
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

SCENARIUSZE ZAJĘĆ WCZESNOSZKOLNYCH
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1. Powroty i wspomnienia
2. Szkoła radosna i bezpieczna
3. Zdrowe odzywianie
4. Jesień w polu
5. Sprzątanie świata
6. Jesień w lesie
7. O tolerancji
8. Oblicza jesieni
9. Piękna nasza Polska
10. Jesienny spacer po stolicy
11. Z bibliotecznej Półki
12. W grudniu po południu
13. Radość obdarowywania
14. Magia Czasu Świąt
15. Karnawał
16. Szybko mija czas
17. Dziadek, babcia, miód, malina
18. Kwietniowe nastroje
19. Nie lejemy wody
20. Bliżej przyrody
21. Wiosna tu i tam
22. Moja Ojczyzna
23. Nasi czworonożni przyjaciele
24. Duże miasta i male miasteczka
25. Majówka
26. Podróże po Polsce
27. Nasze zabawy i rozrywki
28. Wakacji czas!

Arleta Mytko

Arleta Mytko

Arleta Mytko

Arleta Mytko

Arleta Mytko

Arleta Mytko

Arleta Mytko

Arleta Mytko

Anna Szychta

Anna Szychta

Anna Szychta

Anna Szychta

Anna Szychta

Anna Szychta

Teresa Pietrala

Teresa Pietrala

Teresa Pietrala

Teresa Pietrala

Teresa Pietrala

Teresa Pietrala

Teresa Pietrala

Radosława Jurga

Radosława Jurga

Radosława Jurga

Radosława Jurga

Radosława Jurga

Radosława Jurga

Radosława Jurga

Spis treści

Autorem wszystkich scenariuszy Treningu Twórczości jest Małgorzata Szukała

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.



Wprowadzenie

Zadanie

Punktacja

WWW.PROGRAM.4ELT.PL 3
klasa"Dawno temu w trawie" oraz "Mrówka Z", to jedne z wielu filmów 

opowiadaj cych o ma ych mieszka cach ki. Nic dziwnego, obserwacja 
owadów lub ma ych zwierz t mo e by  bardzo interesuj ca. Czy 
zainspiruje Was do wymy lenia ciekawego przedstawienia?

Zadaniem dru yny b dzie stworzenie oryginalnego przedstawienia, w którym g ówny 
bohater wyruszy w podró  do odleg ej cz ci Polski, aby pomóc pewnemu mieszka cowi 

ki lub pola. O jego problemie przeczyta w li cie, który przypadkowo wpadnie w jego 
r ce. Podczas przedstawienia bohater b dzie wygl da , jakby faktycznie podró owa , 
dowie si  trzech ciekawych rzeczy, które potem umo liwi  mu rozwi zanie problemu. 
Cz  przedstawienia rozegra si  na ce lub na polu. Za pomoc w rozwi zaniu 
problemu bohater otrzyma pewien bardzo przydatny prezent.

Bohater
Mo e by  czymkolwiek, nie musi by  odgrywany przez cz onków dru yny. 
Przypadkiem przeczyta list opisuj cy problem pewnego mieszka ca ki/pola. 
Wyruszy w podró  do odleg ego miejsca Polski, aby pomóc autorowi listu. W 
podró y dowie si  trzech ciekawych rzeczy, dzi ki którym rozwi e jego problem

1. Pomocy, mamy 
problem!

Mieszkaniec 
ki/pola

Mo e by  dowolnym owadem lub zwierz ciem zamieszkuj cym k  lub pole. 
Musi by  odgrywany przez cz onka dru yny.  
Poprosi w li cie o pomoc w rozwi zaniu pewnego problemu.  
Za otrzyman  pomoc obdaruje bohatera przydatnym dla niego prezentem.

Podró
Tras  podró y dru yna musi zaznaczy  na mapie Polski w dowolnym momencie 
przedstawienia. Wra enie podró owania mo e zosta  osi gni te w dowolny 
sposób, musi jednak przedstawia  bohatera w podró y do lub z miejsca, w 
którym mieszka autor listu. 

Prezent Zostanie ofiarowany przez mieszka ca ki/pola w zamian za pomoc udzielon  
mu przez bohatera. Mo e by  czymkolwiek, powinno by  to jednak co , co 
b dzie przydatne dla bohatera.

Limit czasu
Limit czasu prezentacji rozwi zania tego zadania wynosi 8 minut. Oprócz 
prezentacji rozwi zania, powinno si  w nich zawrze  tak e ustawienie 
rekwizytów.

Pomys owo  ca o ci przedstawienia (oryginalno , skuteczno )........................ 1 - 15p. 
Jako  przedstawienia (s yszalno , ruch, prezencja sceniczna)........................... 1 - 10p. 
List znajduje si  w prawid owo zaadresowanej kopercie....................................... 0 lub 5p. 
Pomys owo  problemu mieszka ca ki/pola........................................................ 1 - 10p. 
Pomys owo  sposobu, w jaki uzyskano wra enie faktycznej podró y.................. 1 - 10p. 
Trasa podró y zosta a zaznaczona na mapie Polski .......................................... 0 lub 10p. 
Jak dobrze trzy ciekawostki s  wplecione w przedstawienie.................................. 1 - 10p. 
Wygl d zewn trzny mieszka ca ki/pola .............................................................. 1 - 10p. 
Pomys owo  prezentu ofiarowanego bohaterowi.................................................. 1 - 10p. 
Jak dobrze dru yna pracowa a razem..................................................................... 1 - 10p. 
Maksymalna liczba punktów.........................................................................................100
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Wspólne pocztówki Problem miesi ca: 
wrzesie

szary papier, kartony lub kartki A3 (po jednej dla ka dej dru yny) dla ka dej grupy - opis problemu miesi ca, szary papier

farby kartki, d ugopisy

Uczestnicy siadaj  w kr gu i po kolei lub na ochotnika odpowiadaj  na pytania: 
- Z czego dzisiaj najbrdziej si  ciesz ? 
- W czym rok szkolny jest podobny do wakacji?

O kim mowa? - Uczestnicy siadaj  w kr gu. Zastanawiaj  si  przez chwil , któr  
osob  z klasy chcieliby opisa . Nast pnie ka de dziecko opowiada o jakim  koledze 
lub kole ance, a pozostali zgaduj , o kogo chodzi.

Nie zabijaj 
mnie 

spojrzeniem

Dzieci stoj  w kr gu. Jedna osoba wychodzi z klasy. Spo ród pozosta ych 
wybieramy jedn , która za pomoc  mrugni cia oczami b dzie eliminowa  
pozosta ych uczniów (wyeliminowani kucaj  lub osuwaj  si  na ziemi ). Osoba, 
która wysz a, wraca, staje w rodku ko a i musi zgadn , kto jest "morderc ".

Problem 
miesi ca

Wyt umacz uczniom, e co miesi c b d  pracowali w grupach nad stworzeniem 
rozwi zania pewnego problemu. Prezentacja rozwi zania b dzie mia a zazwyczaj 
form  krótkiego przedstawienia stworzonego przez dru yn , spe niaj cego kryteria 
opisane w tre ci zadania i punktacji. Rozdaj dru ynom opisy problemu miesi ca.

Podzia  na 
grupy

Praca na zaj ciach Treningu Twórczo ci b dzie odbywa a si  przede wszystkim w 
grupach. Uczestnicy podzieleni na dru yny b d  rozwi zywali problemy miesi ca. 
Wa ne, aby dzieci mia y mo liwo  wspó pracy z ró nymi osobami. Zastanów si  
wi c w jaki sposób b dziesz dzieli  klas  (drog  losowania, czy w inny sposób).

Analiza 
problemu

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.

Zasady 
wspó pracy

Zadaniem ka dej grupy jest spisanie najwa niejszych zasad wspó pracy w grupie. 
Mog  one mie  ró n  form  (np. rymowanki, czy humorystycznych wskazówek), 
pod warunkiem, e b d  sformu owane w sposób pozytywny (bez uzycia "nie"). Na 
koniec wybierzcie najlepszy kodeks, udoskonalcie go i zawie cie w klasie.

Analiza 
problemu  

c.d.

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.

Zasady wspó pracy zosta y przypomniane, mo na wi c zabra  si  do pracy. 
Zadaniem ka dej dru yny jest przygotowanie wspólnej pocztówki z wakacji. Dzieci 
wypisuj  najpierw wszystkie miejsca odwiedzone w czasie wakacji przez 
wszystkich cz onków grupy. 

Wspólna 
pocztówka

Kto, co, kiedy
Dru yny jeszcze raz wypisuj  wszystkie rzeczy, które s  do zrobienia i dziel  si  
zadaniami - pisz , kto jest odpowiedzialny za dany element i do kiedy nale y to 
zrobi  oraz co b dzie potrzebne do jego wykonania. Nast pnie dru yny zapisuj  
wst pne pomys y na rozwi zanie na du ym arkuszu papieru.

Wystawa Nast pnie na kartonie lub kartce A3 tworz  ilustracj  zawieraj c  
charakterystyczne elementy tych miejsc po czone ze sob  w spójn  ca o . Na 
drugiej stronie wpisuj  poprawnie adres szko y. Pocztówki wieszamy  w klasie jako 
wystaw  zatytu owan  "Tam byli my".

Problem w 
problemie

Paradoksalna burza mózgów (zwana te  odwrotn ) polega na przedstawieniu 
problemu w odwrotny sposób. 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 "Co NIE mog oby by  problemem mieszka ca ki"
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Co nas ciekawi? Podró e  
ma e i du e

szary papier stoper, miejsce wyst pu, map  Polski, arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, 
karteczki samoprzylepne, drobny upominek dla wszystkich uczestników (dyplom, 
naklejka)

rolk  plasteliny, materia y potrzebne do wykonania kostiumu mieszka ca ki oraz 
innych elementów przedstawienia

wszystkie materia y i przedmioty niezb dne do prezentacji rozwi zania problemu 
miesi ca

Ka dy ze swojej rolki plasteliny tworzy 4 wa eczki. Nast pnie przekszta ca je w 
dowoln  rzecz, staraj c si , by by o to co , czego nie wymy li nikt inny. Na koniec 
wybiera swój najlepszy pomys  i prezentuje klasie. Które pomys y si  nie powtórzy y?

wiczenia gimnastyczne - pomog  dzieciom swobodniej poczu  si  w czasie 
prezentowania rozwi za . 

wiczenia na dykcj  - sprawi , e przedstawienia b d  bardziej zrozumia e. 

Mieszkaniec 
ki/pola

Dru yna w centralnym punkcie kartki rysuje wybranego przez siebie mieszka ca 
ki/pola. Nast pnie, tak jak w mapie my li, odprowadza od niego ga zie, staraj c 

si  nada  mu jak najwi cej cech ludzkich (personifikacja). Dzi ki temu atwiej 
b dzie wymy li  jego kostium, problem oraz list, który napisa . 

Ostatnie 
próby

Przez konkursem daj dru ynom jeszcze troch  czasu na dopracowanie rozwi za  i 
prze wiczenie przedstawienia. Zapytaj tak e uczniów, w jaki sposób powinni 
zachowywa  si  na scenie, aby ich przedstawienie by o zrozumia e/efektowne? 
Przygotuj miejsce wyst pu - rozsu  awki tak, by utworzy  niewielk  scen .

Wra enie 
podró y

W jaki sposób osi gn  w przedstawieniu wra enie podró y? Dru yny wypisuj  jak 
najwi cej odpowiedzi na pytanie "Co si  dzieje w czasie podró y?" (np. przesuwa 
si  krajobraz, obracaj  si  ko a samochodu, wiatr rozwiewa nam w osy). Które 
odpowiedzi s  najbardziej oryginalne i interesuj ce, czy/jak mo na je zrealizowa ? 

Atmosfera 
konkursu

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  w czasie konkursu, jednocze nie skrupulatnie 
wype niaj c obowi zki s dziego. Dok adnie zmierz czas ka dej prezentacji. 
Mo esz przygotowa  te  arkusz punktacji dla ka dej dru yny. Dzi ki temu, zespo y 
b d  wiedzie , jakie by y mocne, a jakie s abe strony rozwi zania.

Co jest 
ciekawe?

W czasie podró y bohater ma dowiedzie  si  trzech ciekawych rzeczy, które 
pomog  mu rozwi za  problem mieszka ca ki/pola. Uczestnicy zastanawiaj  si , 
czego ciekawego dowiedzieli si  podczas wakacji. Czy poznali jakie  ciekawostki 
dotycz ce miejsc, które odwiedzili? 

Prezentacje
W czasie prezentacji uwa nie obserwuj wszystko, co dzieje si  na scenie. Zapisz 
sobie wst pn  punktacj  w czasie/zaraz po ka dym wyst pie. Koniecznie 
porozmawiaj z dru yn  zaraz po wyst pie. Je li nie jeste  pewna/y co do jakiego  
elementu rozwi zania, popro  grup , by opowiedzia a o tym w asnymi s owami. 

Przypomnij dru ynom, e opis problemu nie jest jedynym ród em informacji o 
zadaniu, równie wa na jest punktacja. Niech punktacja stanowi zawsze list  
kontroln  - czy na pewno dru yna zadba a o wszystkie elementy? 

Lista 
kontrolna

Ma e 
karteczki

Wa ne jest, aby pozosta e dru yny uwa nie ogl da y prezentacje innych i stara y 
si  docenia  pomys y swoich konkurentów. Dlatego popro , by ka dy zespó  na 
karteczkach samoprzylepnych zapisa , co najbardziej podobalo mu si  w ka dej 
prezentacji. Mo e to by  cokolwiek, nawet drobny szczegó  nie obj ty punktacj .

Podzia  zada Aby zd y  z przygotowaniem przedstawienia, dru yna MUSI podzieli  si  
zadaniami. Cz  dekoracji i kostiumów mo e powsta  tak e w domu, przypomnij 
jednak dzieciom, e nawet wtedy musz  wykonywa  je SAMODZIELNIE. Na 
koniec dzieci powinny prze wiczy  wymy lone przedstawienie.

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej prezentacji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 
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klasaSwododne wypowiedzi na dany temat. 

G oska, a litera. Rodzaje zda . Pisownia wyrazów z „rz" 
wymiennym i poznanych tytu ów. Pisownia imion, 
nazwisk i nazw miejscowos i du  liter . Alfabet.  
Poj cie „rzeczownik" i jego odmiana przez liczb .

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.  
Porównywanie liczb w zakresie 20 i okre le  cyfra-liczba. 
Zapisywanie liczb s owem i za pomoc  cyfr.  
Obliczenia pieni ne. 

1.1 Witajcie

 
Uroczysto  z okazji rozpocz cia roku 
szkolnego. Powitanie w kr gu piosenk   
„Wszyscy s ...". Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 20. Opowiadanie o swoich 
wakacjach kolegom i kole ankom. 

 
Mapa Polski. Kierunki wiata. Miasta polskie.

1.2 Powitania 
i po egnania

Powitanie w kr gu piosenk  „Wszyscy 
s ...".Uk adanie zda  z rozsypanki wyrazowej. 
Rodzaje zda . G oska, a litera. Porównywanie 
liczb w zakresie 20 z u yciem znaków: „<", „>", 
„=". Wyszukiwanie w wierszu Czes awa 
Janczarskiego „Powitanie" wskazanych 
wyrazów. Pisownia wyrazów z „rz" wymiennym. 
Ilustrowanie wyrazów z „rz". Gra „Memo". 

Powitania. 

1. Powroty  
i wspomnienia 1.3 Planujemy

Wspólne pocztówki

Swobodne wypowiedzi na temat planowania. 
Wspólne redagowanie planu pracy klasy  
w nowym roku szkolnym. Utrwalenie poj cia 
„czasownik". Zapisywanie liczb za pomoc  cyfr 
i s owem. Nauka piosenki „ al nam s onecznej 
swobody". Praca farbami plakatowymi  
do piosenki. Uk adanie i zapisywanie tytu u 
obrazu. Organizowanie galerii obrazów.Zabawa na powitanie przy piosence „Wszyscy s , witam 

was...". Nauka piosenek: „ al nam s onecznej swobody"  
i  „Bursztynek". Tempo i dynamika w piosence. 

Ci cie brystolu wed ug podanych wymiarów.  
Ilustrowanie wyrazów. 
Ilustrowanie farbami plakatowymi do piosenki  
„ al nam s onecznej swobody".  
Wykonanie masy solnej wed ug podanej instrukcji. 
Utworzenie pami tki z wakacji z masy solnej.

1.4 Jeszcze  
o wakacjach

Swobodne wypowiedzi na temat wakacyjnych 
miejscowo ci. Porz dkowanie nazw 
miejscowo ci w kolejno ci alfabetycznej. 
Pisownia nazw miast. Kierunki na mapie. 
Uk adanie zda . Obliczenia pieni ne  
w zakresie 20. 

 
Zasady pracy w pracowni komputerowej. 
 1.5 Pami tki  

z wakacji

Swobodne wypowiedzi na temat 
zgromadzonych pami tek i czytanego wiersza 
Czes awa Janczarskiego „Pami tka z wakacji". 
Utrwalenie poj cia rzeczownik. Odmiana 
rzeczownika przez liczb . Samodzielne 
redagowanie opisu wakacyjnej pami tki. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Nazwy liczb stosowanych w tych dzia aniach.   
Nauka piosenki „Bursztynek".

Zabawy orientacyjno-porz dkowe.  
wiczace ustawianie si  w szeregu i dwuszeregu. 

Zabawy z elementami rzutów pi k . 
Doskonalenie startów z ró nych pozycji.
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Przywitaj dzieci.  
Ustaw je w dwuszeregu.  
Popro  o uwa ne i odpowiednie zachowanie w trakcie uroczystego apelu  
z okazji rozpocz cia roku szkolnego. Rozpocz cie roku 

Dlaczego ludzie si  witaj ? 
Wymy lcie zako czenie do powitania:  
„Witam, witam i ....." 
Jak mog oby wygl da  powitanie tylko  
za pomoc  oczu?

Ucze : 
w trzech zdaniach opowiada o swoich wakacjach, 
piewa piosenk  „Wszyscy s ", 

dodaje i odejmuje w zakresie 20, 
reaguje ruchem na umówiony sygna . 

Posad  dzieci w kr gu. Za piewaj piosenk   „Wszyscy s , witam was", 
animuj c jej s owa klasow  maskotk . Popro  by dzieci ustawi y si  na 
obwodzie ko a w parach twarzami do siebie. Wykonaj ruchy, które dzieci 
powtarzaj , a nast pnie piewaj c piosenk  na sygna   „HOP" przesuwaj  
si  z ko a zewn trznego w  prawo do nowego partnera. Zabawa zostaje 
zako czona, gdy wszystkie dzieci si  przywitaj . 

Przywitanie

1.1 Witajcie...

kartoniki z dzia aniami w zakresie 20  
i ich wynikami,  
klasow  maskotk ,  
nagranie z piosenk  „Wszyscy s ".

Pole  dzieciom wylosowanie kartoników z dzia aniami w zakresie 20  
i ich wynikami. Popro  by dzieci dobra y si  w pary i opowiedzia y sobie  
w trzech zdaniach o swoich wakacjach. Wydaj sygna , na który dzieci 
maj ce karteczki z dzia aniami, poszukuj  dzieci z wynikiem o jeden 
wi kszym od poprawnego. Ponownie opowiadaj  o swoich wakacjach. Matematyczne pary

Odtwórz muzyk . Pole  by dzieci porusza y si  rytmicznie po sali. 
Nast pnie na sygna  „Ludzie do ludzi" dzieci szukaj  pary i ta cz  
dotykaj c si  kolejno: nosami, czo ami, d o mi, uszami. Na ka dy kolejny 
sygna  dzieci szukaj  nowego partnera. „Ludzie do ludzi"

Posad  dzieci w kr gu.  Przeka  pi eczk . Dzieci przekazuj  j  sobie 
kolejno mówi c w jakim s  nastroju i czego chc  nauczy  si  w klasie 
trzeciej. 

Po egnanie
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Dzieci staj  na obwodzie ko a  w parach, twarzami do siebie. Witaj  si  
przy piosence „Wszyscy s ...", piewaj c i wykonuj c odpowiednie ruchy. 
Pole  by na przerwie w muzyce opowiedzia y w parach o tym, co robi y 
podczas wakacji, u ywajac tylko czasowników. Powitanie

Wyobra  sobie, e znikn a kropka, 
wykrzyknik, znak zapytania. Jak inaczej 
oznaczy by  ró ne rodzaje zda ? 
W jaki sposób witasz nowy dzie ? 
Witamy si  z lud mi, a czy warto wita  si  te  
z miejscami, zwierz tami? Je li tak, to jak to 
robisz?

Ucze : 
piewa piosenk  „Wszyscy s ..", 

rozró nia czasownik i przymiotnik, 
uk ada zdania z rozsypanki wyrazowej, 
nazywa rodzaje zda , 
rozró nia g osk  od litery, 
porównuje liczby, u ywaj c znaków 
matematycznych: „<", „>", „=", 
uzasadnia pisowni  wyrazów z „rz", 
ilustruje wyrazy z „rz".

Pole  by dzieci wylosowa y kartoniki z wyrazami: egnamy wakacje,  
witaj, szko o, witajcie, kole anki, witajcie, koledzy, witajcie, nauczyciele, 
egnaj, lesie, egnaj morze, czy, p ywa e , opala e , si . Nast pnie popro  

by dobra y si  parami, uk adaj c zdania. Nast pnie za pomoc  ruchu  
i gestów dzieci prezentuj  klasie swoje zdanie. Pozosta e dzieci odgaduj  
je, nazywaj  i umieszczaj  na tablicy. Na zako czenie zadania zapisuj   
je w zeszytach.

Rodzaje zda

1.2 Powitania  
i po egnania

kartoniki z wyrazami: egnamy wakacje, 
witaj, szko o, witajcie, kole anki, witajcie, 
koledzy, witajcie, nauczyciele, egnaj, 
lesie, egnaj, ko, czy, p ywa e , 
opala e , si ;  wiersz Czes awa 
Janczarskiego „Powitanie",

Popro  dzieci, by policzy y litery w zdaniach umieszczonych na tablicy. 
Nast pnie by policzy y g oski. Wybrane dziecko zapisuje liczby na tablicy  
i porówuje je, u ywaj c znaków wi kszo ci, mniejszo ci i równo ci.

Porównywanie liczb

kartki z bloku technicznego,  
kredki i no yczki.

Dzieci czytaj  cicho wiersz Czes awa Janczarskiego „Powitanie". 
Swobodnie wypowiadaj  si  na temat jego tre ci.  
Popro  o wskazanie w tek cie wyrazów z u o onych na tablicy zda .  
Pole  by uzasadni y pisowni  wyrazów: morze, humorze, pojutrze. 
Nast pnie poda y przyk ady wyrazów, w których „rz" wymienia si  na „r". Powitanie i po egnanie

umie  zdania z rozsypanek 
wyrazowych i porównywanie liczb  
z u yciem znaków: „<", „>", „=".

napisz w kilku zdanich, kogo 
chcia by  powita  w szkole, a z kim 
po egna e  si  na koniec wakacji.

Podaj dzieciom wymiary kart, które b d  wycina y z tektury. Pole  by 
zapisa y na nich pary wyrazów, w których „rz" wymienia si  na „r" i je 
zilustrowa y.  Nast pnie popro  by w parach roz o y y je w kilku rz dach na 
awce. Zapro  dzieci do gry w której kolejno odkrywaj  po dwie karty, 
szukaj c pary. Wygrywa dziecko z najwi ksz  liczb  kart. 
Dzieci staj  w kr gu. Podaj c sobie kolejno pi eczk , u ywaj c tylko 
przymiotników, mówi , jakie by y dzisiejsze zaj cia. Po egnaj dzieci 
"Iskierk ".

„Memo z rz"

Jakie by y zaj cia?
zapisz zdania: pytaj ce, 
rozkazuj ce oznajmuj ce.

nazywa  rodzaje zda , 
porównywa  liczby w zakresie 20  
z u yciem znaków; „<", „>", „=", 
rozró ni  g osk  od litery, 
uazadni  pisowni  wyrazów z „rz". 
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Dzieci siedz  w kregu. W rodku po ó  litery: „P", „L", „A", „N",  
plany lekcji wype nione i puste, kartki z kalendarza, zapiski na kartkach  
z zaplanowanymi dzia aniami. Dzieci ogl daj  zgromadzone rzeczy. 
Zadaj pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi:  
„Co one maj  wspólnego?", „Czego dotycz ?".

Powitanie Dlaczego ludzie planuj ?  
Co warto planowa , a czego nie? 
Co to znaczy, e „co  nie idzie zgodnie  
z planem"? 
Jakie masz sposoby na zapami tywanie 
mi ych zdarze  i mi ych miejsc?  
 Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci na temat czynno ci, jak  jest 

planowanie. Pole  by zastanawi y si  wspólnie, po co si  planuje?  
Dzieci odwo uj c si  do swoich do wiadcze , podaj  przyk ady czynno ci, 
rzeczy, które ostatnio zaplanowali.  Przypomnij poj cie „czasownik". Planowanie

Ucze : 
wypowiada si  swobodnie na temat planowania,  
uk ada zdania, 
wskazuje w zdaniu czasowniki, 
wyja nia ró nic  mi dzy liczb  a cyfr , 
zapisuje liczby s owami, 
piewa piosenk , 

nadaje tytu  obrazowi, 
zapisuje tytu  w cudzys owiu. 
 

Spytaj, czy mo ecie te  zaplanowac prac  w waszej klasie?  
Zaproponuj, aby spisa  propozycje. Dzieci wspólnie redaguj  plan pracy 
klasy w nowym roku szkolnym. Wska  dzieci, które zapisuj  propozycje 
na tablicy i na du ym kartonie. Pozosta e przepisuj  do zeszytu  
i podkre laj  czasowniki. Wszyscy wspólnie akceptuj  plan pracy w klasie 
trzeciej i w asnor cznym podpisem zobowi zuj  si  do niego stosowa .  
Przypomnij o wielkiej literze na pocz tku imienia i nazwiska.

Plan pracy naszej klasy

1.3 Planujemy...

piosenk  „ al nam s onecznej swobody" 
s owa H. Ochocka, muzyka 
F.Leszczy ska, 
kartoniki z liczbami,   
litery: „P", „L", „A", „N",  
plany lekcji wype nione i puste,  
kartki z kalendarza, zapiski na kartkach  
z zaplanowanymi dzia aniami,  
muszelki, ma y plecak,  
okulary s oneczne, kartki w linie.Poka  dzieciom plan lekcji. Zwró  ich uwag  na numeracj  kolejnych 

lekcji. Zapytaj: „Czym ró ni si  liczba od cyfry?". Popro , aby poda y 
wszystkie cyfry, którymi zapisujemy liczby.  
Zapytaj: „Jak inaczej mo na zapisa  liczby?"  
Nast pnie dzieci losuj  po kartoniku z liczb , która zapisuj  w zeszycie  
za pomoc  cyfr i s ownie. Wymieniaj  si  w parach kartonikami z liczb . 
Pisz  liczb  na dwa sposoby. 

Liczba a cyfra

farby,  
kolorowy papier,  
kartk  z bloku rysunkowego.

Dzieci siedz  w kr gu. Poka  im muszelki, ma y plecak, okulary 
s oneczne. Powiedz, e „jest ci al...". Popro , dzieci aby doko czy y 
zdanie: „Dobrze nam w szkole, a jednak...". Nast pnie dzieci s uchaj  
piosenki „ al nam s onecznej swobody". Spytaj: „Czego jest al, 
piewaj cym dzieciom?", „Czego a ujecie wy?". Podczas piewu 

piosenki, pole  by dzieci podawa y w kr gu kilka muszelek. Na 
sygna dzieci z muszelkami w d oniach mówi  za czym b da t skni .

al nam...

Dzieci maluj  farbami plakatowymi obiekt swojego wakacyjnego alu 
i t sknoty. Wydzieraj  z kolorowego papieru paski. Przyklejaj  je na 
prac , tworz c z nich ram . Na ma ych kartkach w linie pisz  tytu  swojej 
pracy. Przypomnij, e tytu y piszemy w cudzys owiu. Nast pnie dzieci 
k ad  kartk  zgodnie z twoim poleceniem: w prawym górnym rogu,  
w lewym dolnym rogu itd. W ostateczno ci przyklejaj  kartk  z tytu em  
w prawym dolnym rogu.

Wakacyjne t sknoty

umie  plan pracy klasy na nowy rok 
szkolny.

zapisz plan pracy na nowy rok szkolny, 
liczby w postaci s ów i cyfr.

napisz, jak rozumiesz s owa 
piosenki „ A wi c do zobaczenia, 
 lato po czy nas!".

Dzieci wspólnie organizuj  galeri  obrazów. Nadaj  jej tytu , który 
zapisuj . Na zako czenie dziel  si  swoimi wra eniam, a tak e ko cz  
zdanie: „ al mi ...", „a jednak ciesz  sie, e...". 

Galeria 
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Dzieci ustawiaj  si  w wakacyjny „poci g", nazwij pierwsze dziecko 
maszynist . Dzieci poruszaj  si  przy d wi kach piosenki „Jedzie poci g". 
W przerwie dzieci zatrzymuj  si , a wskazane liczebnikiem porz dkowym 
dziecko odwo uj c si  do swoich wakacyjnych wspomnie , mówi na jakiej 
stacji b d  wysiada  i co b d  tam robi . Na koniec wr cz „maszyni cie" 
kopert  z widokówkami.

Wakacyjne miasta

Zamknij oczy i przywo aj w pami ci widok z 
wakacji.  
Jak okre lisz kierunki wiata na spacerze?  
Do czego s  nam potrzebne mapy?

Ucze : 
rozpoznaje na widokówkach polskie miejscowo ci, 
pisze nazwy miejscowo ci, 
nazywa g ówne kierunki wiata, 
pisze skróty kierunków wiata, 
uk ada zdania z nazwami miejscowo ci, 
wykonuje obliczenia pieni ne w zakresie 20. 
 

Dzieci otrzymuj  od maszynisty widokówki z ró nych znanych miejscowo ci 
w Polsce. Obja nij dzieciom, e to s   pami tkowe widokówki z wakacji, 
brak na nich tylko nazwy miejscowo ci. Popro  dzieci, by spróbowa y  
je rozpozna , nazwa  i zapisa  na kartoniku. Przypomnij o pisowni nazw 
miejscowo ci du  liter . Dzieci sprawdzaj  poprawno  wykonania 
zadania. W kwestiach spornych korzystaj  z Internetu. 

Wakacyjne miasta

1.4 Jeszcze  
o wakacjach

kartoniki,  
widokówki dla ka dego dziecka,  
map  Polski,  
komputer,  
piosenk  „Jedzie poci g". 

Dzieci uk adaj  na tablicy kartoniki z nazwami miejscowo ci w kolejno ci 
alfabetycznej. Przepisuj  je do zeszytu. Nast pnie umieszczaj  kartoniki  
na mapie fizycznej Polski. Zapytaj, gdzie na mapie znajduj  si  najwi ksze 
polskie góry, a gdzie morze. Popro , by ch tne dziecko wskaza o  
te miejsca. Przypomnij, e wyró niamy cztery kierunki g ówne: pó noc, 
po udnie, wschód i zachód. Napisz na tablicy ich skróty, pochodz ce  
od angielskich s ów.  
Dzieci uk adaj  zdania, opisuj c po o enie podanych miejscowo ci 
wzgl dem siebie. Zapisuj  je na tablicy.

G ówne kierunki wiata 

Na „wakacyjnych widokówkach" podane s  w z otówkach ich ceny.  
Popro  dzieci, by obliczy y, ile kosztowa y cztery widokówki, ile pi , sze , 
itd. Dzieci wykonuj  obliczenia w zeszycie. G o no podaj  poprawne 
wyniki. Rozdaj ka demu dziecku „zabawkowy" banknot dwudziestoz otowy. 
Dzieci decyduj , wykonuj c obliczenia, które widokówki mog yby kupi . Obliczenia pieni ne

umie :zdania opisuj ce po o enie 
miejscowo ci wzgl dem siebie,  
miejscowo ci w kolejno ci alfabet.

opisz w kilku zdaniach miejsce 
swojego wakacyjnego odpoczynku. 

Dzieci siedz  w kr gu. W rytmie piosenki „Jedzie poci g" podaj  sobie kilka 
widokówek. Na przerw  w muzyce dzieci, które maj  w a nie widokówk   
w d oniach, nazywaj  miejscowo  na niej przedstawion .  
Na koniec po egnaj si , ycz c ci gle wakacyjnego nastroju.

Jaka to miejscowo ...
nazwy miejscowo ci polskich  
w kolejno ci alfabetycznej, 
dodawanie wyra e  mianowanych.

pisa  nazwy miejscowo ci,  
nazywa  g ówne kierunki wiata, 
uk ada  zdania, 
wykonywa  obliczenia pieni ne w zakresie 20.
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Popro  dzieci o przygotowanie wystawy swoich pami tek.  
Podpisuj  je na karteczkach. Umie  w ród zebranych pami tek koperty 
z rozsypankami literowymi: muszelka, bursztyn, obraz, laska, klarnet, 
mleko, bilet, chleb, buty. Dzieci uk adaj  wyrazy.  
Przypomnij poj cie „rzeczownik".  Pole , by dzieci wypowiedzia y si   
na temat: „Czy u o one wyrazy pasuj  do wystawy?". 

Wprowadzenie do tematu O czym pami ta twoja pami tka,  
która przywioz e  z wakacji?  
W jaki sposób czas zamazuje mi e chwile? 
Czy wszystkie chwile mo e zamaza ? 
Czym zamazuje? 

Dzieci swobodnie wypowiadaj  si  na temat zgromadzonych pami tek 
wakacyjnych. Czytaj  cicho wiersz Czes awa Janczarskiego „Pami tka  
z wakacji". Pole  by wyszuka y w nim rzeczowniki i nast pnie odmieni y  
je przez liczb  mnog . Pami tki z wakacji

Ucze : 
uk ada wyrazy z rozsypanki literowej, 
rozró nia rzeczownik, 
argumentuje swoje wybory, 
odmienia rzeczownik przez liczb , 
wymienia cz ci opisu, 
opisuje przedmiot, 
dodaje i odejmuje w zakresie 20, 
nazywa liczby w dodawaniu i odejmowaniu, 
piewa piosenk , 

lepi mas  soln  wed ug instrukcji.

Opowiedz o wybranej pami tce z wystawy, opisuj c j . Popro  dzieci,  
by zwróci y uwag  na to, z jakich cz ci sk ada si  twój opis. Nast pnie 
umie  na tablicy napisy: „TYTU ", „WST P", „ROZWINI CIE", 
„ZAKO CZENIE". Popro , aby ch tne dziecko opisa o dowoln  pami tk   
z wystawy, pamietaj c o cz ciach opisu.   
Dzieci staraj  si  samodzielnie napisa  opis swojej pami tki z wakacji. 

Opis 

1.5 Pami tki 
 z wakacji

koperty z rozsypankami literowymi: 
muszelka, bursztyn, obraz, laska, 
klarnet, mleko, bilet, chleb, buty,  
napisy: „TYTU ", „WST P", 
„ROZWINI CIE", „ZAKO CZENIE", 
piosenka „Bursztynek" w wykonaniu 
zespo u Fasolki,  
ma e kamyki przypominaj ce bursztyn 
dla ka dego dziecka.

Dzieci losuja kartoniki z liczbami. Na tablicy uk adaj  z nich dzia ania 
dodawania i odejmowania w zakresie 20. Powtórz nazwy liczb  
w odejmowaniu i dodawaniu. Nast pnie pole  by wykona y obliczenia  
i nanios y na tablic  wynik, mówi c: „Ró nica wynosi...", „Suma wynosi..." 
Na zako czenie zadania dzieci zapisuj  dzia ania w zeszycie. 

Liczby w dzia aniach

wakacyjne pami tki,  
kartoniki z liczbami,  
miseczk ,  
m k  i sól na mas .

Dzieci s uchaj  piosenki „Bursztynek" w wykonaniu zespo u Fasolki. 
Wypowiadaj  si  na temat tre ci piosenki. Zadaj dzieciom pytania  
z pro b  o udzielenie odpowiedzi: „Czy bursztynek zosta  dobrze opisany  
w piosence?", „Do czego zosta  porównany?", „O czym ma 
przypomina ?".  Nast pnie okre laj  nastrój i tempo w piosence.  
Swobodnie poruszaj  si  sali przy d wi kach piosenki, w przerwie staraj  
si  piewa  dalej. 

„Bursztynek"

Podaj dzieciom instrukcj  pracy z mas  soln . Dzieci decyduj   
o kolorach, w jakich b d  j   farbowa , przez dodanie farby plakatowej.  
Nast pnie lepi  z wykonanej masy dowoln  pami tk  wakacyjn   
z klasowej wystawy czy z czytanego wiersza. Po zako czeniu pracy 
odstawiaj  je do wyschni cia.

Pami tka z masy solnej

umie  napisy:  
„TYTU ", „WST P", „ROZWINI CIE", 
„ZAKO CZENIE".

opisz pami tk  z wakacji,  
zapisz dzia ania dodawania  
i odejmowania w zakresie 20.

opisz swoj  najlepsz  pami tk  
wakacyjn .

Dzieci siedz  w kr gu i piewaj  piosenk  „Bursztynek". Jednocze nie 
rytmicznie podaj  sobie muszelk  - nawet po zako czeniu piosenki. 
Wtedy to w dalszym ci gu podaj  sobie muszelk , mówi c jednocze nie, 
jak si  w tej chwili czuj . 
Po egnaj dzieci u ciskiem d oni, k ad c na ni  ma y kamyk, 
przypominaj cy kolorem bursztynek.

Bursztynowe zako czenie
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaSwobodne wypowiedz na podany temat.  

Uzupe nianie zda . Znaczenie wyrazów w „S owniku 
j zyka polskiego". Rymy w wierszu. Pisownia wyrazów  
z „u". Uk adanie i pisanie zda . Redagowanie regulaminu 
klasowego. Sporz dzanie opisu znaku drogowego.

Dodawanie trzech sk adników. Prawo przemienno ci 
dodawania. Dodawanie w zakresie 20 z przekroczeniem 
progu dziesi tkowego. Liczby parzyste i nieparzyste. 
Porównywanie liczb w zakresie 20. Odejmowanie  
w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesi tkowego.

2.1 Pomoc  
i wspó praca

Czytanie wiersza M. Strza kowskiej „Ala i Ola". 
Swobodne wypowiedzi na temat wspó pracy  
i pomocy. Zawody, które opieraj  sie na 
wspó pracy. Rymy w wierszu. Litera, g oska  
i sylaba w wyrazie. Uk adanie i pisanie mora u 
do wiersza. Dodawanie trzech sk adników  
w zakresie 20. Przemienno  dodawania.  
Gra na instrumentach perkusyjnych.

 

2.2 Najlepiej razem

Swobodne wypowiedzi na temat wspólnych 
zabaw dzieci cych na podstawie ilustracji  
i w asnych do wiadcze . Uzupe nianie tekstu 
brakuj cymi wyrazami. Dodawanie liczb  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 
Utrwalenie pisowni wyrazów z „u".  
Uk ad taneczny do piosenki „Najlepiej razem". 

wiczenia rytmiczne.  

Pomoc i wspó praca. Zawody, w których wspó praca  
jest konieczna. Zasady w a ciwego i bezpiecznego 
zachowania w szkole. „Klasowy regulamin". Dziecko  
w ró nych rolach jako uczestnich ruchu drogowego. 
Bezpiecze stwo. Znaki drogowe.Zasady dotycz ce 
bezpiecznej zabawy. 

2. Szko a radosna  
i bezpieczna 2.3 Regu y nie tylko 

klasowe

Problem miesi ca: wrzesie

Wypowiedzi dzieci na temat regulaminów 
szkolnych i zasad w a ciwego zachowania  
w szkole i klasie w oparciu o przeczytane opisy 
i scenki dramowe. Wspólne redagowanie 
„Klasowego regulaminu". Dodawanie  
w zakresie 20 z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego. Gra „Karciana droga".  
Liczby parzyste i nieparzyste.  
Zabawy ruchowe z regu ami.

Granie na instrumentach perkusyjnych. wiczenia 
rytmiczne. S uchanie piosenki „Najlepiej razem".  
Uk ad taneczny do piosenki. „ Piosenka o ruchu 
drogowym". S uchanie odg osów. Gama i jej nazwy 
solmizacyjne.

„Znak drogowy" - wyklejanka. 
Przestrzenny projekt „Bezpieczny plac zabaw".

2.4 Bezpiecznie  
na drodze

Swobodne wypowiedzi na temat ruchu 
ulicznego na podstawie u o onej ilustracji  
i s yszanych odg osów z ulicy. Zasady 
przechodzenia przez jezdni . Uczestnicy ruchu 
drogowego. Znaki drogowe i ich rodzaje.  
Opis wybranego znaku. Porównywanie liczb  
w zakresie 20. Zabawy ruchowe do „ Piosenki 
o ruchu drogowym". Gama i jej nazwy 
solmizacyjne. „Znak drogowy" - wyklejanka.

 
Pos ugiwanie si  klawiszami literowymi oraz klawiszami: 
Alt (prawy), Shift, Spacja, Backspace, Delete, Caps Lock. 
 2.5 Bezpiecznie  

w zabawie

Czytanie ze zrozumieniem wiersza „ Uwaga, 
nie gap si " Hanny ochowskiej.  Wypowiedzi 
na temat zabaw podwórkowych i bezpiecznych 
miejsc do zabaw. Uk adanie i pisanie zasad 
dotycz cych bezpiecze stwa podczas zabaw. 
Dodawanie i odejmownie liczb w zakresie 20  
z przekroczeniem progu  dziesi tkowego.  
Wykonanie projektu „Bezpieczny plac zabaw".

Zabawy bie ne kszta tuj ce szybko  i zwinno . 
Zabawy z elementami czworakowania. 
Zabawy ruchowe z regu ami. 

wiczenia kszta tuj ce prawid ow  postw .
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Dzieci wchodz c do klasy, czytaj  napisy: „POMOC i WSPÓ PRACA", 
rozwieszone po ca ej sali. Siadaj  w kr gu i staraj  si  wyja ni  
przeczytane s owa, podaj c przyk ady z w asnego ycia i szukaj c  
w „S owniku j zyka polskiego". Wprowadzenie do tematu Z kim lubisz wspó pracowa ? Dlaczego? 

Czego nie nale y robi  podczas wspó pracy? 
Czy wspó praca si  op aca? 
Czy wszystkie s owa zaczynaj ce si   
od „wspó -" s  fajne? 

Przeczytaj wiersz M. Strza kowskiej „Ala i Ola" bez dwuwersowego 
mora u. Zwró  uwag  na rymy wyst pujace w wierszu. Dzieci czytaj   
je g o no. Nast pnie tworz   rymy do wyrazów: „POMOC", 
„WSPÓ PRACA". Przypomnij o braku mora u w wierszu. Popro  dzieci, 
by spróbowa y go u o y . Nast pnie zapisuj  wybrane propozycje  
na tablicy i w zeszycie. Na koniec podaj mora  napisany przez autork  
wiersza.

Rymowany mora

Ucze : 
znajduje podane wyrazy  
w  „S owniku jezyka polskiego" , 
wskazuje w wierszu wyrazy rymuj ce si , 
argumentuje swoj  wypowied , 
dzieli s owa na sylaby i g oski, 
dodaje trzy sk adniki w zakresie 20,  
korzystaj c z prawa przemienno ci, 
nazywa instrumenty perkusyjne, 
gra na instrumentach perkusyjnych. 

Dzieci podaj  przyk ady dzia a , zawodów w których konieczna  
jest wspó praca. Argumentuj  swoje wypowiedzi.  
Zawie  na tablicy kartoniki z nazwami zawodów: policjant, stra ak, lekarz. 
Zapytaj: „Czy osoby pracuj ce w tych zawodach mog  dzia a  
pojedynczo?", „Co jest najwa niejsze w pracy zespo owej?",  
„Jakie bywaj  trudno ci podczas wspó pracy?". Dzieci udzielaj  
swobodnych wypowiedzi.

Praca zespo owa

2.1 Pomoc  
i wspó praca

s ownik j zyka polskiego, 
napisy: „POMOC i WSPÓ PRACA", 
wiersz M. Strza kowskiej „ Ala i Ola", 
kartoniki z nazwami zawodów: policjant, 
stra ak, lekarz, 
karteczki z literami, tworz cymi imiona: 
Ala, Ela, Ula, Iza, Ola, Iga, 
kostki do gry,  
instrumenty perkusyjne.

Dzieci licz  sylaby i litery w wyrazach, tworz cych mora  napisany przez 
autork . Rysuj  w zeszytach tabel  z czterema kolumnami: wyraz, sylaby, 
litery, g oski. Uzupe niaj  j .

Sylaby, g oski, litery

Dzieci losuj  karteczki z literami, tworz cymi imiona: Ala, Ela, Ula, Iza, 
Ola, Iga. Uk adaj c imi , dobieraj  si  trójkami. Ka dej „trójce" daj trzy 
kostki do gry. Popro , aby wyznaczy y pierwszego s dziego. Na twój 
sygna  dzieci kulaj  trzema kostkami, obliczaj  sum  i szybko podaj  
wynik. S dzia prowadzi punktacj . Przypomnij, e w dodawaniu mo na 
grupowa  sk adniki. Na sygna  nast puje zmiana s dziego.  Kilkakrotnie 
powtórzcie zabaw .

Dodawanie

Dzieci w „trójkach" przygotowuj  scenki z ycia klasy tak, aby ka d   
z nich ogl daj ce dzieci mog y zako czy  mora em M. Strza kowskiej: 
„Wszelka pomoc i wspó praca zawsze bardzo si  op aca". 
Nagrod cie wyst py dzieci brawami. Scenki dramowe

umie : mora  z wiersza wiersz  
„ Ala i Ola", kartoniki z nazwami 
zawodów: policjant, stra ak, lekarz.

napisz mora  z wiersza wiersz  
„ Ala i Ola", tabel  z czterema 
kolumnami: wyraz, sylaby, litery, g oski.

napisz w kilku zdaniach na czym 
polega kole e ska pomoc.

Rozdaj dzieciom instrumenty perkusyjne. Popro , aby mówi y kolejno 
mora  wiersza z pami ci, rytmizuj c go przy w asnym akompaniamencie. 
Na koniec dzieci ustawiaj  si  w pó kolu, tworz c rodziny instrumentów. 
Nazywaj  je. Wciel si  w rol  dyrygenta. Na twój sygna  wskazana grupa 
instrumentów gra i piewa mora  z wiersza. 

Perkusyjna orkiestra
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Posad  dzieci w kr gu. Zaprezentuj ilustarcj  zas oni t  ma ymi 
kwadratami z dzia aniami dodawania w zakresie 20 z przekroczeniem 
progu dziesi tkowego. Przypomnij metod  dope niania do 10.  
Dzieci podaj  wynik dzia ania i zdejmuj  kwadrat, ods aniaj c stopniowo 
ilustracj . Próbuj  odgadn , co przedstawia. Nast pnie wypowiadaj  si  
swobodnie na temat wspólnych, dzieci cych zabaw.  
Popro , aby dzieci nada y tytu  ilustracji. Nast pnie doko czy y zdanie: 
„Razem jest....", „Wspólnie mo na...", „Samemu.....".

Odkrywanie ilustracji

Dlaczego lepiej jest bawi  si  razem  
z innymi dzie mi? 
Czy wolisz bawi  si  sam czy z kolegami? 
Dlaczego?  

Ucze : 
swobodnie wypowiada si  w oparciu o ilustracj , 
uzasadnia swoje wypowiedzi, 
uzupe nia tekst o brakuj ce wyrazy, 
uk ada i pisze zdania z „u", 
wykonuje obliczenia zegarowe, 
dodaje w zakresie 20 z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego, 
wymy la uk ad taneczny do piosenki. 
 
 Rozdaj dzieciom tekst piosenki „Najlepiej razem" napisany  

przez Wand  Chotomsk . Zwró  ich uwag  na brakuj ce wyrazy.  
Dzieci czytaj  s owa piosenki i próbuj  uzupe ni  brakuj ce.  
Nast pnie s uchaj c piosenki, sprawdzaj  trafno  dokonanego wyboru. 
Poprawiaj  niepasuj ce s owa.  
Zadaj dzieciom pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi:  
„Czy pami tacie sutuacj , kiedy wam „oklapn y skrzyd a"?",  
„Kto i w jaki sposób wam pomóg ?", „ 
Czy zgadzacie si  ze stwierdzeniem, e „najlepiej jest razem"? "

Uzupe nianie tekstu 

2.2 Najlepiej razem

ilustarcj  zas oni t  ma ymi kwadratami 
z dzia aniami w zakresie 20, 
piosenk  „Najlepiej razem" 
s owa Wanda Chotomska, 
muz. W odzimierz Korcz, 
tekst piosenki „Najlepiej razem"  
dla ka dego dziecka, 
karteczki z literami tworz cymi wyraz: 
„RAZEM". Pole  dzieciom wypisanie z tekstu piosenki wyrazów z „u".  

Nast pnie u o enie i zapisanie w zeszytach dwóch zda : z najkrótszym  
i najd u szym wyrazem.

Wyrazy z „u"

Pole  dzieciom wylosowanie karteczek z literami, tworz cymi wyraz: 
„RAZEM". Popro  by dzieci dobra y si  w grupy i poda y aktualn  godzin . 
Nast pnie powiedz, e maj  15 minut na przygotowanie uk adu tanecznego 
do piosenki „Najlepiej razem". Spytaj, która b dzie godzina po up ywie 15 
minut od aktualnej. Dzieci podaj  w a ciw  godzin , Powiedz, e o tej 
godzinie dzieci maj  zaprezentowa  swoje uk ady. 

Taniec do piosenki
napisz co najlepiej w szkole robi si  
razem.

Pole  by dzieci stan y w kr gu i rytmicznie wypowiada y s owa refrenu 
piosenki z jednoczesnym wyklaskiwaniem i wytupywaniem rytmu.  
Na koniec popro , aby wszystkie dzieci jednocze nie wyci gaj c 
energicznie praw  r ke w gór , zawo a y: „Najlepiej razem".

Rytmizacja tekstu
napisz dwa zdania: z najkrótszym  
i najd u szym wyrazem z „u",

wykona  obiczenia zegarowe, 
argumentowa  swoj  wypowied ,  
dodawa  z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego w zakresie 20. 
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Pole  by dzieci porusza y si  po sali w rytm muzyki. Zatrzymaj muzyk   
i powiedz, e podasz im regu y obowi zuj ce w tej zabawie: „Gdy 
uniesiesz praw  r k  do góry, dzieci poruszaj  si  praw  stron . Gdy 
uniesiesz lew  r k  do góry, dzieci poruszaj  si  lew  stron . Na przerw  
w muzyce staj  przodem do ciany".  
Po sko czonej zabawie, zapytaj:  
„Po co s  w zabawie regu y i zasady?", „Czy znaj  zabaw  bez regu ?".

Regu y w zabawie Po co s  regu y? Kto je wymy la?  
Która zasada panuj ca w naszej klasie jest 
najbardziej przydatna? 
Co by by o, gdyby znikn y wszystkie 
regulaminy wiata? 

Przeczytaj dzieciom kilka fragmentów z ró nych regulaminów, 
obowi zuj cych w szkole, dotycz cych korzystania z biblioteki,  
sali gimnastycznej i sali komputerowej. 
Dzieci nadaj  tytu y poszczególnym regulaminom.  
Okre laj  ich przydatno ci w yciu szko y.  
Wyja niaj  s owo: „REGULAMIN", korzystaj c ze „S ownika j zyka 
polskiego".

Szkolne regulaminy

Ucze : 
reaguje ruchem na umówiony sygna , 
wyja nia znaczenie s owa „regulamin", 
czyta samodzielnie tekst, 
bierze udzia  w scenkach dramowych, 
podaje zasady w a ciwego zachowania w szkole, 
dodaje w zakresie 20 z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego, 
wymienia regu y obowi zuj ce w zabawie, 
wyró nia liczby parzyste i nieparzyste.

Dzieci losuj  karteczki z sylabami, tworz cymi wyraz: RE GU LA MIN. 
cz  si  w grupy. Ka da z nich otrzymuje w koprecie opis sutuacji 

dotycz c cej poprawnego lub niepoprawnego zachowania w szkole. 
Dzieci czytaj  opis i przygotowuj  scenk . Nast pnie odgrywaj  j  na 
forum klasy. Po ka dej scence zapytaj: „Czy bohaterowie scenek 
stosowali zasady w a ciwego i bezpiecznego zachowania sie w szkole?". 
Popro  o uzasadnienie wypowiedzi.

Scenki dramowe

2.3 Regu y nie tylko 
klasowe

regulaminy obowi zuj ce w szkole: 
korzystania z biblioteki, korzystania  
z sali gimnastycznej, regulamin sali, 
karteczki z sylabami, tworz cymi wyraz: 
RE GU LA MIN. 

Popro  dzieci, by w grupach wypisa y znane im zasady w a ciwego 
zachowania w szkole i klasie. Zwró  uwag , eby nie u ywa y zakazów   
z przeczeniem „nie". Nast pnie ka da z grup odczytuje list  swoich 
zasad. Powtarzaj ce si  zakazy zapisz na tablicy. Popro , aby je 
odczytano. Zapytaj: „Czy ten zbiór zasad mo na nazwa  „Klasowym 
regulaminem"?", „Czy wszyscy akceptuj  kolejne zasady?".  
Dzieci podaj  ewentualne zmiany i przepisuj  regulamin do zeszytu.

„Klasowy regulamin"

kartoniki liczbowe od 1 do 12, 
pionki do gry i kostki.

Rozdaj grupom po cztery pionki i kostk  do gry. Dzieci uk adaj  drog   
z kartoników liczbowych (od 1 do 12). Podaj regu y gry: „Gr  rozpoczyna 
ta osoba, która wylosuje kart  z najwi ksz  liczb  parzyst . Gracz kula 
kostk . Przesuwa pionek po „ karcianej drodze" o liczb  oczek 
wyrzuconych na kostce. Nast pnie dodaje liczb  oczek z kostki do liczby 
z karty, na której stoi. Poprawny wynik to dodatkowy rzut kostk .  
Z y wynik, strata kolejki. Dzieci kontynuuj  gr ."

Gra „Karciana droga"

Zapisz na tablicy, a dzieci w zeszycie wybrane przyk ady dodawania  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. Przypomnij o metodzie 
dope niania do 10. Popro  by dzieci podkre li y na czerwono parzyste 
sumy, a na niebiesko nieparzyste sumy.  
Przypomnij poj cie liczb parzystych i nieparzystych. 

Dodawanie 

umie :  
zasady w a ciwego zachowania  
w szkole i w klasie,  
dzia ania dodawania w zakresie 20.

wklej „Klasowy regulamin",  
zapisz dzia ania dodawnia w zakresie 
20 z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego.

wypisz zasady obowi zuj ce  
w twoim pokoju. 

Posad  dzieci w kr gu. Rozdaj ka demu dziecku kartonik liczbowy,  
który w rytm muzyki podaj  sobie w praw  stron . Na twoje dwukrotne 
kla ni cie w d onie nast puje zmiana kierunku. Na przerw  w muzyce 
dzieci z liczbami parzystymi mówi , co zapami taj  z dzisiejszych zaj . 
Na kolejn  przerw , dzieci z liczbami nieparzystymi mówi ,  
co z dzisiejszych zaj  jest warte powtórzenia

Podsumowanie zaj
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Dzieci witaj  si  w kr gu, przesy aj c „Iskierk ".  
Nast pnie opowiadaj , jak wygl da a ich droga do szko y, co zauwa y y. 
Wr cz ka demu dziecku jeden puzzel. Pole  by wszyscy przykleili puzzle, 
uk adaj c obraz przedstawiaj cy ruch uliczny. 
Dzieci s uchaj  nagranych lub prawdziwych odg osów z ulicy. Rozpoznaj  
je i wypowiadaj  si  na ich temat. Nast pnie ogl daj  film animowany 
pokazuj cy codzienne sytuacje na drogach. Zwracaj  uwag  na znaki 
drogowe, przej cia dla pieszych, osob  policjanta. 

Puzzle „Uliczny ruch"

Zaprojektuj znak reguluj cy ycie w naszej 
klasie. 
Jak my lisz, co ma takiego w sobie kolor 
czerwony, e w a nie na jego wiat o,  
a nie ró owe czy b kitne, zatrzymujemy si ? 
Kto powinien dba  na drodze o twoje 
bezpiecze stwo: kierowcy pojazdów  
czy ty sam?

Ucze : 
rozpoznaje i nazywa odg osy z ulicy, 
uzupe nia tekst brakuj cymi wyrazami, 
wymienia uczestników ruchu drogowego,  
uk ada wyrazy z rozsypanki sylabowej, 
porównuje liczby w zakresie 20, 
opisuje znak drogowy, 
segreguje znaki ze wzgledu na rodzaj, 
piewa gam  wznosz co i opadajaco. 

 
 Przeka  ka demu dziecku tekst z lukami „Piosenki o ruchu drogowym”.  

Po przeczytaniu, dzieci uzupe niaj  go brakuj cymi wyrazami.  
S uchaj c piosenki, sprawdzaj  poprawno  wykonania zadania.  
Nast pnie zapisuj  zasady przechodzenia przez jezdni  w punktach  
na tablicy i w zeszycie. Poruszaj  si  po sali przy d wi kach piosenki.  
Na przerw  unie  do góry „sygnalizator drogowy", wskazujac na wybrane 
wiat o. Dzieci - piesi, poprawnie reaguj . 

Piosenka

2.4 Bezpiecznie  
na drodze

film animowany  
(http://wychowaniekomunikacyjne.org.), 
„Piosenka o ruchu drogowym" s owa:  
W. Anielewska, muzyka: S. Matecki, 
puzzle „Uliczny ruch", 
kartoniki z sylabami, tworzacymi wyrazy: 
rowerzysta, motocyklista, kierowca 
autobusu, kierowca samochodu 
ci arowego i osobowego, motorniczy 
tramwaju, kartoniki ze znakami  
drogowymi, dzwoniki.

Zawie  na tablicy u o ony z puzzli obraz „Ruch uliczny". Spytaj:  
„Czy znacie innych uczestników ruchu drogowego? ". Popro  kolejne 
dzieci, by z wylosowanych kartoników z sylabami, u o y y nazw  uczestnika 
ruchu drogowego: rowerzysta, motocyklista, kierowca autobusu, kierowca 
samochodu ci arowego i osobowego, motorniczy tramwaju. Nast pnie 
dzieci licz  litery w u o onych nazwach i porównuj  je. 

Uczestnicy ruchu

ilustracje znaków drogowych.

Przypomnij, e oprócz znaków poziomych, malowanych na jezdni, s  znaki 
drogowe pionowe. Dzieci losuj  kartoniki ze znakami drogowymi, omawiaj  
ich wygl d, rodzaj i tre  przekazu. Nast pnie przyklejaj  je na obraz ]
„Ruch uliczny" we w a ciwym miejscu.  
Przypomnij najwa niejsze informacje sk adaj ce si  na opis.  
Dzieci wspólnie opisuj  jeden ze znaków na tablicy i w zeszytach. 
Nast pnie losuj  karty ze znakami drogowymi. Odnajduj  je na swoich 
ilustracjach. Wyklejaj  kolorowym papierem i podpisuj . Wieszaj  na tablicy 
ze wzgl du na rodzaj znaku. Na zako czenie przypomnij rodzaje znaków.

Znaki drogowe

umie  zasady przechodzenia 
przez jezdni , obraz „Ruch 
uliczny", opis znaku drogowego.

opisz narysowany przez siebie znak 
drogowy, pami taj c  
o najwa niejszych informacjach.

Podczas piewania piosenki „Piosenka o ruchu drogowym", zwró  uwag  
dzieci na pojawiaj ce si  w niej d wi ki gamy. Zagraj j  na dzwonkach. 
Za piewaj gam  nazwami solmizacyjnymi rosn co - dzieci powoli unosz  
r ce do góry i opadaj co - dzieci powoli opuszczaj  r ce. Nast pnie dzieci 
piewaj  zdanie: „ Jestem bezpieczny na drodze" na melodi  gamy, 

wznosz co i opadaj co. Na zako czenie zadania dzieci akompaniuj   
na dzwonkach.

D wi ki gamy
zapisz:  
zasady przechodzenia przez 
jezdni , opis znaku drogowego.

uzupe nia  tekst brakuj cymi wyrazami, 
wymieni  uczestników ruchu drogowego, 
u o y  wyraz z rozsypanki sylabowej, 
opisywa  znak drogowy, 
piewa  gam  wznosz co i opadajaco.
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Dzieci poruszaj  si  po sali w rytm muzyki. Na przerw  w muzyce 
powiedz, jakimi cz ciami cia a si  witaj : d o mi, przybijaj c pi tk , 
czo ami, kciukami, palcami wskazuj cymi, pi tami, kolanami. 

Powitanie Co by si  sta o, gdyby zabawy podwórkowe 
zmieni y nazw  na salonowe?  
W co by  si  bawi  na podwórku, gdyby  nie 
móg  u ywa  adnych "sprz tów"? 
Wymy l zasady zabawy w „otwart  szaf ".

 
Dzieci siadaj  w kr gu. Do rodka w ó  skakank , pi k  i gum   
do skakania. Spytaj: „Z czym wam si  kojarz  zgromadzone 
przedmioty?", „Do czego s u ?".  
Dzieci wypowiadaj  si  swobodnie na temat zabaw podwórkowych. 
Wymieniaj  swoje ulubione i bezpieczne miejsca na zabaw . 

Zabawy podwórkowe

Ucze : 
wymienia zabawy podwórkowe, 
po przeczytaniu wiersza odpowiada na pytania 
dotycz ce jego tre ci, 
wymienia zasady dotycz ce bezpiecze stwa 
podczas zabaw podwórkowych, 
dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem 
progu dziesi tkowego, 
robi projekt bezpiecznego placu zabaw, 
dopowiada zdania. 

Dzieci losuj  kartoniki z wyrazami, tworzacymi nazwy zabaw 
podwórkowych: „gra w klasy", „skoki przez skakank ", „gra w gum ",  
„gra w pi k ", „berek", „G ski do domu", „Stary nied wied  mocno pi", 
„Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy". Pole  by dzieci dobra y si  w grupy,  
w których u o  nazw  zabawy podwórkowej. Nast pnie bez s ów 
przedstawiaj  zabaw . Pozosta e dzieci odgaduj , jaka to zabawa. 

„ Jaka to zabawa?"

2.5 Bezpiecznie  
w zabawie

wiersz „Uwaga nie gap si ”  
Hanny ochowskiej,skakank , pi k   
i gum  do skakania, kartoniki z 
wyrazami, tworzacymi nazwy zabaw 
podwórkowych: „gra w klasy", „skoki 
przez skakank ", „gra w gum ",  
„gra w pi k ", „berek", „ G ski do domu", 
„ Stary nied wied  mocno pi",  
„ Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy", 
 arkusze brystolu dla grup.Popro  by dzieci przeczyta y cicho wiersz „Uwaga, nie gap si ” Hanny 

ochowskiej. Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Gdzie bawi y si  dzieci ?", „Jak sko czy y si  zabawy dzieci ?",  
„Co poradziliby cie tym dzieciom ?". Nast pnie zapisz na tablicy,  
a dzieci w zeszytach zasady dotycz ce bezpiecze stwa podczas zabaw. 

Zasady dobrej zabawy

akcesoria do zabaw podwórkowych, 
kartoniki liczbowe (1 - 10),  
pude eczka, plastelin ,  
no yczki, kolorowy papier, 
opakowania po lekach, nakr tki.Pole  by dzieci wylosowa y kartoniki liczbowe i usiad y w kr gu.  

W rytm muzyki przesuwaj  kartoniki kolejno do dzieci siedz cych  
po prawej stronie. Na has o: „STOP", odwracaj  je liczb  do góry.  
Je eli masz uniesion  praw  r k  w górze, to mówi , patrz c na liczb , 
ile brakuje do 20. Je eli masz uniesion  lew  r k , to swoj  liczb  
odejmuj  od 20. Wska  dzieci które podaj  wyniki. wiczenie powtórz 
kilkakrotnie. Zapisz na tablicy, a dzieci w zeszycie przyk ady odejmowania 
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 

Dodajemy i odejmujemy

Dzieci w grupach projektuj  bezpieczny plac zabaw z bezpiecznymi 
urz dzeniami. Powiedz, e projekt mo e mie  form  przestrzenn .  
Mog  go te  wzbogaci  o w asny regulamin i nazw .  Na koniec dzieci 
robi  wystaw  projektów. Pole  by ka da grupa postara a si  
zareklamowa  swój projekt kolegom i kole ankom.

„ Bezpieczny plac"

zapisz przyk ady odejmowania  
z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego.

zapisz zasady dotycz ce 
bezpiecze stwa podczas zabaw, 
przyk ady odejmowania  
z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego.

napisz: 
kilka zda  o swojej ulubionej  
zabawie, 
tre  zadania do podanego 
dzia ania: „9 + 9 =..." wraz  
z rozwi zaniem.

Dzieci siedz  w kr gu. Popro , aby wymieni y   warunki dobrej i udanej 
zabawy podwórkowej. Rzucaj c pi k  do dzieci, popro  aby doko czy y 
zdania: „Odmawiam udzia u w zabawie, kiedy...", „Nie oddalam si  od....", 
„Nie rozmawiam z ...", „Nie bior  ....", „Wzywam pomoc, kiedy...". 
„Przybijaj c pi tki" z dzie mi na po egnanie, ycz im dobrej i bezpiecznej 
zabawy.

Doko czone zdania
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaPrzymiotnik jako wyraz okre laj cy rzeczownik.  

Zdania z o one. Materia  ortograficzny mieszany,  
„S ownik ortograficzny". Pisanie przepisu.  
Opis wed ug planu. Przys owia i ich wymowa. Zwi zki 
frazeologiczne. Pisanie listu. Adresowanie koperty  
i skróty wyst pujace w adresie. Zdania rozkazuj ce. 

Odejmowanie i dodawanie w zakresie 20  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego.  
Zadania z tre ci  - uk adanie i rozwiazywanie.  
Jednostki wagi. Dodawanie wyra e  mianowanych.  
Oblicznie obwodu prostok ta. Obliczenia zegarowe. 
 Liczby w zakresie 20 w ci gu malej cym.

3. 1 Zdrowie

Skojarzenia ze s owem zdrowie.  
Co jest zdrowe? -klasyfikowanie produktów 
spo ywczych. Przymiotnik jako okreslenie 
rzeczownika. Wyra enia przymiotnikowe  
w wierszu M. Brykczy skiego „Na zdrowie". 
 Uk adanie tre ci zadania do podanego 
dzia ania. Odejmowanie z przekroczeniem 
progu dziesi tkowego. wiczenia gimna- 
styczne do piosenki.

Zdrowe produkty ywno ciowe. Cz ci ro lin. Jadalne 
cz ci warzyw. Zdrowotne walory owoców. Cechy jab ek. 
„Piramida zdrowego ywienia" i jej etapy. Witaminy  
i ich znaczenie dla prawid owego rozwoju cz owieka.

3. 2 Warzywa 

Wystawa z warzyw jadalnych. Materia  
ortograficzny mieszany. Utrwalenie wiadomo ci 
o czasowniku, druga osoba liczby pojedynczej. 
Budowa zewn trzna ro lin. Cz ci jadalne 
warzyw. Uzupe nianie zda . Wa enie. 
Dzia ania dodawania wyra e  mianowanych - 
kilogramy. Uk adanie i zapisywanie przepisu  
na surówk . Wykonanie w grupach surówki 
warzywnej. 

 
Poj cie „ zdrowie".  
Propagowanie zdrowego od ywiania.  
„Recepty na zdrowie". 
 

3. Zdrowe 
od ywianie 3.3 Owocowo  

czyli zdrowo

Co nas ciekawi?

Wystawa owoców i ich przetworów. 
Skojarzenia z owocami. Wierszowane zagadki 
o jab kach. Przypomnienie wiadomo ci o 
przymiotniku, wyrazie okre laj cym cechy. 
Redagowanie opisu wed ug podanego planu  
z wykorzystaniem zgromadzonego s ownictwa. 
Obliczanie obwodu prostok ta. „ Kolorowe 
jab ko" wydzieranka, wyklejanka. Piosenka 
ludowa „ Wnios y dzieci z sadu". Kanon.

wiczenia rytmiczne do „Rymowanej gimnastyki  
dla smyka". Piosenka ludowa „ Wnios y dzieci z sadu". 
Kanon na przyk adzie piosenki „ Panie Janie".

Humorystyczna ilustracja zwi zków frazeologicznych  
o zdrowiu. „ Kolorowe jab ko" - wydzieranka, wyklejanka. 
Samodzielne wykonanie koperty.  
Projekt znaczka pocztowego.

3.4 Witaminowe 
abecad o

Wystawka z owoców, warzyw i ich prztworów. 
Ciche czytanie wiersza St. Karaszewskiego 
„Witaminowe abecad o". Wypowiedzi na temat 
witamin i ich znaczenia dla prawid owego 
rozwoju cz owieka. „Piramida zdrowego 
ywienia" i jej etapy. wiczenia w 

pisaniu-materia  ortograficzny mieszany.  
Plakat przedstawiaj cy witaminy. Dodawanie, 
odejmowanie w zakresie 20 - zadania z tre ci .

 
 
 
Zapisywanie dokumentu w wyznaczonym miejscu. 3.5 Rady  

na zdrowie

Czytanie wiersza B. Lewandowskiej  
„Na zdrowie". Zdania rozkazuj ce w drugiej 
osobie liczby pojedynczej. Przypomnienie 
zasad pisania listu i uk adu listu. Pisanie listu. 
Adresowanie koperty, skróty wyst puj ce  
w adresie. Liczby w zakresie 20 porz dkowane 
malej co. Obliczenia zegarowe. Wycina  
i klei kopert . Projektuje znaczek pocztowy. 

wiczenia kszta tuj ce na torze przeszkód. 
Biegi na krótkich dystansach. 
Zabawy ruchowe z pi kami. 

wiczenia gimnastyczne do „Rymowanej gimnastyki  
dla smyka". Znaczenie ruchu dla zdrowia. 

wiczenia relaksuj ce.
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Dzieci siedz  w kr gu. Przeka  szeptem dziecku, który siedzi z prawej 
strony temat zaj : „Na zdrowie" i poro , eby go powiedzia o „na ucho" 
koledze lub kole ance po swojej prawej stronie. Ostatnie dziecko g o no 
wypowiada temat zaj .  Roz ó  przed dzie mi arkusz szarego papieru  
z napisem: „ZDROWIE". Dzieci podaj  i zapisuj  swoje skojarzenia  
z tym s owem.

Skojarzenia Jak wygl da „zdrowie"? Jak pachnie? 
Mówimy „zdrowy jak ko " czy „zdrów jak ryba", 
a dlaczego nie „zdrowy jak cz owiek"? 
Które produkty spo ywcze lubisz najbardziej? 
Czy s  one najzdrowsze? 
 
 Pole  by dzieci wylosowa y obrazki przedstawiaj ce ró ne produkty 

spo ywcze. Nast pnie wspólnie zastanówcie si , które z nich mo na 
zaklasyfikowa  do zdrowych i przyklei  na arkusz papieru z napisem: 
„ZDROWIE". Dzieci uzasadniaj  swoje wybory. Co jest zdrowe?

Ucze : 
podaje skojarzenia ze s owem zdrowie, 
klasyfikuje produkty spo ywcze, 
wskazuje przymiotnik w wyra eniach, 
ilustruje w sposób humorystyczny wyra enie, 
odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego, 
uk ada tre  zadania do podanego dzia ania, 
pisze zdanie z o one, stosuj c przecinek, 
wykonuje proste wiczenia gimnastyczne. 
 

Popro  dzieci by wylosowa y kartoniki z wyrazami: zdrowy, jak, ryba, 
ko skie, zdrowie, elazne, zdrowie, zdrowy, jak, ryba, zdrowy, jak, rydz. 
Nast pnie pole  by u o y y z nich wyra enia. Dzieci staraj  si  wyja ni   
i  wyt umaczy  ich znaczenie. Wskazuj  w nich wyrazy okre laj ce 
rzeczownik czyli przymiotnik. Przypominaj  wiadomo ci o tej cz ci mowy 
i rodzajach przymiotników.  Dzieci uk adaj  i zapisuj  zdania z tymi 
wyra eniami, dostosowuj c w nich rodzaj przymiotnika do swojej osoby. 

Jakie zdrowie?

3.1  Zdrowie

arkusz szarego papieru z napisem: 
„ZDROWIE", 
kartoniki z wyrazami tworz cymi 
wyrazenia o zdrowiu: „zdrowy jak ryba", 
„ko skie zdrowie", „ elazne zdrowie", 
„zdrowy jak ryba", „zdrowy jak rydz", 
obrazki przedstawiaj ce  
ró ne produkty spo ywcze,   
„Rymowan  gimnastyk  dla smyka".

Pole  by dzieci przeczyta y cicho wiersz M. Brykczy skiego „Na zdrowie". 
Nast pnie by wyszuka y w nim znane ju  wyra enia. Dzieci odcztuj  je  
i  ilustruj  w humorystyczny sposób jedno z nich. Na zako czenie zadania 
prezentuj  indywidualnie efekt swoich prac, a pozosta e dzieci odgaduj , 
które wyra enie o zdrowiu zosta o zilustrowane. 

„Z humorem"

Napisz na tablicy formu y matematyczne: „16-9=...", „15-8=...", „14-6-...". 
Pole  by dzieci u o y y na kartkach tre  zdania tekstowego do 
zapisanych formu . Zwró  uwag , by tre  dotyczy a dzisiejszego tematu. 
Przypomnij sposób odejmowania liczb z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego. Nast pnie popro  dzieci by wymieni y si  zadaniami  
i sprawdzi y ich poprawno . Na zako czenie dzieci rozwi zuj  zadanie.

Odejmowanie 

Dzieci uk adaj  z rozsypanki wyrazowej has o: „Ruch to zdrowie". 
Zapisuj  je na tablicy, a nast pnie przepisuj  do zeszytu  
wraz z uzasadnieniem. Zwró  uwag  dzieci na przecinek w zdaniu 
z o onym. Nast pnie ustaw dzieci w rozsypce i prze wicz z nimi  
„Rymowan  gimnastyk  dla smyka".

„Ruch to zdrowie"

zapisz: 
formu y matematyczne:  
„16 - 9 =...", „15 - 8 =..." , „14 - 6 =...", 
has o: „Ruch to zdrowie".

zapisz zdania z wyra eniami.

Zadaj dzieciom pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Co mog  zmieni  w najbli szym czasie w swoim sposobie od ywiania 
si , abym by  zdrowszy?".

Podsumowanie zaj
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Pole  by dzieci u o y y przyniesione warzywa. Po ó  kalafiora, buraka, 
marchew z naci  i popro  by dzieci na kartonikach napisa y ich nazw .  
Zwró  uwag  na poprawno  ortograficzn  wyrazów. Dzieci sprawdzaj  
pisowni  w „S owniku ortograficznym". Na zako czenie zadania dzieci  
wymieniaj  swoje ulubione warzywa i potrawy z nich przyrz dzone. Wystawka

Jak przekona by  koleg  lub kole ank   
do jedzenia warzyw zamiast s odyczy? 
Sk d wiesz, które cz ci warzyw s  jadalne? 
 

Ucze : 
wskazuje i nazywa cz ci warzywa, 
wyja nia znaczenie: li ci, korzenia, odygi i kwiatu; 
uzupe nia zdanie nazw  „warzywa", 
wymienia jadalne cz ci warzyw, 
wa y warzywa i zapisuje wag , 
dodaje wyra enia mianowane, 
pisze przepis, 
wskazuje czasownik w drugiej osobie liczby 
pojedynczej, 
robi surówk  wed ug przepisu.Omów wraz z dzie mi budow  zewn trzn  ro lin, wskazuj c ich 

poszczególne cz ci. Na tablicy umie  ilustracj  warzywa. Dzieci 
podpisuj  wskazane cz ci. Nast pnie losuj  pytania i na nie odpowiadaja; 
„Z jakich cz ci sk ada si  ro lina?", „Po co ro linie potrzebne s  
korzenie?", „Do czego s u y odyga?", „Do czego potrzebne s  ro linie 
li cie?", „Po co ro linie potrzebne s  kwiaty?".

Budowa warzyw

3.2 Warzywa 

kartoniki z sylabami:  
„ko", „rze ", „ o", „dy" „ga", „li", „ cie", 
„kwiat", „o", „wo", „ce", 
wagi.

Pole  by dzieci uzupe ni y zdania nazwami warzyw: 
„W ......... jadalny jest korze ". 
„W .........  jest odyga". 
„W .......... jadale s  li cie". 
„W .......... jadalny jest kwiat".  
„W ........  jadalne s  owoce". 
Wype nione nazwami zdania dzieci zapisuj  w zeszycie. 

Jadalne cz ci

warzywa,  
przybory kuchenne potrzebne  
do robienia surówki.

Pole  by dzieci wylosowa y kartoniki z sylabami: „ko", „rze ", „ o", „dy", „ga", 
„li", „ cie", „kwiat", „o", „wo", „ce". Tworz c wyraz, dobieraj  si  w grupy. 
Nast pnie wa  wybrane z wystawki warzywa i zapisuj  na kartonikach  
z nazwami ich wag . Przypomnij, w jaki sposób zapisujemy jednostki wagi. 
Zaproponuj dzieciom „zaokr glanie" wagi do liczby ca kowitej. Nast pnie 
wybrane dziecko podchodzi do wystawki warzyw i pyta: „Ile razem wa  
kalafior i pomidor?". Pozosta e dzieci zapisuj  obliczenia w zeszycie.

Wa enie

umie : 
ilustracj  warzyw,  
zdania z lukami.

popros mam , aby poda a ci swój 
przepis na surówk  warzywn , który 
nast pnie zapisz w zeszycie.

W grupach dzieci uk adaj  i zapisuj  przepis na warzywn  surówk . 
Przypominaj  wiadomo ci o czasowniku. Zwró  uwag , by w przepisie 
zwracali si  do drugiej osoby w liczbie pojedynczej. Nast pnie wymieniaj  
si  przepisami i zgodnie z nimi wykonuj  surówk . Z ó  wszystkie przepisy 
w „Ksi g  kucharsk  klasy III". Na zako czenie zadania zapro  dzieci  
do wspólnej degustacji. 

Warzywna surówka
zdania uzupe nione nazwami 
warzyw, dzia ania dodawania 
wyra e  mianowanych (kg).

nazywa  cz ci warzyw w tym cz ci jadalne, 
zapisywa  wag ,  
dodawa  wyra enia mianowane, 
zapisywa  przepis, 
rozpoznawa  czasownik w drugiej osobie liczby 
pojedynczej. 
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Dzieci stoj  w kr gu. Powitaj je okrzykiem: „Owocowy dzie ", a tak e 
„dzieci, które lubi  owoce", „dzieci, które lubi  s odkie d emy", „dzieci 
które, lubi  kompoty". Nast pnie pole  by na kolorowych karteczkach 
wypisa y wszystkie skojarzenia z owocami i przyklei y je na czerwone, 
kartonowe jab ko. 

Owocowe skojarzenia Jaki jest twój ulubiony owoc? 
Co by by o, gdyby jab ka mia y kszta t 
sze cianu?  
Czy mia by  ochot  je  jab ka gdyby mia y 
kolor niebieski? 

 
Popro  by dzieci urz dzi y wystaw  z przyniesionych owoców  
i przetworów owocowych. Dzieci ogl daj  i dotykaj  owocowe okazy. 
Nast pnie obieraj , kroj  i smakuj  jab ka, dziel c si  swoimi 
spostrze eniami.  Zwracaj  uwag  na ich walory zdrowotne. Okre laj  
cechy jab ka, stosuj c odpowiednie przymiotniki. Zapisuj  je na tablicy.

Cechy jab ka

Ucze : 
okre la cechy jab ka, stosuj c przymiotniki, 
opisuje ustnie jab ko, 
porz dkuje zdania wierszowanej zagadki, 
uk ada z rozsypanki wyrazowej przys owia  
i powiedzonka, 
wyja nia poj cie „kanon", 
oblicza obwód prostok ta. 

Dzieci losuj  koperty z wierszowanymi zagadkami o jab kach, poci tymi  
na wersy. Uk adaj  je w poprawnej kolejno ci. Zwró  uwag  na ich rymy. 
Nast pnie dzieci odczytuj  g o no zagadki. Wyszukuj  w tek cie 
przymiotniki opisuj ce jab ka. Na zako czenie zadania zapisuj  je na 
tablicy.

Zagadki 

3.3 Owocowo  
czyli zdrowo

zagadki zwi zane z jab kiem 
(http://zagadkidladzieci.net), 
koperty z puzlami owocowymi, 
czerwone, kartonowe jab ko. 

Zapisz na tablicy plan opisu: 1. Nazwa 2. Kszta t 3. Kolor 4. Skórka  
5. Smak. 6. Wra enia i upodobania. Popro , aby dzieci ustnie opisa y 
jab ko wed ug zapisanego  planu i s ownictwa zgromadzonego na tablicy.  
Nast pnie wspólnie zredagujcie i zapiszcie na tablicy opis wybranego  
z wystawy jab ka. Dzieci przepisuj  opis do zeszytu.

Opis jab ka

owoce i przetwory owocowe.

Dzieci uk adaj  z rozsypanek wyrazowych powiedzonka i przys owia  
o jab kach: „Niedaleko pada jab ko od jab oni",  
„Zdrowy jak jab ko, rumiany jak jab ko", „St uc kogo  na kwa ne jab ko", 
„Leniwy czeka, eby jab ka same wpad y mu do ust".  
Nast pnie dzieci czytaj  powiedzonka g o no i swobodnie wypowiadaj  
si  na ich temat.

Rozsypane powiedzonka

Spytaj dzieci, gdzie rosn  owoce? Popro , by wymieni y drzewa 
owocowe. Dzieci s uchaj  piosenki ludowej „Wnios y dzieci z sadu". 
Wyja nij, co to jest „ kanon" na przyk adzie piosenki „ Panie Janie". 
Nast pnie zapisz na tablicy wymiary sadu w kszta cie prostok ta,  
który wymaga ogrodzenia. Dzieci rozwi zuj  zadanie z tre ci , obliczaj c 
obwód prostok ta. Zapisz na tablicy obwód prostok ta.  
Na zako czenie zadania dzieci obliczaj  boki prostok ta. 

Obwód prostok ta

umie L 
przymiotniki opisuj ce jab ka, 
opis jab ka,  
wymiary sadu w kszta cie prostok ta.

unapisz opis jab ka.

napisz, jakie przetwory owocowe 
lubisz najbardziej i dlaczego.

Pole  by dzieci narysowa y kontur jab ka. Nast pnie wyklei y go kolorow  
bibu  lub wydzierankami z kolorowego papieru. Dzieci organizuj  
wystaw  prac.  
Na koniec podziel dzieci na dwie grupy i popro , by spróbowa y 
za piewa  piosenk  „Wnios y dzieci z sadu" w kanonie.  
Na melodi  piosenki za piewaj: „ Do widzenia dzieci, do widzenia dzieci, 
owocowo czyli zdrowo, owocowo zdrowo". 

„Kolorowe  jab ko"
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Pole  by dzieci zorganizowa y wystaw  z przyniesionych warzyw, owoców  
i ich przetworów. Do ó  pude ka z witaminami „C", „A", „B", „tran".  
Spytaj: „Co zgromadzone rzeczy maj  wspólnego"? Dzieci odpowiadaj   
na pytania:  „Co to s  witaminy?", „Jakie znacie witaminy?", „Gdzie ich 
szukacie?". Wprowadzenie do tematu

Czy jeste  pewien, e w owocach  
s  witaminy?  
Wymy l w asn  witamin .  
Opisz dzia anie „witaminy grzeczno ci".

Ucze : 
odpowiada na pytania do wiersza, 
wyszukuje w tek cie odpowiednie fragmenty, 
uzupe nia zdania, 
wymienia podstawowe informacje o witaminach:  
A, B, C, D; 
uzupe nia wyrazy o brakujacy ortogram, 
uk ada tre  do podanego dzia ania, 
dodaje i odejmuje w zakresie 20  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 

Dzieci czytaj  cicho wiersz S. Karaszewskiego „Witaminowe abecad o". 
Odpowiadaj  na pytania: „Jakie produkty nale y je  , aby by  zdrowym?", 
„Jakich produktów nale y unika  lub ograniczy  ich spo ywanie?",  
„Jakie witaminy wyst puj  w wierszu?", „Gdzie mo na je znale ?". 
Odczytuj  odpowiednie fragmenty. Nast pnie na tablicy i w zeszytach 
uzupe niaj  zdania:  „Witamina A dobra jest na...", „Witamina D jest 
niezb dna do...", „Witamina B wp ywa na ...", „Witamina C ród em...".

Witaminy

3.4 Witaminowe 
abecad o

wiersz S. Karaszeskiego  
„Witaminowe abecad o", 
plakat z Piramid  Zdrowia, o pustych 
pi trach, kartoniki z dzia aniami, 
kartoniki z nazwami produktów 
spo ywczych: jaja, orzechy, ro liny 
str czkowe, produkty zbo owe, sery, 
hamburgery, mleko, jogurt, ro liny 
str czkowe; 
www.scholaris.pl/zasob/109923 
(animacja) 

Na tablicy umie  plakat z Piramid  Zdrowia, ale o pustych pi trach.  
Dzieci losuj  kartoniki z nazwami produktów spo ywczych: jaja, orzechy, 
ro liny str czkowe, produkty zbo owe, sery, hamburgery, mleko, jogurt, 
ro liny str czkowe.  Uzupe niaja brakuj c  trudno  ortograficzn . 
Umieszczaj  kartonik na wybranym przez siebie pi trze piramidy.  
Zaprezentuj animacj , przedstawiaj c  kolejne etapy piramidy zdrowego 
ywienia. Dzieci weryfikuj  wykonanie zadania, umieszczaj c kartoniki  

na poprawnym „pi trze piramidy". Dopisuj  do produktów witaminy  
w nich wyst puj ce.

„Piramida zdrowia"

warzywa, owoce i  ich przetwory.

Dzieci losuj  kartoniki z sylabami: „wi", „ta", „mi", „ny". Dobieraj  si   
w grupy. Ka da grupa losuje puzzle z nazw  witaminy (litera). Na 
podstawie zgromadzonych w domu informacji i wiersza S. Karaszewskiego 
przygotowuj  plakat o wybranej witaminie bez podania jej nazwy.  
Zawiera on nast puj ce informacje: Miejsce wyst powania. Znaczenie dla 
organizmu. Skutki wywo ane jej brakiem. Na koniec nast puje prezentacja 
plakatu. Pozosta e dzieci odgaduj , o jakiej witaminie informuje plakat?

Witaminowy plakat

zdania:  „Witamina A dobra jest 
na...", „Witamina D ...", „Witamina 
B...", „Witamina C ród em..".

znajd  informacje o innych 
witaminach wa nych dla naszego 
zdrowia i przygotuj krótk  notatk .

Dzieci w grupach losuj  kartoniki z dzia aniami dodawania i odejmowania  
w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesi tkowego. Uk adaj  pisemnie 
tre  zadania o zdrowych produktach ywno ciowych. Nast pnie 
wymieniaj  si  zadaniami mi dzy grupami. Rozwi zuj  je i zapisuj  
odpowiedzi. Przedstawiaj  reszcie klasy.   
Dzieci siedz  w kr gu. Podaj c jab ko, kolejno ko cz  zdanie:  
„Witaminy s  niezb dne w naszym yciu do....".  

egnaj  si  okrzykiem: „Ch opaki i dziewczyny zjadajmy witaminy"!

Zadania
zdania:  „Witamina A dobra jest 
na...", „Witamina D ...", „Witamina 
B...", „Witamina C ród em..".

odpowiada  na pytania po samodzielnym 
przeczytaniu wiersza,  
wymieni  podstawowe informacje o witaminach, 
u o y  tre  zadania do podanego dzia ania.
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Dzieci witaj  si  przy muzyce wskazanymi przez ciebie cz ciami cia a: 
praw  r k , lewym kolanem, prawym uchem, lew  stop .  
Nast pnie losuj  karoniki z liczbami w zakresie 20 z literami na odwrocie: 
„RECEPTA NA ZDROWIE". Porz dkuj  malej co liczby i odczytuj  
zapisane na odwrocie litery, tworz ce has o: „Recepta na zdrowie".  
Na zako czenie pole  by wyja ni y poj cie: „recepta".

Wprowadzenie do tematu Wyobra  sobie, e podró ujesz w czasie. 
Opowiedz ludziom yj cym tysi c lat temu,  
jak dbasz o swoje zdrowie. 
 
Czy mo na radzi  sobie samemu? 
 

Dzieci czytaj  wiersz B. Lewandowskiej „ Na zdrowie". Popro  by na 
podstawie tekstu sformu owa y zdania rozkazuj ce w drugiej osobie liczby 
pojedynczej na temat „Jak dba  o zdrowie? ", a nast pnie zapisa y  
je na tablicy. „Jak dba  o zdrowie?"

Ucze : 
porz dkuje liczby malej co, 
pisze zdania rozkazuj ce w drugiej osobie liczby 
pojedynczej, 
wymienia elementy listu, 
pisze list, 
zapisuje adres, 
wykonuje obliczenia zegarowe, 
samodzielnie robi kopert , 
projektuje znaczek pocztowy. 
 

Wyjmij z zaadresowanej koperty list Kasi (bez daty, nag ówka i podpisu) 
napisany na podstawie ksi ki P. Haraszewskiego „Te cudowne 
warzywa". Dziewczynka ci ko zachorowa a i prosi o wskazówki, jak dba  
o zdrowie. Umie  list na tablicy i popro  o odczytanie. 
Dzieci uk adaj  kartoniki, przedstawiaj ce uk ad listu: nazwa 
miejscowo ci, data, nag ówek, tre , pozdrowienia, podpis. 
Zwró  uwag  na stosowanie zwrotów grzeczno ciowych. 
Dzieci wymieniaj  te elementy listu Kasi, których brakuje. 

Uk ad listu

3.5 Rady na 
zdrowie

karoniki z liczbami w zakresie 20 z liter  
na odwrocie: „RECEPTA  
NA ZDROWIE",  
„Te cudowne warzywa"  
P. Haraszewskiego, 
kartoniki przedstawiaj ce uk ad listu: 
nazwa miejscowo ci, data, nag ówek, 
tre , pozdrowienia, podpis; 
plansz  zegarow .

Popro , aby ch tne dzieci odpisa y na list Kasi. Pozosta e 
uzupe niaj  brakuj ce elementy w li cie i poprawne przepisuj   
go do zeszytu. Wska  dziecko które odczyta list Kasi, oraz te które 
przeczytaj  odpowied . Wspólnie zastanawiaj  si , czy po przeczytaniu 
odpowiedzi, Kasia b dzie wiedzia a, jak dba  o zdrowie.  
Dzieci uzasadniaj  swoje wypowiedzi. 

Dobre rady

koperty,  
kartk  kolorowego papieru,  
klej, no yczki.

Zwró  uwag  na zaadresowanie koperty przez Kasi .  
Brak mumeru domu i kodu pocztowego opó ni dostarczenie listu.  
Dzieci przypominj  wszystkie dane adresowe: imi , nazwisko, 
miejscowo , nazwa ulicy, kod pocztowy, numer domu i ewentualnie 
mieszkania. Zwró  uwag  na stosowane skróty.   
Dzieci wykonuj  samodzielnie kopert  z kolorowego papieru.  
Projektuj  znaczek. Nast pnie adresuj  kopert .

Adres

Wska  na zegarze pory rozpocz cia i zako czenia: mycia, jedzenia I i II 
niadania, obiadu i kolacji.  Dzieci obliczaj , ile czasu trwa dana 

czynnos . Uzupe niaj  zdania: 
„Poranne mycie trwa o ... minut".  
„Jedzenie I niadania trwa o ... minut".

„Ile czasu trwa o?"

umie : zdania rozkazuj ce w drugiej 
osobie liczby pojedynczej na temat  
„Jak dba  o zdrowie? ", list Kasi, 
kartoniki z nazwami elementów listu, 
koperta Kasi.

napisz list - odpowied  - na list Kasi, 
poprawnie przepisz list Kasi 
uzupe niony o brakuj ce elementy.

przepisz dwie rady pisane w klasie, 
zdania rozkazuj ce zmieniaj c 
drug  osob  w liczbie pojedynczej 
na liczb  mnog . 

Dzieci siedz  w kr gu. Rzucaj c do siebie pi eczk , wypowiadaj  zdania 
rozkazuj ce w drugiej osobie liczby pojedynczej na temat:  
„Jak dba  o zdrowie?". 

Podsumowanie
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nikt go nigdzie nie widzia , wszyscy mieszka cy czuli jego obecno . W 
ko cu le niczy postanowi  wzi  sprawy w swoje r ce...  
A jak dalej potoczy si  ta historia, zale y tylko od Was!

Waszym zadaniem jest stworzenie oryginalnego przedstawienia opowiadaj cego o tym, 
jak pewien le niczy tropi bardzo tajemnicze zwierz . Le niczy b dzie szuka  zwierz cia, 
które pozostawi jakie  lady swojej obecno ci na ka dym pi trze lasu. Tajemnicze 
zwierz  zostanie ca kowicie wymy lone przez dru yn  i b dzie musia o wzi  udzia  w 
uk adzie choreograficznym wplecionym w przedstawienie. Podczas swojego ledztwa 
le niczy "odwiedzi" wszystkie pi tra lasu i skorzysta ze wskazówek ich przedstawicieli. 
Na koniec niezale nie od tego, czy zostanie znalezione, czy nie, tajemnicze zwierz  
zrobi co  bardzo miesznego.  Limit czasu prezentacji rozwi zania tego zadania wynosi 
8 minut. Powinno si  w nich zawrze  tak e ustawienie rekwizytów.

Le niczy
Musi tropi  pewne tajmenicze zwierz . 
Musi by  odgrywany przez jednego lub wi cej cz onków dru yny. 
Powinien wygl da  oryginalnie i nietypowo, a tak e mie  pomys owy kostium. 
Musi mie  zdolno  rozmawiania z ro linami. Nie mo e rozumie  mowy zwierz t

2. Kto tak ryczy  
w le nej dziczy?

Tajemnicze zwierz
Mo e by  czymkolwiek, ale musi by  ca kowicie wymy lone i stworzone przez 
dru yn . Nie mo e by  odgrywane przez adnego cz onka zespo u. 
Zostawi po sobie lady na ka dym pi trze lasu. Musi wzi  udzia  w uk adzie 
choreograficznym. Na koniec powinno zrobi  co  bardzo miesznego.

lady obecno ci
Tajemnicze zwierz  musi pozostawi  posobie lady obecno ci na ka dym 
pi trze lasu.  

lady obecno ci mog  by  czym  materialnym lub niematerialnym, powinny one 
jednak by  oryginalne i pomys owe.

Pozostali 
bohaterowie

Pozostali bohaterowie - ro liny i zwierz ta - musz  by  rzeczywistymi 
przedstawicielami poszczególnych pi ter lasu. B d  udziela  wskazówek 
le niczemu, tak, by odnalaz  tajemnicze zwierz .

Uk ad 
choreograficzny

W dowolnym momencie przedstawienia musi pojawi  si  jaki  uk ad 
choreograficzny (uk ad ruchów tanecznych lub ruchów walki). W wykonywaniu 
uk adu choreograficznego musi wzi  udzia  m.in. tajemnicze zwierz .

Pomys owo  ca o ci przedstawienia (oryginalno , skuteczno )........................ 1 - 15p. 
Jako  przedstawienia (s yszalno , ruch, prezencja sceniczna)........................... 1 - 10p. 
Wygl d zewn trzny le niczego............................................................................... 1 - 10p. 
Pomys owo  tajemniczego zwierz cia.................................................................. 1 - 10p. 
Jako  artystyczna tajemniczego zwierz cia.......................................................... 1 - 10p. 

lady obecno ci zosta y zostawione na wszystkich pi trach lasu........................  0 lub 5p. 
Pomys owo  wybranego przez dru yn  ladu obecno ci....................................... 1 - 5p. 
Bohaterowie s  rzeczywistymi przedstawicielami poszczególnych pi ter lasu... 0 lub 10p. 
Jak dobrze uk ad choreograficzny wpleciony jest w przedstawienie......................... 1 - 5p. 
Jak dobrze dru yna pracowa a razem..................................................................... 1 - 10p. 
Maksymalna liczba punktów.........................................................................................100
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Problem miesi ca: 
pa dziernik

Tajemnicze 
zwierz

plansz  do uzupe niania "Techniki twórczego my lenia" do powieszenia w klasie, dwie ró ne karty pracy (dla ka dej pary):  kartka wielko ci A5 z narysowanymi na niej 
ró nymi kszta tami (kwadraty, ko a, strza ki, serca itd.), nagrania ró nych le nych 
zwierz t

kartki, d ugopisy, pisaki, kredki kartki, kredki

a cuch skojarze  - ka de dziecko podaje skojarzenie do s owa swojego poprzednika. 
Pierwsze s owo, to las. Na koniec bierzemy ostatnie oraz pierwsze s owo a cucha 
(las) i prosimy dzieci, by wymy li y jak najwi cej podobie stw mi dzy tymi obiektami.

Dzieci, siedz c w kr gu odpowiadaj  po kolei na pytanie "Czego mo na si  
przestraszy ?".

Techniki 
twórczego 
my lenia

Przygotuj plansz  zatytu owan  "Techniki twórczego my lenia". Zapiszcie na niej 
wszystkie techniki, które dzieci pami taj  z treningów twórczo ci. Uzupe niajcie 
plansz  zawsze kiedy stosujecie jak  technik . B dzie to " ci gawka", z której 
uczestnicy b d  mogli skorzysta  zawsze gdy sko cz  im si  pomys y.

Przekaz 
obrazkowy

Jedno dzecko w parze jest mówc , drugie - rysownikiem. Uczniowie siadaj  
plecami do siebie. Mówca otrzymuje kart  pracy nr 1, a rysownik - pust  kartk  i 
co  do pisania. Mówca musi opowiedzie , jak wygl da obrazek, rysownik -  
narysowa  go na podst. instrukcji partnera. Rysownik nie mo e si  odzywa !

Analiza 
problemu

Podziel klas  na grupy i rozdaj im problemy miesi ca. Ka da dru yna bierze kartk  
A4 i dzieli j  na 4 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.

Przekaz 
obrazkowy 

c.d.

Po 10 min. zbierz karty pracy nr 1 oraz rysunki i popro  dzieci, by nie komentowa y 
jeszcze wiczenia. Rozdaj im karty pracy nr 2 - zadanie jest takie samo jak w 
poprzednim wiczeniu, jednak tym razem rysownik mo e swobodnie rozmawia  z 
mówc , mo e dopytywa  lub dowolnie komentowa  wypowiedzi partnera.

Kto, co,  
do kiedy?

Dru yny jeszcze raz wypisuj  wszystkie rzeczy, które s  do zrobienia i dziel  si  
zadaniami - pisz , kto jest odpowiedzialny za dany element i do kiedy nale y to 
zrobi  oraz co b dzie potrzebne do jego wykonania. Nast pnie dru yny zapisuj  
wst pne pomys y na rozwi zanie na du ym arkuszu papieru.

Dyskusja
Zapro  grup  do dyskusji. Kiedy atwiej by o rysowa  obrazek? Które wypowiedzi 
mówców najbardziej pomaga y odbiorcom rysowa  obrazek, a które nie by y 
pomocne? Czy wypowiedzi rysowników pomaga y mówcom? Pomó  dzieciom 
wyci gn  wnioski dotycz ce znaczenia informacji zwrotnej i precyzji wypowiedzi.

Uczestniczy zbieraj  jak najwi cej informacji o pracy le niczego. Sk d mo na 
czerpa  takie wiadomo ci? Sprawdzaj , jak wygl da le niczy, czym si  zajmuje. 
Nast pnie dru yny "projektuj " swojego bohatera: szkicuj , jak b dzie wygl da  i 
wypisuj  wszystkie jego cechy. Co b dzie potrzebne do stworzenia jego kostiumu?

Praca 
le niczego

Dziwne 
odg osy

Przygotuj nagranie pi ciu rzadko spotykanych zwierz t le nych. Popro  
uczestników o zamkni cie oczu i wyobra enie sobie, jak móg oby wygl da  
stworzenie wydaj ce który  z tych odg osów. Nast pbie dzieci przelewaj  swoje 
pomys y na kartki papieru przy pomocy kredek.

Pi tra lasu Popro  uczestników, aby przedstawili pi tra lasu jako pi tra budynku 
mieszkalnego. Grupy na kartkach rysuj  domy, zapisuj  nazwy poszczególnych 
poziomów. Korzystaj c z dowolnych róde  informacji wypisuj  (lub rysuj ) jak 
najwi ksz  liczb  przedstawicieli danego pi tra. Prace prezentuj  na forum grupy.

Wspólne 
dzie o

Uczestnicy pokazuj  rysunki pozosta ym cz onkom swojej dru yny, opowiadaj  o 
zwierz tach, które sobie wyobrazili. Nast pnie zespo y bior  po jednym elemencie 
z ka dego ka dego rysunku i staraj  si  stworzy  z nich projekt tajemniczego 
zwierz cia. Co b dzie potrzebne do jego wykonania?
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lady obecno ci Przygody 
le niczego

kartka z narysowan  jedn  czarn  kropk stoper, miejsce wyst pu, arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, karteczki 
samoprzylepne, drobny upominek dla wszystkich uczestników (dyplom, naklejka)

materia y niezb dne do pracy nad problemem miesi ca wszystkie materia y i przedmioty niezb dne do prezentacji rozwi zania problemu 
miesi ca

Uczestnicy siedz  w kr gu. Po ó  na rodku kartk  z narysowan  jed  czarn  kropk  
oraz o ówek. Ch tni uczestnicy podchodz  po kolei do kartki, dorysowuj  co  do niej  
i nadaj  powsta emu w ten sposób dzie u nowy tytu . 

wiczenia oddechowe, gimnastyka buzi i j zyka.

Nasze lady
Grupy siadaj  razem przy swoich stolikach. Ka da dru yna w centralnej cz ci 
kartki zapisuje wyraz " lad", a nast pnie tworzy gwiazd  skojarze , doka czaj c 
zdanie "Gdy mówi  LAD, to my l  o...". Jakie rodzaje ladów zanotowali 
uczestnicy? Czy pozostawiony lad mo e by  tylko materialny? 

Ostatnie 
próby

Przez konkursem daj dru ynom jeszcze troch  czasu na dopracowanie rozwi za  i 
prze wiczenie przedstawienia. Zapytaj tak e uczniów, w jaki sposób powinni 
zachowywa  si  na scenie, aby ich przedstawienie by o zrozumia e/efektowne? 
Przygotuj miejsce wyst pu - rozsu  awki tak, by utworzy  niewielk  scen .

Pozostaw po 
sobie lad

Po jednej osobie z ka dego zespo u wychodzi z klasy. Pozostali uczestnicy maj  
kilka minut na to, by pozostawi  na swoim miejscu pracy jaki  lad. Mo e to byc 
cokolwiek. Po powrocie do swoich dru yn, dzieci staraj  si  zgadn , jakie lady 
zostawili po sobie ich koledzy. Mo e uda im si  przypasowa  lady do ich autorów 

Atmosfera 
konkursu

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  w czasie konkursu, jednocze nie skrupulatnie 
wype niaj c obowi zki s dziego. Dok adnie zmierz czas ka dej prezentacji. 
Mo esz przygotowa  te  arkusz punktacji dla ka dej dru yny. Dzi ki temu, zespo y 
b d  wiedzie , jakie by y mocne, a jakie s abe strony rozwi zania.

Cztery lady
Korzystaj c z do wiadcze  i przyk adów zgromadzonych w poprzednich 
wiczeniach dru yny ustalaj , jakie lady mog o pozostawi  po sobie tajemnicze 

zwierz  na poszczególnych pi trach lasu. Zastanawiaj  si  te  nad tym, jak 
mieszka cy lasu pomagaj  le niczemu odnale  tajemnicze zwierz . 

Prezentacje
W czasie prezentacji uwa nie obserwuj wszystko, co dzieje si  na scenie. Zapisz 
sobie wst pn  punktacj  w czasie/zaraz po ka dym wyst pie. Koniecznie 
porozmawiaj z dru yn  zaraz po wyst pie. Je li nie jeste  pewna/y co do jakiego  
elementu rozwi zania, popro  grup , by opowiedzia a o tym w asnymi s owami. 

Jednym z elementów rozwi zania ma by  uk ad choreograficzny. Przygotuj krótki 
fragment dowolnego utworu i zaprezentuj go klasie. Daj grupom dok adnie 10 
minut na wymy lenie krótkiego uk adu choreograficznego. Zespo y b d  mog y 
wykorzysta  go w czasie swojego przedstawienia.

Uk ad choreo- 
graficzny

Ma e 
karteczki

Wa ne jest, aby pozosta e dru yny uwa nie ogl da y prezentacje innych i stara y 
si  docenia  pomys y swoich konkurentów. Dlatego popro , by ka dy zespó  na 
karteczkach samoprzylepnych zapisa , co najbardziej podobalo mu si  w ka dej 
prezentacji. Mo e to by  cokolwiek, nawet drobny szczegó  nie obj ty punktacj .

Praca nad 
elementami 
prezentacji

Wi ksz  cz  zaj  stanowi praca w grupach. Zespo y dopracowuj  swoje 
rozwi zania. Szczególnie wa nym elementem procesu rozwi zywania problemu 
jest kilkukrotne prze wiczenie przedstawienia ze stoperem. Dzi ki temu uczestnicy 
b d  wiedzie , co musz  jeszcze dopracowa  w swojej prezentacji.

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej prezentacji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaNastrój w wierszu. Wielka litera w nazwach w asnych. 

Przymiotnik, jako wyraz okre laj cy rzeczownik. 
Zdrobnienia od rzeczowników zako czonych na „- uszek" 
Pisownia wyrazów z trudno ciami ortograficznymi. 
Rozwijanie zda . Nazwy zawodów - przypomnienie 
wiadomo ci o rzeczowniku. Plan wydarze .

Odejmowanie w zakresie 20.  
Liczby w odejmowaniu. Liczby dwucyfrowe.  
Rz dy jedno ci i dziesi tek w dziesi tkowym systemie 
liczenia. Liczby w zakresie 100 i ich zapis w systemie 
dziesi tkowym. Suma cyfr liczby dwucyfrowej.  
Obwód kwadratu.

4.1 Idzie pani 
Jesie

Wypowiedzi na temat zmian zachodz cych 
jesieni  w przyrodzie. Zapisywanie dat. 
Przypomnienie wiadomo ci o przymiotniku. 
Wielka litera w nazwach postaci z wiersza  
E. Zawadzkiej „Orszak pani Jesieni". Alfabet. 
Zdrobnienia od rzeczowników posiadaj cych 
zako czenia „-uszek". Liczby w odejmowaniu. 
Odejmowanie w zakresie 20. 
Barwy podstawowe i pochodne.

Zmiany zachodz ce w przyrodzie jesieni .  
Rodzaje podstawowych ro lin zbo owych.  
Budowa ro liny zbo owej. Etapy powstawania chleba. 
Ro liny okopowe. Ich wykorzystanie w yciu codziennym, 
przemy le i w hodowli zwierz t.  
Ro liny oleiste i w ókniste.

4.2 W polu

Wystawka z produktów zbo owych.  
Poj cia: „k os" i „wiecha".  
Rodzaje zbó  na podstawie prezentacji 
„Polskie zbo a". Uk adanie zda . Materia  
ortograficzny mieszany. Liczby dwucyfrowe  
w zakresie 100. Rz dy jedno ci i dziesi tek  
w dziesi tkowym systemie liczenia. 
Wyklejanie ziarnami konturu zbó .  
Zabawa muzyczno - ruchowa „Ma o nas".

 
Nazwy zawodów.  
Znaczenie pracy rolnika. 4. Jesie  w polu

4.3 Od ziarna  
do chleba

Podró e ma e i du e.

Wypowiedzi na temat „Jak powstaje chleb?"  
na podstawie: wiersza W. Be zy „Abecad o  
o chlebie", tekstu z lukami i w asnych 
do wiadcze . Praca rolnika, m ynarza  
i piekarza. Przypomnienie wiadomo ci  
o rzeczowniku. Rozwijanie zda .  
Liczby w zakresie 100 i ich zapis w systemie 
dziesi tkowym. Szacunek do chleba  
w przys owiach ludowych. Ilustracja przys owia. 

Piosenka „Gdzie jeste  Jesieni?". 
Zabawa muzyczno - ruchowa do piosenki „Ma o nas".  
„Pie  o wielkim s oneczniku".  
Zabawy ruchowo - na ladowcze.  
Akompaniament na instrumentach perkusyjnych.  
Echo rytmiczne.

Barwy podstawowe i pochodne.  
Malowanie jesiennych li ci. 
Wyklejanie ziarnami konturu zbó .  
Ilustracja przys owia o chlebie. 
„Piecz tki" z bulw ziemniaka.  
Kinezjologiczna zabawa „S oneczniki". 

4.4 Ro liny 
okopowe

Ro liny okopowe i ich wykorzystanie w yciu 
codziennym, przemy le i w hodowli zwierz t.  
Odmiany buraka.  
Opis wygl du korzenia.  
Kszta t oraz rozmieszczenie „oczek"  
na bulwach ziemniaka.  
Uzupe nianie zda .  
Obliczanie sumy cyfr podanych liczb 
dwucyfrowych. „Ziemniaczane stemple".

 
 
Nauka zastosowania opcji powi ksz i pomniejsz. 
 
 

4.5 Ro liny 
w ókniste i oleiste

Czytanie legendy Marii Konopnickiej „Jak to ze 
lnem by o". Przes anie legendy. Pisanie 
kolejno ci wydarze . Rzeczowniki w liczbie 
pojedynczej/mnogiej. Cechy charakterystyczne 
ro lin oleistych i w óknistych. Obliczanie 
obwodu kwadratu. Kinezjologiczna zabawa 
dydaktyczna „S oneczniki" wed ug Doroty 
Dziamskiej. Zabawy ruchowo - na ladowcze   
do „Pie ni o wielkim s oneczniku".

Zabawa bie na „Sztafeta wahad owa". 
Zabawy na naturalnym torze przeszkód.  
Wyznaczanie kierunków wiata. 

wiczenia kszta tuj ce z pi k  koszykow .  
Warto ci od ywcze ciemnego pieczywa.
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Dzieci siedz  w kregu, trzymaj c w d oniach wyci ty, tekturowy li . 
S uchaj  nagranego d wi ku szeleszcz cych li ci. Opowiadaj  o swoich 
skojarzeniach. Nast pnie z kartoników ze znakami rzymskimi i liczbami 
uk adaj  dat  przyj cia jesieni: 23 IX.  Wypowiadaj  si  swobodnie  
na temat widocznych zmian zachodz cych w przyrodzie. Opisuj  je.

Wprowadzenie do tematu Wyobra  sobie maszyn , która zdrabnia 
wyrazy. Co stanie si  z wyrazami: „smutek", 
„t sknota", „ból" i „gniew", gdy przejd   
przez t  maszyn ? 
Jak opisa by  polsk  jesie  koledze  
z Hiszpanii? 

Dzieci uk adaj  z rozsypanki literowej wyrazy: jasnoz ote, purpurowe 
zielonkawe i br zowe. Odpowiadaj  na pytanie: „Co lub kogo opisuj , 
maluj c te wyrazy"? Przypominaj   wiadomo ci o przymiotniku, który 
okre la rzeczownik. Losuj  karteczki z rzeczownikami i przymiotnikami. 
Pole  by dzieci po czy y rzeczownik z okre laj cym go przymiotnikiem. 

Przymiotnik 

Ucze : 
wypowiada si  swobodnie na temat zmian 
zachodzacych jesieni  w przyrodzie, 

czy rzeczownik z przymiotnikiem, 
porz dkuje wyrazy w kolejno ci alfabetycznej, 
tworzy zdrobnienia wyrazów posiadaj cych 
zako czenie „- uszek", 
nazywa liczby w odejmowaniu, 
wymienia barwy podstawowe, 
tworzy barwy pochodne. 

Dzieci czytaj  wiersz E. Zawadzkiej „Orszak pani Jesieni". Okre laj  
nastrój wiersza. Popro , by wymieni y wszystkie postacie krocz ce  
w orszaku. Zwró  uwag  na wielkie litery w nazwach tych postaci.  
Dzieci zapisuj  je na tablicy w porz dku alfabetycznym. „Orszak pani Jesieni"

4.1 Idzie pani 
Jesie

nagrany d wi k szeleszcz cych li ci, 
rozsypanki literowe: jasnoz ote, 
purpurowe, zielonkawe, br zowe; 
karteczki z rzeczownikami  
i przymiotnikami, 
piosenk  „Gdzie jeste  Jesieni?" s owa 
H. Zdzitowiecka, muzyka J. Wasowski.

