia modra, 
wydmuchrzyca, pla a, Krajobraz górski: kozica, wistak, szarotka, 
limba, kosodrzewina, wysokie szczyty, Krajobraz nizinny: p aski 
teren, jeziora, lasy, pola uprawne. Dzieci prezentuj  swoj  prac .

Mewy, wistaki, 
pola...

prezentacj  multimedialn  
„Krajobrazy Polski”, 3 arkusze 
szarego papieru, 3 szerokie paski 
kolorowego papieru do napisania 
nazwy krajobrazu, plansze  
z krajobrazami i ich nazwami,  
zadania matematyczne na 
mno enie i dzielenie w zakresie 50 
dla ka dego ucznia.34.3 Krajobraz 

mojej okolicy
Dzieci pozostaj  w tych samych grupach. Maj  za zadanie 
stworzy  3 plakaty tematyczne dotycz ce poznanych krajobrazów 
Polski z wykorzystaniem arkuszy szarego papieru i zgromadzo- 
nych materia ów: widokówek, zdj , informacji z internetu, gazet. 
Po sko czonej pracy popro  grupy o prezentacj  plakatów  
z krótkim komentarzem liderów grup.

Plakat

widokówki,  
zdj cia lub ilustracje 
przedstawiaj ce poznane krajobrazy 
oraz ro liny i zwierz ta typowe dla 
tych krajobrazów,  
klej, 
no yczki.

Praca plastyczna – „Krajobraz mojej okolicy”:  
Dzieci przedstawiaj  farbami plakatowymi realny obraz okolicy,  
w którym mieszkaj . Po zako czeniu prac dzieci organizuj  
wystawk  i opowiadaj  o przedstawionych scenach. Krajobraz mojej 

okolicy

Rozdaj dzieciom karty z zadaniami matematycznymi 
utrwalaj cymi mno enie i dzielenie w zakresie 50, np.: 
uzupe nianie tabelek z iloczynami i ilorazami, obliczenia 
kalendarzowe, np.: 2 tygodnie - oblicz, ile to dni? 2 x 7 = 14, 42 
dni – oblicz, ile to tygodni? 42 : 7 = 6. Pami taj, by dzieci zapisa y 
dzia ania i wyniki w zeszycie.

Zadania 
matematyczne

Zabawa na 
spostrzegawczo

Przedstaw dzieciom dwa prawie identyczne rysunki 
przedstawiaj ce jeden krajobraz, np. krajobraz górski. Zadaniem 
dzieci jest wyszukanie przynajmniej 10 ró nic (brakuj cych 
elementów) i zaznaczanie ich na rysunku. 
 
Na koniec zaj  dzieci egnaj  si  ze sob , mówi c sobie jaki 
krajobraz jest ich ulubionym.

wy wietl prezentacj  multimedialn  
„Krajobrazy Polski”, plansze  
z krajobrazami Polski i ich 
nazwami.

dzieci zapisuj  nazwy krajobrazów 
Polski i ich charakterystyczne 
elementy: nazwy ro lin, zwierz t  
i ukszta towania terenu.

Przynie  do szko y ró ne 
wytwory miejscowej sztuki 
ludowej z twojej okolicy lub 
przywiezione z ró nych 
miejsc Polski.



G o no przeczytaj opowiadanie A. Fr czek „Z pami tnika 
hafciarki ludowej”. Porozmawiaj z dzie mi na temat tre ci 
opowiadania zadaj c pytania pomocnicze: Jakie zdolno ci 
pokaza a uczniom hafciarka? Co mo na „wyczarowa ” za 
pomoc  ig y i kolorowej nitki? Co wyhaftowa y dzieci?

Pami tnik ludowej 
hafciarki

Wystawka sztuki 
ludowej

Dzieci ogl daj  klasow  wystaw  wytworów sztuki ludowej: 
wiklinowe koszyczki, drewniane rze by, naczynia ceramiczne, 
obrazki malowane na szkle, haftowane serwetki i obrusy, zdj cia 
z wycinankami owickimi, kurpiowskimi. Dzieci próbuj  nazwa  
wszystkie wytwory, okre laj  materia y i narz dzia, dzi ki którym 
powsta y i nazywaj  ich twórców.

Czy ka dy cz owiek mo e by  twórc  
ludowym? 
Co umie ci by  w swoim muzeum 
sztuki ludowej? 

Ucze : wypowiada si  nt. opowiada- 
nia, zgromadzonej wystawki i w as- 
nych do wiadcze , rozpoznaje  
i nazywa wytwory sztuki ludowej, 
zapisuje nazwy regionów wielk  
liter , mno y i dzieli w zakresie 50.

Napisz na tablicy nazwy wytworów sztuki ludowej i regionów,  
z których pochodz , np.: haft kaszubski – Kaszuby, wycinanka 
owicka – owicz, rze ba podhala ska – Podhale, wycinanka 
kurpiowska - Kurpie itp.  Dzieci przepisuj  nazwy do zeszytów. 
Nast pnie szukaj  i wskazuj  te regiony na mapie Polski.

Wytwory sztuki 
ludowej

wystawk  wytworów sztuki ludowej  
i zdj , map  Polski,  
plansz  ze strojami regionalnymi, 
nagranie oberka lub polki,  
kartoniki z napisem haft, rze ba,  
zadania na mno enie w zakresie 50 
i zadania tekstowe dla ka dego 
dziecka. 

