Plan wynikowy
Oto ja klasa druga
semestr I
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Wartość: BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Projekt nr 1
Rodzaj
edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
1. Znowu razem –
drugoklasiści.
Powakacyjna
rozgrzewka w czytaniu
i pisaniu.
2–3. Powroty z wakacji
i wakacyjne wspomnienia
– zagadki.
Nauka na pamięć
fragmentu wiersza
„Reguły dla gaduły” .

polonistycznospołeczna

4. „Srebrny Gwizdek” –
opowiadanie Igora. Praca
kolejarza. Czytanie
informacji.
5. „Wiewiórkowy zawrót
głowy”, czyli
niebezpieczna przygoda
Karoliny.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
prawidłowo czyta wyrazy i krótkie teksty,
wypowiada się na podany temat,
bierze udział z zabawach integracyjnych,
słucha wypowiedzi rówieśników,
rozumie czytany tekst,
wie, że imiona rozpoczyna się pisać wielka literą,
buduje zdania z rozsypanki wyrazowej,
kształtnie pisze,
potrafi wskazać wśród liter samogłoski i spółgłoski,
rozumie pojęcia głoska, litera, wyraz, zdanie,
korzysta z różnych źródeł informacji - plan, rozkład jazdy,
recytuje z pamięci wiersz,
wie na czym polega praca kolejarza,
nadaje tytuły ilustracjom,
opowiada kolejne wydarzenia na podstawie ilustracji,
buduje pytania i odpowiedzi;
opowiada historyjkę na podstawie planu wydarzeń,
jest świadomy, jak ważne jest noszenie na ubraniu
elementów odblaskowych
zna zasady przechodzenia przez jezdnię,
potrafi ocenić zachowanie bohaterów opowiadania,
układa pytania do zdań,
przedstawia scenki dramowe do podanych tematów,
uzupełnia zdania podanymi wyrazami,
wie, co należy nosić do szkoły w tornistrze;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

pięknie czyta krótkie teksty,
swobodnie wypowiada się na podany temat,
chętnie bierze udział z zabawach integracyjnych,
uważnie słucha wypowiedzi rówieśników,
pisze imiona wielką literą,
poprawnie buduje zdania z rozsypanki wyrazowej,
bezbłędnie rozróżnia samogłoski i spółgłoski,
poprawnie wskazuje głoskę, literę, wyraz, zdanie,
samodzielnie korzysta ze źródeł informacji – z
planu, z rozkładu jazdy,
pięknie recytuje wiersz z pamięci,
wyjaśnia, na czym polega praca kolejarza,
w ciekawy sposób opowiada kolejne wydarzenia na
podstawie ilustracji,
stosuje w praktyce zasady przechodzenia przez
jezdnię,
właściwie ocenia zachowanie bohaterów
opowiadania,
w ciekawy i oryginalny sposób odgrywa scenki
dramowe;

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

rozpoznaje i nazywa drzewa owocowe i ich owoce,
wypowiada się na temat pracy sadownika,
poprawnie nazywa części owoców,
podaje przepis na ulubioną sałatkę owocową,

6.1)
6.2)

6. Przygoda Karoliny –
ćwiczenia.

matematycznoprzyrodnicza

1. W sadzie. Z czego
składa się owoc?

wymienia nazwy drzew owocowych i ich owoców,
wie, na czym polega praca sadownika,
potrafi dopasować owoc do wysłuchanego opisu,
bada za pomocą zmysłów i opisuje owoce;
nazywa części owoców;
podaje składniki ulubionej sałatki owocowej,

1. Przeliczanie elementów.
prawidłowo przelicza elementy,
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2. Porównywanie
wielkości i wysokości.
Stosunki przestrzenne.
3. Stosunki przestrzenne –
utrwalenie stronności.

4. Przeliczanie elementów
– zadania różne.

5. Gry i zabawy
matematyczne.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

1. Znaki drogowe –
bezpiecznie poruszanie
się po drogach.

1. Muzyczne
wspomnienie
z wakacji. Nauka piosenki
Powrót z wakacji.

1. Moje wspomnienia
z wakacji – akwarela.

1. Zasady pracy przy
komputerze.

wskazuje kolejny element,
uzupełnia brakujące elementy,
rysuje obrazki w powiększeniu i w pomniejszeniu,
rysuje szlaczek według własnego pomysłu,
kontynuuje regularność w podanym szlaczku,
łączy elementy od największego do najmniejszego i
odwrotnie,
porównuje swój wzrost ze wzrostem kolegów i koleżanek,
orientuje się w przestrzeni,
rozróżnia strony ciała,
rozróżnia lewą i prawą stronę z punktu widzenia innych
osób,
rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne,
poprawnie zapisuje słownie liczby od 0 do 10,
wykonuje działania matematyczne w oparciu o kostki do gry,
tworzy sad zgodnie z poleceniem,
porusza się po klasie, wykorzystując znajomość stosunków
przestrzennych,
dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym,
samodzielnie zapisuje i oblicza działania;

zna zasady przejścia przez jezdnię przy sygnalizacji
świetlnej
i bez,
zna podstawowe znaki drogowe,
potrafi bezpiecznie posługiwać się nożyczkami,
rozwija sprawność manualną;
śpiewa znane z pierwszej klasy piosenki,
wypowiada się na temat słuchanej muzyki,
śpiewa piosenkę Powrót z wakacji;

biegle liczy w poznanym zakresie liczbowym,
bezbłędnie uzupełnia wzory i ciągi liczbowe,
poprawnie rysuje figury w pomniejszeniu
i w powiększeniu,
projektuje i rysuje oryginalne szlaczki według
własnego pomysłu,
bezbłędnie szacuje wzrost kolegów,
bezbłędnie orientuje się w przestrzeni,
bezbłędnie rozpoznaje i nazywa figury
geometryczne, wymienia ich cechy,
bezbłędnie liczy w pamięci;

zna i stosuje zasady przejścia przez jezdnię przy
działającej sygnalizacji świetlnej i bez niej,
rozpoznaje znaki drogowe dotyczące pieszych,
starannie wykonuje znaki drogowe;

pięknie śpiewa poznane w klasie pierwszej piosenki,
swobodnie wypowiada się na temat słuchanej
muzyki,
samodzielnie śpiewa piosenkę Powrót z wakacji;

podejmuje działalność twórczą na płaszczyźnie,
posługuje się barwą jako środkiem wyrazu,
planuje przestrzeń na kartce,
posługuje się farbą i pędzlem;

wykonuje ciekawa pracę plastyczną na podany
temat,
wykorzystuje całą przestrzeń na kartce,
właściwie wykorzystuje barwę jako środek wyrazu;

wymienia miejsca, w których używane są komputery,
z pomocą nauczyciela wymienia zagrożenia wynikające
z niewłaściwego korzystania z komputera,
zna podstawowe zasady pracy przy komputerze,
samodzielnie nazywa podstawowe części budowy
komputera – jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz,

wypowiada się na temat miejsc, w których
wykorzystywane są komputery,
potrafi wymienić zagrożenia wynikające
z niewłaściwego korzystania z komputera,
zna i stosuje podstawowe zasady pracy przy
komputerze,
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7.1)
7.2)
7.4)
7.16)
7.17)

9.3)a
9.3)b
9.3)c
9.2)c

3.1)a
3.1)c

4.2)a

kl.1
8.1)
8.2)
8.3)
kl.3
8.1)b

1. Przypomnienie zasad
obowiązujących na
zajęciach wychowania
fizycznego.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

2. Nauka gry rzutnej – dwa
pola.

3. Sałatka owocowa –
higiena spożywania.

głośniki,
umie włączyć i wyłączyć komputer,
potrafi posługiwać się myszą,
rysuje i koloruje rysunek w edytorze grafiki Paint;

samodzielnie posługuje się narzędziami
w programie Paint,

stosuje poznane zasady bezpieczeństwa na zajęciach
wychowania fizycznego,
zna regulamin obowiązujący na sali gimnastycznej,
przestrzega nawyków higienicznych,
przestrzega reguł fair play,
zna zasady poruszania się w różnych sytuacjach,
prawidłowo reaguje na różnorodne sygnały i znaki,
zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych dzieci
na lekcji wychowania fizycznego,
współpracuje w grupie w czasie wykonywania ćwiczeń,
uczestniczy aktywnie w grach zespołowych,
bada owoce za pomocą zmysłów i je opisuje,
podaje składniki ulubionej sałatki owocowej,
zna zasady zdrowego odżywiania się,
wie, że owoce należy myć przed zjedzeniem,
umie wykonać sałatkę owocową,
rozumie konieczność jedzenia owoców.

wymienia punkty regulaminu obowiązującego na sali
gimnastycznej,
aktywnie uczestniczy w zajęciach,
wyjaśnia zasady zdrowego odżywiania się,
objaśnia znaczenie owoców w odżywianiu
człowieka.

8.2)
8.4)b

10.4)e
10.4)b
10.4)d

Projekt nr 2
Rodzaj
edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
7. Opowiadanie
i plotkowanie. Dlaczego
należy uważać na to, co
się mówi? – na podstawie
wiersza Plotka.

polonistycznospołeczna

8. Przypomnienie
wiadomości na temat
głosek. Czytanie ze
zrozumieniem. Znak
pytający.
9. Dlaczego Abecadło to
zgodne stadło? – Czytanie
wiersza pt. Abecadło
z odpowiednią intonacją.
Zabawy z alfabetem.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
potrafi wymienić przykłady nieuczciwego zachowania - ze
szczególnym uwzględnieniem plotkowania,
podaje przykłady właściwego zachowania w sytuacjach
trudnych i wymagających odwagi w mówieniu prawdy,
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności
dziecięcej,
rozumie potrzebę ponoszenia odpowiedzialności za swoje
słowa,
dba o prawidłowy kształt liter i ich połączenia w wyrazie,
aktywnie bawi się z innymi dziećmi,
układa i zapisuje zdania z rozsypanek wyrazowych,
rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,
zna kolejność występowania liter w alfabecie,
potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej,
podejmuje próby pracy ze słownikiem ortograficznym,
wie, jaką funkcję pełni znak ? w zdaniu,
czyta zdania pytające z odpowiednia intonacją,
naśladuje zachowania bohaterów literackich,
potrafi wypowiedzieć się na podany przez nauczyciela
4

objaśnia reguły obowiązujące w społeczności
dziecięcej,
bezbłędnie porządkuje alfabetycznie podane wyrazy,
pisze, dbając o kształt i estetykę pisma,
kieruje zabawą w grupie,
odnajduje wskazany wyraz w słowniku
ortograficznym,
właściwie stosuje znaki interpunkcyjne,
w ciekawy sposób wypowiada się na podany temat,
z właściwą intonacją czyta przygotowane i nowe
teksty,
pięknie, z odpowiednią intonacją recytuje wiersze,
wypowiada się na temat wyposażenia i roli biblioteki
szkolnej,
właściwie argumentuje swoje zdanie w czasie
dyskusji,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1.1)b
1.2)c
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)e
1.3)f

Z wizytą w bibliotece –
wiersz Książka czeka.

10. Słowniczek
ortograficzny – dlaczego
warto go założyć?
11. Sąsiedzkie rozmowy
Pawła i Gawła.

temat,
prawidłowo czyta wyrazy i krótkie teksty,
recytuje z pamięci wybraną zwrotkę wiersza,
potrafi opowiedzieć, co znajduje się w szkolnej bibliotece i
jaka jest jej funkcja,
aktywnie uczestniczy w rozmowie i dyskusji,
prawidłowo czyta wyrazy i krótkie zdania,
rozumie czytany tekst,
pisze z pamięci,
zna kodeks czytelnika;

czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty,
bezbłędnie pisze z pamięci;

12. Jak ty komu tak on
tobie – na czym polega
wolność?
2. W ogrodzie. Części
nadziemne
i podziemne warzyw.

6. Liczenie w poznanym
zakresie liczbowym.

7. Mierzenie.

matematycznoprzyrodnicza

8. Odczytywanie godzin
na zegarze.
9. Przeliczanie elementów.
Symetria.

rozróżnia i nazywa ogrody – skalnik, ogród warzywny,
ogród kwiatowy,
wymienia nazwy poznanych warzyw,
wskazuje części nadziemne i podziemne warzyw,
podpisuje części warzyw,
bada warzywa za pomocą zmysłów i je opisuje,
przelicza elementy i zapisuje ich liczbę,
dodaje warzywa i zapisuje odpowiednie działania,
dokonuje pomiarów za pomocą linijki,
rysuje linie za pomocą linijki,
zapisuje wyniki pomiarów,
odczytuje godziny na zegarze,
wykonuje proste obliczenia zegarowe,
dorysowuje lub przekreśla właściwą liczbę elementów na
obrazku,
zapisuje odpowiednie działania do rysunku,
rysuje drugą połowę symetrycznego obrazka,
koloruje figury geometryczne na wskazany kolor,
układa tekst zadań do podanych działań lub ilustracji,
układa pytania do zadań tekstowych;

wskazuje różnice między poznanymi ogrodami,
zna nazwy warzyw,
wskazuje i nazywa części warzyw,
dodaje i odejmuje w pamięci w poznanym zakresie
liczbowym,
prawidłowo posługuje się linijką,
bezbłędnie odczytuje godziny na zegarze,
samodzielnie wykonuje obliczenia zegarowe,
układa działania i tekst zadania do rysunku,
poprawnie rysuje drugą połowę rysunku
symetrycznego;

6.1)
6.2)
7.1)
7.2)
7.4)
7.9)
7.15)
7.16)
7,17)

10. Zadania różne.

zajęcia
techniczne

2. Samochody – makieta
skrzyżowania.

zgodnie współpracuje w grupie,
montuje papierowy model samochodu zgodnie z instrukcją,
rozpoznaje samochody poruszające się po drogach,
bierze udział w wykonaniu makiety skrzyżowania;
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przewodzi pracy grupowej,
modernizuje papierowy model samochodu według
własnego pomysłu,
bierze aktywny udział w wykonaniu makiety

9.3)c
9.2)a
9.2)b
9.2)c

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

2. Ćwiczenia rytmiczne
z ćwierćnutami.
Wprowadzenie taktu na 2,
3 i na 4.

2. Witaminowy skrzat.

2. Regulamin pracowni
komputerowej.

4. Przyjmowanie
prawidłowej postawy
w różnych pozycjach
wyjściowych.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

5. Diagnozowanie
sprawności fizycznej
dzieci.

realizuje ćwiczenia rytmiczne,
wie, co oznaczają słowa takt i kreska taktowa,
potrafi grupować ćwierćnuty w taktach 2, 3 i 4;

wie, jaki wpływ mają warzywa i owoce na zdrowie
człowieka,
wypełniania owocami narysowaną postać człowieka,
omawia swoją pracę,
wypowiada się na temat prac kolegów i koleżanek;
zna zasady zachowania się w pracowni komputerowej,
przyjmuje prawidłową postawę podczas pracy przy
komputerze,
wie, jakie skutki może wywołać niewłaściwa postawa ciała
podczas pracy przy komputerze,
zna ikonę edytora grafiki Paint,
wie, jak wygląda okno programu Paint,
potrafi wyłączyć okno programu Paint,
wykorzystuje narzędzia: Ołówek, Gumka, Pędzel,
wypełniania kolorem do rysowania brakujących części
warzyw,
umiejętnie posługuje się myszą,
pisze wyrazy za pomocą klawiatury;
wyrabia nawyk prawidłowej postawy,
wzmacnia mięśnie posturalne, tworzy silną i wytrzymałą
stabilizację mięśniowo-więzadłową kręgosłupa,
koryguje istniejące zaburzenia statyki ciała,
potrafi dokonać samooceny swoich umiejętności
ruchowych,
jest zainteresowany stanem swojej sprawności fizycznej
i sposobami jej podnoszenia,
doskonali koordynację wzrokowo-ruchową,
wykorzystuje ćwiczenia z piłką do poprawy swojej
sprawności ogólnej,
potrafi współdziałać w zespole.

6. Ćwiczenia z piłką
przygotowujące do
zespołowych gier
sportowych.
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skrzyżowania;

9.1)b

układa i prezentuje własne rytmy,
potrafi taktować na 2, 3 i 4,
samodzielnie grupuje ćwierćnuty w taktach na 2, 3,
4;

3.1)a
3.1)b

wykonuje oryginalną pracę plastyczną na podany
temat;

samodzielnie pracuje w programie Paint,
wykorzystując poznane narzędzia,
biegle posługuje się myszką,
potrafi samodzielnie pisać za pomocą klawiatury;

4.2)a

kl.1
8.1)
8.2)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a
8.4)b
8.5)a
8.5)c

ma prawidłową postawę,
prawidłowo wykonuje ćwiczenia,
dba o swoją sprawność fizyczną,
sprawnie wykonuje ćwiczenia z piłką.

10.2)a
10.1)b
10.3)c
10.3)d

Projekt nr 3
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
13. Na czym polega
odpowiedzialność? – na
przykładzie postawy
klasowego dyżurnego.
14–15. Obowiązki
dyżurnego w klasie.
Tworzenie podpisów do
instrukcji.

Wybory samorządu
klasowego.
polonistycznospołeczna

16. Orzeł wylądował –
wspaniałe zabawy
i niebezpieczne sytuacje.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
potrafi wymienić obowiązki dyżurnego,
rozumie konieczność dotrzymywania obietnic,
podaje przykłady właściwego zachowania w sytuacjach
trudnych,
aktywnie bawi się z innymi dziećmi,
czyta teksty ze zrozumieniem,
pisze, przestrzegając zasad kaligrafii,
układa pytania do odpowiedzi lub odwrotnie,
zna na pamięć fragmenty wiersza,
naśladuje zachowania bohaterów literackich,
potraf wypowiedzieć się na podany przez nauczyciela temat,
wie, na co zwrócić uwagę podczas wyborów samorządu
klasowego,
aktywnie uczestniczy w rozmowie i w dyskusji,
potrafi ułożyć zdania z rozsypanek wyrazowych,
wskazuje dwuznaki,
rozpoznaje zdania pytające i rozkazujące,
potrafi uzasadnić pisownie wyrazów wielką literą,
potrafi na podstawie obrazków napisać instrukcję,
potrafi wymienić skutki braku odpowiedzialności;

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności
dziecięcej,
właściwie zachowuje się w sytuacjach trudnych
i wymagających udzielenia pierwszej pomocy,
przewodniczy zabawie z innymi dziećmi,
stanowi przykład właściwego zachowania,
czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty,
pisze poprawnie pod względem kaligraficznym,
wypowiada się za pomocą złożonych zdań, logicznie
ze sobą powiązanych,
używa właściwych argumentów w rozmowie,
stosuje zasadę pisowni wielką literą,
pisze instrukcję w oparciu o ilustracje,
podaje skutki braku odpowiedzialności;

wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

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

17. Oto ja – ratownik –
działania małego
ratownika. Udzielanie
pierwszej pomocy –
ćwiczenia.
18. Powtórzenie
wiadomości o głoskach
i literach. Formułowanie
zdań pytających
i rozkazujących.
3. Las liściasty – rodzaje
drzew.
matematycznoprzyrodnicza

11. Dodawanie liczb.

12. Rozwiazywanie zadań
tekstowych na dodawanie.

zna warunki życia roślin i zwierzą w lasach liściastych,
rozpoznaje i nazywa poznane drzewa liściaste,
rozpoznaje i nazywa liście i owoce poznanych drzew
liściastych,
rozumie na czy polega proces fotosyntezy,
porządkuje zdania dotyczące procesu fotosyntezy,
prowadzi obserwacje w czasie wycieczki,
dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym,
zapisuje działania na dodawanie i odejmowanie,
wpisuje w okienka brakujące liczby,
rysuje drugą połowę symetrycznego obrazka,
rozwiązuje zadanie tekstowe,
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wymienia warunki życia roślin i zwierzą t w lasach
liściastych,
rozpoznaje i nazywa drzewa liściaste oraz ich
owoce i liście,
objaśnia własnymi słowami proces fotosyntezy,
jest dobrym obserwatorem w czasie wycieczki,
dodaje i odejmuje w pamięci w poznanym zakresie
liczbowym,
poprawnie rysuje drugą połowę symetrycznego
obrazka,

6.1)
6.2)

7.1)
7.2)

13. Rozwiazywanie zadań
tekstowych na
odejmowanie.

zapisuje
do
rysunku
działania
na
odejmowanie
i dodawanie,
rozwiązuje proste równania z jedną niewiadomą,
dodaje i odejmuje 3 liczby;

samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,
samodzielnie rozwiązuje proste równania z jedną
niewiadomą,
dodaje kilka liczb;

7.4)
7.6)
7.7)
7.17)

14. Dodawanie
i odejmowanie – zadania
różne.

15. Utrwalenie wiadomości.

zajęcia
techniczne

3. Krasnale – klamerkowi
pomocnicy.

edukacja
muzyczna

3. Poznajemy ósemki.
Ćwiczenia rytmiczne
z ćwierćnutami
i ósemkami na podstawie
piosenki Abecadło.

edukacja
plastyczna

3. Drzewo jesienne –
wydzieranka
z kolorowego papieru i
gazety.

rysuje krasnoludka na drewnianej klamerce,
ozdabia narysowanego krasnoludka według własnego
pomysłu,
przedstawia nowatorskie pomysły wykorzystania klamerki;

wykonuje oryginalnego krasnoludka z klamerce
według własnego pomysłu;

zna różnice pomiędzy ćwierćnutą i ósemką,
realizuje ruchem, gestem i tataizacją ćwierćnuty i ósemki,
grupuje ósemki w taktach na 2, 3 i na 4,
śpiewa refren piosenki Abecadło;

rozróżnia i nazywa poznane nuty,
grupuje ćwierćnuty i ósemki w taktach na 2, 3
i 4;

opisuje jesienne drzewo,
szkicuje na kartce drzewo,
wybiera kolory i rodzaj papieru,
wypełnia narysowaną przestrzeń wydzieranymi kawałkami
papieru,
wykonuje ozdobną ramkę,
wypowiada sią na temat swojej pracy;

wykonuje oryginalną pracę plastyczną;

zajęcia
komputerowe

3. Pliki i foldery na
Pulpicie.

wie, jak wygląda Pulpit i co oznaczają ikony, które się na nim
znajdują,
wie, co to jest ikona,
z pomocą nauczyciela umie utworzyć folder na Pulpicie i go
nazwać,
segreguje pliki, umieszczając je w odpowiednich folderach,
przyjmuje właściwą postawę ciała, siedząc przed
komputerem,
wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem narzędzia
programu Paint – Wybierz kolor,
posługuje się myszą i klawiaturą;

wychowanie
fizyczne
i edukacja

7. Poznanie ćwiczenia
zapobiegającego
płaskostopiu.

wzmacnia mięśnie wysklepiające stopy w odciążeniu
i obciążeniu,
koryguje istniejące zaburzenia,
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9.1)a
9.2)a
3.1)a
3.1)b

4.2)

samodzielnie tworzy folder na pulpicie,
samodzielnie segreguje pliki w folderach;

wykonuje poznane ćwiczenia w domu,
ma bardzo dobrą koordynację ruchową,
sprawnie chwyta, podaje i rzuca piłkę,

kl. 1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1a)
8.2)
8.4a)
8.4b)

10.2)a
10.1)b
10.3)c

zdrowotna
8. Zabawy i gry z piłkami.

9. Kształtowanie zwinności
i gibkości.

poznaje ćwiczenia, które może wykonywać w domu.
kształtuje orientację w różnych sytuacjach,
rozwija koordynację ruchową, koncentrację uwagi i refleks,
doskonali umiejętności chwytu, podania i rzutu piłką,
wzmacnia mięśnie ramion i obręczy barkowej,
rozwija zwinność i gibkość,
doskonali zmysł równowagi,
potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu do przysiadu,
rozumie potrzebę dbałości o wygląd i postawę.

wykazuje się zwinnością i gibkością,
sprawnie wykonuje przewrót w przód.