Dzieci wskazuj  w tek cie imiona synów S oty. Zwró  uwag   
na zdrobnienie w imieniu Pluszek. Przypomnij, e zdrobnienia s u   
do nazywania rzeczy ma ych i m odych, o których my limy i mówimy  
w sposób tkliwy i czu y. Dzieci pisz  na tablicy i w zeszytach zdrobnienia 
od rzeczowników: klocek, kwiatek, garnek, dzbanek, posiadaj cych 
zako czenia  „- uszek".

Zdrobnienia

kartoniki ze znakami rzymskimi  
i liczbami, wyci te, tekturowe li cie,  
farby plakatowe, p dzel.

Dzieci losuj  kartoniki z liczbami w zakresie 20 i znakami 
matematycznymi: „+", „-". Uk adaj  dzia anie zgodnie z twoj  instrukcj : 
„Ró nica wynosi 9, odjemnik 8. Ile wynosi odjemna?", „Odjemna wynosi 
20, a ró nica 14. Ile wynosi odjemnik?", „Odjemna wynosi 20, odjemnik 
15. Ile wynosi ró nica?". Popro   by dzieci obliczy y odjemn , odjemnik  
i ró nic , a nast pnie dzia ania zapisa y w zeszytach.

Liczby w odejmowaniu

Popro  dzieci, aby na podstawie wiersza „Orszak pani Jesieni"  
wymieni y kolory farb, które niesie Wiatr.  
Wyja nij dzieciom poj cia: barwy podstawowe i barwy pochodne.  
Nast pnie pole  by utworzy y barwne plamy z wiersza, wykorzystuj c 
barwy podstawowe. Dzieci nak adaj  kolory farb plakatowych jedne na 
drugie na wyci te, tekturowe li cie.

Barwy pochodne

data przyj cia jesieni: 23 IX, zdrobnienia 
od rzeczowników: klocek, kwiatek, 
garnek, dzbanek, posiadaj cych 
zako czenia „-uszek", postacie z orszku 
pani Jesieni w kolejno ci alfabetycznej.

napisz: zdrobnienia od rzeczowników; 
klocek, kwiatek, garnek, dzbanek, 
posiadaj cych zako czenia  „-uszek", 
dzia ania dodawania i odejmowania  
w zakresie 20.

wypisz z wiersza piosenki „Orszak 
pani Jesieni" inne zdrobnienia. 

Przy d wi kach piosenki „Gdzie jeste  Jesieni?" dzieci ogl daj  
pomalowane jesienne li cie i wymieniaj  uzyskane barwy pochodne.  
Nast pnie kr  z li mi unoszononymi przez wiatr. Na przerw   
w muzyce zatrzymuj  si  i mówi , gdzie widzieli ju  Jesie . Widzia em Jesie  ....
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Dzieci przygotowuj  wystawk  z przyniesionych produktów zbo owych. 
Umie  k osy kilku zbó  i kartoniki z ich nazwami. Wyja nij poj cia: k os  
i wiecha. Dzieci staraj  si  przyporz dkowa  zbo om kartoniki z nazw   
i podpisa  produkty z nazwami zbó , z których powsta y. Zwró  uwag   
na informacje zawarte na niektórych opakowaniach produktów.   
Powiedz, e dokonacie korekty na zako czenie zaj .

Produkty zbo owe

Wyobra  sobie, e stoisz po rodku anu 
pszenicy. Przesu  r k  po k osach.  
Co czujesz? Jak b dziesz stamt d wychodzi  
staraj si  nie po ama  d be ? Jak to zrobisz? 

Ucze : 
nazywa podstawowe ro liny zbo owe, 
wymienia produkty zbo owe, 
uk ada i pisze zdania, 
wskazuje rz d jedno ci i dziesi tek w liczbach 
dwucyfrowych, 
pisze poprawnie: yto i pszenica, 
piewa piosenk  „Ma o nas". 

Omów  na podstawie planszy demonstracyjnej budow  ro liny zbo owej.  
Przedstaw rodzaje zbó  na podstawie prezntacji „Polskie zbo a". 
Dzieci rozpoznaj  podstawowe ro liny zbo owe na podstawie 
zgromadzonych kwiatostanów i ziaren. 
Nast pnie dopasowuj  ziarenka do odpowiedniego kwiatostanu zbo a. 
Na  zako czenie dzieci wyklejaj  ziarnami kontur wybranego zbo a.

„Polskie zbo a"

4.2 W polu

k osy kilku zbó  i kartoniki z ich nazwami, 
prezentacja o zbo ach 
(www.sp_lubniany.wodip.opole.pl/.../Prez
entacja%20Polskie%20zbo a.ppt), 
kwiatostany i ziarna zbó , 
kontury zbó  do wyklejenia.

Dzieci wymieniaj  poznane rodzaje zbó ,  a tak e rodzaje produktów  
z nich uzyskanych, jak na przyk ad: p atki, otr by, kasze, makarony. 
Pisz  samodzielnie zdania na temat najch tniej spo ywanych produktów 
zbo owych w ich rodzinie. Zwró  uwag  na poprawn  pisowni  s ów:
„pszenica", „ yto". Uk adamy zdania

produkty zbo owe, ziarna zbó .

Przypomnij poj cia: jedno ci i dziesi tki. Spytaj, ile ziaren tworzy 
dziesi tke, a ile jedno ci. Nast pnie pole  by dzieci uzupe ni y  
rz d dziesi tek i rz d jedno ci na tablicy i w zeszytach. Przyk ady: 
„42 to … dziesi tki i … jedno ci", 
„38 to … dziesi tek i … jedno ci", 
„8 dziesi tek i 2 jedno ci to …", 
„3 dziesi tek i 9 jedno ci to …", 
„6 dziesi tek to ...", 
„8 jedno ci to ...". 

Jedno ci i dziesi tki

umie : plansz  demonstracyjn  
z budow  ro liny zbo owej,  
rz d dziesi teki i jedno ci.

napisz, z jakiego ziarna  
jecie w domu chleb lub bu ki.

Zapro  dzieci do wspólnej degustacji ró nych rodzajów produktów  
z poznanych zbó :  chleb ytni, bu k  pszenn , p atki owsiane  
i kukurydziane. Pole  dokonanie korekty w nazwach produktów zbo owych 
umieszczonych na wystawce. Nast pnie zapro  dzieci do zabawy  
z piosenk  „Ma o nas". Dzieci piewaj  piosenk , id c po kole, w  rodku 
którego znajduje si  dwoje dzieci. Na s owa:  „ciebie tu potrzeba" 
zapraszaj  do wn trza dziecko. Piosenk  powtarzamy wiele razy,  
a  wszystkie dzieci ponownie utworz  jedno ko o.  
              

„Ma o nas"
zapisz zdania na temat najch tniej 
spo ywanych produktów 
zbo owych w ich rodzinie.

nazwa  podstawowe ro liny zbo owe  
na podstawie kwiatostanów i ziaren, 
wymieni  produkty zbo owe, 
wskazac rz d jedno ci i dziesi tek  
w liczbie dwucyfrowej, 
wyja ni  pisowni  wyrazu pszenica, 
piewa  posenk  „Ma o nas". 
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Dzieci siedz  w kr gu, wokó  zgromadzonych produktów: ziarna zbo a, 
k osy, m ka w miseczce, chleb. Popro  o uporz dkowanie produktów  
wed ug kolejnych etapów powstawania chleba, a nast pnie nadanie  
im tytu ów. Na zako czenie zadania dzieci zapisuj  tytu y na tablicy. Wprowadzenie do tematu Czy trudno jest zrobi  chleb? 

Co by  zrobi , eby utrzyma  wie o  chleba? 
Czy wsz dzie na wiecie chleb smakuje  
tak samo? Czy tak samo wygl da?

Popro  dzieci o wylosowanie strof wiersza W. Be zy „Abecad o o chlebie". 
Dzieci czytaj  je i porz dkuj  wed ug kolejnych etapów powstawania 
chleba. Popro , aby dzieci poda y nazwy zawodów wyst puj cych  
w wierszu: rolnik, m ynarz, piekarz. Nast pnie by wyja ni y, czym te osoby 
si  zajmuj . Przypomnij wiadomo ci o rzeczowniku. 

„Abecad o o chlebie"

Ucze : 
porz dkuje strofy wiersza  
wed ug podanego kryterium, 
uk ada zdanie z rozsypanki wyrazowej, 
nazywa cz ci zdania, 
rozwija zdanie, 
okre la w czasowniku liczb  i osob , 
wyja nia znaczenie podanych przys ów, 
uk ada i odczytuje liczby dwucyfrowe i trzycyfrowe  
z setek, dziesi tek i jednosci, 
dowiaduje si  jak powstaje chleb,  
opisuje ulubiony rodzaj pieczywa.

Dzieci uk adaj  zdania z rozsypanek wyrazowych: „Rolnik sieje".  
„M ynarz mieli". „Piekarz piecze."  Nazywaj  poszczególne cz ci  
w zdaniu. Popro , aby dzieci rozwin y u o one zdania i zapisa y  
je w zeszycie. Wa ne zawody

4.3 Od ziarna  
do chleba

ziarna zbo a, k osy,  
m ka w miseczce, chleb,  
wiersz W. Be zy „Abecad o o chlebie", 
rozsypanki wyrazowe: „Rolnik sieje. 
M ynarz mieli. Piekarz piecze."  
dla ka dego dziecka,  
kartoniki z ludowymi przys owiami  
o chlebie, przys owia o chlebie, 
www.muzeum-chleb.pl.

Napisz na tablicy  tekst z lukami, o tym jak powstaje chleb.  
Dzieci uzupe niaj  go wylosowanymi czasownikami. Przypomnij 
wiadomo ci o czasowniku. Na zako czenie zadania dzieci okre laj  
liczb  i osob , która wykonuje dan  czynno .  Jak powstaje chleb?

ulubione pieczywo,  
kartki z bloku,  
pastele olejne.

Narysuj na tablicy tabel  z liczb  setek, dziesi tek i jedno ci.  
Dzieci losuj  kartoniki z liczbami trzycyfrowymi i dwucyfrowymi. Podaj   
je g o no, a dziecko stoj ce przy tablicy, umieszcza je w tabeli. Popro , 
by dzieci odczytywa y liczby, podaj c cyfry z rz du jedno ci, dziesi tek  
i setek w dowolnej kolejno ci. Dziecko stoj ce przy tablicy po zapisaniu 
cyfr w tabeli, podaje poprawn  liczb . Nast pnie dzieci porz dkuj  
zapisane liczby od najwi kszej do najmniejszej. Zapisuj  w zeszycie.

Liczby trzycyfrowe

Dzieci losuj  kartoniki z ludowymi przys owiami o chlebie, mówi cymi  
o szacunku do chleba. Czytaj  je g o no i wyja niaj  ich znaczenia.  
Pole  zilustrowanie wybranego przys owia.

Przys owia o chlebie

umie : etapy powstawania chleba, 
tekst z lukami, o tym jak powstaje chleb, 
tabel  z liczb  setek, dziesi tek  
i jedno ci.

napisz rozwini te zdania, 
uporz dkowane liczby  
od najwi kszej do najmniejszej.

napisz w kilku zdaniach, dlaczego 
nale y je  ciemne pieczywo.

Zapro  dzieci na wirtualna wycieczk  do Muzeum Chleba  
w Radzionkowie.  
Nast pnie zapro  do degustacji przyniesionego pieczywa.  
Dzieci nazywaj  i opisywuj  ulubione rodzaje chleba, jego sk adniki  
i dodatki. Zwró  uwag  na warto ci od ywcze ciemnego pieczywa.

Muzeum chleba
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Dzieci siedz  w kr gu. Uk adaj  z puzzli ilustracje warzyw,  
w tym okopowych. Nazywaj  je. Nast pnie z rozsypanki literowej  
uk adaj  napis: „Ro liny okopowe". 
 
Prezentuj c kolejne warzywa: burak, ziemniak, marchew, kalafior, pomidor, 
zapytaj, czy nale  do grupy ro lin okopowych.  

Warzywne puzzle

Jak zdefiniowa by  ro liny okopowe komu   
kto nigdy ich nie widzia ? 
Czy ro liny okopowe yj  w okopach? 
Czym ró ni  si  „oczka" w rosole od „oczek" 
w bulwach ziemniaków? 
 

Ucze : 
nazywa ro liny okopowe, 
wymienia charakterystyczne  
cechy ro lin okopowych, 
opisuje wygl d korzenia buraka, 
wymienia kilka odmian buraka, 
na podstawie obserwacji uzupe nia zdania  
o bulwie ziemniaka, 
zapisuje liczby dwucyfrowe wyrazem, 
oblicza sum  cyfr liczb dwucyfrowych, 
pos uguje si  no ykiem.  Dzieci wyró niaj   cz  nadziemn  i podziemn  buraka. 

Opisuj  wygl d korzenia. Zwró  uwag , e jest du y i pe ni funkcj  
spichlerza. Poka  kilka odmian buraka: cukrowy, pastewny, wik owy.  
Przedstaw krótkie informacje o ich wykorzystaniu w yciu codziennym, 
przemy le i w hodowli zwierz t.  
Dzieci losuj  rozsypanki wyrazowe. Uk adaj , odczytuj  i zapisuj   
na tablicy zdania o ro linach okopowych. Przepisuj  je do zeszytu. 

Uk adamy zdania

4.4 Ro liny 
okopowe

puzzle - ilustracje warzyw,  
warzywa: burak, ziemniak, marchew, 
kalafior, pomidor;  
rozsypanki wyrazowe, 
kartki z liter : 
„Z" jak „ziemniak",  
„Z" jak „zadowolony",  
„Z" jak „znudzony". 

Obejrzyj z dzie mi bulwy ziemniaka. Zwró  uwag  na ich kszta t  
oraz na rozmieszczenie tzw. „oczek”. Popro , aby dzieci policzy y,  
ile ich jest. Nast pnie uzupe naj   zdanie na tablicy, zapisuj c liczb  
wyrazem: „Na bulwie ziemniaka jest... oczek".  
Daj dzieciom lupy, aby obejrza y „oczka” ziemniaka. Powiedz, do czego 
s u  bulwie. Nast pnie pole  by dzieci uzupe ni y zdanie na tablicy: 
„Oczka ziemniaka to... , które rozwin  si  w p dy i wypuszcz  li cie".

„Ziemniaki pod lup '

umyte i wysuszone ziemniaki,  
no yk,  
deseczka do krojenia,  
farby,  
p dzelek.

Dzieci zapisuja na tablicy liczb  oczek na bulwie ziemniaka. Odczytuj  
liczb  dziesi tek i jedno ci. Zapisuj  je od najmniejszej do najwi kszej. 
Nast pnie popro , aby obliczy y sumy cyfr kolejnych liczb. 

Liczba „oczek"

umie : zdania o ro linach 
okopowych, zdania  
do uzupe nienia z liczb  oczek.

napisz, jakie potrawy sporz dzone  
z ziemniaków lubisz najbardziej 
wraz z uzasadnieniem.

Zapro  dzieci do wykonania pracy plastycznej z u yciem ziemniaka. 
Dzieci przecinaj  wzd u  1/3 umytego i osuszonego ziemniaka.  
Rysuj  wybrany przez siebie kszta t na jego powierzchni. Ostro nie 
wycinaj  go no ykiem. Za pomoc  p dzelka nak adaj  cienk  warstw  
farby na wyci ty kszta t. Nast pnie przyk adaj  piecz tki na kartkach z liter  
„Z" jak „ziemniak", „Z" jak „zadowolony", „Z" jak „znudzony".  
Uzasadniaj  swój wybór.  
Po egnaj dzieci okrzykiem: „Ro liny okopowe s  bardzo zdrowe"!

„Ziemniaczane stemple"
zapisz: 
zdania o ro linach okopowych, 
uzupe nione zdania.

wymieni  cechy ro lin okopowych, 
wymieni  odmiany buraka, 
zapisa  wyrazem liczby dwucyfrowe, 
obliczy  sum  cyfr liczb dwucyfrowych. 
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Dzieci siedz  w kr gu. Na kolanach maj  roz o one materia owe serwetki. 
Zapytaj z czego zosta y wykonane? Zaprezentuj lnian  i bawe nian  
serwetk . Popro , aby dzieci poda y ró nice i podobie stawa  
w ich wygl dzie i dotyku. Serwetki Wymy l niezwyk e zastosowanie oleju 

s onecznikowego. 
Co pami tasz z dzisiejszej lekcji? 

Dzieci czytaj  g o no legend  „Jak to ze lnem by o” Marii Konopnickiej. 
Nast pnie odpowiadaj  na wylosowane pytania do tekstu:  
„Jakie postacie wyst puj  w legendzie?" „Czego brakowa o królowi?" 
„Co podarowa  mu poddany?" „Co król kaza  zrobi  z lnem i starcem?" 
„Co zrobi a Ró a z lnu?" Dzieci wyja niaj  g ówne przes anie legendy.  
Powiedz, e len jest ro lin  w óknist . 

 „Jak to ze lnem by o”

Ucze : 
po przeczytaniu tekstu odpowiada na pytania, 
ustala kolejno  wydarze ,  
pisze plan legendy, 
wskazuje rzeczowniki w liczbie mnogiej  
i pojedynczej, 
uzupe nia zdania brakuj cymi wyrazami, 
podaje cechy ro lin w óknistych i oleistych, 
oblicza obwód kwadratu, 
rytmicznie maluje i rysuje, 
gra na instrumentach perkusyjnych, 
ilustruje ruchem piosenk .

Popro  dzieci by ustali y kolejno  wydarze . Nast pnie pole  zapisanie 
na tablicy i w zeszytach planu legendy. Dzieci podkre laj  w zdaniach 
rzeczowniki w liczbie mnogiej i pojedynczej. Czytaj  je, a nast pnie  
opowiadaj  tre  kolejnych zdarze . Plan legendy

4.5 Ro liny 
w ókniste i oleiste

legend  „Jak to ze lnem by o”  
Marii Konopnickiej, pytani do tekstu, 
kinezjologiczn  zabaw  wed ug  
Doroty Dziamskiej, 
nasiona s onecznika i dyni, odygi palm,  
owoce palmy kokosowej. 
„Pie  o wielkim s oneczniku"  
(s . Anna Szeptycka) - 
www.starymzamku.pl, 
arkusze szarego papieru.Zadaj dzieciom pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi „Dlaczego 

niektóre z ogl danych ro lin nazywamy oleistymi, a inne w óknistymi"? 
Dzieci rozgniataj  zgromadzone nasiona s onecznika i dyni, ami   odygi 
palm, dotykaj  w osków na owocach palmy kokosowej. Nast pnie 
uzupe niaj  na tablicy zdania: „Ro liny, które dostarczaj  naturalnych 
w ókien do wyrobu tkanin, dywanów, mat, szczotek to ro liny ...".  
„Ro liny przemys owe uprawiane ze wzgl du na wysok  zawarto  
t uszczu to rosliny ...".

S onecznik i kokos

materia owe serwetki,  
linijki,  
farby, p dzelki,  
kredki,  
kolorowe kartki.Dzieci za pomoc  linijki mierz  boki swoich serwetek. Popro , aby 

obliczy y, ile potrzebuj  tasiemki na obszycie ca ej serwetki. Ch tne 
dziecko zapisuje swoje obliczenia na tablicy. Zwró  uwag  na 
powtarzaj ce si  czterokrotnie pomiary. Napisz wzór na obwód kwadratu. Obwód kwadratu

Dzieci obrysowuj  na arkuszach szarego papieru ko a o rednicy 10 cm. 
Nast pnie rytmicznie maluj  ó te kreski ze rodka kó . Br zow  farb  
rytmicznie stawiaj  kropki w rodku kó . Po wyschni ciu, czarnymi 
kredkami naprzemiennie praw  i lew  rek , stawiaj  kropki w rodku kó . 
Potem rytmicznie wycinaj  ko a i zgniataj  je obur cz. Na koniec  
na kolorowych arkuszach papieru tworz  kompozycj  „S oneczniki". 
Dorysowuj  wazon. Zaprezentuj dzieciom reprodukcj  obrazu Vincentego 
von Gogha „S oneczniki", który opisuj  i porównuj  ze swoimi pracami.

Kinezjologiczna zabawa

umie : 
plan legendy, zdania z lukami, 
obliczenia obwodu kwadratu.

zapisz: 
plan legendy, uzupe nione zdania.

opisz w kilku zdaniach swoj  
ulubion  rzecz z lnu czy bawe ny.

Dzieci s uchaj  „Pie ni o wielkim s oneczniku". Zainicjuj swobodn  
rozmow  na temat tre ci piosenki. Wyja nij s owo: „kapela".  
Przy d wi kach piosenki pole  by dzieci na ladowa y ruchem zachowanie 
„S onecznika". Nast pnie akompaniuj c na instrumentach perkusyjnych, 
utworzy y „klasow  kapel ".  
Za piewaj rytmicznie: „Do widzenia, do widzenia, do mi ego zobaczenia". 
„Klasowa kapela", b d ca twoim echem odpowiada.

„Klasowa kapela"



Wychowanie 

i edukacja 
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaCzytanie wierszy. Czytanie tekstów 

popularnonaukowych. S owniki j zyka polskiego. 
Wypowiedzi na podany temat. Wielka litera w nazwach 
w asnych. Alfabet. Przypomnienie wiadomo ci  
o „zmi kczeniach". Przymiotnik okre leniem rzeczownika. 
Przypomnienie wiadomo ci o rzeczowniku i czasowniku. 

Odejmowanie do stu. Odmierzanie p ynów miark  litrow  
i szklank . Porównywanie ilo ci p ynów. Dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu 
dziesi tkowego. Uzupe nianie grafów liczbowych. 
Mno enie przez dwa. Dodawanie liczb wducyfrowych.

5.1 Ziemia nasza 
planeta

Swobodne wypowiedzi na temat Ziemi, planety 
Uk adu S onecznego. Wielka litera w nazwach 
kontynentów. Alfabetyczna kolejno . 
Uzupe nianie tekstu piosenki „Ziemia - zielona 
wyspa" brakuj cymi wyrazami. Przypomnienie  
wiadomo ci o mi kkich g oskach 
Niedoko czone zdania o Ziemi. 
Odejmowanie od stu. Ilustracja do piosenki. 
Przymiotnik okre laj cy rzeczownik.

Ziemia planet  Uk adu S onecznego. Nazwy 
kontynentów. Wyja nienie poj : „surowce wtórne", 
„recykling", „segregacja". Znak recyklingu. „Ekologiczne" 
znaki. Definicja ekologii. Parki narodwoe w Polsce. 
Poj cia: park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik  
przyrody, ochrona gatunkowa ro lin i zwierz t.

5.2 Segregujemy 
odpady

Wypowiedzi na temat segregacji mieci. 
Wyja nienie poj cia: „odpady". Przeliczanie 
elementów w podzbiorach. Znak recyklingu. 
Przypomnienie wiadomo ci o rzeczowniku, 
czasowniku. Uk adanie i pisanie zda  na temat 
ograniczania wytwarzania odpadów. Nauka 
piosenki „ mieciu precz". Ilustarcja ruchowa 
piosenki. Mierzenie obj to ci naczy  
za pomoc  litrowej miarki i szklanki.

 
Segregowanie odpadów. Sposoby ograniczania 
wytwarzania odpadów w gospodarstwie domowym. 
Cechy ekologa. Sprz tanie najbli szej okolicy.  
Swobodne wypowiedzi na temat wykonanej pracy. 
Dzia ania cz owieka zagra aj ce przyrodzie. 

5. Sprz tanie 
wiata 5.3 Ekologia

Problem miesi ca: pa dziernik.

Poznanie znaków ekologicznych. Wyja nienie 
ich symboliki. Definicja  ekologii w oparciu  
o wiersz „Co to jest ekologia?" D. Klimkiewicza 
i tekst z encyklopedii. Rysowanie kwadratu 
wed ug podanych wymiarów. Pisownia 
wyrazów z „ch" na ko cu wyrazów.  
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  
bez przekroczenia progu dziesi tkowego.  
Grafy liczbowe. „Ekologiczne" czasowniki.

Nauka piosenki „Ziemia - zielona wyspa".  
Nauka piosenki „ mieciu precz".  
Ilustracja ruchowa do piosenki.

Ilustracja do piosenki „Ziemia - zielona wyspa". 
„W " z rolki po papierze toaletowym  
- malowanie, wycinanie, nawijanie papieru. 
Wykonanie „Broszurki".

5.4 Akcja 
„Sprz tanie wiata"

Poznanie historii Akcji „Sprz tanie wiata". 
Porz dkowanie zda , tworzacych spójn  
wypowied . Mno enie przez dwa. 
Odejmowanie w zakresie 100. Uzupe nianie 
niewiadomego odjemnika. Sprz tanie 
najbli szej okolicy. Segregowanie mieci. 
Swobodne wypowiedzi na temat wykonanej 
pracy. „W " z rolki po papierze toaletowym  
- malowanie, wycinanie.

 
 
 
Wstawiamy kszta ty w edytorze grafiki   
- „Uk ad S oneczny."  
Rysowanie znaku recyklingu.

5.5 Ochrona 
przyrody

Swobodne wypowiedzi na temat dzia a  
cz owieka zagra aj cych przyrodzie. Poznanie 
pierwszych, historycznych ogranicze   
w Polsce. „Ustawa o ochronie przyrody" i formy 
ochrony przyrody. Praca ze „S ownikiem j zyka 
polskiego", wyja nienie poj . Parki narodowe 
w Polsce. Wielka litera w nazwach w asnych. 
„Broszurki" o ochronie wód, lasów, powietrza, 
zwierz t. Pisanie swobodnych tekstów.

Zabawy orientacyjno - porz dkowe rozwijaj ce  
reakcje na ró ne sygna y. 
Zabawy grupowe na podstawie Metody Ruchu 
Rozwijaj cego Weroniki Sherborne. 
Wy cigi rz dów z pi kami. 
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Przywitaj dzieci pozdrowieniem: „Witam wszystkich szcz liwców, 
yj cych na Ziemi". Popro  dzieci o u o enie z puzzli modelu Ziemi  

i umieszczenie go na tablicy.
Model Ziemi Co by pomy leli o nas przybysze z kosmosu, 

gdyby odwiedzili nasz  planet ? 
Jak zach ci by  ich do pozostania na Ziemi? 
Czy zwierz ta i ro liny maj  takie samo prawo 
mieszka  na Ziemi jak ludzie? 

Dzieci wspólnie ustalaj : „Co to jest Ziemia"? Zapisuj  na tablicy zadanie  
„Ziemia jest planet  Uk adu S onecznego, na której yj  ludzie."  
Popro , aby wymieni y pozosta e planety Uk adu S onecznego. 

Planeta Ziemia

Ucze : 
wymienia planety Uk adu S onecznego, 
pisze nazwy kontynentów, pami taj c o wielkiej 
literze na pocz tku; 
pisze wyrazy ze zmi kczeniami, 
odejmuje od 100 bez przekroczenia progu 
dziesi tkowego, 
porz dkuje wyrazy w kolejno ci alfabetycznej, 
podaje przymiotniki do rzeczownika, 
ilustruje tre  piosenki. 

Dzieci ogl daj c globus, podaj  najwa niejsze informacje o naszej 
planecie: ilo  kontynentów oraz  ich nazwy. Zapisuj  je na tablicy  
w kolejno ci alfabetycznej. Przypomnij o wielkiej literze w nazwach 
kontynentów. Nast pnie popro  o wskazanie na globusie,  
gdzie znajduje si  Polska. 

Kontynenty na Ziemi

5.1 Ziemia - nasza 
planeta

puzzle modelu Ziemi, 
globusy, 
tekst piosenki „Ziemia - zielona wyspa" 
muzyka A. Nowak, s owa A. Cenarska  
z lukami w miejscach wyrazów  
ze zmi kczeniami, 
karteczki z literami:  
„Z", „I", „E", „M", „I", „A", 
arkusze szarego papieru.

Rozdaj dzieciom tekst piosenki „Ziemia - zielona wyspa" z lukami  
w miejscach wyrazów ze zmi kczeniami. Popro  dzieci, aby spróbowa y 
uzupe ni  tekst. Przypomnij, e mi kkie g oski oznaczamy za pomoc   
„i" przed samog osk   oraz „kreseczki" przed spó g osk . Poinformuj, e 
„I" przyjmuje te  podwójn  rol , kiedy oprócz zmi kczenia tworzy sylab .   
Dzieci s uchaj c piosenki, sprawdzaj  poprawno  swoich uzupe nie . 
Nast pnie na tablicy wypisuj  wszystkie wyrazy ze zmi kczeniami  
w kolejno ci alfabetycznej.

Zmi kczenia

Dzieci losuj  niedoko czone zdania, które uzupe niaj  i zapisuj   
na tablicy i w zeszytach: 
„Ziemia to ..."  
„Ziemia jest domem dla..."  
„Na ziemi ycie jest..."  
„Ziemia musi by ..."  
„Chc  na Ziemi pozna ..." 

Zdania niedoko czone

Dzieci siedz  w kr gu. Przeka  ka demu  kartoniki z liczb  dwucyfrow . 
Przy d wi kach piosenki „Ziemia - wyspa zielona" dzieci przesuwaj  
kartoniki odwrócone liczb  na dó . Na przerw  w piosence odwracaj  
kartoniki i obliczaj , ile brakuje do 100. Kolejno podaj  prawid owe wyniki. 
Wspólnie kontynuujcie zabaw . 

Odejmujemy od 100

umie : 
model Ziemi z puzzli,  
uzupe nione zdania o Ziemi,  
wyrazy ze zmi kczeniami.

napisz uzupe nione zdania o Ziemi.

wypisz w kolejno ci alfabetycznej 
znanych ci mieszka ców Ziemi.

Dzieci losuj  karteczki z literami: „Z", „I", „E", „M", „I", „A". Uk adaj c 
wyraz, tworz  grup . Na arkuszach szarego papieru maluj  farbami 
ilustracj  do piosenki. Naklejaj  na ni  u o ony wyraz. Przypomnij, e ten 
wyraz to rzeczownik. Popro  by dzieci dopisa y okre laj ce  
go przymiotniki. Zamie  plakaty na tablicy i pole  by podzieli y si  swoimi 
wra eniami. Spytaj, który przymiotnik najtrafniej okre la Ziemi .  
Na zako cznie ka de dziecko ko czy zdanie: „Ziemia to dom dla....". 

Ilustracja do piosenki



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy

W zeszytach

C r
dzieci

WWW.PROGRAM.4ELT.PL 3
klasa

Dzieci siedz  w kr gu. Przeka  szeptem dziecku, które siedzi z twojej 
prawej strony s owa piosenki: 
„ y  nie mo na w ba aganie, 
wi c si  bierzmy za sprz tanie. 
Zmykaj mieciu do mietnika,  
ba aganie, brudzie znikaj". 
Popro , aby kolejno szeptem przekazywa y sobie s owa piosenki. 
Dziecko siedz ce z twojej lewej strony powtarza us yszny tekst.  
Nast pnie wszyscy s uchaj  piosenki „ mieciu precz".

Wprowadzenie do tematu

Dok d posz yby mieci, gdyby mia y nogi? 
Czy nasi przodkowie segregowali odpady?  
Dlaczego lepiej nie zostawia  po sobie mieci?

Ucze : 
segreguje odpady wed ug podanej cechy, 
wyja nia, czym s  odpady, 
odmierza p yny miark  litrow  i szklank ,  
nazywa rzeczownik i czasownik, 
uk ada i pisze zdania,  
podaje przyk ady, w jaki sposób ograniczy  
wytwarzanie odpadów, 
piewa piosenk , 

ilustruje ruchem s owa piosenki.
Wysyp zgromadzone mieci: plastikowe butelki, szklane s oiki, papierowe 
torby, plastikowe klocki, kartoniki po lekach, szklane butelki po sokach. 
Popro  dzieci, by je posegregowa y. Nast pnie przeliczy y elementy  
w wyodr bninych podzbiorach. Zastanów si  razem z dzie mi,  
czy w naturalnym rodowisku wyst puj  mieci i czym s  odpady.  
Dzieci uzupe niaj  zdanie na tablicy: „Odpadem jest ka da rzecz, 
substancja, materia , który jest ...". Na zako czenie dzieci przepisuj  zdanie 
do zeszytu.

„Odpady"

5.2 Segregujemy 
odpady

piosenk  „ mieciu precz" s owa  
S. Karaszewski, muzyka G. Machnicka, 
plastikowe butelki, szklane s oiki, 
papierowe torby, plastikowe klocki, 
kartoniki po lekach, szklane butelki  
po sokach, znak recyklingu, 
rozsypanki literowe:  
surowce wtórne, recykling, segregacja; 
kartoniki z wyrazami: „ograniczaj", 
„wykorzystaj", „przetwarzaj", 
litrowe naczynie do wody i szklank .

Dzieci uk adaj  z rozsypanki literowej wyrazy: „surowce wtórne", 
„recylking", „segregacja". Umie  na tablicy kartoniki z wyrazami: 
„ograniczaj", „wykorzystaj", „przetwarzaj". Dzieci nazywaj  cz ci mowy. 
Spytaj, co czy wszystkie wyrazy. Przypomnij poj cia: rzeczownik  
i czasowniki. Poka  znak recyklingu. Wyja nij, e kupuj c produkty  
z tym znakiem, zmniejszamy ilo  odpadów. Popro , aby dzieci napisa y  
w zeszytach zdania o tym, w jaki sposób mog  ograniczy  wytwarzanie 
odpadów w swoim domu.  

„Recykling"

ró ne naczynia po napojach.

Wrzucaj c odpady do pojemników z napisami: „makulatura", „szk o", 
„plastik" dzieci wyja niaj  poj cie segregacja. T umacz , e ka dy  
z wyrzucanych przedmiotów kiedy  mo e sta  si  odpadem. Nie oznacza 
to jednak, e wszystkie powinny trafi  na to samo wysypisko. Powinni my 
segregowa  mieci. Dzieci piewaj  piosenk  „ mieciu precz",  
ilustruj c j  ruchem.

„Segregacja mieci"

umie  zdanie „Odpadem jest 
ka da rzecz, substancja, materia , 
który jest...."

sprawd , ile szklanek mie ci si   
w butelce po twojej ulubionej wodzie 
mineralnej.

Poka  litrowe naczynie do wody i szklank . Zapytaj: Ile szklanek wody 
mie ci sie w jednym litrze? Dzieci przelewaj  wod  z miarki litrowej  
do szklanki i licz , ile szklanek mo na nape ni  t  ilo ci  wody.  
Wype nij wod  zgromadzone naczynia. Popro  dzieci, by oszacowa y,  
w którym naczyniu jest najwi cej a w którym najmniej wody. Popro   
o wskazanie naczynia, w którym ich zdaniem znajduje si  litr wody.  
Dzieci sprawdzaj  poprawno  wykonania zadania za pomoc  litrowej 
miarki. Po egnaj dzieci s owami piosenki: „ mieciu precz, brudzie precz, 
ad, porz dek dobra rzecz". 

„Odmierzamy p yny"
uzupe nione zdanie: „Odpadem 
jest ka da rzecz, substancja, 
materia , który jest ...", inne zdania.

odmierza  ilo  p ynów za pomoc  miarki litrowej 
i szklanki, 
podawa  przyk ady, w jaki sposób ogranicza  
wytwarzanie odpadów.
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Dzieci witaj  si , podaj c sobie prawe d onie, lewe d onie, „przybijaj c 
pi tk ". Za ka dym razem pytaj : „Jak si  masz?" Pytani odpowiadaj . 
Popro , aby dzieci usiad y w kr gu. Nast pnie poka  im kilka produktów 
w opakowaniach: krem, szampon, proszek, dezodorant, butelk .  
Dzieci uwa nie czytaj  etykiety i ogladaj  przedstawione na nich znaki 
ekologiczne. 

Wprowadzenie do tematu Kto powinien dba  o nasz  planet ? 
Czy dzieci te  maj  wp yw na ekologi ? Jaki? 
 

Przedstaw dzieciom ekologiczne znaki w kolejno ci alfabetycznej 
umieszczone na stronie: www.ekologia.pl./wiedza/znaki w celu 
wyja nienia symboli ekologicznych, które zosta y umieszczone  
na ogl danych opakowaniach.  „Ekologiczne znaki"

Ucze : 
poznaje ekologiczne znaki, 
po wys uchaniu wiersza uzupe nia zdanie, 
rysuje kwadrat wed ug podanych wymiarów, 
pisze poprawnie wyrazy z „ch", 
wykonuje dzia ania matematyczne w zakresie 100 
bez przekroczenia progu dziesi tkowego, 
uzupe nia grafy brakuj cymi liczbami, 
uk ada tre  zadania do podanego dzia ania, 
uzupe nia zdania o czasowniki.

Dzieci czytaj  wiersz D. Klimkiewicza „Co to jest ekologia?".  
Uzupe niaj  zdanie: „To nauka o ...". Nast pnie s uchaj  informacji 
czytanej z encyklopedii. Porównuj  powsta e definicje o ekologii.  
Zapisuj  wybran  definicj  w zeszycie. „Co to jest ekologia?" 

5.3 Ekologia

produkty w opakowaniach: krem, 
szampon, proszek, dezodorant, butelk ; 
www.ekologia.pl./wiedza/znaki/ 
kartoniki z dzia aniami (dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 100 bez 
przekroczenia progu dziesi tkowego).

Pole  by dzieci na kartonie narysowa y przy u yciu linijki 10 kwadratów  
o boku 6 cm, a nast pnie je wyci y. 
Na kartonikach dzieci wypisuj  z wiersza „Co to jest ekologia?" wszystkie 
wyrazy z „ch" zwi zane z ekologi . Przypomnij, e „ch" piszemy na ko cu 
wyrazów, np.: na drogach, orzech, zuch. Nast pnie na kartonikach 
ilustruj  te wyrazy. W parach rozk adaj  kartoniki z wyrazem i obrazkiem 
na dó . Szukaj c par, graj  w „Super pami "

„Supech pami "

karton, kredki.

Narysuj na tablicy grafy liczbowe (dzia ania typu: „20 + 36", „56 - 36"). 
Dzieci wykonuj  dzia ania, poprzez uzupe nienie grafu brakuj cymi 
liczbami. Nast pnie do wylosowanych kartoników z dzia aniami
(dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu 
dziesi tkowego) uk adaj   zadania o tre ci ekologicznej. Na zako czenie 
zapisuj  je w zeszytach. 

Ekologiczne zdania

Dzieci uzupe niaj  has a o brakuj ce „ekologiczne" czasowniki: 
„.......... o swoje otoczenie!" 
„Nie ...... rodowiska!" 
„............ wod !" 
„Nie .......... zieleni!" 
„..........  przyrod !" 
„................ mieci!"

Ekologiczne czasowniki

umie  grafy liczbowe, has a z lukami. zapisz: 
definicj  ekologii,  
zadania o tre ci ekologicznej.

napisz, jaki powinien by  ekolog.

Dzieci siedz  w kr gu. Podaj c sobie kolejno pude ko z kremem, 
wypowiadaj  si  na temat tego czy zas uguj  dzisiaj na tytu  „Ekologa".  
Po egnaj si  z dzie mi s owami wiersza:  
„To jest nasze rodowisko. 
Masz je chroni  i szanowa  
Powiedzia a m dra sowa." 
 

„Ekolog"
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Dzieci siedz  w kr gu. Powitaj ich fragmentem wiersza K. Pawlikowskiej: 
„Hej dzieciaki na start, 
zabierajcie si  do sprz tania. 
Posprz tamy dzi  ca y wiat, 
ka dy z nas jest chwat." 
Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„W jaki sposób ludzie sprz taj  wiat?" 
„Czy robi  to pojedynczo czy grupowo?"

Wprowadzenie do tematu

Dlaczego ludzie brudz  wiat?  
Dlaczego organizuje si  akcje sprz tania 
wiata? 

Ucze , 
potrafi tworzy  spójn  wypowied  z rozypanki, 
wie jaka jest geneza akcji „Sprz tania wiata", 
widzi potrzeb  i czerpie satysfakcj  z udzia u w akcji, 
wykonuj  zadanie wed ug podanej instrukcji. 

Pole  dzieciom wylosowanie kartek ze zdaniami. Nast pnie porz dkuj c je, 
tworz  spójn  wypowied :  
„Akcja „Sprz tanie wiata”, obejmuje obecnie ponad 120 krajów.  
Rozpocz  j  Ian Kiernan mieszkaniec Sydney w Australii. Jego pasj  by o  
i jest eglowanie. Bardzo martwi o go to, e morza po których egluje, 
pla e gdzie cz sto spaceruje s  za miecone. Postanowi  zmieni  taki stan 
rzeczy. Wraz ze swoimi przyjació mi i znajomymi 8 stycznia 1989 roku 
zorganizowa  sprz tanie pla  nad Zatok  Sydnejsk . Pierwsza kampania 
wiatowego sprz tania odby a si  w 1993 roku. Wzi o w niej udzia  80 

krajów". Nast pnie popro  o przepisanie wypowiedzi do zeszytu.

„Sprz tanie wiata"

5.4 Akcja 
„sprz tanie wiata"

wiersz K. Pawlikowskiej „Do sprz tania”, 
kartki ze zdaniami o akcji  
„Sprz tanie wiata", 
instrukcj  do wykonania „W a z rolki". 

Przygotujcie wspólnie worki z napisem: papier, szk o, plastik, inne mieci. 
Rozdaj ka demu po 2 r kawiczki. Popro , aby dzieci obliczy y:  
Ile r kawiczek ma 8 osób, 9, 10?  Nast pnie zapisz na tablicy dzia ania 
odejmowania w zakresie 100 z okienkiem. Dzieci wykonuj  obliczenia  
i uzupe niaj  niewiadomy odjemnik. Zapisuj  dzia ania w zeszycie. „Niewiadomy odjemnik"

Udzia  w akcji Sprz tanie wiata. Dzieci segreguj  zebrane mieci.  
Wypowiadaj  si  na temat wykonanej pracy, jej u yteczno ci  
dla spo eczno ci szkolnej i mieszka ców osiedla. Zwró  uwag   
na satysfakcj  z osi gni tego celu. Sprz tamy wiat!

umie  dzia ania odejmowania  
w zakresie 100 z okienkiem.

Dzieci robi  w a z rolki po papierze toaletowym, korzystaj c 
z prostej instrukcji: 
1. Malujemy rolk  po papierze na wybrany kolor (wewn trz i na zewn trz) 
2. Palcami nakrapiamy w a w plamki   
3. Ostrymi no yczkami wycinamy spiral  z ca ej rolki.   
4. Zwijamy rolk  na palcu.  
5. Z papieru„ kolorowego wycinamy par  oczu i d ugi j zyk.  
    Przyklejamy w odpowiednim miejscu. 
Po egnaj si  z dzie mi okrzykiem: „Czysty b dzie ju  nasz wiat, 
o porz dek trzeba dba . "

„W  z rolki"
napisz dzia ania z niewiadomym 
odjemnikiem, spójn  wypowied    
o akcji „Sprz tania wiata".
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Dzieci siedz  w kr gu. Przywitaj je. Podaj szeptem dziecku siedz cemu  
z twojej lewej strony has o: „Chro my przyrod ". Popro , by dzieci 
przekazywa y je sobie kolejno. Ostatnie dziecko mówi g o no has o. 
Spytaj dzieci: „Przed czym mamy chroni  przyrod ?" Wprowadzenie do zaj Co woda, powietrze, lasy i zwierz ta mog yby 

powiedzie  cz owiekowi, gdyby mog y mówi ? 
 
Gdyby  by  zwierz ciem le nym, czy chcia by , 
eby ci  chroniono? 

 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci na temat dzia a  cz owieka, które 
mog  zagra a  przyrodzie. Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie 
odpowiedzi: 
„Co niszczy wody i powietrze?" 
„Co zagra a ro linom i zwierz tom?"  
„W jaki sposób mo na temu zapobiega ?"

Dzia ania cz owieka

Ucze : 
wypowiada si  swobodnie na podany temat, 
wymienia formy ochrony przyrody, 
wyszukuje w s owniku poj cia, 
obja nia poj cia:  
park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody,  
ochrona gatunkowa ro lin i zwierz t; 
pisze swobodne teksty, 
pisze nazwy parków narodowych, 
wskazuje parki narodowe na mapie Polski,  
dodaje liczby dwucyfrowe. 

Opowiedz o pierwszych ograniczeniach w Polsce, maj cych chroni  
przyrod : ograniczenie polowania na bobry wydane za panowania 
Boles awa Chrobrego, Kazimierz Wielki ogranicza  wyr by lasów, 
W adys aw Jagie o nakaza  chroni  cisy. Obecnie informacje dotycz ce 
ochrony przyrody zawarte s  w „Ustawie o ochronie przyrody"   
z 16 kwietnia 2004 roku. Wymie  kilka form ochrony przyrody:  
parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody,  
u ytki ekologiczne, zespo y przyrodniczo krajobrazowe. 

Formy ochrony przyrody

5.5 Ochrona 
przyrody

s owniki, 
kartoniki z literami, tworz cymi wyrazy: 
woda, lasy powietrze, zwierz ta, 
tekst „Ustawy o ochronie przyrody", 
puzzle „logo parków narodowych"  
z dzia niem dodawania liczb 
dwucyfrowych na odwrocie, 
map  „Parki narodowe w Polsce". 
 

Rozdaj dzieciom s owniki. Pole  by poszuka y w nich obja nie  poj : 
park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody, ochrona gatunkowa 
ro lin i zwierz t. Popro  by odczyta y je i nast pnie zapisa y na tablicy  
i w zeszytach. Wyja nianie poj

gazety przyrodnicze,  
farby, p dzle, no yczki, klej, 
kartki z bloku technicznego. 

Dzieci losuj  kartoniki z literami, tworz cymi wyrazy: woda, lasy 
powietrze, zwierz ta. Dobieraj  si  w grupy, w których przygotowuj  
broszurki o ochronie wody, lasów, powietrza i zwierz t. Wykorzystuj   
do tego przyniesione gazetki o tematyce przyrodniczej. Wykorzystuj c  
„Ustaw  o ochronie przyrody", tworz  swobodne teksty.  
Popro  by gotowe broszurki dzieci zaprezentowa y w klasie.

„Broszurki"

Dzieci dodaj c liczby dwucyfrowe, uk adaj  puzzle „logo parków 
narodowych". Odczytuj  i wskazuj  wybrane parki narodowe na mapie  
„Parki narodowe w Polsce", Zapisuj  nazwy kilku parków narodowych  
w zeszycie. Przypomnij o wielkiej literze w nazwach. Parki narodowe w Polsce

umie  obja nienia poj :  
park narodowy, rezerwat przyrody, 
pomnik przyrody, ochrona gatunkowa 
ro lin i zwierz t.

napisz obja nienia poj : park 
narodowy, rezerwat przyrody, pomnik 
przyrody, ochrona gatunkowa ro lin  
i zwierz t, nazwy parków narodowych.

napisz list do swojego kolegi  
z pro b , aby chroni  przyrod ,  
wraz z wskazaniem kilku przyk adów

Dzieci poruszaj  si  w rytm muzyki. Na przerw  zatrzymuj  si . Rzucaj 
pi eczk  do dzieci, które rytmicznie odpowiedz  na pytania:  
„Jak chroni  wod ?" 
„Jak chroni  powietrze? " 
„Jak chroni  lasy?" 
„Jak chroni  zwierz ta?" 
Dzieci siadaj  w kr gu i przekazuj c kolejno pi eczk , mówi ,  
co z dzisiejszych zaj  trzeba koniecznie przekaza  innym dzieciom.  

Podsumowanie zaj
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaSwobodne wypowiedzi na podstawie czytanego tekstu. 

Czytanie z podzia em na role.  
Czasownik, czas tera niejszy i przesz y.  
Przymiotnik z o ony z 2 cz onów. Zdania rozkazuj ce.  
Rzeczownik i jego liczba. Rodzaj rzeczownika. Opis. 
Pisownia wyrazów z „rz" po spó g oskach. 

Odcinki i ich oznaczenia.  
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 
Porównywanie liczb.  
Pomiar obwodu drzewa.  
Obliczanie ró nic. Linie proste, krzywe i amane.  
Jednostki wagi. Zamiana dekagramów na kilogramy.

6.1 Kolorowy 
pa dziernik

Jesienne kolory na podstawie wiersza  
A. Nosalskiego „Pa dziernik". Utrwalenie  
nazw miesi cy. Czasowniki w czasie  
przesz ym i tera niejszym. Przymiotniki  
opisuj ce kolory z o one z dwóch cz onów.  
Zdania opisuj ce li cie topoli i klonu.  
Drzewa li ciaste i iglaste.  
Odcinki i ich oznaczenia.  
Makieta lasu - praca w grupach. 

Drzewa li ciaste i iglaste. Li cie topoli i klonu.  
Proste do wiadczenia przyrodnicze. Pi tra lasu.  
Ro liny i zwierz ta zamieszkuj ce poszczególne warstwy 
lasu.  Ssaki, ptaki i owady i ich charakterystyczne cechy.  
Budowa grzyba. Grzyby jadalne i truj ce. 

6.2 Wycieczka  
do lasu

Recytowanie z akompaniamentem 
perkusyjnym strofy wiersza  
E. Szelburg - Zarembiny „Jesienne li cie". 
Uk adanie zda  rozkazuj cych z rozsypanki 
wyrazowej. Spisanie zasad obowi zuj cych  
na wycieczce i w lesie. Przeliczanie le nych 
skarbów. Le ne drzewa, krzewy i ro liny 
zielone. Pomiar obwodu drzew. Kalkowanie 
kory drzewa. Zabawa ruchowa „Trop w trop".

Zasady obowi zuj ce na wycieczce i w lesie.  
W a ciwe zachowanie w lesie.  
Nieniszczenie grzybów i innych ro lin.  6. Jesie  w lesie

6.3 Pi tra lasu

Tajemnicze zwierz .

Swobodne wypowiedzi na temat jesiennego 
lasu w oparciu o spostrze enia z wycieczki  
i  wiersz H. Bechlerowej .„Jesie ".  
Segregacja „le nych skarbów". D wi ki lasu. 
Przypomnienie wiadomo ci o rzeczowniku. 
Okre lanie rodzaju rzeczownika przez dodanie 
zaimka wskazuj cego. Pi tra lasu. Dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 100. Zwierz ta  
i ro liny le ne. Nauka piosenki „Jesie ".

Akompaniament na instrumentach perkusyjnych. 
wiczenia d wi kona ladowcze.  

Nauka piosenki „Jesie ".

„Makieta lasu".  
Sylwety ro lin i zwierz t z plasteliny.  
„Kalkowanie" kory drzewa kredk  wiecow .  
Wycinanie kó . 
„Muchomor" - origami z kó . 

6.4 Mieszka cy 
lasu

Zwierz ta le ne. Ssaki, ptaki i owady  
i ich charakterystyczne cechy. Swobodne 
wypowiedzi na temat wygl du wiewiórki  
na podstawie ilustarcji, w asnych do wiadcze   
i wiersza W. Broniewskiego „Wiewiórka".  
Ustny opis wiewiórki w oparciu o zgromadzone 
s ownictwo. Linie proste, krzywe i amane.  
Zabawa bie na „Wiewiórki do dziupli".

Zastosowanie narz dzia:  
zaznacz dowolny kszta t + przycisk Delete.  
Przegl danie zdj  grzybów na stronie www.grzyby.pl 
 
 

6.5 Królestwo 
grzybów

D u sze wypowiedzi na temat grzybów  
w oparciu o zgromadzone okazy, w asne 
do wiadczenia i wiersz J. Brzechwy „Grzyby". 
Grzyby jadalne i truj ce. Budowa grzyba  
na przyk adzie borowika. Utrwalenie pisowni 
wyrazów z „rz" po spó g oskach. Jednostki 
wagi. Zamiana dekagramów na kilogramy. 
„Muchomor" - origami z kó .  

wiczenia kszta tuj ce z szarfami. 
Zabawy i wiczenia równowa ne. 
Zabawy rzutne z pi kami.  
Zabawa ruchowa „Trop w trop". 
Zabawa bie na „Wiewiórki do dziupli".
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Dzieci siedz  w kr gu. Popro , aby wymieni y wszystkie kolory,  
które zauwa y y w drodze do szko y. Nast pnie dzieci uk adaj  kolejno 
kartony z nazwami miesi cy. Zwracaj  uwag  na brakuj cy miesi c: 
„PA DZIERNIK". Gdzie jest Pa dziernik? Dlaczego li cie maj  ró ne kszta ty?  

Na co zwracasz uwag  przy rozró nianiu li ci 
ró nych drzew? 
Czy widzia e  kiedy  li , który nie mia by 
koloru? Co by by o, gdyby Pa dziernik 
zapomnia  przyj ? 
Czy lubisz by  w lesie? Dlaczego?Dzieci czytaj  wiersz A. Nosalskiego „Pa dziernik". Zapytaj, co robi  

Pa dziernik. Dzieci wymieniaj  czasowniki. Okre laj  czas i osob . 
Nast pnie g o no czytaj  wiersz, zmieniaj c czas przesz y czasowników 
na czas tera niejszy. Zapisuj  czasowniki na tablicy.  „Co robi  Pa dziernik?"

Ucze : 
wymienia miesi ce w poprawnej kolejno ci, 
wskazuje w wierszu czasowniki, 
zapisuje przymiotniki z o one z dwóch cz onów, 
wymienia charakterystyczne cechy li ci topoli i klonu, 
wymienia drzewa iglaste i li ciaste, 
mierzy odcinki, 
opisuje odcinek kolejnymi literami alfabetu, 
dodaje o odejmuje w zakresie 100, 
porównuje wyniki, 
wspó dzia a w grupie, 
lepi sylwety ro lin i zwierz t.

Popro  dzieci, by wyszuka y w tek cie wiersza przymiotniki opisuj ce 
jesienne kolory. Zwró  uwag , e przymiotniki z o one z dwóch cz onów  
o jednakowo wa nym znaczeniu piszemy z cznikiem na przyk ad: 
czerwono - ó ty. Przymiotniki z o one z dwu cz onów o nierównorz dnym 
znaczeniu piszemy cznie na przyk ad: jaskrawo ó te. Dzieci zapisuj   
na tablicy jako jeden przymiotnik z o ony: ciemny odcie  czerwonego, 
br zowy i ó ty, soczysty odcie  zieleni. Na zako czenie zadania 
przepisuj  przymiotniki do zeszytu.

Z o one przymiotniki

6.1 Kolorowy 
pa dziernik

kartony z nazwami miesi cy, 
wiersz A. Nosalskiego „Pa dziernik", 
kartoniki z nazwami:  
li  klonu, li  topoli, 
kartoniki ze zdaniami opisujacymi li cie, 
kartoniki z nazwami drzew:  
d b, brzoza, sosna, wierk, 
styropian,  
kartoniki z dzia aniami.

Popro , by dzieci wyszuka y w wierszu nazwy drzew, którym Pa dziernik 
malowa  w osy. Umie  na tablicy li cie topoli - osiki i klonu.  
Dzieci przyporz dkowuj  poszczególnym li ciom kartoniki z nazwami: 
„li  klonu", „li  topoli". Nast pnie losuj  kartoniki ze zdaniami 
opisuj cymi li cie. Przyk ad: „S  prawie okr g e". „Maj  d ugo  do 10 
cm". „S  grubo i nierówno z bkowane". „S  du e i nagie". „Maj  d ugi 
ogonek". „Li cie o nerwacji d oniastej".  
Dzieci przyporz dkowuj  zdania do odpowiednich li ci.

Topola i klon

kartoniki,  
farby, plastelin ,  
no yczki, klej.

Umie  na tablicy li cie d bu, brzozy, ig y sosny i wierku.  
Dzieci dobieraj  kartoniki z nazwami drzew, z których pochodz . Poka  
prezentacj  o drzewach li ciastych i iglastych, aby sprawdzi  poprawno  
wykonania zadania. Drzewa li ciaste i iglaste

Popro , by dzieci narysowa y w zeszytach odcinek o d ugo ci równej 
d ugo ci li cia topoli osiki (odcinek 10 centymetrowy). Przypomnij 
wiadomo ci o odcinkach. Nast pnie dzieci rysuj  odcinki o podanych 
d ugo ciach. Oznaczaj  pocz tek i koniec kolejnymi literami alfabetu. Odcinki

umie : czasowniki, przymiotniki 
z o one: ciemny odcie  czerwonego, 
br zowy i ó ty, soczysty odcie  zieleni, 
li cie topoli i klonu, 
zdania opisuj ce li cie.

zapisz: 
przymiotniki z o one: ciemny odcie  
czerwonego, br zowy i ó ty, soczysty 
odcie  zieleni, 
narysuj odcinek 10 centymetrowy.

narysuj w zeszycie li  klonu i topoli 
w jesiennych barwach.

Dzieci losuj  kartoniki z dzia aniami dodawania i odejmowania w zakresie 
100. Te z wynikami do 25 smaruj  klejem steropian o wymiarach 
50cm/50cm. Nast pnie wysypuj  trociny. Potem za pomoc  p dzelka 
wcieraj  w nie farby w jesiennych kolorach. Z wynikami wi kszymi  
od 25 a mniejszymi od 50 wykonuj  drzewa. Z wynikami wi kszymi od 50 
a mniejszymi od 75 lepi  sylwety ro lin. Z wynikami wi kszymi od 75 lepi  
sylwety ro lin. Na koniec cz  wszystkie elementy, tworz c makiet . 
Nazywaj , wyst puj ce na niej jesienne kolory.

Makieta lasu



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy

W zeszytach

C r
dzieci

WWW.PROGRAM.4ELT.PL 3
klasa

Przywitaj dzieci recytacj  wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Jesienne li cie". 
Popro , aby ka dy wzi  instrument perkusyjny i kolejno recytowa  pierwsz  
strof  wiersza z równoczesnym wygrywaniem akompaniamentu. 

„Ta cz  sobie li cie"

Dlaczego zwierz ta le ne boj  si  ludzi? 
Co mo na robi  w lesie? 
Jak zmierzy by  obwód drzew bez miarki? 
Zamknij oczy i wyobra  sobie, e dotykasz 
kory drzewa. Opisz co czujesz. 

Ucze : 
gra na instrumentach perkusyjnych, 
uk ada zdania z rozsypanki wyrazowej,  
porównuje owoce i li cie drzew, 
mierzy obwód drzewa, 
oblicza ró nic  obwodów, 
„kalkuje" kor  drzewa, 
przeprowadza obserwacje, 
pos uguje si  sprz tem badawczym, 
sporz dza notatki z obserwacji, 
nazywa drzewa i krzewy.Zapro  dzieci na wycieczk  do lasu. Ustalcie wspólnie zasady kulturalnego 

zachowania si  podczas wycieczki i w samym lesie. Dzieci uk adaj   
z rozsypanek wyrazowych zdania: „Nie zrywaj dzikich kwiatów!"  
„Nie zbieraj ptasich jaj i ywych zwierz t!" „Nie zostawiaj adnych 
mieci!" „Nie jedz adnych ro lin, ani grzybów!" „Nie rozpalaj ognisk!" 

Nast pnie naklejaj  je na arkuszu szarego papieru. Dopisuj  swoje zasady. 
Na zako czenie podpisuj  je, wyra aj c w ten sposób swoj  akceptacj .  

Zasady na wycieczce

6.2 Wycieczka  
do lasu

wiersz E. Szelburg-Zarembiny  
„Jesienne li cie",  
instrumenty perkusyjne,  
rozsypanki wyrazowe tworz ce zdania: 
„Nie zrywaj dzikich kwiatów!"  
„Nie zbieraj ptasich jaj, ywych owadów, 
ani innych ywych zwierz t!"  
„Nie zostawiaj adnych mieci!"  
„Nie jedz adnych ro lin, ani grzybów!", 
„Nie rozpalaj ognisk!", 
arkusz szarego papieru, pi eczk .

Pole  przygotowanie rzeczy przydatnych podczas wycieczki: lupy, lornetki, 
miary, koszyczki na „le ne skarby", kartki na notatki i d ugopisy.  
Dzieci zbieraj  do koszyczków: szyszki, o dzie, kolorowe li cie,  
kawa ki kory, korzenie, ga zie, mech itp. Przeliczaj  zgromadzone okazy. 
Porównuj  owoce i li cie.  
Popro  dzieci, by po o y y such  chusteczk  higieniczn  na mchu. 
Nast pnie lekko j  przycisn y. Dzieci wyci gaj  wnioski:  
Chusteczka jest wilgotna. Mech jest mokry, poniewa  zatrzymuje wod .  
Na zako czenie zadania zapisuj  wyniki w swoich notatkach.

„Le ne skarby"

koszyczki,  
lupy, lornetki,  
miary, kartki na notatki,  
kredk  wiecowa.

Dzieci rozpoznaj  drzewa, krzewy i ro liny zielone. Zapisuj  nazwy  
w notatnikach. Nast pnie mierz  obwody trzech drzew o ró nej grubo ci. 
Podaj  obwód najwi kszy i najmniejszy. Obliczaj  ró nic  obwodów. 
Nas uchuj  d wi ki lasu. Nazywaj  je i zapisuj .  
Nast pnie przyklejaj  kartk  do kory drzewa, po czym ca  powierzchni  
kredki wiecowej pocieraj  po papierze z góry na dó . Dzieci podpisuj ,  
z jakiego drzewa pochodzi kalkowana kora. Porównuj  wygl dy kory.

Obwód drzewa

umie  zdania z rozsypanek 
wyrazowych.

narysuj drzewo, którego kor  
kalkowa e /kalkowa a  i napisz  
o nim kilka zda .  

Rzu  pi eczk  w kierunku dzieci. To, które j  z apie ucieka, a wszystkie 
pozosta e je goni . Je eli w czasie ucieczki zatrzyma si  i obejrzy  
do ty u, to wszyscy goni cy musz  si  te  zatrzyma  i  dotkn  drzewa  
lub jego ga zi. Kto tego nie zrobi, wycofuje si  na koniec goni cej grupy  
i kontynuuje zabaw . 
 
Dzieci wracaj  do szko y, rytmicznie recytuj c pierwsz  strof  wiersza   
E. Szelburg - Zarembiny „Jesienne li cie". 
(www.aktywniepozdrowie.pl/rodzinna-aktywno-fizyczna/zabawy-w- 
lesie).

„Trop w trop"

mierzy  obwód drzewa,  
nazywa  drzewa, 
u o y  zdanie z rozsypanki wyrazowej, 
wyci ga  wnioski z przeprowadzonych 
do wiadcze .
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Dzieci siedz  w kr gu i s uchaj  nagranych d wi ków z lasu. Rozpoznaj  
je i wymieniaj . Nast pnie segreguj  przyniesione z wycieczki „skarby". 
Porównuj  wielko  li ci i kolory. Nazywaj  drzewa, z których pochodz . 
Przeliczaj  szyszki i o dzie. Sprawdzaj , czy mech nadal utrzymuje 
wilgo . 

„D wi ki lasu" Co by by o, gdyby  zmniejszy  si  tak bardzo, 
e móg by  stan  obok mrówki? 

Czy drzewa wysokie s  najwa niejszym 
pi trem lasu skoro s  najwy sze? 
Skoro w lesie s  pi tra, dlaczego nie ma tam 
wind? 

Zaproponuj dzieciom zabaw  w „le ne echo". Recytuj kolejne strofy 
wiersza H. Bechlerowej „Jesie ", a dzieci je kolejno powtarzaj . 
Nast pnie daj dzieciom teksty wiersza z lukami (bez rzeczowników). 
Popro , aby je uzupe ni y.  
Dzieci s uchaj  piosenki do wiersz H. Bechlerowej „Jesie ", sprawdzaj  
poprawno c wykonania zadania. 

„Le ne echo"

Ucze : 
wymienia nazwy ro lin rosn cych w lesie, 
wymienia nazwy zwierz t yj cych w lesie, 
wymienia nazwy co najmniej 2 ro lin rosn cych  
w danej warstwie lasu,  
wymienia pi tra lasu, 
dodaje i odejmuje w zakresie100, 
okre la liczb  rzeczownika,  
okre la rodzaj rzeczownika przez dodanie 
odpowiedniego zaimka wskazuj cego, 
piewa piosenk  „Jesie ".

Dzieci wypisuj  na tablicy w kolejno ci alfabetycznej wyrazy, którymi 
uzupe ni y tekst wiersza „Jesie ": las, jesie , ga zie, cie ki, orzeszki, 
d by, o dzie, mech, klon, trawa, li cie, rydzyki, koszyk, Kasie ka  
i Marcelek. Przypominaj  wiadomo ci o rzeczowniku. Okre laj  liczb   
i rodzaj wypisanych rzeczowników, dodaj c zaimek wskazuj cy:  
„ten", „ta", „to". 
  

Rodzaje rzeczowników

6.3 Pi tra lasu

odg osy d wi ków lasu,  
teksty wiersza H. Bechlerowej „Jesie "  
z brakuj cymi rzeczownikami, 
rozsypank  literow : wysokie drzewa, 
podszyt, runo le ne i ció ka 
zakryte kartonikami z dzia aniami 
matematycznymi w zakresie 100, 
ilustracje: mrówki, limaka, aby, sarny, 
lisa, sójki, nietoperza,  
tabele do uzupe nienia, kartoniki  
ze zwierz tami i ro linami le nymi.

Popro  dzieci, by wyobrazi y sobie las i uporz dkowa y wypisane wyrazy 
zwi zane z lasem na czterech poziomach: najwy szym, rodkowym  
i najni szym. Nast pnie dzieci uk adaj  z rozsypanki literowej nazwy 
pi ter lasu: wysokie drzewa, podszyt, runo le ne i ció ka. Umieszczaj  
napisy na odpowiednim poziomie. Przyporz dkowuj  zgromadzone  
„skarby" le ne na poszczególne pi tra lasu.   

„Pi tra lasu"

le ne „skarby".

Umie  na tablicy, zakryte kartonikami z dzia aniami matematycznymi  
w zakresie 100, ilustracje: mrówki, limaka, aby, sarny, lisa, sójki, 
nietoperza. Dzieci odkrywaj  ilustaracje, podaj c kolejno poprawne wyniki 
dzia a .  Nast pnie przyporz dkowuj  poszczególne zwierz ta  
do odpowiedniego pi tra w lesie, w którym wyst puj .  

Zwierz ta le ne

Dzieci losuj  kartoniki ze zwierz tami i ro linami le nymi. Nazywaj  je,  
a pozosta e dzieci przyporz dkowuj  na odpowiednie pi tro lasu.  
Rozdaj dzieciom wydrukowane tabele. Popro , by podpisa y warstwy 
lasu. Nast pnie wpisa y ro liny i zwierz ta wyst puj ce w danej warstwie. „Na którym pi trze?"

umie  rzeczowniki w kolejno ci 
alfabetycznej.

zapisz tabel  z pi trami lasu.

napisz, na którym pi trze lasu 
chcia by /chcia aby  zamieszka   
i dlaczego.

Podziel dzieci na dwie grupy. Jedna grupa piewa piosenk  „Jesie ",  
a druga na laduje d wi ki: ruch ga zi na wietrze, szum lasu, szelest li ci. 
Dzieci siedz  w kr gu. Popro , aby umie ci y „swoje samopoczucie"  
na wybranym pi trze lasu, wraz z uzasadnieiem wyboru. D wi ki lasu
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Dzieci siedz  w kr gu. Na rodku le y plansza przedstawiaj ca las bez 
jego mieszka ców. Popro  by dzieci spo ród kartoników ze zwierz tami 
wybra y tylko te, yj ce w lesie. Nast pnie by za pomoc  przymiotników 
okre li y cechy zwierz t. Na zakonczenie zadania dzieci umieszczaj   
kartoniki na planszy, nazywaj c poszczególne pi tra lasu. Wprowadzenie do tematu

Z jakim ksza tem kojarzy ci si  ogon wiewiórki? 
A ca a wiewiórka? 
Wymie  w czym podobne s  ssaki, owady  
i ptaki mieszkaj ce w lesie, a w czym si  
ró ni .

Ucze : 
wymienia charakterystyczne cechy ptaków,  
ssaków i owadów; 
wymienia przymiotniki okre laj ce cechy  
zwierz t le nych, 
wymienia cz ci cia a wiewiórki, 
opisuje wiewiórk , 
rozpoznaje i nazywa linie geometryczne. 

Dzieci uk adaj  puzzle zwierz t le nych: mrówka, wiewiórka, sówka. 
Nazywaj  gromad  do jakiej zwierz ta nale : ssaki, owady, ptaki.  
Pole  podanie innych przyk adów zwierz t nale cych do podanych 
gromad. Na zako czenie zadania dzieci uk adaj  i zapisuj  w zeszycie 
zdania o charakterystycznych cechach ptaków, ssaków i owadów. 

Ptaki, ssaki i owady

6.4 Mieszka cy 
lasu

plansz  przedstawiaj c  las  
bez jego mieszka ców,  
kartoniki ze zwierz tami, 
ilustracje wiewiórki, 
wiersz W. Broniewskiego „Wiewiórka", 
sznurek.

Przeczytaj wiersz W adys awa Broniewskiego „Wiewiórka". Zainicjuj 
swobodne wypowiedzi na temat wygl du wiewiórki przedstawionej  
w wierszu. Zawie  na tablicy ilustracj  wiewiórki. Zadaj pytania z pro b   
o udzielenie odpowiedzi: „Co autor pomin  opisuj c wiewiórk ?". „Jakich 
cech wiewiórki opisanych w wierszu nie mo na przedstawi  na ilustracji?" 
Dzieci uk adaj  z rozsypanek wyrazowych nazwy cz ci cia a wiewiórki: 
tu ów, nogi, g owa, uszy, oczy, sier , ogon. Umieszczaj  je na ilustracji. 
Nast pnie dopisuj  do nich okre lenia. Korzystaj c ze zgromadzonego 
s ownictwa w wypowiedzi ustnej opisuj  wiewiórk .

Opis wiewiórki

sznurek.

Wyrecytuj pierwsze wersy wiersza:  
„Ruda wiewiórka, ruda wiewiórka skacze weso o z drzewa na drzewo." 
Popro  dzieci, by za pomoc  sznurka wyznaczy y lini  skoku. Zwró  ich 
uwag  na kszta t linii. Narysuj na tablicy linie: prost , krzyw  i aman . 
Dzieci staraj  si  nazwa  linie. Nast pnie losuj  kartoniki z nazwami linii 
geometrycznych i umieszczaj  je obok w a ciwej. Zapisuj  w zeszycie 
rodzaje linii. 

Linie geometryczne

umie : ilustracj  wiewiórki,  
nazwy cz ci cia a wiewiórki,  
linie: prost , krzyw , aman .

narysuj linie: prost , krzyw   
i aman . 

Dzieci uk adaj  ze sznurków linie krzywe, dziuple dla wiewiórek. W ka dej 
znajduje si  jedno dziecko. Na podany sygna :  „Wiewiórki z dziupli”,  
dzieci biegaj  swobodnie po sali. Na zawo anie„Wiewiórki do dziupli” , 
dzieci wbiegaj  do najbli szej dziupli. Za ka dym razem zabierana jest 
jedna dziupla. Dziecko, która nie znajdzie wolnej dziupli odpada z gry. 
Ostatnie dziecko wygrywa. 
Dzieci siedz  w kr gu. Powied  fragment wiersza „Nikt jej nie skrzywdzi, 
nikt jej nie sp oszy, taka jest liczna, zr czna i ywa!"  
Nast pnie przekazuj c sobie szyszk , dzieci wypowiadaj  ten fragment 
kolejno po jednym s owie.  

„Wiewiórki do dziupli"
zapisz zdania  
o charakterystycznych cechach 
ptaków, ssaków i owadów.

wymieni  charakterystyczne cechy ssaków, 
ptaków i owadów, 
opisa  ustnie wiewiórk , 
nazwa  linie geometryczne. 
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Przywitaj dzieci uk onem, ci gaj c kapelusz s omkowy z g owy.  
Zadaj pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: „Kto lub co ma 
kapelusz?" „Czy zawsze kapelusz jest na g owie?". Wyjmij z koszyka 
naturalne okazy grzybów, w tym muchomora czerwonego. Pole  by dzieci 
wylosowa y pytania z „koszyka grzybiarza": „W jakim celu ludzie zbieraj  
grzyby?". „Do jakich potraw dodaje si  grzyby?". „O jakiej porze roku 
je dzimy na grzyby?". „O jakiej porze dnia zaczyna si  grzybobranie?" 
„Jak si  ubieramy, jad c na grzyby?". Czytaj  je i udzielaj  odpowiedzi.

Wprowadzenie do tematu Czy wszystkie grzyby rosn  w lesie? 
Wyobra  sobie, e jeste  uczkiem. Sta   
pod grzybkiem i popatrz do góry. Co widzisz?  
Dlaczego nie jest atwo znale  grzyby? 
 
 
 Dzieci uk adaj  na tablicy z rozsypanki wyrazowej has o:  

„Zbieraj tylko te grzyby, które dobrze znasz!" 
Zaprezentuj muchomora czerwonego. Wymie  inne muchomory:  
plamisty cesarski, jadowity i sromotnikowy, które s  miertelnie truj ce. 
Wyja nij etymologi  s owa muchomor: mucho-mor, mór, czyli zaraza, 
wywodzi si  od ac. s owa mors – mier . Kiedy  muchomory 
wykorzystywano do trucia much. 

„Mucho-mor"

Ucze : 
czyta wiersz z odpowiedni  intonacj   
i z podzia em na role,  
stosuje pisowni  wyrazów z „rz" po spó g oskach, 
wyszukuje w „Atlasie grzybów" wskazane okazy  
i informacje o nich, 
wymienia grzyby jadalne i truj ce, 
wymienia cz ci grzyba, 
pos uguje si  poznanymi jednostkami wagi, 
zamienia jednostki wagi. 

Przeczytaj wiersz J. Brzechwy „Grzyby". Zadaj dzieciom pytania:
„Dlaczego Borowik by  królem?".  
„Dlaczego wypowiedzia  wojn  muchom?" 
„Jak zachowa y si  grzyby?"  
„Kto poszed  na wojn ?" 
„Jak król nagrodzi  grzyby?"  
Nast pnie popro  by dzieci przeczyta y wiersz z podzia em na role. 

„Grzyby"

6.5 Królestwo 
grzybów

kosz z grzybami,  
kapelusz, 
www.scholaris.pl/zasob/, 
wiersz J. Brzechwy „Grzyby". 
puzzle „Borowik", 
rozsypank  literow  - cz ci grzyba, 
kuchenn  wag . 
 

Dzieci wypisuj  do zeszytu nazwy grzybów, które pojawi y si  w wierszu. 
Nast pnie szukaj  na ich temat informacji w „Atlasie grzybów”. 
Ponownie zaprezentuj naturalne okazy grzybów. Dzieci  nazywaj  okazy, 
przy pojawiaj cych si  w tpliwo ciach, korzystaj  z „Atlasu grzybów". 
Dziel  je na jadalne i niejadalne. Zwró  uwag , e nie wolno niszczy  
grzybów niejadalnych, bo stanowi  pokarm dla niektórych zwierz t. 
Przypomnij o dok adnym myciu r k po ka dym kontakcie z grzybami.  

„Jadalne i niejadalne"

„Atlas grzybów",  
bia  i czerwon  kartk ,  
no yczki, 

Dzieci uk adaj  z puzzli borowika. Naklejaj  na kartce ilustracj  grzyba.  
Nast pnie z rozsypanek literowych uk adaj  nazwy poszczególnych 
cz ci grzyba. Przyklejaj  odpowiednie nazwy do cz ci grzyba.  
Na tablicy uzupe niaj  zdanie brakuj cymi wyrazami:  
„Grzyb sk ada si  z  k..., .g... i t.. ." Przypomnij zasad  pisowni „rz"  
po spó g oskach. Dzieci wymieniaj  spó g oski: „b", „ch", „d", „g", „j", „k", 
„p", „t", „w". Podaj  wyrazy, w których piszemy  „rz" po wymienionych 
spó g oskach. Na zako czenie zadania dzieci zapisuj  wyrazy w zeszycie.

Budowa borowika

Dzieci oszacowuj  wag  naturalnych okazów grzybów. Zapisuj  
propozycje. Nast pnie wa  je na kuchennej wadze. Zapisuj  pomiar  
wag na tablicy. Porównuj  je z oszacowanymi wagami. Popro , by dzieci 
obliczy y, ile wa  cztery grzyby, pi  grzybów, wszystkie grzyby.  
Zapisz na tablicy: 1 kilogram (kg)= 100 dekagramów (dag). Dzieci 
dokonuj  oblicze  w zeszytach, zamieniaj  dekagramy na kilogramy. 

„Wa ymy grzyby"

umie  zdanie  
„Grzyb sk ada si  z  k.., .g.. i t..", 
zapisz 1 kilogram (kg)  
= 100 dekagramów (dag).

napisz: 
wyrazy, w których „rz" piszemy  
po spó g oskach,  
obliczenia wag z zamian  dekagramów 
na kilogramy. 

napisz, w których potrawach 
spo ywanych w waszym domu 
wyst puj  grzyby. 

Dzieci rysuj  i nast pnie wycinaj  ko a bia e i czerwone wed ug podanych 
przez ciebie wymiarów. Sk adaj c ko a, wed ug twojej instrukcji, wykonuj  
muchomora. Naklejaj  go na kartk .   
Dzieci siedz  w kr gu. Kolejno mówi , co z dzisiejszych zaj  wyrzuci yby 
do kapelusza, a co do kosza, który zanios y do domu.

Origami z kó
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pod wzgl dem wieku lub miejsca zamieszkania, ale ró nicie si  te  od 
siebie - zainteresowaniami, do wiadczeniami, marzeniami. Wasza klasa 
jest tak wyj tkowa, e stanie si  g ównym bohaterem tego problemu!

Waszym zadaniem jest stworzenie klasowego albumu. B dzie on zawiera  krótkie 
pomys owe notatki o wszystkich Waszych kole ankach i kolegach z klasy. Stworzycie te  
herb Waszej klasy wykonany z u ytych w nietypowy sposób materia ów. Podczas 
prezentacji Waszego rozwi zania przedstawicie wybrane przez Was trzy najciekawsze 
notatki o kolegach, herb oraz stworzony przez Was pomys owy hymn klasowy - 
piosenk , do której wymy licie tekst oraz muzyk . 
Przy rozwi zywaniu tego problemu b dziecie musieli wspó pracowa  nie tylko w ramach 
swoich dru yn, ale tak e z pozosta ymi zespo ami. Pami tajcie wi c o przestrzeganiu 
zasad fair play - zwyci stwo nie jest celem, który nale y osi gn  za wszelk  cen !

Album
Ma by  jak najbardziej pomys owy. Mo e mie  dowoln  form , powinien jednak 
zawiera  krótkie notatki o wszystkich uczennicach i uczniach ucz szczaj cych 
do Waszej klasy (tak e o tych, którzy tworz  album!). Do albumu dru yna musi 
do czy  w dowolny sposób herb klasowy oraz tekst klasowego hymnu. 

3. Osobliwo ci klasowej 
spo eczno ci

Krótkie notatki  
o kolegach

Mog  mie  dowoln  form , powinny jednak zawiera  nietypowe informacje o 
kolegach z klasy, co , czego nikt o nich wcze niej nie wiedzia . Do ka dej notatki 
powinno by  do czone zdj cie lub rysunek osoby, której ona dotyczy, jednak 
powinny one zosta  wykonane w asnor cznie przez dru yn .

Klasowy hymn
Powinna to by  wymy lona przez Was oryginalna piosenka dotycz ca Waszej 
klasy, która sk ada  si  b dzie z dwóch zwrotek oraz refrenu. Do wykonania 
hymnu na forum klasy wykorzystacie co najmniej dwa instrumenty muzyczne. 
Tekst tej piosenki zostanie w dowolny sposób do czony do albumu.

Klasowy herb Klasowy herb powinien by  charakterystycznym znakiem, symbolem Waszej 
klasy, stworzonym przez Wasz  dru yn . Mo e on mie  dowolny kszta t i 
rozmiar, ma by  jednak do czony w jaki  sposób do Waszego albumu.

Wolny wybór 
dru yny

Mo e to by  dowolna rzecz, za któr  chcieliby cie by  ocenieni. Nie mo e to by  
jednak nic, co zosta o ju  uj te w punktacji. Zastanówcie si  nad Waszymi 
mocnymi stronami, jak  dodatkow  warto  wnie li cie do rozwi zania?

Pomys owo  albumu............................................................................................. 1 - 15p. 
Jako  artystyczna albumu..................................................................................... 1 - 20p. 
W albumie znajduje si  god o klasowe.................................................................. 0 lub 5p. 
Twórcze wykorzystanie materia ów do wykonania god a klasowego...................... 1 - 10p. 
Pomys owo  tekstu klasowego hymnu.................................................................. 1 - 10p. 
Do prezentacji hymnu wykorzystano przynajmniej dwa instrumenty muzyczne.. 0 lub 10p. 
W albumie znajduj  si  opisy wszystkich uczniów klasy..................................... 0 lub 10p. 
Pomys owo  opisu wybranej kole anki/wybranego kolegi.................................... 1 - 10p. 
Wolny wybór dru yny.............................................................................................. 1 - 10p. 
Za ka de naruszenie zasad zadania lub zasad fair play............................................... -5p. 
Maksymalna liczba punktów.......................................................................................... 100
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Problem miesi ca: 
listopad

Znamy si  od 
podszewki

pami tki klasowe z pierwszej i drugiej klasy (zdj cia, prace plastyczne i inne 
zachowane wytwory dzieci), kopi  problemu miesi ca dla ka dej dru yny, szary papier 

mi kki przedmiot, którym mo na do siebie rzuca  (np. maskotka), dowolny s ownik

kartki, d ugopisy materia y potrzebne do stworzenia albumu wed ug w asnego projektu

Uczniowie siadaj  w kr gu. Ka dy po kolei wymy la zdanie rozpoczynaj ce si  od 
s ów  "Nasza klasa..."

STO PYTA  DO - jedno dziecko siada w rodku kr gu. Wcieli si  ono w rol  
przybysza z kosmosu. Zadaniem pozosta ych uczestników jest wymy lenie jak 
najwi kszej ilo ci pyta , na które ma odpowiedzie  go  z innej planety.

Klasowe 
pami tki

Co to s  pami tki?, Czy mamy jakie  klasowe pami tki?, Co by to mog o by ?, Po 
co gromadzimy pami tki?  Uczniowie siedz c w kr gu odpowiadaj  na pytania. 
Nast pnie ogl daj  pami tki przyniesione przez nauczyciela. Jakie wspomnienia 
przywo uj  te przedmioty? Jakie historie si  z nimi wi ?

Zasady 
fair-play

Zwró  uwag  uczniów, e w tym miesi cu w punktacji problemu znalaz y si  
punkty karne z nieprzestrzeganie zasad fair play. Popro  dru yny, by ka da 
wymy li a scenk  pokazuj c  jak mo na w sposób sportowy lub niesportowy 
zachowywa  si  w czasie rozwi zywania problemów miesi ca.

Analiza 
problemu

Podziel klas  na grupy i rozdaj im problemy miesi ca. Ka da dru yna bierze kartk  
A4 i dzieli j  na 4 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.

Co  
ciekawego

Usi d cie w kr gu. We cie jaki  mi kki przedmiot, którym mo na rzuca . 
Wyznaczony ucze  mówi co , co wie o jakiej  osobie z klasy (np. Zuzia ma kota) i 
rzuca do niej przedmiot. Osoba, która przedmiot z apa a mówi co , co wie o swoim 
poprzedniku oraz o kolejnej osobie, do której rzuci itd.

Kto, co,  
do kiedy?

Dru yny jeszcze raz wypisuj  wszystkie rzeczy, które s  do zrobienia i dziel  si  
zadaniami - pisz , kto jest odpowiedzialny za dany elementi do kiedy nale y to 
zrobi  oraz co b dzie potrzebne do jego wykonania. Nast pnie dru yny zapisuj  
wst pne pomys y na rozwi zanie na du ym arkuszu papieru.

Wywiady
Wybrani cz onkowie grup podchodz  do s ownika i losuj  pi  przypadkowych 
s ów. Dru yny staraj  si  u o y  kilka pyta  wplataj c w nie wylosowane wyrazy. 
Pytania te nast pnie b d  zadawa  kolegom z klasy. Uzyskane odpowiedzi 
pos u  do stworzenia pomys owych opisów.

Na arkuszach szarego papieru dru yny zapisuj  odpowiedzi na pytanie "Jak NIE 
móg by wygl da  album?" (odwrotna burza mózgów), generuj c tym samym jak 
najwi cej pomys ów na oryginalny album. W burzy mózgów obowi zuje zasada 
odroczonej oceny, zapisuj  wi c nawet te najbardziej nierealne propozycje. 

Odwrócenie 
problemu

Rysunki, 
zdj cia i inne 

techniki

Do ka dego opisu powinno zosta  do czone tak e zdj cie lub rysunek kolegi. 
Wybrani cz onkowie dru yny zajmuj  si  wi c zbieraniem informacji o klasie, a 
pozostali ustalaj , jak  technik  plastyczn  wykonaj  ilustracj  i rozpoczynaj  
prac  nad tworzeniem albumu. 

Zbieramy 
materia y

Nast pnie ka dy cz onek zespo u zaznacza swoje ulubione rozwi zanie. Dru yna 
zastanawia si , które z wybranych pomys ów s  mo liwe do realizacji (by  mo e 
po drobnych modyfikacjach). Dzieci planuj , jakie materia y b d  im potrzebne do 
wykonania albumu i przynosz  je na kolejne zaj cia.

Wolny wybór 
dru yny

W punktacji do problemu miesi ca pojawi  si  wpis "wolny wybór dru yny". 
Uczestnicy musz  zastanowi  si , jakie s  mocne strony ich rozwi zania, czy co , 
co zrobili jest wyj tkowo adne/pomys owe, a nie zosta o wyszczególnione w 
punktacji? 
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Symbole klasowe Na pami tk

arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, karteczki samoprzylepne, drobny upominek dla 
wszystkich uczestników (dyplom, naklejka)

do wykonania herbu (ka da dru yna): papierowy talerzyk, kolorowa bibu a, 5 s omek, 1 
kartonowa rolka, 4 p atki kosmetyczne, 6 patyczków higienicznych, ta ma klej ca, klej, 
no yczki, farby, kartka z bloku technicznego

wszystkie materia y i przedmioty niezb dne do prezentacji rozwi zania problemu 
miesi ca

Pierwsza osoba podaje dowolne s owo, kolejna musi wymy li  do niego rym. Nast pny 
uczestnik uk ada zdanie lub krótki wierszyk z obydwoma wyrazami.

Wymie cie rzeczy, które mo na zrobi  ze starego zeszytu.  

Z czym 
kojarzy mi 

si ...

Dru yny tworz  mapy my li zatytu owane "Nasza klasa". Do has a g ównego, 
zapisanego na rodku kartki wymy laj  kategorie i podkategorie, tak by zapisa  jak 
najwi cej informacji o klasie. Mapy my li powinny by  kolorowe i pe ne rysunków! 
Na koniec grupy prezentuj  swoje wytwory pozosta ym uczestnikom.

W jedn  
ca o

Uczniowie dopracowuj  swoje rozwi zania i szlifuj  prezentacje. Pami taj, aby 
zapyta  ka d  dru yn , jaki element rozwi zania masz oceni  jako "wolny wybór". 
Pomó  grupom dookre li  ten element punktacji, je li jest zbyt ogólny.

God o, herb
Zgromadzone w poprzednim wiczeniu skojarzenia u atwi  zespo om stworzenie 
klasowego herbu. Wyja nij dok adnie dzieciom, czym jest herb. W herbie klasy 
powinno znajdowa  si  co  dla niej charakterystycznego, co , co symbolizuje ca  
grup . Mo e on mie  dowolny kszta t i rozmiar.

Atmosfera 
konkursu

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  w czasie konkursu, jednocze nie skrupulatnie 
wype niaj c obowi zki s dziego. Mo esz przygotowa  te  arkusz punktacji dla 
ka dej dru yny. Dzi ki temu, zespo y b d  wiedzie , jakie by y mocne, a jakie 
s abe strony rozwi zania.

Herb klasowy
Przy pomocy przyniesionych materia ów dru yny tworz  klasowe herby. Zapytaj 
uczestników, co wed ug nich oznacza sformu owanie "twórcze u ycie materia ów".  
W jaki sposób wykorzysta  przyniesione przedmioty do stworzenia niezwyk ych 
dzie ?

Prezentacje
W czasie prezentacji uwa nie obserwuj wszystko, co dzieje si  na scenie. Zapisz 
sobie wst pn  punktacj  w czasie/zaraz po ka dym wyst pie. Koniecznie 
porozmawiaj z dru yn  zaraz po wyst pie. Je li nie jeste  pewna/y co do jakiego  
elementu rozwi zania, popro  grup , by opowiedzia a o tym w asnymi s owami. 

Podczas gdy cz  dru yny pracuje nad wykonaniem herbów, pozostali uczestnicy 
wymy laj  klasowe hymny. Powinny one opowiada  o klasie, dlatego do ich 
stworzenia równie  przyda si  mapa my li z pierwszego wiczenia. Hymny nie 
musz  by  d ugie, ale powinny sk ada  si  z przynajmniej dwóch zwrotek i refrenu.

Klasowy 
hymn

Ma e 
karteczki

Wa ne jest, aby pozosta e dru yny uwa nie przyjrza y si  rozwi zaniom swoich 
konkurentów. Dlatego popro , by ka dy zespó  na karteczkach samoprzylepnych 
zapisa , co najbardziej podobalo mu si  w ka dej prezentacji/w ka dym albumie. 
Mo e to by  cokolwiek, nawet drobny szczegó  nie obj ty punktacj .

Przy 
akompania- 

mencie

Hymny maj  by  wykonywane przy akompaniamencie muzyki. Dru yny musz  
zadecydowa , jakich instrumentów chc  u y  (mog , ale nie musz  to by  
instrumenty przez nich wykonane), a je li nie s  dost pne w szkole, przynie  je w 
dzie  prezentacji.

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej prezentacji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaSwobodne wypowiedzi na podany temat. Pisownia „nie"  

z czasownikami. Czasowniki w trzeciej i pierwszej osobie 
liczby pojedynczej. Uk adanie zda . yczenia. Pisownia 
zwrotów grzeczno ciowych. Zapis zda  w dialogu. 
Wywiad. Przymiotnik. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym. 
Zdrobnienia i zgrubienia od imion. Og oszenie.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego.  
Obliczenia pieni ne. Wyra enia dwumianowane. 
Zamiana groszy na z ote.  
Rozwi zywanie zda . Dzia ania z niewiadom .  
Linie geometryczne. Odcinek.

7.1 Nasi 
nauczyciele

D u sze wypowiedzi na temat pracy 
nauczyciela i okazywania wdzi czno ci  
na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego 
„S owa dla naszej pani" i w asnych 
spostrze e . Uk adanie tre ci ycze  z  
rozsypanki wyrazowej. Dialog i jego poprawny 
zapis. „Rysunkowy wywiad" z nauczycielem. 
„Bingo" - dodawanie i odejmowanie w zakresie 
100. Malowanie kartki okoliczno ciowej. 

7.2 Uprzejmo

Swobodne wypowiedzi na temat uprzejmo ci  
w oparciu o wiersz M. Strza kowskej  
„Tak i siak" i w asne do wiadczenia. 
Redagowanie definicji uprzejmo ci.  
Uk adanie i pisanie zda  o „uprzejmych 
zachowaniach". Pisownia „nie" z czasownikami. 
Czasowniki w pierwszej i trzeciej osobie liczby 
pojedy czej. Dodawanie w zakresie 100  
z przekroczenim progu dziesi tkowego. 

Uprzejmo  dla innych.  
Praca nauczyciela.  
Okazywanie wdzi czno ci.  
Nazywanie uczu .  
Sposoby radzenia sobie ze z o ci . Wybaczanie.  
Rola u miechu w yciu cz owieka. Cechy przyjaciela. 

7. O tolerancji
7.3 O wybaczaniu

lady obecno ci.

Zabawa integracyjna „Imi  z gestem". 
Nazywanie uczu .  Wypowiedzi na temat 
wybaczania w oparciu o wiersz  
M. Strza kowskiej „Co  strasznego" i w asne 
do wiadczenia. Zdania wykrzyknikowe. 
Sposoby radzenia sobie ze z o ci . 
Bezokolicznik bezosobow  form  czasownika.  
Staranne przepisywanie fragmentu wiersza  
w cudzys owie. Obliczenia pieni ne. 

wiczenia rytmiczne.  
Nauka piosenki „U miechaj si  rano".  
Nauka piosenki „Najlepiej razem".  
Nastrój w piosence. Tempo w muzyce.

Okoliczno ciowa kartka malowana farbami.  
Proporcje cia a w portretach St. Wyspia skiego.  
Rysowanie portretu przyjaciela.

7.4 U miech

Rola u miechu w yciu na podstawie wiersza 
M. Strza kowskiej „Chmurna Kasia". 
Przypomnienie wiadomo ci o przymiotniku. 
Tworzenie wyrazów o przeciwnym znaczeniu 
do podanych przymiotników. Wielka litera  
w imionach. Zdrobnienia i zgrubienia od imion. 
Nazywanie uczu . Alfabet. Dzia ania  
z niewiadom . wiczenia rytmiczne  
do piosenki „U miechaj si  rano".

Edytor tekstu.  
Przepisywanie fragmentu wiersza M. Strza kowskiej.  

7.5 O przyja ni

Ustne uk adanie zako czenia opowiadania. 
Pisanie pyta  do wys uchanej bajki 
terapeutycznej M. Molickiej  
„O dwóch o ówkach." Czasownik,  
rzeczownik i przymiotnik. Cechy przyjaciela. 
Pisanie og oszenia. Proporcje cia a  
w portretach St. Wyspia skiego. Rysowanie 
portretu przyjaciela. Nastrój w piosence  
„Najlepiej razem." wiczenia rytmiczne.

 
Gry i zabawy ze skakankami.  

wiczymy skok w dal. 
Zabawy ruchowe przy muzyce  
z nietypowym przyborem - gazet .  

wiczenia z wykorzystaniem aweczki gimnastycznej. 
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Dzieci siedz  w kr gu. Trzymaj c w d oniach dwie „bu ki": smutn   
i weso , powiedz, co lubisz w szkole i czego nie lubisz. Przeka  „bu ki" 
dziecku siedz cemu po twojej prawej stronie i kontynuujcie zabaw . 

„W mojej szkole..." Dlaczego fajnie jest by  nauczycielem? 
O czym marzy twoja pani? Zrób list  7 rzeczy. 
Co by by o trudnego gdyby  by  nauczycielem? 
Praca nauczyciela jest wa na, poniewa  ...

Dzieci czytaj  wiersz Cz. Janczarskiego „S owa dla naszej pani". Zainicjuj 
swobodne wypowiedzi na temat tre ci wiersza. Pole  by dzieci wymieni y 
kwiaty „s owa" w bukiecie dla pani: mi o , wdzi czno , a tak e sposoby 
okazywania tych uczu . „Dla naszej pani"

Ucze : 
wypowiada si  swobodnie na podany temat, 
wymienia sposoby okazywania mi o ci  
i wdzi czno ci, 
uk ada zdania z rozsypanki wyrazowej, 
porz dkuje zdania w dialogu, 
formu uje pytania, 
ilustruje odpowiedzi na pytania, 
dodaje i odejmuje w zakresie 100, 
maluje okoliczno ciow  kartk , 
redaguje yczenia.

Pole  by dzieci na tablicy u o y y yczenia z rozsypanki wyrazowej: 
1. „ yczenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc p yn ce 
      jak wie e kwiaty na polskiej ce kwitn ce."  
2. „Kochani Nauczyciele, b d cie wci  z nami!   
      Czy jeste my duzi czy jeszcze mali." 
3. „Za nauk , za trud jaki jest wk adany przeogromny bukiet ycze   
      sk adamy."

„ yczenia"

7.1 Nasi 
nauczyciele

www.prezenty-i-zyczenia.pl/Tekst/Dzien-
Nauczyciela, 
3 rozsypanki wyrazowe tworz ce 
yczenia, 

www.dowcipy.cyfrowypolsat.net/index.ph
p/25-dowcipy/szkolne, 
arkusz szarego papieru, 
tabele do gry w „Bingo"  
z matematycznymi dzia aniami  
w zakresie 100, 
cukierki.

Dzieci porz dkuj  na tablicy zdania dialogu mi dzy nauczycielem  
i uczennic :  
„- Jagoda! Znowu nie odrobi a  zadania domowego.  
   Kiedy ty w ogóle odrabiasz lekcje?  
-  Po obiedzie. 
-  To czemu tej pracy domowej nie odrobi a ? 
-  Bo jestem na diecie?" 

Dowcipny dialog

farby, p dzel.

Usi d  po rodku okr gu który tworz  dzieci. Popro  by zada y pytania 
dotycz ce pracy nauczyciela. Nast pne uzyskane informacje pole   
by przedstawi y w postaci rysunku na arkuszu szarego papieru. Zwró  
uwag  na fakt, e w pracy nie wolno u ywa  liter i cyfr. Po zako czeniu 
wywiadu omówcie ka dy z rysunków.  

„Wywiad"

Rozdaj dzieciom tabel  do gry w „Bingo" z matematycznymi dzia aniami  
w zakresie 100. Rozdaj ka demu po 6 ma ych kó , którymi b d
„obstawia " dzia ania. Wylosuj kolejno wyniki tych dzia a . Dziecko, które 
pierwsze zdejmie wszystkie ko a wo a: BINGO i kontynuuje zabaw . „Matematyczne bingo"

umie : 
3 yczenia z rozsypanki wyrazowej, 
zdania „dowcipnego dialogu".

Dzieci maluj  farbami plakatowymi kartki dla nauczycieli. Nast pnie 
wzoruj c si  na u o onych z rozsypanek wyrazowych ycze , uk adaj  
swoje yczenia dla nauczycieli. Pisz  je na kartce.  
Przypomnij o wielkiej literze w zwrotach grzeczno ciowych.  
Na po egnanie podzi kuj za wszystkie yczenia i pocz stuj dzieci 
cukierkami. 

Laurka z yczeniami
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Dzieci stoj  w kr gu, trzymaj c si  za r ce. Powiedz: „Iskierk  przyja ni 
puszczam w kr g, niech wróci do mych r k” i lekko ci nij d o  dziecka 
stoj cego po twojej prawej stronie. Dzieci kolejno przekazuj  „iskierk ".  
Na koniec potwierdz z u miechem, e „iskierka" wróci a do ciebie. „Iskierka"

Wyobra  sobie, e twój pies rozumie twoje 
s owa. Jak wyt umaczy by  mu s owo 
„uprzejmo "? 
 
 

Ucze : 
swobodnie wypowiada si , 
wyszukuje w s owniku podane wyrazy, 
redaguje definicj , 
pisze osobno „nie" z czasownikami, 
pisze litery „e" i „ " na ko cu osobowych  
form czasownika,  
dodaje w zakresie 100 z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego. 
 

Przeczytaj wiersz M. Strza kowskiej „Tak i siak" bez dwóch ostatnich 
wersów. Dzieci wypowiadaj  si  swobodnie na temat zachowania Tadka 
przed i po zmianie. Napisz na tablicy pomin te wersy wiersza z luk :  
„To ..., bez w tpienia, atmosfer  wokó  zmienia". Dzieci przepisuj  zdanie 
do zeszytu, uzupe niaj  o brakuj cy wyraz wed ug w asnego uznania  
i odczytuj  je g o no. 
Na koniec odczytaj na g os ca y wiersz. Zadaniem dzieci jest porówna  
wpisane przez siebie wyrazy z wyrazem „uprzejmo ". Wskazuj  na 
zauwa one podobie stwa znacze .

Zmiana Tadka

7.2 Uprzejmo

wiersz M. Strza kowskiej „Tak i siak", 
„S ownik j zyka polskiego", 
kartki z dzia aniami dodawania  
w zakresie 100.

Dzieci odszukuj  w „S owniku j zyka polskiego" s owo  „uprzejmo ". 
Odczytuj , e jest to „ yczliwy stosunek do ludzi, grzeczno , us u no ". 
Wspólnie redaguj  definicj  „uprzejmo ci" i zapisuj  j  na tablicy. 
Na pojedynczych kolorowych kartkach zapisuj  propozycje „uprzejmych 
zachowa ". Odczytuj  je i umieszczaj  wokó  napisanej definicji.  
Zwró  uwag  na pisowni  „nie" z czasownikami. 

Definicja uprzejmo ci

kolorowe kartki.

Napisz na tablicy zdanie: „Nie bij  kolegi."  Zwró  uwag  na zako czenie 
czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Popro , by dzieci zmieni y 
osob  wykonuj c  czynno  na pierwsz .  Dzieci odmieniaj  czasownik. 
Nast pnie przepisuj  „uprzejme zachowania", zmieniaj c osob  
czasownika z trzeciej na pierwsz . „Uprzejme zachowania"

umie : zdanie „To.. bez w tpienia 
atmosfer  wokó  zmienia", definicj  
uprzejmo ci „Nie bij  kolegi". 

opisz w kilku zdaniach sytuacj ,  
w której zachowa e  si  uprzejmie. 

Dzieci losuj  kartki z dzia aniami dodawania w zakresie 100.  Nast pnie 
obliczaj  sumy z przekroczeniem progu dziesi tkowego przez dope nianie 
do pe nych dziesi tek. Na zako czenie zadania ustawiaj  si  w rz dzie  
od najwi kszej do najmniejszej sumy.  
 
Nast pnie dzieci wspólnie siadaj  w kr gu. Podaj c sobie kolejno pi eczk , 
ko cz  zdanie: „Jestem uprzejmy, kiedy.....". Po egnaj dzieci, mówi c :  
„bo uprzejmo  bez w tpienia, atmosfer  wokó  zmienia."

Podsumowanie
zapisz uzupe nione zdanie:  
„To ................, bez w tpienia, 
atmosfer  wokó  zmienia".

pisa  „nie" z czasownikiem,  
dodawa  w zakresie 100 z przekroczeniem 
progu dziesi tkowego.
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Dzieci siedz  w kr gu. Wypowiadaj  kolejno swoje imi , dodaj c 
równocze nie dowolny gest. Wszyscy  powtarzaj  imi  i gest.  
Na koniec powiedz „klasa III" z jednoczesnym tupni ciem  
praw  i lew  nog  i wzniesieniem do góry kciuków. „Imi  z gestem" Wyja nij przys owie: „z o  pi kno ci szkodzi". 

Dlaczego nie warto si  z o ci ? 
Dlaczego nie jest atwo wybaczy ?

Popro  dzieci by u o y y na tablicy z rozsypanki wyrazowej has o:  
„Bez gniewu i z o ci du o wi cej rado ci."  
Nast pnie o doko czenie zda :  
„Czuj  z o , kiedy..."  
„Czuj  rado , kiedy..."  
„Kiedy si  z oszcz , to..."  
„Kiedy si  ciesz , to..."

 „Bez gniewu i z o ci"

Ucze : 
uk ada zdanie z rozsypanki wyrazowej, 
nazywa uczucia, 
nazywa zdania wykrzyknikowe, 
podaje przyk ady radzenia sobie ze z o ci , 
wskazuje w zdaniu czasowniki, 
zmienia bezokolicznik na form  osobow  
czasownika, 
przepisuje cytat z wiersza w cudzys owie, 
zamienia grosze na z otówki, 
dokonuje oblicze  pieni nych.

Dzieci uk adaj  na tablicy wybrane wersy wiersza M. Strza kowskiej  
„Co  strasznego": „Ja tej Hance nie daruj ! Ona tak mnie denerwuje! 
Ja tej j dzy wprost nie znosz ! Jak j  dorw , wypatrosz !".  
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat sytuacji, która mog a wywo a   
te emocje. Nast pnie popro  o nazwanie tych uczu .  Zwró  uwag   
na zawarty w nich du y adunek emocjonalny. Na zako czenie zadania 
dzieci przypominaj  nazw  zda , ko cz cych si  wykrzyknikiem.  

Zdania wykrzyknikowe

7.3 O wybaczaniu

rozsypank  wyrazow :  
„Bez gniewu i z o ci du o  
wi cej rado ci", 
wiersz M. Strza kowskiej  
„Co  strasznego", 
wybrane wersy wiersza. 
 

Pole  by dzieci zapisa y na tablicy przyk ady radzenia sobie ze z o ci : 
„Nie reagowa  od razu. Przeanalizowa  sytuacj . Policzy  do 10-ciu. 
Przemy le  sytuacj . Poradzi  si  kogo ." Powiedz, e z o  trzeba 
wyra a  w taki sposób, by nie zrobi  krzywdy sobie ani innym. 
Popro , by podkre li y w zdaniach czasowniki. Zwró  uwag  na jego 
bezosobow  form . Przypomnij, e takie czasowniki to bezokoliczniki.   
Na zako czenie zadani dzieci przepisuj  zdania do zeszytu, zmieniaj c 
form  bezokolicznika na drug  osob  w liczbie pojedynczej. 

 Bezokolicznik

Dzieci samodzielnie czytaj  tekst wiersza M. Strza kowskiej  
„Co  strasznego". Koryguj  swoje wcze niejsze przypuszczenia. 
Wyja niaj  mora  p yn cy z wiersza. Nast pnie przepisuj  go do zeszytu:  
„Kto nauczy si  wybacza , ten z rado ci b dzie skaka ." Zwró  uwag  
dzieci na zapis cytowanego tekstu w cudzys owie.

Wybaczamy

Zadaj dzieciom zadanie matematyczne. Przyk ad: „Hania i Ewa wybra y 
si  na deser lodowy. Mia y ze sob  100 z otych. Jeden deser kosztowa  
25 z otych i 50 groszy". Popro , aby dzieci obliczy y, czy wystarczy  
im pieni dzy. Zapytaj" „Czy mog  zaprosi  jeszcze Kazia i Grzesia?". 
Przypomnij, e 1 z oty to 100 groszy. 

Zadanie matematyczne

umie : 
has o „Bez gniewu i z o ci du o wi cej 
rado ci", wybrane wersy wiersza  
M. Strza kowskiej,  
przyk ady radzenia sobie ze z o ci .

napisz: 
przyk ady radzenia sobie ze z o ci , 
mora  wiersza, obliczenia pieni ne.

opisz swój sprawdzony sposób 
radzenia sobie ze z o ci .

Dzieci siedz  w kr gu. Podaj c sobie kolejno pi eczk , ko cz  zdania: 
„Kiedy b d  si  z o ci , to...". „B d  wybacza , bo...". 
Powiedz mora  wiersza:  „Kto nauczy si  wybacza , ten z rado ci b dzie 
skaka ." Po egnaj si  z dzie mi skacz c i ciskaj c ich d onie. Podsumowanie zaj
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Przy d wi kach muzyki dzieci dobieraj  si  parami. Na twoje has o:  
„noga do nogi", dzieci dotykaj  si  nogami. Zmieniaj has o: „r ka do r ki", 
„ucho do ucha", „nosek do noska", „kolano do kolana" itp.  
Na has o: „Ludzie do ludzi" dzieci zmieniaj  partnera.  
Popro  dzieci, by odpowiedzia y na pytania:  
„Po czym poznaj , e kto  jest radosny?"  
„W jaki sposób wyra aj  swoj  rado ?" 
Dzieci ko cz  zdanie: „Jestem radosny, kiedy...".

„Ludzie do ludzi"

Do kogo lub czego na pewno dzi   
si  u miechniesz? 
Z jakimi kolorami kojarz  ci si :  
rado , niespodzianka, smutek i gniew. 
Dlaczego u miechni tym ludziom yje  
si  atwiej? 
 

Ucze : 
uk ada z rozsypanki wyrazowej zdania, 
odpowiada na pytania dotycz ce tre ci wiersza, 
wypisuje z tekstu przymiotniki, 
tworzy do podanych przymiotników wyrazy  
o znaczeniu przeciwnym, 
nazywa uczucia, 
tworzy zdrobnienia i zgrubienia od imion, 
pisze imiona wielk  liter , 
oblicza dzia ania z niewiadom ,  
nazywa liczby w dodawaniu i odejmowaniu, 
piewa piosenk .

Pole  by dzieci u o y y z rozsypanki wyrazowej na tablicy niedoko czone 
zdanie: „Kto z u miechem mknie przez ycie, ten si  czuje ..." Nast pnie 
podaj  propozycje uzupe nienia zdania. Zwracaj  uwag  na znaczenie 
u miechu w yciu. Na zako czenie zadania zapisuj  zdanie w zeszycie.  
Popro  dzieci by przeczyta y wiersz M. Strza kowskiej „Chmurna Kasia". 
Pole  by odpowiedzia y na pytania dotycz ce tre ci wiersza: „Dlaczego 
Kasia by a pochmurna?" „Jak zachowywa a si  Kasia?" „Co zrobi y dzieci, 
by Kasia si  u miechn a? Na tablicy dzieci wypisuj  z wiersza przymiotniki 
opisuj ce Kasi . Tworz  do nich wyrazy o znaczeniu przeciwnym.  

„Chmurna Kasia"

7.4 U miech

wiersz M. Strza kowskiej  
„Chmurna Kasia", 
kartonik z dzia aniem matematycznym  
w zakresie 100, w których jeden  
ze sk adników lub odjemnik s  
zast pione „u miechni t  bu k "; 
piosenk  „U miechnij si  rano"  
s . i muz. siostra Magdalena, 
Nazaretanka.Dzieci wymieniaj  wszystkie kole anki i kolegów Kasi. Zainicjuj swobodn  

rozmow  na temat zdrobnie  i zgrubie  od imienia. Zwró  uwag  na ich 
emocjonalny przekaz. Popro  dzieci, by wymieni y sytuacje, w których 
u ywaj  zdrobnie  i zgrubie  od imienia. Nast pnie, by nazwa y uczucia, 
jakie towarzysz  ich wypowiadaniu. Na zako czenie zadania dzieci 
zapisuj  imiona, w kolumnie, pami taj c o wielkiej literze na pocz tku,  
w kolejno ci alfabetycznej. Od pierwszych liter tworz  „zabawne s owa".

Zdrobnienia i zgrubienia

Dzieci losuj  kartonik z dzia aniem matemtycznym w zakresie 100,  
w których jeden ze sk adników lub odjemnik s  zast pione „u miechni t  
bu k ". Pole  by wymieni y, jak nazywa si  liczba w dzia aniu zast piona  
„u miechni t  bu k ". Nast pnie by obliczy y, ile wynosi „u miechni ta 
bu ka". Na kolorowych kartonikach przygotowuj  swoje dzia ania z „weso  
niewiadom ". Wymieniaj  si  nimi mi dzy sob  i dokonuj  oblicze .

Dzia ania z „bu k "

umie  niedoko czone zdanie, 
imiona w kolejno ci alfabetycznej.

napisz, co oznacza, twoim zdaniem, 
zdrowotne dzia anie miechu.

Dzieci siedz  w kr gu. Zapytaj, czym dla nich jest u miech.  
Nast pnie odtwórz piosenk  „U miechaj si  rano". Za ka dym razem kiedy 
dzieci us ysz  s owo: u miech, u miechaj si , klaszcz  rytmicznie w d onie. 
Po egnaj si  z dzie mi, piewaj c s owa piosenki: „U miechaj si  rano, 
u miechaj wieczorem, u miechaj przez ca y dzie ". „U miechaj si "

napisz uzupe nione zdanie.

dodawa  i odejmowa  w zakresie 100, 
porzadkowa  zdania w logiczn  wypowied .
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Dzieci chodz  swobodnie po sali w rytm muzyki. Na przerw  podaj 
polecenia. Przyk ady:  
„Chodzimy jak ludzie bardzo zm czeni, smutni, rado ni".  
„Chodzimy z otwartym parasolem pod wiatr, skacz c po kamieniach,  
po gor cym piasku". ród o: www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2886.

„Chodzimy" Czy lepiej widzie  przyjaciela, czy s ysze ? 
Czy lepiej jest mie  jednego,  
wiernego przyjaciela czy wielu kolegów? 
W czym nikt nie zast pi dobrego przyjaciela? 
 
 
 Przeczytaj dzieciom bajk  terapeutyczn  M. Molickiej  

„O dwóch o ówkach”. Po s owach: „Jak mu pomóc, co zrobi ?"  
przerwij czytanie. Popro  dzieci by dopowiedzia y dalszy ci g.  
Nast pnie przeczytaj zako czenie. „Jak pomóc?"

Ucze : 
uk ada pytania do przeczytanego tekstu, 
odpowiada na pytania z uzasadnieniem, 
pisze rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki; 
wymienia elementy sk adowe og oszenia,  
pisze og oszenie, 
nazywa linie geometryczne, 
rysuje odcinki, 
wypowiada si  na temat reprodukcji, 
maluje portret, 
piewa piosenk , 

wyklaskuje rytm piosenki.