Dzieci uzupe niaj  zdania na podstawie wystawki wytworów 
sztuki ludowej i w asnych do wiadcze , np.: Wytwory sztuki 
ludowej to na przyk ad ... (rze by z drewna i gliny, wiklinowe 
koszyczki, haftowane serwetki i obrusy, obrazki malowane na 
szkle, wycinanki, naczynia ceramiczne). Popro  wybrane dzieci  
o g o ne przeczytanie napisanych zda .

Rze by z drewna, 
hafty na serwetkach

34.4 Dzie a sztuki 
ludowej

Dzieci wykonuj  p ask  form  dekoracyjn  „Kolorow  wycinank ” 
wed ug w asnego pomys u lub wed ug ludowych wzorów. Po 
zako czeniu organizuj  wystawk  prac. Kolorowa 

wycinanka

wytwory sztuki ludowej,  
zdj cia przedstawiaj ce wytwory 
sztuki ludowej,  
kartk  kolorowego papieru, 
no yczki,  
klej,  
kartk  bia ego papieru. 

Dzieci maj  za zadanie stworzy  rodziny wyrazu do 
umieszczonych na tablicy kartoników z wyrazami (na tablicy  
i w zeszytach), np.: haft – hafciarka, haftowa , haftowanie, 
wyhaftowa ; rze ba – rze biarz, rze bi , wyrze bi , rze biarstwo.

wiczenia s owne

Dzieci s uchaj  dowolny utwór muzyki ludowej, np. oberka, polki. 
Próbuj  rozpozna  i nazwa  instrumenty muzyczne. Nast pnie 
improwizuj  ruchy do utworu. Zadanie muzyczne

Dzieci wykonuj  samodzielnie obliczenia na mno enie liczb po 5, 
6 , 7 , 8 , 9  w zakresie 50. Nast pnie prezentuj  wyniki swoich 
oblicze . Rachunek 

pami ciowy
umie  plansz  ze strojami 
regionalnymi, kartoniki z wyrazami: 
haft, rze ba, zapisz nazwy 
wytworów i nazw regionów,  
z których pochodz  wytwory sztuki 
ludowej.

dzieci zapisuj  nazwy wytworów  
i nazw regionów wg wzoru: haft 
kaszubski – Kaszuby, wycinanka 
owicka – owicz, itp., zapisuj  
rodziny wyrazów oraz dzia ania  
i rozwi zania zada  tekstowych 
(patrz: tre  lekcji).

Przygotuj na kartce w kratk  
projekt haftu krzy ykowego 
wed ug w asnego pomys u.

Zaproponuj dzieciom zadania tekstowe do rozwi zania, np.: 
Hafciarka u o y a na wystawie 36 serwetki, po 6 serwetek na 
ka dym stoliku, itp. Na ilu stolikach u o y a serwetki? Dzieci 
zapisuj  dzia anie i rozwi zanie na tablicy i w zeszytach.

Ile serwetek b dzie 
na stoliku?
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Przygotuj

dzieci

Przebieg 

Punktacja:

Zadanie

........

"Wsi spokojna, wsi weso a" napisa  
kiedy  J. Kochanowski. A co by 
by o, gdyby pewnego dnia spokój 
wsi zak óci  jaki  ha a liwy tramwaj? 
Waszym zadaniem jest napisanie 
humorystycznego OPOWIADANIA 
ROZPOCZYNAJ CEGO SI  OD 
S ÓW "Pewnego dnia (imi  
bohatera) poczu  si  bardzo dziwnie, 
ale nie wiedzia  dlaczego...". Akcja 
Waszego opowiadania b dzie 
rozgrywa  si  NA WSI lub 

W MIE CIE (wybór nale y do Was). 
W opowiadaniu tym pewne (co 
najmniej trzy) rzeczy zwi zane z 
yciem na wsi wkradn  si  jakim  

magicznym sposobem do ycia w 
mie cie lub odwrotnie (elementy 
ycia w mie cie zostan   

przeniesione do ycia na wsi). 
G ÓWNY BOHATER b dzie mia  
przez to ró ne przygody. Do swego 
opowiadania do czycie te  co 
najmniej DWIE ILUSTRACJE.

kopi  zadania dla ka dej dru yny wraz  
z punktacj

Rozgrzewka

1. Uczestnicy siadaj  w kole. Ich zadaniem 
jest odpowiadanie na pytanie, do czego 
mo e s u y  y eczka. Chodzi oczywi cie o 
to, by odpowiedzi by y jak najbardziej 
kreatywne. Cz onkowie dru yny podaj  sobie 
przy tym y eczk . Odpowiada osoba, która 
trzyma j  aktualnie w r ce. 
 
2. Podziel klas  na 4-5-osobowe grupy drog  
losowania lub inn  przyj t  metod . Rozdaj 
im kopie problemu wraz z punktacj , 
wyja nijcie wszystkie niezrozumia e terminy. 
Zwracaj zawsze uwag  na to, e punktacja 
jest równie wa nym ród em informacji o 
zadaniu, co jego tre .