10.3)d

Wartość: DZIELNOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ
Projekt nr 4
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
19. Poznanie Elizy bohaterki baśni Dzikie
łabędzie.
Utrwalenie pisowni
wyrazów z rz.
20-21. Jak być wytrwałym
na co dzień?
Wprowadzenie zasady
pisowni wyrazów z ó
wymiennym.

polonistycznospołeczna

22. Zabawy z ortografią –
ćwiczenia w pisaniu
wyrazów z ó wymiennym.

23. Kolejne spotkanie
z baśnią Dzikie łabędzie.

24. Zabawy słowne.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
uważnie słucha treści baśni Dzikie łabędzie,
wymienia bohaterów baśni, podaje miejsce i czas akcji baśni,
wymienia i opisuje zdarzenia w baśni,
rozumie pojęcie wytrwałość,
dokonuje oceny baśni,
wymyśla własne zakończenie baśni i je ilustruje,
podaje przykłady wytrwałości w życiu codziennym,
redaguje definicję wytrwałości,
czyta z właściwą intonacją przygotowany tekst baśni,
opowiada przygody bohaterów baśni na podstawie ilustracji
i tekstu,
podpisuje ilustracje za pomocą czasowników,
rozumie zasadę pisowni wyrazów z ó wymiennym,
poprawnie pisze poznane wyrazy z ó wymiennym,
układa i zapisuje zdania z podanymi wyrazami,
przepisuje wyliczankę zachowując właściwy kształt i proporcje
liter oraz właściwe połączenia miedzy nimi,
właściwie rozmieszcza wyrazy w liniaturze i na stronie,
wypowiada się na temat Elizy,
przedstawia właściwe argumenty w debacie za i przeciw na
temat wytrwałości Elizy - bohaterki baśni,
układa wyrazy z podanych liter i sylab,
odczytuje rebusy,
wskazuje powtarzające się części wyrazów,
podaje i zapisuje imiona rozpoczynające się na wskazaną
literę,
stosuje zasadę pisowni wielką literą;
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wypowiada się na temat wysłuchanej baśni, rozumie
zawarte w niej wartości,
wyjaśnia pojęcie wytrwałość,
prawidłowo ocenia bohaterów baśni,
wymyśla ciekawe zakończenie baśni,
za pomocą rozbudowanych zdań opowiada przygody
bohaterów baśni,
wyraziście z właściwą intonacją czyta fragmenty baśni,
rozumie i stosuje zasadę pisowni z ó wymiennym,
bezbłędnie pisze wyrazy z ó wymiennym,
pisze poprawnie i kształtnie,
używa właściwych argumentów za i przeciw
w debacie,
z łatwością układa wyrazy z podanych liter i sylab,
samodzielnie odczytuje rebusy,
poprawnie zapisuje imiona;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1.1)b
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.1)

4. Lasy iglaste
i mieszane. Budowa
drzewa iglastego.
16. Porządkowanie liczb
w zakresie 20.

17. Przeliczanie liczb w
zakresie 20.
matematycznoprzyrodnicza

18. Rozwiązywanie zadań
tekstowych na dodawanie
i odejmowanie.

19. Dodawanie i
odejmowanie w zakresie 20
i zadania różne.

zna warunki życia roślin i zwierząt w lasach iglastych i
mieszanych,
rozpoznaje poznane drzewa iglaste,
rozpoznaje szyszki poznanych drzew,
wymienia elementy budowy drzewa iglastego,
przelicza w zakresie 20,
rysuje kolejne elementy szlaczka,
porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie,
uzupełnia brakujące liczby w ciągu liczbowym,
dodaje i odejmuje w zakresie 20,
rozwiązuje proste zadania tekstowe,
zapisuje pytanie, działanie i odpowiedź,
rozumie etapy rozwiązywania zadań tekstowych,
rozwiązuje równania z okienkiem,
zapisuje liczbę 10 w postaci sumy kilku składników,
układa tekst zadania do podanych danych,
dopełnia liczby do pełnej 10;

wymienia warunki życia roślin i zwierząt w lasach
iglastych i mieszanych,
rozpoznaje drzewa iglaste i ich szyszki,
porównuje budowę drzewa iglastego i liściastego,
przelicza liczby poza pierwszą 20,
bezbłędnie uzupełnia liczby w ciągach liczbowych,
dodaje i odejmuje liczby w pamięci w poznanym
zakresie liczbowym,
rozwiązuje złożone zadania tekstowe wymagające
kilku działań,
zapisuje liczbę 10 w postaci kilku składników,
samodzielnie układa tekst zadania do podanych
danych;

6.1)
6.2)

7.1)
7.2)
7.3)
7.4)
7.6)
7.17)

20. Zadania różne.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

4. Jak powstają meble?

4. Poznajemy wiolonczelę.

4. Las jesienią – plama.

4. Urządzenia
komputerowe.

podaje przykłady wykorzystania drzew przez człowieka,
współpracuje w grupie,
wie, jak powstają meble z drewna,
projektuje własny pokój;
wie, jak wygląda wiolonczela i potrafi rozpoznać jej
brzmienie,
wypowiada się na temat słuchanej muzyki;

wypowiada się na temat treści wiersza,
wymienia kolory jesieni, które wystąpiły w wierszu,
przykleja sylwety drzew,
rysuje kontury małych drzew,
wycina liście – obrysowane dłonie,
dorysowuje zwierzęta,
współpracuje w grupie;

objaśnia etapy powstawania mebli wykonanych z
drewna,
w ciekawy sposób projektuje własny pokój,
kieruje praca w grupie;
właściwie odbiera muzykę,
wykazuje się wrażliwością na muzykę klasyczną;

rozumie treść wiersza,
wykonuje ciekawą prace plastyczną,
dzieli się swoimi pomysłami w grupie;

rozumie podział urządzeń komputerowych na urządzenia
wejścia i wyjścia,
wymienia komputerowe urządzenia wejścia i wyjścia,
wykorzystuje narzędzia programu Paint: Zaznacz oraz
polecenie Cofnij,
używa poleceń: Kopiuj, Wklej z wykorzystaniem opcji Edycja
10

samodzielnie pracuje w programie Paint,
wykorzystuje w praktyce komputerowe urządzenia
wejścia i wyjścia;

9.1)a
9.3)a

3.1)a
3.1)b
3.1)c

4.2)a

kl.1
8.1)
kl.3
8.1)a
8.1)b
8.2)

oraz ich skrótów klawiszowych,
posługuje się myszą i klawiaturą;
10. Pozycje wyjściowe do
ćwiczeń – gry i zabawy.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

11. Gry i zabawy z reakcją
na sygnał.
12. Biegi z omijaniem,
pokonywanie przeszkód
w terenie.

8.4)b

poprawnie wykonuje pozycje wyjściowe,
doskonali szybkości reakcji,
doskonali podania,
współpracuje w zespole,
zachowuje zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw.
reaguje na różne sygnały,
doskonali sprawność ogólną,
kształtuje różnicowanie ruchów,
wie, jak środowisko naturalne wpływa na zdrowie człowieka,
współpracuje w dwójkach.

szybko reaguje na sygnał,
jest bardzo sprawny fizycznie,
objaśnia wpływ środowiska naturalnego na zdrowie
człowieka.

10.2)a
10.3)a
10.3)c
10.4)e

Projekt nr 5
Rodzaj
edukacji

Nr godziny
zapis w dzienniku

25. Sukcesy i przechwałki.

26-27. Poznajemy
sławnych Polaków. Kiedy
odmowa jest sukcesem?
Ćwiczenie pisowni
wyrazów z ó
niewymiennym.

polonistycznospołeczna

28. Kim będę, gdy
dorosnę? – rozważania na
temat zawodów.

29. Poznajemy zasady
pisowni wielka literą.

30. Kim jesteśmy –
kiermasz talentów.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
wypowiada się na temat bohatera wiersza,
dokonuje oceny zachowania Stefka,
wskazuje elementy humorystyczne wiersza,
rozumie różnicę miedzy chwaleniem i przechwalaniem się,
potrafi opowiedzieć o swoich sukcesach bez przechwałek,
wypowiada się na temat sukcesów innych osób,
dobiera zdania do ilustracji,
uzupełnia zdania za pomocą podanych wyrazów,
wymienia nazwiska i dokonania poznanych słynnych
Polaków,
przedstawia krótkie scenki dramowe – osoba sukcesu,
słucha wypowiedzi innych osób,
wie, w jakiej sytuacji należy powiedzieć: nie,
wstawia właściwe znaki interpunkcyjne,
pisze poprawnie poznane wyrazy z ó niewymiennym,
rozwiązuje krzyżówkę,
za pomocą mimiki twarzy odgrywa człowieka odważnego,
opisuje słownie postaci przedstawione na ilustracji,
rozpoznaje i nazywa zawody,
wypowiada się na temat wiersza,
wskazuje realne i nierealne marzenia,
wypowiada się na temat własnych planów zawodowych,
odczytuje wyrazy zgodnie z podanym kodem,
tworzy własne kody,
tworzy pary wyrazów według wzoru,
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dokonuje właściwej oceny bohatera wiersza,
wskazuje elementy humorystyczne i potrafi je
objaśnić,
wyjaśnia różnicę pomiędzy chwaleniem i
przechwalaniem się, podając odpowiednie
przykłady,
we właściwy sposób przedstawia swoje sukcesy,
wymienia sławnych Polaków i ich dokonania,
aktywnie uczestniczy w scenkach dramowych,
świadomie stosuje znaki interpunkcyjne,
zna i stosuje zasadę pisowni wyrazów z ó
niewymiennym,
potrafi dokonać analizy wiersza,
odczytuje treści ukryte w wierszu,
układa rymy,
pisze poprawnie nazwy geograficzne,
ciekawie wypowiada się na podany temat,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)f
5.1)
5.5)
5.8)

podkreśla w wierszu informacje dotyczące wielkiej litery,
wskazuje wyrazy rymujące się,
wypisuje nazwy geograficzne w odpowiednie miejsca,
stosuje w praktyce zasady pisowni wielka literą,
projektuje wizytówkę,
układa i zapisuje zdania według wzoru,
przedstawia siebie za pomocą rysunku,
wypowiada się na temat swojej pracy plastycznej,
potrafi zaprezentować w ciekawy sposób swoje mocne
stronny, swój talent;

5. Występowanie grzybów
w lesie.
21. Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

22. Obliczenia wagowe.

23. Obliczenia pieniężne.
matematycznoprzyrodnicza

wskazuje lasy iglaste, mieszane i liściaste,
rozpoznaje podstawowe drzewa tych lasów,
rozróżnia i nazywa 3 grzyby jadalne i 2 trujące,
wie, jak należy zrywać grzyby,
wymienia skutki zbierania nieznanych grzybów,
wymienia elementy budowy grzyba,
porównuje grzyby,

rozpoznaje drzewa poznanych typów lasów,
rozróżnia i nazywa grzyby jadalne i trujące,
objaśnia jak należy zbierać i zrywać grzyby,
podaje charakterystyczne cechy znanych mu
grzybów,

samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,
dodaje i odejmuje kilka liczb w zakresie 10,
samodzielnie wykonuje obliczenia wagowe,
wyciąga prawidłowe wnioski,
wykonuje obliczenia pieniężne i prawidłowo
posługuje się monetami,
konstruuje proste gry matematyczne,
aktywnie uczestniczy w czasie gier i zabaw
matematycznych,

rozwiązuje proste zdania tekstowe,
zapisuje działania i odpowiedzi do zadań,
dodaje i odejmuje 3 liczby w zakresie 10,
wykonuje proste obliczenia wagowe,
wyciąga wnioski – myśli logicznie,
posługuje się monetami,
wykonuje obliczenia pieniężne,

24. Dodawanie
i odejmowanie liczb
w poznanym zakresie
liczbowym.

6.1)
6.2)
6.10)

7.2)
7.4)
7.6)
7.7)
7.8)
7.10)

25. Gry i zabawy
matematyczne.

zajęcia
techniczne

5. Wykorzystanie drewna
w budownictwie. Karmik
dla ptaków.

poznaje użyteczność drewna w budownictwie,
wykonuje karmnik według instrukcji;
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zna sposoby wykorzystywania drewna w
budownictwie
podaje przykłady wykorzystywania drewna w
budownictwie –altany, domki
samodzielnie wykonuje karmnik zgodnie z instrukcją;

9.1)a
9.2)a
9.2)c

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

5. Poznajemy gamę
C-dur.

5. Grzyby – rzeźba z masy
solnej.

5. Program Kalkulator.
zajęcia
komputerowe

13. Ćwiczenia
równoważne.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

14. Rzuty do celu różnymi
przyborami.

zna dźwięki gamy C-dur,
śpiewa gamę C-dur solmizacją,
potrafi zapisać dźwięki na liniach i na polach,
potrafi zapisać na pięciolinii gamę C-dur;

samodzielnie śpiewa gamę C-dur solmizacją,
samodzielnie zapisuje dźwięki na liniach i na
polach;

nazywa kształty i barwy,
planuje pracę,
wykonuje pracę zgodnie z tematem,
dba o estetykę wykonywanej pracy;

samodzielnie przygotowuje masę solną,
wykonuje oryginalną pracę z masy solnej;

zna ikonę oraz wygląd okna programu Kalkulator,
wie, jak uruchomić program Kalkulator
i wyłączyć jego okno,
wie, do czego służy program Kalkulator,
umie wykonywać dodawanie i odejmowanie w oknie
programu Kalkulator,
układa zdania na temat wykorzystania programu
Kalkulator,
wykorzystuje narzędzie programu Paint – Tekst,
posługuje się myszą i klawiaturą;
kształtuje zdolności równowagi,
współpracuje w zespołach,
zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń ,
doskonali skoczność,
doskonali podania i chwyty.

samodzielnie posługuje się kalkulatorem w oknie
programu Kalkulator,
układa złożone zadania i rozwiązuje je za pomocą
programu Kalkulator;

3.1)a
3.1)b

4.2)a

kl.1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a

wykazuje się skocznością i zwinnością w czasie
ćwiczeń,
wyróżnia się umiejętnością celnych chwytów i podań.
10.2)c
10.3)a
10.3)c
10.4)e

15. Zabawy z piłką –
doskonalenie rzutów
i chwytów.

Projekt nr 6

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

31. Jaki jestem, jaka
jestem?
polonistycznospołeczna

32-33. Czym jest
zazdrość i jak sobie z nią
radzić.
Tworzenie rodzin
wyrazów król i zwierz.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
wypowiada się na temat bohatera wiersza Leń,
podaje przykłady lenistwa chłopca,
daje przykłady rad, jak walczyć z lenistwem,
wymienia własne wady i podaje sposoby radzenia sobie
z nimi,
wymienia własne cechy charakteru,
uzupełnia zdania podanymi wyrazami,
pisze, zachowując właściwy kształt liter i ich proporcje,
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ciekawie wypowiada się na temat bohatera wiersza
Leń, popierając swoją wypowiedź przykładami,
dokonuje samooceny,
potrafi dokonać trafnej oceny swojego charakteru,
wskazując na mocne i słabe strony,
pisze poprawnie i kształtnie,
z właściwą intonacją czyta nowe teksty,
czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty,

wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e

34. Pomoc koleżeńska –
czy należy pożyczać
swoje rzeczy?

35. Na czym polega
mądrość człowieka?

36. Zabawy z ortografią.

6. Parki i ich rodzaje.
26. Rozwiązywanie zadań
tekstowych. Sprawdzanie
odejmowania za pomocą
dodawania.
matematycznoprzyrodnicza

27. Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

zapisuje wyrazy we właściwych liniaturach,
czyta zdania z właściwą intonacją,
odczytuje informacje przekazywane za pomocą mimiki
twarzy,
wyszukuje w wierszu wyrazy rymujące się,
czyta ze zrozumieniem,
wzbogaca swoje słownictwo,
wypowiada się na temat zachowania drzewka
brzoskwiniowego,
objaśnia, czym jest uczucie zazdrości,
podaje przykłady zazdrości z własnego otoczenia,
tworzy rodziny wyrazów król i zwierz,
rozwiązuje krzyżówkę,
rozumie powiedzenia i je objaśnia,
dokonuje oceny zachowania Pankracego i pozostałych
dzieci,
wyjaśnia, na czym polega cywilna odwaga,
podaje przykłady cywilnej odwagi,
odgrywa scenki dramowe,
dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwnym,
porządkuje wyrazy w porządku alfabetycznym,
rozumie morał z bajki Krasickiego,
kształtnie pisze tekst baśni,
pisze we właściwej liniaturze,
układa hasła dopingujące do zwycięstwa,
układa zadnie z rozsypani,
poprawnie wpisuje brakujące litery w wyrazach,
podaje propozycję pomocy drzewku;

posiada bogate słownictwo,
samodzielnie tworzy rodziny wyrazów,
dokonuje właściwej oceny zachowania bohaterów
utworów literackich,
aktywnie uczestniczy w scenkach dramowych,
wykorzystuje porządek alfabetyczny w praktyce,
objaśnia zwroty frazeologiczne,
odczytuje przesłania, które niosą bajki Krasickiego,
podaje przykłady innych mądrości życiowych;

1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)f
1.3)g
5.1)
5.3)
5.5)

rozpoznaje rodzaje parków,
wie, do czego przeznaczone są poznane parki,
wie, jak wygląda park miejski,
rozpoznaje i nazywa przykładowe rośliny i zwierzęta
w poznanych parkach,
rozwiązuje zadania tekstowe,
sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,
rozumie przemienność dodawania składników,
stosuje prawo przemienności dodawania,
rysuje drugą połowę symetrycznych obrazków,
dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym;

rozpoznaje i nazywa parki,
wypowiada się na temat przeznaczania różnych
parków,
rozpoznaje i nazywa różnorodne rośliny
i zwierzęta występujące w parkach,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,
objaśnia przemienność dodawania,
dodaje i odejmuje poza poznanym zakresem
liczbowym;

6.1)
6.2)

28. Przemienność
dodawania. Symetria.

29. Zadania różne.
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7.2)
7.4)
7.7)
7.17)

30. Utrwalenie
wiadomości.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

6. Rodzaje budowli.

wymienia rodzaje budynków i wyjaśnia ich przeznaczenie,
tworzy dowolny budynek z pudełek i innych materiałów
papierniczych,
montuje papierową makietę budynku;

6. Uczymy się grać na
dzwonkach
chromatycznych.

wie, jak się gra na dzwonkach chromatycznych,
potrafi zagrać gamę C-dur,
stara się zagrać akompaniament do piosenki Abecadło;

6. Jesienne drzewa –
przedstawienie kształtów
i barw za pomocą
techniki mokre w
mokrym.

6. Klawiatura
numeryczna.

16. Ćwiczenia ze
skakanką.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

17. Gry i zabawy na
czworakach.
18. Konstruujemy robota
dla osób
niepełnosprawnych.

nazywa kształty i barwy,
wykonuje pracę zgodnie z tematem,
dba o estetykę wykonywanej pracy;

objaśnia przeznaczenie różnych budynków
użytkowych,
samodzielnie wykonuje makietę budynku własnego
pomysłu z materiałów pomocniczych;
gra na dzwonkach chromatycznych proste melodie,
gra akompaniament do piosenki Abecadło;

wyraża nastrój poprzez określoną technikę plastyczną,
wykonuje oryginalną pracę plastyczną na podany
temat;

umie wskazać klawiaturę numeryczną
i wie, do czego służą wybrane klawisze,
zna sposób uaktywniania klawiatury numerycznej,
wykonuje obliczenia w programie Kalkulator
z wykorzystaniem klawiatury numerycznej,
wykorzystuje program Kalkulator do wykonywania
dodawania i odejmowania,
posługuje się klawiszami ze strzałkami;
kształtuje siłę rąk i tułowia,
doskonali skoczność,
współpracuje w zespole,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,
kształtuje zdolności koordynacyjne,
zna zasady gry,
wyjaśnia pojęcie niepełnosprawny,
wymienia i rozpoznaje rodzaje niepełnosprawności,
wskazuje problemy z jakimi borykają się osoby
niepełnosprawne,
konstruuje robota dla osób niepełnosprawnych.
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posługuje się klawiaturą numeryczną,
potrafi uaktywnić klawiaturę numeryczną,
samodzielnie posługuje się klawiaturą;

jest sprawny fizycznie,
wyróżnia się skocznością,
przewodzi w grach zespołowych,
gra zgonie z podanymi zasadami gry,
rozumie i objaśnia problemy.

9.1)b
9.2)c
9.3)a
3.1)a

4.2)

kl.1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a

10.2)b
10.3)c
10.4)e

Wartość: KREATYWNOŚĆ
Projekt nr 7

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

37. Świat fantazji i zabawy.
38-39. Tworzymy własne
opowiadania.
Ćwiczenia w układaniu
pisaniu zdań.
40. W świecie marzeń
poznajemy Dyzia
marzyciela.

41. Deszczowe fantazje.

polonistycznospołeczna

42. W świecie fantazji

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
rozumie pojęcie fantazja,
wypisuje skojarzenia związane z wyrazem fantazja,
rozumie, na czym polega miłość do drugiej osoby,
wymienia osoby, które kocha,
wymyśla postać, nadaje jej imię,
opisuje wygląd narysowanej postaci,
rysuje i projektuje szlaczek,
wymyśla dialog i odgrywa scenkę,
dobiera wypowiedzi do poszczególnych zwierząt,
czyta tekst z podziałem na role,
redaguje własne opowiadanie na podstawie historyjki
obrazkowej,
zapisuje w punktach wymyśloną historię,
układa wyrazy z liter,
układa i zapisuje zdanie pytające i rozkazujące,
starannie przepisuje tekst rozmowy,
słucha tekstu wiersza ukierunkowanego pytaniami,
odpowiada na pytania do treści wiersza,
zapisuje odpowiedzi,
wyjaśnia dlaczego Dyzia można nazwać marzycielem,
wyjaśnia dlaczego marzenia Dyzia nie mogą się spełnić,
opowiada o własnych marzeniach,
wymyśla nazwy dla fantastycznych postaci,
uzupełnia ilustrację w oparciu o czytany tekst,
odpowiada na pytania dotyczące treści wierszy Danuty
Gellner,
prezentuje za pomocą ruchu zachowanie kropel deszczu,
rysuje Deszczowego Dziwaka i opowiada o nim,
zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas
korzystania z telewizora i komputera,
wyróżnia wyrazy w zdaniu,
wyróżnia w wyrazie sylaby, głoski i litery,
odróżnia sytuacje fantastyczne od realnych,
nadaje tytuły ilustracjom,
wypowiada się na temat ulubionych komiksów;
układa i zapisuje odpowiedzi do pytań dotyczących komiksów,
potrafi fantazjować,
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objaśnia pijecie fantazja,
wyjaśnia na czym polega miłość do drugiej osoby,
dokonuje opisu narysowanej postaci dobierając
odpowiednie słownictwo,
wymyśla ciekawą scenkę i układa do niej dialogi,
samodzielnie redaguje ciekawe opowiadanie na
podstawie historyjki obrazkowej,
wyraziście czyta tekst z podziałem na role,
pisze plan wydarzeń do wymyślonej przez siebie
historyjki,
objaśnia zwroty frazeologiczne,
układa wiele wyrazów z podanych liter,
pisze starannie stosując się do wymogów kaligrafii,
dokonuje analizy treści wiersza,
wypowiada się na podany temat podając właściwe
argumenty,
odróżnia marzenia realne od nierealnych, podając
odpowiednie przykłady,
pięknie wypowiada się na temat własnych marzeń,
jest twórczy i kreatywny w tworzeniu fantastycznych
postaci i historyjek oraz potraw,
bezbłędnie odróżnia, wskazuje i nazywa w wyrazach
głoski, litery, sylaby,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)f
5.2)
5.9)

wymyśla nazwę do fantazyjnej potrawy,
wymyśla składniki potrawy w określonym kolorze,
układa rymy do deserów;
7. Jesienne zmiany w
przyrodzie.

31. Liczby drugiej
dziesiątki - dziesiątki
i jedności. Odczytywanie
wskazań termometru.
32. Wprowadzenie znaków
większości i mniejszości.
matematycznoprzyrodnicza

33. Rozwiązywanie zadań
tekstowych. Dodawanie
i odejmowanie bez
przekroczenia progu
dziesiątkowego.

wymienia zaobserwowane zmiany zachodzące jesienią w
przyrodzie,
rozpoznaje rośliny i zwierzęta występujące w parku,
wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy,
liczy w przód i w tył od danej liczb,
zapisuje i odczytuje liczby,
wskazuje liczbę dziesiątek i jedności,
odczytuje temperaturę na termometrze,
zapisuje temperaturę w °C,
porównuje liczby,
używa znaków =,<,>,
uzupełnia liczby w ciągu liczbowym,
rozwiązuje proste zadania tekstowe,
dodaje i odejmuje w zakresie 20 bez przekroczenia progu
dziesiątkowego,
rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka,
porządkuje liczby,
rysuje drugą połowę symetrycznego rysunku;

objaśnia zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią,
wypowiada się na temat przygotowań zwierząt do
zimy,
samodzielnie posługuje się termometrem,
porównuje temperatury odczytywane na
termometrach,
prawidłowo stosuje znaki =,< i >,
dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu
dziesiątkowego w zakresie 20,
rozwiązuje równania z niewiadomą w postaci
okienka,
prawidłowo i dokładnie rysuje drugą połowę
symetrycznego rysunku,

6.1)
6.2)

7.1)
7.2)
7.3)
7.4)
7.6)
7.7)
7.12)
7.17)

34. Zadania różne –
powtórzenie materiału.

35. Rozwiazywanie zadań
tekstowych.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

7. Budowanie szałasu z
patyków.
7. Figury geometryczne
w muzyce – ćwiczenia
muzyczno-ruchowe
utrwalające pojęcia trójkąt,
koło i kwadrat.

bierze aktywny udział w projektowaniu
i budowaniu szałasu,
wykazuje się pomysłowością w rozwiązywaniu
problemów pojawiających się w czasie pracy;

planuje etapy wykonania pracy,
współpracuje w grupie,
buduje szałas z dostępnych materiałów,
rozwiązuje w sposób twórczy problemy;

9.2)a
9.2)b

potrafi grać miarowo ćwierćnuty w taktach na 2, 3, i 4,
na podstawie cech charakterystycznych muzyki potrafi
przyporządkować jej określoną figurę,
potrafi przyporządkować rodzaj taktu do określonej figury
geometrycznej oraz instrumentu perkusyjnego;

gra proste melodie na dzwonkach chromatycznych;

3.1)a
3.1)b
3.1)c

słucha z uwagą muzyki,

w oryginalny sposób wyraża muzykę za pomocą

4.2)a

.

edukacja

7. Jesień Vivaldiego –
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plastyczna

wyrażanie muzyki za
pomocą środków
plastycznych.
7. Zapoznanie
z Internetem.

zajęcia
komputerowe

19. Ćwiczenia
ogólnorozwojowe z piłką.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

20. Zabawy na powietrzu
(w terenie) – pokonywanie
przeszkód.
21. Zabawy orientacyjnoporządkowe rozwijające
reakcję na sygnały
dźwiękowe i wzrokowe.

tworzy w wyobraźni obrazy do słuchanej muzyki,
przedstawia doznania słuchowe na płaszczyźnie za pomocą
wybranej techniki plastycznej;
wie, co to jest internet,
zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z
komputera oraz Internetu,
z pomocą nauczyciela umie połączyć się z internetem oraz
wyłączyć okno przeglądarki Internet Explorer,
przegląda strony internetowe za pomocą przeglądarki
Internet Explorer, używając przycisku Wstecz,
z pomocą nauczyciela wyszukuje informacje i grafikę na
temat internetu za pomocą wyszukiwarki Google;

kształtuje sprawność rąk,
doskonali koordynację wzrokowo-ruchową,
współpracuje w grupie,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,
zwinnie pokonuje naturalne przeszkody,
zachowuje zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw na
powietrzu,
doskonali ogólną sprawność,
reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe.

wybranej techniki plastycznej;

samodzielnie umie połączyć się z internetem oraz
wyłączyć okno przeglądarki Internet Explorer,
samodzielnie przegląda strony internetowe za
pomocą przeglądarki Internet Explorer, używając
przycisku Wstecz,
samodzielnie wyszukuje informacje i grafikę na
temat internetu za pomocą wyszukiwarki Google;

kl. 1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.3)a
8.3)b
8.4)a
8.5)b
8.5)c

ma doskonałą koordynację wzrokowo-ruchową,
bezbłędnie reaguje na sygnały dźwiękowe i
wzrokowe.
10.3)a
10.3)c
10.4)e

Projekt nr 8

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
43. Trójkątna bajka.
Tworzenie własnych
historyjek twórczych.

polonistycznospołeczna

44-45. Układanie i pisanie
instrukcji.
Ilustrowanie fragmentów
prozy.
46. Rozwijanie
umiejętności radzenia
sobie w sytuacji trudnej na

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela,
opowiada o tym, jak zmieniło się królestwo opisane w wierszu,
wymyśla historyjkę, w której pojawią się wskazane elementy,
ilustruje wybraną historyjkę,
współpracuje w grupie,
tworzy rodzinę wyrazu trójkąt,
wyraziście czyta przygotowany wiersz,
bierze udział w konkursie pięknego czytania,
dobiera przymiotniki do rzeczowników,
układa i zapisuje instrukcję gotowania jajka,
wyszukuje w tekście zdania i je ilustruje,
opowiada o swojej ulubionej książce,
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za pomocą rozbudowanych zdań wypowiada się na
temat wysłuchanego wiersza,
wyjaśnia pisownię wyrazów z utratą dźwięczności,
wyraźnie czyta wiersz,
wyróżnia się w konkursie pięknego czytania,
samodzielnie układa i zapisuje instrukcję,
swobodnie wypowiada się na temat ulubionej książki,
za pomocą właściwie dobranego słownictwa opisuje
samodzielnie wykonany pojazd,
bierze aktywny udział w dyskusji, używając
właściwych argumentów,
szuka rozwiązań przedstawionych problemów,

wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d

podstawie historyjki
obrazkowej.