Powiedz, e dzisiaj dzieci nie b d  odpowiada y na twoje pytania  
do tekstu, poniewa  sami je u o . Dzieci zapisuj  je na karteczkach. 
Nast pnie przy d wi kach piosenki „Najlepiej razem" poruszaj  si  
rytmicznie po sali. Na przerw  w muzyce staj  w parach i odpowiadaj  
kolejno na swoje pytania. Kontynuujcie zabaw . Na koniec zapytaj:  
„Czy by y kiedy  w takiej sytuacji jak Dwukolorowy i Szary?".  
Wskazane dzieci zapisuj  na tablicy fragmenty odpowiedzi. Pozosta e 
wymy laj  i dopisuj  kolejne w taki sposób, by zawiera y uzasadnienie. 

Pytania i odpowiedzi

7.5 O przyja ni

piosenk  „Najlepiej razem"  
zespo u Gaw da, 
bajk  terapeutyczn   
„O dwóch o ówkach" M. Molickiej, 
kilka og osze  wyci tych z gazet, 
rozsypank  literow : „PRZYJACIEL", 
definicj  odcinka: 
www.interklasa.pl/portal/dokumenty/geo
m6/geometria6/, 
arkusz szarego papieru,   
reprodukcje portretów S. Wyspia skiego.

Dzieci siedz  w kr gu. Popro , aby u o y y z rozsypanki literowej wyraz: 
„PRZYJACIEL" i przyklei y go na arkusz szarego papieru. Nast pnie 
rozdaj karteczki w trzech kolorach, ka dy oznacza inn  cz  mowy: 
czasownik, przymiotnik i rzeczownik. Dzieci zapisuj  cechy, osoby, 
czynno ci opisuj ce przyjaciela i przyklejaj  wokó  wyrazu: 
„PRZYJACIEL". Oce cie wspólnie poprawno  wykonania zadania. 

Cechy przyjaciela

Zawie  na tablicy kilka og osze  wyci tych z gazet. Pole  by dzieci 
kolejno je odczyta y. Zadaj pytania:  
„Jakie s  wspólne cechy tych og osze ?"  
„Czy maj  te same elementy?"  
Dzieci zapisuj  swoje pomys y na tablicy: adres, numer telefonu 
og oszeniodawcy. Napisz na tablicy wzór og oszenia. Pole  by dzieci  
je przepisa y, korzystaj c ze zgromadzonego s ownictwa i wzoru.  
Na zako czenie popro  dzieci o g o ne je odczytanie.

„Szukam przyjaciela"

Popro , by dzieci po czy y liniami prostymi karteczki, opisuj ce cechy 
przyjaciela z wyrazem „PRZYJACIEL". Po cz jedn  z nich lini  aman   
i krzyw . Dzieci nazywaj  linie geometryczne. Nast pnie popro ,  
by narysowa y w zeszycie odcinek o 2 centymetry krótszy ni  o ówek, 
odcinek o 3 centymetry d u szy ni  d ugopis. Przypomnij definicj : 
„Odcinkiem AB nazywamy figur  utworzon  z punktów A i B prostej  
oraz wszystkie punkty prostej le ce mi dzy punktami A i B."

Odcinki

umie  wzór og oszenia. zapisz og oszenie i odcinki.

napisz, jakim jeste  przyjacielem.

Przedstaw reprodukcje portretów S. Wyspia skiego: „Józio Feldman"  
i „ pi cy Sta ." Dzieci wypowiadaj  si  na temat wygl du dzieci.  
Zwró  uwag  na proporcje cia a i wykorzystanie ca ej powierzchni kartki. 
Nast pnie dzieci rysuj  portret swojego przyjaciela/przyjació ki.  
Odtwórz piosenk  „Najlepiej razem" zespo u Gaw da. Wspólnie z dzie mi 
omów jej tre  i nastrój, a nast pnie okre l jej tempo. Na zako czenie 
dzieci piewaj  z równoczesnym wyklaskiwaniem i wytupywaniem rytmu.  
Dzieci siedz  w kr gu. Ko cz  zdanie: „B d  dobrym przyjacielem, bo...".

Portret przyjaciela
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3
klasaSwobodne wypowiedzi w oparciu o przeczytane teksty. 

Odpowiedzi na pytania z uzasadnieniem. Rodzina 
wyrazów. Rzeczownik, czasownik i przymiotnik. Czas 
tera niejszy i przesz y czasowników. Pisanie odpowiedzi 
na pytania. Notatka. Utrwalenie  zasad obowi zuj cych 
przy pisaniu dialogu. Uk adanie i pisanie dialogu. 

Odejmowanie w zakresie 100 z przekroczeniem  
progu dziesi tkowego.  
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Obliczenia zegarowe.  
Obliczenia kalendarzowe.  
Nazwy liczb w dzia aniach dodawania i odejmowania. 

8.1 Smutek jesieni

Porównywanie jesiennego smutku w oparciu  
o wiersz „Smutek jesieni" W. Badalskiej  
i „Smutna jesie " M. Strza kowskiej. Pisanie 
odpowiedzi na pytanie z uzasadnieniem. 
Rodzina wyrazów. Odejmowanie w zakresie 
100 z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 
Sposoby wyra ania nastrojów za pomoc  
kolorów i kszta tów. Tempo i dynamika  
w muzyce. Francuski taniec ludowy.

Region Polski Kujawy.  
Mapa Polski.

8.2 Jesienny 
kujawiaczek

Poznajemy region Kujawy. Mapa Polski. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 
Porz dkowanie notatki o ta cu kujawiaku. 
Figury taneczne kujawiaka.  Henryk Wieniawski 
„poet  skrzypiec". Utrwalenie czasowników. 
Czas tera niejszy i przesz y czasowników. 
S uchanie piosenki „Jesienny kujawiaczek".  
Malowanie jesiennego tancerza. 

Nazywanie uczu .  
Okre lanie nastroju.  
Rodzina. Pami  o przodkach.   
Zabawy naszych przodków.  
Apel na temat  „Pami tajmy o opuszczonych grobach". 

8. Oblicza jesieni
8.3 Rodzina

Przygody le niczego.

Swobodne wypowiedzi na temat rodziny  
na podstawie rodzinnych zdj . Rodzina 
wyrazów od wyrazu „rodzina". Uk adanie zda  
z rozsypanek wyrazowych. Pisanie spójnego 
tekstu o rodzinie. Rozwi zywanie zda   
z tre ci . Obliczenia zegarowe.  
Zabawy naszych pradziadków: „Karuzela"  
i „Nied wied ". Zabawa ze piewem „Mam 
chusteczk ". Zabawa ruchowa „ Koperta".

Tempo i dynamika w muzyce. Nastrój w muzyce. 
Francuski taniec ludowy do melodii „Le Bastringlo”. 
S uchanie piosenki „Jesienny kujawiaczek".  
Figury taneczne kujawiaka. Zabawy muzyczno -ruchowe: 
„Karuzela", „Stary nied wied ".  
Zabawa ze piewem „ Mam chusteczk ".

Nastrój w malarstwie wyra ony za pomoc   
kolorów i kszta tów.  
Malowanie nastrojów.  
Malowanie jesiennego tancerza. 

8.4  Lustro na 
drug  stron

Zabawa ruchowa przy muzyce „ Spokojne 
powitanie". Reagowanie na komend .  
Ustne opisywanie wiata po mierci w oparciu 
o bajk  terapeutyczn  „Lustro". Utrwalenie 
zasad pisania dialogu. Uk adanie i pisanie 
dialogu mi dzy bohaterk  bajki a Dor . 
Rozwi zywanie zda  z tre ci . 
Obliczenia kalendarzowe. 

Program Power Paint.  
Wykonanie ilustracji do wybranego wiersza. 
 
 8.5 Zaduszki

Swobodne wypowiedzi na temat Wszystkich 
wi tych i Zaduszek w oparciu o wiersze  

R. Przymusa „Znicze" i W . Broniewskiego 
„Zaduszki" i w asne do wiadczenia. 
Uzupe nianie tekstu brakujacymi wyrazami. 
Pisanie apelu na temat: „ Pami tajmy  
o opuszczonych grobach". Uzupe nianie 
dzia a  w zakresie 100 w a ciwymi liczbami. 
Liczby w dzia aniach. 

Gry zespo owe z pi k .  
Doskonalenie przewrotu w przód.  
Pozycje wyj ciowe.  
Rzut pi k  lekarsk  na odleg o .  
Zabawa ruchowa „ Koperta". 
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Dzieci stoj  w kr gu. W rytm muzyki podaj  sobie pi k . Na przerw  
dziecko, które ma pi k  mówi o swoim samopoczuciu, w jakim jest 
nastroju. Kontynuujcie zabaw .  
Popro  dzieci, by opisa y kolory, jakie widzia y, id c do szko y.  
Spytaj o nastrój, jaki w nich wywo a y? 

„Mój jesienny nastrój" Czy na pewno jesieni  jeste  zawsze smutny? 
Czy mo na by  weso ym jesieni ? 
Jaki jest twój ulubiony nastrój? 
 

Pole  by dzieci na tablicy u o y y z rozsypanki literowej wyraz „smutek".  
Nast pnie popro  by utworzy y rodzin  wyrazów: „smuteczek", „smutas", 
„zasmucenie", „smuci ", „zasmuci ", „smutno". Dzieci okre laj , jakie  
to cz ci mowy. Rysuj  w zeszycie tabel  z podzia em na cz ci mowy. 
Wpisuj  poprawnie wyrazy.  

„Smutna rodzina"

Ucze : 
nazywa swój nastrój, 
tworzy rodzin  wyrazów, 
okre la cz ci mowy, 
uzasadnia odpowied  na pytanie, 
odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem  
progu dziesi tkowego, 
wymienia kolory smutne i radosne, 
wymienia elementy dzie a muzycznego decyduj ce  
o jego nastroju, 
ta czy francuski taniec ludowy. 

Daj dzieciom, nie mówi c im, dwa ró ne wiersze: „Smutek jesieni"  
W. Badalskiej i „Smutna jesie " M. Strza kowskiej. Popro , by przeczyta y 
je i  nast pnie opowiedzia y o smutku opisanym w wierszu.  
Dzieci dostrzegaj  ró nice, porównuj  oba smutki: jeden przygn biaj cy, 
drugi motywuj cy do zmiany. Zapisz na tablicy pytanie:  
„Czy jesie  jest najsmutniejsz  por  roku?" Zainicjuj swobodne 
wypowiedzi. Dzieci zapisuj  w zeszycie odpowied  z uzasadnieniem.

Czy jesie  jest smutna?

8.1 Smutek jesieni

pi k , 
wiersze:  
„Smutek jesieni" W. Badalskiej  
„Smutna jesie " M. Strza kowskiej, 
utwór „Sonata ksi ycowa"  
L. van Beethowen , 
„Le Bastringlo” PSPiA KLANZA.

Pole  by dzieci wylosowa y kartoniki z liczbami od 1 do 100. Nast pnie  
by na tablicy u o y y z nich dzia ania na odejmowanie z przekroczeniem 
progu dziesi tkowego. Dzieci kolejno podchodz  i rozwi zuj  dzia ania.  
Na zako czenie sprawdzaj  wynik za pomoc  dodawania. Odejmujemy

farby,  
p dzle, 
kartoniki z liczbami od 1 do 100.

Powiedz, e nastrój mo na wyrazi  nie tylko s owem, równie  za pomoc  
kolorów i kszta tów. Smutek mo na wyrazi  ciemnymi kolorami: czarnym, 
szarym, niebieskim, zielonym. Rado  za  kolorami: ó tym, czerwonym, 
pomara czowym, ró owym. Smutek atwiej wyrazi , rysuj c ostre kszta ty 
a rado  rysuj c kszta ty koliste i ukowate. 
Popro  dzieci, by farbami zamalowa y bia  kartk , wyra aj c smutny  
lub radosny nastrój. Na koniec nadaj  tytu  swojej pracy. 

Malujemy nastroje

Powiedz, e nastrój mo na wyrazi  równie  w muzyce, zmieniaj c  
jej tempo i dynamik . Dzieci s uchaj  utworów: „Sonata ksi ycowa"  
L. van Beethowen i francuskiej melodii „La Bastringlo". Porównuj   
w nich nastrój, tempo i dynamik . Muzyczne nastroje

umie : 
wyraz „smutek",  
dzia ania na odejmowanie.

napisz: 
odpowied  na pytanie: „Czy jesie  jest 
najsmutniejsz  por  roku?",  
tabel  z cz ciami mowy.

napisz, co poradzi by  Jesieni,  
aby nie by a taka smutna?

Zapro  dzieci do francuskiego ta ca ludowego, do melodii „La Bastringlo". 
Dzieci ustawiaj  si  w parach twarzami do siebie. Pi  razy uderzaj  
d o mi o uda. Trzy razy uderzaj  w d onie partnera. Powtarzaj  to cztery 
razy. Nast pnie chwytaj  partnera pod rami  i podskokami kr c  si   
w kó ko.  
Po egnaj si  z dzie mi, uderzaj c d o mi w ich obie d onie.

Taniec ludowy
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Dzieci siedz  w kr gu i s uchaj  melodii „Jesiennego kujawiaczka".  
Podaj ma y bukiecik wrzosów i popro , by przekazywali go kolejnym 
dzieciom, mówi c, w jakim s  dzisiaj nastroju. Nast pnie dzieci uk adaj  
puzzle przedstawiaj ce kujawski krajobraz; Rezerwat przyrody Dziki 
Ostrów, T nie w Ciechocinku, jezioro Grodno. Pod ka d  u o on  
ilustaracj  znajduj  si  sylaby: „KU",„JA",„WY". Dzieci porz dkuj    
je i odczytuj  nazw  regionu. Wypowiadaj  si  na ich temat.  
Wskazuj  region na mapie Polski. Zapytaj, co czy wys uchan  melodi   
z u o onymi ilustarcjami i regionem Kujawy.  

Jesienne nastroje

Taniec kujawiak pochodzi z Kujaw, jak móg by 
nazywa  si  taniec z twojego regionu? 
Jak wygl da yby skoki na „skakance z wiatru"? 
Jaka jest twoja ulubiona figura taneczna? 
Przedstaw j . 
 
 

Ucze : 
wskazuje na mapie Polski Kujawy, 
dodaje i odejmuje w zakresie 100, 
porz dkuje liczby dwucyfrowe rosn co, 
porz dkuje zdania w logiczn  wypowied , 
podaje ludowe nazwy „kujawiaka", 
okre la czas i osob  czasownika, 
zmienia czas tera niejszy czasownika  
na czas przesz y, 
okre la nastrój w piosence, 
ta czy kilka figur kujawiaka. Dzieci losuj  kartoniki z dzia aniami w zakresie 100. Ka demu z nich jest 

przyporz dkowana litera. Obliczaj  wyniki dzia a . Na tablicy porz dkuj  je 
rosn co i odczytuj  has o: „KUJAWIACZEK". Dzieci losuj  kartoniki ze  
zdaniami. Czytaj  je i porz dkuj : „Po raz pierwszy nazwa „kujawiak" 
pojawi a si  w 1827 roku. Ludowe nazwy to pi cy i klepany. Melodia tego 
ta ca oddaje szeroki i spokojny kujawski krajobraz. Ruchy taneczne s  
wolne i posuwiste. Najbardziej znane s  opracowania Henryka 
Wieniawskiego zwanego „poet  skrzypiec"." Przepisuj  notatk  do zeszytu.

KUJAWIACZEK

8.2 Jesienny 
kujawiaczek

ma y bukiecik wrzosów, puzzle 
przedstawiaj ce kujawski krajobraz; 
Rezerwat przyrody Dziki Ostrów,  
T nie w Ciechocinku, jezioro Grodno; 
map  Polski, kartoniki ze zdaniami, 
tekst „Jesiennego kujawiaczka"  
z rozmytymi czasownikami,  
figury taneczne: 
www.przedszkole4.republika.pl/program
%20muzyczno-taneczny.html; 
orzeszki.

Rozdaj dzieciom tekst „Jesiennego kujawiaczka" z rozmytymi 
czasownikami. Popro , aby s uchaj c utworu, uzupe ni y je. Dzieci 
nazywaj  uzupe nione wyrazy, okre laj  osob  i czas wykonywanej 
czynno ci. Zapisuj  czasowniki w zeszycie. Na zako czenie zadania 
popro , by przeczyta y tekst zmieniaj c czas tera niejszy, w którym  
s  czasowniki na przesz y. 

Rozmyte czasowniki

farby,  
p dzel,  
no yczki.

Dzieci s uchaj  piosenki „Jesienny kujawiaczek". Okre laj  jej nastrój  
i uczucia, które w nich wywo a a. Wypowiadaj  si  na temat jej tre ci.  
Opisz figury taneczne kujawiaka:                                                                     
„Od si  do si ” – w czasie ta ca id cy tancerze zwracaj  si  raz do siebie, 
raz od siebie. „Kolebana / ko ysana" – tancerze stoj  obok siebie i ko ysz  
si  raz w prawo, raz w lewo, przenosz c ci ar cia a przez pó przysiad  
z jednej nogi na drug  – do siebie i od siebie.                                        
„Okienko" – tancerz z ty u partnerki przechodzi z lewej na praw  stron  
zagl daj c do partnerki przez uniesione r ce. „Obroty w parach" - tancerze 
k ad  sobie g owy na ramionach jakby spali. Dzieci ta cz  w parach. 

Ta czymy kujawiaka

umie  uporz dkowane kartoniki  
z dzia aniami, tworz ce has o: 
„KUJAWIACZEK", zdania.

napisz kilka zda   
o Henryku Wieniawskim.

Dzieci s uchaj  piosenki o „Jesiennym Kujawiaczku". Ustnie opisuj  wygl d 
jesiennego tancerza. Zwró  uwag  na poetyckie okre lenia: „na skakance  
z wiatru skacze".  Nast pnie dzieci maluj  go przy d wi kach piosenki 
Wycinaj  ma e niebieskie ko a, które naklejaj  na  „p aszczyk".  
Dzieci siedz  w kr gu. Popro , aby przekazuj c sobie kolejno bukiecik 
wrzosów, wypowiada y w rytmie kujawiaka ró ne trzysylabowe s owa.  
Po egnaj si  z dzie mi, wk adaj c im w d onie „str cone z drzewa orzeszki" 
 

Jesienny tancerz
zapisz: 
notatk  o kujawiaku,  
czasowniki.

dodawa  i odejmowa  w zakresie 100, 
porzadkowa  zdania w logiczn  wypowied , 
okre la  czas i osob  czasownika 
ta czy  figury kujawiaka.
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Dzieci poruszaj  si  po sali w rytm spokojnej muzyki. Popro , aby na 
przerw  w muzyce stara y si  u cisn  jak najwi cej d oni i powiedzia y, 
jaka jest ich rodzina. Zwró  uwag , e mog  u ywa  tylko przymiotników. 

U cisk na powitanie Co by by o, gdyby nie by o wspomnie ? 
Ile osób mo e pomie ci  ludzka pami ? 
O co chcia by  zapyta  swoich przodków? 

Dzieci zapisuj  na tablicy rodzin  wyrazów od wyrazu „rodzina".  
Wypowiadaj  si  o swojej rodzinie. Popro , aby przedstawi y cz onków 
swoich rodzin: imiona, krótki opis wygl du, wykonywany zawód.  
Zwró  ich uwag  na tradycje rodzinne i wa ne wydarzenia.    Moja rodzina

Ucze : 
tworzy rodzin  wyrazów od podanego wyrazu, 
swobodnie wypowiada si  na temat swojej rodziny, 
przedstawia cz onków swojej rodziny, 
wymienia zabawy pradziadków, 
uk ada zdania z rozsypanek wyrazowych, 
redaguje spójny tekst na podany temat, 
rozwi zuje zdania z tre ci , 
wykonuje obliczenia zegarowe. 
 

Dzieci przygotowuj  z przyniesionych zdj  „Wystaw  zdj  rodzinnych". 
Wypowiadaj  si  swobodnie na ich temat, przedstawiaj  osoby na nich 
wyst puj ce. Zadaj dzieciom pytania: 
„Czy pami taj  swoich pradziadków?"  
„Czy wiedz  jak  prac  wykonywali?"  
„Jakie tradycje s  piel gnowane w ich rodzinie ju  od wielu pokole ?". 
 

Zdj cia rodzinne

8.3 Rodzina

rozsypanki wyrazowe tworz ce zdania, 
tre  trzech zada  matematycznych.

Pole  dzieciom u o enie na tablicy z rozsypanek wyrazowych zdania: 
„Z jakich osób sk ada si  twoja rodzina?". „Jak maj  na imi  rodzice?"  
„Czym si  zajmuj ?". „Czy masz rodze stwo?". „Jak maj  na imi ?".  
„W jakim s  wieku?". „Czym si  interesuj ?". „Jak najcz ciej sp dzacie 
wolny czas?".  
Dzieci odpowiadaj  na pytania.  Nast pnie redaguj  spójny tekst na temat 
swoich rodzin. Pisz  w zeszytach odpowiedzi na u o one pytania. 

Moja rodzina

zdj cia rodzinne.

Popro  dzieci by przeczyta y tre  zada :  
1. Ma gosia wyjecha a z rodzicami do Warszawy o godzinie 8.00 rano. Na 
miejsce dotarli o godzinie 20.00 wieczorem. Ile godzin trwa a ich podró ?  
2. Jest godzina 7.00 rano. Za 6 godzin Hania z rodzicami pojedzie  
    do dziadków. Która wtedy b dzie godzina ?  
3. Ulubiony film rodziców zaczyna si  o 20.15. Trwa 1 godzin  i 40 minut.  
    O której si  sko czy? 
Nast pnie dzieci dokonuj  oblicze  zegarowych i rozwi zuj  zadania.

Obliczenia zegarowe

Narysuj  na pod odze figur  w kszta cie koperty. Po ó   p aski kamyk na 
pierwszym polu. Skocz na jednej nodze, a drug  przesuwaj kamyk z pola 
na pole, uwa aj c, aby kamyk nie zatrzyma  si  na linii dziel cej pola. 
Powiedz, e „ koperta" to jedna z wielu zabaw ich dziadków. 
Zapro  dzieci do ulubionych zabaw naszych pradziadków. 
Przyk ady: „Karuzela", „Stary nied wied ". 

Zabawy pradziadków

umie : 
rodzin  wyrazów od wyrazu „rodzina", 
zdania z rozsypanek wyrazowych.

napisz spójny tekst na temat rodziny.

napisz w kilku zdaniach,  
jak twoim zdaniem wygl da 
szcz liwa rodzina.

Zapro  dzieci do zabawy ze piewem „Mam chusteczk  haftowan ". 
Dzieci siedz  w kr gu i wybieraj  dziecko, które z chusteczk  w r ku 
kr y za ich plecami. piewaj  piosenk . Przed ko cem piosenki dziecko 
rzuca chusteczk  i szybko okr aj c ko o, stara si  zaj  miejsce tego 
dziecka.  
Na zako czenie popro  dzieci by kolejno doko czy y zdania:  
„W mojej rodzinie najbardziej lubi ....". „Moja rodzina najcz ciej ....". 

Mam chusteczk
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Dzieci przechadzaj  si  swobodnie po sali w rytm  spokojnej muzyki. 
Popro , by chodzi y, jakby by y zm czone, smutne. Nast pnie z otwartym 
parasolem pod wiatr, z wiatrem, skacz c przez ka u e. 
(jejswiat.pl/t/36166,zabawy-integracyjne) 
Dzieci siedz  w kr gu. Po ó  na rodku ma e lustro i znicz. W cz 
nastrojow  muzyk . Popro , aby zastanowi y si , co mo e czy  te 
przedmioty. 

Powitanie

Co jeszcze ma drug , ciekaw  stron ? 
Wyobra  sobie, ze przechodzisz na drug  
stron  lustra. Co tam zobaczysz? 

Ucze : 
wyszukuje fragmenty bajki na podany temat, 
uk ada i zapisuje zako czenie zdania, 
wymienia zasady obowi zuj ce przy pisaniu dialogu, 
zapisuje dialog, 
dokonuje oblicze  kalendarzowych. 

Dzieci wypowiadaj  si  na temat bajki terapeutycznej M. Molickiej „Lustro" 
przeczytanej w domu. Zadaj dzieciom pytania dotycz cej jej tre ci: 
„Kto jest g ównym bohaterem bajki?"  
„Co spotka o dziewczynk ?"  
„Jak wygl da  wiat, w którym znalaz a si  po mierci?"  
„Kogo tam spotka a?" 
Popro  o odczytanie fragmentów opisuj cych wiat, w którym g ówna 
bohaterka Agnieszka znalaz a si  po mierci. Dzieci ko cz  w zeszycie 
zdanie: „ wiat po drugiej stronie lustra ...". 

wiat po mierci

8.4 Lustro na drug  
stron ...

lustro,  
znicz,  
wiec , 

bajk  terapeutyczn   
M. Molickiej „Lustro", 
www.opowi.pl/art/jak-pisac-dialogi/, 
zadania tekstowe.

 
Dzieci odczytuj  fragment bajki, w którym Agnieszka rozmawia z Dor . 
Zapisuj  w zeszycie dialog. Przypomnij zasady pisania dialogu:  
„Kwestie dialogów bohatera rozpoczynaj od nowej linii. Wypowied  
dialogow  zawsze zaczynaj od my lnika. Wypowiedzi narratora w dialogu 
odnosz ce si  do mówienia (np. powiedzia , odpar , krzykn , wtr ci , 
szepn , stwierdzi ) pisze si  po my lniku i z ma ej litery. Je eli posta  
kontynuuje wypowied , po narratorze dialog rozpoczyna si  od my lnika 
bez przechodzenia do nowej linii".

Rozmowa dziewczynek

 tekst bajki terapeutycznej  
M. Molickiej „Lustro", 
„Karty kalendarzowe".

 
Popro  dzieci by przeczyta y zadania tekstowe: 
1. „Agnieszka przebywa a w szpitalu od 19 wrze nia do 6 pa dziernika  
     w cznie. Ile dni dziewczynka by a w szpitalu?" 
2. „Gdyby Agnieszka urodzi a si  w roku 2006, to ile lat by mia a teraz?"  
Korzystaj c z „Kart kalendarza" dzieci doknuj  oblicze  kalendarzowych. 

W kalendarzu
napisz: 
przyk ady piel gnowania w domu 
pami ci o przodkach, 
krótk  „rozmow " ze swoj  
prababci .

Dzieci siedz  w kr gu. Na  rodku postaw zapalon  wiec .  
W cz nastrojow  muzyk  i przeczytaj zako czenie bajki:  
„Ta muzyka by a tak pi kna, e Agnieszka siedzia a nadal nieruchomo. 
Potem, zwracaj c twarz w stron  babci, powiedzia a : 
 - Zostaj ".  
Po egnaj dzieci u ciskiem d oni. 

Po egnanie
zapisz: doko czone zdanie 
„ wiat po drugiej stronie lustra ...", 
dialog Agnieszki z Dor , obliczenia

wyszukiwa  fragmenty na podany temat, 
zapisywa  dialog, 
dokonywa  oblicze  pieni nych.
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Pole  by dzieci uporz dkowa y na tablicy wersy z drugiej strofy wiersza  
R. Przymusa „Znicze".  
„Po ród cmentarzy 
Cichych uliczek 
Jak wierna pami  - 
Pal  si  znicze..." 
 
Dzieci siedz  w kr gu. Przy d wi kach nastrojowej muzyki, przekazuj c 
zapalony znicz. Popro  by powiedzia y kolejno, kogo w tych jesiennych 
dniach zadumy wspominaj . 

Jesienna zaduma

Dlaczego ludzie chc  pami ta ? 
Co ty chcia by  zapami ta  ze szko y?

Ucze : 
porz dkuje wersy wiersza, 
uk ada wyrazy z rozsypanki wyrazowej, 
uzupe nia tekst brakuj cymi wyrazami, 
wyja nia ró nic  mi dzy 1 a 2 listopada, 
wypowiada si  swobodnie na temat tre ci 
przeczytanego wiersza, 
pisze apel, 
uzupe nia dzia ania w a ciwymi liczbami,  
nazywa liczby w dzia aniach. 

Dzieci uk adaj  z rozsypanki literowej wyrazy: „Zaduszek", lampki, 
cmentarz, mogi y. Rozdaj tekst wiersza W adys awa Broniewskiego 
„Zaduszki" z lukami. Popro , aby dzieci napisa y w nich u o one wyrazy  
i odczyta y ca y wiersz.  
Powiedz, e „ uroczysto  Wszystkich wi tych wywodzi si  g ównie  
z czci oddawanej m czennikom, którzy oddali swoje ycie dla wiary  
w Chrystusa. Zaduszki obchodzone s  2 listopada i s   dniem wspominania 
zmar ych. Jest to dzie  modlitw za wszystkich zmar ych. Ludzie odwiedzaj  
cmentarze, aby ozdobi  groby kwiatami i zapali  znicze". 

Wspominamy

8.5 Zaduszki

znicz, 
tekst wiersza W adys awa Broniewskiego 
„Zaduszki" z lukami, 
wersy z drugiej strofy wiersza  
Ryszarda Przymusa „Znicze", 
www.jaknapisac.com/jak-napisac-apel/, 
wyci te z kolorowego papieru znicze. 
 

Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Jakie refleksje nasuwaj  si  po przeczytaniu wiersza?"   
„Co czujecie, my l c o waszych bliskich, którzy ju  odeszli?"  
„Jak wygl da dzie  Wszystkich w tych i Zaduszki w waszym domu?"  
„Jak nale y zachowywa  si  na cmentarzu?" 
Pole  by dzieci odczyta y dwa ostatnie wersy wiersza:  
„Lecz i takie s  mogi y,  
Gdzie nikt lampki nie zapali".

Jesienne refleksje

Powiedz dzieciom, e „ Apel to publiczna wypowied  lub pismo skierowane 
do jakiej  zbiorowo ci z pro b  o udzielenie pomocy, podj cie okre lonego 
dzia ania. Mo e by  og oszony w formie przemówienia, og oszenia itp".  
Omów uk ad apelu: 1. Miejscowo  i data (w prawym górnym rogu). 
2. Nag ówek: „Apel o pomoc”. 3. Bezpo redni zwrot do osób, których apel 
dotyczy na przyk ad „Do wszystkich tych, którzy…". 4. Opis sytuacji.  
5. Zapowied  zmiany w przysz o ci. 6. Pro ba o pomoc. 7. Podpis. 
Dzieci pisz  apel do kole anek i kolegów ze szko y na temat:  
„Pami tajmy o opuszczonych grobach". Odczytuj  go i sprawdzaj ,  
czy jest zapisany poprawnie zgodnie z podanym uk adem. 

Piszemy apel ...

umie  uporz dkowane wersy  
drugiej strofy wiersza R. Przymusa 
„Znicze", wyrazy, dzia ania.

napisz, jak nale y si  zachowywa  
na cmentarzu.

Napisz na tablicy dzia ania dodawania i odejmowania w zakresie 100. 
Zast p w ka dym jedn  liczb : odjemn , odjemnik, sk adniki wyci tymi  
z kolorowego papieru zniczami. Dzieci uzupe niaj  dzia ania liczbami, 
nazywaj  je i zapisuj  w miejscu zniczy. Przepisuj  je do zeszytu.  
 
Dzieci siedz  w kr gu. Odczytaj fragment wiersza W adys awa 
Broniewskiego zmieniaj c czas czasowników na przysz y:  
„W dniu Zaduszek, W czas jesieni, Odwied my bliskich groby,  
Zapalmy zasmuceni Ma e lampki - znak a oby". 
Nast pnie ciskaj c d o  dziecku stoj cemu obok prze lij „Iskierk ".             

Dzia ania ze zniczami
zapisz apel, dzia ania dodawania  
i odejmowania w zakresie 100.

uzupe nia  tekst brakuj cymi wyrazami, 
wypowiada  si  swobodnie na podany temat, 
uzupe nia  dzia ania matematyczne brakuj cymi 
liczbami.
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klasaLektura tekstów. Poznawanie ksi ek: M. Strza kowska 

„Mazurek D browskiego. Nasz hymn narodowy",  
Marcin Przewo niak „Poradnik ma ego patrioty".  
Pisownia nazw wi t.   
Formy zapisu dat i po cze  nazw kolorów.  
Pisownia wyrazów z trudno ciami ortograficznymi.

Tabliczka mno enia. Powtórka mno enia w zakresie  
do 50, przez 5,6,7,8,9. Mno enie i dzielenie w zakresie 
30, 40, 50. Rozwi zywanie zada  z tre ci  oraz zada  
rachunkowych. Sprawdzanie wyników dzia a  
wykorzystuj c zasad  przemienno ci, dzielenia 
mno enia.

9.1 Dzieje mojej 
ojczyzny

Wprowadzenie w zagadnenia tego tygodnia: 
pocz tki pa stwa Polskiego.  
Od legend, przez pierwsze grody i osady, 
historia zwyci stw i upadków.  
Biskupin. Królestwo Polskie: czasy wietno ci, 
okresy panowania królów.  
Rozwi zywanie zada  matematycznych. 
 

Poznawanie gatunków drzew li ciastych.  
Odczytywanie informacji z notatki przyrodniczej. 
Prowadzenie obserwacji otaczaj cej przyrody  
i zachodz cych zmian. Praca z map  kraju. 
Wskazywanie poczególnych regionów, rzek  
oraz obszarów nizinnych, wy ynnych i górskich. 

9.2 Kraj, pa stwo, 
ojczyzna?

Praca z ksi k  M.Przewo niaka  
„Poradnik ma ego patrioty". 
Zagadnienia: „patriotyzm", „duma narodowa". 
Polska krajem, pa stwem, ojczyzn . 
Wyja nieni ró nic mi dzy poj ciami.  
Symbole Polski. 

Relacje mieszka ców poszcególych obszarów kraju  
- czyli jak postrzegamy si  wzajemnie. 
Struktury pa stwa: jak kszta towa o si  nasze pa stwo  
na prze omie dziejów, od monarchi do Rzeczypospolitej 
Polskiej. Uczucia narodowe: „duma".

9. Pi kna nasza 
Polska 9.3 yjemy  

w wolnym kraju

Problem miesi ca: listopad. 
Znamy si  od podszewki.

Czym jest niepodleg o ?  
Z kart historii - wydarzenia dzi ki,  
którym dzi  jeste my wolnym narodem.  
Posta  Józefa Pi sudskiego.  
Bohaterstwo i pami  o bohaterach, 
dok adaj cych wszelkich stara ,  
aby my yli w wolnym kraju.

piew Hymnu narodowego. Poznanie wszystkich 
zwrotek. Analiza tekstu. Informacje o okoliczno ciach  
w jakich piewamy hymn oraz inne patriotyczne pie ni. 
Pie ni patriotyczne, legionowe, o nierskie. Porównanie 
muzyki instrumentalnej typowej dla poszczególnych 
okresów historii kraju. Gra na instrumentach. 

Plastelinowa makieta grodu, osady pradawnych 
przodków. Wykonanie instrumentów muzycznych  
z folii aluminiowej i kartonu. Klasowe d bowe drzewa,  
z piecz tkami wykonanymi z li ci malowanych farb .

9.4 Ptriotyczne 
piewanie

Zapoznanie si  z pie niami patriotycznymi: 
„Pie ni legionów", „Mazurek D browskiego". 
Hymn narodowy: nauka tekstu oraz jego 
analiza. Praca z ksi k  M. Strza kowskiej 
„Mazurek D browskiego.  
Nasz hymn narodowy".  
O poszanowaniu do hymnu,  
jako do symbolu narodowego. 
Okoliczno ci w jakich od piewujemy hymn.

Trening umiej tno ci wyszukiwania wskazanych 
informacji w Internecie na okre lony temat. 
Wykorzystanie odnalezionych informacji do zdobywania  
i poszerzenia swojej wiedzy. Praca z wyszukiwark  
internetow . Poznawanie znaczenia hase : 
„niepodleg o ", „duma narodowa", „ojczyzna", „naród".

9.5 D by d bom, 
bukom buki...

Poznawanie i charakterystyka drzew li ciastych 
i poszczególnych gatunków na przyk ad d b. 
Odnajdywanie na mapie regionów i miast. 
S uchowisko „Ma y mo e du o" Agnieszki 
Wiktorowskiej - Chmielewskiej.  
Przygotowanie klasowego drzewa. 
Rozwi zywanie zada  matematycznych. 
Obrazowanie zada  przyniesionymi skarbami  
z lasu.

wiczenia ogólnorozwojowe.  
Zabawy bie ne. Wy cigi rz dów.  
Trening celno ci. Gimnastyka i wiczenia rozci gaj ce. 
Zabawy grupowe przy akompaniamencie muzyki 
marszowej. wiczenia z podestem/ ze stepem.
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Przywitaj dzieci s owami: „Witam wszystkich usmiechni tych, 
szcz liwych i zm czonych mniej lub bardziej w pierwszym dniu 
nowego tygodnia". Zacytuj s owa wiersza Janusza Ja o skiego 
„Listopad": „Mówi , e listopad jest taki ponury, bo wieje i leje  
i na niebie chmury. Mówi , e parasol stale nosi  trzeba,  
bo bez przerwy pada, woda nas zalewa. A ja lubi  w deszczu  
wybiec na podwórze i jak kangur skaka  przez ka u e". 

Powitanie W co bawi y si  dzieci w Biskupinie? 
Wymy l legend  o powstaniu Twojej 
miejscowo ci.

Zaaran uj pogaw dk  rozpoczynaj c od informacji, e pierwsz  
dynasti  królewsk  panuj c  w Polsce byli Piastowie. Pole  by dzieci 
wykorzystuj c w asne zasoby wiedzy podzieli y si  ni  i wzajemnie 
skorygowa y. Uszereguj wskazane  fakty historyczne i wspólnie 
umie cie je na osi czasu. Dlaczego obywatel powinien zna  histori  
swojego kraju? Wyja nij zagadnienia: „dziedziczenie" i „przodkowie", 
„przyk ad drzewa genealogicznego dynastii rzadz cych Polsk  królów"

Z dziejów pradziejów

Ucze :  
zna legendy polskie, 
potrafi wymieni  dynastie rz dz ce Polsk , 
umieszcza okresy panowania dynastii na osi czasu 
przedstawia charakterystyk  bohaterów, 
wykonuje obliczenia matematyczne do 50, 
wie i potrafi wskazac sk adniki, iloczyn i iloraz, 
zna fakty z historii swojego kraju i potrafi umie ci  
je na w a ciwym miejscu na osi czasu, 
wypowiada si  na temat historii Polski  
i dokonuje jej oceny.

Z ilustracji przedstawiaj cych sceny z wybranych legend oraz kart  
z tytu ami oraz bohaterami legend polskich u ó  wraz z dzie mi  
ci g wydarze  opisuj cych histori  naszego pa stwa, zgodnie  
z chronologi . Dokonajcie wyboru, któr  z nich omówicie. Przeczytaj j   
i zach  dzieci do rozmowy o wra eniach po lekturze. Dokonajcie 
charakterystyki bohaterów na przyk ad Piasta Ko odzieja, Króla Popiela. 
Podsumuj czy legenda stanowi rzeczywiste ród o wiedzy o dziejach?

Polskie legendy,
Polska historia

9.1 Dzieje mojej 
ojczyzny

karty z ilustracjami, tytu ami  
i bohaterami legend polskich  
dla uczniów,  
album, b d  fotografie obrazuj ce 
osad  w Biskupinie,  
kartoniki do zabawy w pami ,  
tj. ilustracje adekwatne do jakiego  
wydarzenia z historii Polski wraz  
z podpisem, na przyk ad 
chrzcielnica/data chrztu Polski i podpis 
(pami taj by by y po dwie takie same!).Przedstaw atrakcje Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.  

Zainicjuj rozmow  o naszych przodkach, ówczesnym yciu i rozwoju 
spo eczno ci. Wska  dzieciom, e pras owia skie grody stanowi y 
pierwsze skupiska ludzkie, w których nasi przodkowie stwarzali 
struktury u atwiaj ce organizacj  ich wspólnego ycia. Po zapoznaniu 
si  z charakterystyk  pradawnych grodów, zaproponuj wykonanie 
w asnych ma ych makiet grodu swoich przodków, z plasteliny.

Osada w Biskupinie

plastelin ,  
kartonow /tekturow  podk adk .

Pole  dzieciom rozwi zanie zadania matematycznego wykorzystuj c 
tabliczk  mno enia i zadania z tre ci  z wykorzystaniem mno enia  
w zakresie do 50, przez liczby 5, 6, 7.  
Wspólnie dokonajcie sprawdzenia wyników dzielenia. 
Powied  dzieciom: 
„Chc c by  or em z matematyki ju  pradziadowie zaczynali licz c  
u stóp swych kamyki". 

By or em

Rozpoczynaj c od historycznego wydarzenia Chrztu Polski, poprzez 
kolejne koronacje, okresy wojny i rozkwitu w pokoju zaprezentuj dzieje 
Polski. Wykorzystaj do tego przygotowane kartoniki do gry w pami : 
dopasujcie pary obrazków z podpisami, wklejcie je na osi czasu.Zapytaj 
czym jest duma narodowa i czy jeste my dumni z naszej historii. 
Zaznacz podczas rozmowy z dzie mi, e to my, jako obywatele mamy 
poczucie sprawstwa i kszta towania rzeczywisto ci obecnej i przysz ej.

Kiedy Polska
by a królestwem?

umie : 
has a; Przodkowie, Gród, Królestwo o  
czasu, na której umieszczone zostan  
omawiane wydarzenia z historii kraju, 
np. koronacja Boles awa Chrobrego.

zapisz zdania z zawieraj ce s owa  
z trudno ciami ortograficznymi:  
„h" i „ch".

stwórz krótk  legend  o swoich 
przodkach lub o miejscowo ci w której 
mieszkasz, b d  z której pochodzi 
Twoja rodzina.

Skoro wiemy ju  jak wygl da nasza przesz o , zaproponuj dzieciom 
by si  odpr yli, zamkn li oczy i zastanowili nad przysz o ci .  
To wyobra enie ma by  wymarzoon  wizj  przysz o ci naszego 
pa stwa. U wiadom dzieciom, e to rzeczywi cie oni stanowi  
przysz o  naszego kraju i to dzi ki ich wie ym pomys om i twórczemu 
podej ciu do rzeczywisto ci mog  zdzia a  wiele.

Podsumujmy
i si zrelaksujmy
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Roz ó  fizyczn  map  Europy. Zaproponuj ch tnym dzieciom 
wskazanie naszego kraju. Nast pnie obok roz ó  map  z podzia em 
pa stw. Zapro  dzieci do wskazania na niej terytorium Polski  
oraz s siaduj cych pa stw z ka dego kierunku geograficznego. 
Wspólnie z dzie mi przeanalizuj po o enie geograficzne Polski  
na mapie Europy. Pole  o zareklamowanie Polski i jego walorów 
wynikaj cych z po o enia terytorialnego.

Gdzie le y Polska
i z kim s siadujemy?

Jak wyt umaczy by  gdzie po o ona  
jest Polska koledze z Australii? 
Czy warto jest by  patriot ? 

Zaprezentuj i udost pnij dzieciom ksi k  Marcina Przewo niaka 
„Poradnik ma ego patrioty". Podziel uczniów na 8 grup, których 
zadaniem b dzie zach ci  do przeczytania inne grupy w a nie  
ich cz ci ksi ki. Zwró  uwag  by podzia  na grupy by  zgodny  
z wyszczególnionymi tytu ami w spisie tre ci.

Poradnik patrioty

Ucze : 
orientuje si  w po o eniu geograficznym naszego 
kraju i zna pa stwa s siadujace z Polsk , 
zna i rozumie poj cie patriotyzmu, 
rozró nia poj cia „kraj", „pa stwo", „ojczyzna"  
i umiej tnie si  nimi pos uguje, 
potrafi rozwi zywa  zadania matematyczne  
z niewiadom , 
rytmizuje wiersz, wystukuje rytm i trzyma si  
wskazanego tempa, 
potrafi skonstruowa  prosty instrument muzyczny.

Umie  na tablicy trzy sformu owania:  
„Polska mój kraj" / „Polska moja ojczyzna" / „Polska moje pa stwo". 
Popro  dzieci by okre li y, które ze sfomu owa  jest poprawne  
i uzasadni y swój wybór. Dzieci wskazuj  w jakich sytuacjach mówimy  
o Polsce jako o kraju, jako ojczy nie i czy mo na twierdzi ,  
e Polska to moje panstwo.

Polska: mój kraj, moje
pa stwo, moja ojczyzna

9.2 Kraj, pa stwo, 
ojczyzna?

map  Europy fizyczn  
map  z podzia em pa stw,  
ksi k  M.Przewo niaka  
„Poradnik ma ego patrioty",  
rebus z has em: PATRIOTA,  
wiersz  J. Ratajczaka „Ulewa", 
pojemnik na karteczki, 
karteczki ze znakami „+" i „-".

Zaprezentuj rebus. Popro  dzieci o jego rozwi zanie. Has o: 
„PATRIOTYZM". Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat: „Czym dla 
dzieci jest patriotyzm i kto to jest patriota". Razem z dzie mi zredaguj 
wspóln  definicj  patriotyzmu. Na zako czenie zadania dzieci zapisuj  
definicje w zeszycie.

Patriota, czyli kto?

foli  aluminiow ,  
tektur  lub kartonowe pude ko,  
ta m  klej c ,  
y k ,  
spodek/miseczk .Odczytaj wiersz J. Ratajczaka „Ulewa". Popro  dzieci o wystukanie 

palcami o stó  lub wyklaskanie rytmu, takiego który ich zdaniem by by 
dobrym t em muzycznym do recytacji wiersza. Wykorzystuj c 
przyniesione przez dzieci materia y pole  stworzenie w asnych ma ych 
parapetów, które stan  si  instrumentami muzycznymi. Przeprowad cie 
do wiadczenie: nas uchujcie d wi ku opadaj cych kropel wody na 
kartony pokryte foli  aluminiow . Nast pnie wykorzystajcie y ki do gry.

Muzyka kropel deszczu

Zaproponuj wykonanie oblicze  matematycznnych. Rozwi  wspólnie  
z dzie mi przy tablicy zadania z wykorzystaniem mno enia i dzielenia  
w zakresie do 50. Wspólnie zredaguj zadania z tre ci  z niewiadom . 
Popro  o zanotowanie kilku zda  z lukami do zeszytu.

Ty plus ja,
u miech razy dwa

umie  
has a: „Polska mój kraj, moja 
ojczyzna, moje pa stwo", 
zadania matematyczne  
do rozwi zania w trakcie lekcji.

zapisz: 
definicj  patriotyzmu, 
nazwy pa stw wraz ze stolicami,  
które s siaduj  z terutorium Polski.

porozmawiaj z rodzin  i napisz w jaki 
sposób Ty i Twoja rodzina okazujecie 
swój patriotyzm?

Zainicjuj wymian  spotrze e  i wolnych my li dotycz cych dzisiejszych  
zaj . Zwró  uwag  na pojawiaj ce si  w tpliwo ci. Popro  dzieci  
by oceni y zaj cia za pomoc  karteczek ze znakami „+"  lub „-",  
które zbierz do pojemnika. Podsumowanie
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pa stwa oraz najwa niejsze wi ta pa stwowe. Notuj  na tablicy swoje 
propozycje. Nast pnie sprawdzaj  poprawno  zapisu i koryguj  b dy. 
Zwró  uwag  na to jak wa ny jest szacunek do symboli narodowych . 
Przeprowad  trening umiej tno ci pisowni nazw wi t, a tak e formy 
zapisu dat (11 Listopad czy 11 Listopada) oraz po cze  nazw kolorów. 
Zagadnienia zaprezentuj najpierw na dopasowanych kartonikach  
z ilustracjami, zapisem cyfrowym dat i podpisami do nich. 

Dlaczego nasi przodkowie walczyli  
o niepodleg o  Polski? 
Gdyby  móg  zmieni  przebieg historii,  
jak zmieni by  histori  legionów?

Symbole i wi ta 
pa stwowe

Zapro  dzieci do rozwi zania krzy ówki. Podziel dzieci na grupy, które 
rozwi zuj  has a wspólnie. Popro  o zanotowanie otrzymanego has a  
w zeszycie. Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Polska jest niepodleg ym pa stwem?"  
„Jak mo na utraci  swoj  niepodleg o ?"  
„Zastanówcie si  czym jest owa niepodleg o , jaki to stan  
i co on oznacza dla obywatela?". 
Odczytaj cytat Jerzego Zawieyskiego : „11 listopada 1918 r. przypad   
w poniedzia ek. Takiego zwyk ego dnia zjawi a si  oto Niepodleg a,  
ale gdy si  zjawi a, by o to czym  nie do wiary."

Ucze : 
zna symbole pa stwa, potrafi je nazwa  i opisa , 
potrafi poprawnie pos ugiwa  si  s ownym 
zapisem dat, 
poprawnie zapisuje po czenia nazw barw, 
zna i rozumie poj cie „niepodleg o " 
rozumie czym s  uczucia narodowe, jak np. duma, 
zna daty wa nych wi t narodowych, 
wie kim by  Józef Pi sudski, 
odró nia strój legionisty.

Niepodleg a,  
czyli jaka?

rebus/krzy ówk  z has em: 
„NIEPODLEG O ",  
ilustracj /zdj cie z obrazem  
W. Kossaka „Pi sudski na koniu",  
ilustracj  ze strojem/mundurem 
legionistów polskich,   
wiersze: 
L. Wiszniewski „Jedenasty Listopada",  
M. Brykczy ski „11 listopada", 
instrumenty muzyczne: janczary, 
trójk t, b benek i grzechotk .

Poka  dzieciom obraz z 1928 r. „Pi sudski na koniu" W. Kossaka.  
Pozwól przyjrze  si  uwa nie. Nast pnie zapytaj jakie s  ich odczucia 
kiedy patrz  na sylwetk  Józefa Pi sudskiego na Kasztance. Zaaran uj 
pogadank  o uczuciach narodowych, dumie i woli walki o wolno . 
Zapoznaj dzieci z postaci  Józefa Pi sudskiego. 
Przedstaw ilustracj  mundurów legionistów polskich batalionów. 
Zwró  uwag  na charakterystyczne elementy. 

9.3 yjemy  
w wolnym kraju

Przyjrzyjmy si  
bohaterom

Zapro  do odczytania wierszy Ludwika Wiszniewskiego „Jedenasty 
Listopada" i Marcina Brykczy skiego „11 listopada". Pozostaw dzieciom 
czas na zastanowienie. Nast pnie popro  o interpretacj  i porównanie  
ich tre ci. Popro  dzieci by zainspirowane poznanymi utworami wykona y 
rze by z plasteliny. Pole  by by y one wyrazem rado ci dzieci z ycia  
w wolnej, niepodleg ej Polsce. Pozostaw dzieciom wybór co do sposobu 
jej przygotowania - mog  j  wykona  indywidualnie lub w grupach. 
Na zako czenie pracy plastycznej zadaj dzieciom pytanie z pro b   
o udzielenie odpowiedzi: „Jak czujesz si  jako artysta, wyra aj cy rado   
z wolno ci przez rze b ?".

plastelina lub ciastolina,  
do wykonania rze by.

Niepodleg o  opisana 
wierszem

umie  daty:  
kiedy nie by o Polski na mapach -zabory, 
odzyskania niepodleg o ci.

porozmawiaj ze swoimi rodzicami  
i dziadkami, czy znaj  z opowie ci 
swoich przodków histori  odzykiwania 
niepodleg o ci,  
zanotuj przeprowdzon  rozmow   
i interesuj ce informacje. 

napisa  krótkie teksty, 
napisa  opowiadanie, 
sprawdzi  poprawno  gramatyczn  zapisu, 
sprawdzi  poprawno  ortograficzn  zapisu. 

Zapro  dzieci do kr gu, który tworz  na dywanie. Zaprezentuj 
przygotowane instrumenty: janczary, trójk t, b benek i grzechotk .  
Do ka dego z nich ustal wspólnie dan  czynno . Dzieci s ysz c  
na przyk ad janczary - truchtaj , b benek - siadaj  parami podaj c sobie 
d onie, grzechotk  - rytmicznie maszeruj , trójk t - staj  na baczno . 
Na zako czenie rozlu nione dzieci oklaskami oceniaj  stopie  
zadowolenia z realizacji zaj . Im bardziej si  podoba y tym szybsze  
i g o niejsze powinny by  brawa. Analogicznie coraz s absze i cichsze,  
gdy mniej si  podoba y.

Przed ko cem zapisz definicj  niepodleg o ci  
oraz okresy, w których nasze pa stwo 
traci o niepodleg o  i j  odzyskiwa o.
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Rozpocznij zaj cia od wyliczanki: „Kolor z ota i czerwieni drzewa maj  
na jesieni. Cho  jesienne dni s  d d yste barwy li ci s  ogniste". 
(Dorota Strzemi ska-Wi ckowiak „Jesie "). Powtórz j  kilkakrotnie  
by dzieci mia y mo liwo  si  jej nauczy . Wymy l wspólnie do niej 
kilka gestów. 
 

Kolorowe spadaj li cie Dlaczego ka dy naród ma swój hymn? 
O czym warto piewa  w hymnie?

Zaprezentuj przyniesion  ksi k  M. Strza kowskiej „Mazurek 
D browskiego. Nasz hymn narodowy". Pozwól dzieciom przyjrze  si  
uk adowi tre ci i ubogacaj cym je ilustracjom. Pole  by dzieci wskaza y 
informacje na temat na przyk ad: nazwy wydawnictwa, autora ilustracji. 
Zadaj pytania i omów udzielone odpowiedzi: 
„Czym jest hymn narodowy, dlaczego jest tak wa ny dla obywateli?"  
„W jakich momentach mo emy, a w jakich nale y piewa  hymn?"

Do Hymnu!

Ucze : 
zna tekst hymnu narodowego oraz informacje  
o autorze i okoliczno ciach powstania utworu, 
piewa hymn narodowy, 

zna pie ni patriotyczne i rozumie ich tre , 
wykonuje wiczenia gimnastyczne, tak e przy 
akompaniamencie muzyki marszowej.

Zaprezentuj postaw  obowi zuj c  podczas wykonywania hymnu. 
Odtwórz hymn narodowy. Zadaj dzieciom pytania: 
„Kiedy osotatnio s yszeli cie/ piewali cie hymn?" 
„Jaki nastrój wzbudza jego melodia oraz tre  s ów?" 
Wyja nij niezrozumia e dla dzieci sformu owania zawarte w hymnie. 
Omów okoliczno ci powstania, posta  autora i powody dla który ten 
utwór zosta  ustanowiony hymnem Polski i genez  jego nazwy.

„Jeszcze Polska..."

9.4 Patriotyczne 
piewanie

ksi k  M. Strza kowskiej  
„Mazurek D browskiego.  
Nasz hymn narodowy",  
nagranie hymnu narodowego.

Powied  dzieciom, e Polska kultura jest bogata w pie ni patriotyczne. 
Zainspiruj do poszukiwania w pami ci utworów jakie dzieci uznaj   
za patriotyczne. Popro  ka dorazowo o uzasadnienie dokonanego 
wyboru. Zaprezentuj przygotowane pie ni i wraz z dzie mi okre l  
ich nastrój. Pole  by dzieci stworzy y zwrotki piosenki patriotycznej 
trzecioklasisty.

Pie ni Legionów

Siedz c w kole zach  dzieci do zastanowienia si  nad tym,  
jakie cechy lubi  w swoich kolegach i kole ankach. Zwró  uwag   
na fakt, i  „To my tworzymy pa stwo". Zapro  dzieci do zabawy: 
„Jakie cechy Polaków s  Wam znane?". Polega ona podawaniu  
do siebie klasowej maskotki lub woreczka i doko czeniu zda :  
„Lubi  w Polsce..." , „Lubi  w Polakach...".

Polaku daj si lubi

Zapro  dzieci do udzia u w zabawach grupowych  
przy akompaniamencie muzyki marszowej, w tym do wicze   
z podestem/ ze stepem. Zadaj dzieciom pytanie: „Dlaczego istniej  
pewne ramy i zasady zachowania podczas piewania hymnu?" 
Odpowiedzi dzieci udzielaj  przy zabawie w unieruchamianie.  
Polega ona na tym by na okre lony sygna  stan  na baczno ,  
z r koma opuszczonymi wzd u  cia a.

Marszem!

umie  tekst hymnu narodowego. napisz zwrotk  piosenki patriotycznej 
zredagowanej podczas lekcji.

Podziel dzieci na kilkuosobowe grupy. Ka da z grup siada w kole. 
Zadaniem ka dej z nich jest przedstawienie nast puj cych zjawisk 
pogodowych: jeste cie bia ym ob okiem, jeste cie chmur  deszczow , 
jeste cie padaj cym gradem, jeste cie d d ystym deszczem, jeste cie 
podmuchem wiatru. Pole  opisanie odczu  jaki towarzyszy y dzieciom 
podczas odgrywania okre lonych zjawisk. Powied : „jeste cie 
promieniami jesiennego s o ca, przebijaj cymi si  mi dzy li mi drzew"

Jesienne nastroje
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Przywitaj grup  rymowank : „Na jesieni skarby zbierz. Co z nich zrobi  
dobrze wiesz. Z jarz biny koraliki, a z kasztanów pajacyki".  
(Dorota Strzemi ska-Wi ckowiak „Jesienne skarby"). Powtórz 
rymowank  kilkakrotnie by dzieci mia y mo liwo  si  j  nauczy . 
Wspólnie wyklaskujcie rytm podczas recytowania. 

Powitanie O co zapyta by  najstarsze drzewo w Polsce?  
Czy Parki Narodowe s  bardzo potrzebne?

Odtwórz s uchowisko A. Wiktorowskiej - Chmielewskiej „Ma y mo e 
du o". Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat us yszanej historii. 
Przypomnij wymienionych w niej monarchów. Wspólnie z dzie mi 
wska  okresy czasu w jakich oni panowali. Omów w jaki sposób 
obecnie oceniane jest panowanie W adys awa okietka i Kazimierza 
Wielkiego. Zaakcentuj kogo i kiedy koronowano na pierwszego w adc  
w Krakowie.

Ma y mo e du o

Ucze : 
- zna cechy charakterystyczen gatunków drzew 
li castych 
- potrafi odró ni  d b i opisa  gatunek 
- potrafi okre li  okresy panowania w adców Polski 
- umiej tnie odnajduje na mapie okre lone regiony 
- poprwnie wykonuje obliczenia matematyczne w 
zakresie 100 
- tworzy krótkie formy tekstowe 
- redaguje zadania matematyczne i rozwi zuje je

Nawi zuj c do wys uchanej historii przypomnij, gdzie król W adys aw 
okietek znalaz  schronienie. Pole  zlokalizowanie na mapie Polski 

Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Ojcowa. Dyzponuj c map  
Parku Narodowego, b d  broszur  informacyjn  omów atrakcje tego 
miejsca. Popro  by dzieci stworzy y krótk  informacj  zach caj c   
do odwiedzenia Parku, opart  o bogactwo Ojcowskiego Parku   
Narodowego, w tym Jaskini okietka.

Ojcowski Park Narodowy
a w nim...

9.5 D by d bom, 
bukom buki...

nagranie s uchowiska  
„Ma y mo e du o" Agnieszki 
Wiktorowskiej-Chmielewskiej, ród o: 
http://www.historiadladzieci.pl/bajki.htm 
du y arkusz papieru z konturem 
pot nego d bu,  
tablice z informacjami i ilustracjami 
gatunków drzew li ciastych i iglastych, 
tablic  prezentuj c  charakterystyk  
d bu.

Omów na przyk adzie Ojcowskiego Parku Narodowego typowe dla tych 
miejsc gatunki ro lin. Na przygotowanych tablicach z gatunkami drzew, 
przypomnij te najbardziej znane. Nast pnie omów gatunki drzew 
li ciastych takich jak buk, grab, d b szypu kowy. Zwró  szczegó ow  
uwag  na d b. Zadaj dzieciom pytanie: „Z jakimi legendami kojarzy  
im si  to drzewo?” (Odpowied : Legenda o Lechu, Czech i Rusie).

Du o ich w lesie

o dzie i li cie d bu  
(z zaznaczeniem, by nie by  zrywane  
z drzew, jedynie te które ju  pad y  
i zosta y przez dzieci ususzone),  
farby plakatowe, p dzle, g bki.Zadaj dzieciom pytanie: „Z jakim kszta tem kojarzy im si  li  d bu?" 

Przyk ad odpowiedzi: skojarzenie z pienikami „katarzynkami".  
Przygotuj arkusz papieru z konturem drzewa: d bu. Popro  dzieci  
by  pomalowa y przyniesione przez siebie li cie. Nast pnie  
by przy o y y je do ga zek narysowanych na arkuszu. Powstaje  
w ten sposób wspólne d bowe, klasowe drzewo. Zwró  uwag  by 
korona drzewa by a bardzo roz o ysta i dooko a ubarwiona li mi.

Piernikowy listek
i jego kolorowy lad

Przygotuj ilustracj  z wykorzystaniem o dzi do zadania 
matematycznego z wykorzystaniem mno enia i dzielenia w zakresie 
30. Pole  by dzieci zredagowa y do niego tre  oraz je rozwi za y,  
a nast pnie sprawdzi y wynik wykorzystuj c przemienno  dzia a  
mno enia i dzielenia. Odwró  role w ramach zadania, dzi ki czemu 
teraz to Ty zredagujesz tre , któr  dzieci w zespo ach 
kilkuosobowych, maj  przedstawi  przy u yciu przyniesionych o dzi.

Zadania z o dziami w tle

zapisz:  
okres panowania W adys awa okietka 
i Kazimierza Wielkiego,  
dat  koronacji królewskiej,  
która mia a miejsce w Krakowie.

przy okazji weekendowych wypadów 
do parku/lasu dokonaj obserwacji 
zmian w przyrodzie i zanotuj  
je w zeszycie.

Podsumuj zaj cia. Podziel klas  na cztery strefy okre laj ce cztery 
pory roku. Dzieci przemieszczaj  si  pomi dzy strefami, udaj c szum 
li ci i pokazuj c swoimi cia ami nastrój danej pory roku:  
zim  - bezlistne, stercz ce konary, 
latem - bujn  ziele  i obfito  li ci,  
jesieni  - opadaj ce, kolorowe liscie,  
wiosn  - p ki rozwijaj cej si  zieleni.

O czym szumi d by
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o ówkiem mog  by  bardzo interesuj ce. Nie zapominajmy równie  o 
nastrojowej czarno-bia ej fotografii. Jaki wp yw na odbiór wiata maj  
jego barwy?

Waszym zadaniem jest wymy lenie i zaprezentowanie oryginalnego przedstawienia, w 
którym na pocz tku wszystko b dzie czarno-bia e, ale za spraw  pewnego dobrego 
uczynku, wiat stanie si  kolorowy. Przedstawienie b dzie mia o co najmniej trzech 
bohaterów, z których jeden b dzie bardzo weso y, drugi bardzo smutny a trzeci b dzie 
powtarza  cz sto swoje ulubione powiedzenie. W prezentacj  wpleciony zostanie tak e 
wiersz o tematyce zimowej lub wi tecznej. Moment przemiany zostanie 
zasygnalizowany wymy lonym przez dru yn  oryginalnym sygna em. W prezentacji 
pojawi si  tak e t o dekoracji, które najpierw b dzie czarno-bia e, a potem kolorowe.  
Limit czasu prezentacji dla tego problemu wynosi 8 minut.

Przedstawienie
Czas i miejsce akcji mog  by  dowolnie wymy lone przez dru yn . 
Musi zawiera  wyt umaczenie, dlaczego pocz tkowo wszystko jest czarno-bia e. 
Przez ca y czas prezentacji na scenie powinny znajdowa  si  co najmniej dwie 
odoby.

4. Kolorowa przemiana
Bohaterowie

Musz  by  odgrywani przez jednego lub wi cej cz onków dru yny. 
Przez dowoln  cz  lub ca o  przedstawienia: pierwszy z bohaterów jest 
bardzo weso y, drugi z bohaterów jest bardzo smutny. Trzeci z bohaterów musi 
mie  pewne ulubione powiedzenie, którego u yje co najmniej pi  razy.

Dobry uczynek
Mo e to by  dowolny uczynek wymy lony przez dru yn , musi by  to jednak 
co , co b dzie po yteczne, mi e lub pomocne dla przynajmniej jednego 
bohatera. Musi by  czym , co zrobi dowolny bohater przedstawienia. Musi 
sprawi , e wiat przemieni si  z czarno-bia ego w kolorowy.

Moment przemiany W momencie przemiany wiat zmieni barwy - z czarno-bia ych na kolorowe. 
Zostanie zasygnalizowany przez dru yn  dowolnym, wymy lonym przez ni  
sygna em.

T o dekoracji
Inaczej t o, na którym rozgrywa si  przedstawienie - zawieszony na ty ach 
scenografii karton, arkusz papieru, tkanina (lub inny materia ), przyozdobiony za 
pomoc  ró nych technik plastycznych.

Pomys owo  ca o ci przedstawienia (oryginalno , skuteczno )........................ 1 - 20p. 
Jako  przedstawienia (s yszalno , ruch, prezencja sceniczna)........................... 1 - 15p. 
Pomys owo  wyt umaczenia, dlaczego pocz tkowo wszystko jest czarno-bia e... 1 - 10p. 
Przez ca o  przedstawienia na scenie znajduj  si  co najmniej 2 osoby............ 0 lub 5p. 
Bohaterowie zostali przedstawieni zgodnie z opisem zadania............................ 0 lub 10p. 
Pomys owo  dobrego uczynku.............................................................................. 1 - 10p. 
W przedstawieniu zasygnalizowano moment przemiany.................................... 0 lub 10p. 
Jako  artystyczna t a dekoracji.............................................................................. 1 - 10p. 
Pomys owo  sposobu, w jaki t o dekoracji ulega przemianie................................ 1 - 10p. 
Za ka de naruszenie zasad zadania lub zasad fair play............................................... -5p. 
Maksymalna liczba punktów.......................................................................................... 100
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Problem miesi ca: 
grudzie

W glem rysowane

kostki do gry dla ka dej dru yny stoper, przyk ady prac wykonanych za pomoc  ró nych technik plastycznych

d ugopisy, kartki du y arkusz brystolu,lub materia  do wykonania t a dekoracji, farby, w giel do 
rysowania, past  do z bów, wiece

Co mo e by  czarne?  
Wymie  jak najwi cej rzeczy, które s  bia e. 
Co mo e by  czarno-bia e?

Co by by o, gdyby wiat by  czarno-bia y?

Ja tak - ty nie
Uczestnicy staj  w parach naprzeciwko siebie. Jedno dziecko jest lustrem, drugie 
si  w nim przegl da. Zadaniem lustra jest jak najwierniejsze na ladowanie ruchów 
partnera. W drugiej wersji wiczenia, ucze , który jest zwierciad em ma 
wykonywa  ruchy jak najbardziej przeciwne do ruchów partnera.

Czarno - bia y 
wiat

Cz sto pos ugujemy si  kolorami, aby co  zakomunikowa . Na przyk ad kolor 
czerwony zazwyczaj oznacza STOP lub NIE WOLNO. Ka da dru yna b dzie mia a 
5 minut na zaprojektowanie sygnalizatora wietlnego dla ludzi yj cych w 
czarno-bia ym wiecie. Nast pnie grupy prezentuj  swoje rozwi zania ca ej klasie.

Analiza 
problemu

Podziel klas  na grupy i rozdaj im problemy miesi ca. Ka da dru yna bierze kartk  
A4 i dzieli j  na 4 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.

Czarno- bia e 
techniki

Jakimi technikami plastycznymi mo emy pos u y  si , aby wyczarowa  
czarno-bia e obrazy? Czy przypominacie sobie jak s technik  z zaj  
plastycznych? Zaprezentuj dzieciom wybrane prace, np. szkice w glem, szkice 
o ówkiem, czarno-bia a fotografia, pasta do z bów na czarnej kartce itd. 

Kto, co,  
do kiedy?

Dru yny jeszcze raz wypisuj  wszystkie rzeczy, które s  do zrobienia i dziel  si  
zadaniami - pisz , kto jest odpowiedzialny za dany element, do kiedy nale y to 
zrobi  oraz co b dzie potrzebne do jego wykonania. Nast pnie dru yny zapisuj  
wst pne pomys y na rozwi zanie na du ym arkuszu papieru.

Kolorowe 
techniki

Jakimi technikami plastycznymi mo emy pos u y  si , aby wyczarowa  
czarno-bia e obrazy? Czy przypominacie sobie jak s technik  z zaj  
plastycznych?

Ka da dru yna otrzymuje kostk  do gry. Uczestnicy wyznaczaj  sobie numery 1-6 
(pozosta ym numerom mo na przyporz dkowa  jakie  s owa, np. "ale). Podajemy 
pocz tek historii "Pewnego dnia w czarno-bia ym wiecie"... Dzieci rzucaj c kostk  
wyznaczaj  osob , która rozwija opowiadanie itd. 

Opowiadamy 
historie

T o 
scenografii

Dru yny wykonuj  t o dekoracji w dwóch wersjach - kolorowej i czarno-bia ej. 
Przeczytajcie jeszcze raz w opisie problemu oraz punktacji, czym jest t o dekoracji i 
na co uczestnicy maj  zwroci  uwag  podczas jego wykonywania.

Planujemy Dru yna wymy la wst pn  wersj  swojej historii i zapisuje plan wydarze  na 
kartce. Uczniowie planuj  te , co b dzie im potrzebne do wykonania dekoracji i 
kostiumów. Wszystkie niezb dne materia y przynosz  na kolejne zaj cia.

Bohaterowie - 
20 pyta

Zespó  wyznacza osoby, które b d  odgrywa y bohaterów przedstawienia (jeden 
ma by  weso y, drugi smutny, trzeci ma mie  ulubione powiedzenie). Pozostali 
cz onkowie dru yny zadaj  ka demu bohaterowi 20 pyta  dotycz cych jego 
charakteru i zachowania, a osoba, która go odgrywa musi na nie odpowiedzie .
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Dobre uczynki Kolorowe 
przedstawienia

dla ka dej dru yny: po 5 wyci tych wielok tów stoper, miejsce wyst pu, arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, karteczki 
samoprzylepne, drobny upominek dla wszystkich uczestników (dyplom, naklejka)

d ugopisy, kartki, materia y niezb dne do pracy nad prezentacj  rozwi zania problemu 
miesi ca

wszystkie materia y i przedmioty niezb dne do prezentacji rozwi zania problemu 
miesi ca

Ka da dru yna otrzymuje 5 wyci tych wielok tów, z których na kartce A4 tworzy 
oryginalny obrazek.

Co s ycha  w ciszy? Uczniowie przez kilka minut ws uchuj  si  w odg osy otoczenia i 
staraj  si  zapami ta  ich jak najwi cej. Po chwili milczenia dziel  si  swoimi 
wra eniami z ca  klas . Co by o s ycha ? Co mog o wydawa  te odg osy?

Wymarzony 
prezent

Uczniowie siedz  w kr gu. Wybrana osoba podchodzi do jakiego  uczestnika i 
wr cza mu prezent. Prezent ten ma by  tylko wyobra ony. Ka de dziecko jednak 
musi gestami i ruchem pokaza , jak niesie prezent ze swojego miejsca i 
przekazuje go osobie obdarowanej. Pozostali próbuj  zgadn , co to by o.

Ostatnie 
próby

Przez konkursem daj dru ynom jeszcze troch  czasu na dopracowanie rozwi za  i 
prze wiczenie przedstawienia. Zapytaj tak e uczniów, w jaki sposób powinni 
zachowywa  si  na scenie, aby ich przedstawienie by o zrozumia e/efektowne? 
Przygotuj miejsce wyst pu - rozsu  awki tak, by utworzy  niewielk  scen .

Ulubione 
powiedzenie

Zapytaj dzieci, czy znaj  kogo , kto ma ulubione powiedzenie - pewne wyra enie, 
które cz sto powtarza.  Daj uczestnikom chwil , aby zastanowili si , jakie mog oby 
by  ich ulubione powiedzenie. Nast pnie uczestnicy chodz  swobodnie po klasie, 
a kiedy tylko kogo  spotkaj , podaj  sobie r ce i witaj  si  swoimi powiedzeniami.

Atmosfera 
konkursu

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  w czasie konkursu, jednocze nie skrupulatnie 
wype niaj c obowi zki s dziego. Dok adnie zmierz czas ka dej prezentacji. 
Mo esz przygotowa  te  arkusz punktacji dla ka dej dru yny. Dzi ki temu, zespo y 
b d  wiedzie , jakie by y mocne, a jakie s abe strony rozwi zania.

Ulubione 
powiedzenie 

bohatera

Dru yny wypisuj  wszystkie ulubione powiedzenia cz onków grupy. Potem 
wycinaj  je, przecinaj  w rodku i k ad  na awce niezapisan  stron  do góry. 
Nast pnie losuj  po dwa wycinki i odczytuj ,.Jakie nietypowe powiedzenie uda o 
im si  utworzy ? Najciekawsze pomys y zapisuj .

Prezentacje
W czasie prezentacji uwa nie obserwuj wszystko, co dzieje si  na scenie. Zapisz 
sobie wst pn  punktacj  w czasie/zaraz po ka dym wyst pie. Koniecznie 
porozmawiaj z dru yn  zaraz po wyst pie. Je li nie jeste  pewna/y co do jakiego  
elementu rozwi zania, popro  grup , by opowiedzia a o tym w asnymi s owami. 

Moment, w którym czarno-bia y wiat zamienia si  w kolorowy musi by  dodatkowo 
zasygnalizowany. Przypomnij dru ynom zasady burzy mózgów. Przy pomocy tej 
techniki zespo y gromadz  jak najwi cej pomys ów na to, czym mo e by  ten 
sygna . Nast pnie wybieraj  najlepsze rozwi zanie.

Moment 
przemiany

Ma e 
karteczki

Wa ne jest, aby pozosta e dru yny uwa nie ogl da y prezentacje innych i stara y 
si  docenia  pomys y swoich konkurentów. Dlatego popro , by ka dy zespó  na 
karteczkach samoprzylepnych zapisa , co najbardziej podobalo mu si  w ka dej 
prezentacji. Mo e to by  cokolwiek, nawet drobny szczegó  nie obj ty punktacj .

Praca nad 
rozwi zaniem

Pozosta  cz  zaj  dzieci przeznaczaj  na wiczenie swojego rozwi zania i 
dopracowywanie wszystkich jego elementów.

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej prezentacji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 
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3
klasaLektura legendy:  

E. Szelburg - Zarembina „Warszawa, stolica Polski", 
„K ótnia rzek" J. Brzechwa,  M. Strza kowska,  
„Raj na Ziemi, czyli Rady nie od parady II”,  J. Ratajczak 
„Pro ba do s onka", J. Czechowicz „Jesie ". 
Pisownia wyrazów z trudno ciami ortograficznymi.

Przypomnienie zasad mno enia przez 0, zadania z 
wykorzystaniem mno enie i dzielenia w zakresie do 50. 
Zadania rachunkowe w zakresie do 100. Dodawanie  
i odejmowanie. rozwi zywanie zada  z tre ci . 
Porównywanie wyników, obliczenia niewiadomych.

10.1 Warszawa  
z przewodnikiem

Poznanie miasta i atrakcji,  
jakie oferuje turystom. Zwiedzanie  
Warszawy z przewodnikiem ksi kowym.  
Zapoznanie z architektur  miasta i uk adem 
dzielnic. Wykonanie pracy technicznej:  
makiety cze ci miasta interesuj cych  
dla dzieci. Poznanie piosenek o Warszawie.

Lokalizacja stolic Polski na prze omie dziejów. G ówna 
rzeka Polski, czyli Wis a. Rzeka: od ród a po uj cie  
do morza. Wskazywanie dop ywów rzek. Odczytywanie 
prognozy pogody. Zagadnienia meteorologiczne. 
Obserwacje zmian zachodz cych w przyrodzie. 

10.2 Stolica 
urokiem zachwyca

Zagadnienia dotycz ce obecnej stolicy Polski 
oraz wcze niejszych miast pe ni cych  
te funkcje. Co to znaczy stolica?  
Zapoznanie si  z  miejscami, w których 
sprawowana jest w adza, miejscami wa nymi 
historycznie. piewanie piosenki „Ci gle pada" 
Czerwonych Gitar. 

Relacje mieszka ców poszcególych obszarów kraju. 
Próba odpowiedzi na to jak postrzegamy si  wzajemnie. 
Praca przewodnika wycieczek i u yteczno  
przewodników ksi kowych. 10. Jesienny 

spacer po stolicy 10.3 Rzeka rzecze 
innej rzece

Symbole klasowe.

Analiza wierszy: 
Juliana Tuwima „Rzeczka"  
oraz Jana Brzechwy „K ótnia rzek". 
Zagadnienia:  
sk d bierze si  woda w kranie,  
rozwa ne korzystanie z wody.  
Praca z map . 
Odnajdywanie rzek i okre lanie ich dop ywów.  
Piosenka „P ynie Wis a, p ynie".

Zapoznanie z muzyk  klasyczn  oraz jej twórcami.  
Kim jest  kompozytor. Ws uchiwanie si  i rozpoznawanie 
nastroju utworów. Hejna  z Zamku Królewskiego w stolicy 
oraz inne hejna y jakie us yszymy w miastach polskich. 
Piosenki: „P ynie Wis a, p nie", „Sen o Warszawie"  
C. Niemen, Czerwone Gitary „Ci gle pada".

Tworzenie przestrzennej makiety miejsc najbardziej 
interesuj cych w stolicy. Obraz Bernardo Bellotto  
zwanym Canalettem, „Widok Warszawy z tarasu Zamku 
Królewskiego" z 1773 r.  
Wykonanie z li ci i kalki dekoracyjnego lampionu.

III.10.4 Muzyka  
w azienkach

Poznawanie nowych miejsc: azienki 
Królewskie i najpi kniejsze miejsca  
warte uwagi. Pomnik Chopina.  
Posta  najs ynniejszego polskiego 
kompozytora muzyki klasycznej.  
Wiersze K. Przerwa - Tetmajer „Cie  Chopina", 
H. Bechlerowaj „Kiedy mamusia gra”. 
S uchanie utworów Fryderyka Chopina  
m.in. Mazurek D - dur.

Odnajdywanie wskazanych informacji w sieci. 
Odszukiwanie prognozy pogody ze stron z informacjami 
meteorologicznymi dla danych regionów i miast. 
 III.10.5 Jesienna 

aura za oknami

Prognozy pogody, jesienna nastroje.  
Wiersze: J. Ratajczaka „Pro ba do s onka",   
J. Czechowicza „Jesie ",  
M. Strza kowskiej„Kran".  
Odczytywanie temperatury jak  wskazuj  
termometry zewn trzny i w pomieszczeniu.  
Praca techniczna: tworzenie lampionu z kalki 
technicznej. wiczenie poprawno ci pisowni 
wyrazów z trudno ciami ortograficznymi.

Szybki bieg: sprint. 
Skoki w gór  i nad wyznaczonymi przeszkodami.   
Skok w dal z mierzon  odleg o ci .
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Przygotuj przestrze  dooko a której usi d  dzieci i instrumenty 
muzyczne: grzechotki, janczary, ko atki, kastaniety, fleciki, itp. Zapro  
dzieci do kr gu, w którym ka dy odgrywa  b dzie na instrumencie jaki 
otrzyma swój nastrój, towarzysz cy mu podczas drogi do szko y. 
Nast pnie wybijaj c prosty, wawy rytm wypowiadaj s owa:  
„orkiestra gra, gdy jest nastrojona!" Wszyscy wspólnie powtarzaj .

Rozpocznijmy nastrojeni Dlaczego ka de pa stwo ma swoj  stolic ? 
Czy chcia by mieszka  w stolicy? Dlaczego?

Zapytaj: „Czy które  z Was by o kiedy  w mie cie Warszawa, czy maj  
tam mo e rodzin ?". Zainicjuj swobodne rozmowy na temat stolicy. 
Zaprezentuj i udost pnij dzieciom przygotowane przewodniki  
po mie cie, które s  dedykowane dzieciom. Omów prac  przewodnika 
wycieczek i skontrastuj j  z przewodnikiem ksi kowym. Ustal wspólnie 
czy przewodnik ksi kowy stanowi po yteczne narz dzie dla turysty  
i popro  o uzasadnienie.Zadaj pytanie „Jak chcia yby zwiedzi  miasto?" 

Z przewodnikiem za pan brat

Ucze : 
zna legendy zwi zane z Warszaw , 
dokonuje oceny i charakterystyki bohaterów, 
potrafi korzysta  z przewodników ksi kowych, 
interpretuje sztuk , 
wykonuje prace techniczne, 
zna popularne, wspó czesne piosenki  
o Warszawie.

Przypomnij legend  o powstaniu Warszawy na przyk adzie bohaterów 
Warsa i Sawy. Przeczytaj legend  M. Jarockiej „O warszawskiej 
syrenie". Dzi ki temu u wiadom powód sk d takie, a nie inne symbole 
miasta. Symbolem jest nie tylko syrenka ale i Pa ac Kultury i Nauki. 
Znajd cie ciekawostki architektoniczne, zabytki i miejsca których nie 
mo na pomin : niech dzieci po zapoznaniu si  z udost pnionymi 
przewodnikami wska  i uzasadni  co ich zdaniem jest godne uwagi. 

Rzut oka na miasto

10.1 Warszawa  
z przewodnikiem

„Jestem miasto. Warszawa"  
Wyd. Wilga, L. Ra  „Spaceruj z 
dzieckiem!", E. Piotrowska „Warszawa 
zwiedzanie i zabawa", M. Szyma ski, 
G. Kasdepke „Warszawa jest OK",  
P. Ber sewicz „Warszawa, spacery  
z Ciumkami", map  Warszawy, zdj cia 
interesuj cych mijesc, ta m  malarsk , 
Canaletto „Widok Warszawy z tarasu 
Zamku Królewskiego", C.Niemen „Sen 
o Warszawie", M. Rusinek „Belweder"Zwró  uwag  dzieci na to w jaki sposób mo na promowa  swoj  stolic  

i  uwieczni  jej pi kno. Nawi zuj c do przeczytanej legendy o syrence 
warszawskiej, pole  by dzieci dopasowa y elementy graficzne  
na tablicy, tak by powsta a syrenka z mieczem i tarcz  w r kach. 
Prowad  kierowan  rozmow  w trkacie której zaprezentuj obraz  
z 1773 roku Bernardo Bellotto zwanego Canalettem, „Widok Warszawy 
z tarasu Zamku Królewskiego". Zapytaj dzieci o wra enia.

Miasto na p ótnie
uwiecznione

kartoniki tekturowe,  
rolki po papierze toaletowym, 
pojemniki po jogurtach i serkach,  
klej, no yczki,  
ta m  klej c .Stwórz wspólnie ranking miejsc, które nale a oby zwiedzi .  

Nast pnie popro  o ich zwizualizowanie. Podziel dzieci na grupy,  
w których stworz  makiety przestrzenne ustalonych miejsc. Nast pnie 
efekt prac grup wykorzystaj do stworzenia w sali ma ej stolicy. Zadanie 
polega na tym, e gotowe eksponaty umieszczone zostaj  zgodnie  
z kierunkami geograficznymi, tj. we wzajemnej relacji przestrzennej,  
w czym niew tpliwie pomocna b dzie mapa stolicy.

Poka Tobie jak widz to ja

Zaprezentuj dzieciom picture book „Jestem miasto. Warszawa". 
Dokonaj wspólnie przegl du wszystkich kart: od puszcz pe nych 
bohaterów legend, przez czas rozbiorów, trudny okres wojny, 
Warszaw  walcz c  i pi kn  dwudziestoletni , stan wojenny,  
a  po dzisiejszy dzie . Pole  by ka de dziecko wybra o najciekawszy 
jego zdaniem element z ilustracji, a nast pnie opisa o go s owami, bez 
okreslania czasu, w sposób na tyle trafny, by grupa mog a go odnale .

Obrazem pisane

umie  kszta ty: ogona syreny, 
korpusu cia a kobiety oraz m czyzny, 
tarczy, miecza, trójz bu, patelni, 
bukietu kwiatów, s u ce stworzeniu 
podobizny warszawskiej syrenki.

napisz charakterystyk  
poszczególnych 8 okresów 
zoobrazowanych w ksi ce „Jestem 
miasto. Warszawa" na przyk ad  
liczby mostów na Wi le.

przyjrzyj si  mapie Warszawy  
i odszukaj na niej muzea i obiekty 
kultury, 
wypisz ranking tych miejsc, które 
chcia by  odwiedzi  w te wakacje.

Podsumuj zaj cia jednoczesnie odtwarzaj c utwór Czes awa Niemena 
„Sen o Warszawie". Poro  by dzieci w rozlu nione, pos ucha y uwa nie 
s ów. Na zako czenie zadaj dzieciom pytanie z pro b  o udzielenie 
odpowiedzi: „Czy znacie inne piosenki popularne o Warszawie?" Sen o Warszawie
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Zapro  dzieci do kr gu. Zainicjuj rozpocz cie zaj  wyliczank :  
„Oto jestem ja i jeste my My, podam r k  Tobie, a Ty podasz r k   
mi, Iskierk  przyja ni pu cimy woko o, zwiedzimy stolic  razem i b dzie 
weso o". Nast pnie pole  wykonanie kilku oddechów. Popro  dzieci  
by wyobrazi y sobie, e znajduj  si  w szkole w stolicy. Zadaj pytanie: 
„Czy ta wiadomo  co  zmienia?". Dzieci uzasadniaj  swoje 
wypowiedzi.

Powitanie Wyobra  sobie, e miasto  
w którym yjesz od jutra staje si  stolic  
pa stwa: jakie zmiany czekaj  ciebie jako jego 
mieszka ca? Skomponowa  hejna  swojego 
miasta. Opowiedz lub zanu  jaki on b dzie.

Przeprowad  krótki quiz w formie pyta  i odpowiedzi, w którym dzieci 
wskazuj , w umówiony sposób, swoj  odpowied . Przyk ad:  
„Czy stolica to najwi ksze miasto w danym kraju?". „Czy w stolicy musi 
by  zamek?". „Czy stolica jest to sama z siedzib  w adz pa stwa?". 
Przedstaw prawid owe odpowiedzi. Popro  dzieci by okre li y  
czy pytania te spawi y im trudno . Nast pnie wyja nij poj cie „stolica"  
i pole  wskazanie jej na mapie Polski.

Stolica, czyli co?

Ucze : 
rozwi zuje zagadki,  
odpowiada na pytania, 
potrafi wyja ni  poj cia: stolica, hejna , 
umie wymieni , a tak e wskaza  na mapie stolice 
dawne i obecn , 
rozró nia hejna y poszczególnych miast, 
wie kim jest hejnalista i na jakim instrumencie gra, 
wskazuje kiedy i z jakich miejsc wygrywany  
jest hejna .

Zapro  dzieci do pracy z map  pa stwa. Wska  na mapie miasta,  
które by y stolicami w tym równie  Warszaw . Wyja nij dlaczego 
miasta te zmienia y si  na prze omie dziejów. Omów powody takich 
zmian.

Pozna , P ock, Kraków,
pradawna stolica Polaków

10.2 Stolica 
urokiem zachwyca

kilka pyta  alternatywnych (tak/nie) 
dotycz cych stolicy pa stwa, 
ilustracje/zdj cia Zamku królewskiego, 
Sejmu, Senatu, Pa acu 
Prezydenckiego wraz z podpisami, 
ksi ki M. Rusinek „Belweder",  
„Pa ac Przydencki",  
map  Polski (historyczne siedziby 
w adzy i stolice pa stwa),  
fragmenty hejna ów jakie us ysze  
mo na w ró nych miastach Polski.Roz ó  zdj cia oraz podpisy: sejm, Senat, Belweder, Zamek Królewski, 

Belweder, Kolumna Zygmunta. Popro  o dopasowanie ich do siebie. 
Dokonaj koniecznej korekty. Podsumowuj c zadanie omów konkretne 
miejsca i ich funkcje. Zastanów si  wspólnie dlaczego s  one w a nie  
w Warszawie i czy by oby mo liwe aby przenie  je do innych miast? 
Udost pnij dzieciom ksi ki Micha a Rusinka „Belweder dla dzieci"  
i „Pa ac Prezydencki dla dzieci". Zapro  dzieci „na wycieczk " po nich.

Dopasuj i wiedz

Podziel dzieci na grupy. Zach  je do zredagowania tre ci zadania 
matematycznego w zakresie do 100 z wykorzystaniem dodawania, 
odejmowania oraz mno enia i dzielenia. Do jego utworzenia pole  
wykorzystanie informacji i nazw stolic naszego kraju. Popro  dzieci  
by wymieni y si  zadaniami i rozwi za y je. Zwró  uwag  na kolejno  
wykonywanych zada .

Ile Polska mia a stolic?

Zapro  dzieci do udzia u w konkursie na rozpoznanie d wi ków 
instrumentów i wykonywanych melodii. Odtwórz fragmenty hejna ów 
z Zamku Królewskiego, który us yszymy w Krakowie i Poznaniu.  
Omów czym jest hejna  i kiedy jest odgrywany obecnie, a w jakich 
okoliczno ciach odgrywany by  kiedy . Stwórz wspólnie opowiastk : 
„Dzie  hejnalisty".

Przybij piatk hejnali cie

umie  hejna . zapisz: 
siedziby w adców pa stwa, 
stolice Polski.

zredaguj, zapisz i oblicz zadania 
matematyczne wzoruj si  notami 
wystawionymi przy podsumowaniu 
zaj . 

Odtwórz piosenk  Czerwonych Gitar „Ci gle pada". Pole  by dzieci 
swobodnie si  porusza y i wyklaskiwa y rytm. Za piewaj wspólnie 
piosenk . Zadaj pytanie: „Czy nastrój w niej jest rzeczywi cie 
deszczowy?". Ko cz c zaj cia, popro  dzieci o dokonanie ich oceny  
w skali od 1 do 5 oraz swojego zachowania w trakcie lekcji równie   
w skali od 1 do 5. Zanotuj poszczególne noty. Nast pnie wszystkie 
oceny podlicz. Pole  by dzieci do tych liczb w domu stwórzy y zadanie.

Roz piewane
podsumowanie
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Zapro  dzieci do ko a. Usi d  bokiem tak aby ka dy mia  przed sob  
plecy s siada. Naucz dzieci krótkiej wyliczanki: „P yn a sobie rzeczka, 
dwie abki szukaj  s oneczka, galopuj  konie, krocz  s onie,spad  
deszczyk, przeszed  pani /pana dreszczyk". Pole  by dzieci masowa y 
plecy siedz cej obok kole anki/kolegi. Wykonuj czynno ci jakie opisuj  
dane wersy wyliczanki (np.dwie abki to opatki) 

Witamy si Wyobra  sobie map .  
Z czym kojarz  ci si  rzeki? 
Wyobra  sobie, e p yniesz w kajaku. 
Wola by  p yn  z nurtem czy pod pr d? 
Dlaczego?

Zapytaj czy dzieci znaj  odpowied  na pytanie zawarte w podtytule. 
Wykorzystuj c schemat z albumu „Pod ziemi , Pod wod "  
A. i D. Mizieli skich (strona 25) przybli  trzy sposoby jej czerpania. 
Omów równie  w jaki sposób wykorzystywana jest woda rzeczna. 
Popro  dzieci by cofn y si  w czasie i spróbowa y znale  jak 
najwi cej sposobów wykorzystania rzeki. Przyk ady:  
sie  rzeczna: transport, nurt rzeki: energia (ko a m y skie).

Sk d si bierze woda
w kranie?

Ucze :  
wie sk d bierze si  woda któr  u ytkujemy  
w domach, a tak e dlaczego nale y rozwa nie  
j  wykorzystywa , 
zna nazwy rzek polskich, 
potrafi wskaza  polskie rzeki na mapie, 
okre la kierunek biegu rzeki, jej dop ywy  
zarówno lewe jak i prawe.

Zapro  dzieci do wspólnego czytania wierszy Juliana Tuwima 
„Rzeczka" oraz Jana Brzechwy „K ótnia rzek". Nast pnie dokonaj 
wspólnie analizy tre ci obu wierszy. Zach  do odegrania tre ci wierszy 
w sposób przerysowany, bardzo teatralnie, tak aby emocje by y 
czytelne dla ka dego dziecka. Przydziel dzieciom role poszczególnych 
rzek wymienionych w wierszu. Nast pnie zorganizuj zabaw  w quiz  
z map .

Wierszowanki

10.3 Rzeka rzecze 
innej rzece

plakat z przekrojem rzeki  
i informacjami dotycz cymi budowy 
koryta, dna itp.,  
album „Pod ziemi , Pod wod " 
Aleksandry i Daniela Mizieli skich, 
teksty wiersza J Tuwima „Rzeczka" 
oraz J.Brzechwy „K ótnia rzek",  
map  Polski: rzeki,  
piosenk  „P ynie Wis a, p ynie" 
i jej tekst.

Przygotuj map  Polski. Pole  by dzieci wskaza y na niej wszystkie 
wymienione z nazwy rzeki w wierszu J. Brzechwy. Popro  by ka de  
z dzieci wybra o jedn  z nich. Nast pnie pole  by kilkoro podj o prób  
odnalezienia wybranej rzeki na mapie, a tak e rzek kolegów b d cych 
ich dop ywami. Podziel dzieci na grupy, w których pracuj  z map . 
Zwró  uwag  na odpowiedni kierunek wskazywania biegu rzeki: od 
ród a po uj cie. Powstaje sie  dop ywów najwi kszych rzek w Polsce.

Niebieska wst ka na mapie

Odtwórz piosenk  „P ynie Wis a, p ynie".  
Wspólnie nauczcie si  tekstu. 
Wyja nij w tpliwo ci dotycz ce tekstu piosenki. P ynie po polskiej krainie

Zapro  dzieci do pracy z komputerem.  
Pole  by znalaz y informacje w sieci na temat: 
zasobów wody na ziemi,  
sposobów wykorzystania rzek kiedy  i dzi  w przemy le i innych 
dziedzinach ycia,  
sytuacji skrajnych jak susza i powód .

P ynne informacje z sieci

zanotuj skutki suszy i powodzi  
dla obszarów nadrzecznych.

„Có  rzek aby rzeka rzece?" 
napisz krótkie opowiadanie  
z mora em, w którym akcja odb dzie 
sie w obliczu suszy lub powodzi.

Zorganizuj wy cigi dwóch rzek. Przygotuj tor przeszkód adekwatny  
do nurtu w biegu rzeki: wartki i szybki z licznymi meandrami  
i spokojniejszy u uj cia. Okre  dystans na odcinku 100 metrów.

Rywalizacja z nurtem



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

C r
dzieci

WWW.PROGRAM.4ELT.PL 3
klasa

Przy akompaniamencie muzyki klasycznej, popro  dzieci by si  
odpr y y i przenios y my lami do parku, s onecznego i przepe nionego 
ciep ymi barwami jesieni. Pole  by dzieci zamkn y oczy i poczu y si  
jak opadaj cy lekko i powoli jesienny li , unoszony podmuchem 
wiatru. Dzieci wyobra aj  sobie drog  li cia i miejsce w którym opada. 
Zach  do wypowiedzi o swoich wyobra eniach.

Klasyczny pocz tek,
a wi c witamy si !

O czym duma Fryderyk Chopin z pomnika? 
Dlaczego artysta wyrze bi  Chopina  
pod wierzb ? 

 
Przybli  dzieciom histori  wyj tkowego miejsca jakim s  warszawskie 
azienki. Posi kuj c si  ilustracjami i zdj ciami wska  ca y zespó  
charakterystycznych budowli: Star  Pomara czarni , Bia y Domek, 
amfiteatr na wyspie, Pa ac My lewicki.

azienki Króla?

Ucze : 
orientuje si  w historii azienek Królewskich, 
wie jakie atrakcje kulturalne ma do zaoferowania 
stolica, 
zna posta  Fryderyka Chopina, 
rozpoznaje jego twórczo . 

Poka  zdj cie pomnika znajduj cego si  w azienkach. Zapytaj dzieci  
czy wiedz  co to jest za pomnik. Odczytaj s owa A. Mickiewicza: 
„P omie  rozgryzie malowane dzieje,  
Skarby mieczowi spustosz  z odzieje,  
Pie  ujdzie ca o...", które umieszczono na cokole pomnika. 
Zadaj dzieciom pytanie ciekawostk :  
„Gdzie znajduje si  kopia pomnika Fryderyka Chopina?"

Posta z brazu siedz ca
pod wierzb

10.4 Muzyka  
w azienkach 
Królewskich

zdj cia przedstawiaj ce:  
Star  Pomara czarni , Bia y Domek, 
amfiteatr na wyspie, Pa ac My lewicki, 
pomnik Chopina,  
K. Przerwa -Tetmajer „Cie  Chopina", 
H. Bechlerowej „Kiedy mamusia gra”, 
utwór Fryderyka Chopina  
„Mazurek D-dur".

Przybli  posta  kompozytora i jego biografi . Przeczytaj wiersz 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Cie  Chopina". Przeanalizuj wspólnie 
jego budow  oraz tre . Fryderyk Chopin

kompozytor i gwiazda

kolorowe kartoniki w ró nych barwach.

Zadaj pytanie: „Czy jest mo liwe, aby muzyka klasyczna przyci ga a 
t umy i by a popularna?". Zach  do dyskusji o muzyce klasycznej,  
na temat emocji jakie wzbudza w dzieciach i jakie maj  nastawienie  
do tego typu muzyki. Powied : „Od 1959 roku w sezonie letnim  
w ka d  niedziel , o godz. 12.00 i 16.00 pod pomnikiem odbywaj  si  
koncerty muzyki Chopina w wykonaniu pianistów z ca ego wiata". 
Zadaj pytanie: „Jaka to muzyka?".

Koncertowo pod pomnikiem

Pole  ws uchanie si  w brzmienie muzyki skomponowanej  
przez Fryderyka Chopina. Odtwórz utwór Fryderyka Chopina  
„Mazurek D-dur" oraz fragmenty innych kompozycji. Okre l nastroje 
utworów. Pole  by dzieci podczas utworów wskazywa y kolorowymi 
kartonikami umieszczonymi przed sob  z jak  barw  je acz . 
Nast pnie nazwij wspólnie te emocje i nastroje.

Klasyczne brzmienia

zapisz not  biograficzn   
o kompozytorze.

wykonaj zadania matematyczne 
(przygotuj zadania dla dzieci  
na obliczenia w zakresie do 100), 
 
wybierz jedno z nich i zredaguj  
do niego tre .

Odczytaj wiersz Heleny Bechlerowej „Kiedy mamusia gra”.  
Zapytaj dzieci z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Czy faktycznie tak jak w wierszu, muzyka jakiej s uchamy nastraja  
i pobudza nasz  wyobra ni ?".  
Pozwól na swobodn  dyskusj  mi dzy dzie mi. 

D wi czne nastroje
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Rozpocznij zaj cia zwracaj c si  do dzieci siedz cych w kr gu: 
„Witam te dzieci, które dzi  dobrze si  czuj , które wyczekuj  soboty, 
którym nie chcia o si  dzi  przyj  do szko y, które ch tnie przysz y  
do szko y, które lubi  jesienny czas i które lubi  zabawy w ród 
opadaj cych li ci, którym nie straszne s  mrozy".

Powitanie Jakie marzenie podró y mo e mie  opadaj cy 
jesienny li ?  
Jakie relacje panuj  miedzy liczbami  
z temperaturami ujemnymi,  
a dodatnimi na podzia ce termometru?  
Jak mo emy zachowa  promienie s o ca 
przed nadej ciem zimy?Odczytaj wiersz J. Ratajczaka „Pro ba do s onka" i  J. Czechowicza 

„Jesie ". Zach  dzieci do podj cia próby nauki wiersza „Jesie "  
na pami . Powtarzaj wspólnie kolejne wersy. Podpowiedz dzieciom, 
aby dla u atwienia wyobra a y sobie to o czym mówi  i  stworzy y  
w swojej wyobra ni ci g obrazów kojarzonych z tym o czym mowa  
w wierszu. Odczytaj wspólnie jaka jest dzi  temperatura  
na termometrze zewn trznym.

Wierszowanki jesienne

Ucze : 
zna i rozumie poj cia meteorologiczne, 
poprawnie wskazuje regiony kraju, 
umiej tnie obchodzi si  z akcesoriami podczas 
prac plastycznych, 
prace plastyczne wykonuje estetycznie i starannie, 
potrafi odczyta  nastrój przekazywany  
w utworach literackich, 
rozumie, e zasoby wody na ziemi s  ograniczone 
oraz, e nale y szanowa  wod .

Odtwórz i zaprezentuj przygotowane prognozy pogody. Udost pnij je.  
Pole  ich przeanalizowanie. Zapro  dzieci do zabawy w prezenterów  
pogody na tle mapy. Obserwuj poprawno  wskazywania kierunków  
i regionów geograficznych. Zapytaj: „Czy pogoda za oknem mo e 
kszta towa  nasze nastroje?". Przeczytaj krótki tekst: „Król i descz"  
H. Janischa. Omów jego tre . Zastanów si  wspólnie „Czy narzekanie 
na pogod  ma sens, skoro nie mamy na ni  wi kszego wp ywu?".

Jesienna chandra

10.5 Jesienna aura 
za oknami

wiersz J. Ratajczaka „Pro ba  
do s onka" i  J. Czechowicza „Jesie ", 
zszywacz, tealighty, prognoz  pogody: 
filmik, fragment audycji radiowej, 
wycinek prasowy,  
tekst H. Janisch „Król i deszcz"  
z ksi eczki „Król i morze",  
wiersz „Kran" M. Strza kowskiej  
ze zbioru „Raj na Ziemi, czyli Rady  
nie od parady II”.

Przeprowad  krótkie dyktando z wyrazami z trudno ciami 
ortograficznymi z „ch", „h", „ó", „u". Sprawd  wzajemnie utworzone 
teksty w zeszytach. Przypomnij zasady pisowni wyrazów z powy szymi 
trudno ciami. Wynotuj na tablicy s owa, w których najcz ciej wyst pi y 
pomy ki. Popro  o zanotowanie ich w zeszytach.

Wahania temperatur,
a z nimi hu tawka nastrojów

ususzone li cie,  
plastelin ,  
okr g y tekturowy spodek po serku 
topionym, kalk  techniczn ,  
klej, no yczki.Pole  wykonanie lampionu w kszta cie tuby (walca) z przyniesionych 

materia ów. Ozdob  lampionu b d  umieszczone mi dzy warstwami 
kartki, które stworz  cian , a tak e zebrane i ususzone li cie. Poucz 
dzieci o zagro eniu, wynikaj cym z u ywania ognia i o bezpiecznym 
pos ugiwaniu si  skonstruowanymi jesiennymi dekoracjami.

Nastrajamy si jesiennie

W ramach podsumowania zaj  z bie cego tygodnia przypomnij  
najwa niejsze elementy. Przeczytaj zbiór wierszy M. Strza kowskiej, 
„Raj na Ziemi, czyli Rady nie od parady II” i wiersz „Kran". Przeanalizuj 
wspólnie ich tekst. Popro  by dzieci wyci gn y wnioski w ramach 
powtórki z postawy proekologicznej.

Wyci gamy wnioski

umie : 
poj cia meteorologiczne: ci nienie 
atmosferyczne, wy , ni , temperatura, 
front, zachmurzenie, rodzaje opadów 
atmosferycznych.

zapisz dyktando oraz s owa  
z trudno ciami ortograficznymi.

wys uchaj radiowej prognozy pogody 
lub obejrzyj telewizyjn  zapowied   
na nadchodz cy dzie , sprawd  czy 
wszystkie informacje s  zrozumia e,  
zredaguj z pami ci wymarzon  
prognoz .

Dzieci siedz c w parach. Przeka  kartoniki z zaszyfrowanym zdaniem: 
„Hu Hu Zawieja Ha Jesie  Karton mo e by  awka kolorowa a Zima 
Grzejnik wcale nie Piec jest wieca z a!". Pole  wykre lenie nazw 
przedmiotów i odczytanie otrzymanego zdania. Prawdy zaszyfrowane
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klasaLektura tekstów: G. Kasdepke – „Co to znaczy…”,  

Hanna Niewiadomska „Mole ksi kowe",  
Wojciech Wid ak „Piraci". 
Wyra enia przeciwstawne.  
Trening pisowni wyrazów z trudno ciami ortograficznymi.  
Poprawno  gramatyczna.

Rozwi zywanie zada  w zakresie 100.  
Redagowanie tre ci zada .  
Jednostka miary: milimetr.  
Podstawy geometrii: linia, odcinek, praca z linijk .

11.1 Jak uwieczni  
s owa?

Informacje o historii pisma i jego rozwoju. 
Rewolucyjny wynalazek druku.  
Pierwsze ksi ki.  
Elementy budowy ksi ki.  
Znaczenie sformu owania „bia y kruk".  
G. Kasdepke „Co to znaczy…Bia y kruk". 
Zagadnienie powstawania ksi ki.  
Jakie osoby zaanga owane s  w prac   
nad ksi k ?

Odnajdywanie na mapie Polski miast o których mowa  
na zaj ciach. Lokalizowanie na mapie wiata rejonów,  
o których wspomniano podczas omówienia historii pisma 
i ksi ki. 

11.2 Z naszych 
pó ek i rega ów

Ulubione ksi ki dzieci.  
Zasady zachowania w bibliotece i czytelni. 
Poszanowanie ksi ek.  
Wykonywanie dzia a  matematycznych. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Zapoznanie z wierszem: 
 „Ksi eczka” K. Pac–Gajewskiej,  
L. Krzemieniecka „Ksi ki”,  
J. Huszcza „Skarga ksi ki”.

Zasady zachowania w bibliotece i czytelni.  
Obowi zek dbania i zwracania wypo yczonych ksi ek. 
Poszanowanie ksi ek. Znajomo  i stosowanie sie do 
regulaminów obowi zuj cych w miejscach publicznych. 
Szacunek pracy pisarza. Respektowanie praw 
autorskich. Zagadnienie plagiatu i jego ocena moralna.

11. Z bibliotecznej 
pó ki 11.3 Pisarz: zawód, 

pasja, powo anie?

 Na pami tk .

Opowiadanie „Piraci" z ksi ki W. Wid aka  
„Pan Kuleczka. Rado " o tym kim jest pisarz. 
Pogadanka dotycz ca pisarstwa  
i jego postrzegania przez spo ecze stwo.   
Gra ortograficzna.  
Wykonanie rze by,  
która ma wyra a  stosunek dziecka do ksi ek.

Piosenka „Mole ksi kowe”.  
S owa: A. M. Grabowski, Muzyka: K. Marzec.  
Wyklaskiwanie rytmów. 

Wykonanie rze by z masy solnej. 
Wykonanie plakatów promuj cych dba o  o kondycj , 
zdrowie i higien , oraz zawieraj cych informacje  
o poszanowaniu ksi ek.  
Przygotowanie sa atki owocowej - witaminowej bomby.

11.4 Z ksi k  za 
pan brat i w wiat

Tworzenie wyra e  przeciwstawnych. 
Poznanie wiersza H. Niewiadomskiej  
„Mole ksi kowe".  

piewanie piosenki „Mole ksi kowe”.  
Pogadanka o ksi kach kompanach  
podró y i przyjacielach cz owieka.  
Praca z linijk .  
Rysowanie linii i odcinków  
o kre lonych d ugo ciach. 

Sporz dzenie zaproszenia na spotkanie z pisarzem. 
Samodzielne projektowanie graficzne w programie Paint. 
Redagowanie tre  w programie Word.  
Trening edycji tekstu przy wykorzystaniu paska zada . 11.5 Przezi bie  cz- 

-as nie dotyczy nas

Wiersz J. Ratajczaka „Mama w zimie"  
o trosce o kondycj  innych.  
Zagadnienia profilaktyki zdrowotnej  
w sezonie zimowym.  
Wiersz Doroty Strzemi skiej - Wi ckowiak 
„Poranna gimnastyka, czyli w zdrowym ciele 
zdrowy duch". 

wiczenia ruchowe, ogólnorozwojowe. 
wiczenia bie ne.  

Zabawy z akcesoriami: obr cz, woreczki.  
Zabawy z pi k .  
Gra w pi k  r czn .
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zawartego w podtytule. Zainicjuj swobodn  rozmow . Omów odkrycia 
cywilizacyjne staro ytnych  w zakresie pisma i pi miennictwa oraz rozwój 
dokonuj cy si  na prze omie kolejnych epok. Zwró  uwag , i  pocz tek ery 
druku da  wynalazek Gutemberga z 1450 r.. Przybli  okoliczno ci tego 
wydarzenia. Wspomnij jakie ksi ki by y drukowane jako pierwsze.

Co powiedzia by  Gutenbergowi,  
gdyby  go spotka ? 
Jak inaczej mo naby nazwa  „bia e kruki"?Kto wynalaz  pismo?

Udost pnij dzieciom ilustracje przedstawiaj ce zwoje papirusowe, 
pergaminy, inkabu y, ksi ki r kopi mienne, pierwsze ksi ki drukowane, 
ksi ki wspó czesne oraz wspó czesne ksi ki w formie elektronicznej  
tzw. e-book. Popro  o wyra enie opinii co do ksi ek w tradycyjnym 
papierowym wydaniu i w wydaniu nowoczesnym, elektronicznym.  
Zadaj pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi: „Czy forma ksi ki 
zmienia wra enia i odczucia czytelnika podczas lektury?" 
Odczytaj fragment ksi ki Grzegorza Kasdepke „Co to znaczy...", fragment 
na stronie 6 „Bia y kruk"/

Ucze : 
zna histori  pisma i pocz tki utrwalania  
go potomnym, 
potrafi okre li  kto i kiedy wynaza  druk,  
okre la elementy budowy ksi ki, 
zna pisowni  nazw zawodów, 
wie czym zajmuje si  i na czym polega praca 
omówionych na lekcji zawodów

Dzieje pierwszych 
ksi ek i „bia e kruki"

karteczki z nazwami elementów 
budowy ksi ki i ich funkcjami, 
kartoniki z wydrukowanym haslem: 
„Ksi gozbiory stanowi  wiatowe 
dziedzictwo kultury",  
ksi k  G. Kasdepke 
„Co to znaczy…” 
(fragment strona 6 „Bia y kruk").

Zapoznaj dzieci z elementami budowy ksi ki: ok adka twarda, obwoluta, 
karta tytu owa i przedtytu owa, spis tre ci, opaska, kapita ka, trzon ksi ki, 
cz  g ówna ksi ki, wyklejka. Omów funkcje jakie pe ni . Zapro  dzieci 
do zabawy w grupach w introligatora. Zabawa polega na uszeregowaniu 
i scaleniu poszczególnych elementów tak by powsta a ksi ka. 
W grupach pole  wskazanie osoby pe ni cej funkcj  introligatora. 
Nast pnie równie  poszczególnych elementów budowy ksi ki.

11.1 Jak uwieczni  
s owa?

Jak zbudowana  
jest ksi ka?

Pole  by dzieci uszeregowa y kolejno karoniki zawieraj ce pojedy cze 
s owa. Nast pnie odczyta y has o: „Ksi gozbiory stanowi  wiatowe 
dziedzictwo kultury". Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tego  
w jaki sposób dzieci rozumiej  to stwierdzenie. Podaj przyklady bogatych 
ksi gozbiorów, a tak e bibliotek znanych ze wzg lu na swoje zasoby  
jak i walory architektoniczne i kulturowe.

ksi k , któr  przeczytali ostatnio.

Uszereguj i rozszyfruj

umie  istotne daty oraz postacie, które 
zwi zane s  z dziejami pisma i ksi ek. stosowa  si  do zasad ortografii: pisowni „rz", „ ", 

„ch",„h", „u" i „ó", pisa  poprwanie nazwy barw  
oraz wi t narodowych, wskaza  na mapie i nazwa  
g ówne rzeki Polski, rozpozna  drzewa li ciaste  
po kszta cie li ci, wyja ni  poj cie niepodleg o , 
odpowiedzie  kim byli: J. Pi sudski, F. Chopin,  
poprawnie oblicza  z zastosowaniem mno enia  
i dzielenia przez 5, 6, 7, 8, 9, do 50. dokonywa  
oblicze  rachunkowych w zakresie do 100, 
rozwi zywa  zadania z tre ci .

Powied  „Nad ka d  ksi k  pracowa o wiele osób".  
Sprawd  czy dzieci potrafi  okre li  kim jest: pisarz, poeta, autor, 
wydawca, ilustrator, drukarz, t umacz, introligator, ksi garz, bibliotekarz.

Czy wiesz kto to taki? zapisz elementy budowy ksi ki.
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Przywitaj dzieci w kole. Pole  zaprezentowanie przyniesionych ksi ek. 
Postaraj si , aby ka de dziecko mog o wypowiedzie  si  o lekturze. 
Zbierz je w jednym miejscu. U wiadom dzieciom jak bardzo ró ne 
formy, kszta ty, tre ci, zagadnienia, bohaterowie, czasy i miejsca uda o 
si  zgromadzi  w jednym miejscu. 
 

Zaczynamy tym co czytamy Jak czuj  si  pó ki pe ne ksi ek? 
Czym przechwalaj  si  ksi ki na regale? 
Jak  ksi k  z dzieci stwa pami tasz 
najdok adniej? Jak my lisz, dlaczego?