Wiejsko-miejskie 
zamieszanie, czyli piszemy 

opowiadanie

34

(do rozwi zania ca o ci zadania): papier pakowy, 
stare gazety, magazyny, kolorowa krepa, 
plastelina, tektury ró nej wielko ci, bia e kartki A4, 
kredki, farby, klej, no yczki

Refleksje

Mapy my li Pisemna burza Plan wydarze Opowiadania

Nauka w klasie drugiej powoli dobiega 
ko ca.S  to ostatnie zaj cia Treningu 
Twórczo ci w tym roku szkolnym. Na 
zako czenie zapytaj wi c dzieci o ich 
wra enia z tych lekcji. Co im si  podoba o 
najbardziej? Co im si  nie podoba o? Co by 
zmienili w tych zaj ciach? Czy jakie  zadanie 
szczególnie utkwi o im w pami ci? Czego si  
nauczyli? Czy potrafi  nazwa  lub opisa  
któr  z technik wykorzystywanych na 
lekcjach? Pogratuluj wszystkim dzieciom, 
poniewa  praca na zaj ciach wymaga a od 
nich du ego wysi ku i walki ze swoimi 
s abo ciami. Mo esz przygotowa  te  
odznaki lub dyplomy dla wszystkich 
uczestników zaj .

Zespo y na du ych kartkach tworz  dwie mapy 
my li. Na jednej poj ciem centralnym jest 
"miasto", na drugiej - "wie ". Wypisuj  
wszystko, co kojarzy im si  z tymi poj ciami, 
grupuj c skojarzenia w wi ksze kategorie. 
Gdy uczestnicy uznaj , e wyczerpali ju  
wszystkie swoje pomys y bior  trzeci  kartk  i 
dziel  j  na dwie cz ci. W pierwszej kolumnie 
ka dy cz onek grupy zapisuje jedn  rzecz, 
któr  chcia by przenie  ze wsi do miasta, a w 
drug  kolumn  wpisuje jeden element ycia 
miejskiego, który przeniós by na wie . 
Nast pnie dru yna decyduje, które 
zestawienie mo e okaza  si  ciekawsze. 
Kolejnym krokiem jest ustalenie, kim b dzie 
g ówny bohater. 

Ka dy cz onek grupy zapisuje na kartce trzy 
pomys y na g ównego bohatera. Na sygna  
nauczyciela wszyscy podaj  kartki s siadom 
z prawej. Czytaj  pomys y s siada z lewej i 
dopisuj  do nich swoje trzy propozycje (mog  
one by  rozwini ciem tego, co na kartce).  
I znowu, wszyscy podaj  kartki w prawo  
i dopisuj  trzy pomys y na kartce, któr  
otrzymali. Nast pnie podaj  kartk  w prawo  
i spo ród 9 propozycji podkre laj  3 pomys y, 
które najbardziej im si  podobaj . Ponownie 
podaj  kartk  w prawo i zakre laj  1 z 3 
wybranych przez s siada pomys ów. 
Pozostaje wi c tyle najciekawszych 
pomys ów, ilu cz onków grupy. Na koniec 
dru yna decyduje wspólnie, ktory pomys  z 
zakreslonych (lub podkre lonych) wybiera.

Nast pnym krokiem do stworzenia opowiadania 
jest napisanie planu wydarze . 
Ka de wymy lone przez uczestników 
wydarzenie dru yna zapisuje na osobnym 
kartoniku. Nast pnie wszystkie kartoniki zbiera 
razem i tasuje. Potasowane karty dzieci k ad  
na rodku awki (zapisan  stron  do do u). 
Teraz cz onkowie grupy po kolei podnosz  po 
jednym kartoniku i staraj  si  tak opowiada  
histori , aby nie mo na by o si  zorientowa , e 
kolejno  wydarze  zosta a zmieniona. 
By  mo e dzi ki temu wiczeniu dru yna uwolni 
si  od schematycznego toku my lenia, a 
przypadkowo ci zestawie  uda si  osi gn  
efekt humorystyczny? Oczywi cie decyzja 
dotycz ca ostatecznego planu wydarze  
opowiadania nale y do dru yny.

Zwykle opowiadania, które tworz  uczniowie 
s  zapisywane w zeszycie lub na kartce 
papieru. Tym razem tak e forma opowiadania 
powinna by  oryginalna. Swoje opowiadania 
uczestnicy mog  spi  w ksi k  o kszta cie 
np. traktora, mog  je z o y  w harmonijk  lub 
zapisa  j  np. na kartonie. Wszystko zale y od 
pomys owo ci dru yn. 
Na koniec, zespo y po kolei odczytuj  swoje 
historie na forum klasy oraz prezentuj  
wykonane ilustracje.

pomys owo  opowiadania 1 - 20p.

staranno  zapisu opowiadania 1 - 5p.

jako  artystyczna ilustracji 1 - 5p.

niezastosowanie si  do instrukcji - 5p.

pomys owo  formy opowiadania 1 - 10p.

wspó praca w grupie 1 - 10p.
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klasaS uchanie informacji o zwyczajach wi toja - 

skich. Klasyfikowanie wyrazów z „ ” wg podane- 
go warunku. Pisownia wyrazów z „ó”. Rozmowa 
nt. bezpiecznych wakacji Uk adanie zda  zda   
z czasownikami z przeczeniem „nie”. Pisanie 
wielozdaniowej wypow. nt. wakacyjnych planów.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, 
dodawanie wyra e  mianowanych (m) w zakresie 
100. Dokonywanie oblicze  czasu z wykorzysta- 
niem zegara. Obliczenia kalendarzowe,  
odczytywanie informacji z kalendarza. 

3.1 Tajemniczy kwiat 
paproci

Poznanie opowiadani H. Zdzitowieckiej
„Kwiat paproci”. Czytanie opowiadania 
z podzia em na role z jednoczesnym 
tworzeniem scenek pantomimicznych. 
Obserwacja okazu paproci. Pisanie 
wyrazów z „ó” i „u” i czasowników  
z przeczeniem „nie”. Dodawanie i odej- 
mowanie w zakr. 100 – zad. ró ne.