47. Pisanie twórczych
opowiadań.

48. Przepis na
fantastyczną potrawę
drugoklasistów.

8. Zdrowe odżywianie
i jego wpływ na organizm
człowieka.
36. Dodawanie
i odejmowanie w zakresie
20 bez przekroczenia
progu dziesiątkowego.

matematycznoprzyrodnicza

37. Przygotowanie do
dodawania z
przekroczeniem progu
dziesiątkowego. Litr jako
jednostka pojemności.
38. Dodawanie w zakresie
20 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego.

układa pytania do historyjki obrazkowej,
rozumie pojęcia: uniwersalny, uniwersalny pojazd,
projektuje uniwersalny pojazd,
w oparciu o rozpoczęte zdania i podane słownictwo opisuje
wymyślony przez siebie pojazd,
bierze udział w dyskusji,
używa właściwych argumentów na poparcie swoich racji,
wypowiada się na temat świata fantazji,
układa wyrazy z podanych liter,
układa i zapisuje zdania z podanymi wyrazami,
poprawnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami
ortograficznymi,
układa opowiadanie z podanymi wyrazami,
podaje liczbę głosek, sylab i liter w podanych wyrazach,
wie, co musi zawierać przepis,
wspólnie w kolegami wymyśla przepis (spełniający podane
warunki) na fantastyczną potrawę,
odczytuje przysłowia i je porządkuje,
ilustruje przysłowia;

układa złożone zdania z podanymi wyrazami,
dba o estetykę i poprawność pisma,
pisze poprawnie pod względem ortograficznym,
wymienia, jakie elementy powinien zawierać przepis
na danie,
wymyśla oryginalny przepis (zgodnie z podanymi
warunkami) na fantastyczną potrawę,
objaśnia znaczenie przysłów;

wie, że odżywianie jest bardzo ważne dla zdrowia człowieka,
wie, na czym polega zdrowe odżywianie,
podaje po 2 przykłady produktów roślinnych i zwierzęcych
zawierających witamy,
wykonuje działania typu: 13 + 5=, 15 – 4= ,
porównuje liczby,
posługuje się znakami =,< i >,
rozwiązuje proste zadania tekstowe,
liczy proste przykłady w pamięci,
dopełnia do pełnej dziesiątki,
dodaje trzy składniki typu: 7 + 3 + 5 = ,
zna pojęcie litr i jego skrócony zapis 1 l,
odmierza płyny za pomocą różnych miarek,
dodaje w zakresie 20 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego,
rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe,
rozwiązuje równania z niewiadomą w postaci okienka,
układa teksty zadań do przedstawionych sytuacji;

objaśnia znaczenie odżywiania dla zdrowia człowieka,
wyjaśnia, na czym polega zdrowe odżywianie,
podaje produkty roślinne i zwierzęce zawierające
witaminy,
dodaj i odejmuje w pamięci w zakresie 20
z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
bezbłędnie porównuje liczby,
dodaje kilka składników,
stosuje skrócony zapis 1 l,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe na
porównywanie różnicowe,
układa teksty zadań do działań i ilustracji,
myśli logicznie;

39. Doskonalenie techniki
dodawania w zakresie 20
z przekroczeniem progu
dziesiątkowego.
40. Zadanie różne.
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1.3)f
1.3)g
5.5)

6.10)

7.2)
7.3)
7.4)
7.6)
7.7)
7.11)

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

8. Kuchenne urządzenia
elektryczne – ich wartość
użytkowa.

8. Jestem kompozytorem.

8.Projekt plastyczny –
piramida żywienia.

8. Grafika z Internetu.

22. Zabawy i gry ruchowe
przygotowujące do
minisiatkówki.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

23. Gry i zabawy
z akcentem współdziałania.

wymienia miejsca, gdzie można zakupić sprzęt gospodarstwa
domowego,
potrafi stwierdzić, czy sprzęt jest łatwy w obsłudze,
dostrzega walory estetyczne sprzętu,
wie, do czego służą sprzęty gospodarstwa domowego,
objaśnia działanie wybranego sprzętu;

rozumie potrzebę wykorzystywania sprzętu
gospodarstwa domowego,
potrafi dokonać oceny przydatności sprzętu
i stopnia łatwości jego obsługi;

wypowiada się na temat pracy kompozytora,
wymienia nazwiska znanych kompozytorów;

wie, kim jest kompozytor,
tworzy graficzną partyturę utworu muzycznego,
improwizuje na instrumentach perkusyjnych;
projektuje piramidę żywienia,
dobiera odpowiednie materiały papiernicze i wycinki z gazet,
wykonuje pracę zgodnie z projektem,
dba o estetykę wykonywanej pracy;
wie, w jaki sposób korzystać z zasobów internetu bez
naruszania praw autorskich,
z pomocą nauczyciela umie połączyć się z internetem za
pomocą przeglądarki Internet Explorer,
z pomocą nauczyciela umie wyszukać
w internecie grafikę na temat owoców za pomocą
wyszukiwarki Google,
umie samodzielnie uruchomić program Paint,
z pomocą nauczyciela umie kopiować obrazki z internetu
i wklejać je do pliku Paint,
z pomocą nauczyciela umie odnaleźć
i zapisać źródło (adres strony internetowej) obrazków
skopiowanych z internetu,
z pomocą nauczyciela przełącza się pomiędzy oknami
przeglądarki Internet Explorer i programu Paint,
wykorzystując przyciski na Pasku zadań,
umie samodzielnie narysować obrazek w programie Paint;
kształtuje sprawność rąk,
doskonali koordynację wzrokowo-ruchową,
doskonali podania i chwyty piłki,
przyjmuje postawę siatkarską,
doskonali szybkość reakcji,
współpracuje w zespole,
przestrzega zasad fair play,
zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

24. Gry i zabawy
doskonalące skoczność.
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7.1)a
7.1)c

3.1)a
3.2)b
3.2)c

samodzielnie wykonuje piramidę żywienia;
4.2)a

korzysta z internetu bez naruszania praw autorskich,
samodzielnie łączy się z internetem za pomocą
przeglądarki Internet Explorer,
samodzielnie umie wyszukać w internecie grafikę na
temat owoców za pomocą wyszukiwarki Google,
umie kopiować obrazki z internetu i wklejać je do
pliku Paint,
umie odnaleźć i zapisać źródło (adres strony
internetowej) obrazków skopiowanych z Internetu,
umie przełączać się pomiędzy oknami przeglądarki
Internet Explorer i programu Paint, wykorzystując
przyciski na Pasku zadań;

ma doskonałą koordynację wzrokowo-ruchową,
celnie podaje i chwyta piłkę,
zna podstawy gry w siatkówkę,
wykazuje się szybkością reakcji.

kl.1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.3)a
8.3)b
8.4)a
8.4)b
8.5)b
8.5)c

10.2)b
10.3)a
10.4)e

Projekt nr 9

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
49. Spotkanie
z Bazyliszkiem –
wydarzenia fantastyczne
i realistyczne.
50–51. Rodzaje zdań –
odczytywanie emocji
innych osób.
Ćwiczenia w pisowni
wyrazów z ó i rz
wymiennymi.

polonistycznospołeczna

52. W fantastycznym
świecie Rupaków.
Stosowanie zasad pisowni
w praktyce.
53. Tworzymy klasowy
słowniczek ortograficzny.

54. Co wiemy o poznanych
bohaterach baśni
i wierszy?

9. Zmysły i ich rola
w odbiorze świata.
matematycznoprzyrodnicza

41. Przygotowanie do
odejmowania
z przekroczeniem progu
liczbowego.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
rozpoznaje komiks wśród innych tekstów literackich,
podaje czas i miejsce akcji,
wymienia postaci i zdarzenia,
opowiada treść komiksu zgodnie z kolejnością wydarzeń,
uczestniczy we wspólnym tworzeniu twórczego opowiadania,
wyróżnia w historyjce wydarzenia fantastyczne i realistyczne,
rozwiązuje zagadki i zapisuje ich rozwiązania,
układa i zapisuje zdania, w których wyrazy zaczynają się na
literę p lub k,
rozróżnia zadania pytające, rozkazujące i oznajmujące,
właściwie odczytuje emocje innych osób,
poprawnie łączy ilustracje ze zdaniami o ładunku
emocjonalnym,
układa pytania do zdań oznajmujących dotyczące osoby,
miejsca i czasu,
wymyśla ciekawe skojarzenia do plamy,
poprawnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami
ortograficznymi,
wyjaśnia pisownię wyrazów z ó i rz wymiennym,
opowiada, jak wyobraża sobie Rupaka i jego świat,
recytuje fragmenty wiersza,
pisze z pamięci zapamiętane zdania,
tworzy ilustrowany słowniczek ortograficzny,
zgodnie współpracuje w grupie,
układa tekst dyktanda,
odgrywa scenkę dramową przedstawiającą bohatera baśni lub
wiersza,
porządkuje bohaterów literackich w porządku alfabetycznym,
zapisuje krótkie informacje na temat poznanych bohaterów
literackich,
opowiada na temat własnej ilustracji baśni lub wiersza;

wymienia charakterystyczne cechy komiksu,
dokonuje trafnej oceny postaci i zdarzeń
występujących w komiksie,
w ciekawy sposób opowiada treść komiksu zgodnie
z kolejnością wydarzeń,
aktywnie uczestniczy we wspólnym tworzeniu
twórczego opowiadania,
układa własne zagadki na podany temat,
z łatwością układa dłuższe zdania, w których wyrazy
zaczynają się na podaną literę,
układa i odczytuje zdania pytające, rozkazujące
i oznajmujące z właściwą intonacją,
samodzielnie układa zdania pytające zgodnie
z podanym warunkiem,
wykazuje się kreatywnością i pomysłowością w czasie
wymyślania skojarzeń,
objaśnia i stosuje zasady pisowni z ó i rz wymiennym,
wypowiada się na temat treści wiersza Rupaki,
pięknie recytuje wiersz,
bezbłędnie pisze zdania z pamięci,
samodzielnie układa tekst dyktanda,
aktywnie bierze udział w przygotowaniu scenek
dramowych,
sprawnie porządkuje wyrazy w kolejności
alfabetycznej,
opisuje poznanych bohaterów,
wypowiada się na podany temat za pomocą
rozbudowanych zdań;

wymienia poznane zmysły; wskazuje części ciała, za pomocą
których odbiera bodźce pochodzące z otaczającego go świata,
przeprowadza proste doświadczenie za pomocą zmysłów,
rozwiązuje proste zadania tekstowe,
oblicza działania typu 12 – 2 – 4 = ,
porządkuje liczby od najmniejszej do największej,
podaje liczby o 2 mniejsze,
wykonuje proste obliczenia pieniężne,
zastępuje banknot monetami o tej samej wartości,

wyjaśnia, jak człowiek wykorzystuje swoje zmysły,
samodzielnie przeprowadza doświadczenia
za pomocą zmysłów,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,
myśli logicznie,
odejmuje w pamięci kilka liczb,
bezbłędnie porządkuje podane liczby,
poprawnie wykonuje obliczenia pieniężne,
zamienia banknoty na monety i odwrotnie,

21

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)a,
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)f
1.3)g
5.2)
5.3)
5.5)

6.8)
6.10)

7.1)
7.2)
7.4)
7.6)

42. Odejmowanie
w zakresie 20
z przekroczeniem progu
liczbowego.
43. Odejmowanie
z przekroczeniem progu
liczbowego. Obliczenia
pieniężne.

uzupełnia brakujące liczby w ciągu liczbowym,
uzupełnia elementy występujące w narysowanym szlaczku,
porównuje wyniki dodawania i odejmowania,
stosuje znaki: =, < i >,
oblicza równania z niewiadomą w postaci okienka,
dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego;

z łatwością odkrywa zasady, według których napisane
są ciągi liczbowe,
szacuje i porównuje wyniki działań,
samodzielnie oblicza równania z niewiadomą
w postaci okienka;

7.7)
7.8)
7.17)

44. Utrwalenie dodawania
i odejmowania w zakresie
20.
45. Gry i zabawy
matematyczne.
zajęcia
techniczne

9. Jak powstała lodówka?
Na czym polega jej
działanie?

edukacja
muzyczna

9. Deszczowa muzyka.
Nauka piosenki Smutna
jesień.

edukacja
plastyczna

9. Postać z baśni lub
wiersza – pacynka.

potrafi ocenić wartość techniczną lodówki pod kątem
ceny, walorów estetycznych i łatwości obsługi;

w skupieniu słucha muzyki i wypowiada się na jej temat,
śpiewa piosenkę Smutna jesień;

projektuje postać z bajki,
przygotowuje podstawę pacynki,
okleja kubki wybranym materiałem,
wykonuje dodatkowe elementy stroju postaci z bajki,
rysuje lub wykleja elementy twarzy pacynki;

9. Polecenie
Przerzuć/Obróć
w programie Paint.

wie, co to jest odbicie lustrzane,
zna ikonę oraz sposób działania narzędzia programu Paint –
Przerzuć/Obróć oraz opcji Przezroczyste tło,
umie opowiedzieć legendę o bazyliszku,
z pomocą nauczyciela umie przerzucać w poziomie
lustrzane odbicia imion dzieci w programie Paint,
odróżnia obrazy i postacie fantastyczne zaczerpnięte z gier
komputerowych od obrazów i postaci realnych,
posiada podstawowe wiadomości o ludzkich zmysłach;

25. Bieg z pokonywaniem
niskich przeszkód.

doskonali swoją sprawność i zwinność,
pokonuje niskie przeszkody,
wyrabia zmysł orientacji przestrzennej,
zachowuje zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć,
doskonali rzut do celu ruchomego,
współpracuje w zespole,

zajęcia
komputerowe

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

wie, gdzie produkuje się lodówki,
wie, jak działa lodówka;

26. Rzuty do celu
ruchomego.
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improwizuje na instrumentach perkusyjnych
deszczową muzykę;

wykonuje estetyczną i oryginalną postać z bajki,
wykazuje się pomysłowością i kreatywnością;

samodzielnie umie przerzucać w poziomie lustrzane
odbicia imion dzieci w programie Paint;

wykazuje się sprawnością i zwinnością,
swobodnie pokonuje przeszkody,
ma świetną orientację przestrzenną,
celnie rzuca do celu ruchomego,
wyjaśnia, jak należy udzielić pierwszej pomocy.

9.1)c
3.1)a
3.1)c
3.2)a
3.2)b

4.2)a
4.2)b

kl.1
8.1)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a
8.4)b

10.2)b
10.3)a
10.4)e
10.4)f

27. Do kogo można się
zwrócić o pomoc
w sytuacji zagrożenia
zdrowia i życia?

rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia,
wie, do kogo może zwrócić się o pomoc,
zna numery służb ratunkowych,
potrafi wezwać pomoc.

Wartość: SZACUNEK I UCZCIWOŚĆ
Projekt nr 10
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

55. Jacy jesteśmy? –
nasze charakterki.
56-57. Nasze charakterki jak zwalczać wady?
Nauka na pamięć
wybranego przez dzieci
wiersza o dziecięcych
charakterach.
58. Od czego zależy mój
humor?

polonistycznospołeczna

59. Jakim jestem kolegą?
Jaką jestem koleżanką?

60. Konkurs pięknej
recytacji wybranych
wierszy.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
wie, co to znaczy uczciwość i szacunek do samego siebie,
objaśnia pojęcia: wada, zaleta,
wypowiada się na temat swoich mocnych i słabych stron,
czyta wiersze z właściwą intonacją,
wypowiada się na temat bohaterów wysłuchanych wierszy,
dokonuje oceny zachowania opisanych postaci,
wymienia ich cechy charakteru,
wypowiada się na temat własnych uczuć i uczuć innych osób,
zapisuje zdania dotyczące własnych uczuć,
potrafi opisać wybraną koleżankę, kolegę,
odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza,
uczy się wiersza na pamięć,
pisze wielką literą imiona i nazwiska,
stawia przecinek podczas wyliczania i kropkę na końcu
zdania,
dobiera wyrazy o przeciwnym znaczeniu,
odróżnia zdarzenia prawdziwe od fikcyjnych,
odróżnia plotkowanie od skarżenia,
wchodzi w różne role,
odgrywa scenki,
potrafi udzielić rad dotyczących zachowania,
rozumie powiedzenia dotyczące opisu nastrojów,
przedstawia powiedzenia za pomocą ruchów i gestów,
właściwie odczytuje uczucia i nastroje innych osób,
wypowiada się na temat własnego humoru,
wie, jak radzić sobie ze złym humorem,
pisze kilka zdań na temat swojego humoru,
poprawnie zapisuje zdania,
potrafi wymienić pozytywne i negatywne cechy charakteru,
wypisuje cechy dobrej koleżanki, dobrego kolegi,
zgodnie współpracuje w grupie,
czyta ze zrozumieniem,
dokonuje samooceny swojego zachowania,
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objaśnia, co to znaczy uczciwość i szacunek do
samego siebie,
podaje przykłady wad i zalet człowieka,
dokonuje oceny zachowania bohaterów wysłuchanych
wierszy,
wykazuje się empatią,
samodzielnie układa i zapisuje zdania na temat
własnych uczuć,
samodzielnie opisuje kolegę lub koleżankę,
pięknie recytuje wiersz z pamięci,
stosuje w praktyce zasadę pisowni wielką literą,
pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym,
bierze aktywny udział w scenkach dramowych,
z łatwością wchodzi w różne role,
rozumie i objaśnia powiedzenia dotyczące
zachowania,
udziela trafnych rad dotyczących zachowania,
samodzielnie układa i zapisuje zdania na temat
swojego humoru,
czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)b
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.1)
5.3)
5.5)

poprawnie pisze wyrazy z zakończeniem -ów,
ustala zasady konkursu,
potrafi dokonać oceny recytacji innych osób,
pięknie recytuje wiersz,
współredaguje notatkę z przeprowadzonego konkursu;
10. Poznajemy pracę
stomatologa, laryngologa
i pediatry.

46. Aspekt porządkowy
liczb. Zapisywanie słownie
liczb porządkowych.
47. Wprowadzenie znaków
rzymskich.

matematycznoprzyrodnicza

48. Utrwalenie nazw
miesięcy i dni tygodnia.
49. Zadania różne –
powtórzenie materiału.

50. Zabawy i gry
matematyczne.

zajęcia
techniczne

edukacja

10. Wykonanie ozdobnego
latawca – nagrody na
konkurs.

wie, na czym polega praca stomatologa, laryngologa
i pediatry,
rozpoznaje narzędzia, którymi posługują się poszczególni
specjaliści,
wie, jak należy dbać o zęby,
wie, jak należy zachować się w czasie przeziębienia,
wie, jak unikać przeziębień,
przelicza elementy, ustala ich kolejność,
zapisuje liczby za pomocą cyfr i słownie,
odczytuje dane z tabeli,
rozwiązuje zadania tekstowe,
odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I–XII,
wie, jak powstał system znaków rzymskich,
uzupełnia liczby i znaki rzymskie w ciągach liczbowych,
odczytuje godziny na zegarze zapisane za pomocą znaków
rzymskich,
zna kolejność występowania miesięcy i dni tygodnia,
wymienia nazwy miesięcy i dni tygodnia,
porządkuje miesiące, dni tygodnia i daty zgodnie z kolejnością
ich występowania,
zapisuje słownie nazwy miesięcy i daty,
zapisuje daty, używając znaków rzymskich,
wie, że tydzień ma 7 dni,
potrafi obliczyć, ile dni mają 2 tygodnie,
porównuje liczby i znaki rzymskie,
stosuje znaki =, < i >,
dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym,
kontynuuje regularność kolorów w szlaczku,
zapisuje liczby za pomocą cyfr i słownie,
potrafi ułożyć pytanie do przedstawionej sytuacji
matematycznej,
wyciąga wnioski,
konstruuje grę dydaktyczną;
rysuje kształt latawca na kartce,
wycina latawiec,
ozdabia latawiec za pomocą kolorowego papieru, pisaków
i kredek,
wykonuje kokardki z bibuły i doczepia do sznurka,
mocuje ogon do latawca,
przykleja patyk do szaszłyków do gotowego latawca;

objaśnia, na czym polega praca stomatologa,
laryngologa i pediatry,
rozpoznaje i nazywa narzędzia, którymi posługują się
poszczególni specjaliści,
objaśnia jak należy dbać o swoje zdrowie i zapobiegać
chorobom,
bezbłędnie zapisuj liczby za pomocą cyfr i słownie,
wyciąga wnioski, uogólnia,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,
poprawnie odczytuje i zapisuje znaki rzymskie,
objaśnia sposób zapisywania poznanych znaków
rzymskich,
poprawnie zapisuje daty,
samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe,
biegle dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie
liczbowym,
wykazuje się myśleniem logicznym i matematycznym,
samodzielnie wykonuje grę dydaktyczną;
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7.1)
7.2)
7.4)
7,7)
7.13)
7.14)
7.15)

samodzielnie wykonuje latawiec;

9.2)c

z dużą wrażliwością odbiera muzykę klasyczną;

określa nastrój wysłuchanej muzyki,

6.9)

muzyczna

edukacja
plastyczna

10. Muzyką malowane.
Zabawy muzycznoruchowe oraz ilustracja
plastyczna utworu C. SaintSeansa Akwarium z cyklu
Karnawał zwierząt.

10. Jesienna rewia mody –
kolaż.

3.1)c
3.2)c

wypowiada się na temat mody w oparciu o czasopisma,
programy telewizyjne,
planuje ubiór na jesienną pogodę,
dobiera materiały papiernicze i tekstylne na wykonanie stroju,
projektuje strój,
przykleja elementy stroju,
uzupełnia brakujące elementy dowolną techniką plastyczną;

10. Pasek narzędzi
tekstowych w programie
Paint.

wie, jak działa narzędzie Tekst w programie Paint,
zna sposób pisania w polu tekstowym z użyciem Paska
narzędzi tekstowych,
umie zmienić wygląd czcionki z wykorzystaniem narzędzi:
Rodzaj czcionki; Rozmiar czcionki; Styl czcionki:
Pogrubienie, Pochylenie, Podkreślenie,
umie zmienić kolor czcionki z użyciem Pola koloru,
rozpoznaje efekty użycia narzędzi formatowania tekstu
w programie Paint,
dostrzega swoje zalety i wady, odpowiadając na pytania
w psychozabawie;

28. Zabawy i gry
w nauczaniu
podstawowych elementów
piłki ręcznej.

doskonali chwyty i podania piłki,
potrafi współpracować w zespole,
wyrabia spostrzegawczość, orientację i szybkość decyzji,
poznaje ćwiczenia równoważne, kształtuje nawyk
prawidłowej postawy,
doskonali koordynację wzrokowo-ruchową,
dba o bezpieczeństwo w czasie wykonywania ćwiczeń,
wzmacnia mięśnie grzbietu, obręczy barkowej oraz brzucha,
poznaje ćwiczenia z piłkami podnoszące sprawność
fizyczną,
rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,
ćwiczy umiejętność kozłowania lewą i prawą ręką.

zajęcia
komputerowe

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

tworzy ilustrację plastyczną do muzyki,
interpretuje muzykę ruchem;

29. Kształtowanie
prawidłowej postawy
z wykorzystaniem ćwiczeń
równoważnych.

wykazuje się pomysłowością i kreatywnością
w projektowaniu i wykonaniu jesiennego ubioru;

stosuje narzędzie Tekst w programie Paint,
zapisuje wyrazy w polu tekstowym z użyciem Paska
narzędzi tekstowych;

4.1)b
4.2)a
4.3)a

kl. 1
8.1)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.3)a
8.4)b

celnie rzuca i łapie piłkę,
jest spostrzegawczy i szybko podejmuje decyzję,
posiada nawyk przyjmowania poprawnej postawy,
ma świetną koordynacje wzrokowo-ruchową,
kozłuje piłkę prawą i lewą ręką.
10.3)a
10.3)c
10.2)c
10.4)d
10.4)e

30. Doskonalenie techniki
kozłowania piłki prawą
i lewą ręką.

Projekt nr 11
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:

25

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

61. Dlaczego się kłócimy?
– nauka kulturalnej
dyskusji.
62–63. Kto to jest
zazdrośnik? – rozmowy o
przyczynach zazdrości.
64. Spotkanie ze Złośnicą
– czyli, jak walczyć ze
złością.
65. Czy jesteś
telemaniakiem?

polonistycznospołeczna

66.Czego nie lubimy u
siebie i u innych osób?

czyta tekst z właściwą intonacją,
udziela odpowiedzi na pytania do tekstu,
wskazuje w tekście fragment dotyczący Kłótnika,
wypowiada się na temat kłótni i ich przyczyn,
podaje pomysły na uniknięcie kłótni z kolegą,
potrafi udzielić rad kłócącym się osobom,
odgrywa scenki dramowe dotyczące spornych sytuacji,
potrafi podać argumenty na obronę swojego stanowiska,
czyta zdania ze zrozumieniem,
wykonuje samodzielnie odczytane polecenia,
uważnie słucha nagrań słuchowisk,
wypisuje nazwy czynności, które można robić z przyjacielem,
kończy rozpoczęte zdania,
rysuje dowolną czynność wykonywaną z przyjacielem,
pisze kilka zdań na temat narysowanego zajęcia, zabawy
z przyjacielem,
wyszukuje w tekście fragment opisujący Zazdrośnika,
podaje przyczyny zazdrości,
rozumie, jaki wpływ może mieć zazdrość na przyjaźń,
podaje przykłady, jak radzić sobie z zazdrością,
opisuje pokoje chłopców,
na podstawie ilustracji wnioskuje o zainteresowaniach
chłopców,
opisuje własny pokój,
poprawnie zapisuje ułożone przez siebie zdania,
zna znaczenie wyrażeń i zwrotów dotyczących zazdrości,
uzupełnia zdania poznanymi zwrotami i wyrażeniami,
wskazuje w tekście fragment dotyczący Złośnicy,
wyjaśnia pojęcie złość i jej podaje jej możliwe przyczyny,
opowiada, jak radzi sobie ze złością,
dobiera cechę charakteru do jej opisu,
wyjaśnia przyczyny zachowania się dzieci przedstawionych na
rysunku,
udziela rady obrażonym dzieciom,
zapisuje radę w postaci zdania,
opisuje sytuacje konfliktowe przedstawione na ilustracjach,
pisze, co powiedziały dzieci w trudnych sytuacjach,
bierze udział w zakładaniu poradnika Dobre rady dla każdego,
wyjaśnia pojęcie telemaniak,
otacza pętlą rzeczy potrzebne na co dzień do życia,
wypisuje rzeczy potrzebne do zabawy i do nauki,
uzupełnia ó i u w wyrazach na podstawie ilustracji,
przepisuje uzupełnione wyrazy w tabeli,
współpracuje w grupie,
wypisuje cechy charakteru wymyślonej postaci,
wykonuje ilustrację do opisu postaci,
prezentuje narysowaną postać,
wybiera dla siebie przyjaciela i argumentuje swój wybór;
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czyta nowy tekst z właściwą intonacją,
potrafi ustosunkować się do przeczytanego tekstu,
wypowiada się na podany temat za pomocą logicznie
powiązanych zdań,
aktywnie uczestniczy w scenkach dramowych,
czyta ze zrozumieniem nawet dłuższe teksty,
samodzielnie odczytuje i wykonuje polecenia do
tekstu,
samodzielnie układa i zapisuje zdania do wykonanej
ilustracji,
sprawnie odszukuje w tekście wskazany fragment,
objaśnia, jaki może mieć wpływ zazdrość na przyjaźń,
przedstawia właściwe wnioski,
samodzielnie dokonuje opisu ilustracji i opisuje własny
pokój,
poprawnie zapisuje zdania,
wypowiada się na temat wierszy i wyjaśnia ich
przesłanie,
objaśnia różne cechy charakteru,
stosuje poznane zasady ortograficzne dotyczące
pisowni ó, u,
aktywnie współpracuje w grupie;