Zapro  dzieci do biblioteki. Pozwól im swobodnie rozejrze  si  po sali  
i rozej  si  w ród rega ów. Pole  odszukanie regulaminu biblioteki 
oraz katalogów bilbiotecznych. Przeprowad  wspólnie mini wywiad  
z bibliotekarzem. Popro  o pouczenie o odpowiednim zachowaniu si   
w bibliotece. Po powrocie do sali przeczytaj dzieciom wiersz Lucyny 
Krzemienieckiej „Ksi ki”. Wspólnie przeanalizujcie jego tre .  
Na zako czenie zadania popro  o przedstawienie wra e  z wycieczki.

Stoj ksi ki w bibliotece...

Ucze : 
potrafi korzysta  z wypo yczalni oraz zbiorów 
bibliotecznych w czytelni, 
zna zasady zachowania si  w czytelni, 
stosuje si  do zasad higieny czytania, 
rozwi zuje zadania z tre ci  i dokonuje oblicze   
w zakresie do 100 z wykorzystaniem mno enia, 
dzielenia, dodawania i odejmowania, 
wykonuje starannie wiczenia ginastyczne, 
redaguje teksty, 
wykonuje estetyczne prace plastyczne wed ug 
w asnej wizji artystycznej.

Odwo aj si  do do wiadcze  dzieci. Popro  o okre lenie jak wygl da 
ich wymarzona czytelnia. Omów kart  czytelnika: do czego upowa nia, 
ksi ka w czytelni: jak jest oznaczona i skatalogowana. Omów zasady 
zachowania si  w miejscu, jakim jest czytelnia. Zwró  uwag  na to  
z czego one wynikaj . Powied , e „Jako czytelnicy maj  swoje prawa, 
obowi zki i przywileje". Zaproponuj wypisanie swoich propozycji  
w zeszytach. Ch tne dzieci popro  o zaprezentowanie swoich wpisów.

Czytelnia, czytelnik,
czytelniczka

11.2 Z naszych 
pó ek i rega ów

arkusz papieru do sporz dzenia 
plakatu,  
klej,  
wiersze: 
„Ksi eczka” K. Pac–Gajewskiej,  
„Ksi ki” L. Krzemienieckiej,  
„Skarga ksi ki” J. Huszcza.

Zaproponuj redagowanie tre ci zada  matematycznych, w kórych 
dzieci maj  np. umie ci  zbiory ksi ek na kilku pó kach, b d  
przygotowa  odpowiedni  ilo  pó ek kiedy dysponuj  okre lon  liczb  
ksi ek. Podziel dzieci na trzyosobowe grupy. Popro  o zanotowanie  
w grupach tre ci zada . Nast pnie pole  wymian  zada  i dokonanie  
odpowiednich oblicze . 

Obliczenia matematyczne
pomocne przy meblowaniu

ulubion  ksi k  obecn , dawn ,  
po któr  najcz ciej sami si gaj   
ze swojej biblioteczki,  
kartk , pisaki.

Odczytaj wiersz „Ksi eczka” K. Pac – Gajewskiej. Zaproponuj, 
aby do ka dego z wersów dzieci stworzy y jaki  gest. Dokonaj wspólnie 
interpretacji ruchowej tekstu. Wykonaj z dzie mi seri  wicze   
z akcesoriami: hula hop, woreczki, pi ki. Przypomnij zasady gry w pi k  
r czn . Rozegraj mecz.

Ruchy, ruchy, moje zuchy

Zapytaj dzieci czy zanne s  im zasady obchodzenia si  z ksi k . 
Omów w a ciw  pozycj  i warunki do czytania, a tak e zasady 
obchodzenia si  z ksi k . Zaproponuj dzieciom, aby wesz y  
w rol  ksi ek. Zach  do zredagowania pró b, jakie skierowa yby  
do czytelnika. Umie  wszystkie na jendnym plakacie.

Pro ba ksi eczki
z Twojej pó eczki

zapisz propozycje praw, obowi zków  
i przywilejów czytelnika/czytelniczki.

przejrzyj swoj  biblioteczk  i zastanów 
si  czy móg by  dokona  podzia u 
tematycznego np. na bajki, legendy, 
ksi ki fantasy, przewodniki,  
pomy l czy u atwi to odnajdywanie 
ksi ek w zbiorze?

Dzieci ju  wiedz  jak nale y si  obchodzi  z ksi kami, dlatego 
przeczytaj wiersz J. Huszczy „Skarga ksi ki”. Podaj dzieciom przepis 
na mas  solna. Wyja nij e z niej na nast pnych zaj ciach b d  
tworzy  rze by. Skar ca si ksi ka
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Zadaj pytanie: „Czy z pustymi kartkami wszystko jest mo liwe?" 
Przygotuj kartki z literami: „P", „I", „S", „A", „R", „Z", umie c je na tablicy 
lub na dywanie. Zaproponuj, by dzieci dopisywa y s owa kojarz ce si  
im z pisarstwem, pisarzem zaczynaj ce si  na dan  liter .

Literowane kartki Jakie cechy charakteru s  przydatne osobie, 
która jest pisarzem? Czy wyró nisz te  i takie 
cechy charakteru, które mog  przeszkodzi  
pisarzowi w realizowaniu swojej pasji?

Udost pnij dzieciom ksi k  Wojciecha Wid aka „Pan Kuleczka. 
Rado ". Zapro  do ws uchania si  w opowiadanie „Piraci". Zainicjuj 
rozmow  na temat tego czy i wy mogliby cie sta  si  pisarzami. Z Panem Kuleczk ,

Pypciem, Bzyk-Bzyk
i Katastrof

Ucze : 
swobodnie wypowiada si  na zadany temat, 
dobiera s ownictwo wed ug ustalonej zasady, 
uwa nie i ze zrozumieniem s ucha tekstu 
czytanego, 
pisze poprawnie ortograficznie i stylistycznie, 
odpowiada na zadane pytania, 
zna zasady pisowni wyrazów z trudno ciami 
ortograficznymi.

Zadaj dzieciom pytania:„Czy jeste cie w stanie wskaza  w t umie 
pisarza? „Kim jest w zasadzie pisarz, czy to cz owiek który wyró nia si  
w jaki  szczególny sposób?". Przedstaw sylwetk  popularnego pisarza 
tekstów, ksi ek dla dzieci (Przyk ad Grzegorz Kasdepke). Przemy lcie 
czy pisarz jest zawodowcem, pasjonatem? Zach  do sporz dzenia 
zaproszenia na spotkanie z pisarzem przy u yciu programu Word  
i Paint. Dzieci same opracowuj  je graficznie i redakcyjnie.

Pisarz w t umie

11.3 Pisarz: zawód, 
pasja, powo anie?

kolorowe kó ka wed ug legendy: 
ró owe „Ó", czerwone „ ", zielone 
„RZ", niebieskie „H",  
do gry ortograficznej,  
opowiadanie „Piraci" z ksi ki 
W.Wid aka „Pan Kuleczka. Rado " 

Zaproponuj zabaw  w ustrzelone litery. Dzieci losuj  z alfabetu pewn  
liczb  liter, np. po zebaniu 9 liter ka de dziecko pisze tekst sk daj cy 
si  z 9 wyrazów rozpoczynaj cych si  na kolejno wylosowane litery.  
Po takiej rozgrzewce popro  dzieci o przemy lenie jak  tematyk  
zajmowano si  kiedy  i obecnie. Zadaj pytania: „Czy dostrzegacie 
wyra ne ró nice w tendencji pisarzy?". „Jak kiedy  ceniono ksi ki, 
pisarzy i ich prac , a jaki status spo eczny maj  oni dzisiaj?".

Pisarstwo kiedy
i wspó cze nie

mas  soln  przygotowan  wed ug 
wczoraj podaneggo przepisu.

Zaaran uj pogadank  o ulubionym autorze ksi ek i tekstów dla dzieci. 
Zapytaj, czy dzieci maj  ju  swojego ulubionego autora i za co ceni  
jego dzie a. Wspólnie zastanówcie si  jakie pytania zadaliby cie swoim 
autorom - idolom, gdyby by a taka mo liwo . Zaplanujcie wspólnie 
spotkanie autorskie w swojej szkole. 
Popro  dzieci o wyja nienie poj cia prawa autorskiego. Zadaj pytania: 
„Czy prawo autorskie to prawo w asno ci?". „Czym jest plagiat?"

Co to znaczy by autorem?

Przedstaw dzieciom zasady zabawy: ró owe „Ó", czerwone „ ", zielone 
„RZ", niebieskie „H". Nast pnie popro  o  wylosowanie po jednym 
kolorowym kó ku. Pozostaw w dowolnym miejscu w sali dzwonek,  
po czym odczytaj wybrany wyraz. Dzieci którzy maj  kolor kó ka, 
odpowiadaj cy trudno ci ortograficznej w danym wyrazie „ó", „ ", „rz", 
„h", próbuj  jak najszybciej dobiec do dzwonka i nim zadzwoni . 
Pierwsza osoba zdobywa punkt.

Gra ortograficzna:
dzwoneczek

umie  wyja nienie poj cia „plagiat".

Zapro  dzieci do stworzenia rze by wyra aj cej ich stosunek  
do ksi ek. Powied , e: 
nie ma okre lonej formy,  
nie ma okre lonej wielko ci. 
Jedynie o co popro  to o zatytu owanie pracy. Na zako czenie dzieci 
prezentuj  swoje dzie a z przedstawieniem w asnej ich interpretacji.

Niech palce oddadz
to co w sercu gra
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Rozpocznij dzie  przy d wi kach piosenki „Mole ksi kowe". 
Przeczytaj wiersz H. Niewiadomskiej o tym samym tytule. Wspólnie 
porównajcie oba teksty. Spóbuj nauczy  dzieci s ów piosenki.  
Popro  dzieci o wypowiedzi dotycz ce znaczenia powiedzenia  
„od deski do deksi". Zadaj dzieciom pytanie: „Sk d si  mog o wzi  
takie powiedzenie?".

Fraszki, bajki
i s odkie wiersze

Gdyby  móg  wybra  tylko jedn , jak  ksi k  
zabra by  w podró ? 
Dlaczego ksi ki s  potrzebne?

Zach  dzieci do przeprowadzenia badania w klasie dotycz cego 
czytelnictwa. U ó cie wspólnie pytania, sami zdecydujcie o formie 
ankiety, czy b d  to pytania zamkni te czy otwarte, a nast pnie 
poddajcie si  badaniu. Analizy wyników dokonaj samodzielnie i przyjd  
z nimi nast pnego dnia. Zapytaj jakiego szacunku spodziewaj  si  
respondenci, czyli wszystkie obecne w klasie dzieci. Pozrozmawiaj  
o czytelnictwie w ogóle, w ród cz onków rodzin i w spo ecze stwie.

O czytelnictwie w ród
rówie ników

Ucze : 
zna poj cie czytelnictwa i rozumie co ono okre la, 
pracuje w grupie, 
redaguje ankiet  do badania nad okre lonym 
zagadnieniem, 
potrafi dobra  przymiotnik o znaczeniu przeciwnym 
do wskazanego.

Przedyskutuj z dzie mi zainteresowanie lekturami pe nymi 
wymy lonych stworze , magii, nierealnych zdarze  i wyimaginowanych 
przestrzeni Zadaj pytanie z pro b  o odpowied :„Sk d si  ono bierze?" 
Wykonaj zadanie, które pozwoli trenowa  umiej tno  dobierania 
przymiotników i zestawiania ich z przeciwie stwami. Pole  dopisanie 
do wyrazów po jednym wyrazie o znaczeniu przeciwstawnym: w ski, 
ma a, gruby, niski, trudno, mocne, p askie, fikcyjne, odleg e, dawne.

O rzeczywisto ci i fikcji

11.4 Z ksi k  za 
pan brat... i w wiat

wiersz H. Niewiadomskiej  
„Mole ksi kowe",  
piosenk  i jej s owa „Mole ksi kowe”,  
s owa: A. M. Grabowski, muzyka:  
K. Marzec,  
ksi k  Heinz Janisch „Król i morze", 
wiersz Jan Rak „Podró nik ksi kowy”.

Zaprezentuj umieszczony na tablicy zapis krótkiego dialogu bohatera 
ksi ki Heinza Janischa: Króla, z ksi k . Popro  o zinterpretowanie 
materia u przez ch tne dzieci. Wyobra cie sobie wspólnie, e mo ecie 
dopisa  dlasz  cz  dialogu. Pole  dzieciom zanotowanie swoich 
propozycji i odegranie scenek.

Czytam, ale czy rozumiem

Zaproponuj dzieciom samodzielne odczytanie wiersza Jana Raka 
„Podró nik ksi kowy”. Omów poznany wiersz. Opowied  o swoich 
my lach jakie nasun y si  podczas s uchania. Popro  dzieci o 
odpowiedzi na pytania: 
„Czy ksi ka jest dobrym kompanem podró y?". 
„Jakie ksi ki najlepiej sprawdzaj  si  podczas jakich wycieczek?"

Z ksi k w podró y

Zapoznaj dzieci z podstawami geometrii. Popro  o narysowanie linii, 
odcinków o okre lonej d ugo ci oraz k tów. Omów jednostk  miary, 
jak  jest milimetr. Prze wicz rysowanie odcinków o kre lonych miarach. Rysowanie z linijk

umie  napis „Król i ksi ka 
Co u Ciebie s ycha ?  
- zapyta  Król ksi k .  
Przecie  wci  ci  o to pytam - 
odpowiedzia a ksi ka." Heinz Janisch

zapisz zredagowany dalszy ci g  
wypowiedzi Króla i ksi ki.

narysuj odcinki o d ugo ciach: 16 mm, 
56 mm, 89 mm, 118 mm, 
 
zmierz swój zeszyt i zapisz jego 
wymiary.

Zapro  dzieci do ko a. Dzieci relaksuj  si  i wyobra aj  sobie, e le  
na pó ce bibliotecznej. Popro  by zastanowi y si  i odpowiedzia y na 
pytanie „Jak  jete  ksia k  (jakiego gatunku) i w towarzystwie jakich 
ksi ek by oby Ci najmilej?". Po egnanie



Wychowanie 

i edukacja 
zdrowotna

Z
komputerowe

Edukacja
muzyczna

Edukacja
polonistyczna

Edukacja
matematyczna

Edukacja
przyrodnicza

Edukacja

Trening
Edukacja 
plastyczna 
i techniczna

Tematy
dnia

Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaLektura tekstów: J. Ratajczak „Ziarenka maku”,   

T. Kubiak „Bajka o snie nym królu". 
S uchowisko o górnikach i pracy pod ziemi   
pt. „Jak to z w glem by o" z ksi ki „Z ota ksi ga legend 
polskich" K. Sarny. Wyra enia podobne i wyrazy 
wieloznaczne. Trening ortograficzny.

Obliczenia w zakresie 100.  
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Zagadnienia geometryczne: linia, odcinek, kszta ty figur 
geometrycznych, symetria.  
Obliczanie obwodów trójk ta, kwadratu oraz protok ta.

12.1 Przed 
nadej ciem zimy

Tekst T. Kubiaka „Bajka o snie nym królu",  
o tematyce pomocy zwierz tom zim . 
Omówienie gatunków zwierz t, które zim  
zapadaj  w stan hibernacji lub opuszczaj  kraj 
migruj c w poszukiwaniu przyst pnych 
warunków ycia o tej porze roku.  
Zagadnienia geometryczne. 
Kszta ty figur.

Dokarmianie zierz t zim .  
Wyst powanie zasobów surowców naturalnych  
na terenie Polski i ich wykorzystanie przez cz owieka. 
Wykorzystanie makulatury.

12.2 Srebrna Góra 
u stóp Sudetów

Opowiadanie „Dar Skarbnika" z ksi ki  
„Z ota ksi ga legend polskich" K. Sarny. 
Praca plastyczna inspirowana ludow   
muzyk  regionaln .  
Zagadnienie dobroczynno ci.  
Odnajdywanie i nazywanie pasm górskich  
i szczytów w Polsce. 

Szacunek do ci kiej pracy górniczej.  
Poznanie: 
elementów stroju ludowego regionu l ska,  
sztuki ludowej, 
wytworów rzemios a artystycznego. 

12. W grudniu  
po po udniu 12.3 Górnicza dola  

i niedola

Problem miesi ca: grudzie . 
W glem rysowane.

Legendy, w których bohaterami s  górnicy. 
S uchowisko „Jak stary Jaromir odnalaz  skarb" 
Informacje dotycz ce wydobycia surowców 
naturalnych w Polsce. 
Poznanie zagadnie  zwi zanych z górnictwem, 
budow  kopalni.  
Rodzaje w gla i jego wykorzystanie.

Skaldowie „Medytacje wiejskiego listonosza". 
Ludowa muzyka: region po udniowy, Sudety.

Wykonanie podobizny Skarbnika - ducha kopal  l skich. 
Praca inspirowana muzyk  ludow  (malowanie). 
Galeria w gla przed i po  
(prace wykonane w glem rysunkowym i kred ).

12.4 l sk w glem 
stoi

Opowiadanie „Jak to z w glem by o" z ksi ki 
„Z ota ksi ga legend polskich" K. Sarny. 
Zapoznanie si  z tradycj  regionaln :  
strojem, muzyk  i ta cem ludowym.  
Praca plastyczna o powstaniu w gla  
i jego wykorzystaniu: przed i po.  

wiczenia gimnastyczne.  
Zabawy z geometri .

Odszukiwanie informacji w sieci.  
Doskonalenie umiej tno ci pisania na klawiaturze.  
Praca w programie Word: edycja tekstu. 
 
 

12.5 Dzie  z ycia 
listonosza

Wiersz J. Ratajczaka „Chmury" ze zbioru 
„Ziarenka maku”.  
S uchanie i piewanie piosenki grupy 
Skaldowie „Medytacje wiejskiego listonosza".  
Improwizacje ruchowe do muzyki.  
Skoki i podskoki.  
Zabawa i sztuka z makulatur . 
Wykonanie rze b ba wanków i ich nakry  g owy

Próba nauki kroków tanecznych ta ca regionalnego. 
Wykonywanie wicze  rozci gaj cych przy drabinkach. 

wiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.  
wiczenia trenuj ce skoczno .Skoki przez skakank . 

Wykonywanie  przeskoków  nad niskimi przeszkodami 
jednonó  i obunó .
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Zaj cia rozpocznij od zadania zagadki: „Jest sroga pani na wiecie, 
znacie j  dobrze i zaraz odpowiecie, ma trzech synów: Pierwszy  
– ostry, w uszy szczypie. Drugi – mi kki, w bia e p atki, chocia  dobry  
w oczy sypie. Trzeci – twardy, jak szk o g adki. Nazwij synów, nazwij 
matk   ju  ca  masz zagadk ". Pole  by dzieci naradzi y si   
nad poprawno ci  odpowiedzi. Zaproponuj wymy lenie na szybko 
krótkich zagadek w tematyce nadchodz cej zimy.

Zagadkowa rozgrzewka Gdyby ludzie odlatywali na zim ,  
czy chcia by  gdzie  polecie ? Dok d? 
Jakby  si  czu , gdyby  wiedzia ,  
e tegorocznej zimy nie spadnie nawet 

odrobina niegu? Co by  zrobi ,  
eby zim  i tak by o fajnie.

Odczytaj wiersz J. Ratajczaka „Wrona". Zach  dzieci do jego analizy  
i oceny nastroju jaki wzbudza. Rozpocznij swobodn  rozmow   
o dokarmianiu zwierz t, które potrzebuj  w sezonie zimowym naszej 
pomocy. Zadaj pytania z pro b  o  udzielenie odpowiedzi: 
„Jak i gdzie powinno si  udziela  pomocy zwierz tom?" 
"Czy wyr czanie zwierz t w zdobywaniu pokarmu nie robi im krzywdy?" 

Kogo dokarmia i jak?

Ucze : 
czyta wyra nie i p ynnie na g os, 
wie czym, gdzie i w jaki sposób dokarmia  
zwierz ta w sezonie zimowym, 
potrafi wskaza  zwierz ta zapadaj ce  
w sen zimowy i migruj ce zagranic , 
wie dok d migruj  bociany.

Przygotuj tekst T. Kubiaka „Bajka o nie nym królu". Udost pnij  
go dzieciom. Popro  o g o ne i wyra ne jego odczytanie. Nast pnie  
o zaznaczenie w tek cie wyrazów z trudno ciami ortograficznymi. 
Omów wspólnie tre  bajki i dokonaj okre lenia zachowania bohaterów. 
 

mieszny nie ny król?

12.1 Przed 
nadej ciem zimy

wiersz J. Ratajczaka „Wrona"  
ze zbioru „Ziarenka maku”,  
tekst T. Kubiaka  
„Bajka o nie nym królu",  
szablony tekturowe kilku figur 
geometrycznych,  
zdj cia zwierz t zimuj cych, 
zapadaj cych w sen zimowy  
oraz miejsc ich zimowania,   
zdj cia zwierz t migruj cych  
w okresie zimowym.Obni aj ca si  temperatura otoczenia sprawia, e organizmy 

niektórych zwierz t yj cych tak e w naszym kraju przygotowuj  si   
do przej cia w stan hibernacji lub migruj  do krajów z wy sz  
temperatur . Popro  o wskazanie na przygotowanych zdj ciach 
zwierz t hibernuj cych i migruj cych, a tak e nazwanie ich. Zapoznaj  
dzieci z nazwami miejsc zimowania zwierz t i zmianach, b d cych 
przystosowaniem naturalnym do nast puj cych po sobie pór roku.

Kto zimuje,
a kto si hibernuje

kolorowy papier,  
no yczki,  
klej.

Wprowad  poszczególne wielok ty. Udost pniaj je dzieciom.  
Popro  o  skonstruowanie z nich ró nych form lub te  schematycznych 
obrazków. Z figurami za pan brat

Dzieci wykorzystuj  przyniesiony kolorowy papier i wycinaj  z niego 
ró ne kszta ty. Zaproponuj dzieciom samodzielne przygotowanie figur 
geometrycznych na papierze kolorowym. Udost pnij ch tnym dzieciom 
przygotowanie szablonów tekturowych poszczególnych figur.  
Pole  u ó enie z nich na przyk ad karmników dla ptaków lub 
skonstruowanie rega ów z ksi kami i ozdobami.

Kszta tne uk adanki

umie  figury geometryczne  
i ich nazwy.

Popro  dzieci, aby utworzy y ko o. Podczas gdy b d  spacerowa y  
na znak wspólnie ustalony, na przyk ad gra na instrumencie, dzieci 
zatrzymuj  si  i dobieraj  w grupy. Zadaniem ka dej z grup jest 
utworzenie kszta tu figury geometrycznej. Na zako czenie dzieci 
opisuj  kszta t, okre laj c boki lub k ty swoimi imionami.

Zabawa na koniec
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Nast pnie opowied  wierszyk: „W grudniu, jak to w grudniu, bia y nie ek 
prószy. Marzn  dzieciom nosy, marzn  dzieciom uczy. Bia y puch otula 
góry, lasy, pola, srebrne sople wisz  na dachach w szko ach. I nic nie 
poradzisz, taki mamy klimat, gdy przychodzi grudzie , przychodzi te  
zima." (Janusz Jab o ski „Grudzie "). 

Kogo i jak chcia by  uszcz iwi  gdyby   
by /a Skarbnikiem z poznanych legend?  
Jak wygl da by wiat bez gór? „Taki mamy klimat"

Zaproponuj dzieciom quiz. Zadaj kilka pyta  dotycz cych lokalizacji pasm  
i szczytów górskich w Polsce. Podziel dzieci na grupy. Po wskazaniu 
danego miejsca na mapie dzieci omawiaj  znane im informacje na jego 
temat. Zaprezentuj dzieciom ksia k  Marioli Jarockiej  „Bies i Czady  
oraz inne ba nie dla dzieci". Wynotujcie informacje o niej. Nast pnie 
zach  dzieci do przeczytania legendy „Skarbnik ze Srebrnej Góry".  
Oce  wspólnie zachowania bohaterów opowie ci. Zadaj pytania:  
„Czym jest dobroczynno ?"  
„Jak zachowuje si  cz owiek dobroczynny dzi ?" 

Ucze : 
zna legendy polskie, 
potrafi dokona  charakterystyki bohaterów  
oraz oceny ich zachowania, 
potrafi omówi  histori  odwo uj c si   
do zapami tanego planu wydarze , 
wie czym jest dobroczynno   
i kim jest dobroczy ca, 
lokalizuje pasma górskie na mapie Polski, 
rozpoznaje muzyk  regionaln : l ska.

O Skarbniku 
dobroczy cy

map  geograficzn  Polski  
(pasma górskie),  
„Skarbnik ze Srebrnej Góry"  
M. Jarocka  w: „Bies i Czady  
oraz inne ba nie dla dzieci",  
„Z ota ksi ga legend polskich":  
„Dar Skarbnika" K. Sarna,  
album „Pod ziemi , Pod wod " 
Aleksandry i Daniela Mizieli skich.Zaprezentuj „Z ot  ksi g  legend polskich" Kataryzny Sarny, a dok adnie 

legend  „Dar Skarbnika". Odczytaj jej tre . Zwró  uwag  na konieczno  
wynotowania w zeszycie postaci, miejsc i wa nych w tków opowie ci. 
Stwórzcie wspólnie w punktach plan wydarze  oraz scharakteryzujcie 
bohaterów: Karlika i jego rodzin , Skarbnika. Pole  dokonanie porównania 
znanych dotychczas i poznanych dzi  historii ze Skarbnikiem  
w roli g ównej. Popro  o dokonanie oceny postaci.

12.2 Srebrna Góra  
u stóp Sudetów

Skarbnik tu i ówdzie

Zaproponuj ods uchanie przygotowanych fragmentów muzyki 
chrakterystycznej dla regionu. Zadaj dzieciom pytania: „Jak okre licie 
charakter muzyki l skiej?". „Czy jest to muzyka skoczna, wawa, prosta 
czy ma skomplikowan  melodi ?". Pole  stworzenienie na kartkach dzie , 
przy u yciu farb, ukazuj cych odczucia podczas s uchania muzyki.  
Zwró  uwag , aby dzieci omawiaj c swoje prace przedstawi y swoje 
odczucia i skorelowa y je z wykorzystanymi barwami, a tak e formami. 
Przeanalizuj wspólnie kszta ty, barwy i ekspresj  artystów. 

farby,  
p dzle,  
kartki,  
pojemnik/paletk  do mieszaia farb.

Muzyka ludowa regionu
napisz wyliczank  o ostatnim miesi cu 
w roku.

rozwi zywa zadania z tre ci , na mno enie, 
dzielenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, 
dopasowa : zabytek do miasta, nazwisko  
do wydarzenia, bohatera do tytu u, 
poprawnie zapisywa  s owa z trudno ciami 
ortograficznymi.

Pole  by dzieci zaj y miejsca na dywanie i stan y w rozsypce. Popro   
by wyobrazi y sobie, e s  nasionami drzew, dlatego powinny skuli  si   
do jak najmniejszych rozmiarów. Nast pnie powied : „Nasionka zostaj  
podlewane deszczem i ogrzewane s o ce. Zaczynaj  rosn  jak 
drzewa. /Dzieci powoli wstaj , staj  si  sadzonkami: stopniowo unosz  
r ce do góry./ Jako ma e drzewa poruszaj  delikatnie ga zkami i listkam: 
r koma i d o mi. Du e drzewa na wietrze ruszaj  ga ziami: machaj  
unosz c ramiona do góry".

Nie b dzie nas,  
a b dzie las
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Rozpocznij zaj cia od wyliczanki: „Wszyscy s , witam Was zacznijmy, 
bo ju  czas, jestem ja, jeste  Ty razem mamy wiele r k do pracy".  
Na wprowadzeniu przypomnij, kiedy obchodzimy wi to górnictwa  
i kto jest patronem górników. Pole  by dzieci od wie y y sobie 
wiadomo ci z klasy II dotycz ce obchodów Barbórki.

Powitanie Dlaczego w giel jest cz sto nazywany 
skarbem, cho  wcale nie wygl da jak skarb? 
Jaki wydobywany skarb ziemi jest twoim 
zdaniem najcenniejszy?

Zach  dzieci do uwa nego ws uchania si  w opowie  i zapami tania 
elementów legendy „Jak stary Jaromir odnalaz  skarb” A. Wiktorowskiej 
- Chmielewskiej. Dokonaj wspólnie jej analizy. Zwró  uwag ,  
e miejsce wydarze  to kopalnia soli w Wieliczce, a bohaterami  

o których mowa w historii to: w. Kinga, Boles aw Wstydliwy. 
Zaprezentuj piosenk . Popro  by dzieci spróbowa y wykona   
j  do odtworzonego akompaniamentu.

S uchowisko

Ucze : 
zna i rozró nia surowce wydobywane w Polsce, 
uwa nie s ucha i zapami tuje informacje, 
uczy si  tekstu piosenki i piew j  z grup , 
odnajduje informacje na schemacie i potrafi  
je wykorzysta , 
zna surowce i rozpoznaje i nazywa je, 
wykonuje starannie i estetycznie prac  plastyczn . 

Omówcie wspólnie tre  s uchowiska. Uzupe nij wypowiedzi dzieci  
o istotne fakty. Odczytaj legend  „Skarbnik - duch kopal  l skich"  
z ksi ki M. Jarockiej.  Zach  dzieci do stworzenia na kartkach bloku 
technicznego, podobizny Skarbnika, wykorzystuj c klej podsypany 
kasz  mann . Zwró  uwag , e lepiej b dzie gdy praca zostanie 
rozpocz ta od wykonania t a w glem rysunkowym z racji mazania si  
w gla i konieczno ci rozprowadzenia kaszki. Omów uko czone prace.

Duch kopal l skich

12.3 Górnicza dola  
i niedola

s uchowisko „Jak stary Jaromir 
odnalaz  skarb", piosenk  oraz jej tekst 
„Skarb Jaromira" A. Wiktorowskiej - 
Chmielewskiej dost pna na stronie: 
www.historiadladzieci.pl/bajki.html, 
„Skarbnik - duch kopal " M. Jarocka  
w: „Bies i Czady oraz inne ba nie dla 
dzieci", album „Pod ziemi , Pod wod " 
A.  D. Mizieli skich, minera y  
i surowce,  
ilustracje i zdj cia górnika.Przeprowad  pogadank , w celu przypomnienia informacji o górnictwie  

i górnikach. Zadaj pytania: „Co wydobywamy?". „Dlaczego mówimy   
o skarbach ziemi?". „Dlaczego kopalnia jest miejscem trudnej  
i niebezpiecznej pracy górnika?". Udost pnij dzieciom album  
„Pod ziemi ". Zapoznaj z wyst puj cymi w ziemi z o ami surowców. 
Pole  przyjrzenie si  wspólnie przekrojowi kopalni zamieszczonym  
w albumie A. i D. Mizieli skich. Opisz ka de „pi tro".

Bogactwa pod ziemi ukryte

kaszk  mann , klej,  
blok techniczny kolorowy,  
o ówek mi kki,  
w giel rysunkowy,  
kartoniki dla uczniów.Na podstawie posiadanej wiedzy dzieci wymnieniaj  rodzaje w gla. 

Omów ich zastosowanie. Zaprezentuj zdj cia, na których b d  miejsca 
wydobywania w gla i postaci górników. Wyja nij jak pracuje si   
w kopalni odkrywkowej, a jak w kopalni podziemnej. Popro  by dzieci 
wskaza y charakterystyczne elementy stroju górnika gotowego  
do pracy. Zwró  uwag  na elementy konieczne dla zapewnienia 
bezpiecze stwa pracy pod ziemi .

Rodzaje w gla jakie znam

Przygotuj kilka próbek ró nych minera ów i surowców wydobywanych 
w Polsce oraz kartoniki z ich nazwami. Zadaniem dzieci jest 
rozpoznanie i dopasowanie nazwy do okre lonej próbki kruszcu. 
Nadmie  przy ka dym z nich gdzie jest wydobywany i do czego 
u ytkowany. Pole  by dzieci samodzielnie sporz dzi y notatk   
o zastosowaniu i miejscu wydobycia kruszcu w zeszytach.

Rozpoznaj kruszce
po okruszce

umie : 
dat  4.XII 
nazw  wi ta górników: „Barbórka".

zapisz: rodzaje w gla wydobywanego 
w naszym kraju, jego w a ciwo ci  
i zastosowanie,  
nazwy kopal .

wyznacz przy u yciu mapy tras  
transportu w gla od miejsca jego 
wydobycia do domu, 
wypisz g ówne miasta i województwa 
przez jakie musi przejecha .

Dzieci siedz  w parach. Ka da para przygotowuje kartoniki  
z zaszyfrowanym zdaniem, które opisuje prac  górnika.  
Przyk ad: „Górnik ci ko kaloryfer pracuje, dzi ki pochodni niemu 
ciep o zapach zim  czuj ". Nast pnie popro  by dzieci wymieni y si  
kartonikami i rozszyfrowa y napisane przez siebie zdania.

Szyfrowana wiadomo
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Dzieci siedz  w kole. Jedno dziecko wyobra a sobie dowoln  osob   
z grupy i mówi  „My l  o dziecku, które ... (i opisuje co lubi,  
jak wygl da, co go mieszy)". Pozosta e dzieci staraj  si  odgadn , 
kim jest ta opisywana osoba, kto zgadnie pierwszy, okre la nast pne 
dziecko. Zwró  uwag  na ró ny stopie  trudno ci przebiegu tej 
zabawy, uzale niony od tego, jak dane dziecko zosta o opisane.

Mam Ci na my li Wyra  swoim cia em (ta cem, ruchem, 
mimik ) prac  w kopalni. 
Z czym kojarzy ci si  l sk?

Si gnij po „Z ot  ksi g  legend polskich" K. Sarny. Popro  dzieci  
o odnalezienie opowie ci „Jak to z w glem by o". Przeczytaj legend ,  
a nast pnie zainicjuj swobodn  pogaw dk  dotycz c  zachowania 
bohaterów oraz ich j zyka. Podaj kilka przyk adów s ów z gwary 
l skiej. Popro  dzieci o rozszyfrowanie ich znaczenia.

Czorne kamyki gór
jak drzewo

Ucze : 
potrafi wskaza  region l sk na mapie Polski, 
opisuje i wymienia elementy stroju ludowego 
mieszka ca l ska, 
zna w a ciwo ci i zastosowanie w gla, 
nazywa, rysuje, dopasowuje figury geometryczne, 
wykonuje wiczenia gimnastyczne, 
podejmuje próby powtórzenia uk adu kroków  
ta ca ludowego. 

Wykorzystuj c przyniesiony w giel rysunkowy i kred , pole  dzieciom 
aby na kartkach stworzy y obraz tego czym w giel by  zanim si  nim 
sta  lub czym w giel si  staje po spaleniu. Stwórzcie wspólnie, 
z gotowych prac, galeri  w gla przed i po.

W glem umazane

12.4 l sk w glem 
stoi

„Z ota ksi ga legend polskich":  
„Jak to z w glem by o" K. Sarna, 
ilustracje i zdj cia l skiego 
tradycyjnego ludowego stroju,  
filmik na którym wida  taniec 
charakterystyczny dla regionu, 
kolorowank  z o on  z kr gów 
nachodz cych na siebie w których 
umieszczone b d  wielok ty:  
ka dy z inn  legend  danego koloru.

Zaprezentuj dzieciom ilustracj , przedstawiaj c  tradycyjny strój 
ludowy dla kobiety i m czyzny na l sku. Nazwijcie wspólnie  
wszystkie elementy oraz zastanówcie si  kiedy w dzisiejszych czasach 
s  one zak adane przez mieszka ców l ska. Przydatne okre lenia: 
galanda, kabot, szlajfki, galoty, kiecka, westa, zopaska, k obuk, 
oplecek, kabotek. Pole  rozszyfrowanie nazw poszczególnych 
elementów stroju i kolejno ci w jakiej s  one zak adane.

A na l sku nosi si tak...

w giel rusunkowy,  
bia  kred ,  
kartk  z bloku technicznego.

Odtwórz filmik, pokazuj cy typowy regionalny taniec l ski. 
Zwró  uwag  na kroki taneczne ta ców regionalnych: go bek,  
 owczareczek, trojak, miotlarz. Popro  by dzieci postara y si  je 
powtórzy . Wykonaj wiczenia, które mog yby by  rozgrzewk   
dla górnika maj cego rozpocz c swoj  zmian . Dzieci wykonuj  
wiczenia gimnastyczne w miejscu oraz rozci gaj  si  przy drabinkach.

Wpraw swe cia o w ruch

Prze wicznie rysowanie figur geometrycznych, wpisywanie kszta tów  
w siebie. Popro  o wykonanie lustrzanych odbi  figur rysowanych  
na tablicy. Dzieci koloruj  zgodnie z legend  przygotowan  na karcie 
pracy, w której ka dy wielok t ma okre lon  barw .  
Przyk ad: trójk t czerwony, kwadrat zielony.

Z geometri na Ty

umie : przyk ady wielok tów i ich 
nazwy, figury i ich lustrzane odbicia, 
nazwy regionalnych ta ców ludowych; 
go bek, kotek, owczareczek, trojak, 
miotlarz.

zapisz s owa gwary laskiej  
i ich znaczenie.

stwórz schematyczny, geometryczny 
rysunek obrazuj cy Twoj  wizj  

l ska  
(wspó czesnego lub przysz ego).

Na zako czenie zaj  przypomnij zabaw  z klasy II.  
Dzieci  tworz  kr g. Wed ug kolejno ci 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. Po udanym wydobyciu po egnaj dzieci u ciskiem d oni.

Wydob d my skarby
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Wszyscy uczestnicy zaj  siadaj  w kr gu. Przywitaj dzieci s owami 
„Witam tych, którzy przyszli pieszo.  Witam tych, których podwieziono 
samochodem. Witam tych, którzy zjedli niadanie.  Witam tych, którzy 
si  nie wyspali. Witam tych, którzy lubi  dostawa  listy. Witam tych, 
których jeszcze nie wita am." ywio owo machaj r koma.

Przywitajmy si Wymy l okrzyk powitalny na przybycie 
listonosza. 
Spróbuj wymy li  now  form  korespondencji.

Odczytaj wiersz J. Ratajczaka „Chmury" ze zbioru „Ziarenka maku”. 
Przeanalizuj wspólnie tekst wiersza. Pole  zaznaczenie w nim wyrazów 
z trudno ciami ortograficznymi. Przypomnij zasady pisowni tych 
wyrazów. Przeprowad  ma e dyktando s ówek z trudno ciami. 

Wierszowanki

Ucze : 
wie czym jest korespondencja, jak wygl da droga 
listu od nadawcy do odbiorcy, 
zna elementy budowy, uk ad listu i zna zwroty 
grzeczno ciowe, 
potrafi adresowa  koperty, 
pos uguje si  jednostkami miary zamieniaj c 
centymetry na milimetry i odwrotnie.

Zapytaj:  „Co to znaczy korespondowa  z kim ?".  „Czy to jakie  
wiczenie?". Zainicjuj swobodne rozmowy o poszanowaniu prywatno ci 

korespondecji. Popro  dzieci o wyja nienie poj cia. Nast pnie zapytaj 
 „Jakie formy korespondencji s  obecnie popularne: faks,  poczta 
elektroniczna, wiadomo ci tekstowe sms. Popro  dzieci o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie  „Jaki posiadaj  stosunek do tradycyjnych 
i elektronicznych form korespondencji?". Pozwól wyrazi  swoje opinie.

Korespondencja

12.5 Dzie  z ycia 
listonosza

wiersz J. Ratajczaka „Chmury"  
ze zbioru „Ziarenka maku”,  
piosenk  oraz tekst Skaldów 
„Medytacje wiejskiego listonosza", 
miar . 

Zapro  dzieci do wys uchania piosenki grupy Skaldowie „Medytacje 
wiejskiego listonosza". Zapytaj:  „Czy humorystyczna piosenka, opisuje 
prac  listonosza?". Naucz dzieci s ów piosenki. Nast pnie za piewaj j  
wspólnie wraz z gestykulacj  b d c  imropwizacj  ruchow  do muzyki. 
Pole  wykonanie skoku i podskoku, nad przeszkod , jedno i obunó .

„Ludzie zejd cie
z drogi, bo..."

farby plakatowe,  
p dzle,  
stare gazety,  
bia y papier toaletowy.

Zmierzcie wspólnie kilka przedmiotów w ró nych kszta tach  
z otoczenia. Przyjk ady: siedzisko krzes a, awk , biurko, dywan, 
ekierk , tablic  itp. Pomiary zanotuj. Nast pnie popro  o zredagowanie 
z tymi danymi zada . Dokonaj oblicze .  Nast pnie podejmij wspólnie 
prób  przeliczenia miar w jednostkach.

Metry i centymetry

Zapro  dzieci do zabaw ruchowych z wykorzystaniem w asnor cznie 
wykonanych akcesoriów. Zadaniem dzieci b dzie wykonanie ze starych 
gazet kul rozmaitych wielko ci, które nast pnie zostan  owini te bia ym 
papierem toaletowym i przyklejone by konstrukcja by a trwalsza. 
Nast pnie pole  by dzieci stoczy y nie ne bitwy, wykona y slalom 
wokó  kul i wzi y udzia  w wy cigu po kul . Na zako czenie dzieci  
ze sporz dzonych kul tworz  postacie ba wanów.

Zróbmy sobie nie n kul

umie : jednostki miary:  
centymetr i metr.

wykonaj rysunki do zada   
oraz obliczenia matematyczne.

Pole  wykonanie z przyniesionych gazet kapeluszy, które zostan  
pomalowane. Nast pnie zapro  dzieci do wykonania kilku wicze   
w marszu, z wykorzystaniem w asnor cznie zrobionych akcesoriów, 
przeszkód itp. Na zako czenie popro  by dzieci na ó y y kapelusze 
przygotowanym ba wanom .

Kapelusz przed
poczt zdejm!
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaLektura tekstów: „12 wa nych opowie ci.  

Polscy autorzy o warto ciach, dla dzieci",  
Dorota Gellner „Wiersze na Bo e Narodzenie",  
„Nowe patyki i patyczki" Ks. J. Twardowskiego. Pisownia 
wyrazów z trudno ciami ortograficznymi. Zaprzeczenia 
„nie" z przymiotnikami. Redagowanie tekstów.

Jednostki miary: centymetry i metry.  
Mierzenie. Linia prosta i amana.  
Kszta ty figur geometrycznych. Mierzenie odcinków.  
Obliczenia obwodów figur geometrycznych.  
Porównanie liczb w zakresie do 100.  
Oznaczanie przy u yciu symboli: „<", „>", „+".

13.1 Miko ajowe 
historie

„O wi tym Miko aju" ks. Jana Twardowskiego 
z ksi ki „Nowe patyki i patyczki".  

piewanie piosenki Fasolki  
„A Miko aj p dzi, a Miko aj gna".  
Zagadnienia matematyczne. 
Obliczenia zada  z tre ci .  
Wykonanie miko ajowej czapki i brody.

Drzewa iglaste: sosny, wierki, modrzew.  
Gatunki drzew iglastych i ich charakterystyka. 
Zagadnienia ekologiczne: jakie drzewko przystroi   
na wi ta. Wybór mi dzy yw  a sztuczn  choink . 
Praca le niczego: jego umiej tno ci i wiedza.

13.2 Rado   
z nadchodz cych...

Nauka i piewanie piosenki „Siedem reniferów". 
Praca techniczna: przygotowanie torebek 
ozdobnych z w asnor cznie ozdobionego 
kolorowymi piecz tkami papieru.  
Analiza wiersza Doroty Gellner  
ze zbioru „Wiersze na Bo e Narodzenie"  
Noc wi teczna.

Akcje charytatywne. Wspó praca pop aca.  
Wspólne podejmowanie i realizowanie dzia a .  
Przed wi teczne nastroje w domu.  
Relacje z bliskimi. Zagadnienia relacji mi dzyludzkich.  
Rozpoznawanie i interpretacja sztuki na przyk adach 
dzie  Tadeusza Makowskiego.

13. Rado  
obdarowywania 13.3 yczymy sobie 

sportowych wi t 

Dobre uczynki.

„Zima uczy nowych s ów" ks. J. Twardowskiego 
z ksi ki „Nowe patyki i patyczki".  
Praca plastyczna: wyobra enie siebie  
na nartach.  
Aktywny wypoczynek i sporty zimowe. 
Tworzenie orkiestry klasowej wygrywaj cej 
d wi ki zimowych miesi cy.

Nauka tekstu i piewanie piosenki:  
„Siedem reniferów", „Choinko piekna jak las"  
„A Miko aj p dzi, a Miko aj gna" zespo u Fasolki. 
Tworzenie d wi ków zimowych miesi cy.  
Trening rytmiczny.

Obrazy Tadeusza Makowskiego: „Kapela dzieci ca", 
„Powrót ze szko y", „Powrót ze spaceru".  
Wykonanie czapki i brody Miko aja.  
Przygotowanie torebek ozdobnych na upominki,  
z w asnor cznie ozdobionego papieru.  
Praca plastyczna - ja pierwszy raz na nartach.

13.4 wi teczne 
drzewko

piewanie piosenki „Choinko pi kna jak las". 
Drzewko bo onarodzeniowe, jakie stanie  
w Twoim domu?  
Drzewko wi teczne naturalnie,  
e sztuczne, czy oczywi cie, e ywe. 

Rozmowa o postawach ekologicznych.  
Drzewa iglaste: sosny, wierki, modrzew. 
Gatunki drzew iglastych i ich charakterystyka. 
Plan spotkania z le niczym.

Przygotowanie plakatów informacyjnych o spotkaniu  
z le niczym.  
Projektowanie, ozdabianie i redagowanie zaprosze   
na spotkanie. 13.5 Przyjacielu 

dzi kuj , e jeste

Praca z ksi k  „12 wa nych opowie ci.  
Polscy autorzy o warto ciach, dla dzieci", 
Czytanie fragmentów: o przyja ni.  
Lubi  kogo  bardziej: warto ciowanie. 
Porównanie liczb w zakresie do 100. 
Oznaczanie przy u yciu symboli: „<", „>", „+".

Aktywny wypoczynek i sporty zimowe.  
Poj cie racjonalnego od ywiania si  i dba o   
o ró norodno  ska adników diety.  
Grupowe wiczenia bie ne: wy cigi rz dów. 
Podejmowanie próby si y mi ni brzucha. 

wiczenia mi ni brzucha.
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Zapro  dzieci by usiad y w kr gu. Pole  by zastanowi y si  jakie 
uczucia maj  dla innych ludzi w swoich sercach? Popro  o zapisanie 
na kartce/ papierowym serduszku swoich uczu  (jedno uczucie na 
jednym serduszku). Ka de dziecko otrzymuje 3 karteczki, z których 
mo e skorzysta . Umie  na dywanie arkusz papieru w kszta cie serca. 
Dzieci wype niaj  ma ymi serduszkami du e serce.

Serca pe ne uczu Jak my lisz za kogo najch tniej przebra by si  
Miko aj, gdyby my nie oczekiwali  
Go w czerwonej czapce z brod ?  
Zastanów si  jaki prezent ucieszy by Miko aja?

Wprowad  grup  w tematyk  miko ajkow . Popro  o zamkni cie oczu  
i wyobra enie postaci wi tego Miko aja. Przypomnij dzieciom 
wiadomo ci z klasy drugiej. Omówcie wspólnie histori  dobroczynnego 
biskupa, czyli posta  któr  wspominamy 6 grudnia, a nast pnie 
sposoby wi towania tego dnia w ró nych pa stwach Europy.

O historii dobroczynnego
biskupa

Ucze : 
nazywa emocje i potrafi wskaza  pozytywne  
i negatywne uczucia, 
zna histori  o Miko aju biskupie oraz umie wyja ni  
sk d wzi a si  tradycja obdarowywania dzieci 
upominkami, 
potrafi wskaza  na mapie pa stwa oraz okre li   
jak nazywana jest w danym regionie posta  
obdarowuj ca dzieci, 
piewa piosenk  o Miko aju.

Zaproponuj dzieciom zabaw  w dopasowanie nazwy pa stwa b d  
regionu Polski do nazwy postaci:  
Sinter Class: Holandia, Babo Natale: W ochy, Father Christmas: Anglia, 
Santa Claus: Stany Zjednoczone, Weinachtsmann: Niemcy, 
Gwiazdor: Wielkopolskie, Dzieci tko: Górny l sk, Dziadek Mróz, 

nie ynka: Kresy Wschodnie, Anio ek: Mazowieckie.

Kto do kogo przybywa?

13.1 Miko ajowe 
historie

tekst „O wi tym Miko aju"  
ks. Jana Twardowskiego z ksi ki 
„Nowe patyki i patyczki",  
muzyk  i tekst Fasolki  
„A Miko aj p dzi, a Miko aj gna", 
pistolet z klejem na gor co,  
aparat fotograficzny do wykonania 
zdj  Miko ajków z klasy trzeciej.

Zapro  dzieci do ko a. Pole  by zaj y wygodne pozycje. Nast pnie  
odczytaj tekst „O wi tym Miko aju" ks. Jana Twardowskiego z ksi ki 
„Nowe patyki i patyczki". Daj dzieciom czas do zastanowienia si   
nad tekstem. Zaproponuj ch tnym podzielenie si  swoj  interpretacj . 
Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat tego czy ka dy dziecko  
ju  kiedy  zachowa o si  tak jak Miko aj?

Wspó czesne opowiesci
o Miko aju

bia  we n ,  
czerwon  kartk  z bloku technicznego, 
gumk  lub tasiemk  do podwi zania 
czapeczki pod szyj .

Dokonaj wspólnie pomiaru materia ów przygotowanych przez dzieci  
do pracy plastycznej. Pole  wykonanie oblicze  matematycznych 
zada . Zadaj dzieciom pytanie: Kto przyniós  najd u szy kawa ek 
we ny?". Podziel dzieci na grupy.  
Popro  o przygotowanie tre ci zada  matematycznych.  
Na zako czenie dzieci rozwi zuj  zadania w grupach.

Ty i ja, to Miko aje dwa

Wykorzystuj c przyniesione przez dzieci materia y pole  przygotowanie 
w sów, brody oraz czapeczek sto kowych z we nianymi pomponami. 
W sto kach do wyci tych dziurek popro  o przywi zanie 
dopasowanych do obwodu g owy tasiemek / gumek. 

Ka dy mo e zosta
wi tym Miko ajem

zapisz obliczenia zada  
matematycznych redagowanych  
w klasie tre ci zada .

napisz fraszk , której bohaterem 
b dzie Miko aj.

Wykonaj zdj cie ca ej grupy w przebraniach wykonanych 
w asnor cznie podczas zaj . Stwórzcie wspólnie galeri  
miko ajkowych min. Zanotuj ilo  zu ytych motków we ny, kartek 
papieru i inne informacje jakie przyjd  dzieciom do g owy. Nast pnie 
zredaguj wspólnie z nich zadania.  
Pole  wykonanie oblicze  zada  z tre ci .--

Pod postaci liczb
zanotowane
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Przywitaj dzieci siedz ce w okr gu. Zastanów si  wspólnie jaki macie 
dzi  nastrój. Popro  by dzieci pokaza y swój nastrój nie u ywaj c s ów, 
tak by pozosta e mog y odgadn  jakie emocje s  prezentowane. Je li  
b d  to negatywne emocje, pole  by dzieci zaczarowa y je wspólnie 
magicznym zakl ciem, tak by podczas zaj  g owy by y wolne od trosk.

Pantonima Dlaczego w a ciwie pakujemy prezenty? 
Przypomnij sobie jakie emocje towarzysz   
Ci przed rozpakowaniem otrzymanego 
prezentu? 
Wyobra  sobie i spróbuj opisa  jak 
zapakowa by  na prezent krzes o, koc, pi k ?

Zach  dzieci do przeczytania wiersza Doroty Gellner ze zbioru 
„Wiersze na Bo e Narodzenie" Noc wi teczna. Dokonaj wspólnie 
analizy wiersza i  jego budowy. Popro  by dzieci zastanowi y si ,  
które jego wersy s  dla nich najbardziej zaskakuj ce.

Roz piewa a si p atkami

Ucze : 
dokonuje analizy wiersza ze wzgl du na jego 
budow  oraz tre , 
posiada umiej tno  interpretowania ruchowo 
piosenki: muzyka i s owa, 
rozpoznaje figury geometryczne i charkteryzuje je, 
redaguje list,  
zna budow  listu oraz zwroty grzeczno ciowe, 
poprawnie adresuje kopert , 
wykonuje starannie i estetycznie prac  techniczn . 

Odtwórz kilkakrotnie piosenk  „Siedem reniferów " tak by dzieci  
mia y mo liwo  nauczy  si  jej s ów. Zach  je do wspólnego piewu, 
wraz z pokazywaniem. Pole  by ka de dziecko stworzy o swój w asny 
uk ad gestów i ruchów. Pozostaw dzieciom swobod . Na zako czenie 
zadania wspólnie za piewajcie piosenk  wraz z pokazywaniem.

Jak radosne nutki
na pi ciolinii

13.2 Rado   
z nadchodz cych 

wi t

piosenk : muzyk  i tekst  
„Siedem reniferów",  
szablon kartonowy: kwadrat,  
prostok t, ko o, trójk t równoboczny,  
przyk ady ortogramów.

Udost pnij dzieciom szablony w ró nych kszta tach. Dzieci odrysowuj  
szblony na przyniesionych, kolorowych kartach z bloku technicznego, 
które nast pnie wycinaj . Omów ka dy z kszta tów. Nast pnie 
przewi cie je wst kami, jak prezenty. Popro  dzieci by wyobrazi y 
sobie i zastanowi y si  jakie przedmioty mog yby zapakowa  w pude ko, 
o danych kszta tach. Zwró  uwag  na kategorie. Przyk ady: . 
przedmioty znajduj ce si  w sali, przedmioty znajduj ce si  w kuchni.

Prezenty w kszta tnych
pud ach ukryte

trzy ró nokolorowe kartki  
z bloku technicznego,  
no yczki, wst eczk , szary papier, 
ziemniak, no yk, farba, p dzel.

Zapro  dzieci do wspólnego przygotowania torebek na upominki  
z w asnor cznie ozdobionego kolorowymi piecz tkami papieru. Poucz  
dzieci o zasadach bezpiecznego pos ugiwania si  narz dziami typu 
no yczki, no yki. Na arkuszach szarego papieru dzieci odciskuj  
piecz tki. Pole  wykorzystanie ró nych kolorów farb plakatowych. 
Popro  by dzieci wymieni y si  przygotowanymi piecz tkami.  
Arkusze pozostaw do wyschni cia farby.

Torebka na upominek

Przyszed  czas na redagowanie indywidualnie przez dzieci listu  
do Miko aja.  Porozmawiaj z dzie mi o s ownictwie przydatnym  
przy pisaniu listu. Pole  zastanowienie si  nad konstrukcj  / budow   
podstawowych zwrotów grzeczno ciowych. Zanotuj przyk ady. Popro  
by dzieci zastanawi y si  nad swoimi yczeniami osobistymi  
i potrzebami, których zrealizowanie mog oby uradowa  ca  rodzin .

List trzecioklasisty
do Miko aja

umie  orotogram. zapisz adres korespondencyjny: 
Santa Claus 
"Post Office" Arctic Circle 
96-930 Rovaniemi, Finlandia.

przygotuj projekt pracy plastycznej  
na kartce z bloku rysunkowego,  
której tematem jest:  
„ortografia pod postaci ...".

Przypomnij dzieciom czym s  ortogramy. Stwórzcie wspólnie ortogram 
do wybranej przez siebie trudno ci ortograficznej. Pole  dzieciom  
zredagowanie wyliczanki na po egnanie. Popro  by dzieci stan y  
w kole i wypowiedzia y klasow  wyliczank  z u ytym ortogramem. egnamy si ortogramem
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Siedz c z dzie mi w kole wypowied  zdania bez doko czenia.  
Popro  by to dzieci je doko czy y. Ka de zdanie obiega ca  grup   
i inicjuje nast pne. Przyk ady: „Jest mi dobrze  kiedy...",  
„Czuj  si  swobodnie kiedy...", „Jestem rozbawiona podczas...".

Zako cz kropk Je eli nie w papier i nie w torebk   
na upominek to w co zapakowa by   
prezenty dla bliskich? 
Jak zach ci by  do aktywno ci sportowej 
zim ? 
Zaprezentuj bez u ycia s ów swój ulubiony 
zimowy sport lub aktywny sposób sp dzania 
czasu.

Popro  dzieci by wymieni y nazwy miesi cy zimowych.  
Zadaj dzieciom pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Jak zdaniem uczniów brzmi zima?".  
Zadaniem dzieci jest stworzenie orkiestry klasowej, która wygrywa  
b dzie wyobra one przez nich, d wi ki zimowych miesi cy.  

Zima w duszy gra

Ucze : 
gra na instrumentach, wygrywa rytmy, 
interpretuje muzycznie panuj c  por  roku, 
zna sporty zimowe i jest zorientowany  
jak nazywaj  si  osoby je uprawiaj ce, 
ma wiadomo , jak wa na jest aktywno   
o ka dej porze roku, 
dba o kondycj  fizyczn , 
redaguje yczenia wi teczne.

Zapro  dzieci do prac plastyczno - technicznych.  
Dzieci z przygotowanych arkusy wykrawaj  torebki, które nast pnie 
sklejaj , wykorzystuj c w tym celu klej, ta m  i no yczki.  
Zwró  uwag  na ich ró ne rozmiary i formy.

Torebka na upominek

13.3 yczymy sobie 
sportowych wi t

instrumenty muzyczne: trójk t, 
janczary, grzechotki itp.,  
dziurkacz, klej magic,  
cukier lub sól gruboziarnist ,  
ilustracje przedstwaiaj ce rózne 
ziomowe sporty oraz kartoniki  
z akcesoriami i podpisami sportowców 
uprawiaj cych sporty zimowe.

Zach  dzieci do uwa nego s uchania. Odczytaj tekst „Zima uczy 
nowych s ów" ks. J. Twardowskiego z ksi ki „Nowe patyki i patyczki". 
Sprawd  w jakim stopniu dzieci zrozumia y przeczytany tekst. 
Przeprowad  quiz, w którym zadaniem dzieci b dzie dopasowa  nazw  
do kartonika ze zdj ciem / ilustracj , przedstawionego sportowca  
lub akcesoria sportów zimowych, cz ci garderoby niezb dne przy 
uprawianiu niektórych z nich.

Zimowa aktywno sportowa

wst k ,  
no yczki, klej, ta m  klejac ,  
farby, p dzel, arkusz papieru.

Popro  by dzieci na arkuszu papieru narysowa y posta , która 
wykonuje ulubiony przez nich zimowy sport/ zimow  aktywno .  
Rysuj  samego siebie na nartach, y wach, snowboardzie. Kiedy 
sylwetki sprtowców zostan  ju  pomalowane na ó  na prace klej magic. 
Popro  o rozsmarowanie go w miejscach, gdzie ma si  pojawi   
na kartkach nieg, a nast pnie pole  posypanie tych miejsc cukrem  
lub sol . Powstanie w ten sposób skrz ca si  warstwa niegu.

Ja narciarz, ja y wiarka
na skrz cym si lodzie

Skoro dzieci wiedz  ju  jak wa na jest aktywno  zimowa, a tak e jak 
wiele róznorodnych sportów mo na uprawia  w a nie zim , zapro  je 
do wykonania treningu narciarza. Dzieci wykonuj  zabawy bie ne, 
wy cigi rz dów. Nast pnie zach  je do podj cia próby si y mi ni 
brzucha, czyli do wykonania tak zwanych brzuszków.

Sportowych kolorowych
wi t

umie  propozycje ycze  
bo onarodzeniowych.

przygotuj yczenia wi teczne dla 
rodziców, które wypowiedzia by   
przy amaniu si  op atkiem.

Zaproponuj dzieciom aby usiad y w kr gu i aby ka de z nich 
wypowiedzia o yczenia, dla ca ej grupy. Przypomnij zagadnienia 
sk adania ycze  w okresie wi tecznym z klasy drugiej. Zapytaj 
„Czego yczymy sobie w okresie wi t Bo ego Narodzenia?".  
Zanotuj na tablicy propozycje. Wspólnie z dzie mi stwórz 
najserdeczniejsze i najd u sze klasowe yczenia.

Czego sobie yczymy
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Wszyscy uczestnicy zaj  siadaj  w kr gu. Przywitaj dzieci machaniem 
r k  i s owami:  
„Witam tych, którzy przyszli pieszo. Witam tych, którzy zjedli niadanie.  
Witam tych, którzy si  nie wyspali. Witam tych, którzy maj   
ju  w domach udekorowane wi teczne drzewko.  
Witam tych, którzy swoje drzewko udekoruj  w dzie  Wigilii.  
Witam tych, których jeszcze nie wita am."

Przywitajmy si Co my li sztuczna choinka w lamusie, 
oczekujaca ca y rok nadej cia wi t 
bo onarodzeniowych? 
Jak czuj  si  ozdoby choinkowe poza 
sezonem, kiedy le  schowane w kartonie  
na strychu? 
Co my li sobie modrzew, b d c jedynym 
drzewem iglastym gubi cym ig y na zim ?

Omów tradycj  ozdabiania drzewek w wi ta bo onarodzeniowe. 
Powied : „Wywodzi si  ona z Alzacji. Choinka przez kilkaset lat 
symbolizowania wi t i istnienia w kulturze przesz a wiele przemian. 
Nie ozdabia si  ju  jej jab kami i orzechami, a cuchami z suszonych 
owoców, a za to wiesza si  na niej bombki i ozdoby. Choinka ma 
zaszczytne miejsce w domu, niezale nie czy jest wyci tym drzewkiem 
z lasu, rosn cym drzewem w donicy czy te  przedmiotem z tworzywa".

O symbolice choinki

Ucze : 
rozpoznaje gatunki drzew iglastych  
i dokonuje ich charakterystyki, 
uczy si  tekstu i piewa piosenk  o choince, 
rozumie symbolik  choinki, 
wypowiada swobodnie swoje my li  
i je argumentuje, 
rozwi zuje problemy wspó pracuj c z grup , 
redaguje tre  zaprosze  i plakatów informuj cych 
o wydarzeniach.

Przeprowad  rozmow  z dzie mi o postawach ekologicznych, 
reprezentowanych przez nich samych oraz cz onków ich rodzin.  
W tabeli na tablicy wypisz opisuj c symbolem: 
„+" argumenty przemawiaj ce za ywym / sztucznym drzewkiem,  
„-"  argumenty dyskwalifikuj ce jego wybór. 
Pole  by dzieci zastanowi y si  w jaki sposób pogrupowa  argumenty. 
Przeporowad  na ich podstawie klasow  debat .

Naturalnie, e sztuczne,
czy oczywi cie, e ywe?

13.4 wi teczne 
drzewko

muzyk  i s owa piosenki  
„Pachn cy go "  
(„Choinko pi kna jak las"),  
tablice ilustruj ce drzewa iglaste: 
sosna, wierk, modrzew, 
szyszki i igliwie:  
sosnowe, wierkowe, modrzewiowe.

Pole  by dzieci odpowiedzia y na pytanie zawarte w podtytule:  
„Sk d te ig y?". Zweryfikuj poprawno  udzielonych odpowiedzi 
nast pnie omów gatunki drzew iglastych. Wykorzystuj c tablice  
ze zdj ciami i ich charakterystyk  zapoznaj dzieci z poszczególnymi 
trzema gatunkami drzew iglastych: sosna, wierki, modrzew. Zadaj 
pytanie „Czym ró ni  si  mi dzy sob ?". Przeprowad  quiz. Zadaniem 
dzieci b dzie dopasowanie podpisu nazwy drzewa do igliwia i szyszki.

Sk d te ig y?

znalezione w parku igliwie  
lub ga zki od choinki.

Odtwórz piosenk : „Choinko pi kna jak las" („Pachn cy go "). 
Zanotuj tekst i za piewaj go wspólnie z dzie mi. Popro  osoby ch tne 
do omówienia s ów piosenki. Pole  by zaproponowa y nowe s owa,  
z których b dzie mo na stworzy  now  zwrotk .

Roz piewani pod choink

Zaproponuj dzieciom spotkanie ze specjalistom w dziedzinie le nictwa. 
Pole  przygotowanie pyta , jakie dzieci chcia yby zada  le niczemu. 
Podczas pracy przy komputerze popro  o wykonanie plakatu 
informuj cego o spotkaniu Waszej klasy z le niczym w szkole.  
Zwró  uwag  na jego zawarto . Plakat powinien zawiera : 
odpowiednio wyró nione informacje o miejscu i czasie wydarzenia  
wraz z zaproszenie do udzia u w nim innych dzieci.

Spotkanie z le niczym

umie  tabel  dwukolumnow   
z opisem:  
drzewko ywe, drzewko sztuczne. 

wykonaj jedn  ozdob  choinkow  
( a cuch, bombka, stroik wisz cy), 
dowolna technik .

Podsumuj zaj cia. Popro  dzieci o dokonanie ich oceny poprzez brawa. 
Zwró  uwag  na ich g o no  i intensywno . Popro  dzieci o chwil  
zastanowienia nad tym jakie drzewko b dzie odpowiednie dla Waszej 
grupy. Sporz d  wspólnie plan zawieraj cy odpowiedzi na pytania: 
„Kogo mo na poprosi  o pomoc?" „Kogo trzeba zaanga owa ?" 
„Gdzie umieszczona zostanie choinka?". „Czym zostanie ozdobione 
drzewko?".

A jakie drzewko ozdoni
nasza sal ?
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Zaj cia rozpocznij od zaproszena do kr gu. Zainicjuj piewan  
wyliczank : „Czy …(imi  dziecka) jest dzi  z nami? Tak, jestem razem 
z wami. O, …(imi ) jest dzi  z nami, Witamy j  (go) brawami!  
Czy wszyscy s  dzi  z nami? Jeste my razem z wami! O, wszyscy  
s  dzi  z nami, witamy si  brawami".  
Kiedy brawa wybrzmi , popro  dzieci o zaj cie miejsc przy stolikach.

Serdeczne powitanie Co to znaczy y  w przyja ni z sob ? 
Które warto ci umie ci by  obok przyja ni, 
jako te najcenniejsze dla Ciebie? 
Przyja  jest jak z oto, srebro, diamenty,  
ogie  czy jak sól?  
Uzasadnij swoj  odpowied . 

Zaprezentuj dzieciom obrazy Tadeusza Makowskiego  
„Kapela dzieci ca", „Powrót ze szko y" i „Powrót ze spaceru".  
Pozwól przyjrze  si  uwa nie dzie om, a nast pnie omów co znajduje 
si  na obrazach. Zadaj pytania: „Jak nastrajaj  obserwatora?".  
„Co czy przedstawione postacie?". „Czy mog  to by  bliscy koledzy, 
kole anki czy mo e s  przyjació mi?". Zainicjuj rozmow  na temat  
„Kim jest przyjaciel". Stwórz rodzin  s owa: „Przyjaciel" i jego definicj .

Dzieci ce przyja nie

Ucze : 
interpretuje sztuk , poznaje dorobek malarski 
polskich artystów, 
widzi podobie stwa i ró nice, 
zna warto  przyja ni, 
zna i rozumie przys owia i sentencje o przyja ni, 
porównnuje warto ci liczb w zakresie do 100, 
wykonuje oznaczenia przy u yciu symboli:  
„<", „>", „+".

Praca z ksi k  „12 wa nych opowie ci. Polscy autorzy o warto ciach, 
dla dzieci". Pole  przeczytanie jej fragmentów. Popro  o wskazanie  
tych o przyja ni. Zadaj pytania: „Z czego, ich zdaniem mo e wynika  
warto ciowanie naszych sympatii wzgl dem kolegów i kole anek?". 
„Jak to si  dzieje, e czujemy e kogo  lubimy bardziej?".  
Stwórz wspólnie propozycje punktów dekalogu przyja ni. Nast pnie  
wybrane najciekawsze z nich wpisz do Grupowego Dekalogu.

Przyja podwaja rado ,
a o po ow zmniejsza

przykro 13.5 Przyjacielu 
dzi kuj , e jeste  

reprodukcje / fotografie obrazów  
Tadeusza Makowskiego:  
„Kapela dzieci ca",  
„Powrót ze szko y",  
„Powrót ze spaceru",  
kilka cytatów o przyja ni.

Zacytuj s owa Roberta Louisa Stevensona „Przyjaciel jest prezentem, 
który dajesz samemu sobie". Zainicjuj swobodne rozmowy na temat 
przyja ni.  Pole  by dzieci spróbowa y scharakteryzowa  swoich 
przyjació . Zadaj pytanie: „Jak to si  dzieje, e potraficie si  doskonale 
rozumie , razem bawi  i dzieli  smutkami i rado ciami?".  
Zwró  uwag , by dzieci w trakcie wypowiedzi nie pos ugiwa y si  
imionami i przyk adami przyja ni klasowych.

Przyjaciel jest prezentem,
który dajesz samemu sobie

mi kki o ówek,  
blok rysunkowy,  
gumk  do mazania.

Zainicjuj zaj cia matematyczne powiedzeniem: „Takich trzech, jak nas 
dwóch, to nie ma ani jednego". Sprawd  stopie  zrozumienia tych s ów. 
Rozpocznij od rozwi zywania zada  z tre ci . Prze wicz zapis równa . 
Dokonaj wspólnie porównania wyników.  
Zwró  uwag  by w ramach zadania by a mo liwo : 
wstawienia symbolu  „<", „>", „+", 
liczby w zakresie do 100.

Takich trzech,
jak nas dwóch,

to nie ma ani jednego

Na kartkach bloku rysunkowego popro  dzieci o stworzenie portretu  
swojej osoby i przyjaciela, podczas wspólnie sp dzanego czasu.  
Zwró  uwag  na fakt, i  dzieci maj  pe n  dowolno  w przygotowaniu 
pracy (mog  tworzy  portrety najbli sze rzeczywistym postaciom  
lub przedstwi  je graficznie za pomoc  kszta tów).  
Na zako czenie stwórz galeri  przyjació .  
Omówi wspólnie z dzie mi wykonane prace.

Szkicujemy nasze portrety

umie  napis 
„Przyja  to jedna z najwa niejszych 
warto ci i najbardziej potrzebnych 
uczu  w yciu ka dego z nas".

zapisz: 
dekalog przyja ni,  
charakterystyk  przyjaciela.

Na zako czenie wspólnie sp dzonego tygodnia popro  dzieci  
o doko czenie zda :  
„Po lekcjach w minionym tygodniu zastanawia mnie...",  
„Dzi  na zaj ciach dowiedzia em si , e...," ,  
„Spodoba o mi si  dzi , e...". 
Postaraj si  by ka de dziecko mog o wypowiedzie  si  swobodnie.

Podsumujmy
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gregoria ski? Przyzwyczaili my si  ju  do tego, e mamy dwana cie 
miesi cy o okre lonej liczbie dni, tymczasem kalendarz, to umowny 
podzia  czasu, przyj ty w danej spo eczno ci lub kulturze.

Waszym zadaniem b dzie stworzenie w asnego, ca kiem nowego kalendarza. Ka da 
dru yna podzieli rok na dowoln  liczb  miesi cy. Okre li równie  liczb  dni w tygodniu. 
Zespo y zadecyduj , które miesi ce b d  przeznaczone na nauk , a które na 
wypoczynek oraz kiedy b dzie pocz tek roku (nikt przecie  nie powiedzia , e rok musi 
zaczyna  si  w zimie!). Ka dy zespó  wymy li te  pi  ca kiem nowych wi t. Kalendarze 
zostan  zaprezentowane w czasie przygotowanej reklamy, w której pojawi si  kalendarz 
cienny wykonany na podstawie zaproponowanego podzia u czasu.     

Limit czasu prezentacji dla tego problemu wynosi 5 minut.

Podzia  roku
Dru yna mo e podzieli  rok na dowoln  liczb  miesi cy a miesi ce te mog  
mie  dowoln  ilo  dni, jednak suma dni w roku musi wynosi  365.  
Miesi ce mog  mie  bardzo ró n  liczb  dni.

5. Kalendarze marze
Nazwy dni,  

nazwy miesi cy

Liczba dni w tygodniu mo e by  dowolna (ka dy tydzie  powinien mie  jednak 
tak  sam  liczb  dni).  
Dru yna wymy li nowe nazwy dla dni tygodnia oraz nowe nazwy miesi cy.

wi ta, wi ta
Podczas reklamy dru yna przedstawi co najmniej pi  zupe nie nowych wi t o 
oryginalnych nazwach. 

wi ta te zostan  te  zaznaczone w wykonanym przez dru yn  kalendarzu 
ciennym. 

Kalendarz cienny Mo e mie  dowoln  form . 
Musi przedstawia  zaproponowany przez dru yn  podzia  roku. 
Musz  by  w nim zaznaczone dni wolne od szko y i najwa niejsze wi ta.

Reklama
Musi zach ca  do przyj cia przez innych kalendarza wymy lonego przez 
dru yn . Musi by  ciekawa i atrakcyjna dla widza. 
Nie mo e trwa  d u ej ni  5 minut.

Pomys owo  reklamy (oryginalno , skuteczno )............................................... 1 - 15p. 
Jako  reklamy (s yszalno , ruch, prezencja sceniczna)...................................... 1 - 10p. 
Suma dni w roku wynosi 365............................................................................... 0 lub 10p. 
Pomys owo  nazw miesi cy.................................................................................. 1 - 10p. 
Pomys owo  nazw dni........................................................................................... 1 - 10p. 
W kalendarzu zaznaczono dni wolne od szko y.................................................... 0 lub 5p. 
W kalendarzu zaznaczono co najmniej 5 nowych wi t...................................... 0 lub 10p. 
Pomys owo  wi t................................................................................................. 1 - 10p. 
Jako  artystyczna kalendarza ciennego.............................................................. 1 - 20p. 
Za ka de naruszenie zasad zadania lub zasad fair play............................................... -5p. 
Maksymalna liczba punktów.......................................................................................... 100
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Analogie Problem miesi ca: 
stycze

ma e karteczki informacje o ró nych kalendarzach, szary papier

kartki, kredki d ugopisy pisaki

Dzieci siedz  w kr gu. Staraj  si  znale  podobie stwa mi dzy sob  a swoimi 
s siadami (np. Adam, obok którego siedzi Zosia mówi "Zosia jest do mnie podobna, bo 
tak jak ja lubi gra  w dwa ognie").

Czego cz owiek ma za du o? 
Czego cz owiek ma za ma o?

... jest jak...
Uczestnicy na karteczkach wypisuj  dowolne wyrazy i wrzucaj  je do jednego 
pojemnika.  Zadaniem uczestników jest stworzenie analogii pomi dzy s owem 
„dziecko”, a s owem wylosowanym z pojemnika wed ug nast puj cego schematu: 
"Dziecko jest jak..., bo..." (np. "Dziecko jest jak kwiat - stale si  rozwija").

Najkrótszy 
a cuch

Wybieramy dwa dowolne s owa, np.kot i chmura. Zadaniem uczniów jest 
wymy lenie i zapisanie jak najkrótszego a cucha skojarze  cz cego te s owa 
(np. kot - mleko - mg a - chmura). Nast pnie dzieci prezentuj  swoje rozwi zania 
ca ej klasie.

Wybór 
obiektu

Wybieramy dowolny przedmiot z jakiej  kategori, np. przybory szkolne. Szukamy 
przedstawicieli tej kategorii - dzieci podaj  swoje ulubione przybory. Wraz z 
uczniami dokonujemy wyboru konkretnego obiektu, "o ówka". Uczestnicy podaj  
jak najwi cej skojarze  z wybranym obiektem (ma y, d ugi, mo na nim rysowa ).

Analiza 
problemu

Podziel klas  na grupy i rozdaj im problemy miesi ca. Ka da dru yna bierze kartk  
A4 i dzieli j  na 4 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.

Szukanie 
analogii 
bliskiej

Szukamy bliskiej analogii do wybranego przedmiotu: "Do czego najbardziej 
podobny jest o ówek i dlaczego? Uczniowie tworz  analogie wed ug wzoru: 
"O ówek jest jak..., bo..." (np. O ówek jest jak patyk, bo jest d ugi i spiczasty, mo na 
go z ama  i te  jest drewniany). Zwracaj uwag  na trafno  i oryginalno  analogii. 

Kto, co,  
do kiedy?

Dru yny jeszcze raz wypisuj  wszystkie rzeczy, które s  do zrobienia i dziel  si  
zadaniami - pisz , kto jest odpowiedzialny za dany elementi do kiedy nale y to 
zrobi  oraz co b dzie potrzebne do jego wykonania. 

W tym wiczeniu dzieci próbuj  znale  skojarzenia do przedmiotu jak najbardziej 
odleg ego, ró ni cego si  od wybranego obiektu. Odpowiadaj  na pytanie "Do 
czego najbardziej nie jest podobny o ówek i dlaczego? Spo ród propozycji 
uczniowie wybieraj  tylko jedn , np. "O ówek nie jest podobny do komody, bo...".

Szukanie 
analogii 
odleg ej

Kalendarze
Przygotuj informacje dotycz ce ró nych kalendarzy (np. gregoria ski, francuski 
kalendarz rewolucyjny, rzymski, egipski). Poka  dzieciom, jak zosta  w nich 
podzielony rok, jak nazywaj  si  miesi ce lub dni tygodnia, z czym zwi zany by  
podzia  czasu.

Tworzenie 
metafory

Uczniowie staraj  si  teraz zestawi  ze sob  analogi  blisk  i odleg  i "na si " 
po czy  ze sob  te dwa skojarzenia. Wyobra aj  sobie, co mog oby powsta  w 
wyniku po czenia np. patyka i komody (np. drzewo, które zamiast ga zi ma 
komody). Uczniowie szczegó owo opisuj  swoje wyobra enia i rysuj  je.

365 dni
Ka da dru yna mo e dowolnie podzieli  rok na miesi ce i tygodnie. Jedynym 
warunkiem jest to, by suma dni w roku wynosi a 365. Zespo y wymy laj  swój 
podzia , wypisuj  w asne nazwy miesi cy i dni. Nast pnie zastanawiaj  si , jakie 
materia y b d  im potrzebne do wykonania kalendzarza ciennego.
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Kalendarze Czas na reklam !

list  dziwnych wi t w roku stoper, miejsce wyst pu, arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, karteczki 
samoprzylepne, drobny upominek dla wszystkich uczestników (dyplom, naklejka)

materia y niezb dne do wykonania kalendarza ciennego wszystkie materia y i przedmioty niezb dne do prezentacji rozwi zania problemu 
miesi ca

Co mog yby wi towa  mrówki, psy, ptaki? Jakie wi ta znalaz yby si  w ich 
kalendarzu?

Jedna osoba wychodzi z klasy. Pozostali stoj  w kr gu i wybieraj  spo ród siebie 
dyrygenta. B dzie on pokazywa  dzieciom, jaki ruch maj  wykona , a one b d  go 
na ladowa . Po powrocie do klasy wybrana osoba musi zgadn , kto jest dyrygentem.

Na jedn  
liter

Nauczyciel losuje jedn  liter . Zadaniem zespo ów jest stworzenie jak 
najd u szego, w miar  sensownego zdania z o onego  z wyrazów 
rozpoczynaj cych si  tylko na t  liter .

Ostatnie 
próby

Przez konkursem daj dru ynom jeszcze troch  czasu na dopracowanie rozwi za  i 
prze wiczenie reklam. Zapytaj tak e uczniów, w jaki sposób powinni zachowywa  
si  na scenie, aby ich prezentacja by a zrozumia a/efektowna? 
Przygotuj miejsce wyst pu - rozsu  awki tak, by utworzy  niewielk  scen .

wi ta, 
wi ta

Dzieci siedz c w kr gu odpowiadaj  na pytania "Jakie s  Wasze ulubione 
wi ta?", "Jakie znacie wyj tkowe dni w roku?" (np. Dzie  Dziecka, Dzie  

Pluszowego Misia), "O jakim najdziwniejszym wi cie s yszeli cie?" (np. Dzie  
Przytulania, Dzie  Te ciowej). 

Atmosfera 
konkursu

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  w czasie konkursu, jednocze nie skrupulatnie 
wype niaj c obowi zki s dziego. Dok adnie zmierz czas ka dej prezentacji. 
Mo esz przygotowa  te  arkusz punktacji dla ka dej dru yny. Dzi ki temu, zespo y 
b d  wiedzie , jakie by y mocne, a jakie s abe strony rozwi zania.

Kalendarze
Uczniowie siadaj  w grupach i zapisuj  pomys y na swoje niezwyk e wi ta. 
Rozpoczynaj  równie  prac  nad wykonaniem kalendarza ciennego. Zapisuj  w 
nim nazwy poszczególnych miesi cy, zaznaczaj  te  dni wolne od szko y i 
wymy lone przez siebie wi ta.

Prezentacje
W czasie prezentacji uwa nie obserwuj wszystko, co dzieje si  na scenie. Zapisz 
sobie wst pn  punktacj  w czasie/zaraz po ka dym wyst pie. Koniecznie 
porozmawiaj z dru yn  zaraz po wyst pie. Je li nie jeste  pewna/y co do jakiego  
elementu rozwi zania, popro  grup , by opowiedzia a o tym w asnymi s owami. 

Za pomoc  personifikacji dru yny o ywiaj  swój kalendarz, nadaj c mu cechy 
ludzkie. Popro , aby wyobrazili sobie nast puj c  sytuacj : "Le ycie na pó ce w 
sklepie, do którego przychodzi mnóstwo ludzi. Klienci wchodz  i wychodz  i na nic 
nie mog  si  zdecydowa . Opowiedzcie im o sobie za pomoc  s ów, gestów". 

Reklamy Ma e 
karteczki

Wa ne jest, aby pozosta e dru yny uwa nie ogl da y prezentacje innych i stara y 
si  docenia  pomys y swoich konkurentów. Dlatego popro , by ka dy zespó  na 
karteczkach samoprzylepnych zapisa , co najbardziej podobalo mu si  w ka dej 
prezentacji. Mo e to by  cokolwiek, nawet drobny szczegó  nie obj ty punktacj .

Reklamy c.d. Cz onkowie grupy po kolei odgrywaj  rol  kalendarza, odpowiadaj c na pytania 
"Jaki jeste  du y? Jaka jest Twoja cena? Dlaczego jeste  wyj tkowy? Kto 
powinien Ci  kupi ?". Po tym krótkim wiczeniu dzieci przyst puj  do w a ciwej 
pracy nad reklam  kalendarza.

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej prezentacji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 
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klasaLektura tekstów:  

ks. J. Twardowski: „Patyki i patyczki"  
opowiadania „O op atku", „O pó nocy", 
M. Przewo niak „Dwa mi ki na wynos" fragmenty,  
wiersz C. C. Moore „Pewnej nocy przed wigili ".  
Czasowniki (zaimki). Redagowanie ycze  wi tecznych.

Jednostki masy: kilogramy i dekagramy, gramy.  
Wa enie i obliczenia wagowe.  
Poj cia: kopa, tuzin, po owa, wier .  
Wykonywanie zada  matematycznych z wykorzystaniem 
dodawania i odejmowania w zakresie 100. 

14.1 Ale nam si  
upiek o

Poznanie jednostek wagi, informacje o ich 
zastosowaniu. Dokonywanie pomiarów wagi 
ró nych przedmiotów, szacowanie ci zaru. 
Przygotowanie pierniczków: odmierzanie 
sk adników ciasta, formowanie i wypiekanie 
pierników. Przygotowanie aromatycznych 
ozdób wi tecznych

nieg i jego w a ciwo ci. Rozpoznawanie produktów 
poprzez zmys  dotyku i w chu. Odnajdywanie na mapie 
regionów omawianych podczas zaj : ze wzgl du na 
róznorodno  ich tradycji wi tecznych oraz o tym kto 
przynosi upominek dzieciom (Gwiazdor, Dzieci tko). 

14.2  Dobrze czyni  
dobro

Wiersz ks. J. Twardowskiego „Dlaczego jest 
wi to Bo ego Narodzenia" Redagowanie 

kolejnych wersów odpowiedzi na pytanie 
postawione w tytule. Haliny Szayerowej „W 
dzie  Wigilii". Czy czynimy dobro na codzie , 
nie tylko od wi ta. W pracowni komputerowej 
wiczenia w edytorze grafiki, sporz dzanie 

kompozycji z figur geometrycznych. 

Organizacja przygotowa  wi tecznych.  
Podzia  obowi zków, plan pracy.  
Pieczenie pierniczków rytua em przed wi tecznym 
scalaj cym rodzin /grup .  
Rodzina, jedna z najwa niejszych warto ci w yciu 
ka dego z nas. Czynimy dobro nie tylko od wi ta. 

14. Magia czasu 
wi t 14.3 Jest taki 

dzie ...

Kolorowe przedstawienia.

Opowiadanie ks. J. Twardowskiego  
„O op atku". Rozmowa o obyczaju dzielenia si  
op atkiem z bliskimi podczas kolacji wigilijnej. 
S uchanie i piewanie piosenki zespo u  
De Su „Kto wie". nie ynka, Gwiazdor  
- kto przynosi prezenty. Zima na obrazach  
obrazach T. Makowskiego i R. Malczewskiego.  
Odszukiwanie informacji we fragmentach  
ksi ki M. Przewo niak „Dwa mi ki na wynos".

Nauka piewania kol d i pastora ek. 
Piosenka zespo u De Su „Kto wie".  
Wygrywanie na insrumencie typu dzwonki  
melodii kol dy „Lula e Jezuniu".

Obrazy: T. Makowskiego „ nieg"  
i R. Malczewskiego „Krajobraz zimowy".  
Praca plastyczna „ wi teczna przygoda".  
Skrz cy si  nie ny krajobraz. 
Stroiki i dekoracje wi teczne z cytrusów. 
Portret Miko aja.

14.4 Hej kol da, 
kol da!

Wiersz prezentem bo onarodzeniowym  
dla dzieci: „Pewnej nocy przed wigili "  
Clement Clark Moore, t umaczenie  
B. Ciecierska.  
Portret pami ciowy Miko aja na podstwaie 
opisu zawartego w wierszu.  
Gra na instrumentach:  
melodia kol dy „Lulaj e Jezuniu".

Redagowanie kartek z yczeniami.  
Praca w edytorze grafiki.  
Sporz dzanie kompozycji z figur geometrycznych. 
 
 

14.5 Czas zmian, 
zmiana w czasie

Opowiadanie ks. J. Twardowskiego  
„O pó nocy".  

piewanie kol d i pastora ek. 
Nauka kol dy „Przybie eli do Betlejem".  
Praca z zegarem. 

wiczenia w obliczeniach czasowych. 
wiczenia w odczytywaniu godzin. 

 

wiczenia utrwalaj ce umiej tno ci istotne podczas 
zabaw z pi k : rzucanie, koz owanie, odbijanie  
i prowadzenie.  

wiczenia doskonal ce chwyt na pi kach ró nych 
rozmiarów: tenisowa, r czna i siatkowa.
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Rozpocznij zaj cia od treningu wyobra ni. Postaw przed sob  pued ko 
zapakowane jak upominek i zapowiedz, e mimo i  nic w nim nie ma, 
mo na zape ni  je wyobra eniami. Zapro  dzieci do uwa nego 
obserwowania swoich gestów. To w a nie z nich maj  wywnioskowa  
co zosta o wyj te z pude ka, poniewa  w rzeczywisto ci osoba 
pokazuj ca, ma tylko udawa , podpowiad c ruchem co wyj a. Mo na 
okre li  jedn  kategori  rzeczy, np. akcesoria do pieczenia, owoce.

Magiczne pude ko Jak czuje si  piekarnik w twoim domu,  
w okresie przed wi tecznym?  
Wyobra  sobie, e jeste  piernikowym 
ludkem. Czy wolisz by  zjedzony,  
czy zawisn  na choince?

Zach  dzieci do odczytania wiersza ks. J. Twardowskiego  
„Dlaczego jest wi to Bo ego Narodzenia". Przeanalizuj wspólnie  
jego tre . Pozwól uczniom ustosunkowa  si  do odpowiedzi jakie 
stawia osoba mówi ca w wierszu. Pole  by dzieci zastanowi y si ,  
a nast pnie stworzy y kilka kolejnych wersów odpowiedzi na pytanie 
postawione w tytule. 

„Dlaczego jest wi to
Bo ego Narodzenia"

Ucze : 
zna jednostki wagi, 
potrafi skonstruowa  wag  z przygotowanych  
akcesoriów, wykona  pomiar i odczyta  wyniki, 
anga uje zmys y do rozpoznawania produktów  
i przedmiotów, 
redaguje tekst, b d cy kontynuacj  poznanego 
fragmentu, 
wykonuje starannie prace techniczne i kulinarne, 
odpowiada poprawnie w odpowiedzi na pytanie  
o okre lenie wskazanej trudno ci ortograficznej.

Zaproponuj quiz: „Zgadnij co to?". Zadaniem dzieci jest rozpozna  
przygotowane produkty i przedmioty, maj c opask  na oczach.  
Odwo aj si  do zmys ów dotyku i w chu. Porozmawiajcie,  
czy przedstawione produkty s  znane i u ywane  w domach dzieci. 

wi ta pe ne aromatów

14.1 Ale nam si  
upiek o

wiersz ks. J. Twardowskiego 
„Dlaczego jest wi to Bo ego 
Narodzenia", 
wag  kuchenn , dr ek,  
dwa woreczki foliowe,  
wst k , cerat , chustk  na oczy, 
pomara cze, go dziki,  
cynamon (kora),  
ga zk  wierku, m k , cukier, lask  
wanilii, mak, itp. 

Przygotuj wspólnie ozdobny choinkowy a cuch na choink  lub girland  
ozdobn , dekoracj  na stó  wi teczny. Podsuszone skórki od cytryny 
i pomara czy popro  o nawleczenie lub zwi zanie sznurkiem.  
B d  one ród em kusz cego, wie ego zapachu.  
Pomara cze pole  nabi  go dzikami, tworz c ró ne kszta ty i wzory. 
Zapoznaj dzieci z przyniesion  wag .   
Pozwól zwa y  drobne przedmioty. Popro  o zanotowanie wyników.

Jak pachnie Bo e
Narodzenie?

fartuszek, sk adniki na ciasto  
na pierniczki (zgodnie z podzia em 
sk adnikó na grupy), foremki  
na pierniczki/ciastka, skórka obrana  
z pomara czy, cytryny, sznurek.Omów zagadnienie jednostek wagi.  

W swobonej rozmowie przeka  informacje o ich zastosowaniu.  
Dokonaj pomiarów na wadze ró nych sk adników przyniesionych  
do przygotowania ciasta na pierniczki, umieszczaj c je w ró nych 
naczyniach. Zaproponuj krótki quiz: szacowanie ci aru.  
Skontruuj wspólnie wag  z dr ka, woreczków i wst ki.

Rozwa ni, uwa ni i wa cy

Zapro  dzieci do wspólnego przygotowania pierniczków.  
Rzozpocznij  od omówienia organizacji pracy i jej kolejnych etapów:  
1. higiena pracy,  
2. odmierzanie sk adników ciasta,  
3. formowanie i wypiekanie pierników.  
Po zako czonej pracy zapowiedz degustacj , któr  przeprowad   
na przed wi tecznych uroczysto ciach klasowych.

Domek z piernika

umie  zdanie:  
„Ile to jest:  
kopa, tuzin, po owa, wier ".

zapisz graficznie i liczbowo okre lone 
poj cia kopa, tuzin, po owa, wier .

popro  rodziców o ksi k  kucharsk  
z której wybierz jeden najbardziej 
interesuj cy przepis i zilustruj  
go w zeszycie.

Popro  dzieci o zaj cie miejsc w kr gu.  
Zaintonuj rymowanke na po egnanie:  
„Chwy my si  za r ce oraz u miechnijmy wraz. 
Do widzenia i do jutra, egnamy was." Po egnannie
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Siedz c z dzie mi w kole wypowiadaj zdania bez doko czenia. 
Zadaniem dzieci jest je doko czy . Ka de zdanie obiega ca  grup   
i inicjuje nast pne do doko czenia. Przyk ad zda : 
„Jest mi mi o  kiedy...",  
„Czuj  si  dobrze kiedy...",  
„Jestem radosny podczas...".

Zako cz kropk Co wed ug ciebie oznacza has o:  
„dobro powraca"? 
Jaki to jest: dobry uczynek?  
Poka  swoim cia em, poprzez gesty i mimik , 
czym jest dobroczynno .

Odczytaj wiersz ks. J. Twardowskiego „Dlaczego jest wi to Bo ego 
Narodzenia". Pozwól dzieciom na zinterpretowanie jego tre ci.  
Pole  by dzieci zredagowa y kolejne wersy odpowiedzi na pytanie 
postawione w tytule.

Pytanie o wi ta

Ucze : 
interpretuje ruchowo okre lenia dotycz ce pogody, 
interpretuje tre  wiersza,  
redaguje samodzielnie kolejne strofy wiersza, 
wykonuje wspólnie ortogram z liter  „ ", 
wykonuje wiczenia w edytorze grafiki, 
sk ada przed samym sob  obietnice odno nie 
zmiany swojego zachowania. 
 

Popro  o odczytanie wiersza Haliny Szayerowej „W dzie  Wigilii". 
Popro  dzieci o udzielenie odpowiedzi na pytania:  
„Czy potrafimy zwolni  tempo ycia w wi ta i nie nakr ca  si  zb dnie 
w okresie przed nimi?".  
„Czy tak e wtedy czynimy dobro, czy pami tamy by czyni   
je na codzie , a nie tylko od wi ta?".

W dzie Wigilii

14.2 Dobrze czyni  
dobro

wiersze: 
J. Twardowskiego „Dlaczego jest 

wi to Bo ego Narodzenia",   
Haliny Szayerowej „W dzie  Wigilii", 
kolorowe kredy.

Powied : „ nieg nie y, bia y le y, na chodniku i na odzie y...".  
Pole  by dzieci stworzy y zdania, w których znajduje si  jak najwi cej 
okre lonej trudno ci ortograficznej.  
Wykonaj wspólnie ortogram z liter  „ " w zeszytach. Nast pnie dzieci 
decyduj  w wyborach, który z nich zostanie przerysowany na tablic .

Stwórzmy ortogram

kredki. 

Powied : „W wielu domach przez ca y rok obowi zuje pewien niepisany 
podzia  obowi zków". Omów z dzie mi jakie to mog  by  obowi zki. 
Zainicjuj rozmow  na temat: „Jak wygl da tworzenie 
przed wi tecznych planów dzia ania?”. Popro  o wypisanie na tablicy 
czynno ci do wykonania przed wi tami. Dopilnuj by zastosowa y 
czasowniki (zaimki). Zach  je aby z o y y przed sob  samym obietnic  
wsparcia rodzin podczas wykonywania prac przed wi tecznych prac.

Strategia przed wi teczna
rodzinny plan dzia a

W pracowni komputerowej przypomnij nazwy poszczególnych 
elementów sk adowych komputera. Wykonaj wiczenia w edytorze  
grafiki. Dzieci trenuj  sporz dzanie kompozycji z figur geometrycznych, 
wype niaj  je miedzy innymi kolorem, tekstur . Pole  zapisanie 
wyników prac i ich zapezentowanie w trybie pe noekranowym: 
fullscreen.

nie ek nie y na monitorze

umie : ortogram z liter  „ ".

zapisz wymy lone przez siebie 
propozycje czynienia dobra przez  
III klasist .

Podziel dzieci w grupach. Pole  by utworzy y ko a. Zadaniem dzieci  
jest przedstawienie ruchem zjawisk pogodowych: jeste cie chmur  
nie n , jeste cie padaj cym gradem, jeste cie nie n  zawiej , 

jeste cie opadaj cymi p atkami niegu, jeste cie lodowymi soplami.  
Ko cz c zabaw  popro  dzieci o opisanie swoich odczu  podczas 
odgrywania okre lonych zjawisk. 

Zimowe nastroje pogodowe
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Popro  dzieci aby usiad y obok Ciebie w kole odwróceni plecami do 
siebie. Nast pnie: zamykaj  oczy, api  si  za r ce i wyobra aj  sobie, 
e s  gwiazd . Pole  by podzieli y si  swoimi wra eniami i odczuciami. 

Przypomnij, e ca e szcz scie nie jeste cie w przestrzeni kosmicznej, 
gdzie cia a niebieskie s  odleg e od siebie, ale w klasie gdzie wszyscy 
s  razem. Powied : „ wi ta w ró nych cz ciach kraju wygl daj  nieco 
odmiennie. Jedn  z ró nic jest posta  która pozostawia podarunki".

Gwiezdny u cisk Dlaczego dzielenie si  op atkiem jest  
tak wa n  chwil  w wieczór wigilijny? 
Wymy l has o powitalne dla Miko aja. 
Co zrobi by Miko aj, gdyby zepsu y mu si  
sanie? Jak dowióz by dzieciom prezenty?

Zadaj pytanie „Kto przynosi upominki?". Przeprowad  rozmow   
z dzie mi, czy znane s  im postaci takie jak: Gwiazdor, Dzieci tko, 
Anio ek, Dziadek Mróz?  Wska  na mapie kraju regiony o których 
mowa. Nast pnie przeanalizuj wspólnie z dzie mi charakterystyczne 
potrawy na stole wigilijnym, jakie znajdziemy w Wielkopolsce,  
a jakie na Kaszubach?

Nieco odmienne,
a jednak te same

Ucze : 
potrafi wskaza  na mapie region kraju o jaki jest 
pytany, 
lokalizuje dany region przez omówienie kierunków 
geograficznych, 
zna zyczaje i tradycje bo onarodzeniowe, 
zna kol dy, piewa wraz z grup .

Przeprowad  pogadank , podczas której dzieci swobodnie b d  mog y 
wypowiedzie  si  na temat wi t w ich domu. Zadaj pytanie: 
„Jakie rytua y wi teczne panuj  w naszych rodzinach?". 
Zach  dzieci do wyobra enia sobie, e to oni przygotowuj  wieczerz . 
Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat „Jak wygl da by stó  wigilijny?".

Wigilijna wieczerza

14.3 Jest taki 
dzie ...

opowiadanie ks. J. Twardowskiego  
„O op atku",  
zdj cie obrazu: 
T. Makowskiego " nieg", 
R. Malczewskiego „Krajobraz zimowy", 
piosenk  De Su „Kto wie" i jej tekst.

Popro  o odczytanie opowiadania ks. J. Twardowskiego „O op atku". 
Zaaran uj rozmow  o obyczaju dzielenia sie op atkiem z bliskimi 
podczas kolacji wigilijnej. Zadaj pytania z pro b  o odpowiedzi: 
„Czego symbolem jest op atek?" 
„Czego yczymy sobie podczas dzielenia si  nim z bliskimi?".

Bia y, kruchy, symbol zgody

papierowe torebki.

Odtwórz piosenk  zespo u De Su „Kto wie". Wspólnie z dzie mi  
za piewaj piosenk . Nast pnie przeanalizuj jej tekst.  
Pole  wyklaskanie rytmu i swobodne za piewanie „pe nym gard em". 
Zaznacz, jak wa ny jest oddech podczas piewu. Wska  te momenty, 
w których nale y nabra  powietrza podczas piewu. Zaproponuj 
wiczenie oddechowe przy wykorzystaniu papierowej torebki.

Roz piewani na wi ta

Zaprezentuj dzieciom obrazy Tadeusza Makowskiego „ nieg"  
i Rafa a Malczewskiego "Krajobraz zimowy".  
Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Czy krajobrazy te wzbudzaj  emocje?". 
"Je li tak to jakie?". 

Sztuka niegiem otulona

umie : tekst piosenki „Kto wie".

napisz yczenia wi teczne, które 
chcia by /chcia aby  przes a   
do kogo  s awnego lub popularnego, 
okre l kto to jest i dlaczego 
dokona e / a  takiego wyboru?

Przygotowany arkusz w kszta cie kwiazdy roz ó  na pod odze.  
Popro  dzieci, aby na karteczkach wypisa y swoje uczucia i emocje 
jakie towarzysz  im w okresie przed wi tecznym. Niech umieszcz  je 
na arkuszu. Zainicjuj swobodne wypowiedzi na ich temat. Popro  dzieci 
o wskazanie tych emocji, których nie chcia yby widzie  w czasie 
przed wi tecznym.

Gwiazdeczka
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ogl dania i s uchania (widowisko, b d  s uchowisko) „Jese ek". 
Przypomnij: kto kogo odgrywa  podczas klasowych „Jase ek" w minionych 
latach, jakie postacie pojawi y si  w historii. Zapytaj o wra enia dzieci  
z takiego pocz tku zaj ? Przeprowad  pogadank  o innych odbiorcach,  
o ludziach nieobchodz cych wi t z racji innego wyznania. Zaszczep  
w dzieciach postaw  poszanowania do innych kutur i wyzna .  
Porozmawiaj o tym, e inno  nie jest z a, jest tylko odmienna. 
Zapro  dzieci do zapozania si  z tym epidioskopem.  
Zademonstruj jego obs ug . W ramach prezentu wi tecznego zorganizuj 
seans klasowy, bajki z kliszy.

Jakiego koloru u y by  do namalowania swojej 
rado ci z nadchodz cych wi t? Dlaczego? 
Któr  rol  chcia by  odgrywa  w Jase kach?Nastrojeni 

przed wi tecznie

Przypomnij kol dy, które brzmi  jak ko ysanki. Jednym ze skojarze  
b dzie „Lulaj e Jezuniu", któr  dzieci ju  potrafi  za piewa .  
Zaproponuj, aby teraz nauczy y si  odgrywania tej melodii na instrumencie; 
na dzwonkach. Gr  na instrumentach, poprzed  krótkim instrukta em  
jak obchodzi  si  z instrumentem, jak uderza  pa eczkami.  
Omów zapis kolejnych d wi ków.

Ucze : 
zna obyczaje i tradycje wi teczne, 
szanuje inne kultury i wyznania, 
wie czym s  Jase ka, 
potrafi zagra  na dzwonkach melodi  kol dy 
„Lulaj e Jezuniu", 
swobodnie wypowiada si  na dany temat, 
tworzy wyimaginowan  histori  wraz z grup , 
wykonuje prac  plastyczn : portret postaci, 
zgodny z zanotowanym opisem cech 
charakterystycznych.

Zagrajmy razem „Jase ka": widowisko lub s uchowisko 
dla dzieci,  
epidiaskop,  
klisze z bajk ,   
wiersz „Pewnej nocy przed wigili " 
Clement Clark Moore,  
t umaczenie B. Ciecierska,  
instrumenty muzyczne: dzwonki,  
p yt  z kol dami, 
teksty kol d i pastora ek.

Zapro  dzieci do rozmowy o obyczajach i tradycjach wi tecznych,  
w celu od wie enia informacji, jakie dzieci ju  posiadaj . Pole  by usiad y 
w kole i opowiedzia y po jednym zdaniu ka de na temat znanych im historii 
o przygotowaniach do wi t. Na zako czenie zadania za piewaj kol d . 
 
Przeprowad  Quiz muzyczny: „Jaka to kol da?". Quiz polega na 
rozpoznaniu kol d po tzw. intro muzycznym oraz po pierwszych wersach.  

14.4 Hej kol da, 
kol da!

Jaka to kol da?

Powied : „Zapewne wi kszo  z dzieci ma ju  przygotowane drobne 
upominki. Ka dy stara si , by osoba obdarowywana by a szcz liwa". 
Zastanów si  wspólnie, czy wiersz  mo e by  trafionym prezentem  
bo onarodzeniowym dla dzieci.  
Powied : „Taki prezent otrzyma y dzieci pewnego pisarza, w wierszu 
„Pewnej nocy przed wigili " autorstwa Clement Clark Moore".  
Zadaj pytanie „Co w a ciwie oznacza okre lenie: trafiony prezent?".  
Przeczytaj wiersz ponownie. Zwró  uwag  na opis Miko aja.  
Popro  by dzieci wykonota y charakterystyk  w zeszytach.

kredki,  
blok rysunkowy,  
piewnik kol d.

Trafiony prezent

umie : tytu y kol d, jakie uda o si  
odgadn  podczas quizu.

stwórz list  przebojowych kol d, które 
piewane s  w okresie wi t Bo ego 

Narodzenia w Twoim domu.

wykonywa  obliczenia do zadania z tre ci   
i w zakresie do 100,  
zapisywa  poprawnie gramatycznie i ortograficznie 
podane tre ci,   
napisa  notatk , list, zaproszenie.Zgodnie z opisem zawartym w wierszu poznanym przed chwil , dzieci 

wykonuj  portret pami ciowy Miko aja. Na kartce z bloku, wykorzystuj c 
przyniesione kredki staraj  si  najwierniej odda  swoje wyobra enie  
o wi tym, uzupe nione opisem wynotowanym w zeszycie.  
Popro  o podpisanie prac loginem: które ma by  symbolem lub ma  
kompozycj  kszta tów. Zwró  uwag  by by  taki sam na stronie w zeszycie 
i na kartce z portretem. Na zako czenie stwórz wspólnie klasow  galeri  
portretów miko ajowych.

Portret wi tego zapisz: charakterystyk  Miko aja 
wynikaj c  tre ci wiersza, 
wklej zaprojektowany symbol 
zast puj cy podpis pracy plastycznej.
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Popro  o zaj cie miejsc na dywanie. Zaprezentuj przygotowane 
instrumenty: janczary, trójk t, b benek i grzechotka. Ustal wspólnie do 
kazdego instrumentu czynno . Dzieci s ysz c janczary; truchtaj , 
b benek; witaj  si  z najbli ej stoj cymi kolegami, podaj c im d onie, 
grzechotk ; rytmicznie maszeruj , trójk t; k aniaj  si .

Witamy si Dlaczego o okresie wi t Bo ego Narodzenia, 
jak i Nowym Roku mówi si , e to dobry czas 
na zmiany? 
Co postanowi e  zmieni  w przysz ym roku?

W obecnym okresie przed wi tecznym wiele mówi si  o czasie. 
Przypomnij zagadnienia zwi zane z czasem. Przeprowad  wiczenia  
w odczytywaniu godzin, jakie wskazuj  zegary ze wskazówkami  
i cyfrowe. Zadaj dzieciom kilka zada  na obliczenia godzinowe:  
za godzin , za kwadrans, za 5 minut, czyli o której?

Która godzina?

Ucze : 
odczytuje godzin  z zegara, 
orientuje si  w systemie 12- i 24-godzinnym, 
pos uguje si  poj ciami: „minuta", „godzina", 
„kwadrans" i potrafi wykona  proste obliczenia, 
czyta ze zrozumieniem, 
pracuje zespo owo, realizuj c wspóln  wizj  
plastyczn , 
indywidualizuje yczenia w ród kolegów  
i kole anek.

Zaproponuj dzieciom odczytanie w ciszy opowiadania  
ks. J. Twardowskiego „O pó nocy" z ksi ki „Nowe patyki i patyczki". 
Przeczytaj tekst po raz drugi, ale tym razem na g os. Popro  dzieci  
by okre li y, ró nice w odbiorze tekstu czytanego w ciszy i tekstu 
s uchanego. Omów opowie . Pole  by dzieci spróbowa y wyci gn   
z niej wnioski dla siebie.

Wyj tkowa pó noc

14.5 Czas zmian, 
zmiana w czasie

instrumenty:  
janczary, trójk t, b benek, grzechotka,  
teksty opowiadania  
ks. J. Twardowskiego „O pó nocy"  
z ksi ki „Nowe patyki i patyczki".

Z przygotowanych w minionym tygodniu ozdób wi tecznych,  
pole  stworzenie galerii, umieszczaj c je na klasowej choince.  
Dekorowanie choinki rozpocznij od wiatelek, a nast pnie ozdób  
i a cuchów. Podczas wspólnej pracy piewaj kol dy. Na zako czenie 
prac za piewaj wspólnie piosenk  „Choinko pi kna jak las".

Dekorowanie klasowego
drzewka

op atek.

Podczas dzielenia si  op atkiem pole  by dzieci z ó y y sobie yczenia:
zindywidualizowane, szczere i pe ne nadziei na ich spe nienie.

Z ó my sobie yczenia

Siedz c w kole zach  dzieci do zastanowienia si  nad tym, jakie 
cechy lubi  w swoich kolegach i kole ankach. Zabawa polega  
na podawaniu do siebie klasowej maskotki lub woreczka i doko czeniu 
zdania: „Lubi  w Tobie...". 

Lubi w Tobie

umie : yczenia wi teczne  
i noworoczne dla dzieci.

spraw rado  sobie i bliskim, staraj c 
si  by te wi ta by y pe ne spokoju, 
zgody, rado ci i nadzei.

Pole  by dzieci usiad y w kole i poda y sobie r ce. Popro  by ka de z 
dzieci zmk o oczy i skupi o swoje my li na marzeniu do spe nienia  
w nadchodzacym roku. Pu  Iskierk  dziecku siedz cemu przy Tobie, 
która obiega ca  grup . Nast pnie zapro  dzieci do pocz stunku 
wi tecznego, sk adaj cego si  z wcze niej upieczonych pierniczków.

Do zobaczenia
w Nowym Roku
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaPoj cie „karnawa ". Praca ze s ownikiem.  

Poszukiwanie synonimów. Opis stroju karnawa owego.  
Pisownia wyrazów z zako czeniem „-ów".  
Tworzenie menu. Redagowanie zaproszenia.  
U ywanie zwrotów grzeczno ciowych w korespondencji. 
Interpretacja tekstu wiersza Doroty Gellner „Karnawa ".

Zapisywanie cyfr rzymskich.  
Obliczenia przy u yciu miary krawieckiej.  
Zdejmowanie miary.  
Rozwi zywanie zada  z mno eniem w zakresie 100. 
Obliczenia pieni ne i wagowe.  
Poj cia „liczba" i „ilo ". Dokonywanie zakupów.

15.1 Dooko a 
wiata karnawa u

Wyja nienie poj cia „karnawa ".  
Praca ze s ownikiem.  
Poszukiwanie synonimów s owa „karnawa ". 
Odnajdywanie na globusie i mapie wiata 
miejsc s ynnych zabaw karnawa owych. 
Okre lanie kierunków wiata.  

wiczenia w zapisywaniu cyfr rzymskich.  
Biegi sztafetowe.  
Doskonalenie pozycji startowej do biegu.

Odnajdywanie miejsc na mapie i globusie.  
Okre lanie kierunków wiata na mapie.   
Ró nice temperatur pomi dzy ró nymi rejonami kuli 
ziemskiej w miesi cu styczniu. Komponowanie menu  
z naciskiem na produkty korzystne dla zdrowia.

15.2 Kolory 
karnawa u

Ogl danie strojów karnawa owych z ró nych 
stron wiata. Notowanie opisu w zeszycie. 
Pisownia ko cówki „-ów" w zako czeniach 
wyrazów. Projektowanie elementów strojów 
karnawa owych. Obliczenia krawieckie  
przy u yciu miary krawieckiej (metra). 
Pos ugiwanie si  ig .  
Nauka ciegu „przed ig ".  
Zasady bezpiecznego pos ugiwania si  ig . 

Poznanie ró nych zwyczajów, ta ców, strojów 
karnawa owych w Europie i poza jej granicami. 
Rozró nianie krajów z UE i spoza UE.  
Wspólne planowanie i ogranizacja klasowego przyj cia.  

15. Karnawa 15.3 Tak si  bawi, 
ta czy wiat

Analogie, Problem miesi ca: stycze .

Poznawanie zabaw karnawa owych z Europy  
i wiata. Nauka podstawowych kroków ta ca: 
samba, salsa, walc wiede ski, polka.  
Nauka piosenki „Raz do roku jest karnawa "  
M. Terlikowskiej i L. Miklaszewskiego. 
Notowanie s ów w zeszycie.  
Rozwi zywanie zada  z mno eniem  
w zakresie 100.  
Nauka gry piosenki na flecie prostym. 

S uchanie muzyki karnawa owej.  
Nauka ta ca: polka, walc wiede ski, samba, salsa. 
Nauka gry na flecie prostym piosenki „Raz do roku  
jest karnawa "  M. Terlikowskiej i L. Miklaszewskiego. 
Odtwarzanie rytmów kastanietami i marakasami.

Tworzenie wybranych elementów strojów karnawa owych 
z ró nych materia ów i tkanin.  
Nauka szycia ig  - cieg „przed ig ".  
Omówienie zasad BHP podczas pos ugiwania si  ig .

15.4 Na 
karnawa owym

Poznanie da  karnawa owych z UE i spoza UE. 
Karnawa owe menu z o one ze zdrowych 
produktów. Obliczenia pieni ne i wagowe. 
Planowanie porcji.  
Rozró nianie poj  „liczba" i „ilo ".  
Wizyta w sklepie i zakup produktów.  
Tworzenie karnawa owych zaprosze   
z u yciem komputera i drukarki.

Pisanie zaprosze  w programie do edycji tekstów  
(Writer lub Word). Edycja tekstów: zmiana czcionki, 
pogrubienie, kursywa, wstawianie obrazu.  
Drukowanie zaprosze . 15.5 Zapraszamy 

do zabawy

Interpretacja krótkiego wiersza pt. „Karnawa " 
Doroty Gellner. Przygotowanie wystroju sali. 
Sklejanie klasowej girlandy.  
Przygotowanie pocz stunku.  
Przypomnienie zasad bezpiecznego 
pos ugiwania si  no em.  
Klasowe przyj cie.  
Prezentacja strojów i da  karnawa owych.