Przesilenie letnie – najkrótsza noc w roku. 
Przeprowadzanie obserwacji okazu paproci. 
Cechy paproci. Chronione gatunki paproci. 
Bezpieczne wakacje.

3.2 wi toja skie 
zwyczaje

Ogladanie ilustracji i s uchanie infor- 
macji nt. zwyczajów wi toja skich. 
Wypowiedzi nt. wiersza „Wianki”.  
Klasyfikowanie wyrazów z „ ” wg po- 
danego warunku. Tworzenie zdrobnie . 
Portret taty na podst. wiersza i w as- 
snych prze y . Dodawanie wyra e  
mianowanych (m) – zad. tekstowe.        

Poznawanie zwyczajów nocy wi toja skiej. 
Symbolika ognia i wianków. Wyj tkowy dzie   
w kalendarzu – „Dzie  Taty”. Przestrzeganie 
zasad zachowania podczas uroczysto ci 
szkolnych i w ró nych miejscach podczas 
wakacji.

35. Do wakacji 
tu , tu ...

3.3 Bezpieczne 
wakacje

Rozmowa na tem. ulubionych form 
sp dzania czasu podczas wakacji. 
Ogl danie prezentacji „Bezpieczne 
wakacje”. Uk adanie i pisanie 
„Przestróg dla dzieci”. Przypomnienie 
numerów alarmowych. Obliczenia 
zegarowe i kalendarzowe. 
Odczytywanie informacji z kalendarza.

Poznanie i nauka piosenki „Pami taj o tacie”. 
piewanie piosenki „Wakacji czas”, improwizacja 

ruchem s ów piosenki.

Przedstawienie kredkami olejnymi tajemniczego 
kwiatu ro liny wed ug w asnego wyobra enia  
(„Mój kwiat paproci”).  Rysowanie portretu taty. 
Rysowanie znaczków zakazu dla 
niebezpiecznych zachowa  i zabaw.

3.4 Wakacyjne plany

Rozmowa na temat tre ci wiersza 
„Wakacje, wakacje”. Wyró nianie  
w wierszu informacji na podany temat. 
Pisanie wielozdaniowej wypowiedzi na 
temat swoich planów na wakacje. 
Tworzenie „alfabetu wakacyjnych 
wyrazów”. Co ju  potrafi : 
rozwi zywanie zada  ró nych.

Pisanie pozdrowie  z wakacji w programie 
WordPad – zaznaczanie tekstu, stosowanie 
pogrubienia, kursywy i podkre lenia. 3.5 Ze wiadectwem 

w d oni

Uroczyste zako czenie roku szkolnego 
– wprowadzenie sztandarów i wys u- 
chanie hymnu. Wyst pienie dyrektora 
szko y i zaproszonych go ci. Wr cze- 
nie wiadectw. Cz  artystyczna: 
„Wakacji czas”. Spotkanie z wycho- 
wawc : przypomnienie o bezpiecze - 
stwie i sk adanie wakacyjnych ycze .

Rozwijanie poczucia rytmu – wiczenia we 
wznoszeniu i opuszczaniu ramion, kr enia, 
podrzuty i chwyty, sk ony tu owia z szarf  
uniesion  obur cz, przeskoki obunó  w przód, 
wymy lanie kroków tanecznych do fragmentów 
muzyki.



Przeczytaj dzieciom tekst H. Zdzitowieckiej „Kwiat paproci”. 
Swobodnie porozmawiaj z dzie mi na temat tre ci zadaj c 
dzieciom pytania, np.: Kiedy zakwita papro ? Jak wygl da kwiat 
paproci? Dlaczego Jurek wybra  si  wieczorem do lasu? Czego 
wystraszy  si  ch opiec? Co przyniós  Jurek do domu? Czy Jurek 
powinien sam chodzi  do lasu?  

„Kwiat paproci” Co by  zrobi , gdyby  znalaz  kwiat 
paproci? Komu pierwszemu by  o tym 
opowiedzia ? Dlaczego? 

Ucze : poznaje w a ciwo ci paproci, 
wiczy wyró nianie czasowników 

w zdaniach, wiczy pisowni  wyra- 
zów z „ó”, „u” oraz czasowników  
z przeczeniem „nie”, wiczy dodawa- 
nie i odejmowanie w zakresie 100.Wyznacz dzieci, które b d  czyta y opowiadanie „Kwiat paproci”  

z podzia em na role i dzieci, które jednocze nie b d  tworzy y 
scenki pantomimiczne wyra aj ce nastój i emocje. Dzieci 
inscenizuj  opowiadanie. Nast pnie dzieci wys uchuj  
piosenk  Alibabek „Kwiat jednej nocy”. Dzieci okre laj  nastrój 
piosenki i porównuj  j  z nastrojem opowiadania.

„Zakwita raz, tylko 
raz, bia y kwiat”

Przedstaw dzieciom plansze z paprociami (d ugosz królewski, 
pióropusznik strusi). Obserwuj  li cie paproci pod lup . Powiedz 
dzieciom, e na li ciach paproci cz sto siadaj  owady – wietliki 
(zwane powszechnie robaczkami wi toja skimi), które  
w ciemno ci b yszcz  i by  mo e za ich przyczyn  powsta a 
legenda o kwiecie paproci oraz, e pod li mi znajduj  si  ma e 
kropeczki – zarodniki, z których powstan  nowe paprocie.