1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.3)

wie, na czym polega praca lekarza ortopedy,
wie, że szkielet człowieka zbudowany jest z kości,
wie, że kości poruszają się za pomocą mięśni,
odróżnia właściwą postawę ciała od niewłaściwej,
kontroluje swoją postawę ciała,
wie, że uprawianie sportu pozytywnie wpływa na zdrowie
człowieka,
wymienia różne dyscypliny sportu,
dokonuje pomiarów za pomocą linijki,
mierzy wskazane długości i szerokości przedmiotów,
zna i zapisuje jednostki miary: cm, mm,
rysuje odcinki o podanej długości,
rysuje figury w pomniejszeniu i w powiększeniu,
rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe,
dodaje i odejmuje w zakresie 20,
liczy w pamięci łatwe działania na dodawanie i odejmowanie,
porównuje długości linii,
porównuje wyniki działań stosując znaki <, > i =,
liczy od danej liczby do danej liczby, w przód, w tył,
odczytuje dane z tabeli,
rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe,
układa zadania tekstowe do ilustracji i działania,
tworzy własną grę dydaktyczną;

objaśnia, na czym polega praca lekarza ortopedy,
objaśnia, jak zbudowany jest szkielet człowieka,
objaśnia, jak uprawianie sportu wpływa na zdrowie
człowieka,
uprawia wybraną przez siebie dyscyplinę sportową,
stosuje jednostki długości w praktyce,
poprawnie rysuje figury w pomniejszeniu
i w powiększeniu,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe na
porównywanie różnicowe,
dodaje i odejmuje w pamięci w poznanym zakresie
liczbowym,
samodzielnie tworzy ciekawą grę dydaktyczną
i objaśnia jej zasady;

11. Ułatwienia dla
niepełnosprawnych –
projekt.

wypowiada się na temat problemów osób niepełnosprawnych
w codziennym życiu,
wymyśla rozwiązanie techniczne ułatwiające życie osobie
niepełnosprawnej,
projektuje wymyślone urządzenie,
opisuje sposób działania wymyślonego urządzenia;

wykazuje się kreatywnością i pomysłowością w
czasie projektowania wymyślonego urządzenia
ułatwiającego codzienne życie osobie
niepełnosprawnej;

11. Poznajemy wartości
rytmiczne – całą nutę
i półnutę.

Wie, jak wygląda cała nuta i półnuta,
realizuje ćwiczenia rytmiczne z poznanymi wartościami,
zna podział wartości rytmicznych,
interpretuje ruchem wartości rytmiczne – ćwierćnuty, ósemki,
półnuty i całe nuty,
wykonuje taniec Damy i rycerze;

bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane nuty,
bezbłędnie realizuje ćwiczenia rytmiczne z poznanymi
wartościami;

11. Poznajemy pracę
lekarza ortopedy.
51. Mierzenie.
Wprowadzenie milimetra
jako jednostki miary.
52. Rozwiązywanie zadań
tekstowych na
porównywanie różnicowe.
matematycznoprzyrodnicza

53. Mierzenie i rysowanie
linii. Porównywanie
różnicowe.
54. Rozwiązywanie zadań
na porównywanie
różnicowe.

55. Gry i zabawy
matematyczne.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

11. Sztuka filmowa – kadry
z filmu animowanego.

11. Program Word.

rozumie rolę przekazów medialnych,
rozróżnia przekazy medialne,
wymienia rodzaje filmów,
wie, jak powstaje film animowany,
tworzy własną scenkę z animacją;

wypowiada się na temat sztuki filmowej w tym
animacji filmów;

wie, do czego służy program Word i jak wygląda jego ikona,
zna budowę okna programu Word,
wie, do czego służą narzędzia programu Word: Pogrubienie,
Pochylenie, Podkreślenie,

samodzielnie
Word;
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wykorzystuje

narzędzia

programu

6.8)
6.9)
6.10)

7.1)
7.2)
7.3)
7.4)
7.7)
7.9)
7.17)

9.2)b
9.2)c

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

4.2)b
4.3)a
4.3)b

kl.1
8.1)
kl.3
8.1)a

zna sposoby zmiany koloru i rozmiaru czcionki w programie
Word,
potrafi wskazać podobieństwa pomiędzy programami Word
i Paint w zakresie formatowania tekstu,
rozpoznaje efekty użycia narzędzi formatowania tekstu
w programie Word,
potrafi pisać wyrazy w programie Word, wykorzystując
poznane narzędzia formatowania tekstu;
31. Ćwiczenia wpływające
na utrzymanie prawidłowej
postawy ciała podczas
czytania i pisania.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

32. Ćwiczenia
ogólnorozwojowe w formie
obwodu stacyjnego.
33. Rzuty piłką do celu
w marszu i biegu.

odróżnia właściwą postawę ciała od niewłaściwej,
kontroluje swoją postawę ciała,
wie, że uprawianie sportu pozytywnie wpływa na zdrowie
człowieka,
wymienia różne dyscypliny sportu,
zna ćwiczenia usprawniające, które może wykonać ze
współćwiczącym,
rozwija siłę i zwinność,
potrafi wykonać odmyk na niskim drążku,
doskonali chwyty i podania piłki,
realizuje podstawowe założenia taktyczne w grze obronnej
oraz w ataku.

8.2)
8.4)a

ma nawyk przyjmowania właściwej postawy ciała,
wyróżnia się siłą i zwinnością,
wyróżnia się aktywną postawą w czasie gry,
potrafi grać w obronie i w ataku.

10.3)a
10.3)c
10.4)b
10.4)e

Projekt nr 12
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

67. Moja wizytówka – imię
i nazwisko.

68–69. Nasze imiona
i nazwiska.

polonistycznospołeczna

70. Czytamy tekst
informacyjny – polskie
imiona i nazwiska.

71. Zabawy z imionami.

72. Czy już potrafisz?
Podsumowanie wartości
SZACUNEK.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
potrafi się przedstawić z imienia i z nazwiska oraz
przedstawić inną osobę,
potrafi wymienić popularne imiona męskie i żeńskie,
potrafi podać różne formy tego samego imienia
i utworzyć zdrobnienia,
wie, że imiona i nazwiska piszemy wielką literą, stosuje tę
zasadę w praktyce,
szanuje imiona i nazwiska innych osób – nie naśmiewa się i
nie komentuje złośliwie ich brzmienia,
potrafi samodzielnie przeczytać tekst prozatorski, wymienić
głównych bohaterów,
potrafi odnieść temat utworu do własnych przeżyć
i doświadczeń oraz podzielić się nimi z innymi dziećmi w
klasie,
czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny na temat polskich
imion i nazwisk, wyszukując w nim informacji, o które pyta
nauczyciel,
tworzy zdania z rozsypanki wyrazowej,
pisze kaligraficznie krótsze i dłuższe teksty związane
z tematyką zajęć,
prawidłowo zapisuje zdania rozpoczynając je wielką literą i
kończąc kropką,
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stosuje w praktyce zasadę pisowni wielką literą,
wyjaśnia, na czym polega szacunek okazywany
nazwiskom i imionom ludzi,
potrafi samodzielnie przeczytać tekst prozatorski
i podać temat przewodni fragmentu,
czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne,
samodzielnie wyszukuje w tekście informacyjnym
wskazanych informacji,
pisze poprawnie zdania pod względem
ortograficznym i interpunkcyjnym,
pisze kształtnie, stosując zasady kaligrafii,
samodzielnie posługuje się alfabetem;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.3)

potrafi wymienić wyrazy z ó niewymiennym
i prawidłowo je zapisać,
potrafi układać wyrazy w kolejności alfabetycznej;
wie, jak powstał węgiel,
odczytuje z mapy nazwy miast, w których wydobywa się
węgiel,
widzi różnice pomiędzy kopalnią głębinową i odkrywkową,
rozumie korzyści płynące z wydobywania węgla,
podaje 3–4 przykłady wykorzystywania węgla przez
człowieka,
bada właściwości torfu, węgla kamiennego i drzewnego,
zna kolejności dni tygodnia i miesięcy w roku,
wykonuje proste obliczenia kalendarzowe i zegarowe,
zaznacza godziny na zegarze,
odczytuje dane z tabeli,
wykonuje obliczenia pieniężne,
dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego
w zakresie 20,
rozwiązuje zadania tekstowe,
porównuje wyniki działań, stosuje znaki <,> i =,
rozwiązuje równania z niewiadomą w postaci okienka,
wymienia liczby jedno i dwucyfrowe,
potrafi rozwiązać nietypowe zadania matematyczne,
układa kod matematyczny,
współpracuje w grupie,
układa magiczne kwadraty;

objaśnia na podstawie ilustracji, jak powstał węgiel,
odczytuje dane z mapy fizycznej Polski,
podaje różnice między kopalnią głębinową
i odkrywkową,
wymienia korzyści płynące z wydobywania węgla,
samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe,
samodzielnie wykonuje obliczenia zegarowe,
zaznacza i odczytuje godziny na zegarze,
dodaje i odejmuje w pamięci z przekroczeniem progu
dziesiątkowego w zakresie 20,
samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania
matematyczne,
samodzielnie układa magiczne kwadraty,
aktywnie współpracuje w grupie;

objaśnia, co to jest galanda,
staranne wykonuje kwiatki do wianka;

12. Klasowa galanda –
wianek śląski.

wie, jak wygląda śląski wianek – galanda,
rozumie potrzebę pracy indywidualnej i grupowej,
wydziera kółka na kwiatki,
formułuje kwiatki i przykleja we wskazane miejsce na wianku,
ozdabia paski – kokardy do wianka,
utrzymuje porządek na miejscu pracy;

12. Jaki muzyka ma
charakter? Nauka piosenki
Wady i zalety.

wykazuje się wrażliwością w odbiorze muzyki
klasycznej;

edukacja
muzyczna

potrafi skupić uwagę na słuchaniu fragmentów utworów
muzycznych,
wypowiada się na temat słuchanej muzyki,
śpiewa piosenkę Wady i zalety,
gra akompaniament do piosenki na dzwonkach
chromatycznych,
na układ ruchowy do piosenki;

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

edukacja
plastyczna

12. W kopalni – rys
węglem drzewnym.

ogląda prace wykonane węglem drzewnym,
poznaje nową technikę plastyczną,
przedstawia kopalnię, stosując poznaną technikę plastyczną;

wykonuje ciekawą pracę węglem drzewnym;

4.1)a
4.2)a

potrafi zmieniać czcionkę w programie Word –
Pogrubienie,

kl.1
8.1)

12. Jak powstaje węgiel?
Rodzaje węgla.
56. Znaki rzymskie.
Utrwalenie dni tygodnia
i nazw miesięcy.

matematycznoprzyrodnicza

57. Rozwiązywanie zadań
tekstowych – obliczenia
pieniężne.
58. Rozwiązywanie zadań
tekstowych – utrwalenie
dodawania i odejmowania
w zakresie 20.
59. Rozwiązywanie równań
z jedną niewiadomą
w postaci okienka.

6.7)
6.1)

7.4)
7.6)
7.7)
7.8)
7.13)
7.14)
7.15)

60. Zadanie różne.

zajęcia
techniczne

zajęcia
komputerowe

12. Styl, rozmiar
i kolor czcionki.

umie rozpoznawać ikony narzędzi służących do zmiany
wyglądu czcionki w programie Word – Pogrubienie,
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9.2)a
9.2)b
9.3)a

34. Gry i zabawy
przygotowujące do gry
w siatkówkę.
.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

35. Gry i zabawy
z elementami ćwiczeń
korekcyjnych.

36. Doskonalenie podań
i chwytów piłki w parach.

Pochylenie, Podkreślenie, Kolor czcionki i Rozmiar czcionki,
odnajduje na Pasku Narzędzi programu Word ikony
poznanych narzędzi formatowania tekstu,
umie wykorzystać poznane narzędzia formatowania tekstu
w programie Word do pisania wyrazów i zdań,
potrafi używać klawiszy ze strzałkami;

potrafi formatować tekst w programie Word;

zna ćwiczenia kształtujące oraz oswajające z piłkami,
rozwija zręczność, zwinność, siłę i szybkość,
potrafi wykonać podstawowe elementy techniki
indywidualnej siatkarza,
poznaje nowe gry drużynowe przygotowujące do gry
w siatkówkę,
poznaje ćwiczenia ułatwiające przyswajanie i utrwalanie
podstawowych nawyków ruchowych,
rozwija silną i wytrzymałą stabilizację mięśniowo-więzadłową
kręgosłupa,
wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała we wszystkich
sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
doskonali umiejętność dokładnego podania piłki,
potrafi podawać i chwytać piłkę w miejscu i w ruchu,
wyrabia zręczność, siłę ramion oraz obszerność ruchów
w stawie barkowym,
potrafi wykorzystać swoje umiejętności techniczne dla dobra
zespołu.

wyróżnia się zręcznością, zwinnością, siłą
i szybkością,
zna nowe gry drużynowe,
posiada nawyk przyjmowania właściwej postawy
celnie podaje i chwyta piłkę,
wykorzystuje swoje umiejętności techniczne
w czasie gry zespołowej.

kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a

10.2)a
10.3)a
10.3)c
10.4)a
10 4)e

Wartość: DOBROĆ
Projekt nr 13
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

73. Pierwsze spotkanie
z H.Ch. Andersenem.

polonistycznospołeczna

74-75. Co się stało
z Kajem? – czytamy
fragment baśni Królowa
Śniegu.
76. Wyprawa Gerdy na
poszukiwanie Kaja –
czytamy fragment baśni
Królowa Śniegu.

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:

rozumie pojęcie dobroć,
słucha czytanego fragmentu baśni,
odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu,
rozumie konieczność pomocy potrzebującym,
uważnie słucha tekstu słuchowiska,
zaznacza właściwe wyrazy w tekście dotyczącym H.Ch.
Andersena,
rozwiązuje zagadki,
prawidłowo zapisuje rozwiązania zagadek,
łączy elementy baśni z ich tytułami,
dobiera tytuły do podanych fragmentów baśni,
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Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

objaśnia pojęcie dobroć,
wypowiada się na temat wysłuchanego fragmentu
baśni,
wyszukuje wskazanych fragmentów w tekście,
poprawnie zapisuje tytuły,
samodzielnie dokonuje oceny bohaterów baśni,
wyjaśnia motywy zachowania postaci,
potrafi odnieść się do przedmiotów i osób z różnego
punktu widzenia,
wyjaśnia własnymi słowami pojęcie rodzina wyrazów
i układa rodziny wyrazów,
opisuje postaci z baśni,

1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.1)

77. Gerda odnajduje Kaja –
szczęśliwe zakończenie
baśni.

78. W świecie baśni
Andersena.

matematycznoprzyrodnicza

13. W kopalni soli. Jak
powstaje sól?

wie, że pierwszy wyraz w tytułach książek pisze się wielką
literą, a cały tytuł ujmuje się w cudzysłów,
poprawnie pisze podane tytuły baśni,
czyta tekst z odpowiednią intonacją,
wypowiada się na temat bohaterów baśni,
dokonuje oceny zachowania Kaja i Gerdy,
rozumie powód zmiany zachowania chłopca,
wskazuje dobro i zło występujące w baśni,
dobiera określenia do Kaja i do Kaja z odłamkiem szkła
w sercu i w oku,
opisuje przedmioty z różnego punktu widzenia,
układa i zapisuje zdania do ilustracji, wykorzystując podane
słownictwo,
tworzy rodzinę wyrazów: zima, sanki,
wypowiada się na temat wrażeń po wysłuchanym kolejnym
fragmencie baśni,
opisuje uczucia Gerdy i zachowanie Rozbójniczki,
wymienia zwierzęta występujące w baśni,
wskazuje elementy prawdziwe i fantastyczne,
wypisuje wyrazy określające Rozbójniczkę,
porządkuje wydarzenia dotyczące spotkania Gerdy
z Rozbójniczką,
poprawnie przepisuje zdania, zwracając uwagę na kształt
liter i połączenia miedzy nimi,
opisuje uczucia towarzyszące Gerdzie,
dobiera uczucia do sytuacji przedstawionej na ilustracjach,
dobiera przymiotniki do rzeczowników,
zapisuje poprawnie wyrazy pod względem ortograficznym,
opisuje nastrój baśni,
wyjaśnia, na czym polegała siła Gerdy,
wymienia uczucia kojarzące się z zimą i z Królową Śniegu,
ocenia zachowanie postaci występujących w baśni,
wymienia postacie negatywne i pozytywne,
dobiera fragmenty muzyki do ilustracji,
wypowiada się na temat wysłuchanej muzyki,
wymyśla zakończenie baśni,
pisze zdania dotyczące wymyślonego zakończenia baśni,
opowiadana wybraną baśń H.Ch. Andersena,
zna elementy charakterystyczne dla baśni,
prawidłowo odgaduje tytuły baśni,
poprawnie zapisuje tytuły baśni,
potrafi zareklamować ulubioną baśń;
wie, jak powstaje sól w przyrodzie,
odczytuje nazwy miast, w których wydobywa się sól,
wie, na czym polegała praca gwarka w dawnej kopalni soli,
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pisze poprawnie zdania pod względem ortograficznym
i interpunkcyjnym,
stosuje w praktyce zasady kaligrafii,
układa i zapisuje własne zakończenie baśni,
wymienia elementy charakterystyczne dla baśni,
w ciekawy sposób reklamuje ulubioną baśń;

wyjaśnia, jak powstaje sól,
odczytuje dane z mapy fizycznej Polski,
objaśnia, na czym polegała praca gwarka

6.1)
6.7)

61. Obliczenia wagowe.

62. Właściwości kwadratu.

63. Właściwości prostokąta
i koła.

64. Utrwalenie materiału.
Symetria.

bada sól,
wykonuje doświadczenie i zapisuje obserwacje,
rozwiązuje zadania tekstowe,
wykonuje proste obliczenia wagowe,
porównuje wagi podanych przedmiotów i towarów,
myśli logicznie – wyciąga wnioski,
dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu
liczbowego,
rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt i koło,
mierzy długość boków prostokąta i kwadratu,
wie, że kwadrat i prostokąt mają 4 boki,
wie, że wszystkie boki kwadratu są sobie równe, a prostokąta
równe przeciwległymi parami,
rysuje prostokąt i kwadrat za pomocą linijki,
zna właściwości koła,
dostrzega symetrie w przyrodzie,
rysuje drugą połowę symetrycznego rysunku,
rozwiązuje działania z okienkiem;

w dawnej kopalni,
samodzielnie wykonuje doświadczenie i zapisuje
obserwacje, wyciąga wnioski,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,
prawidłowo szacuje i porównuje wagę przedmiotów,
dodaje w pamięci z przekroczeniem progu
dziesiątkowego w zakresie 20,
wymienia cechy poznanych figur geometrycznych,
poprawnie rysuje figury za pomocą linijki,
starannie i dokładnie rysuje drugą połowę
symetrycznego rysunku,
samodzielnie rozwiązuje działania z okienkiem;

7.3)
7.4)
7.6)
7.7)
7.9)
7. 10)
7.16)
7.17)

65. Rozwiązywanie zadań –
mierzenie figur.

starannie wykonuje sanki z papieru, korzystając
z gotowego modelu;

zajęcia
techniczne

13. Konstruowanie sanek –
projekt z papieru.

wykonuje sanki z papieru,
wycina i zagina elementy,
wymienia nazwy elementów sanek,
układa definicję sanek,
wymienia elementy pojazdu;

edukacja
muzyczna

13. Poznajemy harfę.

określa nastrój słyszanej muzyki,
wie, jak wygląda harfa oraz potrafi rozpoznać jej brzmienie;

wyróżnia się wrażliwością muzyczną;

wykonuje prace plastyczne, wykorzystując opis w baśni,
odpowiednio dobiera materiały do wykonania pracy,
prawidłowo rozmieszcza elementy na kartce,
wie, co to są barwy zimne,
potrafi współpracować w zespole;

wykonuje ciekawą pracę plastyczna na podany
temat,
kieruje pracą w zespole;

4.2)a

wie, jak wygląda ikona narzędzia Linia w programie Paint,
potrafi rysować za pomocą narzędzia Linia, również
z wykorzystaniem klawisza Shift,

potrafi samodzielnie rysować za pomocą narzędzia
Linia, również z wykorzystaniem klawisza Shift,
umie samodzielnie rysować elipsy, koła, prostokąty,

kl.1
8.1)
kl.3

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

13. Wykonanie postaci
Królowej Śniegu i jej
pałacu.

13. Narzędzie Linia
w programie Paint.
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9.2)a
9.2)b
9.2)c
9.3)a
9.3)b
3.1)b
3.1)c

37. Gry i zabawy
orientacyjno-porządkowe.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

38. Gry i zabawę
korygujące postawę.
39. Gry i ćwiczenia
z wykorzystaniem
materacy.

odróżnia koła od elips oraz kwadraty od prostokątów,
umie rysować elipsy, koła, prostokąty, kwadraty za pomocą
narzędzi Elipsa i Prostokąt w opcji Pełna z wykorzystaniem
klawisza Shift;

kwadraty za pomocą narzędzi Elipsa i Prostokąt
w opcji Pełna z wykorzystaniem klawisza Shift;

doskonali zapamiętywanie,
kształtuje szybkość reakcji,
kształtuje wyobraźnię,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,
doskonali swoją postawę,
wie, jaka jest prawidłowa postawa,
doskonali siłę rąk,
współpracuje w zespole,
wykonuje ćwiczenia z wykorzystaniem materaca.

wykazuje się szybkością reakcji na sygnał.

8.1)a
8.2)
8.4)b

10.4)d
10.2)a
10.3)c
10.4)e

Projekt nr 14
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

79. Jak naśladować św.
Mikołaja?
80-81. Być dobrym dla
innych – fantazja, czy
rzeczywistość?
82. Najlepsze życzenia –
redagowanie życzeń
i pisanie listów.
polonistycznospołeczna

83. Jak napisać list do św.
Mikołaja?

84. Mikołajki w klasie.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
wskazuje i nazywa dobre cechy w sobie samym
i w drugim człowieku,
podaje przykłady przyjaźni i możliwości wspierania innych
ludzi,
tworzy swobodne kilkuzdaniowe wypowiedzi na podany temat,
czyta ze zrozumieniem,
udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanych
tekstów informacyjnych,
uzupełnia tabelę informacjami ze słuchowiska,
wskazuje bohatera, czas i miejsce akcji w legendzie,
wskazuje różnice pomiędzy elementami realistycznymi a
fantastycznymi,
ocenia postać św. Mikołaja,
bierze udział w redagowaniu życzeń,
podejmuje próby samodzielnego redagowania listu,
rozumie i stosuje pojęcia: nadawca, odbiorca,
selekcjonuje fragmenty listów i przyporządkowuje je do
adresatów,
adresuje kopertę z listem za pomocą naklejek,
odczytuje i zapisuje wyrażenia, którymi można rozpoczynać
listy,
tworzy i zapisuje nagłówki do listów do wskazanych osób,
czyta ze zrozumieniem fragmenty listów i życzeń,
łączy zakończenia życzeń z podanymi adresatami,
odróżnia formy korespondencji formalnej od nieformalnej,
właściwie dopasowuje nagłówki do adresata i podpisy
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wypowiada się w ciekawy sposób na temat przyjaźni,
czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty, odczytuje
informacje zawarte w teście informacyjnym,
wykorzystuje teksty informacyjne do rozwiązywania
problemów,
samodzielnie dokonuje oceny postaci św. Mikołaja,
redaguje życzenia,
samodzielnie redaguje list,
potrafi zaadresować kopertę,
wymienia, z jakich elementów składa się list;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.1)d
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.1)
5.2)
5.3)

nadawców,
podejmuje próbę redagowania listu do św. Mikołaja – zapisuje
datę, nagłówek, zakończenie i podpisuje się,
podpisuje zdjęcia wyrazami zawierającymi trudności
ortograficzne,
układa i zapisuje życzenia z różnych okazji,
wie, na czym polega tradycja mikołajkowa,
poznaje tradycję mikołajkową w innych krajach,
czuje radość z obdarowywania i otrzymywania prezentów;

14. Poznajemy minerały
występujące w przyrodzie.

66. Właściwości trójkąta.
67. Rozszerzenie zakresu
liczbowego do 30.

matematycznoprzyrodnicza

68. Porównywanie,
dodawanie i odejmowanie
liczb w zakresie 30.
69. Utrwalenie dodawania
i odejmowania liczb.

wie, jak powstają skały w przyrodzie,
wie, że są różne rodzaje skał,
wie, na czym polega praca garncarza,
opisuje skały,
rozpoznaje i nazywa trójkąty,
wie, że trójkąt składa się z 3 boków,
mierzy długości boków trójkąta,
rysuje trójkąty za pomocą linijki,
rozpoznaje trójkąty w narysowanych figurach
geometrycznych,
rysuje rysunek w odbiciu lustrzanym,
liczy w przód i w tył zgodnie z podanym warunkiem,
uzupełnia liczby w ciągu liczbowym,
dodaje i odejmuje w zakresie 30 bez przekroczenia progu
dziesiątkowego,
dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego,
wykonuje proste obliczenia pieniężne,
rysuje drugą połowę symetrycznego rysunku,
myśli logicznie,
układa, zapisuje i oblicza działania;

objaśnia, jak powstają skały w przyrodzie,
wymienia rodzaje skał,
opowiada o pracy garncarza,
wymienia cechy trójkątów,
dokonuje obliczeń zgodnie z podanym warunkiem,
dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu
dziesiątkowego w zakresie 30,
samodzielnie wykonuje obliczenia pieniężne,
staranie i dokładnie rysuje drugą połowę
symetrycznego rysunku,
wyróżnia się logicznym myśleniem;

potrafi wykonywać ozdoby choinkowe zgodnie z podaną
instrukcją,
obrysowuje szablony,
wycina elementy,
łączy elementy za pomocą kleju,
ubiera choinkę;

wykonuje staranne i estetyczne ozdoby choinkowe
według własnego pomysłu;

6.1)
6.7)

7.1)
7.2)
7.4)
7.8)
7.9)
7.16)
7.17)

70. Zadania różne.

zajęcia
techniczne

14. Wykonanie ozdób
choinkowych z papieru.
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9.2)a
9.2)b
9.2)c
9.3)a

edukacja
muzyczna

14. Muzyczni pomocnicy
Świętego Mikołaja –
zabawy muzyczno-ruchowe do muzyki.

improwizuje ruchem do słyszanej muzyki,
wypowiada się na temat słuchanego utworu muzycznego,
potrafi prawidłowo wykonać figury taneczne z interpretacji;

układa figury taneczne do muzyki;

14. Portret św. Mikołaja.

wie, co to jest portret,
planuje przebieg pracy,
wykonuje portret,
omawia efekt swojej pracy,

wykonuje portret oddając cechy postaci,

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

14. Narzędzie Wielokąt
w programie Paint.

40. Zabawy i ćwiczenia
z prowadzeniem piłki
nożnej.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

41. Doskonalenie
kozłowania w formie
obwodu stacyjnego.

wie, jak wygląda ikona narzędzia Wielokąt w programie
Paint,
potrafi rysować trójkąty i inne wielokąty za pomocą
narzędzia Wielokąt z wykorzystaniem opcji Kontur
z wypełnieniem,
umie zastosować narzędzie Aerograf w programie Paint,
sprawnie używa klawiszy ze strzałkami oraz klawisza
Spacja,
umie liczyć pieniądze;

potrafi samodzielnie rysować trójkąty i inne
wielokąty za pomocą narzędzia Wielokąt
z wykorzystaniem opcji Kontur z wypełnieniem,
umie samodzielnie zastosować narzędzie Aerograf
w programie Paint;

potrafi prowadzić piłkę nogą,
doskonali uderzenie piłki,
współpracuje w zespole,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,
doskonali kozłowanie,
kształtuje koordynację,
kształtuje zdolność różnicowania ruchów,
doskonali podania i chwyty.

sprawnie prowadzi piłkę nogą,
potrafi kozłować,
wykazuje się aktywnością i sprawnością w czasie
ćwiczeń.