Nauka wybranych elementów karnawa owego ta ca. 
Taniec limbo - zabawa z poprzeczk .  
Biegi sztafetowe.  

wiczenie pozycji startowej wysokiej. 
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Przed wej ciem dzieci do sali postaraj si , aby gra a w niej weso a 
muzyka. Usi d  w kole, trzymaj c kastaniet powitaj wszystkich. 
Nast pnie wystukaj i wypowiedz s owa "Witaj Ma ku, witam Ci ,  
to karnawa owy dzie " (u yj imienia dziecka siedz cego obok). 
Nast pnie przeka  instrument i popro  o kontynuacj . Po powitaniu 
popro  o wypowiedzi na temat wydarze , które mia y miejsce podczas 
przerwy wi teczno - noworocznej.

Rytmiczne powitanie
Wyobra  sobie, jak karnawa  b dzie wygl da  
w przysz o ci? 
Je li w Brazylii stroje karnawa owe wygl daj  
jak bogate stroje k pielowe, jak na karnawa  
ubieraj  si  mieszka cy Grenlandii? 
O co zapyta by  mieszka ca Rio de Janeiro 
albo Wenecji podczas karnawa u?Pole  odszukanie w encyklopedii oraz Wikipedii znaczenia  

i pochodzenia s owa ,,karnawa " lub ,,zapusty".  
Zapisz wybran  definicj  w zeszycie. Napisz na tablicy s owo  
,,karnawa ". Popro  dzieci by w formie mapy poj ciowej  
zapisa y jego synonimy wymy lone lub znalezione w s owniku.  
Nast pnie synonimy u ó  w kolejno ci alfabetycznej.  
Pole  zapisanie ich w zeszytach. 

O co chodzi z karnawa em?

Ucze : 
opisuje wybrane zwyczaje karnawa owe z ró nych 
rejonów wiata,  
nazywa i ta czy ró ne ta ce,  
wskazuje kierunki wiata na mapie,  
stosuje zasad  pisowni ,,-ów", ,,-ówka", ,,-ówna"  
w zako czeniach wyrazów,  
zapisuje cyfry rzymskie w nazwach miesi cy.

Podziel klas  na grupy w zale no ci od tego, ile karnawa owych miast 
maj  odszuka . Dzieci otrzymuj  ma e kartki z informacjami na temat 
s awnych karnawa ów w ró nych cz ciach wiata. Na mapie wiata  
i globusie wskazuj  i zaznaczaj  miejsca najs awniejszych karnawa ów 
wiata: Rio de Janeiro (Brazylia), Wenecja (W ochy), Rijeka 

(Chorwacja), Kolonia (Niemcy), Nicea (Francja), Montevideo (Urugwaj), 
region Kaszub (Polska).

Karnawa owy wiat

15.1 Dooko a wiata 
karnawa u

fiszki z informacjami o karnawale 
(ta ce, zwyczaje) w ró nych  
miejscach wiata: Rio de Janeiro, 
Kolonia, Wenecja, Rijeka, Nicea, 
Montevideo, Kaszuby,  
kastaniet, encyklopedi ,  
s ownik synonimów, globusy,  
map  wiata, zak adki indeksuj ce  
do ksi ek (lub karteczki 
samoprzylepne à la post-it),  
d ugie balony (jak do modelowania).Pole  by dzieci ustawi y si  przed map  (pojedy czo).  

Wydaj polecenia  dotycz ce kierunków wiata. Przyk ady:  
,,Na zachód od Polski le y kraj o nazwie..., na po udniowy wschód od 
miasta Wenecja znajduje si ..., na pó noc od miasta Montevideo le y..." 
Wykorzystaj do tego zadania wszystkie odnalezione wcze niej miasta 
karnawa owe.

Poka , poka gdzie to
jest

Wyja nij dzieciom, e karnawa  w Polsce trwa od wi ta Trzech Króli  
(6 stycznia) do rody Popielcowej ( wi to ruchome). Zapisz na tablicy 
cyfry rzymskie od I do XII. Nast pnie pole  zaznaczenie ró nymi 
kolorami miesi ce, w których karnawa  odbywa si  w innych krajach. 

Ile trwa karnawa ?

Popro  dzieci o zapisanie w zeszytach regu y ortograficznej. 
Powied : ,,W wyrazach ko cz cych si  na ,,-ów", ,,-ówka" lub ,,-ówna" 
zawsze piszemy ,,ó". Wyj tki to: ,,suw", ,,zasuwa",,,wsuwka", ,,skuwka" Karnawa ów stówka, a od

nich boli g ówka
zapisz odnalezione synonimy 
s owa ,,karnawa " które zostan  
uporz dkowane alfabetycznie.

zapisz: s owo karnawa , jego 
znaczenie i synonim w kolejno ci 
alfabetycznej,   
zasad  pisowni wyrazów  
z  "-ów", ,,ówka", ,,ówna" oraz wyj tki.

znajd  i zapisz w zeszycie w postaci 
tabeli 15 wyrazów z ko cówk   
,,-ów", ,,-ówka", ,,-ówna",  
wraz z ich wymian .

Na sali gimnastycznej  wyja nij dzieciom start z pozycji wysokiej. 
Podziel dzieci na dru yny czteroosobowe, a sal  na 4 dystanse.  
Ka da dru yna otrzymuje balon, który b dzie karnawa owym ber em. 
Dru yna ustawia zawodników na pocz tku ka dego dystansu,  
a zadaniem ka dej z nich jest jak najszybsze pokonanie wszystkich 
odcinków z przekazywaniem ber a. Zawody mo na rozegra   
w systemie pucharowym (na raz startuj  dwie dru yny).

Karnawa owy bieg
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Zapro  dzieci do zabawy w zmienionej wersji ,,Król Hakuna". Dwójka 
dzieci siada naprzeciw grupy. Wszyscy mówi : ,,Król karnawa u siedzi 
na tronie, król karnawa u wo a swój lud". Król lub królowa wzywaj  
jedn  osob : ,,Niech przyjdzie Janek!". Dziecko pyta: ,,Królu 
karnawa u, jak mam przyj "? A król dowolnie: ,,przyjd  ty em" (,,w 
podskokach",,wielkimi krokami" itd.). Po dotarciu do króla dziecko siada 
obok. Zabawa ko czy si , kiedy wszystkie dzieci zasi d  obok króla.

Król karnawa u Który kolor jest najbardziej karnawa owy? 
Wymy l z kole ank  lub koleg  taniec ig y  
z nitk . Zademonstrujcie go.

Wy wietl prezentacj  ró nych strojów karnawa owych.  
Zadaniem dzieci jest: obserwowanie i opisywanie strojów, 
porównywanie ich ze sob , wypowiadanie w asnego zdania  
(ocena wygl du). Ka de dziecko stara si  wybra  sobie jeden element 
(mniejszy lub wi kszy), który b dzie wzorem dla jego w asnego 
projektu cz ci stroju karnawa owego.

Podgl danie strojów

Ucze : 
opisuje elementy strojów karnwa owych,  
dokonuje pomiarów miar  krawieck  (metrem), 
biegle pos uguje si  jednostkami centymetr, metr, 
u ywa niestandardowej jednostki miary, 
bezpiecznie pos uguje si  ig ,  
u ywa ciegu „przed ig " w szyciu r cznym, 
stosuje obliczenia miar z wykorzystaniem 
mno enia.

Pole  by ka de dziecko zaplanowa o z jakich materia ów wykona swój 
element stroju karnawa owego. Zwró  uwag  by dzieci okre li y 
ile potrzebuj  danego materia u, jakie wybior  cekiny, gumki, sznurki, 
wst ki itd.

W pracowni projektowej

15.2 Kolory 
karnawa u

prezentacj  multimedialn  pokazuj c  
ró ne rodzaje strojów karnawa owych, 
papierowe miarki krawiecie  
dla ka dego dziecka (np. z marketu 
budowlanego czy salonu meblowego), 
k bek w óczki.

Przeka  ka demu dziecku metr krawiecki. Popro  by dzieci pomog y 
sobie na wzajem zdj  miar  wymagan  do wykonania pracy.  
Dzieci wzajemnie mierz  wzrost, obwody swoich g ów, pasa, d ugo ci 
ko czyn. Wyniki zapisuj  w zeszytach na narysowanych sylwetkach 
cia a ludzkiego. 

Na miar

elementy pomocne do szycia stroju 
karnawa owego, typu: no yczki, 
kawa ki tkanin, gumki, ig y, nici, guziki, 
cekiny, wst ki, sznurki, piórka.

Popro  by dzieci rozpocz y wycinanie zmierzonych elementów strojów 
karnawa owych z dost pnych tkanin. Po wyci ciu powtórz zasady 
bezpiecznego pos ugiwania si  ig . Zademonstruj jak wygl da prosty 
cieg ,,przed ig ". Pole  by dzieci samodzielnie nawlek y ig y  

i rozpocz y szycie.

W pracowni krawieckiej

Pole  by dzieci wybra y niestandardow  jednostk  miary, np.: o ówek, 
d o , stopa, kartka, sznurek. Dzieci mierz  d ugo  i szeroko  np. 
swoich stolików u ywaj c tych miar. Wyniki zapisuj  w zeszytach  
(stolik ma 4 o ówki szeroko ci). Nast pnie miar  krawieck  sprawdzaj  
d ugo  wybranych przez siebie jednostek i staraj  si  okre li  wielko  
stolików (o ówek ma 15 centymetrów d ugo ci, czyli stolik ma 4x15cm 
d ugo ci). Po obliczeniach popro  o sprawdzenie wyników miar .

Metry, metry, centymery

narysuj przyk adow  sylwet  
cz owieka (je li nie chcesz rozró nia  
p ci sylwety, mo esz u y  wzoru 
sylwety postaci o nazwie „ciastek").

narysuj sylwety i na nich zapisz  
swoje wymiary, 
zapisz nazw  wybranej 
niestandardowej jednostki miary,  
a nast pnie wyniki pomiarów.

zmierz miar  krawieck  obwody  
g ów twoich domowników,  
zastanów si , dlaczego obwody 
waszych g ów si  ró ni ?, 
zapisz pomiary i odpowiedzi  
w zeszycie.

Zapro  dzieci do udzia u w zabawie z piosenk  ,,Nitko, nitko".  
Dzieci stoj  w kole trzymaj c si  za r ce, piewaj  s owa 
piosenki ,,Nitko, nitko, hej nite ko, zwijaj mi si  równiute ko, w adne 
kó ko mi si  zwi , tylko mi si  nie zerwij". Podczas piewania jedna 
osoba prowadzi kó ko, puszczaj c jedn  d o  i po wewn trznym 
obwodzie ko a w druje do rodka. W efekcie powstaje pl tanina,  
któr  podczas drugiej zwrotki trzeba rozwi za .

Zabawa
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Odtwórz filmy prezentuj ce ta ce z ró nych stron wiata. Popro   
by dzieci postara y si  zapami ta  jak najwi cej ruchów i rytmów.  
Podczas ogl dania omów zauwa one ró nice. Zwró  uwag  na tempo, 
u o enie cia a, ruchy stóp itd. Omów z dzie mi kraje pochodzenia tych 
ta ców.

Ta ce Taniec to mi dzy innymi opowie  cia a  
o emocjach. Jak my lisz, o jakich opowiada 
twój taniec? 
Taniec i muzyka s  nierozerwalne.  
Jak w takim razie ta cz  osoby nies ysz ce? 
Którym ta cem wraca by  do domu, gdyby  
nie móg  chodzi  tylko musia  ta czy ?Przy pomocy obejrzanych nagra  prze wicz z dzie mi kroki  

taneczne do ta ców: polka, salsa, samba, walc wiede ski.  
Jako pomoc mo esz wykorzysta  filmy instrukta owe dost pne  
w dowolnym serwisie internetowym z filmami.

Nauka ta ca

 
Ucze : 
poznaje ró ne rodzaje ta ca,  
odtwarza kroki taneczne samby, salsy, polki  
i walca wiede skiego,  
poznaje przyk ady zabaw dla dzieci  
z ró nych krajów wiata,  
wykonuje obliczenia pieni ne,  
rozró nia poj cie ilo  i liczba,  
dokonuje zakupów.

Powied : „Uderz kreta" czyli "Whack a mole"-zabawa z USA, stosowa- 
na nie tylko w karnawale. U ywa si  do niej specjalnej maszyny, z 
której wychylaj  si  pacynki. Nale y je uderza  mi kkim m otkiem, aby 
zdobywa  punkty. Dla uproszczenia mo na si  pobawi  wykorzystuj c 
chust  trzyman  pionowo przez dwie osoby. Osoby stoj  po dwóch 
stronach chusty. Jedna dotyka chusty z jednej strony tak, aby r ka 
odznacza a si  na materiale, a druga jak najszybciek jej dotyka. 

Uderz kreta

15.3 Tak si  bawi, 
ta czy wiat

nagrania utworów do ta ców:  
polka, samba, sala, walc wiede ski, 
nagrania przyk adów tych ta ców, 
poprzeczk  do ta ca Limbo,  
piniat  wype nion  przek skami  
(np. cukierki lub orzechy ziemne  
w skorupkach) na sznurku (mo na  
j  wykona  z gazety lub balona),  
chust , pi k , pieni dze klasowe,  
wizyt  w pobliskim sklepie.

Wszystkie dzieci w burzy mózgów wymy laj  dania które ich zdaniem 
mog yby pojawi  si  na karnawa owym stole i zapisuj  je w tabelach 
podzielonych na kolumny DANIE i SK ADNIKI. Jedyny warunek jest 
taki, aby by y to produkty zdrowe. Stwórz menu, którego dania 
wykonacie nazajutrz. Zapisz wyja nienie ró nicy pomi dzy s owami 
„liczba" i „ilo " z przyk adami na tablicy, a dzieci  w zeszytach. 
Nast pnie stwórz list  zakupów: oblicz liczb  i ilo  sk adników. 

Lista zakupów

 
torby na zakupy.

Pole  ka demu dziecku wylosowanie jednego sk adnika, który ma 
zakupi  podczas klasowego wyj cia do sklepu. Dzieci same dokonuj  
zakupów i pilnuj  poprawno ci oblicze . Staraj  si  okre li  ile powinni 
mie  pieni dzy, aby móc zakupi  towar.

Zakupy

Zapro  dzieci do zabawy z wybran  szybk  piosenk . Omów  
na czym polega zabawa z poprzeczk , czyli taniec Limbo (pochodz cy  
z Trynidadu). Ka dy uczestnik zabawy powinien tanecznym krokiem 
przej  pod poprzeczk  trzyman  przez dwie inne osoby, odchylaj c 
si  do ty u. Osoba, które przejdzie pod najni ej ustawion  poprzeczk , 
zostaje Królem Limbo.

Taniec Limbo, zabawa z
poprzeczk

zapisz wyja nienie ró nicy pomi dzy 
poj ciami „liczba" oraz „ilo "  
z przyk adami s ów  
dla obu przypadków.

zapisz w tabeli nazwy da  
karnawa owych (lewa kolumna)  
i sk adniki (prawa kolumna), 
wyja nienie ró nicy pomi dzy s owami 
„liczba" i „ilo ".

naucz którego  z domowników ta ca, 
którego kroki pozna e  dzisiaj. 

Zabaw  t  mo na urz dzi  w klasie lub na zewn trz w zale no ci od 
pogody. Zabawa dla dzieci Pochodz ca z Hiszpanii, ale najbardziej 
popularna w Meksyku, najcz ciej wykorzystywana podczas urodzin.  
W oryginalnej wersji w piniat  uderza si  kijem, ale dla klasy trzeciej 
mo na to utrudni . W powieszon  piniat  nale y uderzy  pi k  (ka dy, 
kto z apie pi k ) rzucaj c obur cz od do u (aby z agodzi  rzuty).  
Po pewnej liczbie uderze , piniata si  rozpadnie i uwolni przek ski.

Piniata
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Popro  dzieci o pokazanie dok adnie tych rzeczy, które wymieniasz. 
Powiedz, e s owo jest wa niejsze i eby uwa ali na r ce, bo mog  
myli . Wskazuj i wymieniaj nazwy prostych rzeczy: nos, okno, sufit, 
stó . Po chwili zabawy zmyl wszystkie dzieci, poka  sufit, a powiedz 
pod oga. Kto si  pomyli, siada na dywanie. Zmieniaj tempo zabawy. 
Zako cz w momencie kiedy wi kszo  klasy b dzie siedzie   
na dywanie.

Myliwskaz Które danie jest najbardziej rozrywkowe? 
Jaki polski przysmak przygotowa by   
dla mieszka ca Chin, a jaki dla W ocha?

Dzieci losuj  z woreczka nazwy da  z opisem i krajem pochodzenia. 
Proponowane dania: faworki i ró e karnawa owe (Polska), brigadeiros 
(Brazylia), nachos i salsa (Meksyk), bruschetta (W ochy), pita i hummus 
(Liban), sajgonki (Chiny, Wietnam, kraje Azji Po udniowo-Wschodniej) 
itd. Na tablicy przypnij po jednej stronie dania z UE, a po drugiej  
spoza UE. Wybrane dania pole  by dzieci opisa y w zeszytach  
(zapis ze s uchu).

Smaki wiata

 
Ucze : 
poznaje przysmaki z krajów UE i spoza UE, 
przygotowuje jedzenie z zachowaniem zasad 
czysto ci i BHP podczas u ywania no y, 
edytuje tekst w programie typu Writer,  
wkleja obiekt - obraz,  
drukuje zaproszenie.

Rozdaj dzieciom pa eczki do jedzenia. Poinstruuj je jak nale y ich 
u ywa . Nast pnie ka demu z nich na ó  na talerzyk po y ce ry u  
i zach  do jedzenia. Zjedz to po mojemu

15.4 Na 
karnawa owym 

stole

kartki z opisami da  z ró nych krajów 
wiata umieszczone w woreczku  

do losowania,  
magnesy,  
pa eczki do jedzenia,  
talerzyki,  
gotowany ry ,  
serwetki papierowe,  
szablony cz ci girlandy do wycinania 
z papieru z opisem zadania.

Popro  by dzieci zredagowa y tre  zaprosze  na pokaz zabaw 
karnawa owych i ta ców dla innych klas. Zwró  uwag  na poprawny 
sposób u ycia zwrotów grzeczno ciowych, typu Szanowna Pani, 
Szanowna Klaso itd. U ywaj c programu typu Writer dzieci edytuj  
tekst, wyszukuj  i wklejaj  obraz odpowiedni do tre ci, a nast pnie 
drukuj  zaproszenia w potrzebnej liczbie.

Zaproszenia

no e do owoców i warzyw  
bezpiecznie zapakowane  
do transportu,  
papierowe talerzyki.

Powtórz z dzie mi zasady higieny w przygotowaniu potraw.  
Omów dok adnie zasady bezpiecznego pos ugiwania si  no em.  
Pole  by dzieci zaplanowa y degustacj . Podaj liczb  go ci, któr   
potencjalnie zaprosz . Dzieci planuj  liczb  porcji. Kuchenne rezolucje

Popro  by ca a klasa zabra a ze sob  zaproszenia i przek ski  
do degustacji. Wszyscy w orszaku karnawa owym wyruszaj  do innych 
klas i nauczycieli. Zadaniem dzieci jest zaprosi  spotkane osoby na 
pokaz ta ców i zabaw, które pozna y podczas ca ego tygodnia zaj .  
Dzieci zach caj  równie  do spróbowania przek sek i opowiadaj  
o nich.

Orszak karnawa owy
przypnij magnesami karteczki  
z daniami z ró nych krajów  
dziel c je na te z i spoza  
Unii Eropejskiej.

zapisz kilka wybranych da  z ró nych 
krajów z zaznaczeniem podzia u  
na te z i spoza Unii Europejskiej.

wytnij z papieru 5 fragmetów girlandy 
u ywaj c do tego kolorowych kartek  
i szablonu wed ug instrukcji 
(na nast pnych zaj ciach sklejone 
zostan  w d ug  girland ).

Na zako czenie dnia pole  by dzieci podzieli y si  rolami na nast pny 
dzie  (spotkanie z zaproszonymi go mi). Dzieci ustalaj  mi dzy sob  
kto zajmie si  nauk  którego z ta ców, kto opowie o tradycjach i balach 
w innych krajach, a kto wy wietli prezentacj  zdj . Wodzireje
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Popro  aby ch tne dziecko przeczyta o wiersz Doroty Gellner 
„Karnawa ". Zainicjuj swobodne rozmowy na temat tego jak po ca ym  
tygodniu rozmów o karnawale dzieci patrz  na jego obchody.  
Zadaj pytanie: „Czy atwo jest organizowa  zabawy karnawa owe?" Wiersz na powitanie

Co by by o, gdyby karnawa  nie mia  ko ca? 
Co najbardziej zapami ta e  z dzisiejszego 
balu? Kiedy by o najweselej?

Pole  by dzieci sklei y lub zszy y zszywaczem w ca o ci przyniesione 
przez siebie fragmenty girlandy. Nast pnie popro  by zawiesi y je  
w klasie tworz c wspólny element wystroju. Klasowa girlanda

Ucze : 
interpretuje wiersz,  
aran uje przestrze  do wspólnych zabaw, 
przyjmuje go ci na swoim stanowisku  
zgodnie z zasadami dobrego zachowania.

Przygotuj z dzie mi sal  do przyj cia go ci. Zaplanuj wspólnie 
stanowisko z mapami, globusami, taneczne, z prezentacj  
multimedialn  itd. 

Przygotowanie sali

15.5 Zapraszamy  
do zabawy

kredki do malowania na skórze, 
pomoce towarzysz ce zaj ciom  
z ca ego tygodnia (o karnawale), 
aparat fotograficzny,  
zagadki z wiedzy o karnawale  
w woreczku do losowania,  
piniata wed ug wcze niejszego wzoru, 
lekka pi ka.

Dzieci przyjmuj  zaproszonych go ci pokazuj c im wszystkie swoje 
dokonania z ca ego tygodnia. Pokazuj  ta ce, których si  nauczy y, 
kraje, w których odbywaj  si  najs ynniejsze zabawy karnawa owe, 
opisuj  zabawy i dania karnawa owe, stroje, zapraszaj  dzieci  
do ta ca.

Do startu, gotowi? Bal!

karnawa owe przebrania,  
fragmenty klasowej girlandy.

Na jednym ze stanowisk wybrane dzieci maluj  twarze w dowolne 
wzory.

Malowane maski

Na zako czenie wspólnych zabaw zrób wspólne zdj cie z zabaw 
karnawa owych. Dzieci mog  równie  robi  zdj cia sobie nawzajem 
dbaj c o bezpieczne u ywanie aparatu.

Studio fotograficzne
zapisz s owa powitania dla go ci. 

opisz w zeszycie to,  
co zapami ta e /a  z dzisiejszej 
prezentacji dla innych klas. 

Przed rozbiciem piniaty zorganizuj quiz. W ramach quizu zadaj go ciom 
pytania na temat tego, o czym dzieci opowiada y podczas spotkania.  
W nagrod  za uczestnictwo w konkursie i uroczysto ciach dzieci wraz  
z go mi wspólnie rozbijaj  piniat . 

Studio fotograficzne
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klasaZapis noworocznych postanowie .  

Poj cie „rok przest pny". Pisanie z pami ci.  
Tworzenie liczby mnogiej od czasowników. 
Rozwi zywanie rebusów. Poj cie „legenda". Pisownia 
wyrazów z „H". Pisanie ze s uchu. Wiersze W adys awa 
Be zy. Stopniowanie przymiotników. Legendy polskie.

Obliczenia kalendarzowe. Podzia :  
roku na miesi ce, miesi ce na tygodnie, tygodnie na dni.  
Obliczanie stuleci wed ug daty.  
Zapisywanie znaków rzymskich (I-XXX).  
Stulecia.  
Rozwi zywanie zada  zwi zanych z odleg o ciami.

16.1 Noworoczne 
postanowienia

Tworzenie listy noworocznych postanowie . 
Tworzenie listy z ozdobnymi punktorami.  
Próby podsumowania starego roku.  
Malowanie ilustracji do kalendarzy.  
Zabawy ruchowe z mocowaniem.  
Nauka piosenki „Przyby  Nowy Roczek".

Wskazywanie na mapie Polski dawnych i obecnej stolicy 
Polski. Poszukiwanie informacji o: Gnieznie, Krakowie, 
Warszawie. 16.2 Klasowy 

kalendarz

Ogl danie ro nych rodzajów kalendarzy. 
Tworzenie grupowych kalendarzy.  
Oznaczanie uroczysto ci mi dzynarodowych, 
narodowych, lokalnych i klasowych.  
Okre lanie liczby dni w miesi cu na d oniach. 
Poj cie „rok przest pny".

Odnajdywanie ró nic w dawnych i dzisiejszych 
zwyczajach mieszka ców Polski.  
Poznawanie dziedzictwa kulturowego niematerialnego 
 w postaci legend i opowiada  historycznych. 16. Szybko mija 

czas 16.3 Królewskie 
czasy

Kalendarze.

Wiersze W . Be zy „Dawni królowie tej ziemi".  
wiczenia w pisaniu z pami ci.  

Banknoty z wizerunkiem w adców Polski. 
wiczenia w mno eniu w zakresie 100. 

Obliczanie i porz dkowanie iloczynów. 
Obliczanie wieku (daty urodzin i mierci). 

wiczenia w stopniowaniu przymiotników.
Nauka piosenki zespo u Fasolki „Przyby  Nowy Roczek".

Malowanie ilustracji do kalendarzy.  
Wybrane przyk ady architektury historycznej/zabytkowej. 
Projektowanie i wykonanie królewskiego witra u.

16.4 Dawne stolice 
Polski

Poszukiwanie informacji na temat stolic 
pa stwa polskiego (Gniezna, Krakowa, 
Warszawy).  
Obliczenia zwi zane z odleg o ciami.  
Czytanie wierszy W . Be zy „Kraków" i „Wis a", 
Interpretacja s ów przez dzieci. 
Tworzenie liczby mnogiej od czasowników. 
Projektowanie i wykonanie witra u.  
Gra w pa stwa - miasta.

Tworzenie listy punktowanej.  
Projektowanie grupowych kalendarzy.  
Drukowanie.  
Zabawy edukacyjne ze stron  www.kula.gov.pl. 16.5 Legendarny 

wiat

Wyja nienie poj cia „legenda".  
Rozwi zywanie rebusów.  
Pisownia wyrazów z „H".  
Powtórzenie zasad pisowni.  
Czytanie legend zwi zanych z histori  Polski. 
Zabawy z komputerem z zasobami na stronie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Zabawy ruchowe w mocowaniu.  
Dawne zabawy ruchowe dla grupy.



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

C r
dzieci

WWW.PROGRAM.4ELT.PL 3
klasa

Stoj c w kole powitaj dzieci i powiedz, e skoro zaczynamy Nowy Rok  
i nowy tydzie  ci gle trwaj cego karnawa u, to dzisiejsze s owa „dzie  
dobry" wyta czymy. Nast pnie ka de dziecko stoj c w kole sylabizuje 
dodaj c swoje imi  „dzie  - do - bry - mó - wi - Ka - sia". Podczas 
sylabizowania wykonuje dowolne, atwe ruchy. Klasa powtarza ruchy 
mówi c s owa „dzie  - do - bry - to - bie - Ka - siu".  

Witaj Nowy Roku
Czy stary rok by  dobry? 
Je li poprzedni rok jest stary, a obecny nowy, 
to jak nazwiesz ten rok w czerwcu?

Siedz c w kr gu ka de dziecko ko czy zdanie „Stary rok by ...",  
a nast pnie „Nowy rok b dzie...". Popro  by ka de dziecko swobodnie 
opowiedzia o o tym, co wa nego wydarzy o si  dla niego w zesz ym 
roku. Mo e równie  wyrazi  na g os yczenia co do tego, jak mo e 
wygl da  przysz y rok. Po ka dej udzielonej wypowiedzi grupa g o no 
mówi „Tego Ci yczymy!" 

Stary Rok by ,
Nowy b dzie...

Ucze : 
redaguje wspólnie propozycje klasowych 
postanowie  noworocznych,  
piewa piosenk  i ilustruje j  ruchem,  

projektuje list  z ozdobnymi punktorami  
w programie do edycji tekstu,  
samodzielnie u ywa drukarki komputerowej.

Przeprowad  burz  mózgów. Zapisz na arkuszu szarego papieru 
klasowe postanowienia noworoczne. Nast pnie w sali komputerowej 
(indywidualnie lub w podziale na grupy) w programie do edycji tekstów 
typu Writer, pole  utworzenie listy punktowej z wykorzystaniem 
dost pnych w programie ikon. Po rozplanowaniu listy, popro  o jej 
wydrukowanie i wywieszenie w klasie (praca grupowa) lub w domu 
(praca indywidualna).

Lista postanowie

16.1 Noworoczne 
postanowienia

arkusz szarego papieru,  
nagranie i s owa piosenki  
„Przyby  Nowy Roczek"  
z zapisem nutowym  
(do wklejenia do zeszytów),  
karteczki z nazwami miesi cy  
do losowania,  
lin  do przeci gania.  

Odtwórz dzieciom piosenk  „Przyby  Nowy Roczek" w wykonaniu 
zespo u Fasolki. Nast pnie pole  nauczenie si  jej s ów i melodii. 
Dzieci mog  wspiera  si  zapisem nutowym. Kiedy ju  swobodnie 
piewaj  piosenk , popro  by wspólnie zilustrowa y jej fragmenty 

ruchem.
Przyby Nowy Roczek

flamastry,  
farby,  
p dzle.

Pole  wylosowanie przez ka de z dzieci karteczki z nazw  miesi ca. 
Nast pnie popro  by dobra y si  w pary tak, aby powsta y dru yny  
z kompletnym rokiem. Przyk ad: 12 dzieci w jednej dru ynie lub 6 dzieci 
- ka de po 2 miesi ce. Zadanie polega na namalowaniu farbami 
obrazka pasuj cego do wylosowanego miesi ca. Obrazki pos u  
nazajutrz do kompletowania kalendarzy.

Malowane miesi ce

Na sali gimnastycznej na rozgrzewk  pobaw si  z dzie mi w zabaw  
„paj k i muchy". Wybrane dziecko jest paj kiem i stoi na rodku na 
jednej linii. Reszta dzieci ma za zadanie przebiega  przez sal . Paj k 
po z apaniu muchy umieszcza j  na linii i zamienia w paj ka. Paj ki 
biegaj  trzymaj c si  za r ce po linii i api  muchy (cwa  bokiem). 

Paj k i muchy
napisz znaki rzymskie  
i odpowiadaj ce im nazwy miesi cy.

wklej: 
s owa piosenki „Przyby  Nowy Roczek" 
zespo u Fasolki, 
zapis nutowy.

wyszukaj w kalendarzu,  
w miesi cu który wylosowa e ,  
wi t i uroczysto ci,  

wyniki poszukiwa  zapisz w zeszycie. 

Zapro  dzieci do wicze  z mocowaniem. Przyk ady: W parach stykaj c 
si  prawymi stopami, trzymaj  si  za prawe r ce próbuj  przeci gn  
si  nawzajem (nast pnie zmiana nóg). W dwóch dru ynach przeci gaj  
lin  na swoj  stron . Dzieci kl kaj  przed sob  na materacu stykaj   
si  d o mi, próbuj  przepchn  rywala. Stoj c ty em, stykaj  si   
plecami i próbuj  przepchn  rywala poza wyznaczon  przestrze . 

Noworoczne zapasy
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Na powitanie zabaw si  z dzie mi w apki. Wszyscy stoj  w kole  
i wyci gaj  przed siebie d onie wn trzami do góry. Jedno dziecko 
obraca si  w kole i próbuje obiema r kami przybi  komu  
„pi tki" (delikatnie), a ofiara musi stara  si  unikn  kla ni cia.  
Je li przybicie pi tek si  uda, dziecko w rodku zamienia si  miejscami 
ze swoj  ofiar . Zabawa ma za zadanie obudzi  wszystkie zmys y  
na pocz tek dnia.

apki
Spróbuj umówi  si  na spotkanie z kim ,  
kto nie zna kalendarza. 
S owo „weekend" pochodzi z j zyka 
angielskiego „week" - tydzie  i „end" koniec. 
Wymy l zupe nie polsk  nazw  dla weekendu. 
Które dni w kalendarzu chcia by  zaznaczy  
na ró owo? Dlaczego?Dzieci opisuj  przyniesione przez siebie kalendarze. Opowiadaj   

o wszystkich zauwa onych cechach: jaki to rodzaj kalendarza,  
jak zapisane s  soboty i niedziele, a jak wi ta i uroczysto ci,  
jak po czone s  kartki, czy to jest kalendarz wisz cy, stoj cy, 
kieszonkowy, komputerowy, itd.

Tyle kalendarzy, w ka dym
co si zdarzy

Ucze : 
opisuje ró ne rodzaje kalendarzy,  
tworzy cz  klasowego kalendarza,  
projektuje strony kalendarza,  
wyja nia poj cie „rok przest pny",  
oblicza lata przest pne poprzez dzielenie,  
okre la liczb  dni w danym miesi cu  
przy pomocy d oni.

Popro  by dzieci wyja ni y co oznaczaj  s owa „rok przest pny". 
Wyja nienie zapisuj  w zeszytach. Nast pnie obliczaj  poprzez 
dzielenie czy dany rok jest rokiem przest pnym: je li rok (liczba)  
jest podzielny przez 4 i nie dzieli przez 100, to jest rokiem przest pnym. 
Je li dzieli si  przez 400, to równie  jest rokiem przest pnym.  
Rok 2015 nie jest rokiem przest pnym, ale rok 2016 ju  jest.

Rok przest pny

16.2 Klasowy 
kalendarz

ró nego rodzaju kalendarze 
papierowe, elektroniczne itd.

Naucz dzieci okre la  liczb  dni w ka dym miesi cu za pomoc  d oni. 
Zaci nij pi ci i ustaw je kostkami do góry. Wymieniaj c miesi ce 
dotykaj raz kostki, raz zag bienia pomi dzy nimi. Kiedy sko cz  
si  kostki, zacznij jeszcze raz na tej samej d oni lub przenie cie si   
na drug . Miesi ce wypadaj ce „na kostce" maj  po 31 dni,  
te w zag bieniu po 30 (oprócz lutego, który raz ma 29, a raz 28 dni).

Rok na palcach

dowolnego typu kalendarz,  
propozycje nazw dni, uroczysto ci  
i wi t wyst puj cych w ró nych 
miesi cach.

Przy pomocy ró nych kalendarzy dzieci ustalaj  wa ne daty dla 
wylosowanych przez siebie dzie  wcze niej miesi cy. Daty te 
umieszcz  w tworzonych przez siebie kalendarzach. Zwró  uwag ,  
by w kalendarzach wybranym kolorem zaznaczy y urodziny wszystkich 
dzieci i wa ne klasowe daty, np. wyjazd na zielon  szko , ferie zimowe 

Wa ne daty

Pole  by dzieci zaprojektowa y kalendarze w programie do edycji tekstu 
tworz c tabele o odpowiedniej liczbie kolumn i wierszy. Nast pnie by 
nanios y na nie kolory zaznaczaj c wa ne daty i weekendy 
(wype nienie lub kolorowa czcionka). Po wykonaniu prac edytorskich 
dzieci drukuj  i zszywaj  kalendarze razem z zaprojektowanymi do nich 
rysunkami. Na zako czenie popro  by zawiesi y kalendarze w klasie.

Klasowy kalendarz
zapisz kilka dowolnych roczników  
i obliczenia roku przest pnego.

zapisz: nazwy rodzajów 
przyniesionych kalendarzy;  
dzienny, tygodniowy, miesi czny,  
wyja nienie s ów „rok przest pny".

przynie  polski banknot o dowolnym 
nominale.

Zapro  dzieci do zabawy pt. „Talarek". Jedna osoba stoi w kole.  
Ka de dziecko wystawia obie r ce na boki. Lewa r ka jest misk ,  
a prawa podajnikiem. Podajniki poruszaj  si  w prawo i lewo  
(od swojej miski do miski s siada). A miski stoj  zawsze w miejscu.  
Do jednej miski w ó  talarek (np. monet ). piewajcie "O, jak mi o  
i weso o gdy talarek kr y w ko o." Osoba w rodku ko a musi 
odnale  pieni ek po zako czeniu zwrotki. 

Talarek
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Zaprezentu i opisz wygl d banknotów i osób, które na nich s .  
Zainicjuj swobodne rozmowy o tym co widz , kim ich zdaniem  
s  osoby na banknotach oraz co o nich my l .

„To ty, a kto Ty?"
mówi banknoty

Kogo umie ci by  na banknocie 
pi ciotysi cznym? 
Co dzi  robi by król Polski? 

Aby pokaza  dzieciom, e nie tylko m czy ni byli wielkimi w adcami 
Polski, opowiedz im o królowej Jadwidze. W atlasach historycznych 
oraz w encyklopediach pole  poszukanie informacji na temat w adców 
Polski widzianych na banknotach. Najwa niejsze informacje dzieci 
zapisuj  w zeszytach. Na mapie oznaczaj  miejsca urodzenia w adców 
opisanymi przez siebie znacznikami samoprzylepnymi.

Raz, dwa, trzy,
kto z portfela patrzy?

Ucze :  
poznaje w adców dawnej Polski,  
opowiada o postaciach widniej cych  
na banknotach PLN,  
wyszukuje informacji w atlasie historycznym  
i encyklopedii, poznaje wiersze W adys awa Be zy 
zwi zane z dawnymi w adcami,  
stopniuje przymiotniki,  
oblicza stulecia wed ug podanej daty,  
zapisuje znaki rzymskie do XXX,  
przepisuje d u sze teksty z pami ci.

Przeczytaj wiersze W adys awa Be zy dotycz ce opisywanych 
wcze niej w adców Polski. Wspólnie zinterpretuj ich s owa. Wyt umacz 
dzieciom o co w nich chodzi. Przy pomocy wierszy, pole  by dzieci 
wyszuka y przymiotniki, które ich zdaniem najlepiej opisuj  w adców. 
Na zako czenie zadania popro  o zapisanie ich na tablicy.

„Dawni królowie tej ziemi"...

16.3 Królewskie 
czasy

banknoty o ró nym nominale  
lub ich kserokopie,  
atlasy historyczne, encyklopedie,  
map  Polski, znaczniki samoprzylepne 
(lub kartki typu post-it),  
teksty wierszy W adys awa Be zy  
z serii „Dawni Królowie tej ziemi"  
do wiczenia pisania z pami ci: 
„Mieczys aw I (Mieszko), Boles aw 
Chrobry, Kazimierz Wielki, Jadwiga, 
W adys aw Jagie o, Zygmunt Stary".Pole  by dzieci zapisa y w zeszytach wypisane przymiotniki stopniuj c 

je odpowiednio (np. odwa ny, odwa niejszy, najodwa niejszy; bogaty, 
bogatszy, najbogatszy). Zwró  uwag  na to, e niektóre przymiotniki 
wymajag  u ycia s owa „bardziej", a te pochodz ce od rzeczowników 
nie tworz  stopnia wy szego i najwy szego.

Wspaniali, wspanialsi,
najwspanialsi

banknot o dowolnym nominale.

Powied  dzieciom, e doskonale znaj  ju  znaki rzymskie do XII,  
ale jest ich wi cej. Wyja nij jak tworzy si  znaki do XXX. Zwró  uwag , 
e tak zapisuje si  stulecia (sto lat), czyli wieki. Opowied  jak liczy 

si  kolejne wieki. Przyk ad: „Wiek I trwa  od 1 stycznia roku 1 do 31 
grudnia roku 100, a wiek XX trwa  od 1 stycznia 1901 do 31 grudnia 
2000". Nast pnie patrz c na lata ycia w adców okre l dany wiek. 
Powied ,  e zapisuj c daty znakami rzymskimi nie stosuje si  kropek.

Który to wiek?

Rozdaj dzieciom wiersze W adys awa Be zy przygotowane do pisania  
z pami ci (taka sama liczba wierszy). Ustal, e w ciszy przepisuj  
wiersze do zeszytu z podzia em na strofy, ale mog  odwróci  kartki 
jedynie 3 razy, odk adaj c jednocze nie pióro. Po przepisaniu tekstów 
ka de dziecko poprawia w asny test oznaczaj c b dy o ówkiem.

Pisanie z pami ci
zapisz:  
daty ycia i panowania w adców Polski 
(ich opis przymiotnikami), 
znaki rzymskie do XXX.

zapisz:  
informacje o w adcach Polski,  
stopniowanie przymiotników,  
wylosowany wiersz, znaki rzymskie  
do XXX, okre lenia wieków.

przeczytaj na g os lata: 1982, 1945, 
1320, 1025, 2281, 3000, 1815, 2012, 
zapisz jedne pod drugimi, obok napisz 
odpowiadaj cy mu wiek, 
dowiedz si  czego  o dawnych 
stolicach Polski oraz o wspó czesnej.

Ustaw dzieci na linii na ko cu klasy. Zadaj pytania dotycz ce tre ci 
dzisiejszych zaj . Za ka d  dobr  odpowied  dziecko mo e wykona  
skok do przodu, a za ka d  z  skok w ty . Trzy pierwsze osoby,  
które dotr  do tablicy w nagrod  mog  nazajutrz rozpocz  zaj cia 
prowadz c klasow  krzy ówk . Skok do przodu,

krok wstecz
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Uczniowie rozwi zuj  krzy ówk , której rozwi zanie tworz  nazwy 
trzech miast Gniezno, Kraków, Warszawa.  

Krzy ówka
Jak my lisz, dlaczego dawni w adcy przenosili 
stolic  Polski do innego miasta?

Pole  by dzieci na mapie wskaza y stolice Polski. Ch tne odczytuj    
zdobyte przez siebie informacje na temat Gniezna, Krakowa, 
Warszawy. Podziel dzieci na grupy. Ka dej z nich przeka  atlas, 
encyklopedi , folder turystyczny. Zadaniem dzieci jest wyszukanie 
informacji i zredagowanie notatki do zeszytu. Zwró  uwag  na lata,  
w których miasta sta y si  stolicami, najwa niejsze zabytki, królów. 
Efekt prac dzieci dyktuj  sobie wzajemnie do zanotowania w zeszytach

Co wiesz o...

Ucze : 
wymienia dawne stolice Polski,  
poszukuje informacji historycznych  
w ró nych ród ach,  
wskazuje na mapie Polski Gniezno, Kraków  
i Warszaw ,  
opisuje fakty z nimi zwi zane,  
dokonuje oblicze  zwi zanych z odleg o ciami, 
tworzy liczb  mnog  od czasowników,  
projektuje i wykonuje witra  z kolorowej bibu y  
i kartonu. 

Odtwórz dzieciom nagranie ludowej piosenki. Pole  by nauczy y si  jej 
piewa . Nast pnie zapro  do wspólnych „harcy lajkonika" w skocznym 

rytmie piosenki.
Hej,

na Krakowskim Rynku 16.4 Dawne stolice 
Polski

krzy ówk  z nazwami polskich stolic, 
map  Polski, encyklopedi ,  
foldery turystyczne,  
wiersze W . Be zy „Wis a" i „Kraków", 
nagranie piosenki „Hej, na krakowskim 
Rynku",  
teksty piosenki dla dzieci,  
wydruki tabeli przybli onych odleg o ci 
w km w Polsce, arkusze kolorowej 
bibu y, arkusze czarnej tektury  
(czarny blok techniczny), nitk .Rozdaj tabele przybli onych odleg o ci w km pomi dzy miastami  

w Polsce. Pole  rozwi zanie kilku zada . Przyk ad: „Z Warszawy  
do Gniezna jest ... km". Dzieci zadaj  sobie nawzajem podobne 
zadania. Utwórz pytania, w których trzeba oblicza  ró nice odleg o ci. 
Przyk ad: „Droga z Warszawy do Gniezna jest krótsza ni  z Warszawy 
do Krakowa o...". Rozpisz zadania i sprawd  wyniki poprzez 
odwrotno  dzia a . Stosuj ró ne strategie.

Polska d uga i szeroka

wiadomo ci na temat stolic Polski, 
kleje,  
no yczki.

Rozdaj dzieciom tre  wierszy „Kraków" i „Wis a" W adys awa Be zy. 
Przeczytaj oba wiersze t umacz c ich sens. Nast pnie pole  
zaznaczenie w nich wszystkich czasowników. Zapisz je na tablicy  
w liczbie pojedy czej i mnogiej. Popro  o  zredagowanie ich odmiany 
przez osoby ze szczególnym uwzgl dnieniem liczby mnogiej.

Liczba mnoga

Powied  „W dawnych czasach w okna znanych budowli i ko cio ów 
wstawiano witra e". Pole  zaprojektowanie w asnego królewskiego 
witra a. Dzieci wykonuj  witra e, które po zako czeniu prac wieszaj  
na oknach. Witra e królewskie

zapisz: 
czasowniki z wierszy „Wis a"  
i „Kraków" W adys awa Be zy, 
liczb  mnog  od tych czasowników.

zapisz:  
notatki zredagowane w grupach,  
liczb  mnog  czasowników z tablicy, 
wklej s owa piosenki.

w jakim mie cie oprócz Gniezna, 
Poznania, Krakowa, Warszawy mia a 
miejsca koronacja dawnego w adcy 
Polski, 
kto to by ?

Zapro  dzieci do udzia u w grze „Pa stwa - miasta". Dzieci wpisuj   
w tabeli has a rozpoczynaj ce si  na wylosowan  z alfabetu liter . 
Przyk ad: pa stwa, miasta, imiona, zwierz a, ro liny, przedmioty.  
W sytuacjach spornych rozstrzygaj  s uszno  has a przy pomocy 
encyklopedii lub mapy.

Pa stwa, miasta



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

C r
dzieci

WWW.PROGRAM.4ELT.PL 3
klasa

Zapytaj dzieci co rozumiej  pod poj ciem „legenda".  
Zach  do wyja nienia i opisania poj cia w asnymi s owami.  
Zweryfikuj wszystkie wypowiedzi zagl daj c do s ownika. 
Zapisz wybran  wersj  w zeszycie.

Bajka, bujda czy legenda? Wyt umacz koledze lub kole ance  
co to jest legenda? 
Czy plotka to te  legenda, ale nowoczesna? 
„Legenda" to równie  obja nienia na mapie. 
Czy to znaczy, e jest w nich ziarno 
nieprawdy? 

Podziel klas  na dowolne grupy. Rozdaj im legendy wed ug uznania  
i ich upodoba . Ka da grupa robi prezentacj  legendy w taki sposób,  
w jaki ma ochot , np.: z aktorami, z mimem, piewaj co. Zadaniem 
reszty grupy jest dok adne s uchanie tre ci. Po przeczytaniu wszystkich 
propozycji razem postaraj si  oceni  poziom prawdopodobie stwa 
historii. Mo esz wystawia  legendzie (nie dzieciom) punkty. Zach caj 
do krytykowania legend - takie podej cie wiadczy o kreatywno ci.

Przeczytaj mi to tak,
eby wyrysowa wiat

Ucze : 
rozró nia legend  po ród innych  
gatunków literackich,  
t umaczy zasady pisowni wyrazów z „h",  
opowiada legendy zwi zane z histori  polskich 
miast sto ecznych i nie tylko,  
wypowiada w asne zdanie na temat tre ci legend, 
korzysta z zasobów internetowych Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych 
dla dzieci.

Zapisz na tablicy i w zeszytach zasady:  
1) „h" pisz w rodku wyrazów, gdy „h" wymienia si  na „g" lub „ ",    
    przyk ad: waha  - waga, druhna - dru yna, 
2) w nazwach geograficznych pochodz cych z innych j zyków lub  
    w imionach: Himalaje, Sahara, Halina, Henryk, Hiacynt, Hubert, 
3) na pocz tku i ko cu wyrazów, w których „h" si  nie zmienia, czyli  
    trzeba je zapami ta : bohater, ha as, huk, harmider, hejna , honor.

Hejna , honor,
huk, harmider

16.5 Legendarny 
wiat

zbiór legend polskich, na przyk ad:  
o Pia cie Ko odzieju, o Lechu, Czechu 
i Rusie, o Warsie i Sawie,  
o Smoku Wawelskim, o Giewoncie  
i zakl tych rycerzach, o Bia ym Orle,  
o hejnale Mariackim,  
sznur, woreczki gimnastyczne,  
karton,  
wydruki symboli zwi zanych  
z wybranymi legendami w formacie A5, 
kalka kopiuj ca dla ka dego dziecka.Postaw na jednym ko cu sali na kre le pud o - otworem w stron  dzieci 

(mo esz narysowa  mu oczy i z by).  
Pole  by dzieci zza wyznaczonej linii celowa y w paszcz  smoka 
karmi c go smako ykami (wreczkami gimnastycznymi). 

Dawne zabawy -
„Nakarm smoka"
„Wiadro na g owie"

Opowiedz dzieciom, e dzi  mo emy czyta  legendy dzi ki prasie 
drukarskiej, ale kiedy  ka dy tekst i rysunek musia  by  kopiowany 
r cznie przez skrybów.  
Wyja nij, e z tego powodu dzi  b d  bawi  si  w kopiowanie przez 
kalk . Wyt umacz dzieciom jak dzia a kalka i to, e jest ona ca kiem 
wspó czesnym narz dziem, ale mimo to nale y do o y  wielu stara   
w pracy z ni .

Skryptorium

W zale no ci od mo liwo ci w parach lub indywidualnie pozwól 
dzieciom pracowa  z zasobami strony www.kula.gov.pl   
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).  
Zadaniem dzieci b dzie s uchanie i wykonywanie instrukcji 
wydawanych przez przewodników, odwiedzanie ró nych miast  
i wirtualnie zwiedzanie ich. Po zabawie omów wra enia w kole.

Kulek i Kulka
zapisz: 
regu y zapisywania wyrazów z „h", 
przyk ady wyrazów z „h".

zapisz: 
wybrane t umaczenie s owa „legenda", 
regu y pisowni wyrazów z „h", 
przyk ady tych wyrazów.

napisz które z miejsc poznanych na  
dzisiejszych zaj ciach odwiedzi by   
i dlaczego?

Na sali gimnastycznej zaproponuj seri  zabawnych gier, np.: „Szczur"; 
sznur z woreczkiem gimnastycznym. Jedna osoba kr ci sznurem,  
a reszta go przeskakuje. Kto nie przeskoczy, kr ci sznurem.  
„Wiadro na g owie"; na g owie umie  woreczki i zrób wy cigi rz dów.  
„Ulice - donice"(zamiast doniczek u yj woreczków); ka de dziecko musi 
przej  pewien dystans nie dotykaj c stop  ziemi, ale przek adaj c 
2-oma woreczkami pod stopami tak, aby móc si  porusza  do przodu.

Dawne zabawy
„Szczur"„Wiadro",
„Ulice - donice"
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3
klasaRozwi zywanie i tworzenie krzy ówek.  

Konkurs w literowaniu wyrazów. Czytanie fragmentu 
ksi ki „Kubu  Puchatek" A.A. Milne. Uk adanie planu 
opowiadania. wiczenia kaligraficzne i ortograficzne  
z „RZ" i „ ". S uchanie opowiadania Michaela Ende. 
Czytanie wiersza W. Chotomskiej „Herbatka".

Zadania z tre ci  na dodawanie i odejmowanie  
z niewiadom .  
Figury geometryczne - sze ciok ty.  
Uk adanie pyta  do zada  tekstowych.  
Obliczenia obj to ci: litr, mililitr.  
Odczytywanie planów - rzutów i zmiana erspektywy.

17.1 Dzie  Kubusia 
Puchatka

Rozwi zywanie krzy ówek zwi zanych  
z Kubusiem Puchatkiem.  
Tworzenie krzy ówek.  
Rozwi zywanie zada  na z tre ci   
na dodawanie i odejmowanie z niewiadom . 
Literowanie trudnych wyrazów.  
Tworzenie wzorów geometrycznych  
(plastrów miodu).

Szukanie ladów na niegu w zabawie w podchody. 
Odczytywanie informacji z planów przestrzennych  
i rozk adów jazdy. 17.2 W Stumilowym 

Lesie

Czytanie fragmentu ksi ki  
„Kubu  Puchatek" A. A. Milne.  
Odpowiedzi na pytania do tekstu. 
Uk adanie planu opowiadania z rozsypanki. 
Zaznaczanie wyrazów z „RZ" i „ ".  

wiczenia ortograficzne.  
Zabawa w podchody.  
Uk adanie pyta  do zada  tekstowych.

Rozmowa na temat staro ci i starzenia si .  
Ocena zachowa  zgodnych z kanonem bycia dobrym 
dzieckiem, wnuczkiem.  
Powtórzenie zasad bezpiecznego zachowania si   
i nawi zania nowych znajomo ci podczas ferii zimowych.

17. Dziadek, 
babcia, miód, 

malina
Wiemy jak nie  
rado  bliskim

Czas na reklam !

S uchanie fragmentów opowiadania  
„Sekret ma ej Lenki" Michaela Ende.  
Ocena zachowa  postaci.  
Zabawy orientacyjno - porz dkowe zwi zane  
z zasadami bezpiecznego zachowania. 
Okre lanie cech dobrego dziecka i wnuczka. 
Opowiadanie o babciach i dziadkach. 
Rysowanie ramek do zdj   
w programie graficznym typu Paint.

S uchanie i odtwarzanie muzyki przy pomocy prostych 
instrumentów perkusyjnych i w asnego cia a.

Tworzenie klasowego plastra miodu. 
Poznanie techniki frota u.  
Tworzenie prezentów dla bab  i dziadków  
(karty z yczeniami i zestawy herbaciane).

17.4 Herbatka dla 
babci i dziadka

Czytanie wiersza Wandy Chotomskiej 
„Herbatka".  
Zapisywanie wierszy - wiczenia kaligraficzne. 
Tworzenie rodziny wyrazów babcia i dziadek. 
Tworzenie kart z yczeniami.  
Obliczenia obj to ci: litr, mililitr.  
Poj cia: „staro " i „starzenie si ".  
Tworzenie prezentów dla bab  i dziadków.

Edycja zdj  w programie graficznym - tworzenie ramek.

17.5 Bezpieczne 
ferie to frajda

Poprawna reakcja w trudnych sytuacjach. 
Udzielanie pierwszej pomoc.  
Dobre sp dzanie wolnego czasu.  
S uchanie utworu muzycznego.  
Odtwarzanie muzyki  
(instrumenty perkusyjne i w asne cia o).  
Odczytywanie planów - rzutów/rozk adów jazdy 
Omówienie zasad bezpiecznego  
zachowania si  podczas ferii zimowych.

Zabawa w podchody na wie ym powietrzu.  
Zabawy orientacyjno - porz dkowe.  
Powtórzenie zasad bezpiecznego zachowania podczas 
aktywnego sp dzania czasu wolnego.  
Nauka korzystania z apteczki.
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Na pocz tku popro  dzieci, aby stan y w kole.  
Powiedz, e przeczytasz im kilka cytatów dotycz cych pewnej ma ej 
wielkiej postaci, kogo dzie  dzisiaj obchodzimy. Wyja nij, e je li 
zgadn  o kim mowa, to nie mówi  na g os, tylko siadaj  na dywanie. 
Zapewnij, e wszyscy tego kogo  znaj  (co najmniej z lektury w klasie 
II). Kiedy sko czysz czytanie wszystkich cytatów lub wszystkie dzieci 
usi d  na dywanie, razem powied  na g os o kim mowa.

Ma y wielki mi Jaki by by Kubu , gdyby by  bardzo m drym 
misiem? 
Co si  stanie, kiedy Krzy  doro nie? 
Jak mo na wi towa  w dniu Kubusia 
Puchatka?

Rozdaj dzieciom: 
krzy ówk , której rozwi zanie jest zwi zane z Kubusiem Puchatkiem, 
s owa, przy u yciu których same stworz  krzy ówki.  
Zach  do tego, aby oprócz hase  poziomych zaplanowa y tak e has a 
pionowe (wy szy stopie  trudno ci).

Pokrzy owane s owa

Ucze : 
tworzy krzy ówk  z otrzymanymi has ami, 
rozwi zuje zadania z jedn  niewiadom  wybranym 
przez siebie sposobem i t umaczy rozwi zanie, 
literuje trudne wyrazy na wzór konkursu „S owna 
pszczó ka".

Rozdaj dzieciom zadania z tre ci  na dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 200 z jedn  niewiadom .  
Rozwi  zadania wspólnie na ró ne sposoby. Ka dy sposób opisz 
g o no tak, aby wszystkie dzieci mog y pozna  ró ne strategie 
obliczeniowe.

Mi o sprawnym rozumku

17.1 Dzie  Kubusia 
Puchatka

cytaty Kubusia Puchatka,  
krzy ówk  zwi zan   
z Kubusiem Puchatkiem,  
s owa do tworzenia krzy ówek,  
s ówka do klasowego konkursu 
literowania,  
rolki po papierze toaletowym,  
zadania z dodawaniem  
i odejmowaniem w zakresie 200  
z jedn  niewiadom .

Zapro  dzieci do zabawy na wie ym powietrzu.  
Zabawa oparta na grze w berka, która najlepiej wychodzi podczas 
s onecznego dnia. Pierwsza osoba - Cienius Deptus odwraca si   
i liczy do 10, reszta si  rozbiega. Zadaniem Deptusa jest nadeptywanie  
na cienie ciganych dzieci. Ka dy z apany zamienia si  w nast pnego 
Cieniusa Deptusa. Ostatni z apany jest pierwszym Deptusem  
w nast pnej turze.

Cienius Deptus

Ustaw w sali krzes a tak, aby utworzy y widowni .  
Ka de dziecko losuje s owo, które nast pnie literuje.  
Wyja nij, e pomy ka dyskwalifikuje uczestnika z dalszej gry. S owna pszczó ka

Rozdaj dzieciom rolki po papierze toaletowym.  
Popro  o poci cie ich na dwucentymetrowe fragmenty. 
 Zadaniem ka dego dziecka jest uformowanie ze wszystkich cz ci 
jednakowych sze ciok tów. Przy pomocy kleju lub zszywacza pole   
by po czy y wszystkie sze ciok ty w plaster miodu. 

Plastry miodu

zapisz zadania i obliczenia zada .

odszukaj lektur  o Kubusiu Puchatku  
i przynie  j .

Popro  by wszystkie dzieci zabiera y kredki i kartki papieru i rozesz y 
si  po klasie. Nastepnie pole  by odrysowa y wybran  faktur  poprzez 
pocieranie kredk  kartki (technika frota u). Na zako czenie dzieci 
prezentuj  prace sobie nawzajem i próbuj  odgadn  jaki przedmiot 
zosta  odbity.

Co znalaz em?
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Zapro  dzieci do udzia u w miesznej zabawie. Na kartkach 
samoprzylepnych zapisz po jednej nazwie postaci lub przedmiotu  
z opowie ci o Kubusiu Puchatku. Kartki rozdaj ka demu dziecku  
w klasie. Zadaniem dzieci jest chodzenie po sali i zbieranie informacji 
na temat tego, jak  posta  reprezentuj . Mo na zadawa  pytania,  
na które odpowied  brzmi „tak" lub „nie". Wyja nij ponadto, e mo na 
zada  tylko po jednym pytaniu jednej kole ance/koledze.

Kim jestem? Czy znasz kogo  takiego, jak Prosiaczek, 
Tygrysek lub inna posta  z ksi ki? 
Na co trzeba zwraca  uwag  nagrywaj c 
audiobooka?

Pole  przeczytanie fragmentu ksi ki pt. „Kubu  Puchatek"  
A. A. Milnego" Rozdzia  III. W rozdziale tym Puchatek z Prosiaczkiem 
tropi  zwierzyn  i o ma o co nie api  asicy.  
Nast pnie popro  o zredagowanie planu przeczytanego opowiadania.

Plan opowiadania

 
Ucze : 
wspó re yseruje nagranie klasowego audiobooka, 
tworzy plan opowiadania,  
stosuje zasady pisowni wyrazów z „rz" i „ ", 
wymienia wyj tki od tych zasad,  
ustala symbole do gry w podchody.

Z tekstu opowiadania pole  wyszukanie wspólnych wyrazów z „rz" i „ ". 
Zapisz je na tablicy. Popro  by dzieci w zeszytach zanotowa y zasady 
pisowni tych wyrazów.  
Nast pnie dopasuj wyrazy z tablicy do poznanych regu . 

Kiedy „rz",
a kiedy „ "?

17.2 W Stumilowym 
Lesie

skrócony opis zasad pisowni „rz" i „ ", 
dzia ania do tworzenia  
zada  tekstowych, 
dyktafon,  
tekst z lukami  
do uzupe nienia ortografii,  
wyznaczon  tras   
do podchodów w okolicy szko y.

Popro  by dzieci samodzielnie uzupe ni y zadania.  
Nast pnie pole  by zamieni y si  kartkami i sprawdzi y wzajemnie 
rozwi zania. Zwró  uwag  by korekty zadania wykona y o ówkiem.  
Po kontroli tekstów ka de z dzieci zapisuje b dne wyrazy  
w zeszytach w poprawnej formie.

wiczenia ortograficzne

ksi ki „Kubu  Puchatek" A. A. Milne.

Popro  dzieci o to, aby same rozplanowa y czytanie tekstu:  
postaci, narratora, podzia  pomi dzy grupami.  
Nast pnie nagraj czytane fragmenty opowie ci.  
Zadaniem dzieci jest dbanie o cisz  podczas nagra .  
Nagranie mo na sprezentowa  m odszym klasom do s uchania 
podczas czytania lektury.

Klasowy audiobook

Ustal z dzie mi i zapisz na kartkach legend , do której wspólnie 
opiszecie znaki, jakie mo na spotka  na trasie.  
Grupa uciekaj ca ma za zadanie zostawi  na trasie trzy zadania  
do wykonania przez cigaj cych. Warto wykorzysta  nieg, je li jest. 
Pami taj o zapewnieniu opiekuna dla drugiej grupy.

Z ap mnie, je li...
znasz lady

zapisz: 
wyrazy z „rz" i „ " znalezione  
w tek cie opowiadania,  
rozwi zywanie zada  tekstowych.

zapisz:  
utworzony plan opowiadania,  
zasady pisowni wyrazów z „rz" i „ ", 
wyj tki od tych regu ,  
popraw  wicze  ortograficznych.

przynie  zdj cie babci i dziadka.

Rozdaj dzieciom przygotowane zadania. 
Zach  do tworzenia zada  tekstowych z dodawaniem i odejmowaniem 
w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesi tkowego.  
Wspólnie rozwi  zadania na tablicy. Uk adanie pyta do zada
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Popro  wszystkie dzieci o przytrzymanie chusty animacyjnej,tak aby 
nie by a napi ta zbyt mocno, ale te  aby nie tworzy a zag bie .  
Wrzu  pi k  na chust . Popro , aby dzieci wspólnie poprowadzi y pi k  
do otworu. Powtórz zabaw  dwa lub trzy razy.

Kolorowy bilard Co by by o, gdyby na jeden tydzie  dzieci  
i doro li zamienili si  miejscami? 
Kiedy tobie jest smutno idziesz do rodziców 
albo dziadków. A kiedy im jest smutno?  
Do kogo id ? 
Z czego najbardziej cieszy si  twoja mama?  
A dziadkowie?Przeczytaj dzieciom fragmenty opowiadania „Sekret ma ej Lenki" 

Michaela Ende. Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat zachowania 
g ównych bohaterów. Porozmawiaj o tym jak ka dy z bohaterów móg  
si  czu  zachowuj c si  w ten sposób. Pole  zapisanie w zeszycie 
streszczenie opowiadania.

„Sekret ma ej Lenki"

Ucze : 
ocenia i nazywa zachowanie bohaterów 
opowiadania,  
obs uguje skaner komputerowy,  
rysuje w programie graficznym,  
okre la cechy dobrego i z ego zachowania.

Pobaw si  z dzie mi w kilka starych gier orientacyjno - porz dkowych. 
Przyk ady: „Gor ce krzes a"; ustaw o jedno krzes o mniej w kole  
i wywo uj do wstania has ami: kto lubi czekolad , kto ma spodnie...; 
„Ziemia, woda, powietrze"; ka de has o wmaga innego ustawienia  
r k - ziemia - na pod odze, woda - na pasie, powietrze - nad g ow . 
Wywo uj c has a z ró n  pr dko ci  pokazuj gesty czasem si  myl c. 
Zadaniem dzieci jest pokazanie gestów zgodnie z us yszanymi s owami

Szybkie gry

17.3 Wiemy  
jak nie  rado  

bliskim

chust  animacyjn ,  
pi eczk ,  
wybrane fragmenty opowiadania 
„Sekrety ma ej Lenki" Michaela Ende 
ze zbioru „Szko a czarów",  
skaner komputerowy,  
ta m  do tapet (papierow ).

Zainicjuj swobodn  rozmow  o sprawianiu bliskim rado ci. Zapytaj jakie 
maj  sposoby, jak cz sto je wykorzystuj . Pole  zastanowienie si  jak 
unika  domowych k ótni, które mia a Lenka i doko czenie zda  typu: 
„kiedy nie zgadzam si  z tat ..." lub „je li nie chc  ko czy  zabawy, 
to...". Wyja nij, e ka de zdanie mo na zako czy  pozytywnie lub 
negatywnie i zale y to tylko od rozmówców. Przyk ad: „Kiedy babcia 
mówi, ebym roz o y  talerze... mówi  „zaraz" lub „ch tnie".

Negatywy, pozytywy

Zapro  dzieci do klasowego kalendarza. 
Popro  o zaznaczenie w nim dni, w których b d  szczególnie pami ta  
o sprawieniu komu  rado ci. Wybierz i zaznacz takie dni.  
Oczywi cie dzieci szybko zauwa , e niebawem odbywaj  si  dni 
dziadka i babci. Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat pomys ów  
na prezenty dla nich.

W kalendarium

Wyja nij dzieciom jak korzysta  ze skanera.  
Ka de dziecko skanuje przyniesione zdj cie babci i dziadka,  
a nast pnie w programie graficznym u ywa ró nych narz dzi typu  
stempel do stworzenia ramki dla postaci na zdj ciu.  
Po wykonaniu zdj cia popro  by je zapisa y i wydrukowa y.

Atelier fotografa

zapisz streszczenie wys uchanego 
opowiadania.

przynie  malutki s oiczek -
najmniejszy, jaki znajdziesz w domu  
i kawa ek wst ki. 

U ywaj c ta my papierowej na dywanie pole  oznaczenie kwadratów  
o d ugo ci jednego boku ok. 30 cm. Jedno dziecko zostaje bez komórki, 
reszta dzieci stoi w ich rodku. Wybrane dziecko chodzi po sali i pyta: 
„czy s  komórki do wynaj cia"?, inne odpowiadaj  „nie ma, ale tam s " 
- wtedy pozosta e dzieci zamieniaj  si  miejscami. Zadaniem dziecka 
jest zaj cie uwolnionej komórki. Zabaw  mo na wykonywa  równie   
na niegu lub trawniku oznaczaj c komórki dowolnym sposobem.

Komórki do wynaj cia
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Porozmawiaj z dzie mi o tym, co oznacza wed ug nich „by  starym 
cz owiekiem". Zadaj pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi:  
Jak rozpoznaje si  cz owieka starego? 
Czym ró ni si  staro  od m odo ci? 
Co oznacza powiedzenie „w starym ciele m ody duch"?

Co to jest staro ? Co by by o, gdyby ludzie rodzili si  doro li  
i zamiast dorasta , byli coraz m odsi? 
Ile lat to ju  stary cz owiek?  
Kiedy b dziesz stary? 
Dlaczego twoi dziadkowie s  niezwykli?

Wspólnie przyczytaj wiersz Wandy Chotomskiej „Herbatka". 
Zainicjuj swobodne rozmowy na temat ich tre ci.

Herbatka

Ucze : 
wypowiada si  na temat staro ci, 
zauwa a nowe aspekty podej cia do kwestii wieku, 
przelicza litry na mililitry,  
odmierza ciecz wed ug zamiennych miar:  
y eczka, y ka.

Pole  przepisanie dzieciom wiersza, na kartki z kolorowego bloku 
technicznego, z zachowaniem staranno ci kaligraficznej. Mog  wybra  
dowoln  form  ozdabiania liter. Nast pnie popro  o przyklejenie na nie 
wydrukowanych wcze niej zdj .

Kaligrafia

17.4 Herbatka dla 
babci i dziadka

wiersz W. Chotomskiej „Herbatka", 
kolorowy blok techniczny,  
butelki litrowe,  
y ki, y eczki, szklanki, strzykawki, 
miski, r czniki,  
zadania matematyczne z mierzeniem 
obj to ci, ma e s oiczki z zakr tkami, 
du y s oik miodu,  
papierowe talerzyki,  
herbata owocowa eksresowa  
(z metkami), celofan.Zapro  dzieci do tworzenia rodzin wyrazów.   

Na tablicy zapisz wyrazy: „babcia" i „dziadek".  
Pole  utworzenie rodziny wyrazów, które dzieci zapisuj  w zeszytach  
w kolejno ci alfabetycznej

Dziadzio, babunia

jak najmniejsze s oiczki,  
kawa ki wst ek.

Wyja nij podzia  litrów na mililitry (1 litr to 1000 mililitrów, a w skrócie  
1 l = 1000ml). Powied : „Jedna y eczka do herbaty mie ci 5 mililitrów 
p ynu, a jedna y ka do zupy mie ci 15 mililitrów p ynu. Mo emy to 
sprawdzi  na przyk ad przy u yciu strzykawek. Jedna szklanka do 
herbaty mie ci 250 ml p ynu, czyli w butelce litrowej mieszcz  si   
4 szklanki". Pole  sprawdzenie obj to ci przy pomocy dost pnych 
pojemników i wody.

MIerzenie pojemno ci

Zapropozuj dzieciom wykonanie zada  matematycznych na obliczanie  
i porównywanie obj to ci.  
Mo na skorzysta  z wicze  zaprponowanych w ksi ce "Matematyka 
3" Z. Semadeni i A. Demby, WSiP, Warszawa 1998, str. 113-115.

Litry, mililitr

zapisz rodziny wyrazów babcia  
i dziadek.

zapisz: 
rodziny wyrazów babcia i dziadek  
w kolejno ci alfabetycznej, 
zasady przeliczania litrów na:  
mililitry, y ki, y eczki.

opisz przeprowadzone badanie  
w zeszytach -  pomiar pojemno ci 
szklanek w Twoim domu  
(czy wszystkie maj  250 ml?)

Pole  by ka de z dzieci utworzy o prezent dla babci i dziadka.  
Podaj instrukcj  wykonania. Do ma ego s oiczka dzieci odmierzaj   
potrzebn  ilo  miodu, zakr caj  i ozdabiaj  s oiczek wst k .  
Do saszetki herbaty zamiast gotowej metki projektuj  inn  metk   
z papieru, na przyk ad w kszta cie serca  z imieniem babci czy dziadka.  
Miód i herbat  pakuj  na talerzyku  w arkusz celofanu.  
Do prezentu do czaj  przygotowane kartki  z wierszem i zdj ciami.

S odka herbatka
dla babci i dziadka
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Popro  dzieci by usiad y w okr gu na dywanie. Porozmawiaj o planach, 
jakie maj  na nadchodz ce ferie zimowe. Wys uchaj wypowiedzi dzieci  
zarówno tych dotycz cych planów realnych jak i wymy lonych. Wielkie plany Gdzie szuka by  pomocy, gdyby  zachorowa ? 

Dlaczego podczas ferii trzeba szczególnie 
dba  o bezpiecze stwo? 

Na tablicy narysuj o  liczbow , na której 0 oznacza  b dzie nisk  
aktywno , a na przyk ad 20 wysok . Zainicjuj swobodne rozmowy  
na temat form sp dzania wolnego czasu. Zapisz je na osi czasu,  
w takim miejscu jakie zaproponuj  dzieci. Podsumuj jakich aktywno ci 
jest najwi cej. Pole  przerysowanie osi czasu do zeszytów.

Kanapowiec
czy zdobywca?

Ucze : 
zna elementy wyposa enia apteczki  
i ich przeznaczenie,  
potrafi zareagowa  w sytuacji zagro enia  
zdrowia lub ycia,  
wykorzystuje w asne cia o, jako instrument 
muzyczny,  
odczytuje uproszczone rzuty topograficzne  
(plany osiedla), 
okre la po o enie ró nych obiektów,  
odczytuje rozk ady jazdy.

Na stole roz ó  apteczk , kamizelk , odblaski, trójk t samochodowy  
i ga nic . Przeczytaj opisy zawarto ci. Omów zasady reagowania  
na ró ne niebezpieczne sytuacje losowe. Przypomnij wszystkie 
obowi zuj ce numery alarmowe i procedur  zg aszania zdarzenia. 
Prze wicz udzielanie pierwszej pomocy w wymy lonych sytuacjach.

Pierwsza pomoc

17.5 Bezpieczne 
ferie to frajda

dowoln  apteczk  pierwszej pomocy, 
ga nic ,  
kamizelk  i elementy odblaskowe, 
trójk t samochodowy,  
scenki sytuacyjne do przygotowania  
w grupach,  
plany osiedla (rzut topograficzny), 
plany miast, wydruki rozk adów jazdy, 
nagranie piosenki Bobbyego McFerrina 
„Circlesong six",  
proste instrumenty perkusyjne.Podziel klas  na grupy. Rozdaj opisy ró nych sytuacji z elementami 

niebezpiecznymi. Przyk ady: awaria pr du, oparzenie, st uczenie, 
z amanie paznokcia, po ar lasu, omdlenie, wbicie drzazgi, zgubienie  
w obcym miejscu. Popro  dzieci o odegranie sceny w taki sposób,  
jak zareagowa yby w danej sytuacji. Zwró  uwag  na bezwzgl dn  
potrzeb  zachowania spokoju w ka dej sytuacji. Zach caj do 
komentowania scen i ewentualnego udoskonalania planów dzia ania.

Jak zareagujesz?

plan miasta.

Zrealizuj zadania zwi zane z planami miasta.  
Popro  dzieci o okre lenie lokalizacji budynków. Przyk ad: Z którego 
okna zobaczysz fontann , a z którego ko ció ? Zwró  uwag  by u yte 
zosta y okre lenia „ulice prostopad e do ...", „równoleg e do ...". 
Mo na skorzysta  z wicze  zaproponowanych w ksi ce „Matematyka 
3" Z. Semadeni i A. Demby, WSiP, Warszawa 1998, str. 68 - 70.

Z lotu ptaka

Wyja nij dzieciom zasady korzystania z ró nych rozk adów jazdy  
(na przyk ad PKP, PKS, MPK). Zach  do zaplanowania podró y 

czonym transportem z przesiadkami pomi dzy tramwajami, 
autobusami i poci gami.

Jedziemy na wycieczk ,
bierzemy rozk ad w teczk

zapisz podzia  wymy lonych czynno ci 
na aktywne i ma o aktywne.

przrysuj o  aktywno ci z tablicy.

zapisz w zeszycie jedn  z przygód 
jaka przydarzy a Ci si  podczas ferii.

Odtwórz piosenk . Pole  by dzieci wspó tworzy y j  najpierw przy  
u yciu instrumentów perkusyjnych (kastaniety, marakasy, grzechotki, 
tarki), a nast pnie u ywaj c w asnego cia a i elementów ubioru.  
Zach  do poszukiwania nietypowych d wi ków, na przyk ad zamka 
b yskawicznego, pocierania r k, mlaskania, klaskania stopami.

ywe instrumenty
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to doskona y czas, eby wyj  swoje ulubione gry planszowe i w 
przyjemny sposób sp dzi  czas z rodzin  lub przyjació mi. Oprócz tego 
gry te rozwijaj  spostrzegawczo , wyobra ni , pami  a tak e wiedz .

Dru yna wymy li, zaprojektuje i wykona gr  planszow , dzi ki której graj ce w ni  osoby 
lepiej si  poznaj , bardziej sobie zaufaj , dowiedz  si  o sobie czego  ciekawego, a 
tak e b d  umia y lepiej ze sob  wspó pracowa . Gra b dzie musia a zmie ci  si  w 
pude ku o okre lonych rozmiarach. Dru yna wymy li tematyk  gry oraz jej nazw . Zespó  
przygotuje zadania do rozwi zania dla graczy oraz co najmniej 5 pionków. Cz onkowie 
grupy stworz  te  instrukcj , która precyzyjnie okre li zasady gry.

Gra planszowa
Musi by  ca kowicie wymy lona, zaprojektowana i wykonana przez cz onków 
dru yny. Mo e mie  dowoln  tematyk . Musi zawiera  nast puj ce elementy: 
plansz  o dowolnym kszta cie i rozmiarach, co najmniej pi  pionków, zadania 
integruj ce graczy, instrukcj , pude ko oraz nazw .

6. Na d ugie zimowe 
wieczory

Zadania
Dru yna stworzy co najmniej 10 zada . 
Musz  w jaki  sposób integrowa  graj ce w ni  osoby - powinny sprawi , by 
gracze lepiej si  poznali, bardziej sobie zaufali, lepiej ze sob  wspó pracowali. 
Mog  mie  dowoln  form  i tre .

Pude ko
Gra musi zmie ci  si  w pude ku o maksymalnych wymiarach 20x50x50cm. 
Pude ko mo e mie  dowolny kszta t, pod warunkiem, e nie b dzie wi ksze ni  
podane wy ej wymiary. 
Musi si  na nim znajdowa  nazwa gry.

Pionki Musz  by  ca kowicie stworzone przez dru yn , mog  by  wykonane z 
dowolnych materia ów. Musz  utrzymywa  si  stabilnie na planszy. 
Dru yna musi stworzy  co najmniej 5 ró nych pionków.

Instrukcja
Mo e mie  dowoln  form . 
Musi zosta  stworzona przez cz onków dru yny. 
Musi w sposób precyzyjny okre la  zasady gry.

Pomys owo  gry planszowej (oryginalno  tematyki)........................................... 1 - 15p. 
Pomys owo  planszy............................................................................................. 1 - 10p. 
Twórcze wykorzystanie materia ów do ozdobienia planszy.................................... 1 - 10p. 
Gra mie ci si  w pude ku o wymiarach 20x50x50cm............................................ 0 lub 5p. 
Gra zawiera co najmniej 5 pionków....................................................................... 0 lub 5p. 
Jako  artystyczna wybranego pionka.................................................................... 1 - 10p. 
Przejrzysto  zasad gry.......................................................................................... 1 - 10p. 
Pomys owo  zada  integruj cych graczy.............................................................. 1 - 20p. 
Spójno  wszystkich elementów gry (tematyki, nazwy, pionków, planszy)............. 1 - 15p. 
Za ka de naruszenie zasad zadania lub zasad fair play............................................... -5p. 
Maksymalna liczba punktów.......................................................................................... 100
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1 2

Dyskusje, wymiany 
pogl dów

Problem miesi ca: 
luty 

ma e karteczki (po 10 dla ka dego uczestnika) po kilka pasków papieru dla ka dej grupy, szary papier

d ugopisy, sztywne kartki A4 pisaki

Do czego jest podobna lub do czego mo e s u y  narta? Jaka mo e by  gra?

Co ceni   
u kolegów  
z grupy?

Dzieci siadaj  w kr gu. Nauczyciel zadaje klasie pytanie: "Co najbardziej ceni  
sobie u moich kolegów z grupy?". Ch tni uczniowie udzielaj  odpowiedzi, które 
nauczyciel zapisuje na tablicy (np. lubi mnie, pomaga mi, bawi si  ze mn , 
po ycza mi przybory itd.), dopóki nie b dzie mial zanotowanych 10 zachowa . 

Analiza 
problemu

Podziel klas  na grupy i rozdaj im problemy miesi ca. Ka da dru yna bierze kartk  
A4 i dzieli j  na 4 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.

Piramida 
preferencji

Ka dy ucze  otrzymuje 10 karteczek, na ka d  przepisuje jedno zachowanie z 
tablicy. Zadaniem dzieci jest u o enie zachowa  na sztywnej kartce A4 wed ug 
swoich preferencji. Na górze maj  znajdowa  si  3 zachowania, które dziecko ceni 
sobie najbardziej, w rodku te, które s  wa ne, a na dole - najmniej wa ne.

Kto, co,  
do kiedy?

Dru yny jeszcze raz wypisuj  wszystkie rzeczy, które s  do zrobienia i dziel  si  
zadaniami - pisz , kto jest odpowiedzialny za dany elemen ti do kiedy nale y to 
zrobi  oraz co b dzie potrzebne do jego wykonania. Nast pnie dru yny zapisuj  
wst pne pomys y na rozwi zanie na du ym arkuszu papieru.

Poznanie 
pogl dów 

innych

Nast pnie uczniowie mog  podej  do kolegów z klasy, obejrze  ich kartki  i 
pozna  ich pogl dy. Nauczyciel mo e te  poprosi  o wybranie jednego, 
najwa niejszego zdaniem uczestników zachowania i po o enie go nad wszystkimi 
karteczkami. Dzieci ponownie zapoznaj  si  z opiniami kolegów.

S oneczko 
priorytetów

Ka da grupa otrzymuje kilka pasków papieru. Ich zadaniem jest zapisanie na nich 
odpowiedzi na pytanie "Co sprawia, e dobrze czuj  si  w jakiej  grupie?". Nie 
chodzi tu tylko o grup  szkoln , ale te  o ró ne grupy, w których uczestnicz  
dzieci. Karteczki zostaj  wrzucone do pojemnika.

Zapro  dzieci do dyskusji dotycz cej tego, co dla kogo jest najwa niejsze i 
dlaczego. Dzieci wyra aj  swoje zdanie i s uchaj  wypowiedzi innych. Po kilku 
minutach zach  dzieci, by jeszcze raz spojrza y na swoje preferencje - czy 
chcia yby co  w nich teraz zmieni ?

Dyskusja S oneczko 
priorytetów 

c.d.

Zapisz pytanie "Co sprawia, e dobrze czuj  si  w jakiej  grupie?" w centralnym 
miejscu tablicy. Losuj po kolei karteczki i przyczepiaj je promieni cie od has a 
g ównego, grupuj c odpowiedzi takie same lub podobne. Zapro  dzieci do 
dyskusji, jakich odpowiedzi by o najwi cej? Co jest dla nich wa ne i dlaczego?

Ukryta 
zasada

Podziel klas  na dwie podgrupy. Ka da podgrupa po cichu ustala zasad  wed ug 
której ustawi si  w szeregu (np. wed ug wzrostu, wed ug numeru buta, wed ug 
kolejno ci w dzienniku). Zadaniem przeciwników jest odkrycie tej zasady.

Metoda 
projektowa- 

nia idealnego

Popro  uczestników o zamkni cie oczu i wyobra enie sobie najlepszej gry 
planszowej o jakiej tylko mog  pomy le . Jaka ona jest? Jak wygl da? Co w niej 
wyj tkowego? Zespo y wypisuj  wszystkie pomys y na kartkach. Zakre laj  te, 
które w cz  do swojego rozwi zania i planuj  co nale y przynie  by wykona  gr
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Gry i zadania Dzie  gier

kart  pracy - tabel  z 12 polami (3x4), zawieraj cymi 12 ró nych stwierdze  
dotycz cych ró nych osób (nosi okulary, ma chomika, ma m odszego brata)

arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, karteczki samoprzylepne, drobny upominek dla 
wszystkich uczestników (dyplom, naklejka)

materia y niezb dne do wykonania gry planszowej, pude ka i pionków wszystkie materia y i przedmioty niezb dne do prezentacji rozwi zania problemu 
miesi ca

W czym podobne s  do siebie kostka do gry i linijka? Stwórz nazw  dowolnej gry sk adaj c  si  z trzech wyrazów rozpoczynaj cych si  
kolejno literami G... R... A..., np. Go my Razem Arbuza, Gumisie Ratuj  Albatrosa.

Bingo!
Przygotuj kart  pracy - tabel  z 12 polami (3x4), zawieraj cymi 12 ró nych 
stwierdze  dotycz cych ró nych osób. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze 
wype nienie tabeli imionami dzieci spe niaj cych podane kryteria. Kto wype ni 
wszystkie pola krzyczy: "BINGO!" i siada na swoje miejsce.

Ostatnie 
poprawki

Przez konkursem daj dru ynom jeszcze troch  czasu na dopracowanie rozwi za  i 
wykonanie ostatnich elementów gier. 
Przygotuj miejsce prezentacji - ustaw awki tak, by utworzy  tyle stanowisk do 
grania, ile jest dru yn.

Tematyka gry 
Popro  dru yn  o podj cie ostatecznej decyzji co do tematyki gry. Je li jeszcze 
tego nie zrobili, daj im dok adnie 5 minut na przeprowadzenie burzy mózgów oraz 
nast pne 3 na wybranie najlepszego rozwi zania. Dru yna wymy la te  nazw  dla 
gry. Wszystkie elementy rozwi zania powinny by  ze sob  spójne. 

Dzie  gier
Popro  ka d  dru yn , by opowiedzia a krótko o swojej grze i zaprezentowa a jej 
g ówne elementy. Urz d cie sobie dzie  gier - niech ka da dru yna ma szans  
przetestowa  na w asnej skórze rozwi zanie swoich kolegów. W ten sposób 
naj atwiej b dzie sprawdzi , czy np. instrukcje s  zapisane w sposób zrozumia y.

Zadania  
i zasady

Na podstawie dyskusji z poprzednich zaj  dru yna wymy la zadania integruj ce 
graczy. Najpierw uczestnicy tworz  mapy my li, wypisuj c jak najwi cej skojarze  
do podanego poj cia. Nast pnie wybieraj  najciekawsze z nich i przekszta caj  w 
konkretne zadania.

Atmosfera 
konkursu

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  w czasie konkursu, jednocze nie skrupulatnie 
wype niaj c obowi zki s dziego. Dok adnie przyjrzyj si  ka demu elementowi gry.  
Dopytaj dru yn  o szczegó y - kto by  za co odpowiedzialny, ile czasu zaj o im 
przygotowanie danego elementu itd.

Dru yny mog  skorzysta  z gotowego pude ka lub wykona  je samodzielnie, nie 
powinno by  ono jednak wi ksze ni  20x50x50cm. Plansza powinna zmie ci  si  
w pude ku, ale mo e by  sk adana. Niech dru yny zadbaj  o estetyczny wygl d 
planszy oraz o to, by gra by a w miar  solidna (aby mo na by o w ni  zagra ).

Plansza 
i pude ko

Ma e 
karteczki

Wa ne jest, aby pozosta e dru yny umia y oceni  i doceni  pomys y swoich 
konkurentów. Dlatego popro , by ka dy zespó  na karteczkach samoprzylepnych 
zapisa , co najbardziej podobalo mu si  w ka dej grze. Mo e to by  cokolwiek, 
nawet drobny szczegó  nie obj ty punktacj .

Podzia  zada Pozosta  cz  zaj  uczestnicy sp dzaj  nad opracowaniem poszczególnych 
elementów rozwi zania. Aby zd y , musz  podzieli  si  zadaniami. Przypomnij 
im o istotnym ródle informacji o zadaniu, jakim jest punktacja. Niech stanowi ona 
list  kontroln , do której w ka dym momencie mo e odwo a  si  dru yna.

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej prezentacji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 



Wprowadzenie

Zadanie

Punktacja

WWW.PROGRAM.4ELT.PL 3
klasaPodró e w przestrzeni nie stanowi  ju  dla cz owieka adnego 

problemu. Potrafimy si  przemieszcza  na ziemi, w powietrzu, pod wod  
a nawet w przestrzeni kosmicznej. Natomiast podró e w czasie wci  
pozostaj  niespe nionym marzeniem ludzko ci...

Waszym zadaniem jest zaprojektowanie, skonstruowanie i pokierowanie pojazdem, który 
podró uj c w czasie, przemieszcza si  w przód i w ty . Jeden lub wi cej cz onków 
dru yny b dzie je dzi  wehiku em, wyruszaj c z bazy w dowolnym kierunku po linii 
prostej i z powrotem. Podczas podró y poazd zatrzyma si  dwukrotnie w przesz o ci 
oraz jeden raz w przysz o ci, napotykaj c za ka dym razem jakiego  uczonego, który w 
pewien sposób ulepszy maszyn . W czasie podró y, pojazd pozostawi te  po sobie jaki  
lad. Swoje rozwi zanie zaprezentujecie w formie przedstawienia, w które wplecione 

zostan  podró e pojazdu i spotkania z uczonymi z przesz o ci i przysz o ci. 
Limit czasu prezentacji dla tego problemu wynosi 8 minut.

Przedstawienie
Dru yna stworzy przedstawienie, w którym pojawi  si : pojazd poruszaj cy si  
do przodu i do ty u, dwaj naukowcy istniej cy rzeczywi cie w przesz o ci oraz 
jeden wymy lony uczony z przysz o ci, podró e pojazdu z bazy w linii prostej  
w dowolnym kierunku i z powrotem, lady pozostawione przez pojazd.

7. Podró e nie tylko w 
przestrzeni

Pojazd
Musi by  stworzony przez dru yn . Musi by  kierowany przez jad cego na nim 
jednego lub wi cej cz onków dru yny. 
Pocz tkowo musi zmie ci  si  w bazie o wymiarach 120x120cm. 
Musi by  zbudowany tak, by móg  porusza  si  do przodu i do ty u w linii prostej.

Podró e pojazdu
W trakcie podró y pojazd przeniesie si  dwukrotnie do przesz o ci, gdzie 
napotka dwóch rzeczywi cie istniej cych uczonych.  
Pojazd przeniesie si  tak e w przysz o , gdzie spotka wymy lonego naukowca. 
Ka dy z uczonych ulepszy w pewien sposób wehiku . 

lad pojazdu W dowolnym momencie podró y, pojazd pozostawi jaki  lad. 
Musi by  czym  materialnym - czym , co b dzie mo na zobaczy  i dotkn . 
Musi by  ca kowicie stworzony przez dru yn .

Powrót
Po podró y, przed zako czeniem przedstawienia, pojazd powinien znale  si   
z powrotem w bazie.

Pomys owo  ca o ci przedstawienia (oryginalno , skuteczno )........................ 1 - 15p. 
Jako  ca o ci przedstawienia (s yszalno , ruch, prezencja sceniczna)............... 1 - 15p. 
Pojazd porusza si  do przodu i do ty u................................................................ 0 lub 10p. 
Pomys owo  sposobu poruszania si  pojazdu (systemu nap dowego)................ 1 - 15p. 
Pojazd napotyka dwóch rzeczywi cie istniej cych uczonych z przesz o ci........ 0 lub 10p. 
Pojazd napotyka wymy lonego uczonego z przysz o ci....................................... 0 lub 5p. 
Pomys owo  ulepszenia pojazdu przez uczonych................................................. 1 - 10p. 
Pomys owo  ladu pozostawionego przez pojazd................................................ 1 - 10p. 
Twórcze wykorzystanie materia ów recyklingowych do zbudowania pojazdu......... 1 - 10p. 
Za ka de naruszenie zasad zadania lub zasad fair play............................................... -5p. 
Maksymalna liczba punktów.......................................................................................... 100
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Problem miesi ca: 
marzec

Pojazdy

kopi  problemu miesi ca dla ka dej dru yny, ilustracje i filmy przdstawiaj ce ró ne 
pojazdy, 

fotograie ró nych znanych uczonych 

o ówki, kartki materia y niezb dne do skonstruowania pojazdu, kredki, kartki 
(do zbudowania pojazdu uczniowie mog  wykorzysta  gotowe przedmioty, które maj  
w domu, np. deskorolk , czy zabawkowy samochód)

Wymie cie jak najwi cej sposobów za pomoc  których mo na dosta  si  z jednego 
miejsca w drugie.

Co by by o, gdyby  nagle znalaz /a si  w przesz o ciz?

UWAGA!
UWAGA! Je li w sali nie macie zbyt wiele miejsca, a nie ma mo liwo ci budowania 
pojazdów w wi kszej klasie, zmie  tre  zadania tak, aby pojazd niemusia  
przewie  osoby, tylko jaki  przedmiot.

Uczeni z 
przesz o ci

Zapytaj uczniów, jakich znanych uczonych potrafi  wymieni . Zapisz wszystkie 
nazwiska na tablicy. Popro  ch tne dzieci, by przy ka dym nazwisku narysowa y 
symbole tego, czym dany naukowiec si  zajmowa . Zaprezentuj uczniom ilustracje 
uczonych. Poszukajcie w ró nych ród ach informacji o nich.

Analiza 
problemu

Podziel klas  na grupy i rozdaj im problemy miesi ca. Ka da dru yna bierze kartk  
A4 i dzieli j  na 4 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.

Kim jestem?
Jeden z uczniów siada na rodku sali. B dzie on odgrywa  rol  wybranego przez 
siebie uczonego z przesz o ci. Pozosta e osoby b d  zadawa  mu pytania, na 
które on b dzie móg  odpowiada  jedynie "tak" albo "nie". Zadaniem uczestników 
jest odgadni cie, o którego naukowca chodzi. 

Jakie znasz 
pojazdy

Dru yny tworz  samodzielnie map  my li zatytu owan  "Pojazdy". Wypoisuj  
wszystkie rodzaje pojazdów, jakie znaj . Nast pnie zaprezentuj ilustracje 
przedstawiaj ce ró ne pojazdy. Zaklasyfikujcie je wed ug najró niejszych cech (np. 
ma e i du e, jedno- i wieloosobowe, nap dzane si  mi ni i nap dzane silnikiem).

Uczony  
z przysz o ci

Popro  dzieci, by zamkn y oczy i wyobrazi y sobie, e za spraw  wehiku u czasu 
znalaz y si  w przysz o ci. Jak wygl da wiat z przysz o ci? Jak wygl daj  ludzie? 
Niech uczniowie wyobra  sobie, e na swojej drodze spotykaj  pewnego 
naukowca. Jak on wygl da? Jaki ma strój? Czym si  zajmuje?

Przeanalizujcie teraz wszystkie pojazdy przdstawione na ilustracjach pod 
wzgl dem tego, w jaki sposób si  poruszaj , jaki jest mechanizm ich dzia ania. 
Zapytajj uczniów, czy atwo jest skonstruowa  pojazd i kto si  tym zajmuje. Czy 
próbowali kiedy  zbudowa  w asny wehiku ?

Jak to si  
porusza?

Pojazdy
Swoje pomys y dzieci przelewaj  na papier w postaci rysunków lub krótkich opisów 
i prezentuj  prace ca ej klasie. 
Nast pnie dru yny przyst puj  do pracy nad swoimi pojazdami. 

Lista 
materia ów

Dru yny szkicuj , jak chcia yby, by wygl da  ich pojazd. Jak b dzie si  porusza  
(jaki b dzie mia  system nap dowy)? Co b dzie potrzebne do jego zbudowania? 
Czy dzieci s  w stanie zbudowa  go z elementów, które maj  w domu, czy trzeba 
b dzie kupi ?

Pomocnik
Je eli to mo liwe, zapro  do klasy którego  z rodziców, wujków lub dziadków, który 
jest "sprawny technicznie" i b dzie móg  pomóc dzieciom w tym bardzo trudnym 
zadaniu. 
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Jak ulepszy  
pojazd?

Podró e w czasie

(dla ka dej dru yny do stworzenia ladu pojazdu) 5 gumek recepturek, stara gazeta, 
kawa ek folii aluminiowej o d ugo ci 60 cm, foliowa reklamówka, 10 spinaczy

stoper, miejsce wyst pu, arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, karteczki 
samoprzylepne, drobny upominek dla wszystkich uczestników (dyplom, naklejka)

materia y niezb dne do stworzenia pojazdu i rozwi zania problemu miesi ca wszystkie materia y i przedmioty niezb dne do prezentacji rozwi zania problemu 
miesi ca

Uczniowie siedz  w kr gu. Wybrane dziecko wylicza, jakie rzeczy zabra oby ze sob  w 
podró , dobieraj c je wed ug pewnej zasady (np. rzeczy na liter  "m", bia e, okr g e 
itd.). Zadaniem pozosta ych jest odgadni cie, jakim kluczem pos u y  si  ich kolega.

Wymie  jak najwi cej rzeczy, które wyst puj  parami.

lady pojazdu
Przeka  dru ynom materia y i wyznacz im dok adnie 8 minut na wymy lenie i 
wykonanie ladu pojazdu. Do jego stworzenia zespó  mo e u y  wy cznie tych 
materia ów oraz no yczek. Kiedy sko czy si  czas, dru yna nie b dzie ju  mog a 
poprawia  swojego rozwi zania.

Ostatnie 
próby

Przez konkursem daj dru ynom jeszcze troch  czasu na dopracowanie rozwi za  i 
prze wiczenie przedstawienia. Przygotuj miejsce wyst pu - zaznacz na pod odze 
ta m  malarsk  "baz ", czyli miejsce, z którego pojazd ma wyruszy  i do którego 
wróci . 

Pisemna 
burza 

mózgów

Dzieci pracuj  w grupach. Ka dy cz onek zespo u zapisuje na kartce trzy pomys y 
na ulepszenie pojazdu. 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).

Atmosfera 
konkursu

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  w czasie konkursu, jednocze nie skrupulatnie 
wype niaj c obowi zki s dziego. Dok adnie zmierz czas ka dej prezentacji. 
Mo esz przygotowa  te  arkusz punktacji dla ka dej dru yny. Dzi ki temu, zespo y 
b d  wiedzie , jakie by y mocne, a jakie s abe strony rozwi zania.

Ulepszenie 
pojazdu

 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.

Prezentacje
W czasie prezentacji uwa nie obserwuj wszystko, co dzieje si  na scenie. Zapisz 
sobie wst pn  punktacj  w czasie/zaraz po ka dym wyst pie. Koniecznie 
porozmawiaj z dru yn  zaraz po wyst pie. Je li nie jeste  pewna/y co do jakiego  
elementu rozwi zania, popro  grup , by opowiedzia a o tym w asnymi s owami. 

Pozostaje wi c tyle najciekawszych pomys ów, ilu cz onków grupy. Na koniec 
dru yna decyduje wspólnie, ktore pomys y z zakreslonych (lub podkre lonych) s  
najciekawsze a jednocze nie mo liwe do osi gni cia.

Dyskusja  
i decyzja

Ma e 
karteczki

Wa ne jest, aby pozosta e dru yny uwa nie ogl da y prezentacje innych i stara y 
si  docenia  pomys y swoich konkurentów. Dlatego popro , by ka dy zespó  na 
karteczkach samoprzylepnych zapisa , co najbardziej podobalo mu si  w ka dej 
prezentacji. Mo e to by  cokolwiek, nawet drobny szczegó  nie obj ty punktacj .

Praca nad 
rozwi zaniem

Pozosta  cz  zaj  uczestnicy sp dzaj  nad opracowaniem poszczególnych 
elementów rozwi zania. Aby zd y , musz  podzieli  si  zadaniami. Przypomnij 
im o istotnym ródle informacji o zadaniu, jakim jest punktacja. Niech stanowi ona 
list  kontroln , do której w ka dym momencie mo e odwo a  si  dru yna.

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej prezentacji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 
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wiele pi knych i kolorowych ryb, ale jeszcze wi cej dziwnych stworze . 
Skoro w podwodnym wiecie mieszkaj  takie zwierz ta jak rekin m ot, 
czy ryba pi a, to kogo jeszcze mo e spotka  ten, kto si  tam wybierze?

Zadaniem dru yny jest stworzenie i zaprezentowanie oryginalnego przedstawienia 
opowiadaj cego o dwóch odkrywcach, próbuj cych w podwodnych g binach  znale  
wyt umaczenie zjawiska powstawania deszczu. W czasie swojej wyprawy bohaterowie 
napotkaj  trzy podwodne stwory-przybory - ca kiem nowe gatunki zwierz t, które 
pomog  im co  naprawi . Znajd  te  wyt umaczenie zjawiska powstawania deszczu, 
jednak postanowi , e z jakiego  powodu zachowaj  to w tajemnicy. W prezentacji 
pojawi si  tak e scenografia oraz posta  narratora, który w humorystyczny sposób 
skomentuje to, co dzieje si  na scenie.  
Limit czasu prezentacji dla tego problemu wynosi 8 minut.

Odkrywcy
Musz  zosta  pokazani jako istoty ludzkie.  
Ka dy z nich mo e by  odgrywany przez co najmniej jednego z cz onków 
dru yny. 
Wyruszaj  w podró , aby odkry  tajemnic  powstawania deszczu.

8. Podwodne  
stwory - przybory

Trzy podwodne  
stwory - przybory

Musz  by  wymy lonymi przez dru yn  stworzeniami, które powsta y w wyniku 
po czenia dowolnych zwierz t yj cych w wodzie z dowolnymi przedmiotami. 
Mog  by  zaprezentowane w dowolny sposób. 
Ka de z nich musi pomóc naprawi  przynajmniej jedn  dowoln  rzecz.

Wyja nienie 
zjawiska

Stworzone przez dru yn  wyja nienie zjawiska powstawania deszczu powinno  
zosta  zaprezentowane wizualnie - np. za pomoc  rysunku lub poprzez 
odegranie scenki.

Scenografia Musi zawiera  jakie  t o dekoracji. 

Posta  narratora
Musi by  odgrywana przez co najmniej jednego cz onka dru yny. Mo e 
wyst powa  przez dowoln  cz  lub calo  przedstawienia, ale gdy wyst puje, 
w sposób humorystyczny komentuje to, co dzieje si  na scenie.

Pomys owo  ca o ci przedstawienia (oryginalno , skuteczno )........................ 1 - 15p. 
Jako  przedstawienia (s yszalno , ruch, prezencja sceniczna)........................... 1 - 15p. 
Pomys owo  sposobu zaprezentowania odkrywców..............................................1 - 10p. 
Trzy stwory - przybory pomagaj  odkrywcom co  naprawi ............................... 0 lub 10p. 
Pomys owo  wygl du stworów - przyborów.......................................................... 1 - 10p. 
Wyja nienie zjawiska zosta o zaprezentowane podczas przedstawienia............ 0 lub 10p. 
Oryginalno  wyjasnienia zjawiska......................................................................... 1 - 10p. 
Jako  artystyczna t a dekoracji.............................................................................. 1 - 10p. 
Humor w wypowiedziach narratora......................................................................... 1 - 10p. 
Za ka de naruszenie zasad zadania lub zasad fair play............................................... -5p. 
Maksymalna liczba punktów.......................................................................................... 100
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Problem miesi ca: 
kwiecie

Stwory - przybory

karonikii z nazwami operacji my lowych sk adaj cymi si  na technik  SCAMPER 
(ZAST P, DO CZ, ZAADAPTUJ, ZMIE , ZNAJD  INNE ZASTOSOWANIE, 
ODEJMIJ, ODWRÓ ), kopi  problemu miesi ca dla ka dej dru yny, ró ne narz dzia

albumy o rybach i innych podwodnych zwierz tach

g bki, pi eczki ró nej wielko ci, patyki, sznurki, brystol, farby, plastikowe talerzyki

Przys owie mówi"Kwiecie  plecie , bo przeplata troch  zimy, troch  lata". Jakie 
jeszcze przeciwie stwa przeplataj  si  ze sob  w tym miesi cu?

Uczestnicy wymy laj  jak najwi cej odpowiedzi na pytania: "Jaka jest woda?" oraz 
"Jaka nie jest woda?".

SCAMPER
Przypomnij uczestnikom, na czym polega a technika SCAMPER (szczegó owe 
informacje na temat tej techniki znajduj  si  w scenariuszu treningu twórczo ci do 
kl. II pt. "Czerwony, czy mo e Fioletowy Kapturek?"). Powie  w widocznym miejscu 
w klasie karonikii z nazwami operacji my lowych sk adaj cymi si  na t  technik .

Funkcjonalne 
przedmioty 
bez nazw

Dzieci pracuj  w grupach. Ka da dru yna wybiera sobie jaki  przedmiot, który 
mo na by nazwa  "przyborem" (mo e to by  jakie  narz dzie lub inny przedmiot 
u ytkowy). Na kartce cz onkowie zespo u wypisuj  wszystkie jego funkcje (nawet 
te nieoczywiste i najdziwniejsze), nie zapisuj  jednak nigdzie jego nazwy.

SCAMPER 
c.d.

Zaprezentuj po kolei przyniesione do klasy narz dzia (np. rubokr t, m otek, klucz 
francuski itd.). Zadaniem dzieci jest podanie jak najwi kszej liczby twórczych 
odpowiedzi na pytanie "Co to jest, do czego to mo e s u y ?". Zach  uczestników 
do przekszta cania przedmiotów w wyobra ni zgodnie z technik  SCAMPER.

Funkcjonalne 
przedmioty 
bez nazw

Nast pnie kartki ze zbiorem funkcji przekazywane s  jakiej  innej dru ynie. Ma 
ona za zadanie narysowa  przedmiot, który spe nia by wszystkie podane 
zastosowania. Czy zespo om uda o si  odgadn , o jakie przedmioty chodzi o? 
Nast pnie kartki zostaj  z o one i wrzucone do pojemnika.

Analiza 
problemu

Podziel klas  na grupy i rozdaj im problemy miesi ca. Ka da dru yna bierze kartk  
A4 i dzieli j  na 4 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.

Dziwne 
po czenie

Dru yny losuj  po jednej kartce. Z wylosowanego przedmiotu zespo y stworz  
jednego ze swoich "stworów - przyborów". Nast pnie wybrana osoba z grupy 
otwiera album o podwodnych zwierz tach na dowolnej stronie. Znajduj ce si  tam 
zwierz  b dzie stanowi o baz  do stworzenia drugiego podwodnego stwora.

Dru yny jeszcze raz wypisuj  wszystkie rzeczy, które s  do zrobienia i dziel  si  
zadaniami - pisz , kto jest odpowiedzialny za dany element i do kiedy nale y to 
zrobi  oraz co b dzie potrzebne do jego wykonania. Nast pnie dru yny zapisuj  
wst pne pomys y na rozwi zanie na du ym arkuszu papieru.

Kto, co,  
do kiedy?

Stwory - 
przybory

Wygl d ostatniego ze stworów - przyborów zale y tylko od wyobra ni cz onków 
zespo u. Dru yna ustala, jakie materia y b d  potrzebne do wykonania tego 
elementu problemu miesi ca, a tak e kto b dzie odpowiedzialny za stworzenie 
stworów - przyborów.

Scenografia Uczestnicy tworz  scenografi : przy pomocy przyniesionych przedmiotów (g bek, 
pi ek, patyków) maluj  swoje wyobra enie podwodnego wiata. Wykonane w ten 
sposób t o dekoracji mo e zosta  jeszcze uzupe nione o inne przedmioty 
przyniesione przez uczestników na kolejne zaj cia. 

Narrator
Zespo y przyst puj  do pracy nad fabu  przedstawienia. Wypisuj  na kartkach 
plan wydarze , a nast pnie wspólnie wymy laj , co b dzie mówi  narrator.
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I dlatego w a nie 
powstaje deszcz

Podwodne 
prezentacje

stoper, miejsce wyst pu, arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, karteczki 
samoprzylepne, drobny upominek dla wszystkich uczestników (dyplom, naklejka)

materia y potrzebne do stworzenia rozwi zania wszystkie materia y i przedmioty niezb dne do prezentacji rozwi zania problemu 
miesi ca

Stwórz w asn , pomys ow  definicj  poj cia "morze", "rzeka". Wymy l krótk  rymowank  o wodzie.

I dlatego 
powstaje 
deszcz

Powiedz grupie, e niedawno odnaleziono dokument t umacz cy jak powstaje 
deszcz. Niestety uleg  on spaleniu. Pozosta o po nim tylko ostatnie zdanie: "I 
dlatego w a nie powstaje deszcz". Dru yny maj  za zadanie stworzy  sensown  
opowie , która ko czy si  takim w a nie wnioskiem.

Ostatnie 
próby

Przez konkursem daj dru ynom jeszcze troch  czasu na dopracowanie rozwi za  i 
prze wiczenie przedstawienia. Zapytaj tak e uczniów, w jaki sposób powinni 
zachowywa  si  na scenie, aby ich przedstawienie by o zrozumia e/efektowne? 
Przygotuj miejsce wyst pu - rozsu  awki tak, by utworzy  niewielk  scen .

Poruszamy 
wyobra ni

Zwró  uwag  dzieci na to, e nie chodzi o to, eby wyja nienia by y zgodne z 
faktycznym stanem naukowym! Celem tego wiczenia jest pobudzenie wyobra ni. 
Im bardziej oryginalne i pomys owe b dzie wyt umaczenie, tym lepiej!

Atmosfera 
konkursu

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  w czasie konkursu, jednocze nie skrupulatnie 
wype niaj c obowi zki s dziego. Dok adnie zmierz czas ka dej prezentacji. 
Mo esz przygotowa  te  arkusz punktacji dla ka dej dru yny. Dzi ki temu, zespo y 
b d  wiedzie , jakie by y mocne, a jakie s abe strony rozwi zania.

Co mo e si  
zepsu ?

Dru yny na karteczkach wypisuj  jak najwi cej odpowiedzi na pytanie: "Co mo e 
si  zepsu ?. Nast pnie rozk adaj  je na stole. Ka de dziecko wybiera trzy 
najciekawsze wed ug niego odpowiedzi. Reszt  karteczek wyrzucamy. Dru yna 
decyduje, które z wyselekcjonowanych pomys ów w czy do przedstawienia.

Prezentacje
W czasie prezentacji uwa nie obserwuj wszystko, co dzieje si  na scenie. Zapisz 
sobie wst pn  punktacj  w czasie/zaraz po ka dym wyst pie. Koniecznie 
porozmawiaj z dru yn  zaraz po wyst pie. Je li nie jeste  pewna/y co do jakiego  
elementu rozwi zania, popro  grup , by opowiedzia a o tym w asnymi s owami. 

Woda stawia naszemu cia u wi kszy opór ni  powietrze. Przekona  si  o tym 
ka dy, kto chcia  szybko poruszy  pod wod  któr  z ko czyn. Dlatego w wodzie 
nasze ruchy s  bardziej powolne. Popro  dru yny by przygotowa y krótkie scenki 
przedstawiaj ce wybrane dyscypliny sportu w spowolnionym tempie.

W 
zwolnionym 

tempie

Ma e 
karteczki

Wa ne jest, aby pozosta e dru yny uwa nie ogl da y prezentacje innych i stara y 
si  docenia  pomys y swoich konkurentów. Dlatego popro , by ka dy zespó  na 
karteczkach samoprzylepnych zapisa , co najbardziej podobalo mu si  w ka dej 
prezentacji. Mo e to by  cokolwiek, nawet drobny szczegó  nie obj ty punktacj .

Praca nad 
rozwi zaniem

Pozosta  cz  zaj  uczestnicy sp dzaj  nad opracowaniem poszczególnych 
elementów rozwi zania. Aby zd y , musz  podzieli  si  zadaniami. Przypomnij 
im o istotnym ródle informacji o zadaniu, jakim jest punktacja. Niech stanowi ona 
list  kontroln , do której w ka dym momencie mo e odwo a  si  dru yna.

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej prezentacji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 
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3
klasaPraca ze s ownikiem  - t umaczenie "Prima Aprilis". 

Opowiadanie R.Pi tkowskiej "Prima Aprillis". 
Redagowanie tre ci fa szywych wiadomo ci.  
Czytanie wierszy zwi zanych z ksi kami. T umaczenie 
przys owia „Kwiecie  plecie ...". Pisanie sprawozdania. 
Tworzenie opisu samego siebie. Prowadzenie wywiadu.

Zadania geometryczne - obwody.  
Obliczanie obwodów w zadaniach z tre ci .  
Tworzenie rysunków do zada .

25.1 Prima aprilis

T umaczenie nazwy "Prima Aprilis".  
Czytanie opowiadania Renaty Pi tkowskiej 
"Prima Aprillis".  
Zabawy primaaprilisowe.  
Ocena i podzia  artów na etyczne i nieetyczne. 
Redagowanie i nagrywanie nieprawdziwych 
wie ci w cyklu „Nie-Do-Wiarki"

Zmiany w przyrodzie zachodz ce w okresie 
przej ciowym - kwietniu.  
Gatunki ptaków powracaj cych do kraju.  
Pomiar ci nienia t tniczego krwi.  
Tworzenie rankingu produktów ywno ciowych. 

25.2 Dzien ksi ek 
dla dzieci

Prezentacja i reklama ulubionej ksi ki.  
Wizyta w bibliotece i nauka indeksowania 
ksi ek. Wypowiedzi na temat czytelnictwa.  
Czytanie wierszy Hanny ochockiej  
„Ksi ka czeka" i Tadeusza Kubiaka „Ksi ka". 
Tworzenie mapy skojarzeniowej.  
Mapy uczu  zwi zanych z wierszami.  
Praca plastyczna „Pomnik ksi ki"  
- technika papier-mache.

Podzia  artów na etyczne i nieetyczne.  
Ocena sytuacji, które mog  powodowa  zawstydzenie.  
Próba poszukiwania nieszkodliwych artów.  
Docenianie wagi czytelnictwa.  
Poznanie zasad poszanowania praw autorskich.  
Poznanie niektórych specjalizacji w s u bie zdrowia.

25. Kwietniowe 
nastroje 25.3 Kwiecie  - 

plecie

Problem miesi ca: kwiecie .