Papro  pod lup

plansz  przedstawiaj ca ró ne 
gatunki paproci, li  paproci, lup , 
piosenk  zespo u Alibabki „Kwiat 
jednej nocy”, dla ka dego ucznia: 
zadania na czenie cz ci zda   
z wyró nieniem czasowników  
z przeczeniem „nie”, zadania na 
dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 100.35.1 Tajemniczy 

kwiat paproci
Wyszukajcie w tek cie opowiadania wyrazów z „ó” lub „u”. 
Powiedz dzieciom by przepisa y je do zeszytu, a nast pnie 
u o y y i napisa y zdania z tymi wyrazami, np.:  
Najkrótsza noc jest w czerwcu. Paprocie wygl daj  jak 
pióropusze.  
Po sko czonym zadaniu popro  wybrane dzieci o g o ne 
przeczytanie napisanych zda .

ó czy u?

kartk  bia ego papieru, kredki 
olejne.

Dzieci przedstawiaj  kredkami olejnymi na bia ych kartkach 
papieru tajemniczy kwiat ro liny wed ug w asnego wyobra enia   
– „Mój kwiat paproci”. Po sko czeniu pracy dzieci organizuj  
wystawk  prac i krótko wypowiadaj  si  na temat ich pracy.  Praca plastyczna:  

„Mój kwiat paproci”

Dzieci czytaj  cicho ze zrozumieniem fragmenty zda  i cz  je  
w ca o , np.: Nie niszcz... (po czy  z) ...le nej przyrody,  
Nie zrywaj... (po czy  z) ...nieznanych ro lin i ich owoców, 
Nie p osz... (po czy  z) ...le nych ptaków i zwierz t. 
Na koniec zadania wyró niaj  (podkre laj ) czasowniki  
z przeczeniem „nie”.

w. j zykowe: 
„Le ne zasady”

Zadania 
matematyczne

Dzieci rozwi zuj  zadania utrwalaj ce dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 100, np.: uzupe niaj  tabel  w brakuj ce liczby (sum  
lub jeden ze sk adników), cz  liczby dwucyfrowych z ich 
zapisem w formie wyrazów, uzupe niaj  grafy strza kowe. 
 
Na koniec lekcji egnaj  si  ze sob , machaj c z u miechem i 
ycz c innym mi ego popo udnia.

Plansza przedstawiaj ca ró ne 
gatunki paproci.

Przepisywanie z podr cznika 
wyrazów z ,„ó” i „u”, pisanie zda   
z tymi wyrazami, np.: Najkrótsza 
noc jest w czerwcu. Paprocie 
wygl daj  jak pióropusze.

Naucz si  opowiada  
przygod  Jurka.



Poka  dzieciom ilustracje przestawiaj ce zwyczaje wi toja skie: 
puszczanie wianków na wod , skoki przez ognisko, poszukiwanie 
kwiatu paproci.  
Opowiedz dzieciom o tych zwyczajach mówi c sk d si  wywodz  
i jakie znaczenie w yciu ludzi mia y dawniej, a jakie dzi .

Zwyczaje 
wi toja skie

Wyobra  sobie, e jeste  robaczkiem 
wi toja skim. Który ze zwyczajów, 

wyda by ci si  najdziwniejszy? 
Z jakiego prezentu twój tata 
ucieszy by si  najbardziej?

ucze : opowiada o zwyczajach 
wi toja skich, czyta ze 

zrozumieniem wiersz, wyró nia w 
nim wyrazy z „ ”, zapisuje  
zdrobnienia do podanych przymio- 
tników, rozwi zuje zadania tekstoweG o ne przeczytaj wiersz S. Szuchowej „Wianki”. Swobodnie 

porozmawiaj z dzie mi na temat tre ci i spytaj poszczególne 
dzieci: O jakim zwyczaju opowiada wiersz? Gdzie znajduj  si  
dziewczynki i co one robi ? „Trzy dziewczynki 

wianki plot ...”

Dzieci tworz  zbiór rzeczowników i czasowników z rozsypanych 
kartoników. Popro  wybrane dzieci by g o no odczyta y wyrazy  
z „ ” (rzeczowniki: ka, p ki, b ki, p czki, pl sy; czasowniki: 
fruwaj , wiruj , ta cz , zrywaj , plot ). Nast pnie dzieci zapisuj  
te wyrazy w zeszytach z podzia em na rzeczowniki i czasowniki. 
Zrób to samo na tablicy. Dzieci mog  wypowiada  i zapisywa  
jeszcze inne wyrazy z „ ”.

P ki i b ki  
wiruj  i ta cuj

du e ilustracje przedstawiaj ce 
zwyczaje wi toja skie, piosenk  
„Pami taj o tacie”, dla ka dego 
dziecka: kartoniki z wyrazami „ ” do 
tworzenia zbiorów rzeczowników  
i czasowników, karty z lukami na 
wpisanie zdrobnie  wed ug 
podanego wzoru, zadania 
matematyczne w zakr. 100.35.2 wi to- 

ja skie zwyczaje
Dzieci tworz  zdrobnienia do podanych rzeczowników i zapisuj  
je wed ug wzoru:  
du y wianek – ma y ..., du a ód  – ma a ..., du a ryba – ma a ..., 
du a awa – ma a ..., du e jezioro – ma e ... 
Nast pnie dzieci uk adaj  i zapisuj  3 zdania z wybranymi 
zdrobnieniami. Popro  wybrane dzieci o g o ne przeczytanie 
zda .

W ma ym jeziorku, 
du a ryba.

kartk  bia ego papieru, kredki.