3.1b)
3.1c)
3.2c)

4.2)a
4.3)b

kl.1
8.1)
kl.3
8.1a)
8.2)
8.4b)

10.2)a
10.3)c

42. Doskonalenie podań
i chwytów.

Projekt nr 15

Rodzaj edukacji

polonistycznospołeczna

Nr godziny
Zapis w dzienniku

85. Dzielimy się dobrocią
nie tylko od święta.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
aktywnie słucha i wypowiada się na podany temat,
z uwagą i tolerancją słucha o zwyczajach i tradycjach
świątecznych innych osób,
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ciekawie wypowiada się na podany temat za pomocą
zdań złożonych,
wypowiada się na temat samodzielnie przeczytanego

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

86-87. Wysyłamy życzenia
do najbliższych
i przyjaciół.
88. Dziecięce
filozofowanie na temat
świątecznych prezentów.
89. Co już umiem –
powtórzenie materiału.

90. Jak spędzamy
świąteczny czas – legendy
i opowiadania.

15. Wpływ działalności
człowieka na środowisko.
71. Dodawanie w zakresie
30 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego.
matematycznoprzyrodnicza

72. Odejmowanie
w zakresie 30
z przekroczeniem progu
dziesiątkowego.
73. Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

czyta ze zrozumieniem opowiadanie,
wykorzystuje informacje z tekstu do wykonania ćwiczeń,
potrafi wyjaśnić pojęcie instrukcja,
potrafi zapisać instrukcję wykonania łańcucha na choinkę na
podstawie zdjęć,
potrafi wskazać różnice w wyglądzie choinki prawdziwej
i sztucznej – wyszukuje zalety,
tworzy instrukcję ubierania choinki,
buduje rodzinę wyrazów,
zapisuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi – rz,
redaguje życzenia dla bliskich i przyjaciół,
adresuje kopertę i kartkę świąteczną,
samodzielnie tworzy życzenia dla osoby spędzającej święta
w szpitalu,
uzupełnia dyktando obrazkowe właściwymi wyrazami
zawierającymi rz,
buduje własny repertuar prezentów, którymi może obdarować
innych,
bierze udział w dyskusji na temat: Co może być najlepszym
podarkiem dla innych osób,
pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi,
czyta ze zrozumieniem tekst rozmowy,
odpowiada na pytania dotyczące treści przeczytanego tekstu,
porządkuje zdania w instrukcji,
samodzielnie adresuje kopertę,
słucha legend i opowiadań o tematyce świątecznej lub je
czyta,
uczestniczy w scenkach dramowych i pantomimicznych;

tekstu,
samodzielnie odczytuje i wykonuje polecenia
dotyczące tekstu,
samodzielnie dokonuje porównania wyglądu choinek,
samodzielnie układa instrukcję ubierania choinki,
stosuje w pisowni zasady pisania wyrazów z rz,
samodzielnie redaguje świąteczne życzenia i adresuje
kartkę świąteczną,
bierze aktywny udział w dyskusji, używając
właściwych argumentów,
pisze poprawnie pod względem ortograficznym,
aktywnie uczestniczy w scenkach dramowych
i pantomimicznych;

podaje trzy przykłady negatywnego wpływu działalności
człowieka na przyrodę,
wskazuje źródła zanieczyszczeń,
rozumie konieczność ochrony przyrody,
podaje trzy przykłady ekologicznych rozwiązań chroniących
przyrodę,
dodaje i odejmuje w zakresie 30 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego,
dopełnia liczby do 20,
rozwiązuje równania z okienkiem,
rozwiązuje zadania tekstowe,
wykonuje proste obliczenia pieniężne,
posługuje się monetami,
liczy zgodnie z podanym warunkiem w tył i w przód, co 2,
co 3,
rysuje figury w powiększeniu i w pomniejszeniu,
myśli logicznie,

wypowiada się na temat negatywnego wpływu
działalności człowieka na przyrodę, podając właściwe
argumenty,
objaśnia konieczność ochrony przyrody,
podaje przykłady ekologicznych rozwiązań
chroniących przyrodę,
dodaje i odejmuje w zakresie 30 z przekroczeniem
progu dziesiątkowego,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,
samodzielnie wykonuje obliczenia pieniężne
z wykorzystaniem monet i banknotów,
poprawnie rysuje figury w powiększeniu
i w pomniejszeniu,
wykazuje się logicznym myśleniem i kreatywnością,
wyciąga poprawne wnioski;
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1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.1)
5.2)
5.3)

6.7)

7.1)
7.4)
7.6)
7.7)
7.8)
7.17)

74. Utrwalenie materiału –
zadania różne.

wyciąga wnioski;

75. Doskonalenie
umiejętności dodawania
i odejmowania.
zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

15. Budowanie filtra.

15. Wspólnie kolędujemy.

15. Moja ekologiczna
choinka.

15. Kolorowa Gwiazdka.

zajęcia
komputerowe

43. Gry i zabawy kopne.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

44. Ćwiczenia i zabawy
z hula-hoopem.
45. Zabawy i ćwiczenia
z piłką do nogi.

objaśnia rolę filtrów wodnych,
samodzielnie wykonuje filtr wodny;

wie, jaka jest rola filtra,
potrafi wykonać filtr wody,
rozumie potrzebę ochrony środowiska,
słucha wywiadu z hydrogeologiem;
zna różnicę między kolędą, a pastorałką,
rozpoznaje melodię prezentowanych na zajęciach kolęd,
gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych do
wybranych kolęd,
nuci melodię kolęd i wystukuje ich rytm,
z pomocą nauczyciela gra na dzwonkach chromatycznych
kolędę Lulajże Jezuniu;
maluje choinkę,
planuje przebieg pracy,
odpowiednio dobiera materiały do wykonania pracy,
prawidłowo rozmieszcza elementy na kartce;

gra na dzwonkach chromatycznych kolędę Lulajże
Jezuniu;

3.1)a
3.2)c

estetycznie wykonuje pracę plastyczną;
4.2)a
4.2)b

wie, jak włączyć program Word oraz jak zamknąć jego okno,
umie napisać życzenia, z wykorzystaniem narzędzi
formatowania czcionki programu Word,
potrafi zastosować efekt iskrzenia czcionki w programie
Word,
umie zapisać plik Word w komputerze pod podaną nazwą,
umie uzupełnić podanymi wyrazami adres na kopercie oraz
zdania w programie Word,
sprawnie posługuje się myszą komputerową przy
dekorowaniu choinki w ćwiczeniach,
zna kilka sposobów ochrony lasów;

włącza program Word oraz zamyka jego okno,
umie samodzielnie – z wykorzystaniem narzędzi –
napisać życzenia;

kształtuje siłę nóg,
potrafi uderzać piłkę dowolną częścią stopy,
wie, że podczas uderzenia należy usztywnić stopę w stawie
skokowym,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,
doskonali koordynację,
potrafi wykonać ćwiczenia z hula-hoopem.

posiada informacje na temat polskich piłkarzy
grających w kraju i za granicą,
z łatwością wykonuje ćwiczenia z hula-hoopem.
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9.2)a

kl.1
8.1)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a

10.3)a
10.3))c
10.3)d

Wartość: JEDNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE
Projekt nr 16

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

91. Lepiej razem niż
osobno? – lekcja przyjaźni.
92-93. Potrafię rozmawiać
z innymi – mam
przyjaciela.
94. Dlaczego małpy nie
budują domów?
95. Jak pomóc małpom? –
rozmowa na temat roli
pracy w życiu człowieka.

polonistycznospołeczna

96. Jak małpy zbudowały
domu – tworzenie
komiksów.

matematycznoprzyrodnicza

16. Stany skupienia wody.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
uważnie słucha czytanej baśni,
wypowiada się na temat wysłuchanej baśni,
rozumie naukę płynącą z baśni,
wyjaśnia, czego Nauczyciel chciał nauczyć swoich uczniów,
wskazuje podobne sytuacje w klasie,
podaje przykłady grupowych sukcesów i indywidualnych
porażek,
uzupełnia zdania podanymi czasownikami,
wybiera właściwe zdania do ilustracji,
wie, jakich słów użyć, by kogoś pocieszyć,
wie, jak nie należy zwracać się do innych,
dobiera właściwe wyrażenia do sytuacji przedstawionej na
ilustracji,
poprawnie zapisuje zdania,
wymienia gesty będące wyrazem sympatii i wsparcia,
odgrywa scenki dramowe,
rozumie mowę gestów,
wypisuje gesty, których używa w określonych sytuacjach,
wyjaśnia powiedzenia dotyczące różnych zachowań,
rozróżnia zachowania przyjacielskie od nieprzyjacielskich,
opowiada o swoim przyjacielu,
pisze kilka zdań – ukierunkowanych pytaniami – na temat
swojego przyjaciela,
czyta komiks,
rozumie problem zawarty w komiksie,
wypowiada się na temat treści komiksu,
łączy wypowiedzi z postaciami zwierząt z komiksu,
dobiera określenia do małp i żółwia i zapisuje je
w odpowiedniej formie,
poprawnie pisze nazwy zwierząt z ż,
układa i zapisuje zdania,
wymyśla dalszy ciąg wydarzeń,
rysuje ilustracje, pisze krótkie teksty,
współpracuje w grupie,
prezentuje efekt swojej pracy;

objaśnia naukę płynącą z baśni,
wykazuje się empatią,
pisze poprawnie pod względem ortograficznym,
z łatwością wciela się w różne role,
poprawnie odczytuje gesty,
rozumie informacje zawarte w powiedzeniach,
w ciekawy sposób wypowiada się na podany temat,
potrafi napisać samodzielnie kilka poprawnych zdań
na temat swojego przyjaciela,
wypowiada się na temat przeczytanego komiksu,
potrafi zapisywać określenia we właściwej formie,
samodzielnie układa i poprawnie zapisuje zdania,
wymyśla oryginalne zakończenie komiksu,
samodzielnie wykonuje kolejne scenki komiksu,
aktywnie współpracuje w grupie;

podaje kilka przykładów występowania wody w przyrodzie,
opowiada, jak woda krąży w przyrodzie,
podaje przykłady wykorzystywania wody przez człowieka

podaje przykłady występowanie wody
w przyrodzie, uwzględniając jej stany skupienia,
posługuje się termometrem,
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Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.1)
5.3)

6.1)
6.7)a

76. Odczytywanie
temperatury. Temperatura
mrozu.
77. Rozwiązywanie zadań
tekstowych. Litr.
78. Odczytywanie godzin –
wprowadzenie systemu 24godzinnego.
79. Zadania różne związane
z odczytywaniem wskazań
termometru i zegara.

w poszczególnych stanach skupienia,
przeprowadza proste doświadczenie z lodem, śniegiem i parą
wodną,
odczytuje temperaturę na termometrze,
zapisuje odczytaną temperaturę w °C,
rozumie pojęcie temperatura mrozu,
rozwiązuje zadania tekstowe,
posługuje się jednostką pojemności litr i jej zapisem
skrótowym 1l,
oblicza dzienne zużycie wody,
odmierza wodę za pomocą różnych miarek,
myśli logicznie,
odczytuje godziny na zegarze w 24-godzinnym systemie,
zapisuje godziny w 24-godzinnym systemie,
porównuje temperatury w różnych miastach,
aktywnie uczestniczy w grach i zabawach;

odczytuje temperatury mrozu,
rozwiązuje zadania dotyczące odmierzania płynów,
wykonuje obliczenia zegarowe,
odczytuje godziny i minuty na zegarze;

wykonuje zegar według instrukcji,
wycina karton po narysowanych liniach,
łączy elementy zegara,
sprawdza działanie skonstruowanego modelu zegara,
zachowuje zasady bezpieczeństwa w czasie pracy,
zachowuje ład i porządek na ławce;

samodzielnie wykonuje zegar z szablonu;

7.1)
7.12)
7.4)
7.7)
7.11)
7.15)

80. Gry i zabawy
matematyczne.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

16. Zegar – 24 godziny.

16. Zimowa muzyka. Nauka
piosenki Zaczarowana
zima, oraz zabawy
muzyczno-ruchowe
z utworem Sanna
L. Mozarta.

16. Domy w śnieżnej szacie
– wydzieranka z gazety
i papieru.

16. Oglądanie zdjęć
i wstawianie clipartów.

śpiewa piosenkę Zaczarowana zima,
improwizuje ruchem do słyszanej muzyki,
gra na janczarach i trójkątach w pulsie muzyki;

9.2)a
9.2)c
9.3)a
tworzy akompaniament do piosenki;

realizuje temat według własnego pomysłu,
wykorzystuje materiały papiernicze,
wycina i wydziera elementy o różnych kształtach,
rozmieszcza elementy na kartce i określa ich położenie,
stosuje właściwe barwy do oddania zimowego nastroju pracy,
dba o estetykę prac;
wie, jak wygląda okno przeglądarki zdjęć systemu Windows,
umie przeglądać zdjęcia wody, lodu i pary wodnej za
pomocą przeglądarki,
wie, co to jest Clipart,
zna ikonę narzędzia Clipart programu Word,
umie wyszukać określony Clipart i wstawić go do tekstu,
potrafi zmniejszyć wstawiony Clipart,
umie odczytać godziny na zegarze i wskazania termometru:
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3.1)a
3.1)b
3.1)c

wykonuje ciekawą pracę plastyczną;
4.2)a

samodzielnie przegląda zdjęcia wody, lodu
i pary wodnej za pomocą przeglądarki,
samodzielnie posługuje się narzędziem Clipart
programu Word;

kl. 1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)

46. Ćwiczenia
zwinnościowe na torze
przeszkód.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

47. Doskonalenie techniki
rzutów jednorącz i oburącz
w miejscu i w ruchu.

rozumie i dokładnie wykonuje różnorodne zadania ruchowe,
potrafi bezpiecznie korzystać z przyrządów gimnastycznych,
rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,
potrafi dokładnie podawać i chwytać piłkę,
współpracuje w zespole w celu osiągnięcia zamierzonego
wyniku,
zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń,
potrafi wykonać proste ćwiczenia zapobiegające wadom
postawy.

sprawnie i dokładnie wykonuje różnorodne ćwiczenia
i zadania ruchowe
aktywnie współpracuje w zespole w celu osiągnięcia
zamierzonego wyniku,
przyjmuje prawidłową postawę w czasie stania,
chodzenia i siedzenia.

48. Doskonalenie
przyjmowania
podstawowych pozycji
wysokich i niskich.

10.2)a
10.2)c
10.3)a
10.4)d
10.4)e

Projekt nr 17
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
97. Czy warto sobie
pomagać? – poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie
w oparciu o legendę
o toruńskich piernikach.
98-99. Jak upiec pierniki –
poznajemy przepisy na
różne wypieki.

polonistycznospołeczna

100. Czy każdy może
pomagać każdemu?

101. Lew i myszka –
zabawa tematyczna.

102. W czym mogę pomóc
innym?

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
czyta podpisy do obrazków,
uważnie słucha legendy o toruńskich piernikach,
wymienia bohaterów legendy,
opowiada własnymi słowami historię Bogumiła i Rózi,
dokonuje oceny fragmentów legendy,
dobiera podpisy do obrazków,
intuicyjnie dobiera do siebie podane wyrazy,
wyszukuje w tekście podane wyrażenia,
pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi, w tym
z końcówką -ów,
czyta przepisy na wypieki,
dobiera przepisy do podanych ciast,
odszukuje potrzebne informacje w przepisach na wypieki,
podpisuje obrazki odpowiednimi nazwami czynności,
porządkuje czynności potrzebne do upieczenia pierników,
nadaje tytuły przedstawionym czynnościom,
czyta tekst bajki z podziałem na role,
odszukuje informacje zawarte w tekście i we wskazanych
fragmentach tekstu,
udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu,
udziela odpowiedzi na pytanie: Czy każdy może pomagać
każdemu?,
dobiera cechy charakteru do opisanych osób,
dobiera cechy do bohaterów bajki,
40

wypowiada się na temat wysłuchanej legendy,
podaje cechy legendy jako gatunku literackiego,
pisze poprawnie pod względem ortograficznym,
układa i zapisuje przepisy różnych wypieków,
pięknie czyta tekst z podziałam na role,
wykorzystuje informacje zawarte w tekście do
wykonania poleceń,
pisze poprawnie pod względem ortograficznym
i interpunkcyjnym,
samodzielnie pisze krótkie opowiadanie na podany
temat;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1.1)b
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)e
1.3)f
1.3)g
5.1)
5.3)

opisuje wybranego bohatera,
dobiera przymiotniki o znaczeniu przeciwnym,
do podanych wyrazów pisze wyrazy zdrobniałe,
odgrywa scenki dramowe,
dopasowuje dialogi do przedstawionych scenek,
nadaje tytuły ilustracjom,
odczytuje dialogi,
rozróżnia rodzaje zdań,
stosuje właściwe znaki interpunkcyjne,
układa zdania z rozsypanki wyrazowej,
podaje przykłady swoich mocnych stron i propozycje pomocy
innym,
rozumie potrzebę pomocy ludziom i zwierzętom,
pisze opowiadanie na podany temat,
słucha wypowiedzi innych osób;
17. Zmiany w przyrodzie
zachodzące zimą. Rodzaje
opadów i osadów
atmosferycznych.
81. Utrwalenie dni tygodnia
i nazw miesięcy. Znaki
rzymskie.

82. Posługiwanie się
kalendarzem.
matematycznoprzyrodnicza
83. Obliczenia zegarowe.

zauważa zmiany w przyrodzie zachodzące zimą,
wpisuje zaobserwowane zmiany do tabeli,
wymienia rodzaje opadów i osadów atmosferycznych,
wie, jak się zachować w czasie śnieżycy, zawiei, zamieci
i gołoledzi,
odczytuje dane z mapy pogody,
za pomocą symboli przedstawia pogodę w swoim mieście,
zna i stosuje nazwy dni tygodnia i miesięcy,
zapisuje daty za pomocą liczb arabskich i znaków rzymskich,
odczytuje dane z kalendarza,
wskazuje w kalendarzu podane daty,
zamienia tygodnie na dni i odwrotnie,
wykonuje proste obliczenia kalendarzowe i zegarowe,
dodaje i odejmuje w zakresie 30 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego,
porównuje wyniki z użyciem znaków <,> i =,
z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy matematyczne;

wymienia i omawia zmiany zachodzące w przyrodzie
jesienią,
objaśnia, jak należy zachowywać w czasie śnieżycy,
zawiei, zamieci i gołoledzi,
poprawnie odczytuje i zapisuje daty,
wykonuje obliczenia kalendarzowe,
odczytuje dane z kalendarza,
dodaje o odejmuje w pamięci w zakresie 30
z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
samodzielnie rozwiązuje problemy matematyczne;

6.5)
6.10

7.1)
7.4)
7.13)
7.14)
7.15)

84. Dodawanie
i odejmowanie liczb
w poznanym zakresie
liczbowym.
85. Powtórzenie
wiadomości.

zajęcia
techniczne

17. Lew i myszka.

edukacja
muzyczna

17. Moje ciało – mój
instrument. Utrwalenie

koloruje elementy ciała zwierząt,
wycina szablony – elementy zwierząt,
łączy poszczególne elementy,
zachowuje porządek w czasie pracy;

starannie wykonuje postaci z szablonu;
9.2)c
9.3)a

wykonuje ćwiczenia rytmiczne z poznanymi wartościami
rytmicznymi,
improwizuje ruchem, rytmem i gestem,
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wymyśla własne układy rytmiczne;

3.1)a
3.2)b

wartości rytmicznych.

edukacja
plastyczna

17. Świat w deszczu –
mokre na mokrym.

17. Symbole pogody.
zajęcia
komputerowe

49. Przewrót w przód na
materacu z przysiadu.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

50. Biegi ze zmianą
kierunku.
51. Ćwiczenia równoważne
na ławeczkach
z wykorzystaniem
woreczków.

zna znaczenie słowa gestodźwięki,

3.2)c

poznaje nowy sposób malowania farbami,
maluje obraz na podany temat,
wypowiada się na temat wykonanej przez siebie pracy;
zna i rozpoznaje wybrane symbole pogody,
wie, co to jest prognoza pogody,
wykonuje projekt graficzny w programie Paint zgodnie
z instrukcją (łączy zdjęcia z wykonanymi przez siebie
elementami graficznymi),
umie wstawiać do tekstu Cliparty dotyczące zjawisk
pogodowych w programie Word oraz je zmniejszyć,
potrafi zapisywać i porządkować daty,
uzupełnia wyrazy literami: ó, u, rz, ż;
potrafi wykonać przewrót w przód,
doskonali chwyty i podania,
doskonali szybkość reakcji,
kształtuje zdolność równowagi,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,
współpracuje w zespole.

z sukcesem posługuje się nowo poznaną techniką
plastyczną;
samodzielnie pracuje w programie Paint i Word;

4.2a)

kl.1
8.1)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)b

samodzielnie poprawnie wykonuje przewrót
w przód i w tył.
10.2)a
10.2)c
10.3)a
10.4)e

Projekt nr 18

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
103. Wypowiadanie się na
temat wspólnych zabaw na
podstawie fragmentu
książki M. Jaworczakowej
Oto jest Kasia.

polonistycznospołeczna

104-105. Nasze ulubione
zabawy – opis ilustracji.