Przys owia „kwiecie  plecie , bo przeplata 
troch  zimy, troch  lata".  
Wiersz Teresy Pietrala „Kwiecie  plecie ". 
Muzyczno - rytmiczna interpretacja utworu  
w wybranym stylu muzycznym.  
Geometria - obliczanie obwodów.  
Zaj cia komputerowe grafika. 
Prawa autorskie.Interpretacja wiersza w wybranym stylu muzycznym  

(rap, blues, folk, kanon, murmurando itd). 

Praca technik  papier - mache „Pomnik ksi ki".  
Praca plastyczna z elementami kola u „Ja w przysz o ci". 
Grupowa praca „Pyszna piramida". 
Wydzieranka obrazkowa.

25.4 Inny wiat, 
inny ja

wiczenie pantomimiczne: powroty ptaków. 
Obserwacja i opisywanie kwietniowych  
zmian w przyrodzie.  
Rozwi zywanie zada  tekstowych  
zwi zanych z obliczaniem obwodów.  
„Rok temu by em, teraz jestem". 
Dostrzeganie i opisywanie zachodz cych 
indywidualnych zmian.  
Praca plastyczna - kola  „Ja w przysz o ci".

Nagranie fragmentu wiadomo ci primaaprilisowych. 
Obs uga aparatu/kamery.  
Zapisywanie pliku z filmem.  
Znak oznaczaj cy prawa autorskie. 
Zasady poszanowania praw autorskich.  

25.5 wiatowy 
dzie  zdrowia

Kto dba o moje zdrowie?  
Poszukiwanie informacji na temat specjalno ci 
medycznych w encyklopedii i wikipedii.  
Wizyta w gabinecie lub aptece.  
Wizyta u specjalisty opieki zdrowotnej.  
Mierzenie ci nienia krwi. Pyszna piramida - 
podzia  produktów na zdrowe i niezdrowe.  
Gry i zabawy rzutne na wie ym powietrzu.

Gry i zabawy z elementami rzutnymi  
na wie ym powietrzu.  

wiczenia w celowaniu.
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Rozdaj dzieciom s owniki. Popro  dzieci o wyja nienie powiedzenia  
„Prima Aprilis nie wierz, bo si  pomylisz" albo o ich w asn  
interpretacj . Pole  ddszukanie informacji na temat tego zwyczaju  
w encyklopediach i innych ród ach. Informacje dzieci zapisuj   
w zeszycie. Zwró  uwag  na poprawne zapisanie nazwy wi t  
(z wielkich liter) oraz przymiotnika „primaaprilisowy" ( cznie i z ma ej 
litery).

Nie wierz, bo si pomylisz Co w Prima Aprilis robi na ogowy k amca? 
Jak psikus zrobisz w domu po powrocie  
ze szko y?

Przeczytaj opowiadanie Renaty Pi tkowskiej „Prima Aprilis"  
w zbiorze opowiada  „Gdyby jajko mog o mówi ". Wspólnie stwórz 
nonatk  do zeszytu na temat primaaprilisowych zwyczajów. Zazwyczaj taki zwyczaj

Ucze : 
opisuje primaaprilisowe zwyczaje, ich genez   
i znaczenie,  
okre la etyczne i nieetyczne zachowania  
zwi zane z zabawami i artami,  
potrafi wybra  zabawy, które nie wywo uj   
z ych emocji u innych,  
wciela si  w rol  oskar yciela lub obro cy 
formu uj c argumenty,  
komponuje artobliwe wiadomo ci telewizyjne 
zgodnie z przyj tymi regu ami.

Podziel klas  na grupy czteroosobowe. Ka dy z osobna zapisuje  
na kartce po cztery zdania o sobie (trzy prawdziwe, jedno fa szywe). 
Przyk ad: „Lubi  je dzi  na y wach. piewam w chórze. Mam cztery 
siostry. Nie mam drugiego imienia". Zadaniem dzieci w grupie jest 
wys uchanie zda  i ocena, które z nich jest fa szywe. Po odgadni ciu 
wszystkich zda , dokonaj wymiany dzieci w grupach.

Gdzie tu prawda?

25.1 Prima Aprilis

encyklopedi ,  
s ownik,  
kartki notatnikowe,  
du y worek (nieprzezroczysty),  
du e pud o kartonowe,  
kleje,  
papiery kolorowe,  
flamastry,  
aparat fotograficzny  
z funkcj  nagrywania lub kamer .

Wybierz jedno dziecko, które na chwil  opu ci sal . Pozosta e dzieci 
wypowiadaj  zdania na temat nieobecnego kolegi i wybrane trzy  
z ich zapisuj  na tablicy. Zadaniem powracaj cego dziecka jest 
odgadni cie autorów podanych zda .

Kto tak rzecze?

Na rodku sali postaw du y worek, do którego ka de dziecko  
w tajemnicy wrzuci jaki  przedmiot. Przedmioty wrzucane s  w taki 
sposób, aby nikt tego nie widzia  (na przyk ad na korytarzu). Nast pnie 
popro  by dzieci usiad y w kole i wylosuj po jednym przedmiocie. 
Wspólnie z dziecmi odgadnij kto jest jego w a cicielem. Je li odpowied  
jest prawdziwa - przedmiot wraca do w a ciciela. Je li nie - do worka.

Zgadnij kotku,
co mam w rodku?

Zainicjuj swobodne rozmowy na temat poprzednich zabaw i tego,  
czy atwo by o znale  prawd ? Czy ka dy art primaaprilisowy jest 
mi y. Nast pnie podziel dzieci na oskar ycieli i obro ców. Stwórz s d 
nad artami primaaprilisowymi. Zdecyduj wspólnie czy primaaprilisowe 
zwyczaje cz ciej krzywdz  ludzi czy umilaj  czas. Spróbuj znale  
nieszkodliwy dla kogokolwiek art.

art przed s dem

zapisz: 
stopniowo post puj ce wyniki 
rozprawy s dowej,  
argumenty za i przeciw.

zapisz: 
odnalezione wyja nienie poj cia 
„Prima Aprilis", 
krótki opis genezy wi ta.

zapytaj rodziców o ich ulubiony  
art primaaprilisowy.

Z du ego kartonowego pud a pole  wyci cie rodka na wzór starego 
telewizora, który ozdobi . Nast pnie zredaguj w kiku grupach krótkie 
wiadomo ci „Nie-Do-Wiarki", czyli takie które maj  niewiele wspólnego 
z prawd . Opracuj d wi ki pomi dzy ró nymi fragmentami, stylizacj  
reporterów itd. Nagraj wiadomo ci kamer  lub aparatem i zapisz je  
w komputerze. Nast pnie pole  by dzieci wys a y e-mailem do rodziców 
lub innych klas. Zwró  uwag , aby wiadomo ci nikogo nie obrazi y.

Nie-Do-Wiarki
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Pole  by ka de dziecko po kolei opowiedzia o o swoich ulubionych 
ksi kach. Zwróci  uwag  na ich mocne i s abe strony, na dobrych  
i z ych bohaterów, opis fabu y, wygl du, d ugo ci ksi ek. Zach  
dzieci do opowiadania równie  na temat przyniesionych ksi ek.

Lubi moj ksi k Jak b d  wygl da  ksi ki w przysz o ci? 
Jak  min  mia aby twoja ulubiona ksi ka, 
gdyby mia a twarz?

Wy wietl krótk  prezentacj  na temat tego, jak kiedy  wygl da a 
ksi ka i jak zmieni a si  na przestrzeni wieków. W prezentacji uj te s : 
tabliczki, zwoje, pergamin, wynalezienie czcionki, ksi ki wspó czesne  
i publikacje elektroniczne (e-book). Obejrzyj wspólnie dost pne ksi ki 
w ró nych ich formach (ksi ka, tablet, zwój - imitacja). 

Ksi kowy wehiku czasu

Ucze : 
prezentuje swoje uczucia wobec ksi ek  
w ró nych formach nie tylko s ownej,  
prezentuje tre  wiersza w formie teatralnej, 
opisuje ró nice w budowie ksi ek na przestrzeni 
wieków, wype nia kart  biblioteczn  wed ug 
poznanych zasad,  
tworzy prac  technik  papier - mache.

Pole  by dzieci przeczyta y wiersz podzielony na grupy w sposób 
teatralny. Zwró  uwag  by postara y si  przeczyta  je w taki sposób, 
jakby musia y kogo  przekona  o sensie ich s ów. Podczas czytania 
dzieci dowolnie dziel  si  tekstem, zmieniaj  g osy, poruszaj  si , 
gestykuluj .

Wierszowo, ksi kowo

25.2 Dzie  ksi ek 
dla dzieci

krótk  prezentacj  o ksi kach  
na przestrzeni wieków,  
ksi ki wspó czesne,  
imitacj  papirusu, e-book,  
wydruki wierszy:  
Hanny ochockiej „Ksi ka czeka", 
Tadeusza Kubiaka „Ksi ka",  
wydruk karty bibliotecznej,  
mas  papierow ,  
stary papier z recyklingu,  
pude ka kartonowe.Na du ym arkuszu papieru rozrysuj map  uczu  zwi zanych ze 

s owami wierszy, z ksi kami. Zaproponuj dzieciom, e niektóre s owa 
zast picie rysunkami po to, aby przekaz móg  odczyta  nawet kto , kto 
nie potrafi jeszcze czyta , albo mówi w innym j zyku. Plakat powie  
w klasie lub na szkolnym korytarzu.

Mapa uczu

ulubione ksi ki.

Zabierz dzieci do szkolnej lub lokalnej biblioteki. Oprowad  po jej 
pomiesczeniach. Wspólnie zajrzyj do kart wypo ycze , aby dzieci 
pozna y sposób zapisywania w nich ksi ek. Podejmi prób  
samodzielnego wype nienia takiej karty na wydruku. Omów panuj ce  
w tej bibliotece mechanizmy indeksowania ksi ek. Zapytaj co dzieje 
si  z nowymi ksi kami, a co z bardzo starymi i zniszczonymi. 
Zapytajcie o najcz ciej i najrzadziej wypo yczane pozycje.

Bibliotekarze

Daj dzieciom mas  papierow . Powiedz jak dobrze z niej korzysta  (na 
przyk ad popro  o ochron  ubra  i otoczenia).  
Pole  utworzenie wspólnej pracy na temat pomnik ksi ki. Z suchego 
papieru i kartonów mog  utworzy  stela e pod lepienie papier-mache. 
Powiedz, e pomnik powinien przekazywa  zarówno popozytywne,  
jak i negatywne uczucia wobec ksi ek, je li takie w a nie posiadaj .

Pomnik ksi ki

zapisz nazwy wybranych form ksi ek 
wydawanych w ró nych czasach,  
na przyk ad: papirus, ebook.

zapisz:  
nazwy wybranych postaci ksi ek  
i ich krótki opis, 
zdania o ksi kach do rozbudowania.

zastanów si  i zapisz, co oznacza 
powiedzenie: „nie oceniaj ksi ki  
po ok adce", a tak e znajd  inne 
powiedzenie maj ce to samo 
znaczenie.

Dzieci zapisuj  w zeszytach pocz tki zda  do uzupe nienia wybranych 
czterech zda . Przyk ad: 
Ksi ki s  dla mnie... Lubi  ksi ki za to, e...  
Nie lubi  ksi ek za to, e... Najch tniej czytam...  
Chcia bym przeczyta  o... Moja przysz o  z ksi kami b dzie 
wygl da  tak, e... Gdybym by  ksi kowym królem, to...  
Zadaniem dzieci jest bogate rozbudowanie ka dego zdania.

Ksi ki s dla mnie...
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Na pocz tek opowiedz o tym co oznacza powiedzenie „kwiecie  - 
plecie , bo przeplata troch  zimy, troch  lata". Porozmawiaj o tym  
jak ka de z dzieci dzisiaj przysz o ubrane do szko y, a jak wczoraj. 
Poka  prognoz  pogody na najbli sze dni. Rozdaj dzieciom inne 
powiedzenia o pogodzie w kwietniu i porozmawiaj o nich. Przyk ady:  
„Deszcze cz ste w kwietniu wró , e owoców b dzie du o"  
„Cho  ju  w kwietniu s onko grzeje, nieraz w polu nieg zawieje".

Kwiecie - plecie Co by by o, gdyby istnia a tylko jedna pora 
roku? Czego by ci najbardziej brakowa o? 
Co najbardziej rozbawi o ci  podczas 
dzisiejszej lekcji? 

Przeczytaj wspólnie wiersz Teresy Pietrala „Kwiecie  - plecie ". Cytat: 
„Kwiecie  - plece , bo przeplata troch  zimy, troch  lata,  
ju  zdawa o si , e wiosna, bo krokusem nam uros a.  
A tu zaraz niegiem prószy, zrywa szalik, mrozi uszy.  
Ech, lubimy zimn  zim , ale ju  za pó no na to! 
Wi c si  kwietniu ju  zdecyduj: czy  ty zima, czy te  lato?". 
Podczas czytania postaraj si  przesadnie artyku owa  wszystkie g oski.

Wierszszszsz

Ucze : 
wyja nia s owa przys owia,  
interpretuje wiersz u ywaj c wybranej formy 
muzyczno - rytmicznej,  
oblicza proste obwody,  
rozumie i szanuje zasady prawa autorskiego  
w odniesieniu do ró nych wytworów.

Podziel dzieci na grupy trzyosobowe. Pos uchaj ró nych przyk adów 
stylów muzycznych. Dzieci w grupach wybieraj  styl, w którym 
odtworz  wiersz (nie mówi c nikomu o wyborze). Nast pnie dzieci 
prezentuj  wiersze, a reszta grupy odgaduje wybrany styl.

Rapowanie wiosny

25.3 Kwiecie  - 
plecie

wydruki wierszy Teresy Pietrala 
„Kwiecie -plecie ",  
nagrania wybranych stylów 
muzycznych: rap, blues, kanon, 
murmurando, recytatyw, chora  itd. 
sznurki lub wst ki.

Poka  dzieciom co oznacza s owo „obwód". Zapisz wyja nienie  
do zeszytów. Przyk ad: „Obwód - d ugo  linii obiegaj cej brzegi  
ka dej p askiej figury" lub „Obwód - d ugo  brzegu p askiej figury".  
Poka  dzieciom jak naj atwiej zmierzy  obwód ka dej figury u ywaj c 
sznurka lub wst ki. Wyja nij dzieciom, e je li otocz  figur  jedn   
wst k  i potem zmierz  d ugo  tej wst ki, to otrzymaj  dok adnie  
jej obwód. Pole  wykonanie pomiaru obwodu kilku przedmiotów.

Obwody

patyczki do szasz yków.

Sznurki zamie  na patyczki i zmierz kilka przedmiotów. Pozwól 
dzieciom samodzielnie doj  do wniosku, e patyczkiem atwiej 
zmierzy  figury o prostych kszta tach, np. stoliki i krzes a, a trudniej  
o zaokr glonych. Kiedy taki wniosek wysnuj , zrób na tablicy tabel   
- ranking rzeczy, które najlepiej mierzy  sznurkiem (jedna kolumna)  
i patyczkiem (druga kolumna). 

Komisja obwodowa

Udajcie si  do sali komputerowej. Podziel dzieci na cztery grupy: 
wiosna, lato, jesie , zima. Przedstawiciele grup maj  za zadanie 
poszuka  po jednym zdj ciu pasuj cym do danej pory roku, opisa   
jego  ród o i je wydrukowa . Wyja nij dzieciom znaczenie zapisywania 
informacji autorskich i praw w asno ci wytworów. Poka  jakie dane 
powinni zapisa , gdzie je umie ci . Popro  o wzajemne sprawdzanie 
danych autorskich.

Kwietniowa pogoda

zapisz podzia  na przedmioty,  
których obwody atwiej liczy  
sznurkiem (wst k ) lub patyczkiem.

zapisz wybrane wyja nienie s owa 
„obwód".

znajd  w domu p aski przedmiot  
o dziwnych kszta tach i zmierz  
jego obwód dowolnym sposobem, 
narysuj go w pomniejszeniu  
w zeszycie i opisz d ugo ci  
jego brzegów.

Zbierz wszystkie zdj cia. Opowiedz o nich. Wspomnij g o no z jakiego 
ród a lub od jakiego autora pochodz . Nast pnie wybierz w sali 

„kwietniow  cian ", na której umie  kwietniow  przeplatank   
zdj ciow . Powie  wydrukowane zdj cia i rysunki w ró nej konfiguracji. Kola - przeplatanka
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Na powitanie przy utworze Antonio Vivaldiego „Wiosna" popro   
by dzieci zamieni y si  w w drowne ptaki powracaj ce do Polski.  
Utrudnij im to zadanie, pokazuj c na zmian  ró ne zdj cia ptaków  
jednocze nie wymieniaj c ich nazwy. Dzieci powinny dopasowa  ruchy 
do pokazanego ptaka. 
Przyk ady ptaków wracaj cych w marcu i kwietniu:  
bocian, kuku ka, szpak, dudek, jaskó ka, kulczyk. 

W drówki ptaków Jak my lisz, jak ptaki skomentowa yby 
pogod  w kwietniu? Narysuj komiks.

Wybierzcie si  na spacer w okolicznym parku lub lesie. Popro  dzieci  
o szukanie wczesnych oznak zbli aj cej si  wiosny, w tym obecno ci 
ptaków. Zwró  uwag  na zachodz ce zmiany. Zach  do robienia 
zdj  wszystkiemu, na co zwróci y uwag . Po powrocie do sali obejrzyj 
zdj cia w powi kszeniu (na komputerze lub rzutniku) i zdecyduj 
wspólnie o tym czy sfotografowane zmiany rzeczywi cie zapowiadaj  
wiosn .

Zmiany w przyrodzie

Ucze : 
zauwa a i dokumentuje na fotografii  
wczesne oznaki wiosny,  
redaguje tre  sprawozdania,  
dostrzega zmiany we w asnym wygl dzie  
i zachowaniu.

Zapisz na tablicy elementy budowy sprawozdania: tytu , t o zdarzenia, 
czas, miejsce, osoby, plan wydarze , podsumowanie (refleksje). 
Wspólnie na g os omów ka dy punkt i to, co powinno si  w nim 
znale . Nast pnie w zeszytach pole  samodzielnie zredagowanie 
krótkiej tre  sprawozdania ze spaceru. Pod sprawozdaniem dzieci 
mog  wklei  wydruk wybranego przez siebie zdj cia z opisem  
obrazu i autora.

Sprawozdanie

25.4 Inny wiat, 
inny ja

nagranie utworu „Wiosna"  
Antonio Vivaldiego,  
aparat fotograficzny,  
komputer, rzutnik, 
zadania geometryczne zwi zane  
z obliczaniem obwodów,  
w asne zdj cia z dzieci stwa  
lub wczesnej m odo ci.

Dzieci rozwi zuj  zadania zwi zane z obwodami z pomoc  rysunków 
opisowych. Rozdaj ka demu dziecku po jednej kartce z trzema 
zadaniami. Powiedz, e aby obliczy  obwód nie koniecznie trzeba  
po kolei mierzy  brzegi figury. Wystarczy odczyta  dane z rysunku  
i je zsumowa . Je li figura jest regularna to znaczy, e ma przynajmniej 
dwa jednakowe boki (prostok t, kwadrat), wystarczy zna  d ugo ci 
niektórych z nich.

Obwodzenie

w asne zdj cia wykonane przed rokiem 
w podobnym czasie (wczesna wiosna), 
klasowe zdj cia z lat wcze niejszych, 
farby akwarelowe.

Rozpocznij rozmow  mówi c, e nie tylko pogoda i przyroda si  ci gle 
zmienia. Zmieniamy si  te  my. Usi d  z dziecmi w kole. Wspólni 
obejrzyj zdj cia klasowe z lat wcze niejszych. Zobacz jak zmieni a 
si  ca a klasa: kto podrós , zmieni  fryzur . Zobacz zdj cia ka dego  
z was i oce  kto zmieni  si  najbardziej, czyje zachowanie uleg o 
zmianie. Poka  dzieciom w asne zdj cia, eby udowodni ,  
e oprócz wygl du zmienia si  te  moda na ubrania, fryzury.

Zmienny ja

Rozdaj dzieciom po bia ej i czarnej kartce. Na bia ych kartkach dzieci 
maluj  farbami akwarelowymi kwietniowy pejza . Natomiast z czarnych 
kartek wydzieraj  drobne elementy, z których tworz  swoje cienie. 
Zarys tego jak ich zdaniem b d  wygl da  w przysz o ci, czym 
b d  si  zajmowa . Czarne elementy przyklejaj  na wyschni tym tle 
tworz c kola e. Nast pnie nadaj  ka dej pracy tytu , opisuj  i wieszaj  
na wystawce.

Przysz y ja

narysuj przyk ady figur, w których 
wystarczy poda  d ugo  jednego  
lub dwóch boków, aby obliczy  ich 
obwody (kwadrat, prostok t, pi ciok t)

zapisz sprawozdania z obserwacji  
na spacerze, 
rozwi  zadania geometryczne.

obejrzyj z cz onkami swojej rodziny 
zdj cia i zwró  uwag  na to, jakie 
zasz y w was wszystkich zmiany, 
krótko opisz swoje wra enia  
w zeszycie.

Na zako czenie popro  dzieci o doko czenie zda :  
„Rok temu by em..."  
„Dzisiaj jestem..." 

By em, jestem...
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Popro  ka de dziecko by wylosowa o 1 karteczk  z nazw  specjalisty  
i postara o si  najpierw odgadn  czym taki specjalista si  zajmuje. 
Nast pnie by poszuka o wyja nienia wylosowanych s ów w s owniku, 
encyklopedii, wikipedii itd. Wa ne jest, aby ka de dziecko mia o 
kartk  z inn  nazw . Przyk ady: alergolog, oftalmolog, anestezjolog,  
gastrolog, pulmonolog, flebolog, nefrolog, farmaceuta, fizjoterapeuta, 
stomatolog, pediatra, Po odnalezieniu wspólnie wyja nij ich znaczenie.

Kto to taki? Co by by o, gdyby s owa „na zdrowie"  
mog y uzdrawia ? 
Który lekarz ma najtrudniejsze zadanie?

Wybierz si  na spacer do umówionego wcze niej miejsca zwi zanego 
ze zdrowiem. Popro  dzieci o to, aby zadawali pytania i zapami tywali 
odpowiedzi. Wizyta

Ucze : 
poznaje nazwy i obszar dzia ania ró nych 
specjalno ci medycznych,  
poznaje zasad  dzia ania ci nieniomierza,  
potrafi wykona  pomiar ci nienia,  
wymienia owoce i warzywa dost pne w kwietniu, 
zna klasyfikacj  wybranych produktów 
spo ywczych.

Wyja nij dzieciom zasad  dzia ania ci nieniomierza i stetoskopu. 
Popro  o to, aby samodzielnie wykona y badanie u ywaj c sprz tu 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Pole  zapisanie wykonanych 
pomiarów ci nienia na tablicy. Wyja nij o co chodzi w tym badaniu  
i co oznaczaj  poszczególne elementy zapisu.

Badanie

25.5 wiatowy 
dzie  zdrowia

kartki z nazwami specjalno ci 
zwi zane ze s u b  zdrowia  
do losowania, encylkopedie, s owniki, 
komputer, ci nieniomierz, stetoskop, 
spotkanie w pobliskiej placówce s u by 
zdrowia, aptece, gabinecie, sanepidzie 
czy laboratorium,  
wiele drobnych owoców i warzyw 
dost pnych w kwietniu,  
tabele warto ci od ywczych,  
bristol.Rozpocznij rozmow  z dzie mi na temat tego, e zdrowie zale y 

g ównie od tego, jak o nie dbamy. W ka dym miesi cu mo na dosta   
w sklepie zdrowe i sezonowe produkty spo ywcze. Popro   
o wylosowanie produktów z worka i nazywanie ich (jab ko, czosnek, 
cebula, marchew, rzodkiewka, orzechy laskowe, w oskie, seler, itd.). 
Nast pnie w tabelach warto ci od ywczych i encyklopediach pole  
odszukanie informacji na temat dzia ania tych produktów i ich zapisanie

Sezonowe zdrowie

ulotki reklamowe produktów 
spo ywczych.

Z ulotek reklamowych sklepów spo ywczych popro  o wyci cie ró nych 
produktów spo ywczych. Pokoloruj bristol ró nymi kolorami: 
od najja niejszego, do najciemniejszego. W rejonie najja niejszym 
pole  przyklejenie najzdrowszego produktu, w rejonie najciemniejszym 
takiego, które ma niekorzystny wp yw na zdrowie. Plakat powie  w sali 
lub na korytarzu.

Pyszna spi arnia

Zorganizuj szkolny quiz. Zbierz nazwy specjalno ci lekarskich 
i w worek owoce i warzywa. Wyjd  z dzie mi na spacer po szkole. 
Spotykaj c ró nych ludzi (doros ych/dzieci) popro  ich o wylosowanie 
nazwy specjalno ci lekarskiej i wyt umaczenie jej. Ka da osoba, która 
poprawnie odpowie na pytanie, b dzie mog a nast pnie wylosowa  
jaki  produkt spo ywczy z worka i us ysze  o jego wp ywie na zdrowie. 
Zapro  wszystkich napotkanych do sali na pomiar ci nienia.

Promocja zdrowia

zapisz wyniki pomiarów ci nienia 
ka dego z dzieci.

zapisz:  
wybranenazwy specjalno ci lekarskich 
i medycznych i ich wyja nienie,  
swój pomiar ci nienia oraz informacje 
o produktach spo ywczych.Na wie ym powietrzu zapro  dzieci do gier i zabaw rzutnych.  

Przyk ad: „Po rozgrzewce rozdaj wszystkim dzieciom pi ki. Dzieci stoj  
w kole plecami do siebie. Na sygna  ka dy rzuca swoj  pi k  w praw  
stron , jednocze nie api c t  z lewej. Po wicz kilka razy to wiczenie. 
Nast pnie dzieci celuj  pi kami do trzymanego przez jedno dziecko ko a 
hula hoop".

Ruch dla zdrowia
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaPoszukiwanie wiadomo ci o wodzie i jej dzia aniu w 

encyklopedii. Odszukiwanie znaczenia s ów w s owniku 
j zyka polskiego. Tworzenie rodziny wyrazu "woda". 
Definiowanie s ów "cykl hydrologiczny" i zapisywanie 
notatki. Wyszukiwanie rymów do s owa "woda" i 
tworzenie wierszy.

Obliczenia dziennego zapotrzebowania wody w stosunku 
do masy cia a. Zadania tekstowe zw zane z obliczaniem 
u amków. Zadania tekstowe zwi zane z obj to ci . 
Pomiary g boko ci ró nych pojemników z 
wykorzystaniem alternatywnych narz dzi. 

26.1 Czysta woda 
zdrowia doda

Tworzenie mapy wp ywu wody na organizm 
cz owieka. Ró ne zastosowania wody w yciu. 
Tworzenie sieci wodoci gowej.  
Obliczenia zapotrzebowania wody  
wed ug wagi cz owieka. Sk adniki wody.  
Obserwacja pobierania wody przez ro lin . 
 

Poznanie znaczenia wody, a szczególnie jej roli 
organizmie cz owieka. Obszary wodne na mapie. 
Wyja nianie cyklu hydrologicznego. Filtrowanie wody. 
Poznanie osmozy. ledzenie rzek. Badanie 
rozpuszczalno ci substancji, wp ywu soli na lód, napi cia 
powierzchniowego i za amania wiat a w wodzie.

26.2 Kr y woda

Poszukiwanie wody na kuli ziemskiej.  
Praca z globusem i map  wiata.  
Cykl hydrologiczny  
- prezentacja, wyja nienie, obserwacja.  
Zanieczyszczenia wody i ich ród a. 
Rozdzielanie mieszanin wodnych  
- tworzenie prostych filtrów.  
Rozwi zywanie zada  tekstowych  
zwi zanych z pojemno ci . 

Powtórzenie informacji o koniecznosci oszcz dzania 
wody w przyrodzie. Opisywanie wybranych sposobów na 
oszcz dzanie wody w domu.  26. Nie lejemy 

wody 26.3 D wi czy 
woda

Stwory - przybory.

Wydobywanie d wi ków z przedmiotów 
zwi zanych z wod . 
U amki - zadania praktyczne i obliczenia. 
Przygotowywanie kolorowych galaretek.  
Praca plastyczna - malowanie spryskiwaczem. 

ledzenie nurtu rzek polskich.  
wiczenia sportowe zwinno ciowo - 

zr czno ciowe i gimnastyczne.Wydobywanie d wi ków, porz dkowanie ich i 
odtwarzanie prostych melodii z wykorzystaniem 
pojemników z wod  - "wodna orkiestra". Uk adanie 
choreografii do "Deszczowej piosenki" Gene Kellyego z 
musicalu "Deszczowa piosenka". 

Tworzenie s omkowych wodoci gów ze s omek po 
napojach - poznawanie zasady dzia ania wodoci gów. 
Tworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem 
spryskiwaczy z farb  (aerografia). Praca graficzna z 
wykorzystaniem kolorowej piany - "b belkowe 
malowanki".

26.4 Bawi woda

Pomiary g boko ci naczy  z wykorzystaniem 
alternatywnych narz dzi pomiaru.  
Gry i zabawy zr czno ciowe zwi zane  
z wykorzystaniem wody.  
Wykonywanie pracy plastycznej „b belkowe 
malowanki". Poszukiwanie rymów zwi zanych 
z wod . Uk adanie wierszy.  
Tafla wody - tworzenie lustrzanego odbicia 
grafiki w programie paint.

Tworzenie lustrzanych odbi  w programie graficznym - 
tworzenie i edycja grafiki. 
 
 26.5 Uczy woda

Do wiadczenia z udzenia optycznego  
z wykorzystaniem zbiornika z wod .  
Badanie zjawiska napi cia powierzchniowego. 
Badanie wp ywu soli na lód.  
Badanie rozpuszczalno ci ró nych  
substancji spo ywczych.  
Osmoza - wyja nienie zjawiska i badanie  
z wykorzystaniem elkowych misiów. 

Zabawy zwinno ciowo-zr czno ciowe na wie ym 
powietrzu. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem wody. 
Zabawy rzutne z celowaniem.
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Na powitanie podaj dzieciom przezroczyst  butelk  wype nion  wod . 
Ka dy, kto na chwil  otrzyma butelk , ma za zadanie opowiedzie   
co my li o wodzie. Mog  to by  ró ne wypowiedzi, na przyk ad  
o jej smaku, dzia aniu, o ulubionych aktywno ciach z ni  zwi zanych 
(p ywanie, k piel itd.) 

Wodne my li Wyobra  sobie, e masz wod  w proszku.  
W czym j  rozpu cisz? 
Do czego woda jest najbardziej potrzebna?

Zapro  dzieci do udzia u w burzy mózgów, w trakcie której wymieniaj  
przyk ady z codziennego ycia w których wykorzystuje si  wod  
(elektrownie wodne, k pieliska, fabryki itd.) lub w jakich otaczaj cych 
nas przedmiotach woda si  znajduje (owoce, warzywa, napoje, 
powietrze, itd.). Ka d  wypowied  mo esz zweryfikowa  szukaj c 
informacji w encyklopedii lub Wikipedii. 

Szukaj wody

Ucze : 
zna etapy kr enia wody w przyrodzie, 
t umaczy poj cia:  
„parowanie", „skraplanie", „zamarzanie",  
opowiada o wp ywie wody  
na organizm cz owieka i ro liny, 
wykonuje do wiadczenie zwi zane z pobieraniem 
wody przez ro lin  i wyja nia je.

Na du ym arkuszu papieru odrysuj jedn  osob . Nast pnie narysuj 
strza ki od ró nych cz ci cia a i zapisz wszystko, co teraz dzieci 
wiedz  o wp ywie wody na organizm cz owieka. Opisz wszystko jednym 
kolorem tak, aby pod koniec tygodnia innym kolorem uzupe ni   
informacje o te, które dzieci zdob d  podczas wszystkich bada . 

Cia o wodne I

26.1 Czysta woda 
zdrowia doda

przezroczyst  butelk  z wod ,  
du y arkusz szarego papieru,  
markery w jednym kolorze,  
kartki z zadaniem matematycznym, 
wag  azienkow , s omki do napojów 
(po 10 sztuk na dziecko),  
plastikowe przezroczyste kubki,  
woda mineralna, s owniki j zyka 
polskiego, encyklopedi ,  
kapust  peki sk , 3 wysokie szklanki, 
barwniki spo ywcze (3 kolory).Rozdaj dzieciom w grupach kartki z zadaniem. Przyk ad: 

„Wed ug ró nych róde  ( ród a podaj  ró ne liczby) cz owiek powinien 
pi  30 ml wody na 1 kg masy swojego cia a. Czyli cz owiek wa cy  
10 kg, powinien wypi  dziennie 300 ml wody, a wa cy 30 kg 900 ml. 
Przyjmuj c takie dane, oblicz ile wody dziennie powinien pi  ka dy  
z was. Obliczenia i odpowiedzi zapiszcie w zeszytach". Po wykonaniu 
oblicze  zweryfikuj ich poprawno  i zapisz wyniki na tablicy.

Mokre obliczenia

Nie tylko ludzie potrzebuj  wody, ro liny równie . Dzieci mog   
to udowodni  w prostym badaniu. Do trzech wysokich szklanek  
wlej wod  i zabarw j  na ró ne kolory barwnikami spo ywczymi.  
Do szklanek w ó  po li ciu kapusty peki skiej. Pod koniec zaj   
lub za oko o 2 godziny pole  obserwacj  zmiany kolorów ka dego 
li cia.

Spragniona kapusta

Rozdaj dzieciom s owniki j zyka polskiego. Zapisz na tablicy s owo 
„hydor", które w j zyku greckim oznacza wod . Od tego s owa pole  
utworzenie jak najwi kszej liczby s ów nale cych do jego rodziny. „Hydor" = woda

zapisz: 
s owo greckiego pochodzenia „hydor"  
i wyrazy pochodne. 
obliczenia zwi zane z piciem wody  
na kilogram masy cia a.

zapisz s owo pochodzenia greckiego 
„hydor" i rodzin  wyrazów z j zyka 
polskiego, które od niego pochodz  
(hydraulik, hydrant itd.).

znajd  w domu przynajmniej jeden 
przedmiot, który twoim zdaniem nie 
zawiera wody w swoim sk adzie  
i sprawd  swoje podejrzenia w 
ró nych ród ach, wyniki i ród a 
poszukiwa  zapisz w zeszycie.

Zapro  dzieci do stworzenia wodoci gów. Rozdaj im s omki  
(po oko o 10 sztuk) i kubki plastikowe (przezroczyste) z wod .  
Ka de dziecko ma za zadanie stworzy  jak najd u szy wodoci g, 
poprzez wk adanie jednej s omki do drugiej tak, aby ci gle mo na by o 
z nich pi . Dzia anie s omek mog  sprawdzi  pij c wod  z kubeczka. 
Popro  dzieci o szczególn  ostro no  i unikanie rozlewania wody. 
Zadanie mo na równie  wykona  na wie ym powietrzu.

Wodoci gi
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Popro  by dzieci wskaza y obszary wodne na mapach i globusach. 
Opisz ró nice w obszarach wód i l dów. Porozmawiaj o tym, e 
pomimo tego, e na Ziemi jest tyle wody, to jednak niektórym ludziom 
jej brakuje. Najwi ksze obszary wodne to woda s ona, która nie nadaje 
si  do picia. Zach  dzieci do omówienia lokalnych zbiorników i cieków 
wodnych w waszej okolicy (rzeki, jeziorka, stawy, strumyki). Zapytaj 
sk d mog  pobiera  wod , je li maj  tak  potrzeb .

Woda na wiecie Podobno na Ziemi jest wi cej wody ni  l du. 
Co znajduje si  pod wod ?  
Jak zaspokoi  pragnienie na pustyni,  
gdzie nie ma wody? Czy p ywaj c za d ugo  
w wodzie mo na si  rozpu ci ? Który ze 
sposobów oszcz dzania wody jest dla ciebie 
najbardziej dotkliwy?Obejrzyj wspólnie i opisz naturalny obieg wody w przyrodzie. Mo esz 

skorzysta  z dowolnej planszy, prezentacji lub z prostych materia ów 
dost pnych na http://www.woda.ovh.org/index.htm. Po obejrzeniu 
prezentacji dzieci redaguj  klasow  notatk  na wyt umaczenie nazwy 
„cykl hydrologiczny". Zapisuj  j  w zeszytach wzbogacaj c  
o schematyczny rysunek, który najpierw rysuj  wspólnie na tablicy. 

Cykl hydrologiczny

Ucze : 
opowiada cykl hydrologiczny - naturalny obieg 
wody w przyrodzie, wskazuje i opisuje obszary 
wodne na globusie i mapie,  
wymienia g ówne zanieczyszczenia wody,  
potrafi poda  sposoby na oszcz dzanie wody  
w domu, rozdziela mieszaniny wodne przy u yciu 
prostych filtrów.

Na ka dym woreczku niadaniowym narysuj markerem s o ce  
(prawy, górny róg), chmur  (lewy górny). Zabarw wod  w dzbanku  
na niebiesko. Do woreczków z suwakami wlej tyle wody, aby jej poziom 
si ga  do 1/6 jego wysoko ci. Ka dy woreczek dok adnie zamknij.  
Tak przygotowane woreczki przyklej na szybach okiennych.  
Co jaki  czas pole  obserwowanie tego, jak woda paruje, skrapla si   
i cieka po ciankach woreczka znowu do zbiornika na dole.

Mikro cykl

26.2 Kr y woda

globusy i mapy wiata,  
barwnik spo ywczy niebieski,  
markery do pisania na folii,  
ta m  klej ca, filtry do kawy, dzbanek 
z wod , sita kuchenne (drobne), 
durszlak, gaz , kubki plastikowe, miski, 
kamienie, piasek, m k , 2 parasole, 
kartki ze szkicami pojemników do 
zada , nagranie piosenki „Singing in 
the rain" w wykonaniu Gene Kellyego  
z musicalu „Deszczowa piosenka".Przeprowad  badanie. Zatkaj odp ywy dwóch umywalek w azience. 

Popro  dwójk  dzieci o umycie r k. Jedno dziecko podczas mydlenia 
zamyka strumie , drugie nie. Porównaj ilo  zgromadzonej wody. 
Porozmawiaj o tym jak w waszych domach wykorzystuje si  wod . 
Zapisz na tablicy wymy lone sposoby jak w ka dym z tych wypadków 
j  oszcz dza . Dla uzupe nienia skorzystaj z materia ów Ministerstwa 
Ochrony rodowiska na stronie: nauczyciele.mos.gov.pl.

Oszcz dzanie wody

woreczek niadaniowy z suwakiem.

Podziel klas  na czteroosobowe zespo y. Narysuj na tablicy beczk   
z napisem 200 litrów. Ka da grupa losuje kartk  z rysunkiem pojemnika 
o podanej pojemno ci (na przyk ad: wiadro 15 l, wazon 5 l, miska 2,5 l, 
garnuszek 0,5 l). Zadaj pytanie: „Ile razy u yjecie pojemnika, aby 
nape ni  ca  beczk ?". Ka da grupa rozwi zuje zadanie w zeszytach. 
Po rozwi zaniu zada  grupy zamieniaj  si  karteczkami, a na tablicy 
mo esz narysowa  inny pojemnik, np. akwarium 75 litrów.

Beczka wody

W ró nych miskach zrób mieszaniny dwusk adnikowe wody  
z przygotowanymi substancjami. Przyk ad: woda z piaskiem, woda  
z m k , woda z kamieniami. Po ó  na stole przygotowane filtry, sita, 
miski, durszlak, gaz . Popro  dzieci o wybór narz dzi, które pozwol  im 
jak najlepiej rozdzieli  ka d  mieszanin . Dzieci opisuj  wyniki swoich 
do wiadcze .

Filtrujemy wod

narysuj schemat ma ego obiegu wody 
w przyrodzie, szkice do zada  
matematycznych, 
zapisz sposoby na domowe 
oszcz dzanie wody.

zapisz cykl hydrologiczny 
zredagowany wspólnie w klasie  
i jego schemat, 
rozwi zanie zada  matematycznych.

zrób domowy test na to, kto zu ywa 
najwi cej wody, na przyk ad podczas 
mycia z bów, 
wr cz nagrod  temu, kto zu ywa  
jej najmniej.

Do piosenki „Deszczowa piosenka" u ó  wspólnie z dzie mi klasow  
choreografi  przy wykorzystaniu parasoli. Delikatnie pole  rzucanie  
do siebie parasoli w rytm piosenki tak, aby wznosi y si  i opada y, ale 
nie upa dy, ani si  nie spotka y. Taniec mo na zata czy  na dworze, 
aby wykorzysta  wi ksz  przestrze  w siedzibie szko y.

Deszczowa piosenka
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Na pocz tek zapro  dzieci do powitania si  w kole bez u ycia s ów  
i g osu. Zamiast tego popro  o wydobywanie d wi ków podobnych  
do mlaskania, cmokania, klapania j zykiem (jak d wi k kopyt konia), 
szumienia. Pole  uwa ne s uchanie ka dego „klikaj cego"  
i odgadni cie s ów, jakie powiedzia .

Klikanie powitanie Co powiedzia yby ryby, gdyby mia y g os? 
Dlaczego galareta si  trz sie? 
Jak to si  dzieje, e s odkowodne rzeki 
wpadaj  do morza, a ono jest nadal s one? 
Co najbardziej zaskoczy o Ci  w dzisiejszej 
lekcji?

To zadanie nale y rozpocz  wcze nie, aby galaretki mia y czas st e  
do ko ca zaj . Wykorzystuj c ró ne ich kolory rozpu  je  
w zmniejszonej ilo ci wody ( atwiej zastygn ) i rozlej do niskich 
pojemników. Po st eniu, pokrój je w niewielkie kwadraty  
i wymieszaj w miskach lub na talerzykach, tworz c kolorowe mieszanki. 
Nast pnie zapro  dzieci do zjedzenia ich ze smakiem.

O rety, galarety!

Ucze : 
zna sposoby mierzenia g boko ci naczy , 
okre la poziom p ynu wykorzystuj c ró ne 
dost pne narz dzia pomiaru,  
potrafi wydoby  d wi ki z przedmiotów zwi zanych 
z wod  na ró ne sposoby,  
oblicza u amki z wykorzystaniem pojemników  
i ich pojemno ci,  
projektuje prac  plastyczn  z wykorzystaniem 
spryskiwacza.

Zaj cia warto przeprowadzi  na wie ym powietrzu. Ustal zasady 
bezpiecze stwa w kontakcie ze szk em. Roz ó  przed dzie mi butelki, 
kieliszki, balony, b bny, y ki, miski. Do ka dego pojemnika wlej troch  
wody i spróbuj wydoby  z nich d wi ki (dmucha , potrze  o brzeg, 
uderza  y k , b bni  w pe ny balon lub b benek oblany wod ). U ó  
szereg w zale no ci od wysoko ci d wi ków i opracuj wspólnie prost  
melodi , na przyk ad: „Panie Janie" czy „Wlaz  kotek".

Wodna orkiestra

26.3 D wi czy woda

galaretki w ró nych kolorach,  
czajnik,  
miski, talerzyki,  
no e, y eczki,  
rolka papieru do malowania,  
farby w tubkach, woda,  
fizyczna mapa Polski, 
karteczki z nazwami polskich rzek  
do losowania  
(np. Wis a, Odra, Warta, Bug, Narew),  
pi ka, kreda.Wykorzystuj c po 2 butelki 1 litrowe nape nij je wod  (zgodnie z zasad  

oszcz dno ci - przelewaj c, nie wylewaj c) do ró nych poziomów  
i okre lij jak  cz  pojemnika zajmuje woda. Nast pnie podaj poziom 
wody jaki powinny osi gn  dzieci. Przyk ad: „Poprosz  o 1/2 butelki 
wody. Poprosz  o 3/4 butelki wody. Poprosz  o 5/8 butelki wody".  
Za ka dym razem porównaj wysoko  poziomu wody w ka dym 
naczyniu. Aby u atwi  przelewanie rozdaj dzieciom lejki.

Butelkowe u amki

butelk  ze spryskiwaczem,  
na przyk ad po p ynie do szyb,  
2 butelki plastikowe po 1 litr ka da, 
lejek do wody.

Na boisku wspólnie z dzie mi rozwie  na p ocie lub rozwi  na betonie 
rolk  papieru tak, aby ka dy mia  dla siebie troch  miejsca. Do ka dej 
butelki ze spryskiwaczem wlej troch  wody i farby. Zmiejszaj sk adniki. 
Dzieci tworz  wiele kolorów, aby mog y si  nimi zamienia . 
Wykorzystuj c spryskiwacze popro  dzieci by namalowa y wspóln  
prac  na przyk ad na temat „woda a przyroda".

Aerografia

Poka  przyk ad tego jak „ ledzi " nurt rzeki, jak okre la  ród o,  
odp yw i dop ywy lewe czy prawe. Pole  by dzieci wylosowa y nazwy 
rzek, które maj  prze ledzi  na mapie od ród a do uj cia. Popro   
o zapisanie wyników obserwacji w zeszytach. Zwró  uwag  by u y y 
sformu owa  typu: „Rzeka ... ma ród o w ..., a uj cie w ... . Jej lewe 
dop ywy, to: ... . Jej prawe dop ywy, to ...".

ledzenie wody

zapisz pierwsze obja nienie, jak 
nale y oblicza  „butelkowe u amki".

zapisz przebieg wybranych rzek  
od ich ród a do uj cia i rzeki od nich 
odchodz ce.

Narysuj na boisku w ski pas - rzek . Jedno dziecko stoi w wodzie - 
wodnik, które b dzie apa  dzieci. Zadaniem reszty jest przeskakiwanie 
przez rzek . Ka dy, kto dotknie wody lub zostanie z apany przez 
wodnika, staje si  wodnikiem. Nast pnie w dwóch dru ynach utwórz 
rz dy, w których jak najszybciej dzieci b d  sobie podawa  pi ki: nad 
g owami, bokiem, pod nogami, z podskokiem i odbiciem itd. Na koniec 
pokonaj  rzek  skacz c: na jednej nodze, abk , na drugiej nodze.

Gimnastyka dla wodnika
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Rozpocznij zabaw  w kole na powitanie s owami: „Po wstaniu  
z ó ka...". Zadaniem ka dego nast pnego uczestnika jest powtórzenie 
s ów poprzednika i do o enie nast pnej czynno ci, zapami tuj c 
dok adnie wszystkie wypowiedziane ju  wsze niej. Tym sposobem 
powstanie d ugi ci g wydarze  zwi zanych z porann  toalet . Przyk ad: 
„Po wstaniu z ó ka - poszed em do azienki - spojrza em w lustro - 
przetar em jedno oko - przetar em drugie oko - odkr ci em kran...)".   

Poranna toaleta Co by oby, gdyby lustro pokazywa o 
przysz o  z wyprzedzeniem na przyk ad  
5 minut? 
Wyobra  sobe k piel bez wody.  
Jak utrzyma  czysto ? 

Na tablicy zapisz jak najwi cej rymów do s owa woda.  
Nast pnie popro  by ka de dziecko u o y o wiersz, w którym 
wykorzystuje jak najwi ksz  liczb  wodnych rymów. Po etapie 
tworzenia przeczytaj wszystkie wiersze na g os i nagrod  je oklaskami. 
Nast pnie w zeszytach pole  zapisanie wspólnego - klasowego wiersza 
z utworzonych rymów.

Woda, oda, os oda

Ucze : 
uk ada wiersz z podanych s ów,  
mierzy poziom g boko ci p ynów  
ró nymi sposobami,  
tworzy prac  graficzn  w programie paint  
z wykorzystaniem nowych narz dzi do edycji 
obrazu, tworzy prac  plastyczn  z nietypowym 
wykorzystaniem wody.

Zrób du y stó  do wiadczalny z dzieci cych stolików. Roz ó  na nich 
ró ne pojemniki, donice, wazony. Zapytaj dzieci jak ich zdaniem mo na 
zmierzy  poziom g boko ci wody, je li na naczyniu nie ma podzia ki. 
Je li naczynie jest przezroczyste - wystarczy przy o y  miar  lub linijk . 
Ale je li nie jest przezrczyste? Pole  u ycie patyczków, sznurków  
i kamyków, aby okre li  i obliczy  g boko  wody (jest to zasada 
sprawdzania poziomu oleju silnikowego, g boko ci studni itd.).

Pomiar g boko ci

26.4 Bawi woda

g bokie pojemniki,  
niekoniecznie przezroczyste,  
na przyk ad: wiadro, w ski wazon,  
sznurki, kamyki,  
patyczki do szasz yków,  
miara krawiecka,  
linijka,  
kartki papieru,  
s omki, farby w tubkach,  
p yn do mycia naczy ,  
ma e balony (po 2 sztuki dla ka dego).Zabawa na wie ym powietrzu. Na starej cianie (aby nikomu nie 

wyrz dzi  szkód), p ocie lub drzewie narysuj cel (tarcz ). Nape nij  
po dwa balony wod  i pole  rzucanie kolejno do celu. Po szalonej 
zabawie z bombami wodnymi wspólnie posprz taj wszystkie cz ci 
balonów tak, aby jedynym ladem po zabawie by a ka u a. Zamiast  
do ciany mo ecie rzuca  do du ej miski - wtedy (przy delikatnym 
rzucaniu) bomby mog  okaza  si  wielorazowego u ytku.

Bomby wodne

miski do zupy lub du e kubki.

Zabawa na wie ym powietrzu. Dzieci stoj  jedno za drugim z miskami 
w d oniach. Pierwsze dziecko ma wod  w misce. Zadaniem ca ej klasy 
jest zr czne przelewanie sobie wody w rz dzie tak, aby jej nie wyla . 
Najpierw przelewaj  wod  ca kiem odwracaj c si  do siebie, nast pnie 
odwracaj c si  cz ciowo bez odrywania stóp od pod o a z jednej, 
potem z drugiej strony. Kolejnym zadaniem b dzie przelanie wody 
pomi dzy nogami.

Podaj wod

W programie graficznym popro  by dzieci narysowa y prost  grafik , 
np. drzewo, kwiat, wype niaj  obszary kolorem. Nast pnie zaznaczy y 
obszar rysunku, skopiowa y go, wklei y obok i przy u yciu narz dzia  
do obracania obrazu: obraz / przerzu  / obróc / obró  w pionie 
odwróci y obraz na wzór lustrzanego odbicia (odbicie w wodzie). 
Nast pnie dzieci przenosz  obraz poni ej wzoru rysunku. Aby wygl da  
jak odbicie wodne, pole  dorysowwanie plamy wody (jezioro).

Wodne odbicia

zapisz wszystkie znane  
rymy do wyrazu „woda".

zapisz klasow wiersz  
z wykorzystaniem rymów z tablicy.

Popro  by ka de dziecko nala o wody do swojej misli lub kubka. 
Nast pnie by doda o kilka kropel p ynu do naczy  i farby. Dmuchaj c 
s omk  utworz  kolorow  pian , któr  dotykaj  kartkami tak, aby 
b blowe wzorki zosta y na bia ej powierzchni. Na zako czenie dzieci 
mog  zamieni  si  kubkami i miskami (ale nie s omkami), tym samym 
zmieniaj c kolory.

B belkowe malowanki
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Na wst pie otwórz klasowe laboratorium. Popro  dzieci o przebranie 
si  w przyniesione fartuchy lub koszulki. Poka  dzieciom sprz ty 
laboratoryjne, których b dziecie u ywa . Opowiedz jak mog  dzia a . 
Nast pnie ustal z dzie mi, e wszystkie obserwacje trzeba sobie 
nawzajem zg asza  i wyja nia  (dzieci mi dzy sob ) tak, jak robi   
to prawdziwi specjali ci. Powitaj dzieci laboratoryjnym u ciskiem d oni  
i rozpocznij badania.

Laboranci Jaki kszta t ma woda? 
Czy czysta woda ma smak? 
Dlaczego woda gazowana jest bardziej 
kwa na w smaku? 
Co najbardziej podoba o ci si  w dzisiejszej 
lekcji?O czym opowiesz w domu? 

Powied  dzieciom, e za chwil  zbadaj  jak dobrym rozpuszczalnikiem 
jest woda. Rozdaj im kubeczki. Popro  o wybranie substancji i liczenie 
ile y eczek uda si  rozpu ci  w kubeczku wody. Po dosypywaniu  
i mieszaniu powstan  roztwory nasycone. Wszystkie wyniki dzieci 
zapisuj  w zeszytach wraz z opisami wygl du roztworów. Roztwory 
nasycone rozlej cienk  warstw  na opisanych talerzykach i odstaw  
na kilka dni (w zale no ci od substancji i warstwy mieszaniny).

Rozpuszczalnik

Ucze : 
opisuje zdolno  rozpuszczania niektórych 
substancji w wodzie,  
potrafi opisa  i wyja ni  zjawisko napi cia 
powierzchniowego,  
zna wybrane z udzenia optyczne zwi zane  
z za amaniem fal wietlnych w wodzie,  
opowiada w asnymi s owami o zjawisku osmozy 
oraz o wp ywie soli kuchennej na lód.

Rozdaj dzieciom miski (musz  by  dok adnie wyp ukane). Do misek 
nalej 3/4 wody. Nast pnie ka de dziecko jak najdelikatniej, przy u yciu 
p sety, k adzie na powierzchni wody monet  2 groszy. Je li próba si  
nie powiedzie, monet  nale y wytrze  i powtórzy . Wyja nij wspólnie 
dzia anie napi cia powierzchniowego. Pole  zapisanie jego w zeszycie. 
Nast pnie nanie  kilka kropel na monetach 5 groszowych. Utworzy si  
na nich ba ka wody, kolejny dowód dzia ania napi cia.

Woda - si aczka

26.5 Uczy woda

miski, kubki, sól,  
cukier, y eczki,  
cukier puder, m ka, pieprz,  
ziemia do kwiatów,  
plastikowe talerze,  
s omki do napojów,  
nape nione dzie  wcze niej  
wod  r kawice lateksowe  
- lodowe rze by d oni,  
sól,  
rozcie czone wod  farby.Do du ej przezroczystej miski (lub akwarium) wlej 3/4 wody. Nast pnie 

w ó  do niej s omk . Pole  by dzieci j  obserwowa y. S omka wygl da 
tak, jakby si  z ama a. To z udzenie optyczne powodowane 
za amaniem fal wietlnych. Nast pnie za akwarium ustaw dowolny 
obrazek (na orzyk ad narysowan  strza k  w lewo). Dzieci obserwuj  
jak si  ona odwraca patrz c od przodu strza ka pokazuje w prawo.

Woda - artowni

p sety,  
fartuchy ochronne lub bia e koszulki  
- jak pracownicy laboratorium.

Zapro  do badania misie - elki. W opisanych miskach ka dego misia 
zalej niewielk  ilo ci  p ynów: s on  wod , col , czyst  wod , mlekiem. 
Zbadaj wspólnie z dzie mi, która z nich najbardziej wp ynie na wygl d 
misia. Na efekty trzeba poczeka  oko o dwóch lub trzech godzin. 
Porównaj wygl d zamoczonych misiów ze wie ymi z opakowania.

elkowa osmoza

Najlepiej wykona  to zadanie na wie ym powietrzu.  
Rozdaj dzieciom w grupach lodowe rze by d oni. Pozwól najpierw 
obserwowa  jak zachowuj  si  one polewane rozcie czon  farb . 
Nast pnie pozwól obsypa  lód sol . To badanie wyja nia dzia anie 
posypywania o nie onych ulic sol .

Lodowe rze by

umie  na koniec dnia do wiadcze  
ranking najbardziej ciekawych 
do wiadcze  i zabaw wodnych 
(g osowanie).

zapisz przebieg i wyniki bada  
rozpuszczalno ci substancji, 
prostym j zykiem opisz dzia anie 
napi cia powierzchniowego i osmozy.

zapytaj kogo  o to, czy zna ciekawe 
do wiadczenia zwi zane z wod , 
najciekawsze z nich zapisz w zeszycie 
i pochwal si  nimi w klasie.

Na zako czenie tematyki wodnej pole  uzupe nienie plakatu - mapy 
z pierwszego dnia tygodnia (temat: 26.1 „Czysta woda zdrowia doda") 
o wszystkie nowe informacje zdobyte do tej pory. B dzie to dowodem 
dla ka dego, e jest w stanie tak wiele si  nauczy . Cia o wodne II
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posiadaj cy warto  historyczn , artystyczn , naukow  lub 
emocjonaln .  Co by by o, gdyby pewnego dnia w Waszej miejscowo ci 
pojawi y si  niespodziewanie znane zabytki z Polski i Europy? 

Waszym zadaniem jest wymy lenie i zaprezentowanie humorystycznego przedstawienia, 
w którym wyja nicie, w jaki sposób w Waszej miejscowo ci znalaz y si  trzy nowe 
zabytki, przy czym b d  to zabytki rzeczywi cie istniej ce w Polsce lub w innym 
pa stwie Unii Europejskiej. W Waszym przedstawieniu pojawi si  równie  posta  
policjanta, który b dzie próbowa  rozwik a  t  tajemnic . Przeprowadzi wi c ledztwo, 
podczas którego przepyta zabytki, co wiedz  o tej sprawie, a one odpowiedz  mu 
samymi zagadkami. Na wykonanych przez siebie ilustracjach poka ecie, w jakich 
miejscach w Waszej miejscowo ci pojawi y si  zabytki. Historia ta b dzie mia a te  jaki  
mora . Limit czasu prezentacji dla tego problemu wynosi 8 minut.

Zabytki
Nie musz  by  odgrywane przez cz onków dru yny. 
Musz  by  zabytkami rzeczywi cie istniej cymi w Polsce lub innym kraju Unii 
Europejskiej. 
Musz  przemawia  do policjanta.

9. Od zabytków  
g owa nie boli

Zagadki
Musz  zosta  ca kowicie wymy lone przez dru yn . 
Musz  by  rymowane. 
Musz  naprowadzi  poloicjanta na rozwi zanie zagadki. 
Musz  zosta  wypowiedziane przez zabytki.

Policjant
Musi by  odgrywany przez jednego lub wi cej cz onków dru yny. 
B dzie próbowa  rozwik a  tajemnic  pojawienia si  trzech zabytków. 
B dzie rozmawia  z zabytkami.

Zabytki w nowym 
otoczeniu

Dru yna za pomoc  dowolnej techniki wykona trzy ilustracje przedstawiaj ce 
miejsca w swojej miejscowo ci, w których pojawi y si  zabytki.

Mora
W przedstawieniu musi pojawi  si  mora , czyli my l ko cowa o charakterze 
pouczaj cym, obja niaj ca symbolik  zdarze  przedstawionych w 
przedstawieniu. Mo e mie  form  nakazu, zakazu lub s du.

Pomys owo  ca o ci przedstawienia (oryginalno , skuteczno )........................ 1 - 20p. 
Jako  przedstawienia (s yszalno , ruch, prezencja sceniczna)........................... 1 - 15p. 
W przedstawieniu pojawiaj  si  zabytki rzeczywi cie istniej ce w UE................ 0 lub 10p. 
Zagadki s  rymowane............................................................................................ 0 lub 5p. 
Pomys owo  zagadek............................................................................................ 1 - 10p. 
Humor w przedstawieniu......................................................................................... 1 - 10p. 
Jak dobrze ilustracje odwzorowuj  miejsca, w których pojawi y si  zabytki............ 1 - 10p. 
Wygl d policjanta.................................................................................................... 1 - 10p. 
Pomys owo  wyt umaczenia, dlaczego zabytki znalaz y si  w miejscowo ci........ 1 - 10p. 
Za ka de naruszenie zasad zadania lub zasad fair play............................................... -5p. 
Maksymalna liczba punktów.......................................................................................... 100
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Problem miesi ca: 
maj

Na skróty

kreda, kartoniki z trudnymi s owami, których uczestnicy prawdopodobnie nie znaj  (np. 
dzie a, go ow s, inkaust, konterfekt), kopi  problemu miesi ca dla ka dej dru yny

kartki ze skrótami dla ka dej dru yny (np. UE, PZPN, PKP, ZTM, MEN), takie same 
kwadraty wyci te z kolorowego papieru dla ka dego uczestnika, karteczki z tytu ami 
znanych bajek i ba ni, karteczki samoprzylepne

kartki, kredki albumy, pocztówki z odwiedzonych przez dzieci miast

Do czego mo e s u y  kreda? Wymie cie jak najwi cej zastosowa  tego przedmiotu. Stwórzcie jak najwi cej wyrazów z liter sk adaj cych si  na wyraz OPOWIADANIE (z 
ka dej litery mo na skorzysta  wiele razy).

Definicje 
obrazkowe

Podziel klas  na grupy. Ka dy zespó  losuje trzy kartki z trudnymi lub dziwnymi 
wyrazami (np. dzie a, go ow s, inkaust, konterfekt). Uczestnicy zastanawiaj  si , 
co mog  oznacza  te poj cia, domy laj  si  kszta tów, kolorów, wielko ci, 
przeznaczenia. Nast pnie rysuj  graficzne wyobra enie ich znaczenia.

Na skróty
Ka da dru yna otrzymuje na kartce zestaw tych samych pi ciu skrótów (np. UE, 
PZPN, PKP, ZTM, MEN). Zadaniem uczestników jest wymy lenie dla nich zupe nie 
nowych i zabawnych znacze . Na koniec dru yny prezentuj  swoje rozwini cia 
skrótów na forum klasy.

Dopasowa  
do obrazka

Ka dy zespo  miesza karteczki z wyrazami i przechodzi do stolika swoich kolegów. 
Zadaniem dru yn jest teraz dopasowanie poj  do ilustracji na stanowisku pracy 
s siadów. Czy uczestnicy tak samo wyobra aj  sobie trudne wyrazy? Na koniec 
dzieci sprawdzaj  w s owniku znaczenie ilustrowanych przez siebie s ów.

Wycinanka
Ka dy uczestnik otrzymuje taki sam kwadrat wyci ty z kolorowego papieru. Przy 
pomocy kartki, kleju oraz no yczek dzieci zamieniaj  figur  w ca kiem nowy i 
pomys owy obrazek.

Co mówi  
przedmioty

Dzieci siadaj  w kole. Popro  uczniów o zamkni cie oczu i wyobra enie sobie, e 
ró ne przedmioty znajduj ce si  w klasie potrafi  mówi . O czym opowiedzia yby 
poszczególne meble, co mog aby powiedzie  tablica, a co awki i krzes a?

Wybór 
zabytków

Jakie miasta odwiedzili cie niedawno? Jakie zabytki tam widzieli cie? Co mo e 
by  zabytkiem? Dru yny korzystaj c z ró nych róde  sprawdzaj , jakie zabytki 
znajduj  si  w ró nych miastach Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. 
Nast pnie podejmuj  decyzj , które zabytki "wyst pi " w ich przedstawieniu.

Rozdaj grupom problemy miesi ca. Ka da dru yna bierze kartk  A4 i dzieli j  na 4 
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.

Analiza 
problemu

Posta  
policjanta

Dru yny wybieraj , osob , która b dzie odgrywa a rol  policjanta. Nast pnie na 
karteczkach samoprzylepnych zapisuj  wszystkie jego cechy - zarówno te opisane 
w zadaniu, jak i ca kowicie wymyslone przez dru yn . Co lubi robi , a czego nie? 
Gdzie mieszka? Co lubi je ?

Kto, co,  
do kiedy?

Dru yny jeszcze raz wypisuj  wszystkie rzeczy, które s  do zrobienia i dziel  si  
zadaniami - pisz , kto jest odpowiedzialny za dany element i do kiedy nale y to 
zrobi  oraz co b dzie potrzebne do jego wykonania. Nast pnie dru yny zapisuj  
wst pne pomys y na rozwi zanie na du ym arkuszu papieru.

Historia  
i jej mora

Historia opowiedziana przez dru yn  w przedstawieniu powinna mie  jaki  mora . 
Uczestnicy losuj  przygotowane przez Ciebie karteczki z tytu ami znanych bajek i 
ba ni. Próbuj  okre li , jaki mora  p ynie z tych historii. Nast pnie dyskutuj , jaki 
mora  powinno mie  ich przedstawienie. 
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Zagadki Zabytki przemówi y

kartki z niedoko czonymi zdaniami dla ka dego uczestnika stoper, miejsce wyst pu, arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, karteczki 
samoprzylepne, drobny upominek dla wszystkich uczestników (dyplom, naklejka)

materia y niezb dne do przygotowania rozwi zania problemu miesi ca wszystkie materia y i przedmioty niezb dne do prezentacji rozwi zania problemu 
miesi ca

Co by by o, gdyby poduszki by y z kamienia? Co jest potrzebne do zwiedzania?

Co mówi 
litera

Ka dy uczestnik otrzymuje kartk  z niedoko czonymi zdaniami:  
1. Litera ... jest charakterystyczna, poniewa  ..............; 2. Jestem jak litera ..., 
poniewa  ................; 3. Nie jestem jak litera ..., poniewa  .......................... 
Popro , by ka dy przeczyta  któr  ze swoich odpowiedzi.

Ostatnie 
próby

Przez konkursem daj dru ynom jeszcze troch  czasu na dopracowanie rozwi za  i 
prze wiczenie przedstawienia. Zapytaj tak e uczniów, w jaki sposób powinni 
zachowywa  si  na scenie, aby ich przedstawienie by o zrozumia e/efektowne? 
Przygotuj miejsce wyst pu - rozsu  awki tak, by utworzy  niewielk  scen .

Co mówi 
litera c.d.

Wyja nij dzieciom, e rzeczy, które ró ni  si  od siebie, mog  wydawa  nam si  
podobne, poniewa  nadajemy im zbli one znaczenia lub odnajdujemy w nich 
podobne cechy. Zwró  uwag  na najbardziej dowcipne i abstrakcyjne pomys y 
uczniów. 

Atmosfera 
konkursu

Zadbaj o pozytywn  atmosfer  w czasie konkursu, jednocze nie skrupulatnie 
wype niaj c obowi zki s dziego. Dok adnie zmierz czas ka dej prezentacji. 
Mo esz przygotowa  te  arkusz punktacji dla ka dej dru yny. Dzi ki temu, zespo y 
b d  wiedzie , jakie by y mocne, a jakie s abe strony rozwi zania.

Zagadki
Dru yny wymy laj  zagadki, które maj  naprowadzi  policjanta na rozwi zanie 
tajemnicy zabytków, które pojawi y si  nagle w dziwnej lokalizacji. Zagadki te 
maj mie  form rymowanych wierszyków i musz  by  wypowiadane przez zabytki.

Prezentacje
W czasie prezentacji uwa nie obserwuj wszystko, co dzieje si  na scenie. Zapisz 
sobie wst pn  punktacj  w czasie/zaraz po ka dym wyst pie. Koniecznie 
porozmawiaj z dru yn  zaraz po wyst pie. Je li nie jeste  pewna/y co do jakiego  
elementu rozwi zania, popro  grup , by opowiedzia a o tym w asnymi s owami. 

W którym miejscu w Waszej miejscowo ci mog yby stan  trzy zupe nie nowe 
zabytki? Spróbujcie wybra  takie miejsca, które niekoniecznie b d  pasowa do 
powagi tych obiektów. Czy jest jakie  miejsce, w którym zabytki b d  wygl da  
dziwnie lub zabawnie? 

W naszej 
miejscowo ci

Ma e 
karteczki

Wa ne jest, aby pozosta e dru yny uwa nie ogl da y prezentacje innych i stara y 
si  docenia  pomys y swoich konkurentów. Dlatego popro , by ka dy zespó  na 
karteczkach samoprzylepnych zapisa , co najbardziej podobalo mu si  w ka dej 
prezentacji. Mo e to by  cokolwiek, nawet drobny szczegó  nie obj ty punktacj .

Podzia  zada Pozosta  cz  zaj  uczestnicy sp dzaj  nad opracowaniem poszczególnych 
elementów rozwi zania. Aby zd y , musz  podzieli  si  zadaniami. Przypomnij 
im o istotnym ródle informacji o zadaniu, jakim jest punktacja. Niech stanowi ona 
list  kontroln , do której w ka dym momencie mo e odwo a  si  dru yna.

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej prezentacji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 
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klasaPoznanie poj : przyroda o ywiona i nieo ywiona. 

Pisanie tre ci og oszenia.  
Wyja nianie poj : synonimów, antonimów, homonimów. 
Pisanie kontynuacji opowiadania. 
Pisanie legend.  
Uzupe nianie tabeli z danymi.

Zadania geometryczne zwi zane z odcinkami.  
Zadania matematyczne zwi zane z u amkami. 
Wykorzystywanie miary: wysoko ci i d ugo ci. 

27.1 Przyroda  
pod dachem

Poszukiwanie ladów istnienia przyrody  
w budynku szkolnym. Podzia  przedmiotów  
na przyrod  o ywion  i nieo ywion . 
Tworzenie og oszenia.  
Zabawa zr czno ciowa „z ap orzecha". 
Sadzenie ziaren pszenicy.  
Zadania geometryczne zwi zane z odcinkami. 
Tworzenie synonimów, antonimów, 
homonimów.

Przyroda o ywiona i nieo ywiona. 
Sadzenie ziaren pszenicy.  
Szukanie informacji i obserwacja paj ków w naturalnym 
rodowisku. cechy anatomiczne paj ka. 

Zbieranie wiadomo ci o organicznym recyklingu. 
Poznawanie ró nych ras psów. 

27.2  Nie taki paj k 
straszny

Szukanie informacji na temat paj ków. 
Obserwacja paj ka w przyrodzie.  
Praca plastyczno - techniczna „paj cza sie ". 
Poznawanie cech anatomicznych paj ka. 

wiczenie gimnastyczne „w paj czej sieci". 
Zadania matematyczne „paj cze u amki". 
Czytanie ksi ki „Opowiem ci mamo co robi  
paj ki" M. Brykczy skiego i D. de Latour.

 
Wzmacnianie poszanowania dla przyrody o ywionej  
i nieo ywionej. Rozmowa na temat naturalnego l ku 
przed paj kami. Tworzenie prac grupowych i szanowanie 
podzia u na role podczas zada . Poznawanie specyfiki 
pracy zwi zanej z opiek  nad psami.

27. Bli ej przyrody
27.3 Rady  
na odpady

I dlatego w a nie powstaje deszcz.

Tworzenie poradnika odpadowego.  
Poznanie zasady dzia ania kompostownika. 
Projektowanie kompostownika szkolnego. 
Pisanie zako czenia opowiadania. 
Przepisywanie tekstów do programu edycji 
tekstów. Zapisywanie plików w formacie PDF.

Dobieranie utworu muzycznego do nagrywanego filmu. 
S uchanie utworów muzyki elektronicznej - Jean Michel 
Jarre - ekspresja plastyczna do utworu.

Tworzenie pracy z wykorzystaniem ziemi i ziaren - 
„glebostwory".  
Tworzenie pracy z wykorzystaniem drutu i w óczki 
„paj cza sie ".  
Nagrywanie filmu o psach.

27.4 Nagrajmy film 
o psach

Opisywanie przedmiotów zwi zanych z psami. 
Rozmowa z osob  pracuj c  z psami. 
Poznawanie ró nych ras psów.  
Poszukiwanie informacji na temat psów. 
Tworzenie prac informacyjnych o psach. 
Pisanie legend informacyjnych.  
Poznawanie s awnych psów.  
Nagrywanie filmu o psach.

Przepisywanie tekstów i ich formatowanie.  
Zapisywanie plikow w formacie PDF.  
Przenoszenie filmu z no nika do pami ci komputera.  
 
 

27.5 Kosmos  
to te  przyroda

Ogl danie prezentacji o przestrzeni 
kosmicznej. Zapami tywanie  
kolejno ci planet z Uk adzie S onecznym.  
Prezentacja ruchu planet Uk adu S onecznego. 
Zapis tabeli Uk adu S onecznego i wybranych 
warto ci dotycz cych ka dej z planet. 
Tworzenie p askorze by do muzyki  
Jean Michel Jarre'a „Oxygene". Komponowanie 
pami tkowej kapsu y kosmicznej. 

Zabawa zr czno ciowa „z ap orzecha".  
wiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem równowagi. 
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Aby rozgrza  m dre g owy, na powitanie zapro  dzieci do zabawy 
pami ciowej. Roz ó  na dywanie ró ne przedmioty: woreczek ziaren, 
opatk , grabki, sznurek, no yczki (ok. 15 rzeczy). Pozwól wszystkim 
przygl da  si  przez chwil  uk adowi, a potem popro  jedno z dzieci  
o odwrócenie si  i schowaj jedn  rzecz. Dziecko musi odgadn  czego 
brakuje. Na zako czenie mo esz poprosi  o odwrócenie si  wszystkich 
dzieci i artobliwie schowa  wszystko. Sprawdzisz ile dzieci pami taj . 

Pami ciowiec Uschni ty konar drzewa to jaka przyroda? 
Jakie og oszenie zredagowa by glebostwór?

Wyja nij wspólnie co oznaczaj  s owa: „przyroda o ywiona"  
i „nieo ywiona". Na tablicy zapisz map  poj cia w podziale: 
„PRZYRODA-O YWIONA" i „NIEO YWIONA-PRZYK ADY". Kiedy 
dzieci przerysuj  map  do zeszytów, zrób krótki spacer po szkole  
i poszukaj rzeczywistych przyk adów tego, o czym rozmawiali cie.

Przyroda o ywiona
i nieo ywiona

Ucze : 
okre la i charakteryzuje elementy zbiorów przyrody 
o ywionej i nieo ywionej, 
potrafi zredagowa  proste og oszenie,  
tworzy prac  plastyczno - techniczn   
z wykorzystaniem elementów przyrody o ywionej  
i nieo ywionej - sadzonki pszenicy,  
kreuje obrazy z przecinków,  
wyja nia znaczenie s ów: synonimy, antonimy, 
homonimy i podaje ich przyk ady.

W gazetach przeczytaj tre ci og osze , a nast pnie porozmawiaj o tym, 
jak  budow  maj  og oszenia i jakie informacje powinny si  w nich 
znale . Nast pnie pole  zaprojektowanie dwóch og osze  (w dwóch 
grupach), jedno poszukuj ce przyrody o ywionej, drugie nieo ywionej  
i zapisz je na plakatach, które dzieci rozwiesz  w szkolnym holu. 
Zadbaj wspólnie o to, aby nie zabrak o adnych wa nych informacji  
od og oszeniodawcy (tre , og oszeniodawca, daty itd).

Og oszenie

27.1 Przyroda pod 
dachem

gazety lokalne - strony z og oszeniami, 
wierzchy butelek po mleku  
(z uchem lub bez) odci te do po owy 
wysoko ci, orzechy w oskie,  
ziarna pszenicy, ziemia doniczkowa, 
rajstopy lub kawa ki po czoch 
(ewentualnie stopki z po czoch), 
plastikowe podstawki lub male 
talerzyki, sznurek, no yczki,  
plastikowe oczka do przyklejania,  
kleje a'la magik.Popro  wszystkich o wyj cie bia ych kartek, kredek i linijek. Zapro   

do komponowania przyrodniczych rysunków, ale warunek jest taki,  
e mo na j  tworzy  tylko z odcinków prostych o d ugo ciach:  

1,3,5,7,9 cm. Nie mo na u ywa  adnych zaokr gle . Na zako czenie 
dzieci opisuj  swoje prace dziel c elementy na przyrod  o ywion   
i nieo ywion . Z prac stwórzcie wystaw .

Kanciasta przyroda

opatki ogrodowe lub do piaskownicy. 

Popro  dzieci o dobranie si  w pary. Rozdaj im rozci te butelki. Dzieci 
trzymaj c za ucho (wygodniej) lub po prostu za butelk  korkiem do do u 
rzucaj  sobie nawzajem (przez potrz sanie butelk ) orzechy tak,  
aby nie upad  na pod og . W wiczeniu tym wa ne jest skupienie  
na celowaniu, dlatego warto zrobi  go na wie ym powietrzu, aby 
zyska  wi cej miejsca. Kiedy dzieci prze wicz  rzucanie jedn  r k , 
zarz d  zmian .

Z ap orzecha

Poka  dzieciom przyk ady synonimów, antonimów i homonimów,  
ale nie wyja niaj im ich pocz tkowo. Popro  by sami spróbowali doj  
po przyk adach do tego, jak zdefiniowa  te s owa. Nast pnie pole  
u o enie definicji do zapisania w zeszycie i podj cie próby wymy lenia 
jak najwi kszej liczby przyk adów.

Synonimy, antonimy,
homonimy

umie :  
map  poj cia przyroda o ywiona  
i nieo ywiona, 
przyk ady przedmiotów.

zapisz: 
map  poj ciow  przyrody  
o ywionej i nieo ywionej,  
definicje: synonimów, antonimów  
i homonimów z przyk adami.Rozdaj dzieciom po czochy i podstawki. Na rodku sto u na gazecie 

wysyp ziemi  do kwiatów i ziarna. Do rajstop przy u yciu opatek dzieci 
wsypuj  troch  ziemi, a nast pnie ziarna pszenicy i przykrywaj   
je wi ksz  warstw  ziemi. Na ko cu zawi zuj  rajstopy i uk adaj   
na podstawk  tak, aby w ze  by  na dnie, a ziarna na górze. Ozdabiaj  
sadzonki oczami i rysuj  na nich u miechy. Pszenica rosn c utworzy 
zielone czuprynki. Dzieci musz  codziennie nawadnia  glebostwory.

Glebostwory
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Na powitanie popro  dzieci, aby usiad y w kole. Uprzed  dzieci, e za 
chwil  powiesz pewne s owo i poprosisz, aby je zapami ta y i kolejno 
powiedzia y swoje pierwsze skojarzenie, jakie pojawi si  w ich g owach. 
Nast pnie powiedz s owo „paj k". Kiedy wszyscy wypowiedz  swoje 
skojarzenia, zapytaj: „Dlaczego paj k budzi w ludziach zazwyczaj 
bardzo negatywne uczucia?". Porozmawiaj na temat tego, e taki l k 
jest naturalny i nie nale y si  go wstydzi  ani z nikogo artowa .

Skojarzenia Co poleci by  paj kom zmieni  w ich 
wygl dzie, aby wydawa y si  mniej gro ne? 
Wyobra  sobie, e twój kolega panicznie boi 
si  paj ków. Jak przekonasz go, e nie musi 
si  ich ba ? 
Paj k ma wiele nóg. Jak wygl d aby paj cza 
wycieraczka do butów?Podczas spaceru dzieci poszukuj  paj czych sieci i ogl daj  paj ki. 

Zwró  uwag  by dzieci obchodzi y si  z sieci  bardzo delikatnie, aby jej 
nie uszkodzi  (mo na spróbowa  delikatnie dotkn  j  kawa kiem 
patyka). Wywo ane drgania mog  wywo a  paj ka z kryjówki. Po 
powrocie do sali pole  wyszukanie informacji na temat ró nych paj ków 
ich zdj , rozmiarów, zwyczajów, po ywienia. Ka de dziecko wybiera 
jednego paj ka do opisania w zeszycie (z Polski lub reszty wiata).

Paj czy wywiad

Ucze : 
potrafi opisa  wygl d i budow  cia a paj ka, 
opisuje paj ka, jako jeden z wa nych organizmów 
ywych,  

zaplata paj cz  sie  ze sznurka,  
wykonuje wiczenie gimnastyczne wymagaj ce 
du ego skupienia i koordynacji,  
oblicza u amki.

Poka  dzieciom (wy wietl lub poka  rysunek) paj ka z opisem jego 
budowy anatomicznej. Omów ka d  cz  i opisz jej dzia anie. 
Powiedz dzieciom, eby zawsze pami ta y, e paj k to nie jest owad, 
ale paj czak. Elementy du ej budowy, na które warto zwróci  uwag   
u paj ków, to: g owotu ów, odw ok i odnó a. Natomiast elementy 
szczegó owe, to : szcz koczu ki, nogog aszczki, umiejscowienie oczu   
i k dzio ka prz dnego. Mo esz omówi  jadowito  wybranych paj ków. 

Anatomia paj ka

27.2 Nie taki paj k 
straszny

prezentacj  o paj kach,  
atlas przyrodniczy,  
plakat z budow  anatomiczn  paj ka, 
encyklopedia,  
atlas lub album o paj kach,  
drut do zrobienia kó  lub wieszaki 
druciane z pralni,  
sznurek pocztowy.

Najpierw przymocuj w óczk  na ko ach tak, aby podzieli  je na ósemki 
lub szesnastki. Nast pnie do przymocowanych rednic przymocuj 
sznurki na wzór paj czej sieci. atwiejsza wersja tego wiczenia polega 
na zwi zaniu trzech skrzy owanych patyków (np. szasz ykowych)  
i dowi zywaniu sznurków pomi dzy nimi.

Paj cza sie

bia  w óczk  (k bek)  
lub inn  grub  ni .

Wybierz pi  osób, które b d  nieruchomymi tyczkami. Pomi dzy nimi 
rozci gnij sznurek pocztowy tak, by napina  si  na ró nych 
wysoko ciach, ale z przerwami do przej cia - powstanie korytarz - 
pl tanina sieci. Zadaniem pozosta ych dzieci b dzie przechodzenie 
pomi dzy sieciami tak, aby nie dotkn  adnej z nich. To wbrew 
pozorom bardzo trudne zadanie. Alternatyw  dla niego jest rozklejenie 
ta my do tapetu pomi dzy dwiema cianami w skiego korytarza.

W paj czej sieci

Z kartki papierowej ka de dziecko wycina po trzy jednakowe ko a. 
Jedno ko o zginaj  na 4 cz ci, drugie na 6, trzecie na 8.  
Tym sposobem powstaj  miary pomocnicze do zada . Na tablicy 
zapisuj zadania z luk  do wpisania znaku „>", „<" lub „=". Zadaj 
dzieciom zadania typu: „Co jest wi ksze": 1/4...1/6 lub 1/6...2/8  
(kreska w zapisie zawsze pionowa). Popro  o skorzystanie z wyci tych 
kó . Nast pnie pole  by dzieci zadawa y sobie nawzajem takie zagadki.

Paj cze u amki

zapisz zadania na porównywanie 
u amków do rozwi zywania  
przez dzieci.

zapisz wybrane cechy paj ków, 
przerysuj schemat budowy paj ka.

poszukaj w okolicy domu paj ka  
i sprawd  z kim  doros ym co robi 
paj k, kiedy jest ciemno, kiedy pada 
deszcz, kiedy wieje wiatr.

Rozdziel mi dzy dzieci bardzo krótkie fragmenty ksi ki „Opowiem ci 
mamo co robi  paj ki" Marcina Brykczy skiego i Daniela de Latour. 
Popro  o przedstawienie tre ci w sposób teatralny. 
Po ka dym fragmencie obejrzyj humorystyczne ilustracje ksi ki. „Opowiem ci mamo..."
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Na powitanie powtórz wszystko, co dzieci wiedz  na temat selektywnej 
zbiórki odpadów, kolorów koszy i rodzaju odpadów.  
Nast pnie zainicjuj swobodne rozmowy o tym, e nie wszystkie odpady 
szkodz  przyrodzie, a wr cz przeciwnie - s  takie, które jej pomagaj ,  
czyli odpady kompostowane (organiczny recykling).

Sergegacja Co w wolnym czasie robi  organizmy 
(d d ownice, nicienie, bakterie),  
które mieszkaj  w kompo cie?

Zapytaj dzieci co wiedz  o kompostowaniu, co nadaje si   
do kompostowania, a co nie. Zapisz wiadomo ci na tablicy.  
Wyja nij poj cie „biodegradacja" i „biomasa". Na koniec odtwórz 
odcinek filmu z serii „Adibu: Misja Ziemia", cz  49 „Co to jest 
kompost?". Po obejrzeniu filmu (lub w jego trakcie) dopisz wa ne 
informacje na tablicy.

Kompostowanie

Ucze :  
opowiada o kompostowaniu,  
wyja nia s owa „kompost, biodegradacja, biomasa" 
potrafi zaprojektowa  prosty kompostownik, 
opisuje dzia anie kompostownika,  
redaguje rozwini cie i zako czenie opowiadania, 
organizuje tekst w programie edycji tekstów  
zapisuje plik Word w formacie PDF,  
rozwi zuje zadania tesktowe o ró nym stopniu 
trudno ci, 
wyja nia obliczenia na ró ne sposoby.

Je li to mo liwe, zaprojektuj na du ym szarym papierze budow  
kompostownika, który móg by stan  w szkolnym ogrodzie. Mo na 
wykona  taki kompostownik u ywaj c drewnianej szkrzyni po jab kach 
lub przykrywaj c odpady foli  ob o on  kamieniami. Je li jednak nie 
mo na zbudowa  kompostownika obok szko y, warto wybra  si  do 
kogo  znajomego, kto ma kompostownik na dzia ce lub w ogrodzie. 
Tam mo na zobaczy  „pachn cy" i zdrowy dla ogrodu kompost.

Budowa kompostownika

27.3 Rady na 
odpady

odcinek filmu z serii „Adibu:  
misja Ziemia", cz  49 pod tytu em  
„Co to jest kompost?", arkusz szarego 
papieru, drewnian  skrzybk   
po jab kach (je li mo ecie zbudowa  
kompostownik) lub wycieczk   
w poszukiwaniu kompostownika, 
pocz tek opowiadania, które dzieci 
maj  doko czy  (kilka zda ),  
zadania matematyczne tesktowe 
dotycz ce ró nych dzia a .Podyktuj dzieciom do zeszytów pocz tek opowiadania, który ka dy 

indywidualnie powinien uzupe ni  o rozwini cie i zako czenie.  
Po przeczytaniu popro  dzieci o zamian  zeszytów w parach  
i o wzajemne sprawdzenie b dów w pisowni, a tak e o zaznaczenie 
ich o ówkiem. Po sprawdzeniu ka de dziekco nanosi poprawki 
w swoim zeszycie.

Ciekawa historia

W sali komputerowej ka de dziecko przepisuje swój tekst do programu 
do edycji tekstów dbaj c o to, aby wygl d tekstu by  odpowiedni: 
wyjustowany, jednakow  czcionk , zaznaczonym nag ówkiem, 
numeracj  stron, z akapitami. W razie potrzeby przypomnij zasad   
wstawiania znaków lub formatowania tekstu. Na zako czenie dzieci 
zapisuj  teksty wybieraj c z dost pnych opcji format PDF. Mo na 
wydrukowa  prace i stworzy  z nich zbiór opowiada .

Format PDF

Daj dzieciom zadania tekstowe dotycz ce ró nych dzia a . Popro   
o rozwi zanie i zapisanie odpowiedzi. Nast pnie wspólnie rozwi  
zadania na tablicy z wyja nianiem sposobu oblicze . Przyk ad ( atwe): 
"Wiadro kompostu wystarczy do obsypania dwóch grz dek w ogrodzie. 
Ile wiader potrzebuje pan Jan, aby urzy ni  40 grz dek?" lub trudne: 
"W kompostowniku znajduje si  100 kg odpadów. Jeden robak dziennie 
przerobi go 10 gram. Ile czasu b dzie tam pracowa  1000 robaków"?

Kompostowe obliczenia

zapisz: wiadomo ci o kompostowaniu, 
rozrysuj trudne zadania w postaci 
grafów, tabelek, podzia ki ....

zapisz: 
wyja nienia s ów „kompostowanie, 
biodegradacja, biomasa", 
w asne rozwini cia i zako czenia 
opowiada .

podczas spaceru lub wizyty  
w ogrodzie spróbuj odnale  lady 
rozk adu (biodegradacji) ró nych 
odpadów.

Pole  stworzenie kolorowego plakatu - poradnika pt. „Rady na odpady", 
w którym dzieci umieszcz  rysunki i krótkie porady dotycz ce 
pozbywania si  organicznych odpadków, z którymi najcz ciej 
spotykaj  si  w domu i szkole typu: skórki i obierki po owocach, 
skorupki jaj, zepsute owoce i warzywa.

Rady na odpady
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Na rozpocz cie popro  jedno dziecko o przeczytanie wiersza Ludwika 
Jerzego Kerna „Na kanapie". Popro  o to, aby ostatni wyraz „psa" 
przemilcza . Zaskutkuje to tym, e z pewno ci  reszta klasy to w a nie 
s owo za niego g o no wypowie. Obejrzyj wspólnie wszystkie „psie 
sprawunki" przyniesione przez dzieci i omówcie do czego one s u . 

Psie sprawunki Potocznie mówi si , e jeden rok ycia 
cz owieka, to jak 7 lat ycia psa.  
Ile mia by  teraz lat, gdyby  by  psem? 
Jaka jest twoja ulubiona rasa psa? Dlaczego? 
W którym momencie lekcji by o dzisiaj 
najweselej?

Je li to mo liwe, wybierz si  z dzie mi na wycieczk , podczas której 
zgromadz  one ró ne informacje na temat psów, ich piel gnacji, 
zwyczajów. Miejscem wycieczki mo e by  gabinet weterynarii, 
schronisko, lub psi fryzjer. Je li nie ma w pobli u takiego miejsca, 
zapro  do szko y kogo , kto mo e Wam o tych psach opowiedzie : 
treser, policjant z psem ratownikiem, weterynarz, hodowca itd. Warto 
fragmenty takiej wizyty nagra  aparatem (za zgod  odwiedzanych).

Psie odwiedziny

Ucze : 
poznaje i opisuje ró ne rasy psów,  
tworzy plakat i legend  opisuj c  wylosowane psy, 
poszukuje informacje w ró nych ród ach,  
dzieli postacie s awnych psów na fikcyjne  
i prawdziwe,  
nagrywa film prezentuj cy zdobyte wiadomo ci.

Podziel klas  na pi  grup. Grupy losuj  po kartce z nazwami psów.  
W ró nych materia ach poszukuj  informacji o swoich psach 
(rozmiarach, od ywianiu, budowie itd.). Z wszystkich informacji tworz  
legendy na kartkach formatu A5 do przyklejenia na plakatach. 
Proponowane psy, to: seter irlandzki+chichuahua,  
dalmaty czyk+yorkshire terrier, labrador retriever+pinczer miniaturowy, 
owczarek niemiecki+ratlerek, owczarek podhala ski+jamnik. 

Pieszczoch to czy zbój

27.4 Nagrajmy film 
o psach

wiersz Ludwika Jerzego Kerna  
„Na fotelu",  
zorganizuj wycieczk  lub zapro  
specjalist  hodowli psów do szko y, 
woreczek z parami psów domowych  
do opisywania (pary du y + ma y na 
ka dej kartce), albumy o psach,  
gazety tematyczne, 5 du ych bristoli, 
papierowe miary krawieckie,  
aparat fotograficzny  
z funkcj  nagrywania filmów.Pole  by dzieci na bristolach przyklei y po dwie miary krawieckie - jedn  

pionowo, drug  poziomo. B d  one s u y y do porównania rozmiarów 
opisywanych psów (d ugo  i wysoko ). Nast pnie popro  by ka da 
grupa narysowa a wyra ne kontury swoich psów i przyklei a stworzone 
legendy z informacjami o nich. 

Taki du y, taki ma y

ró nego rodzaju wiadomo ci  
i materia y dotycz ce psów,  
zdj cia,  
obro e,  
opisy, albumy.Poszukaj wspólnie z dzie mi w bibliotece i w internecie wszelkich 

informacji o znanych psach. Zapisz ich imiona na tablicy. Dokonaj 
wspólnie ich podzia u na postacie fikcyjne i prawdziwe. Okre l  
te  (je li to mo liwe) ich rasy. Przyk ady s awnych psów - prawdziwych: 
Bie ka i Strie ka (Bia a i Strza a), ajka, Rin Tin Tin, Balto.  
Przyk ady psów - fikcyjnych: Lassie, Pluto, Reksio, Szarik, Scooby Doo, 
Pankracy. 

Psie gwiazdy

Popro  dzieci o wybór osób odpowiedzialnych za ró ne role podczas 
kr cenia filmu (krótko omawiaj c zadania ka dego z nich): re yser, 
operator kamery, reporter, prezenterzy, operator d wi ku, itd. Wybierz 
wspólnie z dzie mi jedn  ze znanych piosenek o psach (np. „Cztery 
apy" z programu „Pi tek z Pankracym" lub „Jak rozmawia  trzeba  

z psem" Jana Brzechwy z filmu „Akademia Pana Kleksa".

Re yseria

zapisz imiona s awnych psów i podziel 
je na psy prawdziwe i fikcyjne. 

odszukaj w albumie wiadomo ci  
o psie, który najbardziej ci si  podoba  
i opisz go w zeszycie opatruj c swoje 
dzie o rysunkiem.

Dzieci robi  krótki plan nagrania filmu, przygotowuj  rekwizyty,  
tre ci i plakaty z ca ego dnia. Nast pnie nagrywaj  film. Co jaki   
czas sprawdzaj efekty i ustal wspólnie czy nagranie trzeba powtórzy ,  
czy nie. Na zako czenie zapisz film na komputerze. Studio filmowe
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Na pocz tek odtwórz film lub prezentacj  multimedialn  dotycz c  
przestrzeni kosmicznej. Po obejrzeniu narysuj siatk  pyta   
(jak map  pami ci), w której zapisz wszystkie pytania dotycz ce 
kosmosu, na jakie dzieci chcia yby odpowiedzie . Obok ka dego 
pytania zapisz imi  jego autora, aby to on móg  pó niej oceni  czy 
uzyska  dostateczn  wiedz .

Siatka kosmicznych pyta Co zabra by  w podró  kosmiczn , 
gdyby  mia  pozwolenie na zabranie  
tylko trzech rzeczy? 
Jak wygl da koniec kosmosu?  
A jak pocz tek?

Zapisz na tablicy kilka propozycji wierszy i hase  pomocnych podczas 
zapami tywania kolejno ci planet w naszym Uk adzie S onecznym. 
Powied : „Pam tajcie, e od 2006 roku Pluton nie jest ju  uznawany  
za planet ". Wska  propozycje zda  w których pierwsze litery to 
oznaczenia nazw planet: „Mimo Wielu Znawców Mowy Jest S oneczny 
Uk ad Nowy", „Mój Wuj Zdradzi  Mi Jak Si  Uczy  Nazw (Planet)", 
„Moj  Wol  Znaj Matole, Jak Si  Upr  Nie (Pozwol )". 

Po kolei niestety,
drogie planety

Ucze : 
zapami tuje kolejno  i nazwy planet  
w Uk adzie S onecznym,  
ilustruje ruchem ruch wszystkich planet wokó  
S o ca,  
uzupe nia tabel  informacjami na temat planet, 
tworzy p askorze b  z wykorzystaniem plasteliny 
do utworu muzycznego,  
argumentuje wybór przedmiotów  
do kapsu y kosmicznej.

Na tablicy narysuj tabel . W wersach zapisz nazwy planet,  
w kolumnach: odleg o  od S o ca, d ugo  rednicy, czas obrotu 
wokó  w asnej osi (dni), czas obiegu wokó  S o ca (dni), liczb  
ksi yców. Wyja nij dlaczego nasz Ksi yc zapisujemy z wielkiej litery, 
a pozosta e z ma ej (je li nie u ywmay ich nazw). Informacji do 
wype nienia tabeli dzieci poszukuj  w przyniesionych ród ach.  
Po uzupe nieniu tabeli pole  by przerysowa y j  do zeszytów.

Cia a niebieskie

27.5 Kosmos  
to te  przyroda

prezentacj  o przestrzeni kosmicznej, 
atlas Uk adu S onecznego,  
album o kosmosie,  
du y arkusz szarego papieru  
lub bristol,  
pisaki, patyki do szasz yków, 
plastelin ,  
album Jeana Michela Jarre'a
„Oxygene",  
du  zamykan  puszk   
(jak po mleku dla dzieci).Najpierw powtórz dobrze ju  dzieciom znany ruch wirowy Ziemi,  

obieg wokó  S o ca i obieg Ksi yca wokó  Ziemi. Nast pnie zbadaj 
wspólnie z dziecmi ruch i kierunek ruchu wszystkich planet wokó  
S o ca. Pole  przedstawienie go w asnym ruchem. W razie 
jakichkolwiek w tpliwo ci odno nie kierunku ruchu planet poszukaj 
wskazówek w prezentacji / filmie lub w albumach.

Kosmiczny taniec

albumy, ksi ki, atlasy,  
encyklopedie i inne publikacje,  
a tak e przedmioty  
zwi zane z kosmosem.

Rozdaj dzieciom plastelin  i kartki z bloku technicznego.  
Wyja nij, e dzieci maj  utworzy  p askorze by: na kartkach popro   
o rozprowadzenie plasteliny tak, eby pokrywa a ca  przestrze . 
Nast pnie patyczkami do szasz yków dzieci maj  za zadanie utworzy  
wzory, które przyjd  im na my l w zwi zku z kosmosem.  
Nast pnie w cz album Jeana Michela Jarre'a „Oxygene"  
i zach  do nadu ywania fantazji.

P askorze by
mi dzygwiezdne

Do puszki po mleku dla dzieci lub innej zamykanej w ó  przedmioty, 
które zdaniem dzieci mog yby zosta  wys ane w przestrze  kosmiczn  
jako wizytówka Ziemi. Popro  dzieci o g bokie przemy lenie tego, 
czym mogliby reprezentowa  ludzko . Po uzupe nieniu kapsu y 
kosmicznej sprawd  wspólnie z dzie mi, czy zdobyli cie tyle informacji, 
aby odpowiedzie  na wszystkie pytania z siatki.

Kapsu a kosmiczna

umie  wiersze i zdania pomocne  
przy zapami tywaniu nazw planet, 
zapisz tabel  do uzupe niania danych 
o planetach Uk adu S onecznego.

zapisz tabel  z danymi odno nie 
planet, ewentualnie równie   
mnemotechniczne zdania i wiersze  
do zapami tania nazw planet.

przed pój ciem spa  spójrz  
w gwiazdy i spróbuj (je li niebo b dzie 
bezchmurne) rozpozna  niektóre cia a 
niebieskie - sprawd  w atlasie  
na mapie nieba lub popro  kogo   
z domowników o pomoc.

Na po egnanie w kole zapro  dzieci do zabawy w kosmit :  
„z apali cie kosmit  (trzymany w palcach). Ale kosmita jest taki malutki. 

eby urós , nale y nim mocno potrz sa  mówi c kosmiczne zakl cie 
"Tumci-tutumci, tumci-tata. Tumci-tutumci, tumci-tata. Tumci-tutumci, 
tumci-tata. A Pata- a- a!". Kosmita jest ju  taki du y, e ledno mie ci 
si  w d oni, ale nadal zbyt ma y... Mo na potrz sa  nim tak d ugo  
i wypowiada  zakl cie, a  b dzie zbyt du y, eby go unie ."

Kosmita
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3
klasaZapisywanie notatki na temat Dnia Matki Ziemi. 

Wyja nianie poj  zwi zanych z ochron  przyrody. 
Czytanie wiersza H. Zdzitowieckiej  
„W parku narodowym".  
Czytanie ze zrozumieniem tekstu informacyjnego  
i szukanie b dów. wiczenia ortograficzne z luk . 

Matematyczne amig ówki na liczbach rzymskich. 
Zadania utrwalaj ce u amki.  
Zadanie logiczne - gra komputerowa „skacz ce aby". 
Gra matematyczna z elementami dodawania i mno enia 
w pami ci „wrzu  monet ".

28.1 wiatowy 
Dzie  Ziemi

Obchody Mi dzynarodowego Dnia Matki Ziemi. 
Porz dkowanie szkolnego ogrodu. 
Projektowanie skalniaka w ogrodzie.  
Nauka sadzenia kwiatów cebulowych. 
Oznaczanie kwiatów w ogrodzie.  
Tworzenie kalendarza piel gnacji ogrodu. 
Zadania matematyczne - amig ówki. 
 

 
Projektowanie i zak adanie szkolnego skalniaka. Nauka 
sadzenia ro lin cebulowych i opisywanie ich. Poznawanie 
funkcji parków i rezerwatów przyrody. Lokalizowanie  
ich na mapie. Poznawanie zwierz t polskich parków. 
Obserwacja skrzeku ab i ropuch. Podzia  zwierz t.

28.2 Ochrona 
Przyrody

Wyja nienie poj : „ochrona cis a" i „pomnik 
przyrody". Opisywanie funkcji parków, 
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. 
Zaznaczanie polskich parków na mapie. 
Kwieciste u amki - zadania utrwalaj ce. 
Czytanie wiersza „W parku narodowym"  
Hanny Zdzitowieckiej.  
Odpowiedzi na pytania do wiersza.  
Zwierz ta chronione w parkach.

Rozumienie potrzeby poszanowania przyrody lokalnej  
i globalnej. Dzielenie si  obowi zkami z rówie nikami 
podczas dbania o wspólne wytwory i poszanowanie 
wspólnej pracy (np. skalniak ogrodowy).  28. Wiosna tu i tam

28.3 Wiosna  
w pe ni

 Podwodne prezentacje.

Nauka gry piosenki Anny Markowej  
„Przysz a Pani Wiosna" na flecie prostym 
z zapisem nutowym.  
Tworzenie postaci Pani Wiosny  
z materia ów ekologicznych.  
Piknik wiosenny - przygotowanie posi ków. 

wiczenie gimnastyczne „taniec ze wst k ". 
Konkurs klasowy „Warkocze z trawy".Gra utworu muzycznego na flecie z odczytem nut.

Wykonanie konstrukcji skalniaka ogrodowego.  
Tworzenie pracy przestrzennej - kuk y z wykorzystaniem 
wy cznie materia ów biodegradowalnych.  
Nauka zaplatania warkoczy z trawy.  
Praca plastyczna „d o mi malowane"  
bez wykorzystania p dzla.

28.4 abi skrzek

wiczenia w czytaniu ze zrozumieniem  
tekstu informacyjnego.  
Obserwacja abiego i ropuszego skrzeku  
w rodowisku naturalnym.  
Dokumentacja fotograficzna.  
Zapisywanie zdj  w pami ci komputera. 
Zadanie logiczne „skacz ce aby". 

Zapisywanie zdj  na dysku komputera.  
Tworzenie katalogów z albumami zdj .  
Opisywanie zdj  i zapisywanie ich. 28.5  Czy to ptak, 

czy to ssak

Podzia  zwierz t i ro lin w zale no ci  
od rodzaju. wiczenia ortograficzne  
z wykorzystaniem nazw zwierz t i ro lin. 
Zabawa matematyczna „wrzu  monet ".  
Praca plastyczna - „d o mi malowane".  
Gra strategiczna „statki".  

wiczenia bie ne na wie ym powietrzu.

wiczenie gimnastyczne „taniec ze wst k ".  
wiczenia bie ne na wie ym powietrzu.
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Popro  dzieci o wylosowanie kartek z fragmentami informacji  
o obchodach Mi dzynarodowego Dnia Matki Ziemi (daty ustalenia, 
miejsca, obchody). Zadaniem dzieci jest u o enie ich w kolejno ci  
i wspólnie ich odczytanie. Nast pnie dzieci samodzielnie tworz   
przy ich pomocy krótk  notatk , któr  zapisuj  do zeszytów.

Mi dzynarodowy
Dzie Matki Ziemi

Jak wygl da by twój ogród marze ,  
gdyby  mia  nieograniczone mo liwo ci? 
Co jest najtrudniejsze w uprawianiu ogrodów?

Popro  dzieci o przebranie si  w ogrodnicze stroje. Zapro  dzieci  
do szkolnego ogrodu, do którego zabieraj  ze sob  ogrodnicze 
narz dzia. Tam pod okiem szkolnego pracownika gospodarczego 
(ogrodnika) pole  by dzieci pograbi y pozosta o ci po li ciach, trawie.  
Zwró  uwag  by odpady organiczne wysypane zosta y  
na kompostownik. W umówionym miejscu przygotuj wspólnie z dzie mi 
plac pod postawienie klombu.

Ogrodnicy

Ucze : 
potrafi opowiedzie  kilka faktów zwi zanych  
z obchodami Mi dzynarodowego Dnia Ziemi, 
wykonuje starannie prace ogrodnicze,  
potrafi posadzi  cebulki kwiatów i zasia  nasiona, 
komponuje skalniak wspó pracuj c z rówie nikami, 
tworzy opisy piel gnacyjne do ro lin.

W wyznaczonym przez ogrodnika miejscu zbuduj skalniak. Nie musi on 
by  du y. Wa ne jest, aby dzieci robi y nasyp ziemi, uk ada y kamienie, 
wsadza y do wykopanych dziur cebulki kwiatowe i obsiewa y wybrane 
miejsca traw  ozdobn . Zwró  uwag  by dzieci zadba y wspólnie  
o to, aby skalniak by  adnie skomponowany, wiaty nie ros y zbyt blisko 
(na etykietach s  informacje o g sto ci sadzenia), nie osypywa a si   
z niego ziemia i aby by  odgrodzony od trawy obrze em ogrodniczym.

Skalniak

28.1 wiatowy 
Dzie  Ziemi

informacje o Mi dznarodowym Dniu 
Matki Ziemi (fiszki), wiadro, cebulki 
kwiatowe do sadzenia w kwietniu 
(mieczyk, frezja, iksja, jaskier, kosaciec 
holenderski), nasiona trawy ozdobnej, 
obrze e ogrodnicze (kilka metrów 
bie cych), konewk , ziemi , teren  
do posadzenia klombu, kilka du ych 
kamieni, patyki do dzasz yków, kartki  
z bloku technicznego, ta m  klej c , 
kalendarz dzienny, pisaki, no yczki.Po zbudowaniu i podlaniu skalniakowej kompozycji wszystkie dzieci 

popro  o przygotowanie opisu na karteczkach, które zalaminuj  ta m  
klej c . Zwró  uwag , by: 
opisy zawiera y nazwy ro lin i cz stotliwo  ich podlewania, 
wykorzysta y informacje o ro linach znajduj ce si  na opakowaniu  
cebulek i nasion. 

Przepis na kwiaty

grabki do trawy,  
opatki do kwiatów,  
stroje robocze  
(stroje ogrodnika).

Wyja nij dzieciom, e aby dba  o ro liny nale y rozbi  kalendarz 
dziennych dy urów ogrodowych. Popro  by dzieci same wpisa y  
swoje imiona na dany dzie . Zach  do codziennego wype niania 
obowi zków podczas d ugiej przerwy. Ustal wspólnie z dzie mi 
co nale y do obowi zków dy urnego.

Kalendarz dy urów

Na wie ym powietrzu lub w klasie popro  dzieci o u o enie z patyków 
do szasz yków amig ówek matematycznych, w których zadaniem jest 
takie przestawienie jednej lub dwóch zapa ek, aby równanie 
si  zgadza o. Przyk ady (1 zapa ka): VIII+I=VI, VI-I=VI, IX+IV=XV, XV
+I=XVIII, (2 zapa ki): IX-II=XI, VII-VI=X, VII-VI=III, II-II=I, XIII+I=X itd.

Patyczkowe amig ówki

zapisz notatk  o Mi dzynarodowym 
Dniu Matki Ziemi.

Na zako czenie dnia prac w ogrodzie poszukaj wspólnie z dzie mi 
adnych kamieni w dwóch odcieniach (jasne i ciemne - po 5 sztuk  
na osob ). Narysuj kred  na chodniku tabelki do gry w kó ko i krzy yk.  
Za pomoc  znalezionych kamieni zagrajcie w kó ko i krzy yk. Zach  
dzieci do pokolorowania kamieni pisakami, aby odró nia y si  od siebie. 
Mo na równie  urz dzi  szybki klasowy turniej gry w kó ko i krzy yk.

Kó ko i krzy yk
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Popro  dzieci o dopasowanie rozsypanych zda  do nazw „ochrona 
cis a" oraz „pomnik przyrody". Podczas segregowania mog  oni doj  

do wniosku, e kilka zda  ma wspólne znaczenie - takie zdania 
mog  uk ada  na rodku. Po u o eniu zda  popro  dzieci  
o wyt umaczenie w asnymi s owami tych okre le  i zapisanie opisów  
w zeszytach. Obejrzyj wspólnie jak wygl daj  tabliczki informuj ce  
o tym, e dany obiekt jest pomnikiem przyrody.

Pomnik i ochrona Czy je li co  nie jest obj te ochron ,  
to znaczy, e mo na to dowolnie niszczy ? 
Dlaczego trzeba zach ca  do ochrony 
przyrody? 

Pole  ddszukanie w s ownikach i encykopedniach definicji i ró nic 
pomi dzy: parkiem narodowym, rezerwatem przyrody i parkiem 
krajobrazowym. Popro  o wyja nienie w asnymi s owami ró nic 
pomi dzy tymi nazwami. Ustalenia dzieci zapisuj  w zeszytach.

Parki i rezerwaty

Ucze : 
wyja nia znaczenie s ów „pomnik przyrody"  
i „ochrona ca kowita",  
wymienia poznane pomniki przyrody o ywionej  
i nieo ywionej,  
wskazuje ró nice pomi dzy parkami narodowymi, 
krajobrazowymi i rezerwatami przyrody,  
okre la na mapie po o enie wybranych parków, 
rezerwatów oraz pomników przyrody,  
wymienia przedstawicieli fauny i flory chronionej  
w Polsce.

Zapro  dzieci do poszukania w dost pnych ród ach (z niewielk  
pomoc  Internetu) lokalizacji polskich parków narodowych  
i krajobrazowych, a tak e rezerwatów przyrody. Znalezione miejsca 
pole  by dzieci oznaczy y na wydrukowanej mapie. Popro   
o naniesienie najwi kszych miast jako punktów odniesienia  
i zaznaczenie w kilku miejscach znanych pomników przyrody o ywionej 
i nieo ywionej, m.in.: D b Bartek, kamienio om „Wapniarka" itd.

Parkomap

28.2 Ochrona 
przyrody

atlasy przyrodnicze, s owniki, 
encyklopedie, albumy przyrody 
polskiej, wydruki zdj  tabliczek - 
oznacze  pomników przyrody,  
paski papieru ze zdaniami opisuj cymi 
pomnik przyrody (np. w brzmieniu 
Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.), 
oraz ochron  cis  (wed ug Wikipedii), 
talerze papierowe, du y wydruk 
konturów granic Polski  
z zaznaczonymi najwi kszymi rzekami. Dla utrwalenia u amków, rozdaj dzieciom papierowe talerze. Podziel 

klas  na pi  grup. Ka da grupa ma za zadanie posk adanie talerzy  
na inne warto ci: wiartki, cz ci pi te, szóstki, ósemki, szesnastki.  
Po sprawdzeniu poprawno ci sk adania, pole  by wszyscy wycieli p atki 
(nie docinaj c do rodka ko a). Ka dy cz onek grupy dostaje zadanie, 
np. „pokoloruj 1/8 p atków na zielono, reszt  na niebiesko". Nast pnie 
dzieci zamieniaj  si  kwiatkami i t umacz  jak  czynno  wykonywa y.

Kwieciste u amki

albumy o przyrodzie polskiej,  
pami tki z odwiedzonych parków.

Pole  przeczytanie wiersza „W parku narodowym" Hanny 
Zdzitowieckiej. Oo krótkich przygotowaniach popro  by dzieci 
przedstawi y jego tre  za pomoc  ruchów cia a. W parku narodowym

Popro  dzieci o indywidualne udzielenie odpowiedzi na pytania 
zapisane na tablicy, a nast pnie podyskutowali o nich w grupie. 
Przyk ady pyta : „Jakie jest prywatne nastawienie autorki do przyrody 
w parku narodowym?". „Jak wygl daj  opisane zwierz ta?".  
„Jak zachowuj  si  opisane zwierz ta?". „Jakie uczucia chcia a 
wzbudzi  w czytelniku H. Zdzitowiecka?".  
Zwró  uwag  na opisy wra e  w wypowiedziach dzieci.

W my l autorki

zapisz pytania dotycz ce wiersza 
Hanny Zdzitowieckiej  
„W parku narodowym".

zapisz wyja nienia s ów „pod ochron " 
i „pomnik przyrody", 
wyja nienie ró nic pomi dzy  
parkiem narodowym, krajobrazowym,  
a rezerwatem przyrody.Na konturach Polski z zaznaczonymi parkami krajobrazowymi do 

ka dego miejsca popro  o dorysowanie przedstawiciela fauny i flory 
obj tego cis  ochron . Przyk ad (zwierz ta): bóbr, ry , kozica, ubr, 
nied wied , gacek brunatny, (ro liny): szafran spiski (krokus), szarotka 
alpejska, ró anecznik ó ty itd. Koniecznie u yj podczas wiczenia s ów 
„fauna" i „flora". Pomó  dzieciom zapami ta  znaczenie tych s ów.

Pod ochron
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Pod koniec kwietnia ju  zdecydowanie nie mo na oprze  si  wra eniu, 
e wiosna jest w pe ni. Wyra aj c podobn  opini  wobec dzieci zapro  

ich do wspólnej nauki gry na flecie. Rozdaj zapis nutowy piosenki Anny 
Markowej „Przysz a Pani Wiosna".

Przysz a Pani Wiosna Czy mo na okre li  osobny smak wiosenny, 
letni, jesienny lub zimowy? Je li tak, to jak 
smakuje wiosna? Czym w smaku ró ni si   
od innych pór roku? Jak one smakuj ?  
Która pora roku jest najsmaczniejsza?