Popro  dzieci by cicho przeczyta y wiersz L. Maria skiej „Jak 
rysowa  tat ”. Nast pnie przeczytajcie go na g os. Porozmawiaj 
z dzie mi o zbli aj cym si  Dniu Ojca, o ich tatusiach, zach  do 
opisywania ich wygl du. Zadaj pytanie: w jaki sposób mo emy 
wyrazi  uczucia do swojego tatusia z okazji Dnia Ojca? 

Dzie  Ojca

Dzieci tworz  portret taty przy pomocy kredek. Po wykonanej 
pracy organizuj  wystawk  rysunków. Popro  ka de dziecko by 
krótko skomentowa o swoj  prac . Na koniec dzieci s uchaj  i 
ucz  si  piosenki „Pami taj o tacie”. 
 

Rysujemy tat

Zadanie 
matematyczne

Dzieci rozwi zuj  zadania tekstowe na dodawanie wyra e  
mianowanych (m) w zakresie 100 wed ug twojego pomys u, np.  
Olek zaplanowa  dla taty tor sprawno ciowy, w którym 25 m musi 
pokona  skacz c na jednej nodze, 20 m przej  ”tip-topami” i 10 
m na czworakach. Oblicz, ile metrów ma ca y tor? 
Dzieci zapisuj  wyniki na tablicy i w zeszytach. 

umie  ilustracje przedstawiaj ce 
zwyczaje sobótkowe, zapisz 
wyrazy z „ ” (rzeczowniki i 
czasowniki) oraz dzia ania i wyniki 
zada  tekstowych.

dzieci notuj  rzeczowniki i 
czasowniki z „ ”, np.: ka, p ki, 
b ki, p czki, pl sy, fruwaj , wiruj , 
ta cz , zrywaj , plot  oraz 
zapisuj  dzia ania i wyniki zada  
tekstowych.

Naucz si  recytowa  wiersz 
„Jak rysowa  tat ”.



Porozmawiaj z dzie mi o ich ulubionych formach sp dzania 
czasu podczas wakacji. Nast pnie przedstaw prezentacj  
„Bezpieczne wakacje” z pozytywnymi przyk adami (rysunkami). 
Zadaj dzieciom pytania: Co mo e wydarzy  si  gdy pójdziemy 
sami do lasu? Co mo e wydarzy  si , gdy b dziemy k pa  si   
w niedozwolonym miejscu? Zach  dzieci do wymy lenia innych 
pyta  zaczynaj cych si  od s ów: „Co mo e sta  si ..”.

Co mo e sta  si ... Kto najbardziej powinien dba  o twoje 
bezpiecze stwo na wakacjach? Jak 
zachowa by  si  w czasie burzy? 
Zademonstruj bez u ycia s ów. 
 

Ucze : ocenia post powanie postaci 
i wypowiada si  na temat zagro e , 
uk ada i zapisuje zdania b d ce 
wakacyjnymi przestrogami dla 
dzieci, dokonuje oblicze  czasu z 
wykorzystaniem zegara i kalendarzaPoka  dzieciom kilka rysunków przedstawiaj cych bezpieczne  

i niebezpieczne sytuacje podczas wypoczynku letniego, np. Dwa 
rysunki przedstawiaj ce k piel dzieci (jeden pokazuje k piel pod 
opiek  doros ej osoby, a drugi – k piel bez opieki doros ego).  
W podobny sposób przedstaw inne sytuacje. Popro  dzieci  
o samodzielne wybranie i kolorowanie rysunków z bezpiecznymi 
zachowaniami.

Bezpiecznie nad 
wod

Porozmawiaj z dzie mi na temat niepokolorowanych rysunków  
i zach  do u o enia zda  – przestróg dla dzieci, np.: Nie k p si   
w niedozwolonym miejscu, Nie chod  sam do lasu, Nie bierz 
s odyczy od nieznajomych, Podczas burzy nie chowaj si  pod 
drzewem, Nie baw si  w pobli u pracuj cych maszyn rolniczych, 
itp. Zapisz propozycje na tablicy.

Wakacyjne 
przestrogi 

prezentacj  multimedialn  
„Bezpieczne wakacje”, plansz   
z numerami alarmowymi,  
dla ka dego dziecka: 
rysunki przedstawiaj ce bezpieczne 
i niebezpieczne sytuacje, zadania 
na obliczenia zegarowe, 
kalendarzowe zegary, zadania  
z dniami tygodnia (patrz: tre  lekcji)35.3 Bezpieczne 

wakacje
Dzieci przepisuj  zdania z tablicy do zeszytu ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na pisowni  roz czn  czasowników  
z przeczeniem „nie”, jako „przestrogi dla dzieci”. Przypomnij 
numery alarmowe Pogotowia ratunkowego, Policji, Stra y 
Po arnej i numeru ratunkowego. Zach  dzieci do zapisania  
w zeszycie numerów alarmowych wed ug wzoru: Numer 
ratunkowy – 112, Pogotowie ratunkowe – 999, itd.

Numery alarmowe

kalendarz i tarcze zegarowe.

Zainspiruj dzieci do narysowania znaczków zakazu dla 
niebezpiecznych zachowa  i zabaw, np. znaczek zakazu dla 
k pieli w niebezpiecznym miejscu, znaczek zakazu dla zabawy  
w pobli u jezdni, znaczek zakazu dla zabawy w pobli u maszyn 
rolniczych, itp. Po sko czonym zadaniu dzieci organizuj  
wystawk  i rozmawiaj  o pracach.