106. Poznajemy szwedzką
pisarkę Astrid Lindgren.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
czyta tekst opowiadania,
wypowiada się na temat przeczytanego tekstu,
właściwie dobiera słownictwo,
przestrzega kultury mówienia,
uważnie słucha poleceń nauczyciela,
wypowiada się na temat własnych zabaw,
dobiera opisy do przedstawionych postaci,
opisuje postać marynarza lub pirata w oparciu o zgromadzone
słownictwo,
odczytuje i zapisuje rozwiązania rebusów,
dzieli wyrazy na sylaby,
odgrywa scenki dramowe na podany temat,
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posiada bogaty zasób słownictwa,
w ciekawy sposób wypowiada się na podany temat,
wyróżnia się kulturą wypowiedzi,
prawidłowo opisuje postaci w oparciu o zgromadzone
słownictwo,
samodzielnie odczytuje rebusy,
aktywnie uczestniczy w scenkach dramowych,
wypowiada się na temat ilustracji za pomocą zdań
złożonych,
pisze poprawnie pod względem ortograficznym,
posługuje się tekstem informacyjnym,
w ciekawy sposób opowiada historyjkę obrazkową,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)e

107. Wymyślamy
i opowiadamy własne
historyjki.

108. Podsumowanie
wartości JEDNOŚĆ
I WSPÓŁDZIALANIE.

18. Zwierzęta zimą.

86. Rozszerzenie zakresu
liczbowego do 100.

matematycznoprzyrodnicza

87. Dodawanie
i odejmowanie pełnymi
dziesiątkami. Obliczenia
pieniężne.
88. Cyfra jedności
i dziesiątek.

89. Liczby w zakresie setki.

opowiada sytuację przedstawioną na ilustracji,
opisuje ilustrację, korzystając z proponowanego słownictwa
określającego czynności,
pisze poprawnie nazwy zawodów z końcówką -arz,
czyta teksty informacyjne,
wyszukuje wskazanych informacji w tekście informacyjnym,
układa i zapisuje zadania pytające i oznajmujące,
poprawnie zapisuje tytuły książek,
wskazuje wyrazy z podaną liczbą sylab,
układa wydarzenia w odpowiedniej kolejności,
wymyśla własną historyjkę do podanych wydarzeń,
starannie przepisuje zdania,
poprawnie zapisuje tytuł i autora książki,
rozwija zdania,
porządkuje historyjkę obrazkową,
opowiada historyjkę obrazkową,
układa i zapisuje zdania wykrzyknikowe,
stosuje w praktyce wyrazy o znaczeniu wieloznacznym,
wskazuje wyrazy o podobnym znaczeniu do podanych;

potrafi swoją wypowiedzią zainteresować inne osoby;

1.3)f
5.3)

wie, jak zwierzęta przystosowują się do warunków zimowych,
wymienia, czym odżywiają się zimą wybrane gatunki zwierząt,
zna przyczyny problemów zwierząt związanych ze
zdobywaniem pokarmu zimą,
rozumie znaczenie dokarmiania zwierząt przez ludzi,
prowadzi proste obserwacje wybranych zwierząt lub
zwierzęcia,
liczy co jeden i co 10 do setki w przód i w tył,
dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100,
posługuje się monetami: 10 gr, 20 gr, 50 gr,
wykonuje proste obliczenia pieniężne typu: 20 zł +10 zł,
100 zł – 10 zł; 20 gr + 50 gr =; 100 gr – 50 gr =,
zastępuje monetę kilkoma monetami o tej samej łącznej
wartości,
wskazuje w liczbach dwucyfrowych cyfry dziesiątek i jedności,
uzupełnia ciągi liczbowe,
stosuje pojęcia dziesiątka i jedność w praktyce,
liczy w zakresie 100 zgodnie z podanym warunkiem,
wymienia liczby większe i mniejsze od podanych,
porównuje liczby,
określa liczbę dziesiątek i jedności w liczbach dwucyfrowych,
wykonuje proste obliczenia pieniężne;

opowiada, jak zwierzęta przystosowują się do
warunków zimowych,
wymienia przyczyny problemów zwierząt związanych
ze zdobywaniem pokarmu zimą,
sprawnie liczy zgodnie z podanym warunkiem,
wykonuje obliczenia pieniężne z wykorzystaniem
monet złotowych, groszowych i banknotów,
z łatwością rozpoznaje zasady, zgodnie z którymi
napisane są ciągi liczbowe,
sprawnie liczy w poznanym zakresie liczbowym;

6.1)
6.2)
6.7)a

planuje kolejne czynności,
wycina lampion z szablonu,
zagina i składa ściany lampionu,
skleja papierowe elementy,
wkłada wkład ze świecą;

starannie wykonuje lampion z papierowego szablonu;

7.1)
7.2)
7.4)
7.8)

90. Zadania różne

zajęcia
techniczne

18. Projekt – lampion.

9.2)
9.2)c
9.3)a
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edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

18. Razem w tańcu
i w śpiewie.
Wprowadzenie pauzy
ćwierćnutowej. Nauka
piosenki Tacy sami.

18. Moje ulubione zabawy
na śniegu.

18. Encyklopedia
internetowa.

zajęcia
komputerowe

52. Odbicia piłki oburącz
w parach i pojedynczo.
53. Zabawy na śniegu.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

54. Zimowe zabawy na
śniegu muszą być
bezpieczne.

wie, co oznacza i jak wygląda pauza ćwierćnutowa,
z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia rytmiczne
z pauzami,
śpiewa piosenkę Tacy sami,
wykonuje prosty układ interpretacji ruchowej do piosenki Tacy
sami;

samodzielnie wykonuje ćwiczenia rytmiczne
z pauzami,

planuje przebieg pracy,
wykonuje pracę pastą do zębów i farbami,
zwraca uwagę na właściwe rozmieszczenie elementów na
kartce,
doskonali umiejętność malowania postaci w ruchu,
wykonuje pracę estetycznie;

wykonuje oryginalną pracę plastyczną na podany
temat;

wie, co to jest encyklopedia,
wie, że encyklopedie mogą występować w formie
książkowej, internetowej oraz na płytach CD,
umie napisać imiona dzieci w kolejności alfabetycznej,
przepisuje zdania w programie Word i zapisuje swoją pracę
w komputerze,
wie, czym jest Wikipedia,
umie połączyć się z internetem i odnaleźć stronę Wikipedii,
potrafi wyszukać w Wikipedii informacje na temat Astrid
Lindgren,
umieszcza pod skopiowanym zdjęciem źródło jego
pochodzenia, czyli adres strony internetowej,
sprawnie posługuje się klawiaturą i myszą podczas gry
komputerowej;

samodzielnie łączy się z inetrnetem i odnajduje
wskazane strony,
wyszukuje w Wikipedii informacje na temat Astrid
Lindgren,
kopiuje potrzebne informacja i je zapisuje;

potrafi przyjąć pozycje do odbicia sposobem górnym,
potrafi odbić piłkę sposobem górnym,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,
potrafi samodzielnie poprowadzić jedno ćwiczenie podczas
rozgrzewki,
stosuje zasady ubierania się odpowiednio do pogody,
wykorzystuje różne warunki pogodowe do rozwijania
aktywności fizycznej,
współpracuje w zespole,
doskonali swoją zwinność,
doskonali celność,
kształtuje wytrzymałość w terenie,
zna i rozumie zasady bezpiecznej zabawy w czasie zimy,
potrafi wyjaśnić skutki niewłaściwego zachowania w czasie
zabaw zimowych,
wie, jakie niebezpieczeństwa grożą podczas zabaw
w nieodpowiednich miejscach.
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3.1)a
3.1)b
3.1)c

4.2)

kl.1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.3)a
8.3)b
8.4)a
8.5)c

poprawnie odbija piłkę podanymi sposobami,
samodzielnie przeprowadza rozgrzewkę,
wyróżnia się zwinnością i celnością podań,
stosuje zasady bezpiecznej zabawy w czasie zimy.

10.3)a
10.4)e
10.4)f

semestr II
Wartość: TOŻSAMOŚĆ I PATRIOTYZM
Projekt nr 19
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

109. Polskie legendy
znane i mniej znane.
110 –111. Przygotowujemy
klasowe przedstawienie
kukiełkowe.
Zapoznanie z nową formą
wypowiedzi jaką jest
zaproszenie.
112. Legenda
o poznańskich koziołkach.

113. Redagujemy i piszemy
własne zaproszenia.
polonistycznospołeczna

114. Klasowe
przedstawienie kukiełkowe.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
uważnie słucha czytane teksty legend,
czyta tekst z podziałem na role, stosując odpowiednią
intonację,
wyodrębnia postaci i wydarzenia, wskazuje miejsce akcji,
stara się określić przybliżony czas akcji legendy,
wypowiada się na temat pojęcia legenda,
rozróżnia wydarzenia i postaci fantastyczne i realistyczne,
bierze udział w przygotowaniu przedstawienia,
ćwiczy swoją rolę,
wypowiada się na temat emocji związanych
z przedstawieniem teatralnym,
na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe,
wie, jak zbudowany jest tekst zaproszenia,
potrafi wymienić elementy zaproszenia,
tworzy plan legendy o poznańskich koziołkach,
potrafi dopasować do planu legendy odpowiednie ilustracje,
pisze wyrazy ó wymiennym ,
potrafi wskazać wyrazy, w których ó wymienia się na o,
opowiada legendę zgodnie z kolejnością wydarzeń,
wykorzystuje informacje z tekstu w celu odnalezienia błędnych
odpowiedzi i wskazania prawidłowych,
rozróżnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika,
wykonuje zadania zgodnie z poleceniem,
rozróżnia zaproszenie napisane poprawnie od zaproszenia
napisanego błędnie,
redaguje tekst zaproszenia,
kształtnie i zgodnie z zasadami kaligrafii pisze tekst
zaproszenia,
pisze poprawnie zdania zawierające poznane wyrazy
z trudnościami ortograficznymi,
dokonuje samooceny własnej pracy,
występuje w klasowym przedstawieniu kukiełkowym,
animuje kukiełką i daje jej głos zgodnie z przydzieloną
wcześniej rolą,
wie, jak zachować się podczas przedstawienia;
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pięknie i wyraźnie czyta tekst z podziałem na role,
stosując odpowiednią intonację,
wypowiada się na temat legendy,
wymienia cechy charakterystyczne legendy,
wymienia postaci i zdarzenia realistyczne
i fantastyczne w legendzie,
bierze aktywny udział w przygotowaniu
przedstawienia,
doskonale wciela się w swoją rolę,
wymienia elementy zaproszenia,
samodzielnie tworzy plan legendy,
zna i stosuje zasadę pisowni z ó wymiennym,
za pomocą rozbudowanych, logicznie ze sobą
powiązanych zdań, opowiada treść legendy,
posługuje się tekstem w poszukiwaniu odpowiedzi na
zadane pytania,
poprawnie stosuje liczbę pojedyncza i mnogą
rzeczownika,
samodzielnie redaguje tekst zaproszenia,
poprawnie pod względem ortograficznym oraz
kształtnie i zgodnie z zasadami kaligrafii pisze tekst
zaproszenia,
dokonuje samooceny adekwatnej do własnej pracy,
bardzo dobrze animuje kukiełką i udziela jej własnego
głosu;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.1)
5.4)

19. Dzień i noc. Wpływ
światła słonecznego na
życie roślin i zwierząt.
91. Rozwiązywanie zadań
tekstowych na
porównywanie różnicowe.

matematycznoprzyrodnicza

92. Rozwiązywanie zadań
tekstowych na
porównywanie różnicowe.
93. Rozwiązywanie zadań
tekstowych. Sprawdzanie
odejmowania za pomocą
dodawania.

94. Utrwalenie materiału –
zadania rozmaite.

wie, że Ziemia wiruje wokół własnej osi,
zna skutki ruchu wirowego Ziemi,
rozumie, że światło słoneczne ma wpływ na życie zwierząt
i rozwój roślin na Ziemi,
wymienia nazwy 3 zwierząt będących aktywnymi nocą,
rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe,
dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie liczbowym,
myśli logicznie,
wykorzystuje wiadomości przyrodnicze na matematyce,
odczytuje dane w zadaniu potrzebne do zaprojektowania
klasy,
odczytuje dane z tabeli,
porządkuje liczby zgodnie z podanym warunkiem,
porównuje liczby zgodnie z podanym warunkiem,
uzupełnia ciągi liczbowe,
sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,
układa teksty zadań do podanych liczb,
zna i stosuje pojęcie liczba jedno i dwucyfrowa,
rozwiązuje nietypowe zadania matematyczne,
układa zadania matematyczne do ilustracji i działania;

rozumie i objaśnia ruch wirowy Ziemi,
objaśnia skutki ruchu wirowego Ziemi,
objaśnia, jak ruch wirowy Ziemi wpływa na życie na
naszej planecie,
wymienia zwierzęta aktywne nocą,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe na
porównywanie różnicowe,
dodaje i odejmuje w pamięci w poznanym zakresie
liczbowym,
wykonuje zadania zgodnie poleceniem lub opisem,
samodzielnie odczytuje dane z tabeli,
dostrzega zasady, według których napisane są ciągi
liczbowe,
z łatwością układa zadania tekstowe do podanych
liczb, działań i ilustracji,
samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania
matematyczne;

uważnie słucha instrukcji nauczyciela,
zachowuje zasady bezpieczeństwa w czasie pracy,
montuje prosty obwód elektryczny składający się z baterii
i żarówki,
sprawdza, jak działa zbudowany obwód elektryczny;

samodzielnie montuje obwód elektryczny składający
się z baterii i z żarówki, zgodnie z instrukcją;

6.1)
6.7)a

7.4)
7.7)
7.1)
7.3)

95. Zadania różne.

zajęcia
techniczne

19. Montaż obwodu
elektrycznego.

edukacja
muzyczna

19. Z wizytą w Krakowie.
Poznajemy trąbkę
i tańczymy krakowiaka.

edukacja
plastyczna

19. Wykonanie kukiełek do
przedstawienia klasowego
– praca w parach

rozróżnia brzmienie trąbki od brzmienia innych
instrumentów,
potrafi pokazać podstawowe figury taneczne krakowiaka,
wie, jak wygląda i z czego zbudowana jest trąbka,
rozpoznaje tradycyjny strój regionu krakowskiego;
projektuje kukiełkę z różnych materiałów papierniczych i
tekstylnych,
wykorzystuje pomysły nauczyciela w swoich projektach
kukiełek,
wykonuje kukiełkę i posługuje się nią,
współpracuje w grupie,
doskonali swoja sprawność manualną,
zachowuje porządek w miejscu pracy,
potrafi powiedzieć, na co musi zwracać uwagę aktor, który
porusza kukiełką i „użycza” jej głosu,
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9.2)c
9.3)b

3.1)a
tańczy krakowiaka;

projektuje i wykonuj estetyczną kukiełkę według
własnego pomysłu;

4.2)b

zajęcia
komputerowe

19. Bezpieczeństwo
w internecie.

55. Zabawy i gry ruchowe
na śniegu.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

56. Ćwiczenia i gry
z sankami.

57. Wyskok na skrzynię
z rozbiegu na wprost.

wie, że dzieci powinny korzystać tylko ze stron
internetowych, które są bezpieczne i dla nich przeznaczone,
umie połączyć się z internetem,
potrafi uruchomić podaną stronę internetową i poruszać się
po niej,
wykonuje wskazane zadania na portalu edukacyjnym
www.kulturalnyplaczabaw.pl,
sprawnie posługuje się myszą podczas układania puzzli,
potrafi posługiwać się klawiszami ze strzałkami zgodnie
z poleceniami określającymi kierunek;
kształtuje ogólną sprawność fizyczną,
poznaje zasadę ciągłego ruchu, jako ochronę przed
przeziębianiem się,
potrafi wykonać celny rzut,
kształtuje wytrzymałość,
poznaje zasady hamowania i zmiany kierunku jazdy,
wdraża się do wspólnej zabawy i współpracy,
zna ćwiczenia ruchowe pozwalające utrzymać prawidłową
postawę ciała,
zna i wykonuje proste ćwiczenia wzmacniające mięśnie
brzucha i obręczy barkowej,
potrafi z rozbiegu wyskoczyć na skrzynię gimnastyczną
i zeskoczyć do przysiadu.

samodzielnie łączy się z internetem,
samodzielnie wykonuje wskazane zadania na
portalu edukacyjnym www.kulturalnyplaczabaw.pl;

wykazuje się sprawnością fizyczną,
objaśnia, jak ruch i sportowy tryb życia wpływa na
zdrowie,
jest wytrzymały na wysiłek fizyczny,
aktywnie uczestniczy we wspólnej zabawie,
sprawnie ćwiczy, korzystając ze sprzętu sportowego.

kl.1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.3)a
8.3)b
8.5)c

10.1)b
10.2)c
10.4)b
10.4)e
10.4)f

Projekt nr 20
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
115. Bardzo kocham swój
kraj, to znaczy Polskę... –
czytamy pamiętnik Magdy.

polonistycznospołeczna

116-117. Co się u nas
dzieje? – uczymy się pisać
pamiętniki, rozwijamy
umiejętność zapisywania
dat i pisania
kaligraficznego.
118. Kto ty jesteś? Polak
mały! – poznajemy polską
historię i kulturę.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
wie, jak wygląda i co przedstawia godło Polski, jak wygląda
polska flaga oraz zna polski hymn,
potrafi krótko opowiedzieć o swojej ojczyźnie, rozumie słowo
patriota,
czyta ze zrozumieniem fragment pamiętnika i wyszukuje
potrzebne informacje,
potrafi opowiedzieć własnymi słowami treść przeczytanego
utworu,
umie wyrazić własną opinię na temat utworu, określić, czy coś
mu się podoba, czy jest łatwe, czy trudne,
czyta wiersz z podziałem na role,
wyszukuje w tekście wyrazy, których nie rozumie i stara się
objaśnić ich znaczenie z pomocą nauczyciela oraz innych
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opisuje godło i flagę Polski,
wypowiada się na temat swojej ojczyzny,
objaśnia słowo „patriota”,
samodzielnie odszukuje i odczytuje wskazane
informacje,
wypowiada się na temat treści przeczytanego tekstu,
wyraża swoją opinię i ją uzasadnia,
pięknie i wyraziście czyta tekst wiersza z podziałem na
role,
dokonuje analizy wiersza,
poprawnie dobiera definicje do podanych słów,
posiada bogate słownictwo i ciągle je wzbogaca,
układa i zapisuje dialog,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f

119. Rozmawiamy
o polskich symbolach,
takich jak flaga, godło
i hymn.

120. Podróże po Polsce –
quiz z nagrodami.

20. Krążenie Ziemi wokół
Słońca – pory roku.
96. Obliczenia zegarowe –
kwadrans, półgodziny,
godzina.
97. Obliczenia
kalendarzowe i zegarowe.

matematycznoprzyrodnicza

98. Dodawanie tych
samych składników.
99. Przygotowanie do
mnożenia liczb.

uczniów,
poszerza zasób swoich słów poprzez prawidłowe dobieranie
słów i ich definicji,
wyróżnia w tekście zdania pytające (zakończone pytajnikiem)
oraz oznajmujące (zakończone kropką),
potrafi stawiać pytania i udzielać na nie odpowiedzi,
potrafi połączyć pytanie z właściwą odpowiedzią,
wie, jak zapisujemy dialog, potrafi zapisać prosty dialog,
potrafi prawidłowo zapisać datę z pełną nazwą miesiąca,
potrafi opowiedzieć, co się wydarzyło w jego życiu
poprzedniego lub tego samego dnia,
wyróżnia formę pamiętnika, potrafi samodzielnie stworzyć
własną kartkę z pamiętnika (opisać wybrany dzień),
poprawnie zapisuje nazwy państw i ich mieszkańców,
chętnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, by poszerzać
swoją wiedzę o Polsce – jej kulturze i historii;

w ciekawy sposób wypowiada się na temat wydarzeń
z własnego życia,
objaśnia jak pisze się pamiętnik,
potrafi opisać wybrany dzień w formie kartki
z pamiętnika,
zna i stosuje zasadę pisowni wielką literą nazw miast
i państw,
poprawnie zapisuje nazwy mieszkańców miast
i państw,
potrafi samodzielnie korzystać z dostępnych źródeł
informacji, by poszerzać swoją wiedzę o Polsce – jej
kulturze i historii;

rozumie, że następstwem ruchu obrotowego Ziemi są pory
roku,
rozumie wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na
Ziemi,
wskazuje warunki pogodowe w poszczególnych porach roku,
wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych
porach roku,
odczytuje godziny na zegarze,
zaznacza godziny na zegarze,
rozumie i stosuje pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans,
wykonuje proste obliczenia zegarowe,
wykonuje proste obliczenia kalendarzowe,
wymienia kolejne nazwy miesięcy i pór roku,
kontynuuje elementy w szlaczkach,
wykorzystuje znajomość kolejności miesięcy w praktyce,
dodaje do siebie kilka tych samych składników,
podaje wielokrotności liczby 2 i 3,
rysuje figury w powiększeniu i w pomniejszeniu,
liczy w zakresie 30,
zapisuje działania matematyczne z podanych liczb,
układa zadania tekstowe do działania,
układa zadania tekstowe do wykonanej pracy plastycznej –
Bałwankowo,
bierze udział w zabawach matematycznych,
wymienia liczby zgodnie z podanym warunkiem;

objaśnia ruch obrotowy Ziemi,
wyjaśnia, jaki ma pływ ruch obrotowy Ziemi na
cykliczność życia na Ziemi,
posiada wiele informacji na temat poszczególnych
pór roku,
odczytuje godziny i minuty na zegarze,
posługuje się pojęciami godzina, pół godziny,
kwadrans,
wykonuje trudniejsze obliczenia zegarowe
i kalendarzowe,
posługuje się kalendarzem w praktyce,
dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 30,
układa i rozwiązuje zadania matematyczne
wymagające dwóch działań,
bierze aktywny udział w zabawach matematycznych,
myśli logicznie;

wypowiada się na temat budynków mieszkalnych,
koloruje dom,
wycina makietę domu po narysowanych liniach,

wykonuje starannie i dokładnie makietę domu,
bierze aktywny udział w budowaniu makiety osiedla,
wykazuje się pomysłowością i kreatywnością;

1.3)g
5.4)
5.7)

6.7)

7.14)
7.15)
7.1)
7.2)
7.4)
7.7)

100. Gry i zabawy
matematyczne.

zajęcia
techniczne

20. Wspólne wykonanie
makiety osiedla domków
jednorodzinnych.
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9.2)c
9.3)a

zagina i skleja elementy domu,
wspólnie z innymi wykonuje makietę osiedla;

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

20. Sopran, alt, tenor, bas –
skale głosu.

20. Butelkowy bałwanek.

20. Narzędzie Krzywa
w programie Paint

58. Ćwiczenia
wzmacniające mięśnie
brzucha i obręczy
barkowej.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

59. Zabawy na śniegu.

60. Ćwiczenia na
przyrządach rozwijające
sprawność fizyczną.

zna rodzaje głosów ludzkich: sopran i bas,
rozpoznaje śpiew solowy od chóralnego,
w skupieniu wysłuchuje przykładów muzycznych,
opowiada o swoich wrażeniach po wysłuchaniu muzyki,
śpiewa piosenkę Kocham Polskę;
wie, jak zachować bezpieczeństwo w czasie zimowych zabaw,
interpretuje ruchem muzykę i tekst wierszyka,
właściwie wykorzystuje przedmioty codziennego użytku do
wykonania bałwanka,
wykonuje bałwanka zgodnie z instrukcją słowną,
utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy,
układa opowiadanie W Bałwankowie;

odróżnia i nazywa sopran i bas,
wykazuje się wrażliwością muzyczną;

samodzielnie odczytuje instrukcję,
wykonuje oryginalnego bałwanka zgodnie
z instrukcją;

wie, jak wygląda ikona narzędzia Krzywa w programie Paint,
umie wykorzystać narzędzie Krzywa w programie Paint,
posługuje się znanymi narzędziami programu Paint do
pokolorowania godła Polski zgodnie z opisem,
określa i zapisuje w polu tekstowym programu Paint
położenie Ziemi w stosunku do Słońca,
zna daty rozpoczęcia poszczególnych pór roku;

samodzielnie wykorzystuje narzędzie Krzywa
w programie Paint,
posługuje się znanymi narzędziami programu Paint
do pokolorowania godła Polski zgodnie z opisem;

potrafi dokonać samooceny siły mięśni brzucha i ramion,
zna ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i obręczy
barkowej,
rozwija ogólną sprawność fizyczną,
poznaje gry i zabawy na śniegu,
kształtuje szybkość, siłę i celność rzutów,
hartuje organizm,
przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z sanek,
poznaje ćwiczenia przy drabinkach,
doskonali zmysł równowagi z wykorzystaniem ławeczek
gimnastycznych,
kształtuje siłę i sprawność fizyczną.

wykazuje się sprawnością fizyczną,
jest zahartowany,
sprawnie ćwiczy na drabinkach i na ławeczce.

3.1)a
3.1)c

4.2)a
4.2)b

kl. 1
8.1)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)b

10.1)b
10.2)c
10.3)c
10.4)e
10.4)f

Projekt nr 21
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
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Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

121. Jak powstała Polska?
Poznajemy legendę
o Lechu, Czechu i Rusie.
122-123. Świat dawniej
i świat dziś – co się
zmieniło, co pozostało
takie samo? Rozbudzanie
świadomości historycznej
dzieci.
polonistycznospołeczna

124. Czytamy teksty
informacyjne o Polsce, jej
stolicach, największych
miastach.
125. Gdzie szukać
informacji o Polsce?
Edukacja medialna
w praktyce.
126. Czy już potrafisz?
Podsumowanie wartości
TOŻSAMOŚĆ.
21. Warunki życia na
biegunie północnym.
101. Wprowadzenie
mnożenia liczb jako
skróconego zapisu
dodawania. Mnożenie liczb
przez 2.

matematycznoprzyrodnicza

102. Mnożenie liczb przez
3 i 4 w zakresie 20.
103. Mnożenie liczb przez 5
w zakresie 20.

104. Doskonalenie
mnożenia liczb w zakresie
20.

zna legendę o Lechu, Czechu i Rusie,
potrafi opowiedzieć inne legendy,
czyta i opisuje ilustracje związane z legendą,
wyróżnia i charakteryzuje bohaterów legendy,
nadaje tytuły ilustracjom zgodnie z chronologią zdarzeń,
czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny na temat Polski,
potrafi wyszukać potrzebne informacje w tekście,
korzysta z internetu, wyszukując potrzebne informacje
o Polsce, jej historii, kulturze i zabytkach,
potrafi odnaleźć w narzędziach komunikacyjnych informacje
związane z wydarzeniami kulturalnymi odpowiednimi dla
swojego wieku i zainteresowań,
umie opisać ilustrację, również porównując ją do innej,
wskazać podobieństwa i różnice,
uzupełnia dialog właściwymi wypowiedziami zgodnymi z logiką
tekstu,
samodzielnie układa proste dialogi do ilustracji,
pisze kaligraficznie, zwracając uwagę na ortografię
i interpunkcję,
potrafi wstawić odpowiedni znak interpunkcyjny na końcu
wypowiedzi: kropkę, wykrzyknik lub pytajnik w zależności od
rodzaju zdania,
potrafi intuicyjnie wyróżniać rzeczownik i podawać własne
przykłady poprzez nazywanie ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy,
układa zdania z rozsypanek wyrazowych;

pięknie opowiada treść legendy o Lechu, Czechu i
Rusie,
wypowiada się na temat historii Polski na podstawie
tekstu informacyjnego,
samodzielnie odszukuje wskazane informacje w
internecie,
poprawnie opisuje ilustrację w nawiązaniu do innej
ilustracji,
prawidłowo uzupełnia dialog właściwymi
wypowiedziami zgodnymi z logiką tekstu,
samodzielnie układa dialog do ilustracji,
pisze poprawnie pod względem kaligraficznym i
ortograficznym,
poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne,
wyróżnia i nazywa rzeczowniki;

wskazuje na globusie Grenlandię,
rozpoznaje i nazywa 3–4 zwierzęta występujące na
Grenlandii,
zna warunki pogodowe na biegunie północnym,
wymienia 2 –3 rośliny występujące w Grenlandii,
wymienia zajęcia kobiet i zajęcia mężczyzn w eskimoskiej
wiosce,
dodaje te same składniki,
zastępuje dodawanie tych samych składników mnożeniem
liczb,
rozumie, na czym polega mnożenie liczb,
mnoży na konkretach przez 2, 3, 4 i 5 w zakresie 20,
zastępuje dodawanie tych samych składników mnożeniem
i odwrotnie,
uzupełnia ciągi liczbowe,
dostrzega przemienność liczb w mnożeniu,
rozwija logiczne myślenie,
wykonuje ilustracje do podanych działań,
układa i zapisuje tekst zadania,
współpracuje w grupie;

rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta występujące na
Grenlandii,
wypowiada się na temat klimatu Grenlandii,
wypowiada się na temat zajęć mieszkańców Grenlandii
dawniej i dziś,
rozumie i objaśnia, na czym polega mnożenie liczb,
mnoży w pamięci w poznanym zakresie liczbowym,
dostrzega zasady według, których napisane są ciągi
liczbowe,
stosuje przemienność liczb w mnożeniu,
myśli logicznie,
układa, zapisuje i rozwiązuje zadania tekstowe na
mnożenie,
aktywnie współpracuje w grupie;
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1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.4)
5.7)

6.4)
6.7)a

7.1)
7.2)
7.4)
7.5)

105. Mnożenie w zakresie
20 – zadania rozmaite.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

21. Pojazd śniegowy –
własny projekt

21. Muzyka dawniej i dziś.

21. Stroje regionalne
lub Grenlandia.

wypowiada się na temat słuchanej muzyki,
porównuje muzykę dawną ze współczesną,
ilustruje ruchem charakter muzyki,
wykonuje układ taneczny Tańczące rączki;
wypowiada się na temat mody,
wymienia cechy strojów przeznaczonych dla Eskimosów,
wymienia materiały, z których może te stroje wykonać,
projektuje stroje według własnego pomysłu z wykorzystaniem
materiałów papierniczych i tekstylnych;
wie, co to jest pamiętnik,
zna legendę o Lechu, Czechu i Rusie,
uzupełnia podanymi wyrazami kartkę z pamiętnika
w programie Word,
umie wstawić daty do pliku Word,
ma podstawowe wiadomości o Gnieźnie i jego zabytkach,
umie połączyć się z internetem i odszukać stronę
internetowego programu edukacyjnego www.kula.gov.pl,
wykonuje zadania umieszczone na stronie www.kula.gov.pl,
odpowiada na pytania quizu o Polsce;

61. Ćwiczenia
ogólnorozwojowe
z wykorzystaniem lasek
gimnastycznych.

rozciąga i wzmacnia mięśnie klatki piersiowej,
poznaje różnorodne ćwiczenia ogólnorozwojowe,
zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje i współćwiczących,
współpracuje w zespole, wyrabia poczucie
odpowiedzialności za wspólne wykonywanie zadania,
doskonali celność rzutów śnieżkami,
wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna,
doskonali ogólną sprawność fizyczną,
kształtuje siłę, zwinność i skoczność,
potrafi samodzielnie zorganizować bezpieczne miejsca
do ćwiczeń fizycznych,
wie, jak należy się zachować w sytuacjach zwycięstwa.