Zadaniem ka dego z dzieci jest stworzenie kukie ki Pani Wiosny  
z ekologocznych materia ów. Popro  dzieci, aby by y to wy cznie 
materia y biodegradowalne. Zrezygnuj ze zszywek, klejów, farb.  
Na zako czenie stwórz wspólnie „komisj  ekologiczn ", która wyda 
ka dej kukie ce „atest ekologiczny". Kukie ki mo na rozda  klasom 
lub nauczycielom. Cokolwiek z nimi zrobicie, pami taj, aby ostatecznie 
trafi y do kompostownika.

EkoWiosna

Ucze : 
potrafi zagra  piosenk  z zapisu nutowego  
na flecie prostym,  
tworzy kukie k  u ywajac wy cznie 
biodegradowalnych sk adników,  
organizuje piknik dbaj c o to, aby zapewni  sobie  
i innym smaczne i zdrowe przek ski,  
wykonuje taniec gimnastyczny ze wst g , 
samodzielnie zaplata warkocz z trawy,  
dba o porz dek w miejscu zabawy, 
i poozstawia je w czysto ci.

Przygotuj wspólnie przysmaki do koszyka piknikowego. Zwró  uwag , 
aby by y to przek ski, które mo na atwo wyj  z koszyka i wygodnie 
zje . Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat „Czego nie warto 
zabiera  na piknik?". Z chleba wielozbo owego stwórz motylowe 
kanapki: kawa ki chleba przetnij po przek tnej i z wszystkich par 
trójk tów stwórz motyle ozdabiaj c je dodatkami.   
Zapakuj kanapki do pojemników.

Koszyk piknikowy

28.3 Wiosna w pe ni

nuty piosenki „Przysz a Pani Wiosna" 
A. Markowej dla ka dego dziecka, 
materia y ekologiczne do tworzenia 
kukie ek (np. warzywa, owoce, sznurek 
organiczny, patyki do szasz yków), 
chleb o kwadratowym przekroju, 
mas o, rzodkiewki (i inne sk adniki  
do kanapek), przek ski piknikowe, 
owoce, warzywa, talerze papierowe, 
pojemniki na ywno , no e  
do smarowania, kosz piknikowy, obrus.Przed wyj ciem przypomnij dzieciom o zabezpieczeniu skóry i cia a 

przed urokami przyrody (promienie s oneczne, owady itd).  
Na piknik wybierz oddalone od samochodów i bezpieczne miejsce.  
Zabierz aparat fotograficzny, aby robi  zdj cia podczas ca ej wyprawy.  
Wspólne wyj cie na taki piknik to du a rado !

Piknik

materia y ekologiczne do zbudowania 
kukie ki Pani Wiosny, koce piknikowe, 
ulubione warzywo i owoc,  
wod  do picia, wygodne ubranie 
zgodne z prognoz  pogody.Ka de dziecko znajduje dla siebie niezbyt d ugi kijek i przywi zuje  

na nim otrzyman  wst k . Nast pnie popro  wszystkich 
o wykonywanie ta ca do wspólnie piewanej piosenki o Pani Wio nie  
i takie poruszanie wst g , aby p ynnie sun a w powietrzu.  
Dzieci mog  wiczy  podrzucanie i apanie wst g w bezpiecznych 
odleg o ciach od siebie.

Taniec ze wst g

Poka  dzieciom jak zaplata si  warkocze trzypasmowe (najlepiej  
na ró nokolorowych sznurkach lub wst kach z ta ca). Prze wi   
t  czynno  razem z dzie mi. Nast pnie popro  o splecenie jak 
najd u szego warkocza z trawy w wyznaczonym czasie. Dzieciom, 
które potrafi y ju  wcze niej splata  warkocze, wyja nij jak u ywa  
pi ciu pasem. Zorganizuj dla nich konkurs. 

Warkocze z trawy

wklej nuty i s owa piosenki  
„Przysz a Pani Wiosna"  
Anny Markowej.

zrób domownikom niespodziank   
i pocz stuj ich na kolacj   
„motylkowymi kanapkami".

Po zako czeniu pikniku, popro  dzieci o pozostawienie miejsca  
w czysto ci, bez adnych odpadów. Zwró  uwag  podczas pakowania 
odpadów na ich segregacj  do ró nych pojemników. Po powrocie  
do szko y dopilnuj by zosta y wyrzucone we w a ciwych miejscach. Czysto przed, czysto po
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Na pocz tek za piewaj wspólnie z dzie mi piosenk  „By a sobie abka 
ma a" lub pu  jej nagranie. Kiedy dzieci us ysz  s owo „ abka" lub 
„ aba" kucaj , a na s ow „re-re, kum-kum" podskakuj  abimi skokami. Re-re! Kum-kum! Dlaczego jaja aby nazywamy skrzekiem? 

Czy on skrzeczy? 
Dlaczego na niewielk  odleg o  mówi 
si  „ abi skok"? Jak nazwa by  du  
odleg o ?

To zadanie indywidualne wymagaj ce czytania ze zrozumieniem  
i pracy w ciszy. Rozdaj dzieciom teksty informacyjne (np. z Wikipedii 
lub dowolnego portalu przyrodniczego) o yciu i rozwoju ab, ropuch. 
Pomi dzy tre  prawidziw  wklej pozbawione sensu s owa. Przyk ad: 
„tylne ko czyny s  wyd u one, przystosowane do wykonywania skoków 
hop-hop, tralala i p ywania" ( ród o: Wikipedia). Zadaniem ka dego 
dziecka jest przeczytanie tekstu i podkre lenie b dnych fragmentów. 

abie wersy

Ucze : 
czyta tekst ze zrozumieniem, 
odnajduje w tek cie ukryte b dy,  
zapami tuje tre  przeczytanego tekstu,  
potrafi kolejno opisa  etapy cyklu rozwojowego 
aby i narysowa  jego schemat,  

obserwuje i dokumentuje fotograficznie rozwój 
abiego skrzeku w rodowisku naturalnym,  

tworzy album z opisami zdj  (katalog),  
rozwi zuje zadanie logiczne w grze komputerowej.

Po uko czeniu zadania z czytaniem tekstów pole  porównanie wyników 
poszukiwa . Nast pnie popro  dzieci o udzielenie odpowiedzi na 
pytania do tekstu sprawdzaj c jak wiele z niego zapami ta y.  
Ka d  odpowied  nagradzajcie odpowiadaj cym jej okre lonym 
humorystycznym has em, np. „re-re, kum-kum".

abia pami

28.4 abi skrzek

teksty informacyjne o abach  
i ropuchach z umieszczonymi 
fa szywymi fragmentami  
dla ka dego dziecka,  
pytania do tekstów,  
albumy i atlasy przyrodnicze dotycz ce 
ycia p azów s odkowodnych,  

aparat fotograficzny.

Pole  poszukanie w ród ach rysunków opisuj cych rozwój aby od 
skrzeku do doros ej postaci. Stwórz rysunki schematyczne z opisami  
do ka dego etapu. Przyk adowe opisy: 1. K by abich jaj sklejone 
luzem (skrzek) sk adane w wodzie. 2. Z jaj rozwija si  larwa - kijanka, 

która mo e y  tylko w wodzie, bo oddycha skrzelami. 3. Kijanka powoli 
upodabnia si  do aby: rosn  ko czyny, kszta tuj  si  p uca, zanika 
ogon. 4. Posta  dojrza a aby - dwu rodowiskowa (wodna i l dowa).

abi cykl

Wybierz si  z dzie mi na spacer w celu obserwacji abiego skrzeku  
w przyrodzie. Zwró  uwag  na sposób dokumentacji wyprawy na 
zdj ciach. Powtórz przed wyj ciem zasady dotycz ce prawid owego 
obserwowania przyrody:  
nie dotykamy obiektów obserwacji,  
nie zabieramy ich,  
nie niszczymy, nie ha asujemy itd. 

abi skrzek

Po przyj ciu do szko y udaj si  z dzie mi do sali informatycznej. 
Przekopiuj zdj cia na ka dy komputer tak, aby ka de dziecko mog o 
skomponowa  swój w asny album. Zadaniem dzieci jest wybranie 
ustalonej liczby zdj , dok adne opisanie ka dego uj cia, wskazanie 
autora (najlepiej nazwiskiem osoby, która wykona a dane zdj cie), 
opisanie daty, miejsca wyprawy itd. Albumy mo na za zgod  rodziców 
wys a  na ich skrzynki mailowe, aby pochwali  si  autorskimi dzie ami.

abi album

zapisz adres internetowy gry logicznej 
do wpisania w wyszukiwarce.

zapisz etap cyklu rozwojowego 
ab i wykonaj do niego rysunki.

Po zako czeniu komponowania albumów zapro  dzieci do 
indywidualnego rozwi zania amig ówki. Zapisz na tablicy adres: 
http://gry.spryciarze.pl/nowe-okno/skaczace-zaby 
Jest to amig ówka logiczna, w której nale y tak sterowa  skacz cymi 
abami, aby zamieni y si  miejscami.

Skacz ce aby
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Dzieci losuj  karteczki z nazwami zwierz t. Zadaniem ka dego dziecka 
jest przedstawienie wylosowanego zwierz cia u ywaj c tylko cia a, bez 
adnych d wi ków. To stara, ale bardzo zabawna i b d ca czasem 

du ym wyzwaniem zabawa.
Kalambury Cz owiek i aba nale  do tego samego 

podtypu biologicznego: kr gowców.  
W czym jeste my podobni, a w czym si  
ró nimy? 
Co by by o, gdyby male kie dzieci wykluwa y 
si  z jajka?

Dzieci otrzymuj  kartki z nazwami zwierz t i ro lin, a nast pnie wpisuj  
je do tabeli w odpowiednich kolumnach: ptaki, ssaki, owady, ro liny, 
ryby. Proponowane nazwy, to: biedronka, przylaszczka, wiewiórka, 
niezapominajka, komar, dzi cio , pszczo a, chomik, puchacz, dzik, osa, 
paj k, sikorka, szczur, rosiczka, skowronek, muszka owocówka, 
kaktus, gil, kuna, szersze , brzoza, ubr, wierzba jerzyk. Sprawd  
uwag  dzieci - powinny odrzuci  paj ka, który nigdzie nie pasuje.

Ptak czy ssak,
odpowiem i tak

Ucze :  
dzieli zwierz tai ro liny w zale no ci od ich rodzaju 
i porz dkuje je w tabeli, wykonuje wiczenie 
ortograficzne z uzupe nianiem luk,  
potrafi samodzielnie szybko oblicza  sumy  
i iloczyny liczb, tworzy prac  plastyczn   
z wykorzystaniem farb bez mo liwo ci malowania 
p dzlem, poznaje zasady gry strategicznej „statki"  
i toczy rozgrywk  z partnerem, zna i wyja nia 
zasady ró nych form zabawy „berek".

wiczenia ortograficzne z wykorzystaniem nazw zwierz t i ro lin.  
W miejscach trudno ci ortograficznych s  luki. Dzieci powinny  
je uzupe ni . Po uzupe nieniu popro  najpierw o sprawdzenie bez 
slownika, a na samym ko cu ze s ownikiem. Ka dy b d poprawiaj  
samodzielnie. Nast pnie przepisuj  wszystkie wyrazy do zeszytów. 
Przyk ad wyrazów: je_, je_yk, jask_ ka, k_k_ ka, nietope_, k_ra, t_cina, 
w_os, b_oza,  itd. W sumie s ów powinno by  20 lub wi cej.

Ro liny i zwierzaki,
ortograficzne braki

28.5 Czy to ptak, 
czy to ssak

karteczki z nazwami zwierz t polskich 
do losowania w kalamburach,  
kartki z nazwami zwierz t i ro lin  
do segregowania w tabeli,  
s owniki,  
wyrazy z lukami ortograficznymi  
dla ka dego dziecka,  
wyt oczki po jajkach,  
monety o drobnym nominale,  
pisaki, farby,  
kartki formatu A3.W wyt oczkach po jajkach na dnie ka dej komory popro  o zapisanie 

cyfry. Uzupe nij wspólnie tak dwie wyt oczki. Postaw je obok siebie. 
Dzieci kolejno rzucaj  do wyt oczek monety i szybko licz  sum  
(pierwsza tura), a nast pnie iloczyn (druga tura) trafionych cyfr.  
Ka de dziecko wykonuje maksymalnie 5 rzutów pod rz d, ale ko czy 
rzucanie, kiedy pope ni b d. Zdobywa tyle punktów, ile razem wyrzuci 
po obliczeniach. Wszystkie wyrzucane wyniki si  sumuj .

Wrzu monet

Przeka  dzieciom farby i kartki w  formacie A3. Zadaniem ka dego  
z nich jest namalowanie dowolnego zwierz cia wspomnianego dzisiaj, 
ale bez u ywania p dzla. Zwró  uwag  by rysunki powsta y poprzez 
malowanie jedynie d o mi. Dzieci mog  maza  palcami, odbija  d onie, 
palce, u ywa  kresek lub samych kropek.  
Jedyny warunek brzmi: same d onie!

D o mi malowane

Wyja nij dzieciom zasady gry w statki. Popro  o samodzielne 
narysowanie plansz do gry, dobranie si  w pary, przeprowadzenie 
rozgrywki. Dobry opis zasad gry znajduje si  w Wikipedii pod adresem: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr ty. Gra kszta tuje mi dzy innymi 
umiej tno ci strategicznego i logicznego my lenia. A przy tym przynosi 
wiele rado ci. Na powietrzu lub w sali gimnastycznej zapro  dzieci  
do zabawy  stare wersje berka. 

Statki

zapisz:  
tabel  z podzia em zwierz t na ró ne 
grupy,  
poprawn  pisowni  wyrazów z lukami.

 
Berek kamienny: jedna osoba apie. Z apany zastyga stoj c w rozkroku. 
Zwolni  go z zastygni cia mo na przechodz c pomi dzy jego nogami.  
Berek rzucany: goni cy biega z pi k  i rzuca w ofiar  pi k . Trafiony 
staje si  berkiem i teraz on biega z pi k .  
Ranny berek: osoba z apana goni dzieci trzymaj c si  za miejsce,  
w które dotkn  go poprzednik. 

Berek!
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3
klasaWypowiadanie si  na okre lony temat. Pisanie nazw 

majowych dni wi tecznych. Przymiotniki. Rzeczowniki. 
Pisownia wyrazów z „ ". Czytanie z podzia em na role. 
Czytanie mapy, w tym - administracyjnej, nazw miast, 
budowli, zabytków, pomników. S ownictwo dawnej Polski. 
Tworzenie kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej.

Mno enie i dzielenie w zakresie 100 - zadania ró ne. 29.1 – Majowe 
wi ta

Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza  
W. Grodzie skiej pt. „Radosny maj".  
Okre lanie nastroju wiersza. Rzeczowniki i ich 
okre lenia. Symbole narodowe. Wys uchanie  
i piewanie hymnu. Daty majowych wi t i ich 
nazwy. Pisownia wyrazów z „ " wymiennym na 
„g". Papierowa chor giewka - wykonanie formy 
przestrzennej. Mno enie i dzielenie w zakresie 
100. Rozwi zywanie zada  tekstowych.

Wiosna – radosna pora roku.  
Parki i ogrody zoologiczne w polskich miastach. 
Ro linno  i zwierz ta w mojej miejscowo ci, okolicy. 29.2 – Szkolne 

Kluby Europejskie

Czytan ze zrozumieniem fragmentu tekstu  
M. Mroczkowskiej pt. „Zaczarowana lekcja  
o Europie".  Wirtualna wycieczka po Unii 
Europejskiej. Symbole UE. S uchanie hymnu 
UE. Tworzenie rytmu z wykorzystaniem  
instrumentów perkusyjnych.  
Mapa my li ,,Unia Europejska".  
Wykonanie Syriusza - forma p aska.  
Mno enie i dzielenie w zakresie 100.

Symbole narodowe. Symbole Unii Europejskiej.  
Unia Europejska. S siedzi Polski. Mapa Europy.   
Jan Matejko - polski malarz. Wa ne polskie miasta.  
Dawne stolice, ich zabytki, pomniki, wa ne obiekty. 
Województwo, powiat, gmina, region. 

29. Moja Ojczyzna
   29.3 Jan Matejko - 
malarz historii Pol

Problem miesi ca: maj.

Poznanie fragmentu ,,Opowie ci dawnej tre ci" 
A. wirszczy skiej pt. „O Janie Matejce i panie 
Kajetanie". Odpowiedzi na pytania do tekstu. 
S ownictwo dawnej Polski. Dzie a malarskie  
J. Matejki. Poj cia: „orygina ", „reprodukcja", 
„malarstwo: olejne, historyczne, batalistyczne". 
Wypowied  pisemna o Janie Matejce. 
Mno enie i dzielenie w zakresie 100. Pisanie 
zaproszenia na wystaw  prac plastycznych.

piewanie hymnu narodowego.  
S uchanie „Ody do rado ci".  

wiczenia rytmiczne.  
Taniec Krakowiak - przypomnienie kroków. 

Wykonanie papierowej chor giewki - forma przestrzenna. 
Wyklejanie krepowymi kuleczkami Syriusza. 
Malarstwo olejne, batalistyczne, historyczne.  
Poj cia reprodukcja, orygina . Obrazy Jana Matejki. 
Tworzenie gazetki na temat stolic Polski. Wykonanie 
makiety miejscowo ci, w której mieszkaj  dzieci.

   29.4 Gniezno, 
Kraków, Warszawa

Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza  
J. Tuwima pt. „Warszawa". Poj cie: „stolica". 
Praca z map  - po o enie Gniezna, Krakowa  
i Warszawy. Pisanie informacji o poznanych 
stolicach. Wykonanie gazetki o poznanych 
miastach. Utrwalenie kroków Krakowiaka. 
Nazwy mieszka ców i przymiotniki tworzone  
od nazw miast. Obliczanie iloczynów i ilora- 
zów. Porz dkow. wyników rosn co i malej co. 

Poszukiwanie informacji i zdj  na temat ciekawiostek 
pa stw UE, zabytków Gniezna, Krakowa, Warszawy. 
Projektowanie w programie Paint herbu swojej 
miejscowo ci. 29.5 – Moja wie , 

moje miasto

Poznanie tekstu A. Fr czek pt. „Moja  
miejscowo ". Wypowiedzi na temat 
zabawnych przygód. Praca z map  
administracyjn  - po o enie miejscowo ci, 
gminy, powiatu, województwa, regionu. 
Uzupe nianie danych o miejscowo ci. 
Wykonanie makiety: Nasza miejscowo  - 
praca w grupach. Mno enie i dzielenie do 100. 
Pisanie wypowiedzi o miejscowo ci.

Skok w dal z miejsca i krótkiego rozbiegu. B 
ieg na krótkim dystansie po czony z nauk  
przekazywania pa eczki sztafetowej.
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Pole , aby dzieci przeczyta y po cichu wiersz Wandy Grodzie skiej  
pt. „Radosny dzie ". Nast pnie zadaj pytania dotycz ce tre ci wiersza. 
Przyk ady pytan: 
Jaki jest nastrój wiersza?  
Co zrobi  maj, aby by  radosnym?  
Dlaczego z majem mo e by  dobrze?

,,Radosny dzie " Które wi to majowe jest wed ug  
Ciebie najwa niejsze? Dlaczego? 
Po co narody maj  hymny?

Popro  dzieci, aby wyszuka y w wierszu rzeczowniki i przymiotniki, 
które je okre laj . Przyk ady: maj - liczny, rosa poranna, wst ka 
czerwona, nó ki lekkie. Pole  by wybrane dzieci odczyta y g o no  
te wyrazy, które napiszesz na tablicy, a dzieci w swoich zeszytach.

Szukamy rzeczowniki
i przymiotniki

Ucze : 
czyta ze zrozumieniem wiersz i okre la  
jego nastrój, udziela poprawnych odpowiedzi,  
zna nazwy majowych wi t i wypowiada si   
na ich temat, poprawnie zapisuje daty tych wi t, 
zna symbole narodowe, dobiera przymiotniki  
do rzeczowników, pisze poprawnie wyrazy z „ " 
wymienne na „g", piewa hymn Polski,  
wykonuje samodzielnie papierow  chor giewk , 
mno y i dzieli w zakresie 100.

Zainicjuj rozmow  na temat zawarto ci gazetek ze wi tami.  
Pole  odczytanie ich nazw i udzielenie odpowiedzi na pytania:  
Czym si  ró ni  si  te wi ta od innych?  
Dlaczego wi tujemy i w jaki sposób?  
Popro , aby wybrane dziecko wskaza o te wi ta w kalendarzu.  
Zapisz daty i nazwy wi t na tablicy, a dzieci w zeszytach. 

wi ta

   29.1 Majowe 
wi ta

gazetk  prezentuj c : 
wi to Pracy,  
wi to Flagi,  
wi to Konstytucji 3 Maja,  

god o, flag , 
hymn Mazurek D browskiego,  
kart  pracy utrwalaj c  pisowni  
wyrazów z „ " wymiennym na „g", 
kalendarz.

Zaprezentuj symbole narodowe: flag , god o, hymn (odtwórz z CD), 
który nast pnie wspólnie za piewacie z nale ytym szacunkiem.  
Pole  by dzieci opisa y s owami wygl d flagi i god a Polski. Symbole narodowe

bia  i czerwon  kartk   
bloku rysunkowego,  
patyczek, klej,  
t m  klej c  przezroczyst ,  
no yczki, linijk , o ówek.Rozdaj dzieciom kart  pracy, w której obok wyrazów z „ " dopisz  

(utworz )  wyrazy w innych formach, w których zachodzi wymiana  
na „g" wed ug wzoru: ksi ka - ksi ga, wa y  - waga, dró ka - droga, 
ró ki - rogi, wst ka - wst ga, kr ek - kr g. Popro , aby dzieci w tych 
wyrazach podkre li y zielon  kredk  spó g oski: „ " i „g". 

wiczenie ortograficzne

Zaproponuj dzieciom wykonanie chow giewki z bialej i czerwonej kartki 
bloku rysunkowego wed ug instrukcji s ownej. Dzieci samodzielnie 
odmierzaj  linijk  i zaznaczaj  wymiary bia ego i czerwonego 
prostok ta. Wycinaj  je i cz  klejem. Nast pnie mocuj  do patyczka 
za pomoc  prze roczystej ta my klej cej. Gotowe chor giewki mo na 
umocowa  w rolce plasteliny na stoliczkach, w których siedz  dzieci.  
B d  ozdob  do ko ca zaj . 

Chor giewka

napisz: rzeczowniki i przymiotniki,  
np.: maj - liczny, rosa poranna, 
wst ka czerwona, nó ki lekkie,  
daty i nazwy majowych wi t, 
rozwi zania zada  tekstowych.

napisz:  
rzeczowniki i przymiotniki,  
daty i nazwy majowych wi t, 
rozwi zania zada  tekstowych. 

naucz si  na pami  wiersz  
pt. „Radosny maj",  
przygotuj czytanie z podzia em na role 
fragmentu tekstu pt. ,,Zaczarowana 
lekcja o Europie".

Przygotuj kilka zada  tekstowych zwiazanych z tematyk  majowych 
wi t, np. Z okazji wiat majowych dzieci wykona y 9 bia o-czerwonych 

chor giewek. Ile prostok tów musia y wyci , aby wykona  chor giew- 
ki? Mama kupi a dla czwórki dzieci chor giewki, które kosztowa y 24 z . 
Ile kosztowa a 1 chor giewka? Wspólne przeanalizuj zadania. Wska  
dane. U ó  i zapisz tablicy i w zeszytach formu y matematyczne oraz 
ich wyniki: 9 x 2 = 18, 24 z  : 4 = 6 z . 

wiczymy dzielenie
w zakresie 100
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Popro  ch tne dzieci do przeczytania z podzia em na role fragmentu 
tekstu M. Mroczkowskiej pod tytu em ,,Zaczarowana lekcja o Europie". 
Zadaj kilka pyta  do tre ci. Przyk ady: 
Dok d lecia y szweckie czarownice? Kogo spotka y na swej drodze?  
O czym opowiedzia y czarownice swoim kole ankom z Polski? 
Dlaczego w ró nych krajach Europy powstaj  Szkolne Kluby 
Europejskie?

,,Zaczarowana lekcja
 w Europie"

Jak zach ci by  dzieci z innych krajów Europy, 
aby odwiedzi y nasz kraj? 
Z jakim krajem chcia by , eby Polska 
graniczy a? 
Czy to dobrze, e Polska jest  
w Unii Europejskiej?

Zaproponuj dzieciom autorsk  ,,wirtualn  wycieczk  po Unii 
Europejskiej", w której znajd  si : symbole UE, waluta euro,  
po o enie Polski na mapie Europy, nasi ,,s siedzi", niektóre stolice  
i ich charakterystyczne symbole, bohaterowie ksi ek dla dzieci,  
s awni ludzie typu: pi karze, arty ci, zespo y, typowe potrawy  
i ciekawostki, a tak e wyrazy grzeczno ciowe w ró nych j zykach. 
Popro , aby dzieci wskaza y na mapie Europy Polsk  i jej s siadów. 

Wirtualna wycieczka
po Europie

Ucze : 
czyta z podzia em na role fragment tekstu  
pod tytu em „Zaczarowana lekcja o Europie",  
wskazuje na mapie Polsk  a tak e kraje 
s siaduj ce z Polsk ,  
wypowiada si  na temat tekstu,  
wie, jak  rol  w szkole odgrywa Klub Europejski, 
s ucha wypowiedzi innych,  
uwa nie s ucha hymnu Unii Europejskiej,  
tworzy rytm na wybranych instrumentach,  
zna symbole Unii Europejskiej, wykleja posta  
Syriusza, mno y i dzieli liczby w zakresie 100.

Popro , aby dzieci wys ucha y hymn UE pod tytu em ,,Oda do rado ci". 
Polec by wypowiedzia y si  na temat nastroju pie ni. Rozdaj dzieciom 
instrumenty perkusyjne. Popro , aby w grupach pobawi y si   
w uk adanie akompaniamentu prekusyjnego (ósemki z pauz  
ósemkow ) do zdania ,,Szkolne Kluby Europejskie".

S uchamy hymnu UE
i tworzymy rytmy

29.2 Szkolne Kluby 
Europejskie

fragment tekstu M. Mroczkowskiej  
pod tytu em „Zaczarowana lekcja  
o Europie", map  Europy, prezentacj  
multimedialn  o UE (w tym hymn UE), 
zestaw instrumentów perkusyjnych, 
arkusze szarego papieru dla 4 grup  
do tworzenia mapy my li pod 
tytu em ,,Unia Europejska", kontury 
Syriusza - maskotki UE dla ka dego 
dziecka, kart  pracy do wiczenia 
mno enia i dzielenia w zakresie 100. Rozdaj arkusze szarego papieru dla 4 grup. Pole  by utworzy y map  

my li pod tytu em ,,Unia Europejska" dodaj c te elementy, które s  
najwa niejsze i wed ug nich najciekawsze. Po sko czonej pracy liderzy 
grup prezentuj  mapy i konfrontuj  ze sob , na koniec wskazuj c, 
czym one ró ni  si  od siebie.

Mapa my li

niebiesk  lub granatow  krep , 
klej do wyklejania ,,Syriusza".

Rozdaj dzieciom kontury Syriusza do wyklejenia niebieskimi 
(granatowymi) kuleczkami z krepy. Po sko czonej pracy stwórzcie 
wystaw  prac. Syriusz

Rozdaj dzieciom kart  pracy z ,,drzewkami", utrwalaj ce mno enie i 
dzielenie w zakresie 100. Popro  by dzieci uzupe ni y brakuj ce liczby.

Matematyczne drzewka

umie :  
map  Europy,  
plansz  z symbolami Unii Europejskiej

poszukaj przepisu kucharskiego  
na wykonanie jakiego  
charakterystycznego dania  
z wybranego pa stwa UE, wymy l 
nazw  dla klubu europejskiego,  
który móg by dzia a  w naszej szkole.
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wirszczy skiej pod tytu em ,,O Janie Matejce i panie Kajetanie".  
Zadaj kilka pyta  na temat jego tre ci.  Przyk ady: 
Sk d przyjecha  do Krakowa pan Kajetan i w jakim celu?  
Przed kim ucieka  pan Kajetan?  
Co zaproponowa  panu Kajetanowi malarz?

Który z poznanych obrazów Jana Matejki  
podoba si  tobie najbardziej? 
Gdyby  by  malarzem, jakie wydarzenie  
ze swojego ycia namalowa by ?

,,O Janie Matejce  
i panie Kajetanie"

Popro , aby dzieci wyszukaly w tek cie wyrazy, które by y u ywane  
w dawnej Polsce. Zapisz je na tablicy wyja niaj c i dopisuj c obok 
dzisiejsze zwroty. Pole  przepisanie ich do zeszytów. Przyk ady: 
mieszczanin - mieszkaniec miasta, zak - student, rumak - ko  bojowy, 
m e - m czy ni, niewiasty - kobiety, wojak - o nierz.

Ucze : 
s ucha z uwag  tekstu A. wirszczy skiej  
pod tytu em „O Janie Matejce i panie Kajetanie", 
wypowiada si  na temat tre ci wiersza  
i dzie  malarskich Jana Matejki, wymienia nazwy 
najs ynniejszych jego obrazów, zna poj cia, 
orygina , reprodukcja, malarstwo olejne, 
batalistyczne, historyczne, zna znaczenie s ów 
u ywanych w dawnej Polsce, tworzy 
kilkuzdaniow  pisemn  wypowied  na temat 
twórczo ci malarskiej Jana Matejki,  
mno y i dzieli w zakresie 100.

S owniczek wyrazów 
dawnej Polski

fragment ,,Opowie ci dawnej tre ci"  
A. wirszczy skiej pod tytu em  
„O Janie Matejce i panie Kajetanie", 
zdj cia obrazów Jana Matejki 
wydrukowane z internetu,  
na kartonikach roczniki i nazwy 
obrazów ilustruj ce najwa niejsze 
fakty z ycia Matejki,  
kart  pracy z mno eniem i dzieleniem 
w zakresie 100.

Zaprezentuj dzieciom zdj cia najwi kszych dzie  malarskich Jana Matejki. 
Przyk ad: „Bitwa pod Grunwaldem" (1878r.), „Ho d pruski" (1882r.), 
„Zawieszenie dzwonu Zygmunta" (1874r.), „Konstytucja 3 Maja 1971 
roku" (1891r.). Porozmawiaj o tym, co przedstawiaj  te obrazy, co czuj  
patrz c na przedstawione sceny. Wyja nij, e Jan Matejko by  malarzem 
historii Polski. Malowa  na p ótnach farbami olejnymi (malarstwo olejne) 
najwa niejsze wydarzenia z przesz o ci (malarstwo historyczne) w tym  
bitwy (malarstwo batalistyczne). Do umieszczonych na tablicy zdj  do cz 
nazwy prezentowanych dzie  i roczniki, w których one powsta y. Wyja nij, 
e orygina y s  w muzeach, a ogladane dzie a to ich reprodukcje,  

czyli kopie wykonane technik  fotograficzn .

29.3 Jan Matejko - 
malarz historii 

Polski
Dzie a malarskie  

Jana Matejki

Zaproponuj  dzieciom, aby wspólnie stworzy  wypowied  pisemn   
o Janie Matejce. Zapisz na tablicy zdania zaproponowane przez dzieci  
(z ewentualn  korekt  i podpowiedziami). Polec przepisanie ich do 
zeszytów. Przyk ady: Jan Matejko by  malarzem, który na swoich obrazach 
przedstawia  wydarzenia historyczne z przesz osci Polski. y  i tworzy   
w Krakowie w XIX wieku. Dzi  w muzeach mo na podziwia  jego obrazy 
malowane farbami olejnymi. Najwi kszymi dzie ami malarskimi s :  
„Poczet królów polskich", ,,Zawieszenie dzwonu Zygmunta",  
,,Bitwa pod Grunwaldem", ,,Ho d pruski" i ,,Konstytucja 3 Maja 1791 roku".  

Wypowied  pisemna  
o Janie Matejce

zdj cia obrazów, kartoniki z rocznikami  
i nazwami obrazów, wyrazy u ywane 
dawniej, napisz kilka zda  o J. Matejce.

podziel dzieci na trzy grupy,  
które drog  losowania przygotuj  
materia  (zdj cia, pocztówki, informacje 
o obiektach, zabytkach pomnikach)  
na gazetk  o Gnie nie, Krakowie  
i Warszawie.

napisa  zaproszenie na wystaw  prac malarskich  
w Waszej szkole.

Rozdaj dzieciom kart  pracy, w której b d  pokonywa  ,,matematyczny 
tor" uzupe niaj c go wynikami dodawania, odejmowania mno enia  
i dzielenia w zakresie 100.  
Przyk ady: 6 x ... = 48 + .... = 56 : 8 = .... x 49 = .....+ 23 = .... : 9 = .... -.... 
Matematyczny tor mo na urozmaici  wed ug w asnego pomys u. Matematyczny tor 

mno enia i dzielenia
zapisz:  
s owa u ywane w dawnej Polsce  
i wspó czesne zwroty, 
zdania o Janie Matejce. 
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Popro  dzieci, aby przeczyta y po cichu wiersz J. Tuwima 
pt. ,,Warszawa". Zadaj kilka pyta  dotycz ce jego tre ci. Przyk ady: 
O jakim mie cie opowiada wiersz?   
Które s owa wiersza mówi  o tym, e Warszawa jest du ym miastem? 
Dlaczego autor wiersza mówi, e kiedy  stolica by a male ka,  
a dzi  jest taka doros a?

Wiersz ,,Warszawa" Która ze stolic podoba Ci si  najbardziej? 
Gdyby  móg  zdecydowa , które miasto 
wybra by  na stolic  Polski? Dlaczego?

Wyja nij dzieciom znaczenie slowa ,,stolica" oraz to, e bardzo dawno 
temu pierwsz  stolic  Polski by o Gniezno, pó niej Kraków, a obecnie 
jest Warszawa. Popro , aby wybrane dzieci poszuka y na mapie Polski 
Gniezno, Kraków, Warszaw . Pole  by przypomnia y sobie znane 
legendy zwi zane z tymi miastami. Zaprezentuj herby tych miast i 
zdj cia z charakterystycznymi obiektami, zabytkami, pomnikami.

Praca z map

Ucze : 
czyta wiersz ze zrozumieniem, zna po o enie 
Gniezna, Krakowa, Warszawy na mapie Polski, 
wymienia charakterystyczne obiekty poznanych 
miast i legendy zwi zane z nimi, pisze informacje  
o poznanych stolicach, uzupe nia tabel  
przymiotnikami i nazwami mieszka ców 
poznanych miast, wspó dzia a w grupie tworz c 
gazetk  o wybranym mie cie, ta czy Krakowiaka, 
mno y i dzieli w zakresie 100.

Zaproponuj dzieciom wspólne stworzenie informacji dotycz cych 
poznanych stolic Polski. Informacje zapisz na tablicy, które dzieci 
przepisz  do zeszytów. Przyk ad: Nazwa miasta: ...., Herb: ......., 
Region: ....., Legenda: ....., Znane obiekty (budowle, pomniki).  
Zwró  uwag  na pisowni  wyrazów wielk  liter .

Notatka o stolicach Polski

29.4 Gniezno, 
Kraków, Warszawa

tekst wiersza J. Tuwima pt.„Warszawa" 
map  Polski, zdj cia wydrukowane  
z internetu przedstawiaj ce Gniezno, 
Kraków, Warszaw , ich charakterysty- 
czne obiekty, zabytki, pomniki, herby 
oraz ich kontury do pokolorowania, 
kart  pracy do uzupe niania nazw 
mieszka ców i przymiotników tworzo- 
nych od nazw tych miast, melodi  
Krakowiaka na CD, kart  pracy  
do obliczania iloczynów i ilorazów.Popro , aby dzieci (wcze niej podzielone na 3 grupy) stworzy y gazetki 

o Gnie nie, Krakowie i Warszawie. Popro  o pokolorowanie kontur 
herbów i wykorzystanie do realizacji zadania przyniesione pocztówki, 
zdj cia, informacje o tych miastach. Pole  wykonanie odpowiednich 
podpisów. Po sko czonej pracy liderzy grup wypowiadaj  si  na temat 
wykonanej gazetki. 

Gazetka o Gnie nie,
Krakowie i Warszawie

zdj cia, pocztówki, wydrukowane 
informacje z ró nych róde  dotycz ce 
Gniezna, Krakowa, Warszawy, klej, 
prze roczyst  ta m  klej c , kredki, 
flamastry, bia e kartki papieru, no yczkiZaproponuj dzieciom przypomnienie kroków ta ca ludowego 

Krakowiak. Pole  by wybrane dzieci zaprezentowa y kroki:  
cwa  boczny, kaszka, podskoki, krzesany.  
Nast pnie spróbuj zata czy  przy d wi kach odtwarzonej melodii  
tego ta ca ludowego.  

Krakowiak

Rozdaj dzieciom kart  pracy. Popro  o: 
uzupe nienie nazw mieszka ców Krakowa i Warszawy 
utworzenie przymiotników od nazw poznanych miast.   
Wzór: gnie nianin, gnie nie ski, gnie nie ska, gnie nie skie. 
Zapropoponuj, aby dzieci pos uguj c si  wzorem utworzy y dodatkowo 
nazw  i przymiotniki od nazwy innego miasta. Przyk dy miast:  
Pozna , Toru , Wroclaw, Gda sk.

Nazwy mieszka ców i
przymiotniki tworzone od

nazw miast umie : map  Polski, zdj cia z 
Internetu przedstawiaj ce Gniezno, 
Kraków, Warszaw , ich charakterysty- 
czne obiekty, zabytki, pomniki, herby, 
napisz informacje o stolicach Polski.

napisz informacje o stolicach Polski  
dawniej i dzi .

naucz si  na pami  wiersz pod 
tytu em „Warszawa", przynie  ró ne 
materia y potrzebne do wykonania 
makiety swojej miejscowo ci.

Rozdaj dzieciom kart  pracy z zadaniami, w których w formie 
utrwalenia nale y wpisa  poprawny iloczyny i ilorazy. 
Przyk ady: 8 x 8 =,  6 x 9 =, 81 : 9 =, 7 x 9 =, 42 : 6 = 
Popro  dzieci, aby uporz dkowa y wyniki mno enia rosn co,  
a dzielenia - malej co. 
Materia  mo na modyfikowa  wed ug w asnego pomys u.

wiczymy mno enie i
dzielenie w zakresie 100.
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Porozmawiaj z dzie mi na temat zabawnych scen tego opowiadania  
i przygody, która przytrafi a si  tacie Grze ka. Mo esz pokierowa  
rozmow  zadaj c pytania. Przyk ady pyta : Co przygotowywa y dzieci  
z klasy Grze ka? Gdzie rodzina Grzesia sp dza a wakacje?  
Co przydarzy o si  tacie ch opca? Popro , aby dzieci opowiedzia y swoje 
ciekawe (zabawne) historie z wakacji lub szko y.

Co w twojej miejscowo ci podoba Ci  
si  najbardziej i dlaczego? 
Gdyby  by  czarodziejem, to co w niej  
by  wyczarowa ? 

Moja miejscowo

Porozmawiaj z dzie mi na temat miejscowo ci, w której mieszkaj .  
Pole  by wymieni y wa ne budowle (obiekty), zabytki, pomniki, placówki 
kultury. Mog  opowiedzie  legend  zwiazan  z t  miejscowo ci , 
ciekawostk , lub opisa  s owami przrod  (ro liny i zwierz ta).  
Popro  wybrane dziecko, aby wskaza o na mapie administracyjnej Polski 
miejscowo , o której by a mowa. Wyja nij okre lenia: województwo, 
powiat, gmina, region. Wska  na mapie ich zasi g oraz s siaduj ce 
województwa.

Ucze : 
s ucha czytanego tekstu A. Fr czek pod tytu em 
„Moja miejscowo ", uwa nie s ucha wypowiedzi 
innych i buduje w asn , czyta informacje z mapy 
administracyjnej, uzupe nia informacje o swojej 
miejscowo ci stosuj c poj cia: „województwo", 
„powiat", „gmina", „region", uk ada i pisze 
kilkuzdaniow  wypowied  o swojej miejscowo ci, 
wspó pracuje w grupie podczas wykonywania 
makiety (fragmentu) swojej miejscowo ci, 
rozwi zuje zadania tekstowe na mno enie  
i dzielenie w zakresie 100.

Praca z map tekst Agnieszki Fr czek pod tytu em 
„Moja miejscowo ", 
map  administracyjn  Polski,  
kart  pracy do uzupe nienia informacji 
o miejscowo ci, w której mieszkaj  
dzieci, plansz  ze s ownictwem  
do napisania wielozdaniowej 
wypowiedzi na temat miejscowo ci,  
w której mieszkaj  dzieci.Rozdaj kart  pracy do samodzielnego uzupe nienia informacji o swojej 

miejscowo ci. Przyk ad: Miejscowo : ..., Województwo: ..., Powiat: ..., 
Gmina: ..., Region: ..., Placówki kultury: ..., Interesuj ce miejsce: .... 
Przypomnij dzieciom, e nazwy miejscowo ci, gminy, regionu, placówek 
piszemy wielk  liter , a przymiotniki - ma .

29.5 Moja wie , 
moje miasto

Informacje o naszej 
miejscowo ci

Podziel dzieci na 3 - 4 grupy. Popro , aby z przyniesionego materia u 
wykona y makiet  swojej miejscowo ci lub jej fragment. Zrób wystawk  
makiet. Nast pnie zaproponuj, aby dzieci wypowiedzia y si  na temat 
wykonanych makiet.

ró ne materia y (pude eczka, patyczki, 
plastelin , kolorowe papiery, kawa ki 
tkanin) do wykonania makiety, 
no yczki, klej, ta m  klej c .

Makieta naszej 
miejscowo ci

zapisz rozwi zania zada  tekstowych.
zaprezentuj dzieciom plansz  ze s ownictwem 
potrzebnym do napisania kilkuzdaniowej wypowiedzi 
na temat miejscowo ci, w której mieszkaj .

Przygotuj kilka zada  tekstowych na mno enie i dzielenie w zakresie 100. 
Zapisz rozwi zania na tablicy i w zeszytach. Przyk ad:  4-osobowa grupa 
dzieci wykona a makiety bloku mieszkalnego z 36 pude ek po zapa kach. 
Po ile pude ek przynios o ka de dziecko? (36 : 4 = 9), Iwonka i Ela 
wykonaly do makiety wisz cy mostek nad rzeczk  w swoim mie cie.  
Na wykonanie tego mostku zu y y 50 wyka aczek i dwa kawa ki tasiemki  
o d ugo ci 8 cm ka dy. Ile centymetrów tasiemki zu y y? (2 x 8 = 16).  
W podobny sposób mo na zaproponowa  inne zadania.

Mno enie i dzielenie  
w zakresie 100.

zapisz: 
rozwi zania zada  tekstowych, 
kilkuzdaniow  wypowied  na temat 
swojej miejscowo ci. 
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uczyli cie si , jak w twórczy sposób rozwi zywa  problemy oraz jak 
wspó pracowa  z innymi. Czas podzieli  si  zdobyt  przez Was wiedz  z 
Waszymi m odszymi kolegami...

Waszym zadaniem jest zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie pod okiem 
nauczyciela 30-minutowej lekcji treningu twórczo ci w klasie pierwszej lub w 
przedszkolu. Lekcja ta musi zawiera  rozgrzewk , pomys owe omówienie zasad 
wspó pracy w grupie, twórcze zadanie do rozwi zania i podsumowanie. 
Cz onkowie dru yny wykonaj  co najmniej jedn  pomoc dydaktyczn , któr  wykorzystaj  
podczas zaj .  
Zespo y zapewni  równie  odpowiedni  ilo  materia ów potrzebnych do 
przeprowadzenia lekcji.

Lekcja  
dla maluchów

Musi by  zaplanowana, przygotowana i przeprowadzona wy cznie przez 
cz onków dru yny. Mo e mie  dowoln  tematyk . 
Musi sk ada  si  z: rozgrzewki, pomys owego omówienia zasad wspó pracy, 
twórczego zadania do rozwi zania i podsumowania.

10. Twórcze maluchy
Zasady wspó pracy

Powinny zosta  przedstawione podczas lekcji w pomys owy sposób. 
Powinny zosta przedstawione w sposób zrozumia y dla uczestników zaj .

Zadanie
Musi rozwija  twórcze my lenie. Musi by  przeznaczone do rozwi zywania w 
grupach. Powinno by  wymy lone przez dru yn . 
Rozwi zywanie zadania powinno zaj  wi ksz  cz  przygotowanej lekcji. 
Mo e mie  dowoln  tematyk .

Materia y Cz onkowie zespo u musz  zapewni  wszystkie materia y potrzebne do 
przeprowadzenia lekcji. Mog  to by  materia y przyniesione z domu, specjalnie 
zakupione lub wypo yczone.

Pomoc dydaktyczna
Musi to by  przedmiot, który w jaki  sposób urozmaici lekcj , u atwiaj c proces 
uczenia si , oddzia owuj c na zmys y uczniów. 
Musi by  ca kowicie wykonany przez dru yn . 

Pomys owo  ca o ci lekcji (oryginalno ).............................................................. 1 - 20p. 
Jako  lekcji (s yszalno , skuteczno )................................................................. 1 - 10p. 
Dru yna przeprowadzi a twórcz  rozgrzewk ..................................................... 0 lub 10p. 
Pomys owo  rozgrzewki........................................................................................ 1 - 10p. 
Lekcja zawiera a omówienie zasad wspó pracy w grupach................................. 0 lub 10p. 
Pomys owo  przedstawienia zasad wspó pracy w grupach.................................. 1 - 10p. 
Zadanie rozwijaj ce twórcze my lenie wymaga o pracy w grupach.................... 0 lub 10p. 
Pomys owo  zadania rozwijaj cego twórcze my lenie......................................... 1 - 10p. 
Jako  artystyczna pomocy dydaktycznej............................................................... 1 - 10p. 
Za ka de naruszenie zasad zadania lub zasad fair play............................................... -5p. 
Maksymalna liczba punktów.......................................................................................... 100
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Problem miesi ca: 
czerwiec

Co to jest 
kreatywno ?

kartoniki z literami alfabetu, pojemnik do losowania, kopi  problemu miesi ca dla 
ka dej dru yny

d ugopisy, kartki

Dzieci losuj  10 kartoników z literami (wszystkie te litery zapisz na tablicy). Uczestnicy 
maj  z nich u o y  jak najwi cej wyrazów. 

Co kojarzy ci si  ze s owem kreatywno , twórczo ?

Rzeczowniki 
na liter ...

Dzieci stoj  w kr gu. Jeden ucze  staje na zewn trz ko a, klepie wybran  przez 
siebie osob  w plecy i mówi jak  liter , a nast pnie niespiesznym krokiem okr a 
kolegów. Wytypowana osoba musi zd y  wymy li  5 rzeczowników na t  liter , 
zanim zostanie ponownie klepni ta, inaczej odpada z gry (siada na ziemi).

Na szcz cie, 
niestety

Uczestnicy b d  tworzy  wspólne opowiadanie. Pierwsza osoba w dowolny 
sposób rozpoczyna histori . Kolejna rozwija j  dodaj c zdanie rozpoczynaj ce si  
od s ów "na szcz cie...". Nast pne dziecko zaczyna swoj  wypowied  od 
"niestety..".  Kolejne zdanie znowu rozpoczyna si  s owami "na szcz cie..." itd.

Jaka jest 
praca 

nauczyciela?

Dzieci siadaj  w kr gu. Stataraj  si  udzieli  jak najwi cej odpowiedzi na pytanie 
"Jaka jest praca nauczyciela?". Zwracaj uwag  w szczególno ci na zabawne, 
pomys owe i oryginalne wypowiedzi dzieci. A na koniec mo esz powiedzie : 
"B dziecie mieli szans  sami si  o tym przekona ".

Nasze 
wspomnienia

Popro  uczestników, by przypomnieli sobie, jakie zadania rozwi zywali podczas 
treningów twórczo ci w ci gu trzech lat nauki. Czy które  z nich szczególnie 
utkwi o im w pami ci? Które by o ekscytuj ce, a które trudne? Które zadania 
nienajlepiej wspominaj ? Czy które  z zada  chcieliby rozwi za  jeszcze raz?

Analiza 
zadania

Podziel klas  na grupy i rozdaj im problemy miesi ca. Ka da dru yna bierze kartk  
A4 i dzieli j  na 4 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.

Poznane 
techniki

Uczniowie wymieniaj , jakie techniki twórczego my lenia poznali w czasie zaj . 
Mog  skorzysta  z planszy wype nianej od pocz tku roku szkolnego. Uzupe nijcie 
j  tak e technikami, które u ywane by y w pierwszej i drugiej klasie, np. "ma e 
ludziki", "Super-Bohaterowie" itd.

Dru yny jeszcze raz wypisuj  wszystkie rzeczy, które s  do zrobienia i dziel  si  
zadaniami - pisz , kto jest odpowiedzialny za dany element i do kiedy nale y to 
zrobi  oraz co b dzie potrzebne do jego wykonania. Nast pnie dru yny zapisuj  
wst pne pomys y na rozwi zanie na du ym arkuszu papieru.

Kto, co,  
do kiedy?

Zadanie na 
twórcze 
my lenie

Popro  uczniów, by spróbowali okre li , czym charakteryzuje si  zadanie 
rozwijaj ce twórcze my lenie. Zapisz wszystkie propozycje na tablicy. Podkre l, e 
jest to zadanie, które mo na rozwi za  na wiele ró nych sposobów, najcz ciej 
dotyczy tego, by co  wymy li , stworzy  lub skonstruowa .

Lekcja 
idealna

Praca w grupach. Na arkuszu papieru uczestnicy wypisuj  wszystko, co kojarzy im 
si  z has em "lekcja idealna". 
Nast pnie wybieraj  pi  swoich najlepszych pomys ów i prezentuj  je na forum 
klasy.

Zadanie na 
twórcze 

my lenie c.d.

Dru yny pracuj  nad stworzeniem autorskiego zadania rozwijaj cego twórcze 
my lenie. Musz  zastanowi  si , jakie materia y b d  potrzebne do rozwi zania 
tego zadania. Zwró  uwag  dzieci, aby precyzyjnie u o y y instrukcj  do zadania, 
tak, by by a ona zrozumia a dla ich m odszych kolegów.
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Planujemy lekcj Lekcje twórczo ci 
dla najm odszych

miark  oraz (dla ka dej dru yny) rolk  plasteliny, 6 spinaczy, 5 gumek recepturek, 15 
rurek makaronu penne, 20 nitek makaronu spaghetti, 3 rurki makaronu cannelloni, 6 
kokardek makaronu typu farfalle

arkusz z punktacj  dla ka dej dru yny, karteczki samoprzylepne, drobny upominek dla 
wszystkich uczestników (dyplom, naklejka), dyplomy uko czenia zaj  treningu 
twórczo ci

materia y potrzebne do stworzenia pomocy dydaktycznej wszystkie materia y niezb dne do przeprowadzenia wymy lonej przez siebie lekcji

Z czego mo na zbudowa  wie ?

Wie a z 
makaronu

Zadaniem ka dej dru yny jest zbudowanie jak najwy szej wie y. Do jej 
skonstruowania uczestnicy mog  u y  wy cznie: 1 rolki plasteliny, 6 spinaczy,  
5 gumek recepturek, 15 rurek makaronu penne, 20 nitek makaronu spaghetti,  
3 rurek makaronu cannelloni, 6 kokardek makaronu typu farfalle.

Lekcje 
twórczo ci

Umów si  z zaprzyja nion  nauczycielk  klasy pierwszej lub grupy przedszkolnej 
na przeprowadzenie w jej grupie kilku zaj  treningu twórczo ci. 

Wie a z 
makaronu 

c.d.

Daj dru ynom dok adnie 7 minut na zaprojektowanie oraz zbudowanie wie y.  
Je eli czas minie, a wie a zawali si , zmierz j  od awki do jej najwy szego 
punktu. Je li która  z konstrukcji przewróci si  si  przed zako czeniem wszystkich 
pomiarów, równie  uznaj j  za zawalon .

Pozytywna 
atmosfera

Podczas przygotowanych przez Twoich uczniów lekcji b d  zawsze w pogotowiu, 
jednak staraj si  nie pomaga  im, je li nie jest to konieczne. Zadbaj o pozytywn  
atmosfer  i o to, by, nawet je li dzieci nie do ko ca sobie poradz , wyszli z 
prowadzonych przez siebie zaj  z u miechem na ustach.

Plan lekcji
Dru yny planuj , co po kolei b dzie dzia o si  w czasie organizowanej przez nich 
lekcji. Decyduj  te , jaki b dzie temat przewodni zaj , czego dotyczy  b d  
poszczególne wiczenia i zadania. Wymy laj  twórcz  rozgrzewk  i sposób, w jaki 
przeka  m odszym kolegom zasady wspó pracy w grupie.

Ma e 
karteczki

Pozosta e dru yny powinny uwa nie obserwowa  lekcje prowadzone przez 
kolegów. Popro , by ka dy zespó  na karteczkach samoprzylepnych zapisa , co 
najbardziej podobalo mu si  w ka dej lekcji. Mo e to by  cokolwiek, nawet drobny 
szczegó  nie obj ty punktacj .

Zadaniem zespo ów jest te  stworzenie w asnej pomocy dydaktycznej, czyli 
przedmiotu, który urozmaici lekcj , u atwiaj c proces uczenia si , oddzia owuj c 
na zmys y uczniów. Do jego skonstruowania dru yny mog  wykorzysta  dowolne 
materia y przyniesione z domu.

Pomoc 
dydaktyczna

Wszyscy s  
zwyci zcami

Przygotuj dla ka dego zespo u jaki  drobny upominek (mo e to by  chocia by 
naklejka z nazw  problemu). Pogratuluj wszystkim, powiedz, jakie by y mocne 
strony ka dej lekcji. Zapytaj uczestników, z czego s  najbardziej dumni, co 
sprawi o im najwi ksz  trudno , a co nast pnym razem zrobiliby inaczej? 

Trenujemy Dru yny powinny mie  spisane na kartkach wszystkie instrukcje do zada . Zanim 
udadz  si  na lekcj , powinni przetrenowa  czytanie tre ci instrukcji. O pomoc 
mog  poprosi  kolegów z innej grupy. Je eli to, co wymy lili b dzie niezrozumia e 
dla trzecioklasistów, to dla m odszych dzieci tym bardziej.

Podsumo- 
wanie zaj

Na zako czenie zaj  podzi kuj wszystkim za zaanga owanie i wysi ek w o ony w 
rozwi zywanie problemów miesi ca oraz innych zada  w czasie zaj  treningu 
twórczo ci.
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaCzytanie ze zrozumieniem wiersza „Cztery apy".  

Korzystanie z atlasu ras psów wiata. Pisownia nazw ras 
psów. Czytanie ksi ek w których bohaterem jest pies. 
Wypowiedzi o bohaterach lektur. Utrwalenie pisowni 
tytu ów. Wyrazy o podobnym znaczeniu. Tworzenie  
wyrazów. Pisanie planu dnia Lampo. Pisanie og oszenia.

Wiadomo ci praktyczne.  
Szacowanie ci aru i wa enie. Porównywanie ci arów. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych na mno enie  
i dzielenie w zakresie 100 z u yciem jednostek wagi - kg. 
Obliczanie iloczynów i ilorazów w zakresie 100.

30.1 Mój przyjaciel 
pies

Wiersz L.J. Kerna pt. „Cztery apy". 
Rola psa w yciu cz owieka. Rasy psów. 
Uk adanie i pisanie zdania z wybran  ras . 
Budowa zewn trzna i wewn trzna psa.  
Praca weterynarza. Jak post powa ,  
gdy pies jest gro ny - pozycja zó wia.  
Szacowanie ci aru, wa enie, porównywanie 
wagi ró nych towarów. Rozwi zywanie zada   
z tekstem z jednostk  miary kg.

Budowa zewn trzna i wewn trzna psa.  
Zachowanie ostro no ci w kontakcie z nieznanym psem. 
Zwierz ta domowe.  
Schroniska dla zwierz t.

30.2 ,,Ferdynand 
Wspania y”

Tworzenie metryczki ksia ki L.J. Kerna pt.  
„Ferdynand Wspania y". Czytanie fragmentu  
wypowiedzi na temat postaci/zdarze  realnych 
i fikcyjnych. Znaczenie powiedze : „jak pies  
z kotem, psia pogoda, wiesza  na kim  psa". 
Uk adanie i pisanie zda  z tymi powiedzeniami. 
Wykonanie rysunku postaci Ferdynanda wg 
w asnego pomys u. Trudno ci ortograficzne. 

wiczenia z instrumentami perkusyjnymi.

Praca weterynarza. Bezpiecze stwo zabaw  
z czworonogami. Niesienie pomocy potrzebuj cym 
zwierz tom. Przyja  cz owieka z psem. Pomoc 
zwierz tom w schronisku. Opieka nad zwierz tami. 
W czanie si  do akcji charytatywnych na rzecz zwierz t. 

30. Nasi 
czworono ni 
przyjaciele

30.3 ,,O psie, który 
je dzi  kolej ”

Na skróty.

Tworzenie metryczki ksia ki R. Pisarskiego  
pt. „O psie, który je dzi  kolej ". Poznanie 
fragmentu lektury. Odpowiedzi na pytania 
 do tekstu. Praca z map  - wskazywanie 
Marittimy we W oszech. Zawody ludzi 
pracuj cych na kolei. Pisanie planu dnia 
Lampo. Wykonanie ilustracji do ksi ki. 
Klasyfikowanie i tworzenie wyrazów.  
Obliczanie ilorazów i iloczynów w zakresie 100.

Utrwalenie warto ci nut. Rytmiczne wypowiadanie tekstu. 
Wys uchanie i nauka piosenki pt. ,,Mój prawdziwy pies". 

wiczebnia d wi kona ladowcze.

Przedstawienie z wyobra ni nierealistycznego psiego 
bohatera. Tworzenie ilustracji do fragmentu ksia ki  
pt. „O psie, który je dzi  kolej ". Wykonanie do plakatu 
rysunku przedstawiaj cego Lampo.

30.4 Niezwyk e 
przygody Lampo 

Poznanie wybranych przygód Lampo. 
Gromadzenie wyrazów opisuj cych Lampo. 
Tworzenie plakatu z og osz niem o zagini ciu 
Lampo - praca w grupach.  
Wys uchanie i nauka piosenki  
pt. ,,Mój prawdziwy pies".  

wiczenia d wi kona ladowcze.  
Mno enie i dzielenie w zakresie 100. 
Uzupe nianie grafów strza kowych.

Rysowanie psa z u yciem narz dzi: o ówek, gumka. 
Wype nianie kolorem.  
Aerograf z Przybornika programu Paint. 
Kopiowanie psa trzy razy. 
Zmniejszanie wielko ci. 

30.5 Pomó my 
zwierz tom

Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu  
Ewy Stadtmuller pt. ,,Aaaa, kotki dwa...".  
Rozmowa na temat niesienia pomocy 
zwierz tom bezdomnym i w schronisku. 
Pisanie planu opowiadania. Uk adanie  
i pisanie zda  z rozsypanki wyrazowej.  
Opieka nad zwierz tami domowymi.  
Mini test - rozwi zywanie zada  tekstowych   
na mno enie i dzielenie w zakresie 100.

Skoki jednonó  i obunó  przez przybory, w tym:  
skoki zawrotne przez aweczk , u o one w równych 
odleg o ciach kó ka ringo, tor przeszkód z elementami 
czworakowania, biegu, równowagi.  
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Popro , aby wybrane dziecko przeczytalo z w a ciw  intonacj  wiersz 
L.J. Kerna pod tytu em „Cztery apy". Wyja nij dzieciom niezrozumia e 
wyrazy: zaranie, animusz, busz ycia. Zadaj kilka pyta  na temat tre ci 
wiersza.  Przyk ady:  
O jakim zwierz ciu opowiada wiersz?  
Kim mo e sta  si  pies w naszym yciu i dlaczego? 

,,Cztery apy" Gdyby  zmieni  si  w psa, co chcia by  
powiedzie  ludziom? 
Czy psy rozumiej  mow  ludzi?  
Dlaczego tak uwa asz?

Porozmawiaj z dzie mi o tym, w jakich sytuacjach i komu pomaga pies. 
Zaprezentuj jednocze nie zdj cia psa w roli: ratownika, tropiciela, 
terapeuty, przewodnika, stró a domu i podwórka. Zach  dzieci do 
wypowiedzi na temat swoich ,,czworono nych przyjació ", ich zabaw, 
przyzwyczaje  i tego jak si  nimi opiekuj . Dzieci mog  zaprezentowa  
zdj cia swoich psów lub psów, o których marz .

Rola psa w yciu ludzi

Ucze : 
s ucha czytanego wiersza pt. „Cztery apy", 
wypowiada si  na temat wiersza i w asnych 
do wiadcze , wymienia role, jakie pies mo e 
pe ni  w yciu cz owieka i wyja nia, na czym 
polega ta rola, rozró nia i nazywa rasy psów, 
uk ada i pisze zdanie z wybran  ras  psów,  
wymienia i wskazuje poszczególne nazwy cz ci 
psa, wie, jak post powa , gdy pies jest gro ny, 
szacuje ci ar i dokonuje pomiaru ci aru  
za pomoc  wagi, dokonuje poprawnych oblicze   
z u yciem jednostki wagi - kilogramem.

Zaprezentuj dzieciom wybrane rasy psów z Atlasu. Przyk ady: mops, 
doberman, wy e , owczarek niemiecki, jamnik, pudel, bokser, basset. 
Zach  dzieci do s ownego opisywania ogl danych psów a atlasie. 
Napisz na tablicy nazwy rasy tych psów. Popro , aby dzieci u o y y  
i napisa y w zeszytach zdanie z wybran  nazw . Przyk ad: Podoba mi 
si  owczarek niemiecki, bo jest du y i silny. Najbardziej podoba mi si  
jamnik, bo ma liczny pyszczek i jest niski i d ugi.

Poznajemy rasy psów

30.1 Mój przyjaciel 
pies

tekst wiersza L.J. Kerna pod tytu em 
„Cztery apy",  
zdj cia przedstawiaj ce psy,  
które w ró nych sytuacjach  
pomagaj  ludziom,  
plansze z budow  zewn trz   
i wewn trzn  psa,  
kartoniki z nazwami cz ci psa,  
wag  kuchenn ,  
wag  azienkow .

Zaprezentuj dzieciom plansze z budow  zewn trz  i wewn trzn  psa. 
Popro , aby dzieci pomog y przyporz dkowa  kartoniki z nazwami 
poszczególnych cz ci. Pole  by umie ci y je odpowiednich miejscach 
na planszach. Wyja nij dzieciom, e lekarzem  zwierz t, w tym równie  
psów jest weterynarz. Powied  „Weterynarz leczy zwierz ta i wykonuje 
szczepienia ochronne".

Jak zbudowany jest pies?

zdj cia swoich psów  
lub psów o których marz .

Porozmawiaj z dzie mi, w jakich sytuacjach pies mo e by  gro ny?. 
Popro  o podanie przyk adów. Powiedz, e w takich sytuacjach 
powinny: zachowa  spokój, nie ucieka , nie patrze  psu w oczy,  
nie wykonywa  gwa townych ruchów. Omów sposób obrony tzw.  
pozycj  ó wia. Polega ona na splecieniu d oni do wewn trz, schowaniu 
kciuków do rodka, za o eniu r k na kark, os oni ciu r koma uszu,  
ukl kni ciu i przyci gni ciu g owy do kolan. Prze wicz j  z dzie mi. 

Jak post powa ,
gdy pies jest gro ny?

Zaproponuj, aby dzieci wykona y kilka wicze  praktycznych z u yciem 
wagi kuchennej i azienkowej. Pole  by zwa y y siebie i ró ne 
przedmioty w klasie okre laj c, co jest l ejsze, a co ci sze, kto z nich 
jest najl ejszy, a kto najci szy. 

Wa enie towarów

umie : 
zdj cia psów jak pomagaj  ludziom, 
plansze z budow  wewn trzn   
i zewn trzn  psa,  
napisz nazwy ras psów.

zapisz  
zdanie z wybran  nazw  rasy psa.

napisz, jak wygl da Twój pies  
lub pies, o którym marzysz.

Zaproponuj kilka zada  tekstowych z u yciem kilograma. 
Przyk ady: 
Tata kupi  na targu worek z ziemniakami, który wa y  25 kg i mniejszy 
worek z 15 kg jab ek. Ile kilogramów musia  zapakowa  do baga nika 
samochodu? Rozwi zanie: 25 kg + 15 kg = 40 kg.  

Przyk ady zada
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Zaprezentuj dzieciom ksia k  Ludwika Jerzego Kerna.  
Napisz na tablicy elementy metryczki podaj c tytu , autora, g ównego 
bohatera. Popro , aby dzieci przepisa y metryczk  do swoich zeszytów. Metryczka lektury Co przygotowalby  dla Ferdynanda,  

gdyby zapowiedzia  swoj  wizyt ? 
Która przygoda Ferdynanda podoba a ci si  
najbardziej? Dlaczego?

Przeczytaj dzieciom fragment prezentowanej ksi ki. Nast pnie zadaj 
kilka pyta  na temat jej tre ci. Przyk ady:  
Kim jest bohater lektury? Jakie jest ulubione miejsce Ferdynanda?  
Co s yszy Ferdynand wyleguj c si  na kanapie?  
Z kim musi dzieli  kanap ?  
Zaproponuj, aby dzieci wyszuka y i odczyta y fragmenty o postaciach  
i zdarzeniach fantastycznych i realnych.

S uchamy fragmentu lektury

Ucze : 
tworzy metryczk  ksi ki pod tytu em „Ferdynand 
Wspania y", s ucha czytanego fragmentu lektury, 
wypowiada si  na temat tre ci, rozró nia  
w utworach zdarzenia i postaci fantastyczne  
i realne, wskazuje odpowiednie fragmenty,  
zna znaczenie powiedze : „jak pies z kotem, psia 
pogoda, wiesza  na kim  psa",  
uk ada i pisze z nimi zdania, poprawnie uzupe nia 
tekst z trudno ciami ortograficznymi w formie 
rysunku, przedstawia Ferdynanda Wspania ego, 
tworzy rytm do poznanych warto ci nut.   

Popro , aby wybrane dzieci przeczyta y umieszczone na tablicy 
plansze z powiedzeniami: ,,jak pies z kotem", „psia pogoda", „wiesza   
na kim  psa". Porozmawiaj o znaczeniu tych powiedze  i sytuacji  
w których s  one u ywane. Zaproponuj, aby dzieci u o y y i napisa y  
w swoich zeszytach po jednym zdaniu z ka dym powiedzeniem.  
Po wykonaniu zadania wybrane dzieci mog  przeczyta  swoje zdania.  

Uk adamy
i piszemy zdania

30.2 ,,Ferdynand 
Wspania y”

ksia k  L.J. Kerna pod tytu em 
„Ferdynand Wspania y",  
kart  pracy do uzupe niania wyrazów 
mieszanym materia em ortograficznym, 
plansze z powiedzeniami:  
,,jak pies z kotem",  
„psia pogoda",  
„wiesza  na kim  psa",  
zestaw instrumentów perkusyjnych.

Zaproponuj, aby dzieci narysowa y kredkami olejnymi Ferdynanda 
Wspanialego tak, jak go sobie wyobra aj . Mo e to by  ilustracja  
do poznanego fragmentu lektury. Po sko czonej pracy ,zrób wystawk  
uzupe niaj c j  krótk  wypowiedzi  dzieci na temat swoich prac. 

Jak wyobra am sobie
Ferdynanda?

ksi k  L.J. Kerna pod tytu em 
„Ferdynand Wspania y",  
bia  kartk  z bloku rysunkowego, 
kredki olejne.

Rozdaj dzieciom kart  pracy. Popro  by dzieci uzupe ni y tekst  
z lukami. Zadanie polega na wpisaniu odpowiedniej trudno ci 
ortograficznej: „ó", „u", „ch", „h", „rz". wiczymy ortografi

Przyk ad:  
„Ferdynand by  psem, kt...ry ...wielbia  wylegiwa  si   
na kanapie. Cz sto s ...cha  rozm...w dochodz cy... z k...chni. ...odzi  
na dw...ch apach i za...owywa  si  jak cz owiek. Krawiec Dogg ...szy  
mu adny garnit...r. Przygody Ferdynanda s  pe ne ...umoru".

Przyk ad zadania

umie  plansze z powiedzeniami:  
,,jak pies z kotem",  
„psia pogoda",  
„wiesza  na kim  psa".

zapisz metryczk  ksi ki L.J. Kerna 
pod tytu em „Ferdynand Wspania y".

przeczytaj wybrany przez dzieci 
rozdzia  ksia ki L.J. Kerna  
i naucz si  go opowiada .

Zaproponuj, aby rytmicznie (zgodnie z poznanymi warto ciami nut) 
wypowiada  zdanie, które kolejno b dzie rozwijane. Przyk ad:  
Pies. Ma y pies. Ma y pies Toto. Ma y pies Toto biega.  
Nast pnie powtórzcie te zdania stosuj c ró ne instrumenty perkusyjne. Utrwalamy warto ci nut
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Zaprezentuj dzieciom ksia k  Romana Pisarskiego pod tytu em  
„O psie, który je dzi  kolej ". Napisz na tablicy elementy metryczki 
podaj c tytu , autora, bohaterów. Popro , aby dzieci przepisa y 
metryczk  do swoich zeszytów.

Metryczka lektury Co oznacza powiedzenie „wierny jak pies"? 
Czy lubisz je dzi  poci giem? Dlaczego? 
Wymy l inne zako czenie ksi ki. 

Przeczytaj dzieciom fragment prezentowanej ksi ki (pierwsze 
rozdzia y). Nast pnie zadaj kilka pyta  na temat jej tre ci.  
Przyk ady pyta : 
Kim jest bohater lektury? Kto zainteresowa  si  psem?  
Jak zosta  nazwany pies? Dok d zawiadowca zabra  psa?  
Wymie  jeszcze innych bohaterów tej ksi ki.

S uchamy fragmentu lektury

Ucze : 
tworzy metryczk  ksi ki pt. „O psie, który je dzi  
kolej ", s ucha czytanego fragmentu lektury, 
wypowiada si  na temat tre ci lektury, wskazuje 
W ochy na mapie Europy, wie, w której cz ci 
W och znajduje si  stacja kolejowa Marittima, 
rozpoznaje wyrazy o podobnym znaczeniu,  
tworzy plan zaj  Lampo, tworzy ilustracj   
do poznanego fragmentu lektury, wymienia zawody 
ludzi pracuj cych na kolei, tworzy wyrazy dopisuj c 
sylaby do wyrazu ,,jecha ", oblicza ilorazy  
i iloczyny w zakresie 100.  

Zaproponuj dzieciom, aby na podstawie fragmentu tekstu (wskazanego 
przez dzieci) ustali y po o enie W och i miasteczka Marittima, gdzie 
rozgrywa si  akcja ksi ki. Popro , aby dzieci wymienily zawody ludzi 
pracuj cych na kolei.

Zadanie z map

30.3 ,,O psie, który 
je dzi  kolej ”

ksia k  Romana Pisarskiego pod 
tytu em „O psie, który je dzi  kolej ", 
map  Europy,  
kart  pracy do wicze  s ownikowych. 

Porozmawiaj na temat czynno ci, które wykonywa  Lampo w ci gu 
ka dego dnia. Dokonaj wyboru wypowiedzianych zda . Napisz je na 
tablicy. Pole  by dzieci przepisa y je do zeszytu. Przyk ady: 1. Czekanie 
na zawiadowc  przed biurem. 2. Zjadanie niadania. 3. Obchód stacji. 
4. Obiad w bufecie stacji. 5. Odprawa poci gu z zawiadowc . 6. Podró  
poci giem do Piombo i kolacja w domu zawiadowcy. 7. Zabawa  
z dzie mi. 8. Powrót wieczornym poci giem do Marittimy.

Plan dnia Lampo

ksia k  Romana Pisarskiego pod 
tytu em „O psie, który je dzi  kolej " 
wypo yczon  lub w asn ,  
bia  kartk  z bloku rysunkowego, 
kredki.Zaproponuj, aby dzieci wykona y kredkami ilustracj  do wybranego 

przez siebie punktu Rozk adu dnia Lampo. Stwórzcie wystawk  prac. 
Popro , aby ka de dziecko wypowiedzia o si  na temat swojego 
rysunku.

Ilustracja do ksi ki

Rozdaj kart  pracy, w której w ród podanych wyrazów dzieci podkre l  
te, które maj  podobne znaczenie: w drowa , bawi  si , przemiesz- 
cza  si , podró owa , nudzi  si , je dzi , troszczy  si .  
Nast pnie popro , aby dzieci utworzy y i napisa y wyrazy z po cze  
sylab: „przy-", „od-", „do-", „wy-", „prze-" z wyrazem ,,jecha ".  
Przyk ad: przyjecha , wyjecha .

Klasyfikujemy
i tworzymy wyrazy

umie  map  Europy,  
napisz:  
metryczk  ksi ki,  
plan dnia Lampo, zadania  
na obliczenia ilorazów i iloczynów.

napisz: 
metryczk  ksia ki,  
plan dnia Lampo, zadania  
na obliczenia ilorazów i iloczynów.

Napisz na tablicy kilka zada  z mno eniem i dzieleniem w zakresie 
100. Wybrane dzieci uzupe niaj  zadania iloczynami i ilorazami. 
Przyk ady: 8 x 8 =..., 63 : 9 = ..., 6 x 9 = ..., 72 : 8 = ...  
W podobny sposób realizuj inne zadania wed ug w asnego pomys u.  Obliczamy ilorazy i iloczyny
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Przeczytaj dzieciom kilka wybranych  fragmentów ksi ki  
R. Pisarskiego pt. „O psie, który je dzi  kolej ".  
Porozmawiaj z dzie mi na temat niezwyk ych przygód psiego bohatera, 
w tym przyzwyczajenia, e znika  na krótki czas. 

Poznajemy niezwyk e
przygody Lampo

Co móg by powiedzi  Lampo o swoich 
podró ach poci gami? 
Co poradzi by  koledze, któremu zagin  pies? 

Popro , aby dzieci okre li y s owami, jaki by  Lampo.  
Przyk ady: pracowity, punktualny, wierny, towarzyski, zabawny. 

Jaki by Lampo?

Ucze : 
s ucha czytanych fragmentów lektury,  
wypowiada si  na temat przygód bohatera,  
pisze stosuj c zasady kaligrafii,  
tworzy plakat w formie og oszenia o zagini ciu psa, 
wspó pracuje w grupie,  
piewa piosenk  „Mój prawdziwy pies",  

poprawnie uzupe nia grafy strza kowe liczbami.

Zaproponuj, aby dzieci wyszuka y w ksi ce fragment opisuj cy wygl d 
Lampo. Napisz na tablicy podane przez dzieci wyrazy, które nast pnie  
przepisz  do zeszytów. Przyk ady: kud te psisko, weso e, szelmowski 
oczy, jedno ucho stercz ce, d ugie - opadajace w dó , popielata sier , 
bia y krawat, ko cówka ogona i apy bia e. 

Gromadzenie wyrazów
opisuj cych Lampo

30.4 Niezwyk e 
przygody Lampo 

ksi k  Romana Pisarskiego  
pt. „O psie, który je dzi  kolej ", 
plansz  z przyk adowym og oszeniem 
o zagini ciu psa lub kota,  
4 arkusze bia ego bristolu,  
piosenk  pt. „Mój prawdziwy pies", 
kart  pracy z grafami strza kowymi  
do uzupe nienia w brakuj ce liczby.

Zaprezentuj dzieciom plansz  z przyk adowym og oszeniem  
o zagini ciu psa lub kota. Nast pnie podziel dzieci na 4 grupy  
i zaproponuj wykonanie plakatu z og oszeniem o zagini ciu Lampo. 
Dzieci wewn trz grup dziel  si  zadaniam.

Og oszenie
o zagini ciu Lampo

ksia k  Romana Pisarskiego 
pod tytu em „O psie, który je dzi  
kolej " wypo yczon  lub w asn , 
kolorowe kartki bloku rysunkowego, 
no yczki, klej flamastry, kredki.Przyk ad podzia u prac: 

1) wykonanie rysunku Lampo,  
2) opis wygl du psa,  
3) pisanie informacji o dacie i miejscu zagini cia  
4) pisanie aderesu w a ciciela i numeru telefonu do kontaktu.  
Po sko czonej pracy zrób wystawk .

Podzia prac

Zaproponuj dzieciom wys uchanie i nauk  piosenki pt.  
,,Mój prawdziwy pies". Popro , aby dzieci pobawi y si   
w na ladowanie glosu psa, kota i innych zwierz t. Piosenka

,,Mój prawdziwy pies"
napisz wyrazy opisuj ce  
wygl d Lampo,  
umie  plansz  z przyk adowym 
og oszeniem o zagini ciu psa lub kota.

zapisz wyrazy opisuj ce  
wygl d Lampo.

Rozdaj dzieciom kart  pracy. Prze wi  dzielenie jako dzia anie 
odwrotne do mno enia. Uzupe nij grafy strzalkowe brakuj cymi 
liczbami. Przyk ady:  
6 x ... = 48 i dzia anie odwrotne: 48 : ... = 6,    
...  x 9 = 63 i dzia anie odwrotne: 63 : 9 = ... . 
W podobny sposób realizuj inne zadania wed ug w asnego pomys u.  

Uzupe niamy grafy
strza kowe
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pt. ,,Aaaa, kotki dwa...". Porozmawiaj na temat opowiadania i pomocy 
zwierz tom bezdomnym i w schroniskach. Dzieci mog  przedstawi  
równie  swoje pomysly niesienia pomocy zwierz tom. Przyk ady: 
zbieranie zabawek / kocyków dla kotów i psów,  
pieni dzy na karm  i lekarstwa.

Jak my lisz, co czuj  zwierz ta w schronisku? 
Co zrobi by  gdyby  znalaz  bezdomnego kotka?

,,Aaaa, kotki dwa..."

Popro  dzieci, aby ustali y kolejne wydarzenia poznanego tekstu. 
Wypowiedzi w formie równowa ników zda  zapisz na tablicy.  
Popro  dzieci o przepisanie ich do zeszytów. Przyk ad:  
Pomys  na przeprowadzenie akcji pomocy zwierz tom.  
Przydzia  zada  do wykonania.  
Wykonanie plakatu informuj cego o przeprowadzeniu akcji pomocy  
dla zwierz t.  
Nauka wierszyków i piosenek.  
Prezentacja przedstawienia i zebranie prezentów dla zwierz t. 

Ucze : 
czyta ze zrozumieniem tekst Ewy Stadtmuller  
pt. „Aaaa, kotki dwa...", s ucha wypowiedzi innych  
i buduje w asn , uk ada i pisze plan opowiadania  
w formie równowa ników zda , uk ada zdania  
z rozsypanki wyrazowej, wie, czym ywi  si  
zwierz ta domowe i jakie obowi zki spoczywaj  
na w a cicielach domowych zwierz t,  
rozwi zuje zadania z tre ci  na mno enie  
i dzielenie. 

Plan opowiadania tekst opowiadania Ewy Stadtmuller  
pod tytu em „Aaaa, kotki dwa...",  
kart  pracy z rozsypank  wyrazow , 
kartoniki z nazwami zwierz t 
domowych, mini test z zadaniami 
tekstowymi sprawdzaj cy  mno enie  
i dzielenie w zakresie 100.

Rozdaj dzieciom kart  pracy ze zdaniami w formie rozsypanki wyrazowej. 
Pole  dzieciom ulo enie wyrazów w zdania i ich napisanie. Przyk ad: 
Regularnie karmi  swojego kota. Codziennie chodz  z psem na spacer  
i bawi  si  z nim. Pami tam o czyszczeniu klatki chomika.  
Dbam o czysto  wody w akwarium. Cz sto odkurzam legowisko psa. 

30.5 Pomó my 
zwierz tom

Rozsypanka wyrazowa

Zaprezentuj dzieciom kartoniki z nazwami zwierz t, które chodujemy  
w domach. Przyk ad: kot, pies, chomik, rybki, któliczek, papuga, winka 
morska. Popro , aby na podstawie w asnych do wiadcze  opowiedzialy, 
co te zwierz ta powinny je . Zadbaj, aby wypowiedzi by y prezentowane 
pe nym zdaniem. Co kto lubi?

napisz plan wydarze  
opowiadania ,,Aaaa..., kotki dwa..."

naucz si  na pami  wierszyka 
b d cego fragmentem opowiadania  
pod tytu em „Aaaa, kotki dwa..."

samodzielnie rozwi zywa  zadania tekstowe  
z zastosowaniem mno enia i dzielenia  
w zakresie 100.

Zaproponuj, aby dzieci u o y y i napisa y samodzielnie jedno zdanie  
z wybranym zwierz tkiem. Przyk ad: Moja winka morska codziennie  
je sa at . Kanarek lubi siemi .

wiczenie zapisz plan wydarze  
opowiadania ,,Aaaa..., kotki dwa...", 
u o one samodzielnie zdanie z nazw  
zwierz tka.
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaCzytanie ze zrozumieniem tekstów. Wyszukiwanie  

fragmentów w tek cie. Czytanie tekstu z podzia em na 
role. Pisanie repertuaru przedstawie , pyta  do tekstu.  
Rodzina wyrazów. Wielka litera w nazwach. wiczenia 
ortograficzne. Przymiotniki okre laj ce bohaterk . 
Pisanie pozdrowie  z Wadowic. Rzeczowniki i ich liczba.

Mno enie i dzielenie w zakresie 100.  
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.  
Zadania z niewiadom .  
Zadania tekstowe z u yciem jednostki masy.  
Obliczenia zegarowe. 

31.1 W Teatrze 
Lalek

Czytanie z podzia em na role tekstu  
U. Piotrowskiej pt. „W teatrze lalek". Rodzaje 
lalek teatralnych - sposoby ich poruszania.  
Wyszu kiwanie w Internecie informacji: Teatr 
Lalek Pleciuga, miasto Szczecin i jego zabytki, 
repertuar. Tworzenie w asnego repertuaru.  
Zawody ludzi pracuj cych w teatrze.  
Wykonanie lalki pacynki. Mno enie i dzielenie 
do 100. Rozwi zywanie zada  tekstowych.

Praca z map .  
ubr – mieszkaniec puszczy.  

Zwyczaje i zachowania ubra.  
Ciekawostki turystyczne - W wóz Królowej Jadwigi. 
Przyroda w Beskidzie Ma ym. 

31.2 O brodatym 
w adcy puszczy

Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu  
J. Wernerowej pt. „To i owo o zwierz tach". 
Praca z map  - Bia owie a, Bia ystok, 
Bia owieski Park Narodowy. Pisanie pyta   
do tekstu. Uzupe nianie zda . Tworzenie 
rodziny wyrazów. Wyklejanie konturów ubra 
papierem o ró nej fakturze.  
S uchanie i nauka kroków Polki. Dodawanie  
i odejmowanie do 100. Zadania z niewiadom .  

Teatr – niezwyk e miejsce. Ciekawe miejsca, obiekty, 
zabytki Szczecina Sandomierza. Ochrona zagro onych 
gatunków. Trasy turystyczne. Dobro i z o w legendzie. 
Ocena post powania bohaterów legendy. Wadowice – 
miasto Jana Paw a II, zabytki. Najs awniejszy z Polaków. 
Tolerancja dla innych religii. Równe prawa dla wszystkich 

31. Du e miasta  
i ma e miasteczka 31.3 O Halinie  

z Sandomierza

Zagadki.

Poznanie legendy M. Gr dzkiej  
pt. „O Halinie Kr piance". Cechy legendy: 
osoby i wydarzenia realne i wymy lone. Mapa 
my li - okre lanie cech Haliny. Poszukiwanie 
informacji w internecie: Sandomierz, zabytki  
i atrakcje. Zdania trudno ciami ortograficznymi. 
Wykonanie wie y obronnej z kubeczków  
po jogurcie. Rozwi zywanie zada  tekstowych  
na dodawanie i odejmowanie do 100 i z kg.

Polka z Podlasia – s uchanie muzyki.  
Nauka podstawowego kroku Polki.  
S uchanie piosenki o Wadowicach.  
S uchanie Kanonu J. Pachelbela – muzyka organowa. 
Nauka piosenki pt. „ wi ty u miechni ty". 

Wykonanie dowolnej pacynki z dost pnych materia ów. 
Faktura - wyklejanie konturów ubra papierem, tkanin   
o ró nej fakturze.  
Wykonanie wie y z kubeczków po jogurtach. 
Architektura. Ró nice mi dzy budowlami na zdj ciach.

31.4 Kartka  
z Wadowic 

Prezentacja multimedialna o Wadowicach  
i Beskidzie Ma ym. Praca z map . Poznanie 
miejsc zwi zanych z Janem Paw em II.  
Pisanie nazw wielk  liter . Czytanie informacji 
z przewodnika turystycznego. Uk adanie  
i pisanie pozdrowie  z Wadowic. S uchanie 
piosenki o Wadowicach - okre lanie nastroju. 
Obliczenia zegarowe.  
Wskazywanie godzin na tarczy zegarowej.

Wyszukiwanie informacji o:  
Szczecinie, Teatrze Lalek ,,Pleciuga", rodzajach lalek 
teatralnych, repertuarze przedstawie , Sandomierzu  
i jego atrakcjach turystycznych.  
Uzupe nianie pozdrowieniami wirtualnej pocztówki. 
Projektowanie pocztówki w programie Paint.

31.5 O Papie u, 
który lubi  dzieci

Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu  
J. Kija czyk - Zi ba pt. „Papie  lubi dzieci". 
Tolerancja. Kawalerzy Orderu U miechu. 
Praca z map  - kontynenty. Pisanie zdania  
z nazwami kontynentów. Liczba mnoga  
rzeczowników. Architektura dawniej i dzi . 
Ró nicew stylach. S uchanie muzyki organowej 
Nauka piosenki pt. „ wi ty u miechni ty".  
Mini test - dodawanie i odejmowanie do 100.  

wiczenia kszta tuj ce gibko , skoczno , równowag   
z zastosowaniem przyborow: obr czy, aweczki, skrzyni. 
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Popro  dzieci, aby przeczyta y po cichu tekst U.Piotrowskiej  
pt. „W teatrze lalek". Zadaj kilka pyta  dotycz cych zrozumienia tekstu. 
Przyk ady: Dok d wybrali si  mama, tata, Marta i Igna ? Co w czasie 
przerwy przeczytala Marta? Co zobaczyli na wystawie? Zaprezentuj 
dzieciom zdj cia lalek, które by y wymienione w tek cie. Pole  by dzieci 
opisa y ich wygl d (z czego s  zrobione) i sposoby poruszania si . 
Zaproponuj, aby wybrane dzieci przeczytaly tekst z podzia em na role.

W teatrze lalek W któr  lalk  teatraln  chcia by  si  wcieli ? 
Gdyby  mia  pracowa  w teatrze, jaki zawód 
chcia by  wykonywa ? 
Dlaczego zmieniamy g os odgrywaj c 
przedstawienie z lalkami? 
Co robi  lalki po przedstawieniu?

Wyja nij dzieciom, e du o informacji mo emy znale  w Internecie. 
Wspólnie poszukajcie stron  Teatru Lalek ,,Pleciuga". Odczytajcie,  
jaki jest repertuar na najbli szy tydzie  lub miesi c. Przy tej okazji 
zaprezentuj dzieciom zdj cia w internecie poznanego teatru, i innych 
budowli, np. Zamek Ksi t Pomorskich, Wa y Chrobrego, Bram  
Królewsk . Nast pnie popro  wybrane dziecko, aby z Twoj  pomoc  
wyszuka y zdj cia poznanych lalek teatralnych.

Szukamy informacji
w Internecie

Ucze : 
uwa nie s ucha wypowiedzi innych i korzysta  
z podanych informacji, czyta inscenizacj   
z podzia em na role, za pomoc  osoby doros ej 
korzysta z internetu, zna rodzaje lalek teatralnych  
i sposób ich poruszania, uk ada repertuar teatru, 
zna nazwy zawodów ludzi pracuj cych w teatrze, 
wykonuje pacynk  z dost pnych materia ów, 
rozwi zuje zadania z tre ci  z obliczeniami 
pieni nymi.  

U wiadom dzieciom, e teatr jest placówk  kulturaln , w której pracuj  
ludzie ró nych zawodów. Wspólnie stwórzcie map  my li pod tytu em 
„Kto pracuje w teatrze?". Pole  wpisanie w puste okienka nast puj ce 
zawody: re yser, scenograf, aktor, bileter i dopisuj c do strza ek 
odpowiednie wyrazy: realizacja, sztuka teatralna, w asny pomysl, 
scena, wyst p, rola, gra, dekoracje, rekwizyty, widowisko, bilet, 
kontrola, wst p.

Kto pracuje w teatrze?

31.1 W teatrze lalek

tekst Urszuli Piotrowskiej  
pod tytu em „W teatrze lalek",  
laptop z dost pem do internetu,  
zdj cia ró nych lalek teatralnych  
z ich nazwami, przyk adowy repertuar 
Teatru Lalek, arkusz szarego papieru 
do tworzenia mapy my li,  
dost pne (ró ne) elementy  
do wykonania pacynki.

Zaprezentuj dzieciom przyk adowy repertuar Teatru Lalek.  
Popro  wybrane dzieci, aby odczytaly g o no propozycje przedstawie . 
Przyk ady: 9 maja - godz. 18:00 „Kopciuszek", 10 maja - godz. 10:00, 
12:00 „Plastusiowy pami tnik", 12, 13 maja - godz. 17:00 „Calineczka". 
Zaproponuj, aby dzieci stworzy y w asny repertuar przedstawie   
dla dzieci. Po sko czonej pracy, popro  wybrane dzieci, by przeczyta y 
swoje propozycje.

Tworzymy repertuar Teatru
Lalek ,,Pleciuga"

star  r kawiczk  lub skarpetk ,  
klej magik, no yczki we n ,  
skrawki tkanin, kolorowy papier,  
ig  z nitk .

Zaproponuj dzieciom, aby u o yly i napisa y w zeszytach zdania  
z nazwami poznanych lalek teatralnych: pacynka, kukie ka, jawajka, 
marionetka. Popro , aby wybrane dzieci przeczyta y g o no swoje 
zdania.

Uk adamy zdania

Zaprezentuj dzieciom przyniesione ró ne elementy (rzeczy) do 
wykonania pacynki. Przyk ad: pacynki - abki: zielon  skarpetk , dwa 
du e guziki w zielonym odcieniu, igl  z nitk , czerwon  kartk  papieru, 
klej magik. Wykonaj niezb dne czynno ci, które pos u  jako instrukcja 
do wykonania przez dzieci w asnej pacynki. Po sko czonej pracy zrób 
prezentacje pacynek (dzieci mog  wcieli  si  w wymy lone role).

Pacynka

umie  zdj cia z ró nymi lalkami 
teatralnymi,  
zapisz rozwi zania zada  tekstowych.

zapisz: 
zdania z nazwami ró nych  
lalek teatralnych,  
rozwi zania zada  tekstowych.

Zaproponuj dzieciom rozwi zanie zada  tekstowych na mno enie  
i dzielenie z zastosowaniem oblicze  pieni nych. Przyk ad: Mama 
kupia  5 biletów dla ca ej rodziny na przedstawienie pt. „Kopciuszek".  
Ile zap aci a za bilety, je li jeden bilet kosztowa  8 z ? 5 x 8 z  = 40 z . 
Pani wybra a si  z grup  dzieci do teatru na spektakl pt. „Plastusiowy 
pami tnik", za 9 biletów zap aci a 90 z . Ile kosztowa  jeden bilet?  
90 z  : 9 = 10 z . W podobny sposób realizuj inne zadania.

Zadania tekstowe
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Zaproponuj, aby dzieci przeczyta y po cichu fragment tekstu Jadwigi 
Wernerowej pt. „To i owo o zwierz tach". Wyja nij niezrozumiale 
wyrazy. Zadaj kilka pyta  do tekstu. Przyk ady pyta :  
O jakim zwierz ciu dowiadujemy si  z tekstu i jak inaczej nazwa a  
go autorka? Kto i gdzie hodowa  ubry, gdy by o ich coraz mniej?  
Które miejsce na wiecie zajmuje Polska w hodowli tych zwierz t?

,,To i owo o zwierz tach" Jak my lisz, czy istniej  zwierz ta,  
które s  ci sze od ubra? 
Czy w Twojej okolicy mo na by oby stworzy  
rezerwat ubrów? Uzasadnij Twoje zdanie. 

Wyja nij dzieciom, e ubry s  zwierz tami zagro onymi wygini ciem  
i dlatego s  obj te ochron . Poka  dzieciom na mapie, gdzie znajduje 
si  Bia owieski Park Narodowy, Bia owie a oraz Bia ystok. Napisz na 
tablicy te nazwy. Popro , aby dzieci przepisa y je do zeszytów. Zwró  
uwag  na pisownie nazw wielk  liter .

Praca z map

Ucze : czyta ze zrozumieniem tekst pt. „To i owo  
o zwierz tach", wypowiada si  na temat tekstu,  
wie, e ubr jest zwierz ciem chronionym i yje  
w rezerwatach, wskazuje na mapie po o enie 
Bia owie y, Bia egostoku, Bia owieskiego Parku 
Narodowego, uk ada i pisze pytania do informacji  
o ubrach, uzupe nia zdania wyrazami,  
tworzy rodzin  wyrazów, rozpoznaje ró ne faktury 
papieru i wype nia kontury ubra dost pnymi 
fakturami papieru i tkanin, s ucha polki, zna jej 
podstawowe kroki, oblicza niewiadom  pos uguj c 
si  dodawaniem i odejmowaniem.

Umie  na tablicy plansz  z krótk  informacj  o ubrach. Przyk ad: 
„ ubry to wielkie i bardzo cie kie zwierz ta, mog  wa y  nawet tysi c 
kilogramów i maj  dwa metry wysoko ci. Obecnie na wiecie yje ich 
ponad trzy tysiace. ubry s  symbolem wytrwa o ci i ogromnej si y. 

ubry mo emy ogl da  w rezerwatach, a tak e na znaczkach, herbach 
i pieni dzach". Popro  dzieci, by przeczyta y po cichu tekst. Nast pnie 
samodzielnie u o y y i napisa y w zeszytach trzy pytania do tekstu.

Uk adamy
i piszemy pytania

31.2 O brodatym 
w adcy puszczy

fragment tekstu Jadwigi Wernerowej 
pt. „To i owo o zwierz tach", map   
Polski, plansz  z krótk  informacj   
i zdj ciem ubra do uk adania pyta , 
kart  pracy do uzupe niania zda  
brakuj cymi wyrazami, papier o ró nej 
fakturze, kontury ubra do wyklejania 
ró n  faktur , CD z nagraniem Polki, 
kart  pracy do rozwi zywania  
zada  na dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 100 z niewiadom . Rozdaj dzieciom kart  pracy do uzupe nienia zda  brakuj cymi 

wyrazami: Bia egostoku, Bialymstoku, Bialystok. Przyk ad:  
Pojedziemy do ..., - miasta w pobli u starej puszczy.   
... jest stolic  Podlasia. W ... zwiedzimy Starówk .  
Dla utrwalenia pisowni wyrazu ubr. 
Popro , aby dzieci stworzy y rodzin  tego wyrazu dopisuj c:  
ubrz ta, ubrzyca, zubrzysko, ubrza.

Uzupe niamy zdania.
Rodzina wyrazów

papier,  
skrawki materia u o ró nej fakturze, 
klej,  
no yczki.

Zaprezentuj dzieciom kawa ki papieru (mog  by  równie  tkaniny)  
o ró nej fakturze. Wyja nij znaczenie tego s owa. Nast pnie rozdaj 
dzieciom kartki z konturami ubra. Popro , aby dzieci wyklei y zwierz  
zgromadzonymi materia ami o ró nej fakturze. Zorganizuj wystawk  
po czon  z krótkim komentarzem ka dego dziecka na temat swojej 
pracy.

Faktura

Odtwórz dzieciom Polk  z Podlasia. Wyja nij, e jet to taniec, który 
mimo swojej nazwy, pochodzi z Czech. Zach  dzieci do nauki 
podstawowego kroku tanecznego Polki. Polka

umie : map  Polski, zdj cia ubra, 
plansz  z informacj  o ubrach, 
napisz nazwy: Bia owieski Park 
Narodowy, Bia owie a, Bia ystok.

zapisz: 
nazwy wielk  liter ,  
pytania do odczytanej informacji.

Rozdaj dzieciom kart  pracy, w której b d  uzupe nia  niewiadome  
w formie okienka pos uguj c sie dodawaniem i odejmowaniem  
w zakresie 100.  
Przyk ad: 53 +...= 80, 93 -...= 42, ...- 25 = 30, ...+ 18 = 69.  
W podobny sposób mo na realizowa  kolejne zadania wed ug 
wlasnego pomys u.

Zadania z niewiadom
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Zaproponuj dzieciom wysluchanie legendy Magdaleny Gr dzkiej pt.  
„O Halinie Kr piance". Przypomnij dzieciom, e legenda mo e zawiera  
fakty historyczne, ale równie  wydarzenia i osoby zmy lone. Zadaj kilka 
pyta  do tekstu. Przyk ady pyta : O jakim wydarzeniu dowiadujemy 
siez legendy? Kto by  wójtem Sandomierza i co zorganizowa ?  
Czyje wojska zwyci y y i dlaczego? Kto poleg  w walce?  
W jaki sposób Halina Kr pianka ocali a Sandomierz? 

Legenda
,,O Halinie Kr piance"

Jak pomóg by  sandomierzanom w obronie 
przed Tatarami? 
Wymy l inne zako czenie legendy.

Rozdaj dzieciom map  my li, w której w ród podanych wyrazów 
(odwa na, uczynna, sprytna, przebieg a, p ochliwa, odpowiedzialna, 
stanowcza, samolubna, leniwa, gotowa do po wi ce ) b d  wybiera  
przymiotniki okre laj ce Halin  Kr piank . B d  one odpowiedzi   
na pytanie: Jaka by a Halina Kr pianka? Popro , aby dzieci u o y y i 
napisa y w zeszytach trzy zdania z dowolnie wybranymi 
przymiotnikami. 

Jaka by a Halina Kr pianka?

Ucze : 
s ucha czytanego tekstu i wypowiedzi innych, 
odpowiada na pytania, wybiera przymiotniki 
okre laj ce Halin  Kr piank , uk ada i pisze 
zdania z wybranymi przymiotnikami,  
poszukuje informacji w Internecie,  
wie sk d wzi a si  nazwa ,,ma y Rzym"  
i Sandomierski Szlak Jab kowy, uzupe nia luki  
w tek cie mieszanym materia em ortograficznym, 
wykonuje wie  obronn  - element miasta 
redniowiecznego, rozwi zuje zadania tekstowe  

na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 

Zaproponuj dzieciom wyszukanie informacji i zdj  o Sandomierzu: 
po o enie miasta na mapie Polski, podziemia i budowle Strego Miasta, 
W wóz Królowej Jadwigi, Sandomierski Szlak Jab kowy. Je li b dzie  
tego wymaga a sytuacja udziel dzieciom stosownych podpowiedzi.

Szukamy informacji
w Internecie

31.3 O Halinie  
z Sandomierza

tekst legendy Magdaleny Gr dzkiej  
pt. „O Halinie Kr piance",  
map  my li b d c  odpowiedzi  na 
pytanie Jaka by a Halina Kr pianka?, 
laptop z dost pem do Internetu,  
kart  pracy do uzupe nia informacji  
o Sandomierzu trudno ciami 
ortograficznymi.

Porozmawiaj o wyszukanych najciekawszych miejscach i zdj ciach. 
Napisz na tablicy nazwy: Sandomierz, region Ma opolska, podziemia 
Starego Miasta, Sandomierski Szlak Jab kowy. Zwró  uwag   
na pisowni  nazw wielk  liter . Popro , aby dzieci przepisa y je  
do zeszytów 
Rozdaj dzieciom kart  pracy do uzupelniania trudno ci ortograficznymi 
w notatce o Sandomierzu.

Najciekawsze miejsca
w Sandomierzu

3 kubeczki plastikowe ró nej wielko ci, 
kolorowy papier,  
ta m  lub klej do plastiku,  
no yczki.

Przyk ad notatki: 
Sandomie... nazywany jest ,,ma ym Rzymem", bo jak Rzym po o...ony 
jest na siedmiu wzg...rza... . Ciekawym miejscem do zwiedzania s  
lo...y pod Starym Miastem, które dawno temu by y dr ...one p...ez 
kupc...w na magazyny i byly s...ronieniem przed obcymi wojskami. 
Zwiedzaj cy mog  u...s ysze  g u...e odg osy tatarskich duch... 
w i ...aliny Kr pianki, kt...ra ...ratowa a miasto. 

Sandomierski Szlak
Jab kowy

Zaproponuj, aby dzieci wykona y wie  obronn  z kubeczków.  
W tym celu: cz  je ta m  klej c , oklejaj  kolorwymi papierami, 
naklejaj  drzwi, okienka i blanki. 
Zorganizuj wystaw  wie  po czon  z krótkim komentarzem  
ka dego dziecka na temat swojej pracy. 
Zaproponuj dzieciom rozwi zywanie zada  tekstowych na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 100 z u yciem jednostki masy - kg. 

,,Wie a z Sandomierza"
Dodawanie i odejmowanie

w zakresie 100. napisz nazwy: Sandomierz, region 
Ma opolska, podziemia Starego 
Miasta, Sandomierski Szlak Jab kowy, 
rozwi zania zada  tekstowych. 

napisz: 
trzy zdania z przymiotnikami 
okre laj cymi Halin  Kr piank , 
rozwi zania zada  tekstowych.

przygotowa  opowiadanie legendy 
pod tytu em „O Halinie Kr piance".

Przyk ad: 
Sadownik z Sandomierskiego Szlaku Jab kowego jednego dnia 
sprzeda  45 kg jab ek, 23 kg gruszek i 12 kg liwek. Ile kilogramów 
owoców sprzeda  jednego dnia? Odpowied : 45kg + 23kg + 12kg = 
80kg. Rozwi zania zada  napisz na tablicy, a dzieci w zeszytach.  
W podobny sposób mo na realizowa  inne zadania wed ug w asnego 
pomys u.

Przyk ad zadania
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Zaproponuj dzieciom ogl danie prezentacji multimedialnej  
o Wadowicach - miejscu, w którym wychowa  si  Karol Wojty a.  
W prezentacji: dom rodzinny, cukiernia, w której kupowa  ciastka 
kremówki oraz ciekawy trurystycznie Beskid Ma y w tym trasa turysty- 
czna na Jaworzyn  zwan  Groniem Jana Paw a II. Porozmawiaj  
o pieszych w drówkach po górach jako aktywnej formie wypoczynku. 
Odszukaj na mapie Polski po o enie Wadowic i Beskidu Ma ego.

,,Wadowice i okolice" Czy Wadowice by yby atrakcj  turystyczn , 
gdyby by y miejscem narodzin Jana Paw a II? 
Czy lubisz wspina  si  na góry? Co mo e 
sprawi  trudno  podczas wspinaczki? 

Napisz na tablicy nazwy, które dzieci pozna y: Wadowice, Beskid Ma y, 
Jaworzyna zwana Groniem Jana Pawla II. Pole  by dzieci napisa y 
je do swoich zeszytów zwracaj c uwag  na pisowni  nazw wielk  
liter .

wiczymy pisanie
wielk liter

Ucze : 
ogl da z uwag  prezentacje multimedialn   
o Wadowicach i Beskidzie Ma ym,  
wypowiada si  na temat og danej prezentacji,  
wie i wskazuje na mapie Wadowice, Beskid Ma y, 
pisze nazwy wielk  liter ,  
wie, co zawiera przewodnik turystyczny,  
wskazuje nazwy czynno ci,  
uk ada i pisze pozdrowienia,  
s ucha piosenki o Wadowicach i okre la jej nastrój, 
dokonuje poprawnych oblicze  zegarowych.

Przedstaw dzieciom fragment przewodnika umieszczonego na planszy. 
Przyk ad: Maszerujemy jednostajnie,mijaj c strumyk, polank ,nad któr  
góruje wirzcho ek Jaworzyny (890 m). Szerok  drog  dochodzimy do 
hali. Nast pnie wchodzimy na strom  i kamienist  cie k , która prowa 
dzi na szczyt. Przed szczytem zatrzymujemy si , aby podziwia  pi kn  
panoram  okolicy. Po wej ciu  na Jaworzyn  otwiera si  jeszcze pi k- 
niejszy widok. Popro , aby dzieci wskaza y nazwy czynno ci.

Przewodnik turystyczny

31.4 Kartka  
z Wadowic 

prezentacj  multimedialn   
o Wadowicach i szlakach 
turystycznych Beskidu Ma ego,  
map  Polski,  
plansz  z fragmentem przewodnika, 
przyk adow  pocztówk   
z pozdrowieniami, bia  kartk  
wielko ci pocztówki do napisania 
pozdrowie  z Wadowic,  
piosenk  o Wadowicach,  
kart  pracy do oblicze  zegarowych.Zaprezentuj dzieciom przyk adow  pocztówk  z pozdrowieniami.  

Rozdaj dzieciom kartk  wielko ci pocztówki z miejscem na wpisanie 
adresata i pozdrowie . Zaproponuj, aby dzieci u o y y i napisa y 
pozdrowienia z Wadowic z krótk  informacj  o wyprawie na Jaworzyn . 
Na drugiej stronie dzieci mog  narysowa  znaczek i panoram  gór.  
Po sko czonej pracy wybrane dzieci czytaj  swoje pozdrowienia.

Pozdrowienia z Wadowic

przewodniki z ró nych miejsc Polski, 
kredki.

Zaproponuj dzieciom, aby wys ucha y piosenk  o Wadowicach. 
Porozmawiaj o nastroju tej piosenki. Pole  by dzieci odpowiedzia y  
na pytanie: O kim opowiadaj  s owa piosenki? Piosenka o Wadowicach

Rozdaj dzieciom kart  pracy. Pole  obliczenie czasu.  
Zaznacz w a ciwe godziny na tarczach zegarowych.

Obliczenia zegarowe

napisz nazwy: Wadowice, Beskid 
Ma y, Jaworzyna zwana Groniem  
Jana Pawla II,  
umie  plansz  z fragmentem 
przewodnika.

napisz nazwy: Wadowice, Beskid 
Ma y, Jaworzyna zwana Groniem  
Jana Pawla II.

Przyk ad:  
Rodzina Pawe ka rozpocz a zwiedzanie Wadowic o godz. 9:00.  
Wizyta w domu Karola Wojty y i przepi knej bazylice zaj a im  
3 godziny. Nast pnie odwiedzili cukierni , w której mogli odpocz   
i spróbowa  kremówki. Wrócili do hotelu o godz. 13:00.  
Ile czasu sp dzili w cukierni?  9 + 3 = 12,  13 - 12 = 1. W podoby 
sposób mo na zrealizowa  zadania wed ug w asnego pomys u.

Przyk ady oblicze
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„Papie  lubi dzieci". Zadaj pytania dotycz ce tekstu, np.: Dlaczego wujek 
Krzysiek pami ta pierwszy przyjazd papie a do Polski? O co spyta  go 
papie  i co odpowiedzia  ma y Krzy ? Czy wujek b d c ma ym ch opcem 
dobrze zrozumia  pochwa  Ojca wi tego? Zaprezentuj dzieciom zdj cia 
papie a z dzie mi z pielgrzymek po ró nych krajach na wiecie. Wyja nij, 
e Ojciec wi ty lubi  wszystkie dzieci, darzy  je rado ci  i u miechem, 

dlatego w 1981 r. zosta  267. Kawalerem Orderu U miechu. Odznaczenie 
nadawane dla szczególnie zas u onych osób, których serca s  zawsze 
otwarte dla dzieci i pe ne szacunku, tolerancji, co okazywa  podczas swo- 
ich pielgrzymek po wiecie. Odby  ich 104 w czasie swojego pontyfikatu.

Co sprawia, e budynki s  adne lub brzydkie? 
Gdyby  by  architektem, jaki budynek chcia by  
zaprojektowa ? 
 
O co chcia by  spyta  papie a, gdyby  mia  
mo liwo  spotkania si  z nim? 

,,Papie  lubi dzieci"

Zaproponuj dzieciom wyszukanie na mapie wiata niektórych miejsc,  
które odwiedzi  Jan Pawe  II. Przyk ady: Stany Zjednoczone, Brazylia, 
Australia, Republika Po udn. Afryki, Kenia, Jordania, Izrael, Francja, 
Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Litwa, Filipiny, Azerbejd an, 
Kazachstan. Odszukaj na mapie te pa stwa. Okre l, na jakim kontynencie 
one le  u ywaj c odpowiednich nazw napisanych na kartonikach.  
Popro  dzieci, aby w zeszytach napisa y zdanie z tymi nazwami. 
Kontynenty, które odwiedzi  Ojciec wi ty to: Ameryka Pó nocna,  
Ameryka Po udniowa, Australia, Azja, Afryka i Europa.

Ucze : 
czyta ze zrozumieniem tekst pt.„Papie  lubi dzieci" 
odpowiada na pytania zwi zane z tekstem,  
wie, kto mo e zosta  Kawalerem Orderu 
U miechu, wyja nia poj cie: „tolerancja",  
nazywa i wskazuje kontynenty, poprawnie zapisuje 
ich nazwy, tworzy rzeczowniki w liczbie mnogiej, 
wie co to jest architektura i wskazuje ró nice  
w budowlach, s ucha muzyki organowej,  
piewa piosenk  pt. „ wi ty u miechni ty", 

poprawnie rozwi zuje ró ne zadania na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

W drówki papie a  
po wiecie

tekst J. Kija czyk-Zi ba pt. „Papie  
lubi dzieci", zdj cia dzieci z papie em, 
map  wiata, kartoniki z nazwami 
kontynentów, kart  pracy do tworzenia 
liczby mnogiej rzeczowników, zdj cia 
przedstawiaj ce zabytki architektury  
i wspó czesne budowle, fragment 
muzyki organowej, piosenk   
pt. „ wi ty u miechni ty", mini test na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 
100 (wed ug w asnego pomys u).

Rozdaj dzieciom kart  pracy, w której znajduje si  zbiór rzeczowników - 
nazwy ró nych budowli. Przyk ad: katedra, biurowiec, drapacz chmur, 
zamek, pa ac, dworek, gmach, ko ció , most, tunel, kamienica, blok, dom 
jednorodzinny, wie owiec. Popro , aby dzieci wybra y 5 rzeczowników  
i utworzy y do nich liczb  mnog  wed ug wzoru: kamienica - kamienice, 
dworek - dworki, drapacz chmur - drapacze chmur, wie owiec - wie owce, 
ko ció  - ko cio y.  
W tym wiczeniu dzieci mog  dopisa  jeszcze inne nazwy budowli. 

31.5 O Papie u, 
który lubi  dzieci

Tworzymy rzeczowniki  
w liczbie mnogiej

Zaproponuj dzieciom zorganizowanie wystawki z przyniesionych do szko y 
zdj  i pocztówek przedstawiaj cych ró ne budowle pt. „Architektura 
dawniej i dzi ". Wyja nij dzieciom, e wszystkie budowle, które zbudowa  
cz owiek pe ni  ró ne funkcje i nazywamy je architektur  (cz  z nich to 
zabytki). Porozmawiaj z dzie mi na temat ich spostrze e , niech wyja ni  
ró nice w wygl dzie i przeznaczeniu ogl danych budowli.

zdj cia,  
pocztówki przedstawiaj ce ró ne 
budowle (zabytkowe i wspó czesne).

Architektura  
dawniej i dzi

umie : 
map  wiata, 
kartoniki z nazwami kontynentów.

samodzielnie rozwi zywa  zadania ró ne  
na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 

Popro , aby dzieci wys ucha y fragment muzyki organowej (na przyk ad 
J.S.Bacha). Pole  by dzieci okre li y nastrój utworu i instrument. Nast pnie 
dla kontrastu odtwórz  piosenk  pt. „ wi ty u miechni ty". Naucz dzieci 
piewa  t  piosenk  - by a ona jedn  z wielu ulubionych piosenek Papie a 

Jana Paw a II. ,, wi ty u miechni ty" napisz zdanie z nazwami kontynentów.
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaWypowiedzi na temat poznanych wierszy.  

Okre lanie ich nastroju. Tworzenie rodziny wyrazów. 
Pisanie wypowiedzi. Wyrazy d wi kona ladowcze.  
Zdania z nazwami zwierz t ogrodowych. Tworzenie  
zdrobnie . Pisanie ycze  dla mamy. Wyg aszanie  
z pami ci wiersza. Pisanie wyrazów z ,,-ówka".

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych  
w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych.  
Obliczanie sumy i ró nicy oraz porównywanie wyników.