Mój w asny znak 
zakazu

Dzieci wykonuj  obliczenia zegarowe o tre ci typu: 
Ile godzin up yn o od godz. 9.00 do godz. 13.00? od godz. 7.00 
do godz.15.00? Wykonuj  wiczenia praktyczne na zegarach  
w klasie (przyniesionych tarczach zegarowych).  
Nast pnie dzieci zapisuj  odpowiedzi i zaznaczaj  podane 
godziny na tarczach zegarowych w karcie pracy.

Ile min o godzin?

Dni tygodnia

Dzieci odczytuj  informacje z kalendarza i zapisuj  odpowiedzi, 
np. Które czerwcowe dni to pi tki? (dzieci zapisuj  daty 
wszystkich pi tków w czerwcu) Które dni lipca to wtorki? (dzieci 
zapisuj  daty wszystkich wtorków w lipcu). Nast pnie dzieci 
zapisuj  nazwy dni tygodnia (w lipcu) zgodnie z podanymi 
datami, np.: 7 VII – roda, 12 VII – ... 22 VII – ... 26 VII – ...

wy wietl prezentacj  multimedialn  
„Bezpieczne wakacje”, umie  
plansza z numerami alarmowymi, 
oraz zapisz zdania b d ce 
przestrogami dla dzieci.

dzieci przepisuj  zdania b d ce 
przestrogami wakacyjnymi oraz 
zapisuj  numery alarmowe.



Dzieci wspólnie przygotowuj  wystawk  z widokówkami  
i zdj ciami przedstawiaj cymi ró ne ciekawe miejsca w Polsce  
i za granic . Nast pnie ogl daj  j  i komentuj . Porozmawiaj  
z dzie mi na temat ogl danych miejsc i w asnych do wiadcze  
zadaj c pytania typu: Które z prezentowanych miejsc mo e by  
ciekawe, atrakcyjne i zach ca nas, aby je odwiedzi ? 

Gdzie pojad  w te 
wakacje?

Co by by o, gdyby wakacje trwa y tylko 
cztery dni? Jakby  je sp dzi ? 
Wymie  7 rzeczy, które koniecznie 
musisz zabra  na wakacje.

Ucze : wyró nia w wierszu informa- 
cje na zadany temat, potrafi napisa  
wielozdaniow  wypowied  nt. waka- 
cyjnych planów, potrafi tworzy  bez- 
osobow  form  czasownika, piewa 
z innymi piosenk  „Wakacji czas”.G o no przeczytaj wiersz D. Ludwiczak „Wakacje, wakacje”. 

Zach  dzieci do wyszukiwania w wierszu fragmentów mówi - 
cych o tym, po co wymy lono wakacje (np. po to, aby k pa  si   
w jeziorze, by zbiera  muszelki, kamyki, s ucha  kukania kuku ki 
itp). Popro  wybranych uczniów o g o ne przeczytanie tych 
fragmentów. Porozmawiaj z dzie mi o ich planach wakacyjnych, 
spytaj gdzie i z kim chc  pojecha  na wakacje.

Praca z tekstem

Dzieci wyszukuj  w wierszu nazwy czynno ci (czasowniki)  
w formie bezosobowej. Wybrane dzieci czytaj  g o no te wyrazy  
i zapisuj  je na tablicy. Wszystkie dzieci zapisuj  je  
w zeszycie. Nast pnie dzieci wykonuj  wiczenie na tworzenie 
form bezosobowych wed ug wzoru: zbiera  – ja zbieram, k pa  
– ja k pi  si , st pa  – j  st pam, podziwia  – ja podziwiam, 
ogl da  – ja ogl dam, s ucha  – ja s ucham, itp. 

Zabawy j zykowe

widokówki ró nych atrakcyjnych 
miejsc w Polsce i za granic  
 
dla ka dego dziecka: 
karty z literami alfabetu do 
stworzenia „alfabetu wakacyjnych 
wyrazów”, zadania matematyczne 
(patrz: tre  lekcji).

35.4 Wakacyjne 
plany

Przypomnij dzieciom piosenk  „Wakacji czas”. Dzieci piewaj  j  
i improwizuj  ruchem s owa piosenki.

Roz piewane 
wakacje

widokówki i zdj cia ró nych 
ciekawych miejsc w Polsce i za 
granic .

Dzieci zapisuj  w zeszycie wypowiedzi nt. wakacyjnych planów, 
np.: W czasie wakacji chcia bym zobaczy  wiele ciekawych 
miejsc. Interesuj  si  przyrod , dlatego chc  odwiedzi  Ogród 
Botaniczny w Poznaniu i Palmiarni , gdzie mo na podziwia  
wspania e okazy ro lin. Marz  równie , aby pojecha  do mojej 
cioci, która mieszka nad morzem, bo znowu b dziemy k pa  si  
w Ba tyku i zbiera  pi kne muszelki.

Marzenia wakacyjne

Dzieci samodzielnie tworz  „alfabet wakacyjnych wyrazów”. 
wed ug podanego wzoru: A jak aquapark, B jak Ba tyk, C jak 
ciep o, D jak Dar owo, itd. Po zako czeniu zadania wybrane 
dzieci g o no czytaj  swój „alfabet”. Wakacyjny alfabet

w. sprawno ci 
rachunkowej

Dzieci wykonuj  zadania utrwalaj ce dodawanie i odejmowanie w 
zakresie 100 i mno enie w zakresie 50, np. Oblicz ró nic  liczb 
46 i 16, Od sumy liczb 14 i 3 odejmij sum  liczb 12 i 5,  
do podanych liczb dopisz w okienkach liczb  3 razy wi ksz ,  
np.: 3 – liczba 3 razy wi ksza to..., 8 – liczba 3 razy wi ksza to..., 
7 – 3 razy wi ksza to... 

zapisz czasowniki w formie 
bezosobowej i osobowej wed ug 
wzoru: zbiera  – ja zbieram, k pa  
– ja k pi  si  itd.