62. Budujemy domki ze
śniegu.
63. Tor przeszkód –
wykonywanie ćwiczeń
równoważnych bez
przyboru na przyrządzie.

projektuje oryginalny pojazd śniegowy i objaśnia swój
projekt;

wykazuje się wrażliwością w odbiorze muzyki
klasycznej;

21. Internetowe programy
edukacyjne.
zajęcia
komputerowe

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

rozpoznaje pojazdy śniegowe,
wymienia cechy charakterystyczne pojazdów śniegowych,
projektuje pojazd śniegowy własnego pomysłu,
przedstawia zaprojektowany pojazd na forum klasy,
objaśnia działanie zaprojektowanego pojazdu;
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9.1)b
9.1)c

3.1)c
3.2)a
3.2)c

projektuje funkcjonalny strój dla Eskimosa;
4.2)a

samodzielnie łączy się z internetem i odszukuje
stronę internetowego programu edukacyjnego
www.kula.gov.pl,
samodzielnie wykonuje zadania umieszczone na
stronie www.kula.gov.pl;

sprawnie wykonuje różnorodne ćwiczenia
ogólnorozwojowe,
jest odpowiedzialny za wspólnie wykonywane
ćwiczenia,
potrafi celnie rzucać do ruchomego celu,
jest zwinny i skoczny,
właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa
i porażki.

kl.1
8.1)
8.2)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.3)a
8.3)b
8.4)a
8.5)c

10.2)c
10.3)c
10.3)d
10.4)b
10.4)e
10.4)f

Wartość: MĄDROŚĆ I CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA
Projekt nr 22

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
127. Szukamy najlepszego
miejsca na ziemi –
wędrujemy z Misiem
i Tygryskiem w świat.
128–129. Nasze podróże
dalekie i bliskie – uczymy
się opowiadać i opisywać
świat.

polonistycznospołeczna

130. Przysłowia
i powiedzenia o domu –
rozwijanie języka dziecka.
131. Nasze domy to nasze
miejsca na świecie – praca
ze słownictwem związanym
z domem oraz ćwiczenia
gramatyczne – intuicyjne
odróżnianie liczby
pojedynczej i mnogiej.
132. Mój wymarzony dom
– opisuję, tworzę, rysuję,
opowiadam...
22. Pierwsze wiosenne
zmiany w przyrodzie.

matematycznoprzyrodnicza

106. Odczytywanie
temperatury na
termometrach.
107. Mnożenie liczb przez 6
i 7 w zakresie 20.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:

czyta ze zrozumieniem dłuższy fragment tekstu z elementarza,
potrafi wyróżnić i krótko opisać głównych bohaterów
występujących w przeczytanym tekście,
umie opowiedzieć własnymi słowami tekst, który przeczytał,
na podstawie krótkiego tekstu biograficznego potrafi
odpowiedzieć na pytania dotyczące autora klasyki literatury
dziecięcej,
potrafi wybrać wyrazy z jednej rodziny wyrazów lub utworzyć
rodzinę wyrazów do podanego przykładu,
umie odszukać i zapisać słowa o znaczeniu przeciwnym,
potrafi porównać dwa domy i wypisać podobieństwa oraz
różnice,
umie wyróżniać słowa w liczbie pojedynczej i mnogiej,
słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych związanych
z tematami o domu, podróżowaniu, odwadze wychodzenia
w świat,
zna przysłowia i powiedzenia o domu,
tworzy wypowiedzi pisemne związane z domem,
pisze kaligraficznie i zgodnie z zasadami ortografii pojedyncze
wyrazy i zdania,
korzysta z biblioteki, czyta książki, które go zainteresowały;

dostrzega zmiany zachodzące wczesną wiosną w przyrodzie,
omawia warunki pogodowe występujące na początku wiosny,
wymienia nazwy wiosennych kwiatów,
wie, że większość wiosennych kwiatów jest pod ochroną,
prowadzi obserwacje pogody w portfolio,
odczytuje i zapisuje temperaturę w °C,
posługuje się termometrem,
zaznacza temperaturę na termometrze,
porównuje podane temperatury,
wykonuje proste obliczenia związane z podaną temperaturą,
rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe,
rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie,
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czyta teksty ze zrozumieniem,
wypowiada się na temat treści, zdarzeń i bohaterów
przeczytanego tekstu,
na podstawnie przeczytanego tekstu biograficznego
potrafi udzielić odpowiedzi dotyczących autora klasyki
literatury dziecięcej,
tworzy rodziny wyrazów,
dokonuje dokładnych porównań dwóch ilustracji,
stosuje liczbę pojedynczą i mnogą,
rozumie i objaśnia treści przysłów i powiedzeń
dotyczących tematyki związanej z domem,
tworzy krótkie wypowiedzi pisemne na zadany temat,
pisze poprawnie pod względem ortograficznym,
jest dobrym czytelnikiem w szkolnej bibliotece;

wymienia zmiany zachodzące wczesną wiosną
w przyrodzie wśród ptaków, owadów i roślin,
posługuje się termometrem w praktyce,
wykonuje obliczenia związane z pomiarem
temperatury,
samodzielnie rozwiązuje zadania na porównywanie
różnicowe,
układa i rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie,
biegle mnoży w poznanym zakresie liczbowym,
wyciąga właściwe wnioski dotyczące mnożenia
liczb,
wyróżnia się logicznym myśleniem;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.7)
5.4)

6.1)
6.2)

7.12)
7.3)
7.4)
7.5)
7.7)

108 .Mnożenie liczb przez 8
i 9. Liczba 1 i 0
w mnożeniu.
109. Ćwiczenie w mnożeniu
liczb.

mnoży liczby przez 6, 7, 8 i 9 w zakresie 20,
dobiera zapis mnożenia do ilustracji,
zapisuje działanie na mnożenie do podanej ilustracji,
dostrzega przemienność mnożenia w oparciu o ilustrację,
wie, jak liczba 0 i 1 wpływa na wynik mnożenia,
myśli logicznie;

110. Powtórzenie
materiału.
wymienia urządzenia techniczne używane w domu i w szkole,
wie, jak działają podstawowe urządzenia techniczne,
układa instrukcję obsługi wybranego przez siebie urządzenia
technicznego używanego w klasie,
zna zasady bezpiecznego używania urządzeń technicznych;

opisuje działanie domowych urządzeń technicznych,
wymienia zasady bezpiecznego używania urządzeń
technicznych;

gra akompaniament do utworu muzycznego na
dzwonkach chromatycznych;

zajęcia
techniczne

22. Urządzenia techniczne
w domu i w szkole.

edukacja
muzyczna

22. Gramy na dzwonkach
chromatycznych.

wykonuje ćwiczenia udoskonalające grę na dzwonkach
chromatycznych,
potrafi zagrać na dzwonkach fragmenty akompaniamentu do
utworu muzycznego;

22. Bocian – wykonanie
ptaka z papieru.

czyta instrukcję wykonania ptaka,
koloruje ptaka zgodnie z jego rzeczywistym wyglądem,
wycina ptaka po narysowanych liniach,
zagina ptaka w miejscu przerywanych linii,
dokonuje próby lotu wykonanego bociana;

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

22. Narzędzie Zaokrąglony
prostokąt w programie
Paint.

64. Zabawy z balonikami.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

65. Zabawy i ćwiczenia
z ringo.
66. Zabawy i ćwiczenia
z akcentem na siłę nóg.

wie, jak wygląda ikona narzędzia Zaokrąglony prostokąt
w programie Paint,
potrafi narysować zaokrąglony kwadrat z wykorzystaniem
klawisza Shift,
umie wykorzystać narzędzie Zaokrąglony prostokąt
w programie Paint do wykonania pracy Miasto nocą,
uzupełnia przysłowia o domu oraz wyrazy literami rz, ż
w programie Word,
w odpowiedni sposób obraca i układa elementy graficzne,
aby naprawić ubytki w przedstawionej drodze;
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3.1)a
3.2)b
3.2)c

starannie wykonuje ptaka z gotowego papierowego
modelu;
9.2)c
9.3)a
samodzielnie wykorzystuje narzędzie Zaokrąglony
prostokąt w programie Paint do wykonania pracy
Miasto nocą,
poprawnie uzupełnia przysłowia o domu oraz wyrazy
literami rz, ż w programie Word;

aktywnie współpracuje w zespole,
wykazuje się koordynacją ruchową,
posiada wyobraźnię przestrzenną,
sprawnie wykonuje ćwiczenia z ringo.

doskonali podbijanie balonika,
kształtuje koordynację,
współpracuje w zespole,
kształtuje wyobraźnię,
zachowuje zasady bezpieczeństwa.
doskonali rzuty i chwyty ringo,
doskonali skoczności,
kształtuje siłę mięśniową nóg.

9.1)c
9.3)b

kl. 1
8.1)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a
8.4)b

10.3)c
10.4)e

Projekt nr 23
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
133. Pan Kleks zaprasza do
swojej kuchni. Wyróżniamy
elementy fantastyczne
i realistyczne.
134-135. W kuchni
najbardziej lubię...
Rozwijanie umiejętności
wypowiadania się na
określony temat.

polonistycznospołeczna

136. Wspaniała mama
i biedny księżyc –
wprowadzenie
przymiotnika jako nazwy
cechy osób i rzeczy.
137. Opisujemy cechy –
jaki ktoś jest lub jakie coś
jest , za pomocą
przymiotnika.
138. Jaki? Jaka? Jakie? –
zabawy z przymiotnikiem.

23. Hodowle roślin.

matematycznoprzyrodnicza

111. Wprowadzenie
dzielenia liczb.
112. Dzielenie liczb
i sprawdzanie wyników za
pomocą mnożenia.
113. Utrwalenie pojęcia
liczby parzystej
i nieparzystej.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:

potrafi pracować z innymi dziećmi,
potrafi czytać cicho i głośno fragmenty tekstów, rozumie sens
przeczytanych tekstów,
potrafi odnaleźć w tekście elementy fantastyczne
i realistyczne,
rozumie, co to znaczy, że bohater, przedmiot lub wydarzenie
jest fantastyczne,
rozwiązuje test czytania ze zrozumieniem, potrafi odwołać się
przy poszczególnych pytaniach do właściwych elementów
tekstu,
potrafi rozmawiać z innymi na aktualne tematy,
słucha uważnie innych osób,
potrafi ułożyć przepis kulinarny,
umie opisać swoje kulinarne preferencje – w mowie i w piśmie,
zna zasady dobrego zachowania się przy stole,
potrafi wyróżnić przymiotnik na podstawie pytań jaki?, jaka?,
jakie?, podaje własne przykłady do pytań,
opisuje za pomocą przymiotników osoby, zwierzęta, rośliny
i rzeczy w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim,
stara się pisać poprawnie pod względem ortograficznym
i interpunkcyjnym,
pisze dyktanda, zwraca uwagę na kaligrafię;
wie, w których porach roku kwitną i owocują drzewa,
opisuje wybrany przez siebie owoc,
podaje trzy przykłady drzew owocowych hodowanych
w Polsce,
podaje przykłady miejsc hodowli drzew owocowych, ziół,
krzewów i roślin ozdobnych,
wie, jak poprawnie założyć własną hodowlę roślin,
wymienia elementy potrzebne roślinie do życia,
prowadzi prostą hodowlę roślin,
mnoży w poznanym zakresie liczbowym,
rozumie pojęcie dzielenia liczb,
wykonuje proste działania na dzielenie,
sprawdza wynik dzielenie za pomocą mnożenia,
rozumie pojęcie pary liczb,
wskazuje liczby parzyste i nieparzyste,
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aktywnie współpracuje w grupie,
cechuje go otwartość i chęć do wspólnego działania,
objaśnia, co to znaczy, że bohater, przedmiot lub
wydarzenie jest fantastyczne, a co oznacza, że jest
realistyczny/realistyczne,
z łatwością odwołuje się przy poszczególnych
pytaniach do właściwych elementów tekstu,
w kulturalny sposób uczestniczy w rozmowie na
aktualne tematy,
samodzielnie układa proste przepisy kulinarne,
stosuje zasady dobrego zachowania się przy stole,
bezbłędnie wyszukuje przymiotniki,
pisze poprawnie pod względem ortograficznym
i interpunkcyjnym,
poprawnie pisze teksty dyktand;

podaje przykłady drzew owocowych hodowanych w
Polsce,
zakłada hodowlę wybranej rośliny i prowadzi
obserwacje,
biegle mnoży w poznanym zakresie liczbowym,
biegle dzieli w poznanym zakresie liczbowym,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe na
mnożenie i dzielenie,
wykazuje się logicznym myśleniem;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.4)
5.7)

6.1)
6.5)

7.5)
7.7)
7.3)

114. Rozwiązywanie zadań
tekstowych na dzielenie.

rozwiązuje proste zadania tekstowe na dzielenie liczb,
myśli logicznie;

115. Zadania różne
rozwijające umiejętność
mnożenia i dzielenia liczb.

zajęcia
techniczne

23. Zasada działania
odkurzacza – czytanie
instrukcji.

edukacja
muzyczna

23. Kolory i smaki muzyki.
Poznajemy klarnet. Nauka
piosenki Fantazja.

edukacja
plastyczna

23. Oznaki wiosny
w przyrodzie – kolaż.

zajęcia
komputerowe

23. Numerowanie
w programie Word.

67. Gry i zabawy
zespołowe.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

68 Gry i zabawy z piłką
ręczną.

wymienia urządzenia techniczne używane w domu,
wie, jak działa odkurzacz,
czyta instrukcję obsługi odkurzacza,
obsługuje odkurzacz zgodnie z instrukcją,
zna zasady bezpiecznego używania urządzeń technicznych;
wie, jak wygląda klarnet i potrafi rozróżnić jego brzmienie od
innych instrumentów,
wypowiada się na temat słuchanej muzyki,
dobiera kolor do słuchanej muzyki,
śpiewa i tańczy piosenkę Fantazja;
dobiera materiały do wykonania pracy,
wykonuje pracę plastyczną na podany temat,
wykorzystuje wybrane materiały,
posługuje się różnorodną fakturą, kształtem i barwą,
wykonuje ciekawą pracę plastyczną;
wie, co to są: przepis kulinarny, książka kucharska,
wie, jak wygląda ikona narzędzia Numerowanie w programie
Word oraz okno Punktory i numeracja,
umie stworzyć w programie Word listę numerowaną,
używa klawisza Enter do ustawiania kursora myszy
w następnym wierszu listy numerowanej,
zna narzędzia programu Word,
wie, że warzywa i owoce są zdrowe;
współpracuje w zespole,
przestrzega zasad fair play,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,
doskonali chwyt i podania jednorącz,
potrafi rzucić piłkę jednorącz,
doskonali kozłowanie piłki,
potrafi godnie ponieść porażkę.

objaśnia, na czym polega działanie wybranych
domowych urządzeń technicznych,
objaśnia zasady bezpiecznego używania urządzeń
technicznych;
po wysłuchaniu melodii rozpoznaje poznane
instrumenty muzyczne,
zapamiętuje i wykonuje elementy ruchowe do
piosenki Fantazja;
wykonuje ciekawą pracę na podany temat,
wykorzystując różnorodne materiały i faktury;

samodzielnie tworzy numerowaną listę, korzystając
z narzędzia Numerowanie w programie Word oraz
okna Punktory i numeracja;

aktywnie współpracuje w zespole,
kieruje grą zespołu,
sprawnie rzuca i łapie piłkę jednorącz,
sprawnie kozłuje piłką,
właściwie zachowuje się w sytuacji porażki.

68. Gry i zabawy oparte na
różnych dyscyplinach
sportowych.
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9.1)c
9.3)b

3.1)a
3.1)c

4.2)a

kl.1
8.1)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a

10.3)a
10.3)c
10.3)d
10.4)e

Projekt nr 24
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku

139. Mądry tata pokazuje
synowi wszechświat.

140–141. Nasza rodzina to
największy skarb.
142. Zabawa w teatr –
inscenizujemy bajkę
Kopciuszek.

polonistycznospołeczna

143. Kopciuszek smutny
i Kopciuszek szczęśliwy –
bawimy się w teatr.

144. Czy już potrafisz?
Podsumowanie wartości
MĄDROŚĆ i CIEKAWOŚĆ
POZNAWCZA.

24. Krajobraz nizinny.

matematyczno-przyrodnicza

116. Dzielenie liczb.
117. Dzielenie liczb przez
jeden.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
potrafi rozmawiać i brać udział w dyskusji na tematy dotyczące
jego życia oraz przeczytanych tekstów,
czyta teksty ze zrozumieniem – potrafi rozwiązać quiz
dotyczący tekstu; na postawie opisu zdjęcia umie wyróżnić
poszczególne osoby,
wyszukuje potrzebnych informacji w tekście,
słucha ze zrozumieniem wypowiedzi dzieci o ich ojcach,
potrafi wyróżnić, o którym ojcu opowiadają poszczególne
dzieci na podstawie zdjęć tych osób,
potrafi opowiedzieć o swoim ojcu lub opiekunie zgodnie
z podanymi kryteriami,
redaguje tekst na temat swojego ojca lub opiekuna,
zna pisownię wyrazów z ó, również ó wymiennym na e, potrafi
podać przykłady wyrazów do każdej z zasad pisowni ó
zamkniętego,
zapisuje wyrazy i całe zdania,
sprawdza interpunkcję w zapisanych przez siebie tekstach:
wielką literę na początku zdania, kropkę na końcu, przecinek
przy wyliczaniu,
wie, jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny,
posługuje się tym słownictwem w mowie i piśmie,
zna baśnie, w tym baśń o Kopciuszku, potrafi opowiedzieć jej
treść,
potrafi utworzyć plan wydarzeń,
uczestniczy w zabawach teatralnych inscenizujących bajkę
Kopciuszek,
wie, jak należy zapisywać dialog, tworzy własne dialogi,
wyróżnia w baśniach elementy fantastyczne i realistyczne,
wie, jak należy zapisywać tytuły książek, opowiadań i baśni;

bierze udział w dyskusji, przestrzegając zasad
kulturalnego dyskutowania,
samodzielnie wyszukuje informacji w tekście,
uważnie i aktywnie słucha wypowiedzi innych osób,
wypowiada się na temat swojego ojca za pomocą
logicznie powiązanych ze sobą zdań,
zna i stosuje zasady pisownie z ó wymiennym na o
i e,
poprawnie pod względem ortograficznym zapisuje
wyrazy i zdania,
stosuje zasady interpunkcyjne w pisanych
samodzielnie tekstach,
wykazuje się znajomością wielu baśni i pięknie
opowiada ich treść,
samodzielnie tworzy plan wydarzeń baśni,
aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych
inscenizujących bajkę Kopciuszek,
samodzielnie układa i zapisuje dialog,
poprawnie zapisuje tytuły książek, opowiadań i baśni;

łączy opisy z elementami krajobrazu nizinnego,
rozpoznaje zwierzęta i rośliny występujące na nizinach,
odczytuje informacje na temat zwierząt żyjących na nizinach,
dzieli i mnoży w poznanym zakresie liczbowym,
sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia,
rozwiązuje proste zadania tekstowe na dzielenie,
wskazuje liczby parzyste,
układa test zadania do podanej ilustracji,
uzupełnia liczby w kołach, uwzględniając przesunięcie,
myśli logicznie;

rozpoznaje i nazywa krajobrazy,
wypowiada się na temat cech charakterystycznych
krajobrazu nizinnego,
wymienia rośliny i zwierzęta żyjące na nizinach,
biegle mnoży i dzieli,
samodzielnie dzieli i mnoży w poznanym zakresie
liczbowym,
objaśnia zależności między dzieleniem
i mnożeniem,
samodzielnie rozwiązuje zadania na mnożenie
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Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.4)
5.7)

6.3)
6.4)
7.5)
7.7)
7.8)

i dzielenie liczb,
wyróżnia się kreatywnością i logicznym myśleniem;

118. Liczby parzyste i
nieparzyste.

119. Utrwalenie materiału.

120. Zadania rozwijające
logiczne myślenie.

zajęcia
techniczne

24. Robot własnego
pomysłu – praca
z odpadów.

edukacja
muzyczna

24. Gramy na dzwonkach
chromatycznych.

edukacja
plastyczna

24. Krajobraz twojej
okolicy – akwarela.

24. Łączenie tekstu
z grafiką.
zajęcia
komputerowe

70. Gry i zabawy
rozciągające z szarfą.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

71. Gry i zabawy
z mocowaniem.

przedstawia własny pomysł na wykonanie robota,
dobiera odpowiednie materiały potrzebne do wykonania
robota (puszki, butelki, kartony),
montuje i łączy elementy,
bezpiecznie posługuje się narzędziami,
zachowuje ład i porządek w miejscu pracy;

wykonuje oryginalnego robota własnego pomysłu,
trafnie dobiera zgromadzone materiały i potrafi je
połączyć,
wykazuje się kreatywnością i pomysłowością
w czasie pracy;

9.2)a
9.2)c
9.3)a
9.3)b

wykonuje ćwiczenia udoskonalające grę na dzwonkach,
stara się zagrać na dzwonkach chromatycznych fragment
melodii Kurki trzy;

gra na dzwonkach chromatycznych melodię Kurki
trzy;

3.1)a
3.2)b
3.2)c

wykonuje pracę na podany temat za pomocą akwareli,
wykorzystuje barwę do oddania klimatu pracy,
rozumie, jak ważne jest prezentowanie najbliższego otoczenia,

w ciekawy sposób prezentuje walory swojej okolicy
za pomocą akwareli,

4.2)a
4.2)b

potrafi ozdobić szal Kopciuszka, wykorzystując narzędzie
Krzywa w programie Paint,
umie wstawić obrazek wykonany w pliku Paint do tekstu w
pliku Word za pomocą polecenia Wstaw/Obraz/Z pliku…,
potrafi zmniejszyć obrazek wstawiony do pliku Word,
zna ikonę narzędzia Zapisz w programie Word,
wie, że dla bezpieczeństwa należy co kilka minut zapisywać
zmiany w pliku Word,
odnajduje szczegóły różniące obrazki,
sprawdza wyniki obliczeń za pomocą programu Kalkulator;
doskonali skoczność,
kształtuje gibkość,
współpracuje w parach i w zespole,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,
kształtuje siłę rąk, nóg,
kształtuje zdolność równowagi.

samodzielnie wstawia obrazek wykonany w pliku
Paint do tekstu w pliku Word za pomocą polecenia
Wstaw/Obraz/Z pliku…,
samodzielnie zmniejsza/zwiększa wstawiony
obrazek do pliku Word,
dla bezpieczeństwa co kilka minut zapisuje zmiany
w pliku Word;

kl. 1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a
8.4)b

wyróżnia się ogólną sprawnością fizyczną,
jest osobą dominującą w parze, przewodzi grupie,
sprawnie wykonuje ćwiczenia na równoważni.
10.2)c
10.3)c
10.4)e

72. Ćwiczenia
równoważne.
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Wartość: AKTYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Projekt nr 25
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
145. W kuchni praca wre –
gromadzenie
czasowników, prawidłowa
pisownia czasowników
zakończonych na -uję.
146-147. Tyle się dzieje
wokół nas – wprowadzenie
czasownika na podstawie
pytań: co robi? co się z
nim dzieje?
148. Nie warto tracić czasu
– czytanie komiksu o
wynalezieniu lekarstwa na
nudę.

polonistycznospołeczna

149. Jak możemy spędzać
wolny czas? Tworzenie
krótkich opowiadań
zawierających wiele
czasowników.

150. Nasza aktywność.
Czytamy różne komiksy
i tworzymy swój własny
komiks.

25. Krajobraz nadmorski.
matematycznoprzyrodnicza

121. Mierzenie za pomocą
linijki.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
potrafi za pomocą ruchu i gestu zilustrować czynność lub kilka
czynności następujących po sobie,
czyta poezję dziecięcą i ją interpretuje,
wyróżnia w tekście wiersza określone wyrazy zgodnie ze
wskazówkami nauczyciela,
czyta komiks i potrafi opisać jego bohaterów, stara się
wskazać główną myśl przedstawionej historii i jej puentę,
umie wnioskować na podstawie tekstu,
potrafi wskazać w tekście wyrazy, które oznaczają czynność
na podstawie pytań: co robi? co się z nim dzieje?,
umie samodzielnie podać przykłady nazw czynności
(czasowników),
uzupełnia teksty właściwą formą czasownika,
dokonuje przekształceń czasownika – z bezokolicznika na
liczbę pojedynczą lub mnogą w zależności od instrukcji oraz
miejsca w zdaniu,
poprawnie zapisuje dialogi, potrafi uzupełnić dialog
brakującymi odpowiedziami zgodnie z własnym pomysłem,
redaguje krótkie teksty będące radą dla kogoś lub zapisem
planów na dzień bez nudy,
stara się przeprowadzić autokontrolę swoich tekstów:
prawidłowe zapisywanie zdań, interpunkcja, pisownia wyrazów
z trudnością ortograficzną,
potrafi narysować własny komiks tak, jak podpowiada mu to
wyobraźnia,
zna zasady pisowni czasowników zakończonych na -uję,
-ujesz i stara się poprawnie zapisywać takie formy pojedynczo
i w zdaniach,
potrafi przekształcić czasownik z formy bezokolicznikowej na
czasownik z zakończeniem -uję, -ujesz,
zna wyrazy z ó niewymiennym, potrafi je prawidłowo zapisać,
pracuje ze słownikiem ortograficznym oraz słownikiem języka
polskiego;
wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego,
rozpoznaje rośliny i zwierzęta występujące nad morzem,
wie, jak wygląda wydma,
porównuje krajobraz nadmorski z nizinnym,
uzupełnia obrazek elementami charakterystycznymi do
krajobrazu nadmorskiego,
wskazuje przedmioty służące do mierzenia długości,
58

ma dobrą pamięć ruchowa,
interesuje się poezją dziecięcą,
odczytuje treści ukryte w utworze poetyckim,
wskazuje główną myśl przedstawionej historii i jej
puentę,
wskazuje i nazywa czasowniki,
samodzielnie potrafi przekształcać formę czasownika,
samodzielnie układa i poprawnie zapisuje dialog,
samodzielnie pisze krótkie teksty – rady dla innych
osób, własne plany,
potrafi odnaleźć i poprawić własne błędy,
tworzy własny komiks,
stosuje zasadę pisownie czasowników zakończonych
na -uję, -ujesz,
stosuje zasadę pisownie wyrazów z ó wymiennym,
samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego;

rozpoznaje i nazywa krajobrazy,
wymienia cechy charakterystyczne dla krajobrazu
nadmorskiego,
opisuje wygląd wydmy,
samodzielnie posługuje się linijką, miarą krawiecką i
stolarską,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.4)
5.7)

6.3)
6.4)

7.3)
7.4)

szerokości i wysokości,
dokonuje prostych pomiarów za pomocą linijki, miary
krawieckiej i stolarskiej,
odczytuje i zapisuje wyniki pomiarów w cm i m,
porównuje wyniki pomiarów,
rozwiązuje zadanie tekstowe,
dodaje i odejmuje w zakresie 60,
rozwiązuje działanie z niewiadomą w postaci okienka,
dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie 60 typu:
21+ 30 =, 48 – 18 =,
wyciąga wnioski,
układa zadania tekstowe do podanych działań i sytuacji;

rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące pomiarów w
cm i m,
dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 60
z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
wyciąga poprawne i logiczne wnioski;

7.9)
7.7)

posiada wiele informacji na temat pracy cukiernika,
samodzielnie wyrabia masę solną,
wykonuje kształtne ciasteczka z masy solnej;

9.2)c

25. Ciasteczka z masy
solnej.

wypowiada się na temat pracy cukiernika,
bierze udział w zabawie ruchowej,
planuje kolejne czynności wykonania ciasteczek z masy
solnej,
wyrabia masę solną zgodnie z podanym przepisem,
formuje ciasteczka,
ozdabia ciasteczka według własnego pomysłu;

25. Wprowadzenie pauzy
ćwierćnutowej. Nauka
piosenki Ciasteczkowa
poleczka.

zna znaczenie słowa pauza,
potrafi prawidłowo realizować pauzę w zadaniach
muzycznych,
zna słowa i melodię piosenki Ciasteczkowa poleczka;

poprawnie śpiewa piosenkę Ciasteczkowa poleczka;

wycina wycinankę wzorowaną na wzorach
kurpiowskich;

25. Wycinanki kurpiowskie.

wypowiada się na temat kurpiowskich wycinanek,
zauważa charakterystyczne elementy tych wycinanek,
wie, na czym polega działalność domów kultury,
właściwie i bezpiecznie posługuje się nożyczkami,
wycina wzory na złożonej kartce papieru;

122. Wprowadzenie metra
jako jednostki pomiaru.
123. Dodawanie liczb
dwucyfrowych w zakresie
60 typu 21 + 30 =.

124. Odejmowanie liczb
dwucyfrowych w zakresie
60 typu 48 – 18 =,
125. Układanie zadań
tekstowych.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

25. Data i godzina
w komputerze.
zajęcia
komputerowe

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

73. Ćwiczenia
równoważne z różnymi
przyborami.