32.1 Majowe rymy

S uchanie wiersza Józefa Czechowicza  
pt. ,,W ogródku". Nastrój wiersza.  
Nazwy czynno ci. Tworzenie rodziny wyrazów. 
Cykl powstawania owocu. Budowa kwiatu. 
Obserwacja pod lup  i nazywanie cz ci 
kwiatu. Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi   
o majowym poranku w ogrodzie lub sadzie. 
Przybory malarza. Malowanie farbami sadu. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 

Cykl powstawania owoców. Budowa kwiatu jab oni. 
Zwierz ta po yteczne i szkodniki ogrodu.  
Ro liny ogrodu i chwasty. Zwalczanie szkodników  
i chwastów - rodki ostro no ci. ka wiosn .  
Naturalne ki. Ro liny i zwierz ta kowe. 

  32.2 Majowe 
koncerty  

S uchanie wierszy Juliana Tuwima pt. ,,Ptasie 
radio", ,,Spó niony s owik". Nastrój wiersza. 
S owa d wi kona ladowcze. S uchanie g osów 
ptaków. Na ladowanie odg osów przyrody. 
Zwierz ta ogrodu: po yteczne i szkodniki.  
Ro liny ogrodu i chwasty. Zwalczanie 
szkodników i chwastów. Rozwi zywanie zada  
tekstowych na dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 100 z przekr. progu dziesi tkowego. 

Nasze nastroje i uczucia.  
Dostrzeganie pi kna majowego ogrodu.  
Szacunek dla mamy. Sposoby sp dzania  
czasu z rodzin . Szacunek dla rodziców.  
Zabawy integruj ce dzieci i rodziców. 

32. Majówka
   32.3 Dla mamy   

Zabytki przemówi y.

Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza  
Ewy Skar y skiej pt. ,,Ogródek Mamy". 
Dzie  Matki - wa ne wi to w rodzinne. 
Tworzenie zdrobnie  od wyrazu mama. 
Uk adanie wyrazów wed ug alfabetu. Nauka 
piosenki ,,Dzia kowa ballada". Wyklaskiwanie 
rytmu. Wykonanie kartki dla mamy. Pisanie 
ycze . Oblicznie sumy i ró nicy w zakresie 

100 z przekroczeniem progu dziesi tnego.
S uchanie g osów ptaków.  
Na ladowanie odg osów przyrody.  
S uchanie i nauka piosenki pt. ,,Dzia kowa ballada". 

wiczenia rytmiczne do refrenu piosenki.

Przybory malarza. Malowanie majowego sadu.  
Odcienie barw. Wykonanie kartki z yczeniami dla mamy. 
Wykonanie zada  na festyn rodzinny:  
wystawki prac plastycznych, wystawki fotograficznej, 
szablonów do malowania twarzy, menu kawiarenki.  
Praca w grupach. 

32.4 Na majówk ! 

S uchanie tekstu A. Fr czek pt. ,,Majówka". 
wiczenia w pisaniu wyrazów z ko cówk   

,,-ówka". czenie rzeczowników  
z ich okre leniami. Ro liny i zwierz ta kowe. 
Zasady zachowania podczas majówki.  
Pisanie informacji o trasie rowerowej. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych  
na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego.

Pisanie zdania ,,Kocham Ci  mamo!" w programie Word. 
Rysowanie serduszka w programie Paint, ozdabianie nim 
tekstu, korzystaj c z opcji: kopiuj / wklej z menu Edycja. 
Pisanie i drukowanie etykiet do prac plastycznych,  
dat i nazw wydarze  do zdj  na wystawk  fotograficzn  
i prac plastycznych. 

32.5 Organizujemy 
Festyn Rodzinny

Festyn Rodzinny jako forma sp dzania  
wolnego czasu. Ogl danie gazetki ilustruj cej 
festyny rodzinne z poprzednich lat. Podzia   
na grupy i przydzia  zada  do wykonania:  
wystawka prac plastycznych,  
wystawka fotograficzna,  
wykonanie szablonów do malowania twarzy, 
ustalanie i wykonanie menu kawiarenki.  
Wykonanie napisów stanowisk festynu.  

wiczenia kszta tuj ce ze skakankami. Przyk ady: 
dowolne skoki przez skakank , skoki zaj cze wzd u  
skakanki, chód równowa ny po skakance, przeskoki 
przez wirujac  w dole skakank . 
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Zaproponuj dzieciom, aby wys ucha y czytanego przez Ciebie 
fragmentu wiersza J. Czechowicza pt. „W ogródku". Pole  by 
wypowiedzia y si  na temat nastroju. Zadaj pytania: Jak  por  dnia 
opisuje autor? Co dzia o si  z drzewami w ogródku? Jaki ptak piewa  
ko ysank ?. Popro , by dzieci wyszuka y i przeczyta y odpowiednie 
fragmenty wiesza, które s  nazwami czynno ci. Zapytaj: Jak inaczej 
mo emy nazwa  przeczytane czynno ci? (ciurlika: piewa, kl ska).

,,W ogródku" Którym drzewem w sadzie chcia by  zosta  
przez chwil ? Dlaczego? Jakiego koloru 
u ywa by  najcz ciej jakby  by  malarzem? 
Dlaczego? Jak namalowa by  majowy ogród 
bez koloru zielonego? Czy rymy s  do czego  
przydatne? Dlaczego? 

Rozdaj dzieciom kart  pracy w której znajduj  si  wyrazy: ko ysa , 
piewnik, piewa , ko ysanka, piewaczka, uko ysa , ko ysany, 
piewanka,  piewanie, za piewa , ko yska, piew. Zadaniem dzieci 

jest utworzenie zbioru rodziny wyrazów, które napisz  w dwóch 
kolumnach. 

Rodziny wyrazów

Ucze : 
czyta fragment wiersza J. Czechowicza  
pt. „W ogródku" z w a ciw  intonacj ,  
okre la nastrój wiersza, wskazuje w wierszu 
fragmenty z nazwami czynno ci,  
tworzy rodziny wyrazów, wymienia elementy  
cyklu powstawania owocu, zna budow  kwiatu, 
pisze kilkuzdaniow  wypowied  na temat 
majowego poranka w ogrodzie lub sadzie,  
zna przybory malarza, maluje majowy sad  
z uwzgl dnieniem odcieni,  
dodaje i odejmuje w zakresie 100.

Zaprezentuj dzieciom plansz  z cyklem powstawania owocu. 
Porozmawiaj na temat kolejnych etapów cyklu w poszczególnych 
porach roku. Nast pnie zaprezentuj plansz  z budow  kwiatu. Popro , 
aby wybrane dziecko g o no przeczyta o nazwy poszczególnych jego 
cz ci. Poka  na przyk adzie naturalnego kwiatu te cz ci. Rozdaj 
dzieciom lupy. Pole  by wyszuka y i wskaza y poznane elementy na 
przyniesionych przez siebie kwitn cych ga zkach drzew owocowych.   

Cykl powstawania owocu,
budowa kwiatu

32.1 Majowe rymy

fragment wiersza J. Czechowicza pt. 
„W ogródku", karta pracy do tworzenia 
rodziny wyrazów, plansz  z cyklem 
powstania owocu i budow  kwiatu   
z nazwami jego cz ci, lupy, ga zk  
kwitn cej jab oni, kartoniki z wyrazami  
do pisania kilkuzdaniowej wypowiedzi,  
zdj cia obrazów przedstawij ce  
kwitn cy ogród/sad, przybory malarza,  
kart  pracy z zadaniami na dodawanie 
i  odejmowanie w zakresie 100.Umie  na tablicy kartoniki z okre leniami, które mog  przyda  si  do 

tworzenia zda  na temat majowego poranka w ogrodzie lub sadzie. 
Przyk ad: ogródek, sad, kwitn cy, raniutko, cichutko, ko ysze, piewa, 
szumi. Popro  dzieci, aby u o y y i napisa y kilkuzdaniow  wypowied . 
Po sko czonej pracy, wybrane dzieci mog  przeczyta  g o no swoje 
pisemne prace.

Majowy poranek w...

ga zk  kwitn cego drzewa 
owocowego, bia  kartk  bloku 
rysunkowego, farby plakatowe, 
p dzelki, pojemniki na wod .

Zaprezentuj dzieciom zdj cia obrazów wydrukowane z Internetu, które 
by y inspirowane kwitn cym ogrodem lub sadem. Porozmawiaj  
o nastroju tych obrazów. Poka  dzieciom przybory, których u ywa 
malarz podczas malowania w plenerze: sztalugi, palet , ró nej 
wielko ci p dzle. 

Przybory malarza

Popro , aby dzieci namalowa y kwitn cy sad lub ogród stosuj c ró ne 
odcienie. Zorganizuj wystawk  prac po czon  z krótkim komentarzem 
ka dego dziecka na temat swojej pracy. Kwitn cy sad

umie  plansze z cyklem powstawania 
owocu, plansz  z budow  kwiatu, zdj  
cia obrazów przedstawiaj cych kwitn  
cy ogród lub sad, kartoniki z okre le- 
niami do pisania kilkuzd. wypowiedzi.

napisz kilkuzdaniow  wypowied   
na temat majowego poranku  
w ogrodzie lub sadzie.

nauczy  si  na pami  fragment 
wiersza J. Czechowicza pod tytu em 
„W ogródku".

Rozdaj dzieciom kart  pracy. Prze wicz dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 100 cz c dzia ania z wynikami. Przyk ad: 
55 + 17 =, 39 + 19 =, 62 - 13 =, 93 - 18 =, 41 + 17 =, 87 - 19 =,  
47 + 15 = ( 62, 71, 58, 49, 75, 58, 68). Po wykonanym wiczeniu, pole  
by wybrane dzieci g o no odczyta y wykonane zadania.

Zadania na dodawanie
i odejmowanie w zakresie

100
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Zaproponuj dzieciom wys uchanie wierszy Juliana Tuwima pt. „Ptasie 
radio" oraz „Spó niony s owik". Porozmawiaj na temat nastroju 
poznanych utworów. Pole  by dzieci wskaza y, który wiersz im si  
podoba bardziej i dlaczego?. Popro , aby wyszuka y w wierszach 
wyrazy d wi kona ladowcze i przeczyta y je g o no. Mog  poda  inne 
wyrazy d wi kona ladowcze, które nie wyst puj  w tych utworach. 

,,Ptasie radio"
i „Spó niony s owik"

Dlaczego niektóre ro liny nazywamy 
chwastami, a inne nie? 
O czym piewaj  ptaki w maju? 

Odtwórz dzieciom z CD odg osy ptaków, np.: skowronka, s owika, 
szpaka, sikorki, bociana, wróbla. Popro , aby dokona y oceny tego 
niezwyk ego koncertu wyró niaj c g os ptaka, który najbardziej im si  
spodoba .

,,Majowy koncert"

Ucze : 
wypowiada si  na temat poznanych wierszy, 
okre la ich nastrój, wskazuje wyrazy  
d wi kona ladowcze, s ucha i rozpoznaje g osy 
ptaków, zna zwierz ta ogrodu: po yteczne  
i szkodniki, w ród ro lin rozpoznaje i nazywa 
chwasty: pokrzyw , perz, oset, pisze zdania  
z nazwami zwierz t ogrodowych, wie, dlaczego 
cz owiek stosuje rodki chemiczne zwalczaj ce 
szkodniki i chwasty i jakie rodki ostro no ci musi 
zachowa , rozwi zuje zadania tekstowe  
na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Zaprezentuj dzieciom plansze ze zwierz tami ogrodu, na której 
znajduj  si : kret, limak, aba, biedronka, pszczo a, d d ownica, 
sikorka, motyl bielinek kapustnik oraz ich nazwy na kartonikach.  
Popro  wybrane dziecko o odczytanie tych nazw i przyporz dkowanie 
ich do zwierz t. Porozmawiaj o tym, które z tych zwierz t s  
po yteczne i w jaki sposób pomagaj  ludziom w uprawianiu ro lin  
w ogrodzie, a które utrudniaj  upraw .  

Mieszka cy ogrodu

 32.2 Majowe 
koncerty  

tekst wierszy Juliana Tuwima  
pt. „Ptasie radio - S owik",  
odg osy ptaków na CD,  
plansze przedstawiaj ce  
zwierz ta ogrodu,  
kartoniki z nazwami tych zwierz t, 
plansze z chwastami ogrodu,  
naturalne okazy chwastów.

Zaproponuj dzieciom, aby u o y y i zapisa y zdania z nazw  jednego 
zwierz tka po ytecznego i szkodnika zwracaj c uwag  na poprawno  
ortograficzn  i estetyk  pisma. Popro , by wybrane dzieci przeczyta y 
g o no swoje zdania. 

Uk adamy i piszemy zdania

przyklejone na kartkach okazy 
zasuszonych wcze niej chwastów 
ogrodu: pokrzywy, perzu, ostu.

Popro  dzieci, aby zaprezentowa y przyniesione do szko y zasuszone 
chwasty: pokrzywy, perzu, ostu. Poka  naturalne okazy. Wyja nij 
dzieciom, e te ro liny nie s  po yteczne i chocia  ludzie nie uprawiaj  
ich to zawsze jest ich du o i e nale y je niszczy . 

Chwasty ogrodu

Popro , aby dzieci odpowiedzia y na pytania:  
W jaki sposób mo na niszczy  chwasty?  
Dlaczego ludzie stosuj  rodki chemiczne do niszczenia chwastów  
i szkodników? 
Czy jest to zdrowe dla nas i rodowiska?

Pytania

umie  plansz  ze zwierz tami ogrodu 
oraz ich nazwy,  
napisz rozwi zania zada  tekstowych.

napisz: 
zdania z nazwami zwierz t yj cych  
w ogrodzie,  
rozwi zania zada  tekstowych.

wykona  zielnik z ro linami 
ogrodowymi.

Zaproponuj dzieciom rozwi zanie kilku zada  tekstowych na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Przyk ad Ma gosia zrobi a 
bukiecik z 40 kwiatkow kwitn cych w ogródku. W ród nich by o 26 
konwalii, a pozosta e by y fioletowymi iryskami? Ile irysków by o  
w bukiecie? 40 - 26 = ... Zapisz rozwi zania na tablicy, a dzieci w 
swoich   zeszytach. W podobny sposób zrealizuj kolejne zadania 
wed ug w asnego pomys u.

Zadania tekstowe
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Zaproponuj, aby dzieci przeczyta y po cichu wiersz Ewy Skar y skiej  
pt. „Ogródek Mamy". Zadaj pytania dotycz ce wiersza. Przyk ady:  
Co jest ogródkiem mamy? Co znajduje si  w ogrodzie mamy?  
Jak autorka nazywa dzieci? Jakim ogrodnikiem jest mama?  
Przypomnij dzieciom, e 26 maja jest Dniem Matki. Zwró  uwag ,  
e ka de z nich powinno pami ta , aby z o y  yczenia swojej mamie.

,,Ogródek mamy" Jaki prezent, którego nie mo na kupi   
w adnym sklepie podarowa by  swojej 
mamie? 
Dlaczego w wi kszo ci j zyków s owo  
„mama" brzmi prawie tak samo?

Porozmawiaj z dzie mi na temat ich mam. Pole  by ka de z nich 
opowiedzia o o swojej mamie. Zadaj pytania: Czym zajmuje si  
zawodowo? Co najbardziej lubi robi , a czego nie lubi? W jaki sposób 
wypoczywa? Jakie kwiaty sprawiaj  jej przyjemno ? O czym marzy? 
Wspólnie stwórzcie list  wyrazów okre laj cych mam  (np. kochana, 
dobra, czu a, troskliwa, u miechni ta, pogodna, prawdomówna). 
Napisz na tablicy okre lenia, a dzieci w swoich zeszytach.

Jaka jest mama?

Ucze :  
czyta ze zrozumieniem wiersz E. Skar y skiej  
pt. „Ogródek Mamy", odpowiada na pytania, 
wypowiada si  na temat swojej mamy,  
wymienia wyrazy (przymiotniki) b d ce 
odpowiedzi  na pytanie: Jaka jest mama?,  
z rozsypanki sylabowej tworzy zdrobnienia wyrazu 
mama, uk ada wyrazy w kolejno ci alfabetycznej, 
piewa piosenk  pt. „Dzia kowa ballada",  

wykonuje laurk  dla mamy i zapisuje w niej tre  
ycze , dodaje i odejmuje w zakresie 100.

Rozdaj dzieciom kart  pracy, w której znajduj  si  rozsypanki 
sylabowe. Zadaniem dzieci b dzie po czenie sylaby ,,ma-"  
z innymi cz stkami, np.: „-tka", „-musia", „-te ka", „-munia", „-ma", 
„-tula", „-tule ka". Tworz c w ten sposób zdrobnienia od wyrazu mama, 
popro , aby dzieci zapisa y powsta e rzeczowniki w kolejno ci 
alfabetycznej w linijkach pod rozsypank .

Zdrobnienia

32.3 Dla mamy  

wiersz Ewy Skar y skiej pod tytu em 
„Ogródek Mamy", kart  pracy  
do tworzenia zdrobnie  od wyrazu 
mama i uk adania ich wed ug 
kolejnosci alfabetycznej, piosenk   
pt. „Dzia kowa ballada", przyk adowe 
kartki z yczeniami dla mamy: kupion  
w sklepie i w asnego autorstwa,  
kart  pracy z zadaniami na dodawanie 
i odejmowanie w zakresie 100 z 
przekroczeniem progu dziesi tkowego. Zaproponuj dzieciom wys uchanie piosenki pt. „Dzia kowa ballada".  

Popro , by klaska y w rytm refrenu. Nast pnie by wypowiedzia y si   
na temat nastroju piosenki i jej tre ci.  
Naucz dzieci piewa  t  piosenk .

Dzia kowa ballada

ma  kolorow  kartk  bristolu, 
kolorowe papiery samoprzylepne, 
wst eczk  uformowan  w kokardk , 
no yczki, o ówek.

Zaprezentuj dzieciom przyk adowe kartki z yczeniami dla mamy. 
Omów kupion  kartk  i zrobion  przez Ciebie z kwiatkami wyci tymi  
z kolorowych papierów. Zaproponuj, aby dzieci z dost pnych 
materia ow zrobi y kartk  dla swoich mam.

Laurka z yczeniami

Po sko czonej pracy popro  dzieci o napisanie ycze ,  
które wspólnie u o ycie. Przyk ad: 
„Kochana Mamusiu!  
Dzi kuj  Ci za mi o , u miech i trosk . 

ycz  Ci zdrowia i rado ci! Zuzia". 
Zwró  uwag  aby dzieci napisa y zwroty grzeczno ciowe wielk  liter . 

yczenia dla mamy

napisz: 
wyrazy okre laj ce mam ,  
wspólnie u o one z dzie mi  
yczenia dla mamy.

napisz wyrazy okre laj ce mam .

nauczy  si  na pami  wiersz  
E. Skar y skiej pod tytu em  
„Ogródek Mamy".

Rozdaj dzieciom kart  pracy, w której b d  oblicza  sumy i ró nice  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego oraz porównywa  wyniki 
wpisuj c odpowiedni znak („<", „>", „=" ). Przyk ady:  
67 - 39 ..... 54 - 26,   54 + 37 ..... 95 - 16, 28 + 49 ..... 43 + 17.  
W podobny sposób zrealizuj kolejne zadania wed ug w asnego 
pomys u. 

Obliczamy sumy i ró nice
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Przeczytaj dzieciom tekst A. Fr czek pt. „Majówka".  
Porozmawiaj na temat bohaterów opowiadania, ich zachowania oraz 
najzabawniejszego (zdaniem dzieci) fragmentu Majówki, który dzieci 
mog  g o no przeczyta . Wyja nij znaczenie powiedze : ,,gdzie oczy 
ponios ", ,,w gor cej wodzie kapany", ,,nie da si  ju  wetkn   
ani szpilki". Popro  dzieci, aby poda y przyk ady sytuacji, w których 
mo na ich u y .

,,Majówka" Skoro w maju organizuje si  majówki,  
to co zaproponujesz rodzicom w czerwcu?  
 
Zaplanuj wycieczk  rowerow . Przygotuj 
informacj  o trasie i list  niezb dnych rzeczy. 

Popro , aby dzieci wyszuka y z tekstu opowiadania wyrazy, które 
ko cz  si  na ,,-ówka". Przykady: majówka, czerwcówka, grudniówka. 
Zaproponuj, aby poda y inne wyrazy z ,,-ówka". Przyk ady: arówka, 
ko cówka, klasówka, borówka, temperówka. Napisz na tablicy 
wszystkie wyrazy, a dzieci w swoich zeszytach. Pole  by w ka dym 
wyrazie podkre li y zielon  kredk  cz stk  ,,-ówka".

wiczymy pisowni
wyrazów z ,,-ówka"

Ucze : 
uwa nie slucha tekstu A. Fr czek pt. „Majówka", 
wypowiada si  na temat bohaterów opowiadania  
i zabawnych fragmentów,  
zna i stosuje zasad  pisowni z cz stk  ,,-ówka", 

czy rzeczowniki z ich okre leniami, wymienia 
nazwy ro lin i zwierz t kowych, wie, co to znaczy 
y  w zgodzie z przyrod , samodzielnie uk ada  

i pisze informacj  o trasie rowerowej, poprawnie 
rozwi zuje zadania z tre ci  z zastosowaniem 
dodawania i odejmowania w zakresie 100  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego.

Rozdaj dzieciom kart  pracy z rzeczownikami, do których  
(z tekstu opowiadania) wyszukaj  i dopisz  okre lenia (przymiotniki) 
wed ug wzoru: krzese ka - plastikowe, stolik - sk adany, koc - du y,  
rowerek - niebieski,  fotel - dmuchany, kurczak - pieczony,  
kurtki - przeciwdeszczowe, parasol - kolorowy. Porozmawiaj o tym, 
które z tych rzeczy s  potrzebne na majówce. Zadaj pytanie: 
Co jeszcze wed ug dzieci powinno si  zabra  na majówk ?

czymy rzeczowniki
z przymiotnikami

32.4 Na majówk !  

tekst Agnieszki Fr czek pt. „Majówka", 
kart  pracy z rzeczownikami  
do dobierania przymiotników  
z tekstu opowiadania,  
gazetk  z ro linami i mieszka cami  

k (z nazwami),  
zbiór wyrazów potrzebnych  
do opisu trasy rowerowej. 

Zaprezentuj dzieciom gazetk  z mieszka cami i ro linami k  
(z nazwami). Wyja nij dzieciom, e ka jest miejscem, w którym yje 
wiele gatunków ro lin (jaskry, kacze ce, stokrotki, mniszki lekarskie, 
babki lancetowate) i zwierz t (koniki polne, aby, skowronki, pszczo y, 
motyle, krety, mrówki, znajduj ce po ywienie). Omów zasady na 
majówce: nie za miecamy k, rowów, brzegów rzeki, nie niszczymy 
ro lin i drzew, gniazd, mrowisk. Powied :,, yjmy w zgodzie z przyrod !" 

yjmy w zgodzie z przyrod !

Zaproponuj dzieciom, aby napisa y krótk  informacj  o swojej trasie 
rowerowej podczas majówki (mog  skorzysta  ze zbioru wyrazów 
umieszczonego na tablicy, przyk ad: najpierw, pó niej, obok m yna, 
przez las, wzd u  rzeki, nad jeziorem, przed mostem, za srumykiem). 
Po sko czonej pracy popro  wybrane dzieci czytaj  swoje pisemne 
wypowiedzi. 

Opisujemy tras rowerow

Zaproponuj dzieciom rozwi zywanie zada  tekstowych w zakresie 100 
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 

Rozwi zujemy zadania
tekstowe

napisz wyrazy z cz stk  ,,-ówka", 
umie  zbiór wyrazów potrzebnych  
do pisania trasy rowerowej, 
rozwi zania zada  tekstowych.

napisz:  
wyrazy z cz stk  ,,-ówka" wyró niaj c 
je podkre leniem zielon  kredk , 
informacj  o swojej trasie rowerowej, 
rozwi zania zada  tekstowych.Przyk ad zadania: 

Rodzina Tomka zaplanowa a wycieczk  rowerow  po okolicy. Ch opiec 
sprawdzi  na mapie odleg o  mi dzy miejscowo ciami, przez które 
maj  przeje d a : Wólka - Mniszki: 15 km, Mniszki - Zab ocie: 13 km, 
Zab ocie - L dek: 12 km, L dek - Wólka: 16 km. Oblicz d ugo  trasy, 
jak  maj  do pokonania. 15+13+12=40 km. 
W podobny sposób realizuj inne zadania wed ug w asnego pomys u.  

Przyk ad zadania
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szkolnych z poprzednich lat. Popro  by dzeci wypowiedzia y si  na temat 
ogladanych zdj , wspomnie  i do wiadcze . Mog  równie  wymieni  
atrakcje, które powinny by  na festynie. Zaproponuj by dzieci w czy y si   
w przygotowania do Festynu Rodzinnego, który b dzie zorganizowany  
w szkole. Podziel dzieci na 4 grupy wed ug ich zdolno ci i zainteresowa . 
Wyznacz liderów grup czuwaj cych nad wykonaniem zada . Wyja nij,  
na czym b dzie polega  ich praca. Popro , aby ka da grupa wymy li a  
i wykona a nazw , która b dzie umieszczona w odpowiednich miejscach 
na festynie.

Gdyby  umia  czarowa , to jakie atrakcje 
przygotowa by  na festyn rodzinny  
w Twojej szkole? 
Dlaczego festyn jest przyjemn  form   
sp dzania wolnego czasu?

,,Wspomnienia  
z festynu..."

Przyk ady nazw:  
I grupa: WYSTAWA DZIE  MALARSKICH  
II grupa: WYSTAWKA FOTOGRAFICZNA  
III grupa: SALON PI KNO CI  
IV grupa: KAWIARENKA POD LISTKIEM 
 
I grupa - Wybiera najciekawsze prace plastyczne uczniów klasy III, 
zgromadzone w ci gu roku szkolnego. Estetycznie wykonuje ramki  
z kolorowego papieru (dopasowane do wielko ci prac). Z pomoc  
komputera pisze i drukuje etykiety z nazw  prac i ich autorami. Dla 
usztywnienia prac - podkleja je du ymi kartkami bloku technicznego. 

Ucze : 
uwa nie s ucha wypowiedzi innych, 
buduje w asn  wypowied ,  
zgodnie wspó pracuje w grupie,  
dok adnie i estetycznie wykonuje  
przydzielone zadania,  
w sytuacjach trudnych pomaga innym,  
sprawnie i bezpiecznie pos uguje si  komputerem.

Wystawka prac 
plastycznych

gazetk  ze zdj ciami z festynów,  
które odbyly si  w szkole,  
4 - 5 du ych arkuszy kolorowego 
bristolu, zdj cia wykonane podczas 
ró nych wydarze  (wycieczek, imprez, 
uroczysto ci, konkursów, zawodów, 
balików) klasowych i szkolnych  
oraz zdj cia z zabawnymi sytuacjami 
zrobione podczas zwyk ych dni nauki 
w szkole, plansz  z przyk adowym 
zaproszeniem na festyn.

II grupa -  
Wybiera najciekawsze zdj cia z ró nymi wydarzeniami klasowymi  
(z wycieczek, uroczysto ci, imprez klasowych i szkolnych), a tak e zdj cia 
z zabawnymi sytuacjami zrobione podczas zwyklych dni nauki w szkole. 
Wykonuje ozdobne ramki (dopasowane do wymiarów zdj ). 
Z pomoc  komputera pisze i drukuje nazwy wydarze  z dat . 
Mocuje zdj cia i podpisy na du ych arkuszach kolorowego bristolu. 

32.5 Organizujemy 
Festyn Rodzinny

Gazetka wydarze   
klasy III

III grupa -  
Projektuje na kartkach bloku technicznego wzory ma ych kwiatków, 
znaczków, serduszek do malowania twarzy podczas festynu. 
Precyzyjnie wycina wzory i odrysowywuje je, aby by o po kilka takich 
samych szablonow, które b dzie mo na wykorzysta  jednocze nie 
w ,,Salonie Pi kno ci". 

kartki bia ego i kolorowego  
bloku technicznego,  
klej, no yczki, o ówek, linijk ,  
zdj cia zrobione podczas  
ró nych wydarze  szkolnych.

Szablony do malowania 
twarzy

umie  gazetk  ze zdj ciami z festynów 
z poprzednich lat szkolnych, plansz   
z przyk adowym zaproszeniem na festyn

zredagowa  zaproszenie dla rodziców na Festyn 
Rodzinny, pos uguj c si  przyk adowym wzorem 
zaproszenia. 

IV grupa -  
Ustala menu kawiarenki, która b dzie czynna podczas festynu.  
Wykonuje menu na du ym zielonym arkuszu bristolu wypisuj c 
propozycje: placek dro d owy, babeczki z budyniem, deser lodowy  
z owocami, truskawki z ubit  mietan , koktail truskawkowy, sa atka 
owocowa, sok, kawa, herbata.  Menu kawiarenki
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaCzytanie legendy i innych utworów literackich. 

Wyszukiwanie w tek cie odpowiednich fragmentów. 
Wypowiadanie si  na podany temat. Tworzenie informacji 
w formie gazetki i s owniczka gwary. Czasowniki  
czasu tera niejszego przesz ego i przysz ego. Pisanie  
wyrazów wielk  liter  i z trudno ciami ortograficznymi.

Rozwi zywanie zada  z wykorzystaniem miar. 
Rysowanie figur geometrycznych wzgl dem  
pionowej prostej oraz w pomniejszeniu i powi kszeniu. 
Obliczanie obwodów figur geometrycznych.   
Figury symetryczne.

33.1 Legenda  
o Mnichu

Ciche czytanie ze zrozumieniem ,,Smutnej 
historii Mnicha i Morskiego Oka" M. Or onia. 
Odpowiedzi na pytania. Odczytywanie 
informacji z mapy. Pisanie nazw wielk  liter . 
Tatrza ski Park Narodowy. Elementy 
krajobrazu. Folklor góralski. S uchanie gwary  
i kapeli góralskiej. Kolorowanie parzenicy.  
Dodawanie i odejmowanie do 100.  
Zadania tekstowe.

Odczytywanie informacji z mapy.  
Wymiana i rozpoznawanie okazów ro lin i zwierz t 
wyst puj cych w ró nych krajobrazach Polski. 33.2 ,,Zielona 

szko a”

Poznanie tekstu E. Stadtmuller pt. ,,Zielone 
szale stwo". Praca z map  - Kaszuby. Pisanie 
nazw wielk  liter  i odpowiedzi na pytania. 
Tworzenie gazetki tematycznej.  
S uchanie wyliczanki ,,Kaszubskie abecad o". 
Próby czytania gwary kaszubskiej.  
Kolorowanie haftu kaszubskiego wed ug wzoru. 
Rysowanie figur geometrycznych  
w pomniejszeniu i powi kszeniu.

Poznanie zabytków, kultury, obyczajów i gwary  
oraz zaj  ró nych regionów Polski.  
Wspó dzia anie na rzecz grupy wykonuj cej  
wspólne zadanie. 33. Podró e  

po Polsce 33.3 Poznajemy 
Wielkopolsk

Problem miesi ca: czerwiec. 
Co to jest kreatywno ?

S uchanie wiersza L. Konopi skiego pt. 
,,Kochane gzubki" i gaw dy Starego Marycha 
pt. ,,Majówka". Wypowiedzi o tre ci utworów. 
Tworzenie s owniczka gwary pozna skiej.  
Prezentacja multimedialna pt. ,,Wielkopolska" 
Wielkopolski ta iec ludowy. Tworzenie plakatu 
promuj cego Wielkopolsk . Praca w grupach. 
Rysowanie obrazka z o onego z figur 
geometrycznych wzgl dem prostej.

S uchanie piosenek i przy piewek regionalnych. 
Rozpoznawanie brzmienia instrumentów ludowych.

Omówienie elementów w sztuce ludowej.  
Forma u ytkowa – parzenica i haft kurpiowski.  
Wykonanie plakatu promuj cego Wielkopolsk . 
Wykonanie z dost pnych materia ów rybki i w dki. 
Wycinanie wycinanki kurpiowskiej.

 33.4 W krainie 
Wielkich Jezior

Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu  
M. Orlonia i J. Tyszkiewicza pt. ,,Król ryb". 
Mazury - Kraina Tysi ca Jezior - praca z map . 
Elementy krajobrazu Pojezierza Mazurskiego. 
Rozpoznawanie rzeczowników, czasowników  
i przymiotników. Utrwalenie pisowni wyrazów  
z ,,u",,,ó", ,, ", ,,rz", ,,ch". Wykonanie rybki  
i w dki. Zabawa w ,,w dkowanie".  
Obliczanie obwodów figur geometrycznych.

Rysowanie w programie Paint pocztówki z wybranego 
regionu Polski. Korzystanie z dowolnych narz dzi 
Przybornika i znanych polece  programu. 
 
 

33.5 Na Mazowszu  

S uchanie wiersza J. Strusi skiego 
pt. ,,Mazowsze". Odpowiedzi na pytania do 
tekstu. Prezentacja multimedialna o Mazowszu. 
Elementy krajobrazu i kultury ludowej regionu. 
Pisanie wyrazów wielk  liter . Uk adanie 
zdania o ,,Mazowszu". Klasyfikowanie czasów 
czasownika. Fragmenty koncertu zespo u 
Mazowsze. Wycinanki owickie  
i kurpiowskie. Figury symetryczne - utrwalenie.

wiczenia o charakterze korekcyjnym. Przyk ady: 
trucht z kr eniem ramion w przód i w ty , cwal boczny, 
chód na palcach i pi tach (na zmian ), czworakowanie  
i pe zanie.
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Zaproponuj dzieciom, aby przeczytaly po cichu tekst legendy  
M. Or onia i J. Tyszkiewicza pt. ,,Smutna historia Mnicha i Morskiego 
Oka". Zadaj kilka pyta . Przyk ady: Do kogo nale a y pola i ki? W kim 
zakocha a si  córka Morskiego? Dlaczego ojciec nie chcia  zgodzi  si  
na lub córki z ksi ciem? Gdzie zamkn  Morski swoj  córk  zanim wy- 
prawi  si  na wojn ? Kto i w jakim przebraniu uprowadzi  pann  z kla- 
sztoru? Co sta o si  z ksi ciem i dziewczyn  po powrocie ojca z wojny? 

Smutna historia Mnicha
i Morskiego Oka

Dlaczego górale mówi  inaczej?  
Czy umiesz na ladowa  góralsk  gwar ?  
Jak opisa by  górski krajobraz komu ,  
kto nigdy nie by  w górach? 

Pole  by dzieci wyszuka y w tek cie legendy fragmenty, które mówi   
o powstaniu turni Mnich i jeziora Morskie Oko. Wybrane dziecko czyta 
g o no fragmenty, inne - poszukuj  i wskazuj  na mapie Polski góry 
Sudety, Tatry, Zakopane, Morskie Oko, Rysy Mnich. Na zako czeie 
zadania wszyscy zapisuj  nazwy w zeszytach.

Praca z tekstem i map

Ucze : 
czyta ze zrozumieniem tekst i wypowiada si   
na jego temat, wyszukuje w tek cie odpowiednie 
fragmenty, odczytuje informacje z mapy,  
s ucha gwary i kapeli góralskiej,  
opisuje elementy krajobrazu górskiego,  
rozpoznaje i nazywa ro liny i zwierz ta górskie, 
rozpoznaje elementy sztuki i stroju ludowego, 
wype nia kolorami parzenic  - element stroju 
góralskiego, dokonuje poprawnych oblicze   
w zadaniach na dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 100. 

Przedstaw dzieciom autorsk  prezentacj  multimedialn  pt. ,Tatrza ski 
Park Narodowy", w której mog  zobaczy  najbardziej 
charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego oraz zwierz ta  
i ro liny górskie, na przyk ad: sosn  limb , kosodrzewin , szarotk  
alpejsk , krokusa, nied wiedzia, wistaka, kozic , ma e wodospady, 
hale z wypasem owiec, Mnicha, Rysy, Morskie Oko, Czarny Staw. 
Podczas prezentacji dzieci wypowiadaj  si  na temat ogl danych zdj

Tatrza ski Park Narodowy

33.1 Legenda  
o Mnichu i Morskim 

Oku

tekst legendy pt. ,,Smutna historia 
Mnicha i Morskiego Oka" M. Or onia, J. 
Tyszkiewicza, map  Polski, kart  pracy 
do uzupe niania zda  w brakuj ce 
wyrazy, góralskie przy piewki - ród o: 
www.youtube.com, prezentacj  multi- 
medialn  ,,Tatrza ski Park Narodowy", 
plansz  ze strojem góralskim, kontury 
parzenicy do pokolorowania, drzewka 
matematyczne na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 100.Zaproponuj dzieciom, aby w karcie pracy uzupe ni y zdania wyrazami 

(Tatry, szczyt, prze cz, potoki, wodospady, hale). 
„Góry ... le  na po udniu Polski. Najwy szy szczyt to ... .  
Mi dzy szczytami znajduj  si  ..., którymi w druj  tury ci.  
W Tatrach malowniczo wygl daj  ........... i ............ .  
Górkie ki to ..., na których wypasa si  owce.  
Po uzupe nieniu zda  wybrane dziecko czyta g o no ca y tekst". 

Opis krajobrazu górskiego

pami tki i pocztówki z gór,  
kredki.

Zorganizuj z dzie mi wystawk  pami tek i pocztówek z gór.  
Dzieci wypowiadaj  si  na temat przyniesionych ,,eksponatów". 
Nast pnie ogl daj  plansz  ze strojem góralskim (góralki i górala). 
G o no odczytuj  nazwy poszczególnych cz ci stojów umieszczone 
na planszy. Nast pnie ogl daj  i s uchaj  kapeli z Zakopanego  
( ród o: www.youtube.com). Na zako czenie wypowiadaj  si  na temat 
brzmienia instrumentów i gwary.

Kultura regionu Podhala

Zapro  dzieci do wykonania pracy plastycznej w której wype ni  
kolorami kontury parzenicy - elementu stroju góralskiego.  
Stwórz wspólnie wystawk  prac po czon  z ekspozycj  pocztówek  
i pami tek z gór. 

Parzenica

umie : map  Polski, plansz   
ze strojem góralskim, prezentacj  
multimedialn  pt. ,,Tatrza ski Park 
Narodowy", zapisz dzia ania  
do zada  tekstowych i ich rozwi zanie 

napisz: 
wyrazy z wielkimi literami; Sudety, 
Tatry, Mnich, Morskie Oko, Rysy, 
Zakopane,  
rozwi zania zada  tekstowych.

naucz si  opowiada  legend   
pod tytu em ,,Smutna historia   
Mnicha i Morskiego Oka", 
przynie  do szko y pocztówki,  
foldery turystyczne dotycz ce  
regionu Kaszub.

Zaproponuj uczniom rozwi zywanie zada  tekstowych o tematyce 
góralskiej. Przyk ad: „Góral rze bi  figurk  zbójnika przez 16 godziny,  
a figurk  kozicy - o 40 godzin d u ej. Ile godzin góral rze bi  kozic ? 
Przez ile godzin rze bi  obydwie figurki?". Rozwi zania zada  zapisz 
na tablicy. Pole  pole  wykonanie oblicze  ch tnemu dziecku przy 
tablicy, pozosta ym w zeszytach.  Podobne zadanie mo na zrealizowa  
wed ug Twojego pomys u. 

Dodawanie i odejmowanie w
zakresie 100
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Przeczytaj g o no dzieciom tekst E. Stadtmuller pod tytu em ,,Zielone 
szale stwo". Zadaj kilka pyta  na temat tre ci. Przyk ady pyta : 
Co organizuje pani?  
Jak inaczej tata nazwa  ,,zielon  szko "?  
W jaki sposób dziewczynka chce zarobi  na wyjazd?  
Kto pomo e zebra  pieni dze bohaterce opowiadania?

,,Zielone szale stwo" Jak s dzisz, czy ludzie mieszkaj cy  
na Kaszubach rozumiej  inn  gwar ,  
na przyk ad pozna sk ? 
Wymie  siedem s ów, które kojarz  ci  
si  z morzem. 
Jakie d wi ki us yszysz na pla y?

Pole  dzieciom wyszukanie w tek cie nazw miejscowo ci.  
Wybrane dziecko czyta g o no nazwy: Gda sk, Gdynia, inne - 
wskazuje na mapie Polski. Poka  dzieciom inne wi ksze miasta 
Kaszub, np. Szymbark oraz zasi g terytorialny Kaszub. Dzieci okre laj  
po o enie geograficzne Kaszub - pó noc Polski. Napisz na tablicy 
nazw  regionu i przeczytanych miejscowo ci. Zwró  uwag  na 
pisowni  wielk  liter . Pole  by dzieci przepisa y te nazwy do zeszytów. 

Praca z tekstem i map

Ucze :  
uwa nie s ucha czytanego tekstu, uczestniczy  
w rozmowie na temat sposobów ,,uzbierania 
pieni dzy" na swoje wydatki, udziela pisemnych 
odpowiedzi na zadane pytania, pisze estetycznie  
i bez b dów, odró nia gwar  kaszubsk  od j zyka 
polskiego, poprawnie czyta wyrazy w gwarze 
kaszubskiej, wskazuje na mapie Kaszuby oraz 
najwi ksze miasta tego regionu, uzupe nia haft 
kaszubski korzystaj c z wzoru, wymienia elementy 
krajobrazu nadmorskiego, rysuje figury 
geometryczne w powi kszeniu i pomniejszeniu.

Zaproponuj, aby dzieci przeczyta y po cichu ze zrozumieniem pytania 
zawarte w karcie pracy i pisemnie odpowiedzia y na nie zwracaj c 
uwag  na kszta tne i estetyczne pismo. Przyk ady pyta :  
Dok d (gdzie) dzieci pojad  na zielon  szko ?  
Jakim rodkiem transportu pojad  nad morze?  
Czym zajm  si  dziewczynki podczas podró y?  
Popro  wybrane dzieci by g o no przeczyta y napisane odpowiedzi.

Karta pracy

33.2 Zielona szko a

map  Polski,  
tekst Ewy Stadtmuller pod tytu em 
,,Zielone szale stwo",  
kart  pracy do pisania odpowiedzi  
na pytania, plansz  z krajobrazem 
nadmorskim, ,,kaszubskie abecad o" 
ród o: www.youtube.com,  

kontury haftu kaszubskiego  
oraz wzór haftu z wype nionymi 
kolorami, kart  pracy do rysowania 
figur w pomniejszeniu i powi kszeniu. Popro  dzieci, aby zaprezentowa y swoje zdj cia, pocztówki, foldery 

turystyczne przyniesione do szko y, aby opowiedzia y w kilku s owach, 
jakie miejsca przedstawiaj . Nast pnie zaprezentuj  plansz  krajobrazu 
nadmorskiego i haft kaszubski. Pomó  dzieciom nazwanie elementów 
tego krajobrazu, na przyk ad: pla a, wydmy, sosna, miko ajek 
nadmorski, wydmuchrzyca piaskowa, mewa mieszka, bielik. Wspólnie 
stwórzcie gazetk  z przyniesionych zdj , pocztówek i folderów.

Gazetka z krajobrazem
nadmorskim

zdj cia Kaszub  
wydrukowane z internetu,  
pocztówki z Kaszub.

Popro , aby dzieci w skupieniu wys ucha y Kaszubskiego abecad a 
ledz c jednocze nie zapisane s owa. Zainij rozmow  na temat 

charakterystycznych elementów tej gwary. Podejmij próby g o nego 
czytania przez wybrane dzieci kolejnych wyrazów b d cych kaszubsk  
wyliczank . 

Kaszubskie abecad o

Zaprezentuj dzieciom przyk adowy haft kaszubski.  
Nast pnie rozdaj dzieciom skserowane kontury takiego samego haftu.  
Dzieci koloruj  go wed ug wzoru.  
Gotowe prace wyeksponuj na zrobionej gazetce. 

Kaszubski haft

umie  map  Polski, napisz wyraz: 
Kaszuby i nazwy najwi kszych miast 
Kaszub, np.: Gda sk, Gdynia, Sopot, 
W adys awowo, Puck, Jastarnia, Hel, 
Szymbark. 

przepisz z tablicy wyrazy wielkimi 
literami, np.: Kaszuby, Gda sk, 
Gdynia, Sopot, W adys awowo,  
Puck, Jastarnia, Hel, Szymbark.

przynie  do szko y pocztówki, foldery 
turystyczne i pami tki przedstawiaj ce 
Pozna  i region Wielkopolski.

Rozdaj dzieciom karty pracy z narysowanymi figurami geometrycznymi: 
trójk tem, kwadratem, prostok tem. Pole , aby te figury zmierzy y 
miark  centymetrow  i narysowa y je w pomniejszeniu (o 2 cm)  
i powi kszeniu (o 1 cm). Elementy geometrii



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

C r
dzieci

WWW.PROGRAM.4ELT.PL 3
klasa

Przeczytaj dzieciom wiersz Lecha Konopi skiego pt. ,,Kochane gzubki" 
napisany gwar  pozna sk . Wyja nij dzieciom niezrozumia e wyrazy. 
Nast pnie porozmawiaj z dzie mi na temat tre ci utworu zadaj c 
pytanie: „Komu po wi cony jest wiersz i jaki jest jego nastój?"

Wiersz ,,Dzieci" Wymy l legend  o powstaniu regionu 
Wielkopolska. 
Sk d si  wzi y gwary?

Pole  dzieciom, aby wyszuka y w tek cie wiersza wyrazy okre laj ce 
dzieci, na przyk ad: gzubki, dzieciary, ogary, szkraby, nadrachy, pungle, 
wylyngi atyndy, pyndroki, szudroki. Pole  by przeczyta y g o no 
wyja niaj c, z czym lub kim mo na skojarzy  te nazwy?  
Wyja nij dzieciom, e to gwara, której u ywaj  ludzie mieszkaj cy  
w Wielkopolsce. Rozdaj dzieciom karty pracy, aby obok kilku wyrazów 
gwarowych dopisa y wyrazy j zyka polskiego. 

S owniczek gwary

Ucze : 
s ucha uwa nie wiersza czytanego gwar  
pozna sk , s uchowiska pod tytu em ,,Majówka", 
tworzy s owniczek gwary pozna skiej,  
wie, jak wygl da wielkopolski strój ludowy, 
wskazuje na mapie Polski po o enie regionu 
Wielkopolski oraz najwi ksze jego o rodki, 
poprawnie pisze ich nazwy.

Zaproponuj dzieciom, aby obejrza y prezentacj  mutimedialn  pod 
tytu em „Wielkopolska", zawieraj c  m.in.: po o enie regionu na mapie 
Polski, stolic  Pozna  i jego symbole na przyk ad: Kozio ki, rogale 
marci skie, dawn  stolic  - Gniezno, zabytki, Wielkopolski Park 
Narodowy, strój regionalny i wydarzenia kulturalne. Porozmawiaj  
z dzie mi na temat najciekawszych ich zadaniem miejsc i wydarze , 
np.: Jarmark wi toja ski, ,,Malta Festival".

Prezentacja o Wielkopolsce

33.3 Poznajemy 
Wielkopolsk

kart  pracy z wyrazami gwary 
pozna skiej, obok których dzieci b d  
dopisywa  wyrazy j zyka polskiego, 
prezentacj  multimedialn  ,,Wielkopol- 
ska", s uchowisko pt. ,,Majówka"  
oraz taniec ludowy z Szamotu  - 
www.youtube.com, 4 arkusze brystolu 
do tworzenia plakatu promuj cego 
Wielkopolsk , kart  pracy  
do symetrycznego rysowania obrazka 
z o onego z figur, np.: aglówka, dom.Zaproponuj, aby dzieci wys ucha y uwa nie jedn  z gaw d ,,Starygo 

Marycha", ,,Majówka" (www.youtube.com) oraz obejrza y taniec ludowy 
Wielkopolski np. z Szamotu  (www.youtube.com). Porozmawiaj  
z dzie mi o wygl dzie wielkopolskiego stroju ludowego m skiego  
i e skiego oraz nastroju muzyki i ta ca.

Bli ej kultury regionu

zdj cia wydrukowane z internetu, 
pocztówki i foldery dotycz ce 
wi kszych miast lub ciekawych  
miejsc w Wielkopolsce,  
flamastry, klej, no yczki.Popro , aby dzieci stworzy y w grupach plakat promuj cy poznany 

region - Wielkopolsk  wykorzystuj c zgromadzone zdj cia, pocztówki  
i foldery. Po zako czeniu pracy grupy prezentuj  swoje plakaty. Plakat - Wielkopolska

Rozdaj dzieciom kart  pracy (koniecznie z kratkami, jak w zeszytach), 
na której wzgl dnie pionowej prostej (po lewej stronie) jest rysunek 
z o ony z figur geometrycznych, na przyk ad: aglówka lub dom.  
Pole , aby narysowa y identyczn  aglówk  (dom) wzgl dnie prostej 
(wzgl dnie osi) po prawej stronie u ywaj c linijki.

Rysowanie fugur
geometrycznych

przedstaw prezentacj  multimedialn  
pod tytu em ,,Wielkopolska".

naucz si  czyta  wiersz  
L. Konopi skiego pod tytu em 
,,Kochane gzubki",  
przynie  do szko y pocztówki, zdj cia, 
foldery turystyczne o Mazurach.
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Popro  dzieci, aby przeczyta y po cichu ze zrozumieniem tekst  
M. Orlonia i J. Tyszkiewicza pt. ,,Król ryb". Nast pnie zadaj kilka pyta  
do tekstu. Przyk ady pyta :  
Jak nazywa si  jezioro, którym dzi  król ryb?  
Jakie by y rz dy tego króla? Dlaczego rybacy z owili i oskar yli króla 
ryb? Jak  kar  wymierzyli rybacy? Gdzie król ryb odbywa swoj  kar ?

,,Król ryb" Co zrobi by , gdyby  us ysza  dochodz ce 
spod mostu odg osy elaznego a cucha  
Króla ryb? 
U ó  has o reklamuj ce Mazury. 
Gdzie mo na sp dzi  fajniejsze wakacje:  
w górach, nad morzem czy nad jeziorem? 
Uzasadnij swój wybór.Poka  dzieciom na mapie Polski zasi g regionu Mazur. Nast pnie 

wybrane dzieci odczytuj  na mapie i wskazuj  nazwy najwi kszych 
miast i jezior. Przyk ady: Olsztyn, Gi ycko, Suwa ki, Elk, Ostróda, 
Miko ajki, jezioro niadrwy, Mamry, Niegocin i inne. Popro ,  
aby jedno z dzieci spróbowa o policzy  jeziora, które s  na Mazurach.

Praca z map

Ucze : 
czyta ze zrozumieniem legend  pt. ,,Król ryb", 
udziela odpowiedzi na pytania,  
klasyfikuje wyrazy na rzeczowniki, czasowniki  
i przymiotniki,  
poprawnie pisze wyrazy z trudno ciami 
ortograficznymi,  
rozpoznaje i nazywa ryby s odkich wód,  
wie, dlaczego Mazury nazywane s   
,,Krain  Tysi ca Jezior", wykonuje rybk  
 z kartonu do zabawy w w dkowanie,  
oblicza obwody: trojk ta, kwadratu i prostok ta.

Wyja nij dzieciom, e Mazury cz sto nazywane s  Krain  Tysi ca 
Jezior, ze wzgl du na ich du e skupisko w tym regionie. Napisz na 
tablicy t  nazw . Dzieci przepisuj  j  do zeszytów. Popro , aby dzieci 
zaprezentowaly swoje zdj cia, pocztówki i foldery turystyczne, które 
przynios y na zaj cia. Poka  wydrukowane z internetu zdj cia ro lin  
i ptaków yj cych na Mazurach, np. krzewika chamedafne, olcha, 
tatarak, kormoran, perkoz, rybo ów, ryby. Stwórzcie razem gazetk

Mazury - Kraina
Tysi ca Jezior

33.4 W Krainie 
Wielkich Jezior

tekst M. Orlonia i J. Tyszkiewicza 
pt. ,,Król ryb", map  Polski, napis  
na gazetk : Mazury - Kraina Tysi ca 
Jezior, kart  pracy z tabel  do 
wpisania rzeczowników, czasowników, 
przymiotników, kilka zdj  wydrukowa- 
nych z internetu przedstawiaj cych 
ro liny i zwierz ta Mazur, wzór rybki  
z kartonu do odrysowania (kilka szt), 
kart  pracy z figurami geometrycznymi 
do obliczania ich obwodów. Rozdaj dzieciom kart  pracy. Pole , aby z tekstu pod tytu em ,,Król ryb" 

wyszuka y i wpisa y do tabelki w karcie kilka rzeczowników, 
czasowników i przymiotników z: „u", „ó", „ ", „rz", „ch". W ramach  
utrwalenia pisowni, pole  by u o y y i napisa y trzy zdania w zeszycie  
z wybranymi wyrazami. Wybrane dzieci g o no czytaj  swoje zdania.

wiczenie gramatyczne

pocztówki, zdj cia - wydruk z internetu, 
foldery turystyczne o Mazurach, kartk  
z bloku technicznego, spinacz, 60 cm 
sznurka, patyk d ugo ci oko o 1 metra, 
no yczki,ta m  klej c , magnez, linijkZaproponuj dzieciom, aby wykona y rybk  z kartki z bloku 

technicznego. Pole  by odrysowa y jej kszta t od wzoru. Nast pnie  
by  przyczpi y do niej spinacz, z patyka, sznurka i magnesu - w dk .  
W ten sposób przygotowane rybki i w dki pos u  do zabawy  
w w dkowanie.

Zabawa w w dkowanie

Rozdaj dzieciom kart  pracy z narysowanymi figurami geometrycznymi: 
kwadraty, trójk ty, prostok ty (kilka figur z podanymi wymiarami i kilka 
z nich do samodzielnego pomiaru). Zapro  dzieci do wicze   
z mierzenia boków figur i obliczenia ich obwodów.

Obliczanie obwodów figur
geometrycznych

umie  map  Polski,  
napisz nazw :  
„Mazury - Kraina Tysi ca Jezior".

napisz: 
nazw  ,,Mazury - Kraina Tysi ca 
Jezior",  
3 zdania z wybranymi wyrazami  
z trudno ciami ortograficznymi.
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Przeczytaj dzieciom wiersz Jerzego Strusi skiego pod tytu em  
,,Mazowsze". Nast pnie wyja nij niezrozumiale wyrazy. Zadaj kilka 
pyta  na temat tekstu. Przyk ady pyta : 
O jakim regionie opowiada autor wiersza?  
W jakim mie cie mieszka poeta, który napisa  ten wiersz?  
Dlaczego ta osoba ,,zwi za a si  sercem" z Mazowszem?

Wiersz ,,Mazowsze" W którym z poznanych regionów Polski 
chia by  zwiedzi  i dlaczego? 
W jaki sposób mo a wyra a  przywi zanie  
i mi o  do regionu, w którym mieszkamy? 

Przedstaw dzieciom prezentacj  multimedialn  zawieraj c  zdj cia  
z: po o eniem Mazowsza na mapie Polski, wa nymi miastami, 
elementami krajobrazu, kultury ludowej na przyk ad: Warszawa, 

owicz, elazowa Wola, P ock, Wis a, Fryderyk Chopin, zespó  
Mazowsze, równina z polami uprawnymi, wierzbami p acz cymi, 
delikatnym storczykiem o nazwie bu awnik czerwony, który jest ro lin  
zagro on  wygini ciem i obj ty ochron .

Poznajemy Mazowsze

Ucze : 
s ucha informacji i wykorzystuje je w rozmowie,  
zna polo enie na mapie Mazowsza i jego miast, 
wskazuje rymy w wierszu,   
odró nia czasy czasownika i prawid owo je stosuje, 
s ucha pie ni regionalnej,  
rozpoznaje elementy w sztuce ludowej Mazowsza, 
opisuje krajobraz Mazowsza,  
rysuje drug  po ow  figury symetrycznej, 
rysuje odbicie lustrzane danej figury.

Napisz na tablicy nazwy: Mazowsze, Warszawa, owicz, elazowa 
Wola, P ock, Wis a, Pa stwowy Zespo  Ludowy Pie ni i Ta ca   
,,Mazowsze", Fryderyk Chopin. Popro  by dzieci przepisa y je 
do zeszytu. Zwró  uwag  na pisowni  tych wyrazów wielk  liter . 
Nast pnie zaproponuj, aby wybra y jedn  z tych nazw, u o y y  
i napisa y z ni  zdanie. Wybrane dzieci mog  przeczyta  efekt prac.

Piszemy wyrazy wielk liter

33.5 Na Mazowszu 

tekst wiersza J. Strusi skiego  
pod tytu em Mazowsze, prezentacj  
multimedialn  o Mazowszu,  
pie  pt. Kuku eczka w wykonaniu 
zespo u Mazowsze, kart  pracy  
do uzupe niania czasownikami  
w czasie tera niejszym, przeszy ym  
i przyszlym, zdj cia z wydrukowanymi 
z internetu wycinankami owickimi  
i kurpiowskimi, kat  pracy do 
rysowania figur w lustrzannym odbiciu.Rozdaj dzieciom kart  pracy.  Wykorzysuj c tekst wiersza popro   

by  uzupe ni y kolumny tabeli czasownikami w czasie tera niejszym, 
przeszy ym i przyszlym. Utrwalamy czasownik

kolorowy papier,  
no yczki,  
klej,  
bia  kartk  papieru.

Odtwórz z internetu (www.youtube.com) pies  zespo u Mazowsze  
pod tytu em ,,Kukuleczka". Porozmawiaj o ludowym stroju m skim  
i e skim tego regionu na specjalne okazje, a tak e nastroju pie ni. Mini koncert ludowy

Zaproponuj dzieciom, aby wed ug wzoru i instrukcji s ownej (przygotuj 
samodzielnie) narysowa y na kartce w kratk  kwadrat o boku d ugo ci 
20 cm. Nast pnie po wyci ciu kszta tu kwadratu pole  by dzieci z o y y 
go dwukrotnie po przek tnej. Na dwóch krótszych bokach trójk ta, 
który powstanie popro  by dzieci narysowa y ma e trójk ty i wyci y  
je wzd u  linii. Po roz o eniu powstanie serwetka z symetrycznym 
wzorem.   

Symetryczna serwetka

napisz na tablicy nazwy: Mazowsze, 
Warszawa, owicz, elazowa Wola, 
P ock, Wis a, Pa stwowy Zespó  
Ludowy Pie ni i Ta ca ,,Mazowsze".

zapisz: nazwy; Mazowsze, Warszawa, 
owicz, elazowa Wola, P ock, Wis a, 

Pa stwowy Zespo  Ludowy Pie ni  
i Ta ca ,,Mazowsze",  
zdanie z wybranym wyrazem.Rozdaj dzieciom kart  pracy, utrwalaj c  symetri  jednoosiow .  

Pole  by dzieci dorysowa y brakuj ce cz ci figur, na przyk ad gwiazdy. 

Figury symetryczne
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3
klasaWypowiedzi na temat utworów poetyckich i poznanych 

fragmentów lektur: ,,Pompon w rodzinie Fisiów"  
i „Dzieci z Bullerbyn". Utrwalenie przymiotnika.  
Uk adanie i pisanie zda  na okre lony temat.  
Opis Pompona. Utrwalenie czasownika. Dzielenie  
wyrazów na sylaby z takimi samymi spó g oskami.

Zabawy matematyczne z wykorzystaniem kostki  
i patyczków. Gra Sudoku.  
Odczytywanie i pisanie liczb znakami rzymskimi.  
Obliczenia zegarowe.  
Mno enie i dzielenie w zakresie 100.

 34.1 Park rozrywki 
– ciekawe miejsce

Poznanie wiersza A. Fronczak pt. ,,Dinopark". 
Wypowiedzi na temtat tre ci wiersza, 
ogl danych zdj  ró nych parków i w asnych 
do wiadcze .  
Pisownia nazw parków wielk  liter .  
Wykonanie z plasteliny figurki dinozaura.  
Utrwalenie przymiotnika.  
Uk adanie i pisanie zda  z nazw  parku.  
Zabawy matematyczne.

Parki narodowe i krajobrazowe - miejsce ochrony 
przyrody. Mapa Polski. Kompas - okre lanie stron wiata. 
 34.2 ,,Pompon  

w rodzinie Fisiów

Tworzenie i pisanie metryczki ksia ki  
J. Olech pt. ,,Pompon w rodzinie Fisiów". 
Wypowiedzi na temat poznanej lektury. 
Gromadzenie wyrazów do opisu Pompona. 
Tworzenie akompaniamentu perkusyjnego  
do rymowanki. Gra Sudoku.  
Samodzielnie opisywanie wygl du bohatera 
poznanej lektury. 

Dzie  Dziecka – sposoby na sp dzanie czasu wolnego. 
Dostrzeganie regu  w spo eczno ci dzieci cej.  
Warto  kole e stwa.  34. Nasze zabawy  

i rozrywki   34.3 ,,Wi niowa 
Spó dzielnia” 

Planujemy lekcj .

Poznanie przygody ,,Dzieci z Bullerbyn"  
A. Lindgren pt. ,,Wi niowa Spó dzielnia". 
Rozmowa o tym, jak mi o i po ytecznie mo na 
sp dzi  czas. Podzia  na sylaby wyrazów,  
które maj  dwie takie same spó g oski obok 
siebie. Wykonanie szyldu ,,Wi niowej 
Spó dzielni". Utrwalenie czasownika w czasie 
przesz ym, tera niejszym i przysz ym.  
Znaki rzymskie - wiczenia utrwalaj ce.

,,Muzykowanie" w zespo ach - dobieranie przez dzieci 
instrumentów perkusyjnych i rytmu do s ów, które 
wypowiedzia  Pompon: ,,ko ek, sto ek, wo ek, roso ek!" 
oraz ,,myszka, kiszka, pliszka, liszka!".  
Poznanie i nauka piosenki pt. ,,To zuchy".  

Lepienie figurki dinozaura z plasteliny. ' 
Wykonanie kredkami i flamastrami szyldu ,,Wi niowej 
Spó dzielni" zach caj cego do kupowania wi ni.  
Praca w grupach. Tworzenie ilustracji do wybranego 
fragmentu tekstu pt. ,,Patrzymy na Wodnika". 
Projektowanie totemu dru yny zuchowej.

34.4 Przygoda  
z wodnikiem

Ciche czyt. ze zrozumieniem tekstu ,,Patrzymy 
na Wodnika". Wskazywanie fragmentów tekstu 
o postaciach fantastycznych. Pisanie 
odpowiedzi do pyta  zwi zanych z przygod   
z Wodnikiem. Zabawa ruchowa ,,GPS". Ocena  
post powania dzieci i tworzenie mapy my li  
,,Zagro enia w lesie". Wykonanie ilustracji  
do wybranego fragmentu poznanego tekstu.  
Obliczenia zegarowe.

Pisanie nazw sprawno ci zucha w programie Word. 
Wykonanie prostego rysunku w kszta cie elipsy  
do wybranej sprawno ci w programie Paint. 
Wklejanie rysunku do Worda. 34.5 W zuchowej 

gromadzie

Poznanie i nauka piosenki pt. ,,To zuchy". 
Spotkanie z dru ynow . Rozmowa na temat 
funkcjonowania i zada  gromady zuchowej. 
Mundur i symbole znaczka Zuch i ZHP. 
Obietnica, prawo i cechy dobrego zucha.  
Wykonanie totemu. Wyrazy z ,,ó". Praca  
ze s ownikiem. Zabawa w tropicieli. Mno enie  
i dzielenie w zakresie do 100 oraz g ównych  
kierunków wiata. wiczenia z kompasem.

wiczenia rzutu do celu w miejscu i w ruchu woreczkami, 
ma ymi pi eczkami, kó kiem ringo, wiczenia z obr cz .
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Przeczytaj dzieciom wiersz Agnieszki Fr czek pod tytu em ,,Dinopark". 
Nast pnie popro  dzieci by udzieli y odpowiedzi na zadane pytania. 
Przyk ady pyta : Jakie miejsce przedstawia autorka wiersza?  
Czy w takim parku mo emy spotka  prawdziwe zwierz ta? Przed czym 
ostrzegaj  s owa wiersza odwiedzajacych ludzi park z dinozaurami? 
Czy zdarzy o si  Wam odwiedzi  park z dinozaurami, je li tak,  
to opowiedzcie o waszych wra eniach.

Wiersz Dinopark Co zrobi by , gdyby na swej drodze stan  
prawdziwy dinozaur? 
Dlaczego ludzie tworz  parki rozrywki? 

Przedstaw dzieciom zdj cia ró nych parków rozrywki. Porozmawiaj  
na temat atrakcji, z których mog  korzysta  dzieci i doro li. Na 
przyk ad: w parku linowym, miejskim, wodnym, miniatur czy zwierz t 
prehistorycznych. Poka  zdj cia przedstawiaj ce Park Krajobrazowy, 
Park Narodowy, Park Etnograficzny, Park Zdrojowy. Pole  by dzieci 
wypowiedzia y si  na temat znaczenia poszczególnych parków.  
Zwró  uwag  na funkcje jakie one pe ni . Wska  je na mapie Polski.

Prezentacja zdj

Ucze : 
wypowiada si  pe nymi zdaniami na termat wiersza 
i w asnych do wiadcze ,  
wymienia parki o ró nym znaczeniu,  
dobiera przymiotniki do podanego rzeczownika, 
samodzielnie opisuje zabawk  - dinozaura, 
wykonuje prac  plastyczn ,  
wspó dzia a w grupie podczas zabaw 
matematycznych,  
podaje poprawne iloczyny. 

Napisz  na tablicy kilka nazw ró nych parków, na przyk ad: Deli Park  
w St szewie, Wielkopolski Park Narodowy, Pyrland Park - Park Linowy 
Pozna  Malta, Skansen Miniatur w Pobiedziskach, P ywalnia Miejska 
Atlantis w Poznaniu. Pole  by dzieci przepisa y te nazwy do zeszytów. 
Zwró  uwag  na pisowni  wyrazów wielk  liter .

wiczenia w pisowni
wielk liter

34.1 Park rozrywki – 
ciekawe miejsce

zdj cia przedstawiaj ce  
znane parki rozrywki,  
map  Polski, 
kart  pracy na dobieranie 
przymiotników do podanego 
rzeczownika oraz zestaw patyczków, 
dla ka dego dziecka.

Zaproponuj dzieciom wykonanie z plasteliny figurki dinozaura.  
Po sko czeniu prac zorganizuj wspólnie wystawk  prac, po czon   
z krótkimi wypowiedziami wszystkich dzieci. Praca plastyczna

plastelina,  
zdj cia i pami tki z odwiedzonych 
wcze niej parków,  
kostki do gry. 

Rozdaj dzieciom kart  pracy. Pole  by wyszuka y przymiotniki  
w zbiorze ró nych wyrazów: las, narodowy, piewa , linowy, czerwiec, 
krajobrazowy, jedzie, miejski, motylek, wodny, rozmawia, rozrywki. 
Popro , aby po czy y przymiotniki z rzeczownikem ,,park". Pole   
by u o y y i napisa y zdania z wybranym rodzajem parku. Przyk ady:  
W parku wodnym jest statek piratów. Park miejski jest pe en kwitn cych 
kwiatów. W wakacje odwiedzimy Park Narodowy Bory Tucholskie.

Karta pracy

Zapro  dzieci do udzia u w zabawach matematycznych. Podziel dzieci 
na grupy. Rozdaj patyczki i kostki. 

Zabawy matematyczne
w grupach

umie  map  Polski,  
napisz nazwy ró nych parków, np.: 
Deli Park w St szewie,  
Wielkopolski Park Narodowy.

zapisz: nazwy ró nych parków  
ze szczególnym zwróceniem uwagi  
na pisowni  wyrazów wielk  liter , np.: 
Deli Park w St szewie,  
Wielkopolski Park Narodowy.

przynie  do szko y ksi k  Joanny 
Olech ,,Pompon w rodzinie Fisiow".

Przyk ady zabaw: 
1. zaproponuj uk adanie z patyczków dat swoich urodzin, 
2. popro  o przeliczenie patyczków ka dej osoby w grupie i ich dodanie 
3. dwukrotne kulanie kostk  przez pierwsze dziecko w grupie  
i mno enie liczb tych oczek przez nast pne, sekwencj  powtarza  
ka de dziecko.

Przyk ady zabaw
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w rodzinie Fisiów", w tym samym czasie dzieci ogl daj  egzemplarze 
wypo yczone z biblioteki lub w asne przyniesione w domu.  
Popro , aby wybrane dzieci przeczyta y g o no: tytu  ksi ki, nazwisko  
i imi  autora, ilustratora, nazw  wydawnictwa.  
Wspólnie stworzcie metryczk  ksi ki na tablicy, a dzieci w zeszytach. 

Wymie  cechy ciekawego bohatera. 
 
Gdyby  zmieni  si  w Pompona, to w jaki sposób 
komunikowa by  si  z Malwin  i Gniewoszem? 
 
 

Wprowadzenie

Przeczytaj g o no fragment lektury J. Olech pod tytu em ,,Pompon  
w rodzinie Fisiów". Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci lektury. 
Zadaj dzieciom kilka pyta  na temat poznanej lektury.  
Przyk ady pyta :  
Kim s  bohaterowie lektury? Gdzie mieszkaj  Fisiowie?  
Co lubi robi  Malwina, a co Gniewosz?  
Co przydarzy o si  Gniewkowi w azience? Kim by  Pompon? 

Ucze : 
pe nymi zdaniami odpowiada na zadane pytania, 
wyszukuje w tek cie informacje na okre lony 
temat i poprawnie zapisuje je w zeszycie, 
opisuje bohatera lektury - Pompona na podstawie 
wyszukanych fragmentów z ksi ki  
i zgromadzonego s ownictwa,  
odtwarza rytm na wybranym instrumencie 
perkusyjnym,  
samodzielnie uzupe nia Sudoku brakuj cymi 
liczbami.

Czytanie fragmentu 
lektury

lektur  ,,Pompon w rodzinie Fisiów" 
Joanny Olech,  
arkusz szarego papieru  
do gromadzenia s ownictwa  
do opisu Pompona,  
flamaster,  
komplet instrumentów pekusyjnych,  
kart  pracy: Sudoku.

Popro  dzieci by wyszuka y w poznanym fragmencie tekstu i g o no 
przeczyta y (wybrane dzieci) zdania opisuj ce wygl d i zachowanie 
Pompona. Wspólnie stwórzcie i zapiszcie na arkuszu szarego papieru 
s ownictwo potrzebne do opisu Pompona, na przyk ad: zwierz tko, 
stworek, smok, zwierz , potworek, wygl da , by  podobny, przypomina , 
przebywa , pokryty by , uski, piszczal, gada , bulgota , ma y, zielony, 
wystraszony, siedzia .

34.2 ,,Pompon  
w rodzinie Fisiów"

Praca z tekstem

,,Muzykowanie" w zespo ach. 
Podziel dzieci na 3 - 4 zespo y i zaproponuj, aby wybra y instrumenty 
perkusyjnyjne, które pomog  im zilustrowa  rytm  do s ów 
wypowiedzianych przez Pompona: ,,ko ek, sto ek, wo ek, roso ek!" 
oraz ,,myszka, kiszka, pliszka, liszka!". 
Pole  podj cie próby gry na instrumentach perkusyjnych.  

ksi k  Joanny Olech  
,,Pompon w rodzinie Fisiów".

Zabawa muzyczna

napisz metryczk  poznanej lektury, 
umie  arkusz z zapisanym s ownictwem 
do opisu Pompona.

przeczytaj dowolny fragment poznanej 
lektury i nauczy  si  go opowiada ,  
 
przynie  do szkoly ksi k  Astrid 
Lindgren pod tytu em  
,,Dzieci z Bullerbyn".

samodzielnie opisa  wygl d Pompona - bohatera 
poznanej lektury.

Rozdaj dzieciom kart  pracy z Sudoku. Zadaniem dzieci jest samodzielne 
uzupe nienie diagramu Sudoku o brakuj ce liczby  od 1 do 6 w taki 
sposób, aby w ka dej kolumnie i w ka dym wierszu si  nie powtórzy y.

Gra Sudoku zapisz metryczk  poznanej lektury, 
utwórz opis Pompona.
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Przeczytaj g o no fragment lektury Astrid Lindgren ,,Dzieci z Bullerbyn" 
- Wi niowa Spó dzielnia. Porozmawiaj o tym, jak mi o i po ytecznie 
bohaterowie ksi ki sp dzili czas. Zadaj kilka pyta : Co wymy li  
Lasse? Jak  spó dzielni  za o y o rodze stwo? Kto pomaga  przy 
zrywaniu wi ni? W jakim miejscu dzieci postanowi y sprzedawa  
wi nie? W jaki sposób Lasse chcia  zach ci  kierowców do 
zatrzymania si ? Czy by o to bezpieczne? Na jaki pomys  wpad y dzieci

Poznanie fragmentu lektury Jak zach ci by  ludzi do kupowania wi ni? 
U ó  has o reklamuj ce wi nie. 

Popro , aby dzieci wyszuka y w poznanym fragmencie imiona dzieci,  
w których znajduj  si  dwie takie same spó gloski: Lasse, Bosse, Britta, 
Olle, Anna. Napisz je na tablicy, a dzieci w zeszytach dziel c je na 
sylaby wed ug wzoru: Lasse - Las-se. Podejmij próby podawania przez 
dzieci innych wyrazów z dwoma takimi samymi spó g oskami. Przyk ad: 
wanna, panna, inny, oddany, wonny, ch onny, ochronny, oddany. Pole  
napisanie tych wyrazów w zeszytach i samodzielny podzia  na sylaby.

wiczenie j zykowe

Ucze : 
uwa nie s ucha czytanego fragmentu lektury, 
wypowiada si  pe nymi zdaniami na temat tre ci, 
dzieli wyrazy na sylaby, w których znajduj  si  
obok siebie dwie takie same spó g oski,  
do podanych czasowników w liczbie mnogiej 
czasu przesz ego tworzy czasowniki w czasie 
tera niejszym i przyszlym,  
wspó pracuje zgodnie w grupie przy wykonaniu 
szyldu, przyporz dkowuje liczbom arabskim znaki 
rzymskie,  
samodzielnie wykonuje polecenia. 

Zaproponuj, aby dzieci wykona y kredkami i flamastrami  
szyld ,,Wi niowej Spó dzielni" zach caj cy do kupowania wi ni.  
Podziel dzieci na grupy. Zorganizuj wystawk  prac po czon   
z krótkim komentarzem przez lidera ka dej grupy. 

Praca plastyczna

34.3 ,,Wi niowa 
Spó dzielnia”

egzemplarz lektury Astrid Lindgren  
pod tytu em ,,Dzieci z Bullerbyn", 
du e arkusze bia ego brystolu  
dla 4 grup, kart  pracy dla ka dego 
dziecka z czasownikami w liczbie 
mnogiej (3 osoba) czasu przesz ego  
do tworzenia czasowników w czasie 
tera niejszym i przysz ym (3 osoba), 
kart  pracy: utrwalenie znaków 
rzymskich.

Rozdaj dzieciom kart  pracy z czasownikami w liczbie mnogiej  
(3 osoba) czasu przesz ego do tworzenia czasowników w czasie 
tera niejszym i przysz ym (3 osoba) wed ug wzoru: czytali my - 
czytamy, przeczytamy, za o yli my - zakladamy - za o ymy. 

wiczenie gramatyczne

ksi k  Astrid Lindgren pod 
tytu em ,,Dzieci z Bullerbyn",  
kredki, flamastry, klej, no yczki,  
ró ne materia y ozdobne  
do wykonania szyldu.Popro , aby dzieci wyszukaly w tek cie lektury inne czasowniki  

w liczbie mnogiej (3 osoba) czasu przesz ego. Pole  by dopisa y  
je w karcie pracy i utworzy y do nich czas tera niejszy i przysz y  
wed ug wcze niejszego wzoru.    

wiczenia ci g dalszy

Rozdaj dzieciom kart  pracy. wiczenie polega na: 
1) zapisywaniu podanych liczb arabskich znakami rzymskimi.  
Przyk ady: 8 - VIII, 3 - III, 9 - IX, 4 - IV, 2 - II, 12 - XII, 10 - X, 6 - VI, 1 - I, 
7 - VII, 11 - XI, 5 - V,  
2) odszyfrowywaniu zakodowanego zdania: 
przyporz dkowaniu w tabelce znaków rzymskich rosn co z podanymi

Znaki rzymskie

napisz imiona dzieci: Lasse, Bosse, 
Britta, Olle, Anna oraz inne wyrazy 
proponowane przez dzieci  
z podwójny mi spó g oskami, 
podzielone na sylaby.

zapisz imiona: Lasse, Bosse, Britta, 
Olle, Anna oraz inne wyrazy  
z podwójnymi spó g oskami,  
podzielone na sylaby.

literami (XII-i,  V- ,  VII-a,  XI-k,  I-L,  X-d,  III-b,  VIII-g,  II-u,  IX-a,  IV-i,  
VI-z). Rozwi zanie zadanie brzmi: „Lubi  zagadki".

Rozwi zania zadania
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Popro , aby dzieci przeczyta y po cichu ze zrozumieniem fragment 
lektury Dzieci z Bullerbyn pod tytu em ,,Patrzymy na Wodnika". 
Zainicjuj swobodne rozmowy na temat poznanego tekstu, nastroju, 
który towarzyszy  bohaterom podczas wizyty w m ynie i nocnej 
wyprawie. Popro , aby dzieci wyszuka y i odczyta y fragmenty 
dotycz ce postaci fantastycznych i ich ulubionych czynno ci. 

,,Patrzymy na Wodnika" Jak wyobra asz sobie wodnika? 
Co by  zrobi , gdyby  spotka  wodnika?

Rozdaj dzieciom kart  pracy. Pole  by samodzielnie u o y y i napisa y 
odpowiedzi na postawione pytania. Przyk ady: Dok d wybra y si  dzieci 
z tatusiem? O kim opowiedzia  pan Jan? Co postanowi y zrobi  dzieci  
w tajemnicy? Kiedy dzieci wyruszy y ogl da  wodnika? Któr dy wiod a 
droga do zapory m y skiej? Co czu y dziewczynki w oczekiwaniu na 
sygna  Lasse'go? Kogo zobaczy y dziewczynki na kamieniu? Jak  pio- 
senk  gra  Lasse?. G o ne czytanie odpowiedzi przez wybrane dzieci.

Piszemy odpowiedzi
na pytania

Ucze : 
wypowiada sie na temat poznanego tekstu, 
wskazuje w tek cie postaci fantastyczne  
i czynno ci, które mog  wykona ,  
uk ada i zapisuje odpowiedzi na postawione 
pytania,  
wie, jakie zagro enia niesie las podczas zabawy  
i bez opieki doros ych,  
ilustruje wybran  scen  do poznanego fragmentu 
lektury,  
dokonuje poprawnych oblicze  zegarowych.

Zaproponuj zabaw . Wybrane dziecko z zas oni tymi oczami omija 
ustawione ,,przeszkody" s uchaj c podpowiedzi pozosta ych.  
Przyk ad: id  trzy kroki do przodu, skr  w lewo, zatrzyaj si , pochyl si  
i zrób dwa kroki do przodu, skr  w prawo, id  pi  kroków do przodu, 
skr  w lewo i przejd  do przodu dwadzie cia ,,tip-topów". 
Zabaw  mo na powtórzy  kilka razy (równie  w parach). 

Zabawa w ,,GPS"

34.4 Przygoda  
z Wodnikiem

ksi k  Astrid Lindgren  
pod tytu em ,,Dzieci z Bullerbym",  
kart  pracy do uk adania i pisania 
odpowiedzi na postawione pytania, 
arkusz szarego papieru do tworzenia 
mapy my li na temat: 
,,Zagro enia w lesie",  
zegar elektroniczny i zwyk y.

Zainicjuj swobodne rozmowy o tym, czy bohaterowie ksi ki powinni 
sami wybra  si  noc  przez las, aby zobaczy  wodnika. Wspólne 
stwórz map  my li na temat „Zagro enia w lesie". Dzieci podaj  
przyk ady niebezpiecze stw, które czyhaj  na dzieci w lesie.  
Nanie  propozycje dzieci na mapy my li.

Mapa my li
,,Zagro enia w lesie"

ksi k  Astrid Lindgren pod 
tytu em ,,Dzieci z Bullerbym",  
bia  kartk  bloku technicznego,  
farby, p dzle,  
zegary wykonane z tektury. Przyk ady: mo na zab dzi , zaatakuje nas dzikie zwierz , mo emy  

przestraszy  si  ró nych odg osów, mo emy skr ci  lub z ama  nog  
uciekaj c ze strachu, chodz c po lesie mo e uk si  nas kleszcz. 
Zaproponuj dzieciom, aby wykona y farbami plakatowymi ilustracj   
do wybranego fragmentu poznanego tekstu pod tytu em ,,Patrzymy  
na Wodnika". Pole  zorganizowanie wystawki prac po czonej  
z krótkim komentarzem na temat prac plastycznych.

Praca plastyczna

Przypomnij dziecom poj cia: „kwadrans", „doba". Popro , aby odczyta y 
wskazane godziny na zegarze elektronicznym, cyfrowym. Zapisz te 
godziny na tablicy, a dzieci w zeszytach. Zadaj dzieciom pytania. Obliczenia zegarowe

umie  map  my li pod tytu em 
,,Zagro enia w lesie",  
napisz: wybrane godziny i rozwi zania 
do zada  tekstowych utrwalaj cych 
obliczenia zegarowe.

zapisz:  
prezentowane na zegarach godziny, 
rozwi zania zada  tekstowych 
utrwalaj cych obliczenia zegarowe.

nauczy  si  opowiada  wed ug planu 
w wype nionej odpowiedziami karcie 
pracy ,,Patrzymy na Wodnika".

Przyk ady pyta :  
1) „Ile kwadransów up yn o od wyj cia do m yna o godz. 7:00,  
je li dzieci dotar y na miejsce o godz. 7:45?".  
2) „Lasse swój koncert na grzebieniu rozpocz  o godz. 12:15.  
Ile kwadransów trwa  koncert, je li sko czy  gra  o godz. 12:45?". 
Podobnie realizuj wed ug w asnego pomys u.

Przyk ady zada



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

C r
dzieci

WWW.PROGRAM.4ELT.PL 3
klasa

Zaproponuj dzieciom wys uchanie piosenki pod tytu em ,,To zuchy". 
Porozmawiaj na temat tre ci piosenki. Zaprezentuj elementy munduru 
zucha, przyk adowego totemu i jego znaczenia w gromadzie zuchów. 
Naucz dzieci piewa  piosenk  pod tytu em ,,To zuchy".

Piosenka ,,To zuchy" Czy ka dy zuch jest dzielny jak zuch? 
Czy chcia by nale e  do dru yny zuchowej?

Zapro  dru ynow , która opowie dzieciom o zasadach funkcjonowania 
gromady zuchowej i zada  jakie mo e realizowa  wype niaj c czas 
wolny. Przedstaw plansz  ze znaczkami: „ZUCH" i „ZHP".  Wyja nij 
znaczenie symboli tych znaczków. Popro , aby dru ynowa 
odpowiedzia a na pytania dzieci. Przyk ady: „Kto mo e by  zuchem?". 
„Jakie cechy powinien mie  zuch?". „Co robi  zuchy na zbiorkach?". 
„Co to jest obietnica zuchowa?". „Co oznaczaj  gwiazdki zuchowe?".

Spotkanie z dru ynow

Ucze : 
piewa piosenk  pt. ,,To zuchy",   

uczestniczy w rozmowie z dru ynow ,  
s ucha wypowiedzi innych i zadaje pytania na 
temat gromady zuchowej,  
zna zasady funkcjonowania dru yny zuchowej, 
odczytuje symbole znaczka zuchowego  
i harcerskiego, zna obietnic  i prawo zucha, 
poprawnie pisze wyrazy z ,,ó" korzystaj c  
ze s ownika ortograficznego,  
mno y i dzieli w zakresie 100, uczestniczy  
w zabawach z elementami podchodów.

Popro , aby wybrane dziecko g o no odczyta o „Obietnic  zucha"  
i „Prawa zucha" (w kilku krótkich punktach). Porozmawiaj o tym,  
jakimi cechami powinien charakteryzowa  si  zuch: dzielny, mówi 
prawd , pami ta o obowiazkach, pomaga innym, stara sie by   
coraz lepszy. Dzieci mog  poda  przyk ay sytuacji, w których  
te cechy s  przydatne i istotne.

Obietnica zucha.
Prawo zucha

34.5 W zuchowej 
gromadzie

elementy munduru zucha,  
plansz  ze znaczkiem zucha i ZHP, 
piosenk  na CD pt. ,,To zuchy",  
plasz  z zapisan  obietnic  i prawem 
zucha, kart  pracy utrwalaj c  
pisowni  wyraów z ,,ó",  
karteczki z zapisanymi zadaniami  
na mno enie i dzielenie dla 3 dru yn 
(dla ka dej dru yny inne),  
3 kompasy.  

Zaproponuj, aby dzieci samodzielnie wykona y totem dla gromady 
zuchowej wed ug w asnego pomys u. Stwórz wystawk  wykonanych 
totemów pol czon  z wyja nieniem znaczenia zawartych w nich 
symboli.

Praca plastyczna

s owniki ortograficzne,  
bia e kartki bloku rysunkowego  
do projektowania totemu,  
kredki.

Rozdaj karty pracy, w której dzieci b d  uzupe nia  wyrazy z brakuj c  
liter  ,,u" lub ,,ó" w oparciu o s ownik ortograficzny. Przyk adowe 
wyrazy: zbiórka, dru yna, wiewiórka, jaskó ka, d ugopis, sznurówka, 
szkó ka, szóstka, murek, ósemka, pazurki, mundur. Popro  dzieci  
by uporz dkowa y wyrazy w kolejnosci alfabetycznej i zapisa y je  
w zeszytach.

wiczenia ze s ownikiem

Zapro  dzieci do udzia u w zabawach zuchowych na boisku szkolnym. 
Podziel klas  na 3 dru yny. Na starcie (w ró nych miejscach boiska) 
przeka  dzieciom karteczki z zapisanymi pi cioma przyk adami 
mno enia i dzielenia, oraz podanymi kierunkami wiata. Ka da dru yna 
musi wyliczy  zadania, których wyniki oznaczaj  liczb  kroków  
do pokonania w odpowiednim kierunku pos uguj c si  kompasem. 
Przyk ad: 5 x 7 = .... Pó noc (N), 48 : 8 = .... Zachód (W).

Zabawa zuchowa
z elementami matematyki

umie : elementy munduru zucha, 
plansz  ze znaczkiem zucha i ZHP, 
plasz  z zapisan  obietnic  i prawem 
zucha.

zapisz wyrazy z trudno ciami 
ortograficznymi w kolejno ci 
alfabetycznej.

u o y  i napisa  po jednym zdaniu  
z wyrazami: wiewiórka, jaskó ka, 
sójka, ósemka, szóstka.

Dru yny powinny dotrze  do 3 miejsc z ukrytymi karteczkami. 
Na zako czenie zabawy powied : ,,Brawo! Jeste cie tropicielami"

Zako czenie
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Człowiek - najlepsza inwestycja

3
klasaWypowiedzi na okre lony temat.  

Czytanie ze zrozumieniem tekstów i zda .  
Udzielanie odpowiedzi na zadany temat.  
Zmi kczenia i g oski mi kkie. Uk adanie i pisanie zda . 
Utrwalenie cz ci mowy: rzeczownik, czasownik, 
przymiotnik. Pisownia wyrazów z ,,rz".

35.1 Spotkanie  
z ratownikiemDodawanie, odejmowanie, porównywanie, mno enie  

i dzielenie w zakresie 100. Powtórzenie.  
Utrwalenie jednostek d ugo ci: centymetr, kilometr.

Rozmowa z ratownikiem medycznym. 
Zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Powiadamianie o wypadku. 
Wyposa enie apteczki pierwszej 
pomocy. Pisanie okre le   
do rzeczowników. Uk adanie i pisanie  
zda  z wybranymi rzeczownikami.  
Mno enie i dzielenie do 100.

Ogie , woda, wiatr, susza - gro ne ywio y. 
Post powanie w sytuacji po aru, burzy, wichury  
i innych kl sk ywio owych. 35.2 Przy ognisku

Poznanie wiersza pt. ,,Ognisko"  
W. Fabera. Nastróju wiersza.  
Wyrazy z g oskami mi kkimi i ich zmia- 
na na zmi kczenia. Prezent. ,,Zasady 
wypoczynku przy ognisku”. Utrwalanie 
liter, g osek i sylab. Gro ne ywio y.  
Nauka piosenki pt. ,,Roz piewany las". 
Rozwi zywanie zada  ró nych.

Wyposa enie apteczki.  
Rozmowa o pomocy dla osób poszkodowanych  
w wypadku i po przej ciu gro nego ywio u. 35. Wakacji czas!

35.3 Przygoda 
Marudka i Pogodka

Czytanie tekstu E. Zubrzyckiej 
pt. ,,Marudek i Pogodek na wakacjach". 
Wypowiedzi na temat zagro e   
ze strony wody oraz innych ywio ów. 
Zasady bezpiecze stwa nad wod . 
Projektowanie znaku ostrzegawczego, 
dotycz ce k pieli.  
Obliczenia do 100 - zadania ró ne.

Piosenka „Roz piewany las".  
Nazwy wykonawców utworów muzycznych. 

piewanie ,,Mazurka Dabrowskiego" i piosenki  
pt. „Wakacji czas".

Praca plastyczna - rysowanie o ówkiem pracy  
pt. „Roz piewany las”.  
Co to jest grafika?  
Projektowanie znaku zakazu wyst puj cego nad wod .

35.4 Bezpieczne 
wakacje

Prezentacja multimedialna na temat  
,,Ró nych sposobów sp dzania 
wakacji". Uk adanie i pisanie zda   
,,Kodeks bezpiecznego wypoczynku". 

wiczenia z kompasem.Kierunki wiata 
i i ch skróty. Pisownia wyrazów z ,,rz". 
Pisanie zda . Utrwalenie jednostki 
d ugo ci cm, km. Zadania ró ne.

Lekcje twórczo ci  
dla najm odszych.

Pisanie w programie Word. 
Tworzenie listy rzeczy - wyposa enie apteczki. 
Zapisywanie pliku. 
Drukowanie listy.

 35.5 egnamy si  
ze szko

Uroczyste zako czenie roku szkolnego 
Udzia  w uroczysto ci szkolnej. 

piewanie ,,Mazurka D browskiego"  
i piosenki ,,Wakacji czas". Rozdanie 
wiadectw uko czenia klasy III. 

Spotkanie z wychowawc . Zasady 
bezpiecznego sp dzania wakacji. 
Sk adanie wakacyjnych ycze .

wiczenia doskonal ce uderzenia i przyj cia pi ki nog . 
Strza y do bramki z miejsca.  
Zabawy z u yciem pi ek, np. ,,Dwa ognie", ,,Pi ka pa y".
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Zorganizuj spotkanie z ratownikiem medycznym. Popro   
go o udzielenie odpowiedzi na pytania: „W jakich sytuacjach potrzebny 
jest ratownik medyczny?". „Jakie s  zasady udziela nia pomocy 
przedmedycznej?". „Czy dzieci te  mog  udzieli  pierwszej pomocy?". 
„Co zrobi , gdy w pobli u wypadku nie ma doros ych osób?".  
Ratownik prezentuje poprawny sposób wzywania pomocy,  
a tak e udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Spotkanie z ratownikiem
medycznym

Jakie informacje trzeba przekaza  wzywaj c 
pomoc? 
Jakie cechy powinien mie  ratownik? 
 

Przypomnij dzieciom numery alarmowe. Zaproponuj, aby dzieci 
odegra y role: zg aszaj cego wypadek i osoby odbieraj cej zg oszenie.  
Podziel dzieci w pary.  Ka da para prowadzi rozmow  telefoniczn  
wzywaj c pomoc do poszkodowanego z zachowaniem niezb dnych 
informacji: podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu,  
opisu  wydarzenia, podanie adresu miejsca wypadku lub innego punktu 
odniesienia, a tak e tego co dzieje si  z poszkodowanym.

Numery alarmowe,
odgrywanie ról

Ucze :  
uwa nie s ucha wypowiedzi ratownika,  
zadaje pytania zwi zane z udzielaniem pierwszej 
pomocy, wymienia numery alarmowe, odgrywa 
wybran  rol  - wzywaj cego pomoc przez telefon, 
wie co musi by  w apteczce pierwszej pomocy  
i czego u y  w razie potrzeby do udzielania 
pomocy poszkodowanemu, dobiera w a ciwe 
okre lenia (przymiotniki) do podanych 
rzeczowników, uk ada i pisze zdania na podany 
temat, rozwi zuje zadania ró ne na mno enie  
i dzielenie w zakresie 100.

Zaprezentuj zawarto  apteczki pierwszej pomocy. Porozmawiaj  
z dzie mi na temat niezb dnych rzeczy znajduj cych si  w apteczce, 
na przyk ad: banda y ró nej szeroko ci, opaski uciskowej, koca 
foliowego, plastrów z opatrunkiem, no yczek, chusty trójk tnej, 
r kawiczek gumowych (jednorazowego u ytku), agrafki, chusteczki  
do sztucznego oddychania. Popro  dzieci o wyja nienie:  
„Do czego mog  przyda  si  przedmioty znajduj ce si  w apteczce?"

Apteczka pierwszej pomocy

35.1 Spotkanie  
z ratownikiem 
medycznym

apteczk  pierwszej pomocy,  
plansz  z numerami alarmowymi,  
kart  pracy: dobieranie okre le   
do rzeczowników,  
kart  pracy z zadaniami ró nymi na 
mno enie i dzielenie w zakresie 100.

Rozdaj dzieciom kart  pracy, w której dobior  i dopisz  okre lenia 
do podanych rzeczowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
poprawno  ortograficzn . Przyk ady: „banda  – szeroki", „opaska – 
uciskowa", „chusta – trójk tna", „koc – foliowy", „r kawiczki – gumowe".

Karta pracy - dobieranie
okre le

Zaproponuj dzieciom samodzielne uk adanie i pisanie w zeszytach 
zda  z dwoma wybranymi z karty pracy rzeczownikami  
i ich okre leniami. Przyk ad:  
„Piel gniarka za o y a gumowe r kawiczki, aby da  mi zastrzyk".  
Pole  g o ne czytanie napisanych zda  przez wybrane dzieci.

Uk adanie i pisanie zda

Rozdaj dzieciom kart  pracy, w której b d  rozwi zywa  zadania ró ne 
na mno enie i dzielenie w zakresie 100.  
Przyk ad: 
„Do podanych dzia a  nale y wpisa  wyniki i otoczy  p telkami liczby 
parzyste – 8 x 5 = ..., 48 : 8 = ..., 81 : 9 =..."

Mno enie i dzielenie
w zakresie 100

umie  plansz  z numerami 
alarmowymi.

napisz u o one samodzielnie zdania  
z dwoma wybranymi z karty pracy 
rzeczownikami i ich okre leniami;  
„Piel gniarka za o y a gumowe 
r kawiczki, aby da  mi zastrzyk".Nast pnie pole  rozwi zanie zada  tekstowych. Przyk ad: 

„Przed wycieczk  szkoln  pani kupi a do apteczki 9 banda y  
z opatrunkiem, ka dy po 6 z  oraz 5 buteleczek wody utlenionej po 8 z . 
Ile z otych zap aci a pani?". 
Wspólnie z dzie mi rozwi  kolejne zadania opracowane na wzór 
podanych przyk adów.

Rozwi zywanie zada
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Przeczytaj dzieciom  wiersz W. Fabera ,,Ognisko".  
Zadaj kilka pyta  na temat jego tre ci. Przyk ady: 
„Jakie uczucia mo e budzi  ognisko?"  
„O czym mog  my le  osoby wpatruj ce si  w p omienie ogniska?"  
„Dlaczego ognisko mo e by  mi  form  wypoczynku?"

Wiersz ,,Ognisko" Czy lubisz sp dza  wieczory przy ognisku? 
Co jest w tym najfajniejszego? 

Popro  by dzieci wyszuka y w wierszu fragment opisuj cy ognisko. 
Wybierz dziecko, które g o no przeczyta ten fragment. Pole  by dzieci 
wyszuka y w tek cie i odczyta y wyrazy z g oskami mi kkimi. Napisz  
je na tablicy, a nast pnie pole  by zmieni y je tak, by powsta y wyrazy 
ze zmi kczeniami wed ug wzoru: „si d my – siedzie ", „marze  – 
marzenia", „ogie  – ognisko". Popro  by dzieci przepisa y wyrazy  
do zeszytu i wyró ni y spó g oski mi kkie i zmi kczenia. 

Praca z tekstem

Ucze : 
uwa nie s ucha tre ci wiersza czytanego  
przez nauczyciela, odpowiada na postawione 
pytania, wypowiada si  pe nymi zdaniami, 
wymienia zasady bezpiecznego organizowania 
ogniska, zna zagro enia po arem, susz , 
poprawnie dokonuje oblicze  w zakresie 100.

Przedstaw prezentacj  multimedialn  ,,Zasady bezpiecznego 
wypoczynku przy ognisku”. Porozmawiaj z dzie mi na temat 
przedstawionych sytuacji (bezpiecznych i niebezpiecznych).  
Zwró  szczególn  uwag  na zachowanie zasad bezpiecze stwa 
przeciwpo arowego w pobli u zabudowa  i terenu le nego.

Prezentacja multimedialna

35.2 Przy ognisku

prezentacj  multimedialn   
o bezpiecznym wypoczynku  
przy ognisku,  
tekst wiersza „Ognisko",  
kart  pracy z tabel  do utrwalenia 
sylab, g osek, liter, spó g osek  
i samog osek. 

Rozdaj dzieciom kart  pracy do samodzielnego uzupe nienia kolumn 
tabeli w liczb  sylab, g osek, liter, samog osek i spó g osek z podanymi 
wyrazami: ognisko, marzy , siedzie , iskrzy , p omyczki.  
W ramach utrwalenia popro , aby u o y y i napisa y w zeszytach zdania 
z wybranym wyrazem. Przyk ad: „Przy ognisku nale  siedzie   
w bezpiecznej odleg o ci".

Karta pracy

kartk  bia ego papieru, o ówek.

Zaprezentuj dzieciom piosenk  „Roz piewany las”. Wspólne wyja nijcie 
poj cia: solo, duet, chór, zespó , orkiestra. Naucz dzieci piewa  
poznan  piosenk . Zaproponuj, aby wybrani uczniowie za piewali 
piosenk  solo, w duecie, chórem oraz w zespole z wykorzystaniem 
instrumentów perkusyjnych.

,,Roz piewany las"

Przedstaw dzieciom plansze z ywio ami: ogie , wiatr. Przyk ady: 
z po aru lasu, z po aru zabudowa  mieszkalnych, po amane drzewa  
i zniszczone domy. Popro , aby dzieci udzieli y odpowiedzi na pytania:
„Dlaczego ogie  i wiatr s  ywio ami?"  
„Kto lub co mo e doprowadzi  do po aru?" 
„Jak nale y post powa  podczas po aru, a jak podczas huraganu  
czy burzy?"

Rozmowa o ywio ach

umie  plansze z ywio ami:  
ogie , wiatr.

napisz zdania z wybranym, z karty 
pracy, wyrazem.

przedstaw krótk  i zmy lon  
przygod , któr  chcia by  opowiedzie  
uczestnikom ogniska.

Zaproponuj dzieciom rozwi zywanie zada  na dodawanie, 
odejmowanie, mno enie i dzielenie w zakresie 100.  
Przyk ad: uzupe nianie dzia a  znakami „+", „-", „x", w taki sposób  
by zachowa  poprawno  zapisów:  
„6 x 8 = 20 czy 28?",  
„45 : 9 = 5 czy 6?" 
W podobny sposób zrealizuj kolejne w asne przyk ady.

Rozwi zywanie zada
ró nych
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tekstu Ewy Zubrzyckiej ,,Marudek i Pogodek na wakacjach". Zainicjuj 
swobodn  rozmow  na temat jego tre ci. Zadaj kilka pyta  do poznanej 
przygody:  
„Kto jest bohaterem przeczytanego tekstu?". 
„Czy przygoda Marudka i Pogodka jest zabawna czy smutna?".  
„Który z chlopców jest ostro ny, a który bezmy lnie korzysta z k pieli?". 
„Co mog oby si  sta , gdyby w wodzie by y chemikalia?"  
„Czy ch opcy mogli korzysta  z basenu bez opieki doros ych?"  
„Jak mo na oceni  zachowanie ch opców?"

Gdyby  zmieni  si  w rzek  lub jezioro, c 
o chcia by  powiedzie  ludziom wypoczywaj cym 
nad wod ? 
Który ywio  jest najsilniejszy? 

,,Marudek i Pogodek  
na wakacjach"

Popro  by wybrane dzieci odczyta y z planszy zasady bezpiecznego 
korzystania z k pieliska w formie zakazów i nakazów. Wyja nij dlaczego 
powinni my przestrzega  ka d  z proponowanych zasad: 
1.P ywaj tylko w k pieliskach strze onych. 
2.Korzystaj z k pieli w obecno ci ratownika lub rodziców. 
3.Nie wchod  do wody nagrzany od s o ca czy po zabawie sportowej. 
4.Nie skacz do wody w niedozwolonym miejscu. 
5.Nie zanieczyszczaj kapieliska rodkami myj cymi i otoczenia odpadkami. 
(mo na doda  inne zasady wed ug w asnego pomys u). 

Ucze : 
czyta ze zrozumieniem fragment tekstu 
o ,,Przygodach Marudka i Pogodka",  
odpowiada na zadane pytania do poznanego 
tekstu, dokonuje oceny post powania ch opców, 
zna zasady bezpiecznego korzystania z kapieliska, 
samodzielnie projektuje znak zakazu stosowanego 
nad wod , rozró nia i tworzy czasowniki w czasie 
przesz ym, tera niejszym i przysz ym, dokonuje 
poprawnych oblicze  w zakresie 100 stosuj c 
rózne znaki matematyczne,  
zna numer alarmowy WOPR. 

Zasady bezpiecze stwa 
nad wod

dwa, trzy znaki zakazu wyst puj ce 
nad wod , plansz  z zasadami 
bezpiecznego korzystania z k pieliska 
w formie zakazów i nakazów, zdj cia  
z internetu przedstawiaj ce ,,wod " 
jako gro ny ywio , tabel  z podanymi 
czasownikami do tworzenia czasu 
przesz ego, tera niejszego, przysz ego 
wed ug podanego wzroru,  
kart  pracy utrwalaj c  liczenie  
w zakr gleniu do 100.

Zaprezentuj numer alarmowy WOPR: 601 100 100 i numer alarmowy 112.  
Wymie  przyk ady sytuacji w której si  go stosuje. Zaproponuj 
indywidualne zaprojektowanie (narysowanie) kredkami, flamastrami znaku 
ostrzegawczego dla ludzi wypoczywaj cych nad wod  do wybranej  
z planszy zasady bezpiecznego korzystania z kapieliska. Stwórz wspólnie 
z dzie mi wystawk  prac. Popro  o omówienie wykonanych znaków.

35.3 Przygoda 
Marudka i Pogodka 

Projektowanie znaku 
ostrzegawczego

Poka  dzieciom kilka zdj  z internetu przedstawiaj cych wod , wiatr, 
ogie , susz  jako gro ne ywio y. Zainicjuj swobodne rozmowy o tym, 
kiedy woda jest cennym skarbem (jest potrzebna ludziom, zwierz tom  
i ro linom do ycia), a kiedy woda staje si  ywio em (gdy zmienia si   
w powód , sztorm na morzu lub wir w rzece). Popro  by dzieci nazywa y 
przedstawione na zdj ciach ywio y i odpowiedzia y na pytanie: „Co 
powinni my zrobi  podczas wyst powania sytuacji zagro enia ywio ami?" 
Na zako czenie zadania popro  o wspólne u o enie i zapisanie  
w zeszytach zdania: „Ogie , woda, wiatr, ziemia to gro ne ywio y". 

kartk  bia ego papieru,  
kredki, flamastry, no yczki.

Rozmowa kierowana

umie  plansz  z zasadami 
bezpiecznego korzystania z k pieliska, 
numery alarmowe.

tworzy  czas przesz y, tera niejszy, przysz y  
w formie tabeli do podanych czasowników.  
Przyk ad: ,,odpoczywa " - „odpoczywa em", 
„odpoczywam" -  „odpoczn ".

Rozdaj dzieciom kart  pracy, w których b d  rozwi zywa  zadania  
na dodawanie, odejmowanie, porównywanie, mno enie i dzielenie. 
Przyk ad: Uzupe nij zadania brakuj cymi znakami: „7 x 7 ... 36 + 9",   
„97 .... 33 = 64 : 8". Pole  oblicznie podanych zada , skre lanie b dnych 
wyników i zapisywanie poprawnych. Wynik „72 : 8 = 9", „6 x 9 = 55",  
„84 - 13 = 72". Nast pnie popro  o rozwiazywanie zadania z tre ci : 
„Marudek i Pogodek wyruszyli na wycieczk  w góry o godzinie 10:30 - 
przeszli szlak górski i doszli do schroniska w dwie i pó  godziny.  
O której godzinie doszli do schroniska?". 
 
 

Obliczenia w zakr gleniu 
do 100

zapisz zdanie: „Ogie , woda, wiatr, 
ziemia to gro ne ywio y". 
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Porozmawiaj z dzie mi na temat planowanych przez nich ulubionych 
form wypoczynku podczas wakacji i ich planów na wakacje. Zadaj 
dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Dok d pojad  na wakacje?" 
„Z kim b d  sp dza  czas?". 
„Co zamierzaj  robi  podczas wakacji?" 
„Jakie miejsca chcia yby zobaczy  (zwiedzi )?"

Jak lubimy wypoczywa
podczas wakacji?

Jaki sposób zaproponowa by  koledze,  
aby nie zab dzi  w lesie? 
Jakie miejsce chcia by  zobaczy   
podczas wakacji? 

Zach  dzieci do obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat 
ró nych sposobów sp dzania wakacji. Popro  by wypowiedzia y si   
na temat przedstawionych pozytywnych (bezpiecznych) sytuacji.  
Pole  by poda y przyk ady negatywne b d ce odpowiedzi  na pytanie:  
„Co mog oby si  sta , gdyby...?" (na przyk ad: gdyby my zjedli 
smacznie wygladaj ce czarne owoce rosn ce w lesie?). 
Rozdaj kart  pracy. Popro  o u o enie i zapisanie zada  z rozsypanki.

Prezentacja multimedialna

Ucze :  
s ucha informacji i wykorzystuje  
je w yciu codziennym,  
pisze starannie i estetycznie z zachowaniem zasad 
ortograficznych, interpunkcyjnych i j zykowych, 
rozpoznaje g ówne kierunki geograficzne,  
wie, do czego s u y kompas, i potrafi go u y , 
dokonuje oblicze  z zastosowaniem miar d ugo ci: 
cm, km, oblicza obwód prostok ta.

„Kodeks bezpiecznego wypoczynku" podczas wakacji. Przyk ad: 
1.Rozpalaj ognisko w obecno ci doros ych. 2.Korzystaj ze sprawnego 
roweru i przestrzegaj przepisy ruchu drogowego. 3.Podczas upa ów 
zak adaj nakrycie glowy i okulary przeciws oneczne. 4. K p si  tylko  
w miejscach strze onych. 5. Na w drówk  po górach czy lesie wybieraj 
si  z doroslymi. 6.W druj po górach tylko wyznaczonymi szlakami.

Karta pracy

35.4 Bezpieczne 
wakacje

prezentacj  multimedialn  na temat 
róznych sposobów sp dzania wakacji, 
kart  pracy z rozsypank  wyrazow   
do samodzielnego u o enia i zapisania, 
plansz  z kierunkami wiata,  
map  Polski,  
kompasy. 

Przypomnij kierunki wiata i ich skróty pod uguj c si  przygotowan  
plansz . Popro  by wybrane dzieci wskaza y kierunki na mapie Polski  
i okre li y po o enie wybranych miast polskich. Przyk ad: Kraków le y 
na po udniu. Wyjd  z dzie mi w teren poza szko  na przyk ad do 
pobliskiego parku, aby po wiczy  po o enie ró nych obiektów 
(budynków, drzew) za pomoc  kompasów. Zwró  uwag , e kompas 
jest pomocny podczas wycieczki lub w sytuacji, gdy zab dzimy w lesie.

wiczenia z kompasem

Popro , aby dzieci wyszuka y wyrazy z „rz" w zapisanych zdaniach  
w karcie pracy. Nast pnie pole  by u o y y i napisa y w zeszytach 
zdania z wyszukanymi wyrazami. Zaproponuj odczytanie u o onych 
zda  przez wybrane dzieci. Przyk ady:  
„Na strze onym parkingu nasz samochód jest bezpieczny".  
„Podczas wycieczki dzieci przestrzega y zasad zachowania".  
„Moja mama piecze pyszna ciastka wed ug przepisu babci."

wiczenie ortograficzne

Zaproponuj dzieciom rozwi zanie zada  tekstowych, utrwalaj cych 
jednostki d ugo ci: „cm", „km". 
Przyk ad: „Tomek chce ozdobi  drewnian  ramk  do swojego zdj cia 
samoprzylepn  tasiemk , aby wr czy  babci, gdy pojedzie do niej  
na wakacje. Ramka ma wymiary: 9 cm i 18 cm. Oblicz, ile tasiemki 
potrzebuje Tomek?".  

wiczenia utrwalaj ce
jednostki d ugo ci:

„cm", „km" umie : 
plansz  z kierunkami wiata,  
map  Polski. 
napisz bliczenia utrwalaj ce jednostki 
d ugo ci: cm, km.

napisz: 
zdania z wyszukanymi wyrazami z „rz" 
obliczenia utrwalaj ce jednostki 
d ugo ci: cm, km.

Popro  o zapisanie dzia a , a nast pnie rozwi zanie zada  na tablicy  
i w zeszytach. Pole  by dzieci samodzielnie u o y y zadania i je 
rozwi za y zgodnie z podanym wzorem.

wiczenia utrwalaj ce
jednostki d ugo ci:
„cm", „km" c.d.
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PoproĞ, aby dzieci zajĊáy wyznaczone miejsca dla swojej klasy. 
NastĊpuje powitanie dzieci, rodziców, goĞci i nauczycieli  
przez dyrektora szkoáy. Powitanie Czego ci bĊdzie brakowaáo na wakacjach? 

Co na pewno zapamiĊtasz z tego roku 
szkolnego?

Uroczyste zakoĔczenie roku szkolnego wedáug harmonogramu 
(programu) obowiązującego wszystkich dzieci w dniu rozdania 
Ğwiadectw: Uroczyste zakoĔczenie roku

szkolnego

UczeĔ:  
bierze udziaá w uroczystoĞci zakoĔczenia roku 
szkolnego w stroju galowym,  
potrafi z szacunkiem zachowaü siĊ podczas 
wprowadzenia i wyprowadzenia sztandarów  
oraz Ğpiewania hymnu,  
uwaĪnie sáucha wypowiedzi dyrektora  
i czĊĞci artystycznej,  
Ğpiewa z wszystkimi uczniami  piosenkĊ  
o tematyce wakacyjnej.

1) zachowanie szacunku do wprowadzonych sztandarów  
    i podczas Ğpiewania hymnu, 
2) wysáuchanie wystąpienia dyrektora szkoáy i zaproszonych goĞci, 
3) odebranie Ğwiadectw ukoĔczenia klasy trzeciej z rąk dyrektora   
    i wychowawcy, 
4) uwaĪne sáuchanie czĊĞci artystycznej w wykonaniu starszych 
koleĪanek i kolegów, Ğpiewanie na zakoĔczenie uroczystoĞci piosenki.

Program uroczystoĞci

35.5 įegnamy sič 
ze szkoãĈ

Ğwadectwa ukoĔczenia klasy trzeciej 
dla kaĪdego ucznia.

Zorganizuj spotkanie w klasie. Przypomnij zasady zachowania 
bezpieczeĔstwa w róĪnych sytuacjach podczas spĊdzania wakacji. 
PoproĞ by dzieci wymieniáy siĊ wakacyjnyni Īyczeniami i Īyczyáy  
sobie na poĪegnanie szczĊĞliwego powrotu do szkoáy.

Spotkanie z wychowawcą



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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	III.4.2 W polu
	III.4.3 Od ziarna do chleba
	III.4.4 Rośliny okopowe
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	III.11.2 Z naszych półek i regałów
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	III.26 Nie lejemy wody
	III.26.1 Czysta woda zdrowia doda
	III.26.2 Krąży woda
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	III.31 Duże miasta i małe miasteczka
	III.31.1 W Teatrze Lalek
	III.31.2 O brodatym władcy puszczy
	III.31.3 O Halinie z Sandomierza
	III.31.4 Kartka z Wadowic
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	III.34.3 Wiśniowa Spółdzielnia
	III.34.4 Przygoda z wodnikiem
	III.34.5 W zuchowej gromadzie
	III.35 Wakacji czas!
	III.35.1 Spotkanie z ratownikiem medycznym
	III.35.2 Przy ognisku
	III.35.3 Przygoda Marudka i Pogodka
	III.35.4 Bezpieczne wakacje
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