Dzieci przepisuj  z tablicy 
czasowniki w formie bezosobowej 
oraz zapisuj  wielozdaniow  
wypowied  na temat swoich 
planów wakacyjnych.



Powitaj dzieci i popro  o zaj cie wyznaczonych miejsc przez 
wychowawc .

Powitanie Który dzie  ze szko y wspominasz 
najmilej? Dlaczego? 
Co w ci gu tego roku szkolnego by o 
dla ciebie najciekawsze?

ucze : wie, w jakim stroju przyj  na 
uroczysto  zako czenia roku 
szkolnego i jak zachowywa  si  
podczas tej uroczysto ci, s ucha 
wypowiedzi dyrektora i cz ci artysty 
cznej, piewa z innymi piosenkUczestniczenie w uroczystym zako czeniu roku szkolnego wg 

harmonogramu obowi zuj cego wszystkich uczniów szko y.

Uroczyste 
zako czenie roku 

1) zachowanie szacunku do wprowadzonych sztandarów i 
podczas piewania hymnu,

wiadectwa uko czenia klasy 
drugiej dla ka dego ucznia 
 
napis: Do zobaczenia w klasie 
trzeciej!

35.5 Ze wiade- 
ctwem w d oni

2) wys uchanie wyst pienia dyrektora szko y i zaproszonych 
go ci,

3) odebranie wiadectw uko czenia klasy drugiej z r k dyrektora  
i wychowawcy,

4) Uwa ne s uchanie cz ci artystycznej w wykonaniu starszych 
kole anek i kolegów oraz piewanie na zako czenie uroczysto ci 
piosenki „Wakacji czas” z wszystkimi uczniami szko y.

Spotkanie  
z wychowawc

Spotkaj si  z dzie mi w klasie. Podziel dzieci na dwie grupy. 
Dzieci graj  w kalambury. Ustalaj  po trzy has a zwi zane  
z ulubionymi wakacyjnymi czynno ciami do pokazania i wybieraj  
po trzy osoby, które je przedstawi . Po zako czeniu zabawy 
porozmawiaj z dzie mi na temat zachowania bezpiecze stwa  
w ró nych sytuacjach podczas sp dzania wakacji. Wymie cie 
wakacyjne yczenia i po egnajcie si . Do zobaczenia za rok!

Napis: Do zobaczenia w klasie 
trzeciej!

W czasie wakacji prowadzi  
swój „Wakacyjny pami tnik”.



W omawianym programie dostrzegam atrakcyjne dla uczniów formy działania
 na każdym etapie zajęć (…) Zaproponowane w scenariuszach zajęcia pozwalają 

na osiąganie celów edukacyjnych poprzez budowanie radosnej i przyjaznej atmosfery 
w grupie, co sprzyja aktywnemu uczeniu się uczniów. (…) Struktura zajęć nie ogranicza 
uczestników (tak nauczyciela, jak i uczniów) do przyjęcia jednego słusznego, sposobu 

ich realizacji, lecz pozostawia możliwość dokonywania modyfikacji poprzez 
rozszerzanie wątków, zastępowanie pewnych treści innymi, itp. Interesującym 

pomysłem są zaproponowane do każdych zajęć pytania HOT, które stymulują myślenie 
uczniów. (…) Podsumowując, obudowę dydaktyczną programu „4ELT innowacyjny 

zintegrowany program nauczania w klasach I-III w Wielkopolsce” uważam za 
propozycję wartościową zarówno dla początkującego nauczyciela, jak i nauczyciela 

doświadczonego, który z pewnością znajdzie w niej wiele cennych inspiracji 
sprzyjających doskonaleniu własnego warsztatu dydaktycznego.

prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Stwierdzam, że opiniowany przeze mnie materiał („4ELT Innowacyjny zintegrowany 
program nauczania w klasach I-III,” którego autorką jest Małgorzata Szukała, wraz 
z obudową dydaktyczną nauczania wczesnoszkolnego stworzoną w projekcie 4ELT) 
jest bardzo dobrą propozycją edukacyjną dla nauczycieli –wychowawców uczących 

w klasach młodszych, dla których rzeczywista integracja jest priorytetem w ich 
codziennej pracy. Jest to także bardzo atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy 

z natury są dociekliwi, kreatywni, myślą niekonwencjonalnie, pod warunkiem jednak, 
że się im na to pozwoli, że stworzy się w szkole, klasie szkolnej przestrzeń do działania, 
doświadczania, eksperymentowania i popełniania błędów. Takie możliwości – zdaniem 

recenzenta – stwarza zarówno „Program 4ELT”, jak i opracowana na jego potrzeby 
obudowa dydaktyczna.

dr Grażyna Rura
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	II.17.4 Niezwykle eleganckie ptaki
	II.17.5 Zimna Arktyka
	II.18 Aktywni zimą
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	II.25 Pomysłowa wiosna
	II.25.1 Pomylona wiosna
	II.25.2 Dookoła kwietnia...
	II.25.3 Na czterech kółkach
	II.25.4 Fruwająca krowa
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