74. Zabawy i ćwiczenia

wie, co to są zegar i kalendarz,
potrafi zapisać w tabeli aktualną datę i godzinę,
umie sprawdzić w komputerze datę i godzinę,
wie, jak wygląda okno Data i godzina,
rozumie powiedzenia: czas się dłuży, czas ucieka,
gra w grę komputerową,
zna różne sposoby na nudę;

kształtuje zdolność równowagi,
manipuluje przyborem w pozycjach równoważnych,
utrzymuje prawidłową postawę,
potrafi wykonać proste ćwiczenia z kijem do unihokeja,
kształtuje koordynację,
kształtuje szybkość reakcji doskonali celność,
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3.1)a
3.1)b
3.2)c

samodzielnie sprawdza i zmienia datę i godzinę na
komputerze;

sprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne,
gra w unihokeja,
posiada wyobraźnię przestrzenną,
aktywnie współpracuje w zespole.

4.1)a
4.3)a

kl. 1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a
8.5)c

10.2)c
10.3)a
10.3)c
10.4)e

z kijem do unihokeja.

kształtuje wyobraźnię,
współpracuje w zespole.

75. Gry i zabawy
z nietypowymi przyborami.

Projekt nr 26

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
151. Odwaga to bardzo
poważna sprawa...
Rozwijanie umiejętności
czytania ze zrozumieniem.
152-153. Jak na co dzień
dbać o honor? Poznawanie
zasad ortograficznych
dotyczących pisowni h.
154. Opisujemy wygląd
postaci – gromadzimy
potrzebne informacje
i piszemy krótkie opisy.

polonistycznospołeczna

155. Opisujemy wygląd
i inne ważne cechy
swojego przyjaciela lub
przyjaciółki.

156. Jak radzić sobie
w trudnych sytuacjach,
kiedy ktoś nas nie szanuje
tak, jak na to zasługujemy?

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
wie, co to jest odwaga, potrafi podać przykłady odwagi
w codziennych sytuacjach,
wie, jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy ktoś zachowuje się
nieodpowiednio, potrafi zwrócić się o pomoc do właściwych
osób i opowiedzieć im o swoim problemie,
uczestniczy w zabawach dramowych i teatralnych,
czyta teksty będące przykładami współczesnej literatury
dziecięcej,
potrafi skorzystać z biblioteki szkolnej, by wyszukać
odpowiednią dla siebie lekturę,
potrafi wyróżnić bohaterów, ustalić kolejność zdarzeń,
umie przedstawić własnymi słowami ogólny sens
przeczytanego fragmentu tekstu,
potrafi wnioskować, korzystając z tekstu, wyszukuje
informacje, które są potrzebne do wnioskowania (np. na temat
odwagi),
wykorzystuje efekty swojego wnioskowania w praktyce –
w innych sytuacjach ćwiczeniowych i życiowych,
potrafi opisać osobę, korzystając z pytań pomocniczych,
uzupełnia opis osoby właściwymi określeniami,
tworzy samodzielny opis cech wyglądu wybranej osoby,
korzysta ze zgromadzonego słownictwa oraz wzorów opisu
w ćwiczeniach,
potrafi zadawać pytania i zwięźle zapisywać uzyskane
odpowiedzi dotyczące wyglądu, zainteresowań i cech
charakteru przyjaciela, przyjaciółki,
wie, jak zapisujemy imiona, potrafi wymienić kilka imion na H,
pamięta pisownię wyrazów z h typu: helikopter, herbata,
pisze poprawnie dyktanda ortograficzne, wykorzystując
zapamiętane wyrazy;
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objaśnia, na czym polega odwaga i podaje przykłady
odważnych zachowań,
aktywie uczestniczy w zabawach dramowych
i teatralnych,
jest zainteresowany literaturą dziecięcą,
potrafi wybrać dla siebie ciekawą książkę,
posługuje się tekstem w celu poszukiwania informacji,
potrafi opisać wskazana osobę,
redaguje i poprawnie pisze opis osoby,
poprawnie zapisuje imiona,
stosuje zasadę pisownie wyrazów z h,
poprawnie pisze dyktanda;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.1)
5.4)

wymienia elementy krajobrazu górskiego,
rozpoznaje rośliny i zwierzęta występujące w górach,
porównuje krajobraz górski z nizinnym,
wypisuje trzy różnice między porównywanymi krajobrazami,
dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem progu
dziesiątkowego,
oddaje te same składniki,
wykonuje mnożenie liczb,
porównuje mnożenie liczb z dodawaniem tych samych
składników,
zastępowanie dodawania tych samych składników
mnożeniem,
rozwiązuje zadania tekstowe dowolnym sposobem,
wykonuje proste obliczenia zegarowe;

rozpoznaje i nazywa krajobrazy,
wymienia cechy charakterystyczne dla krajobrazu
górskiego,
porównuje poznane krajobrazy, dostrzegając
charakterystyczne różnice między nimi,
dodaje i odejmuje w pamięci w poznanym zakresie
liczbowym,
rozumie i objaśnia związek mnożenia
z dodawaniem tych samych składników,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe wybranym
przez siebie sposobem;

26. Wykonanie żonkili
z bibuły.

uważnie słucha instrukcji wykonania kwiatka,
odmierza potrzebne ilości bibuły w odpowiednim kolorze,
składa bibułę i wycina płatki, potem środek żonkila,
łączy wycięte elementy,
owija drut lub wykałaczkę zieloną bibułą,
owija drutem końcówkę kwiatka i dokleja wycięty liść;

wykonuje estetyczny kwiatek z bibuły zgodnie ze
słowną instrukcją;

26. Kwiecień, plecień,
poprzeplata, trochę zimy,
trochę lata… – czyli
dynamika w muzyce.

zna znaczenie słów forte i piano,
właściwie rozróżnia dynamikę w muzyce,
zgodnie z charakterem muzyki potrafi zatańczyć prostego
walca,
śpiewa i pokazuje piosenkę Lustrzana wyliczanka;

26. Krajobraz górski.

126. Dodawanie
i odejmowanie
z przekroczeniem progu
dziesiątkowego.

matematycznoprzyrodnicza

127. Porównywanie
dodawania i mnożenia.
128. Zastępowanie
dodania tych samych
składników mnożeniem.

6.3)
6.4)

7.4)
7.5)
7.7)

129. Zadania różne

130. Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

26. Prezentacja kultury
góralskiej i piękna polskich
gór.

26. Komputerowa
prezentacja gór.

rozpoznaje instrumenty muzyczne charakterystyczne dla
regionu,
rozpoznaje taniec, melodię i piosenkę góralską,
wskazuje cechy charakterystyczne architektury regionu,
wykonuje pracę na podany temat wybraną przez siebie
techniką plastyczną,
posługuje się kształtem, barwą i fakturą na płaszczyźnie;
wie, co to jest prezentacja komputerowa,
wie, do czego służy program PowerPoint i jak wygląda jego
okno,
umie wyświetlić pokaz PowerPoint,
ogląda prezentację komputerową o Tatrach,
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9.2)c

w określaniu głośności
i piano,
w parze tańczy walca;

stosuje

słowa

forte

rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne
charakterystyczne dla regionu,
wypowiada się na temat cech charakterystycznych dla
architektury regionu,
w ciekawy sposób prezentuje kulturę góralską
i piękno polskich gór za pomocą wybranej techniki
plastyczne;
samodzielnie odtwarza prezentację w programie
PowerPoint,
posługuje się programem Kalkulator;

3.1)a
3.1)b
3.1)c

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

kl.1
8.1)
kl.3
8.1)a
8.2)

umie pisać wielkie litery i polskie znaki za pomocą klawiatury
komputerowej,
odpowiada na pytania quizu o najwyższych górach
w Polsce,
sprawdza wyniki czterech działań za pomocą programu
Kalkulator;
76. Tor przeszkód
w terenie.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

77. Skok dal z miejsca.
78. Poruszanie się
w różnych pozycjach z
piłką.

sprawnie pokonuje przeszkody,
kształtuje ogólną sprawność fizyczną,
wykazuje orientację przestrzenną,
doskonali skoczność,
wykonuje przysiad po skoku,
w miarę sprawnie porusza się prowadząc piłkę,
zachowuje zasady bezpieczeństwa.

8.3)c
8.4)a

zwinnie pokonuje wszystkie przeszkody,
sprawnie porusza się, prowadząc piłkę,
wyróżnia się ogólną sprawnością ruchową.
10.2)b
10.2)c
10.3)a
10.4)e

Projekt nr 27

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
157. Co to znaczy być
przedsiębiorczym?
Rozwijanie poczucia
humoru poprzez literaturę
dziecięcą.
158–159. Opisujemy
przedmioty – ich wielkość,
kształt, wygląd, kolor oraz
do czego służą.

polonistycznospołeczna

160. Czy wszyscy muszą
być tacy sami? Rozwijanie
poczucia własnej wartości
i godności dzieci w klasie.
161. Wojtek jest większy od
Adama... Stopniowanie
przymiotnika w stopniu
wyższym.
162. Czy już potrafisz?
Podsumowanie wartości
AKTYWNOŚĆ
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
stara się odróżnić tekst reklamowy od informacji o danym
produkcie,
potrafi docenić inność drugiego człowieka, docenia ją, jest dla
niego wartością,
czyta ze zrozumieniem dłuższy tekst prozatorski, rozwiązuje
test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem,
odszukuje w tekście potrzebne informacje, potrafi wnioskować
na podstawie tekstu,
rozumie znaczenie dosłowne i przenośne symbolów
wykorzystywanych w literaturze dziecięcej (np. symbol
czterolistnej koniczynki),
potrafi określić charakter czytanego utworu (humorystyczny,
poważny itd.),
ma bogaty słownik: potrafi przeprowadzić kategoryzację –
dopasować do grupy przedmiotów ich ogólną nazwę oraz
potrafi dokonać operacji przeciwnej – dobrać nazwy do
określonej kategorii,
ma bogate słownictwo – potrafi opisać dokładnie dane
przedmioty, podać ich charakterystyczne cechy,
ma bogate słownictwo – potrafi tworzyć rodziny wyrazów,
umie dzielić wyrazy na sylaby,
tworzy opis przedmiotu na podstawie pytań pomocniczych,
potrafi porównywać osoby i przedmioty, stosując stopień
wyższy przymiotnika (np. wyższy niż, mniejszy niż),
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jest aktywny i przedsiębiorczy – potrafi aktywnie
podejmować zadania indywidualne i grupowe
zaproponowane przez nauczyciela, inne dziecko lub
samego siebie,
potrafi odróżnić tekst reklamowy od informacji
o danym produkcie,
samodzielnie poszukuje informacji w tekście
prozatorskim,
prawidłowo odczytuje symbole,
wykazuje się bogatym słownictwem i potrafi z niego
korzystać w czasie swoich wypowiedzi,
samodzielnie tworzy opisy osób i przedmiotów,
stopniuje przymiotniki,
pisze poprawnie pod względem kaligraficznym
i ortograficznym,
dokonuje korekty napisanego tekstu,
stosuje zasadę pisowni z rz po spółgłoskach;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.1)
5.4)

pisze kaligraficznie, stara się dokonać analizy napisanego
tekstu i poprawić jego usterki,
pisze poprawnie ortograficznie i interpunkcyjnie teksty
stworzone przez siebie jak również dyktowane przez
nauczyciela,
wie, że po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w piszemy rz,
stosuje tę zasadę w praktyce, potrafi podać wyrazy, w których
występuje rz po wyżej wymienionych spółgłoskach;

27. Krajobrazy Polski –
Quiz.
131. Przemienność
dodawania i mnożenia
liczb.

132. Zadania tekstowe.
matematycznoprzyrodnicza

wyróżnia kilka cech poznanych krajobrazów,
zaznacza na mapie wskazane elementy krajobrazu,
rozumie i stosuje prawo przemienności dodawania i mnożenia
liczb,
rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie liczb,
mnoży i dzieli w poznanym zakresie liczbowym,
rysuje linię o podanej długości,
posługuje się linijką,
rysuje figurę w powiększeniu i w pomniejszeniu,
odczytuje dane w tabeli,
zapisuje właściwe działania i ich wyniki,
układa tekst zadania do ilustracji na mnożenie i dzielenie;

wyróżnia cechy poznanych krajobrazów,
biegle dzieli w poznanym zakresie liczbowym,
dokładnie rysuje figurę w pomniejszeniu
i powiększeniu,
sprawnie odczytuje dane z tabeli;

rozpoznaje poznane środki transportu wodnego,
wie, jak człowiek wykorzystuje środki transportu wodnego,
pod kierunkiem nauczyciela składa łódkę z papieru;

samodzielnie składa łódkę z papieru;

6.3)
6.4)

7.4)
7.7)
7.9)
7.17)
7.5)

133. Zadania różne.

134. Powtórzenie materiału
– zadania różne.

135. Sprawdzian
wiadomości.
zajęcia
techniczne

27. Środki transportu
wodnego – składana łódka
z papieru.

edukacja
muzyczna

27. Tempo w muzyce.

edukacja
plastyczna

27. Statki na morzu –
praca techniką kolaż.

zajęcia

27. Prezentacja Oto ja.

rozpoznaje i określa tempo słuchanej muzyki,
śpiewa znane piosenki w różnych tempach,
dostosowuje ruch do tempa muzyki,
wykonuje Taniec sprzątaniec;

prawidłowo rozpoznaje i określa tempo słuchanej
muzyki;

wymienia poznane środki transportu wodnego,
wykonuje pracę plastyczną na podany temat techniką kolaż,
wykorzystuje barwę i różne rodzaje faktury;

wykonuje ciekawą pracę plastyczną techniką kolaż;

samodzielnie wykonuje prezentację z gotowych
elementów graficznych w programie płyty;

wie, co to jest autoprezentacja,
zna różne formy autoprezentacji,
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9.1)b
9.2)a
3.1)b
3.1)c
3.2)c

4.2)a

kl.1
8.1)

uzupełnia zdania o sobie,
umie wyświetlić pokaz PowerPoint,
ogląda prezentację PowerPoint OTO JA – MACYK,
umie wykonać prezentację z gotowych elementów
graficznych w programie płyty,
gra w grę komputerową,
zna bohaterów i tytuły baśni oraz umie segregować książki;

komputerowe

79. Ćwiczenia i próby
gibkości.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

80. Toczenie przedmiotów
przed sobą
z wykorzystaniem piłki
lekarskiej i obręczy.

kształtuje gibkość dolnego odcinka kręgosłupa,
kształtuje siłę,
współpracuje w zespole podczas wykonywania ćwiczeń
i zabaw,
kształtuje koordynację ruchową,
rozumie znaczenie dla zdrowia właściwego odżywiania się,
zachowuje zasady bezpieczeństwa.

kl.3
8.1a)
8.2)
8.3c)
8.4a)

poprawnie i z dużą sprawnością wykonuje wszystkie
ćwiczenia,
aktywnie współpracuje w zespole,
objaśnia znaczenie odżywiania się dla zdrowia
człowieka.

81. Rola zróżnicowanych
posiłków we właściwym
odżywianiu się.

10.1)b
10.2)c
10.3)c
10.4)b
10.4)e

Wartość: MOTYWACJA DO UCZESTNICZENIA W KULTURZE
Projekt nr 28
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
163. Zagadki nie tylko
o mediach – wprowadzenie
dzieci w kulturę medialną
XXI wieku

polonistycznospołeczna

164–165. Umiem korzystać
z mediów w domu i szkole rozwijanie kompetencji
społecznej dotyczącej
właściwego korzystania
z nowoczesnych
technologii.
166. Szukamy informacji.
Rozwijanie umiejętności
czytania ze zrozumieniem
oraz wyszukiwania
potrzebnych wskazówek

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
potrafi współpracować w grupie,
umie rozmawiać na tematy współczesnego świata mediów
i świata cyfrowego,
rozwiązuje zagadki i rebusy dotyczące współczesnej
technologii przekazywania informacji i rozrywki,
zakres jego słownictwa obejmuje wyrazy, zwroty i wyrażenia
charakterystyczne dla społeczeństwa informacyjnego,
zna i potrafi wymienić różne źródła informacji,
wyszukuje potrzebne informacje z różnych źródeł tradycyjnych
i nowoczesnych,
potrafi wykorzystać różne źródła informacji, by zrealizować
określone zadanie,
umie wymienić wady i zalety współczesnych multimediów,
szczególnie telewizji i internetu oraz świata gier
komputerowych,
potrafi refleksyjnie spojrzeć na czas, który poświęca na
korzystanie z multimediów, wyciąga odpowiednie wnioski,
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aktywnie współpracuje w grupie,
umie z zaangażowaniem rozmawiać na tematy
współczesnego świata mediów i świata cyfrowego,
korzysta z różnych źródeł informacji i potrafi je
nazwać,
wypowiada się na temat korzyści i niebezpieczeństw
wynikających z korzystania z internetu,
właściwie wykorzystuje następstwa czasów
w wypowiedzi ustnej i pisemnej,
samodzielnie redaguje tekst opowiadania dotyczącego
dowolnego dnia,
pisze poprawnie pod względem kaligraficznym,
ortograficznym i interpunkcyjnym;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.4)
5.7)

z otaczającego świata.

167. Wiem, gdzie szukać
informacji. Edukacja
czytelnicza i medialna
w praktyce.
168. Informacje,
informacje... Redagujemy
gazetę.
28. Jak chronimy przyrodę
– dlaczego wypalanie łąk
jest groźne?
136. Dodawanie
i odejmowanie w zakresie
60.

matematycznoprzyrodnicza

137.Rozwiązywanie
złożonych zadań
tekstowych.
138. Dodawanie
i odejmowanie – kolejność
wykonywania działań.

tworzy opowiadanie dotyczące spędzania czasu
z wykorzystaniem słów określających następstwo czasowe
(typu: najpierw, potem, następnie),
redaguje tekst opowiadania, w którym opisuje swój dzień,
czyta i słucha ze zrozumieniem krótkich informacji,
potrafi wyróżnić niezgodności pomiędzy tekstem drukowanym
a usłyszanym,
potrafi czytać selektywnie – umie porównać dwa bardzo
podobne zdania i zauważyć różnice,
przepisuje kaligraficznie tekst,
pisze poprawnie ortograficznie i interpunkcyjnie,
wie, kiedy piszemy nie razem, a kiedy osobno, potrafi
zastosować wiedzę w praktyce i podać przykłady wyrazów;
rozpoznaje i wymienia zwierzęta żyjące na łące,
porównuje ilustracje łąk przed wypalaniem i po wypalaniu,
wymienia skutki wypalania łąki,
odczytuje informacje z plakatów,
podaje przykłady ochrony przyrody przez dzieci i dorosłych,
dodaje i odejmuje w zakresie 60,
sprawdza wynik odejmowania za pomocą dodawania
i odwrotnie,
rozwiązuje proste zadania tekstowe,
rozumie wpływ kolejności wykonywania działań na ich wynik
końcowy,
rozwiązuje złożone zadania tekstowe podzielone na etapy,
zapisuje rozwiązanie zadań złożonych w jednym zapisie,
dodaje i odejmuje zgodnie z kolejnością wykonywania tych
działań,
układa tekst zadania do podanego działania i pytania,
zapisuje ułożony tekst zadania,
współpracuje w grupie;

wypowiada się na temat skutków wypalania traw,
posiada wiele wiadomości na temat ochrony przyrody
przez,
dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 60,
rozumie i wykorzystuje w praktyce związek dodawania
z odejmowaniem,
objaśnia wpływ kolejności wykonywania działań na
ich wynik końcowy,
rozwiązuje zadania dwuetapowe,
samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe
dwuetapowe,
aktywnie współpracuje w grupie;

6.2)
6.6)

7.4)
7.2)
7.7)

139. Kolejność
wykonywania działań.
140. Układanie
i rozwiązywanie zadań
tekstowych.

zajęcia
techniczne

28. Zasady zdobywania
wody przez człowieka –
kanalizacja.

edukacja
muzyczna

28. Pan Kreseczka i Pan
Kropeczka, czyli
artykulacja w muzyce...

wymienia sposoby wykorzystywania wody przez człowieka
dawniej i dziś,
na podstawie ilustracji opowiada, skąd się bierze woda
w kranie,
rozumie konieczność oszczędzania wody;

na podstawie własnych wiadomości opowiada skąd
się bierze woda w kranie,
wypowiada się na temat konieczności i sposobów
oszczędzania wody;

aktywnie słucha muzyki;
potrafi słuchowo odróżnić i poprawnie nazwać dwa
podstawowe rodzaje artykulacji: staccato i legato,
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9.1)a
9.1)b

3.1)a
3.1)b
3.2)a

potrafi improwizować muzykę ruchowo zgodnie z jej
charakterem,
wie, o czym jest piosenka Media;
edukacja
plastyczna

28. Stop wypalaniu traw! –
plakat.

28. Wyszukiwanie
informacji
w internecie.
zajęcia
komputerowe

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

82. Bieganie jako
naturalna, najbardziej
korzystna i wszechstronna
forma ruchu.
83. Przygotowanie do
biegów
średniodystansowych.
84. Aktywne formy
spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu.

rozróżnia plakaty spośród innych dziedzin sztuki,
potrafi odczytać informacje zawarte na plakacie,
projektuje i wykonuje plakat na podany temat,
wypowiada się na temat swojej pracy i prac kolegów,
wie, co to jest internet ,
umie połączyć się z internetem i wyszukać wskazaną stronę,
uzupełnia zdanie o internecie,
potrafi kasować litery, wyrazy i zdania za pomocą klawiszy
Delete i Backspace,
umie zaznaczyć wyraz, klikając w niego dwa razy lewym
przyciskiem myszy,
odpowiada na pytanie dotyczące internetu w programie
Word,
wymienia źródła informacji w formie listy numerowanej
w programie Word;
rozwija wytrzymałość biegową,
rozwija cechy wolicjonalne,
potrafi dokonać pomiaru tętna,
potrafi utrzymać jednakowe tempo biegu na dłuższym
dystansie,
dostrzega walory zdrowotne systematycznego biegania,
zna gry i zabawy ruchowe, które może poprowadzić
z rówieśnikami na podwórku,
rozwija sprawność fizyczną,
rozumie znaczenie ruchu na świeżym powietrzu dla
wszechstronnego rozwoju własnego organizmu.

rozumie i objaśnia przesłanie oglądanych plakatów,
wykonuje ciekawy plakat Stop wypalaniu traw!;

samodzielnie posługuje się internetem,
dokonuje korekty tekstu za pomocą klawiszy Delete
i Backspace;

wyróżnia się wytrzymałością biegową,
mierzy sobie tętno,
wymienia walory zdrowotne systematycznego
biegania,
wyróżnia się sprawnością fizyczną,
objaśnia znaczenie ruchu na świeżym powietrzu dla
wszechstronnego rozwoju własnego organizmu.

4.1)
4.4)

kl.1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.3)a
8.3)b
8.4)a
8.5)c

10.1)a
10.3)c
10.4)b
10.4)e
10.4)f

Projekt nr 29

Rodzaj edukacji

polonistycznospołeczna

Nr godziny
Zapis w dzienniku
169. Modelki, aktorzy,
piosenkarki... Budowanie
poczucia własnej wartości
dziecka poza kanonem
współczesnych mitów.
170–171. Chciałbym
zapytać o ... – uczymy się,
jak przeprowadzać wywiad
z ciekawą osobą.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
potrafi uważnie słuchać i rozmawiać na tematy związane ze
światem mediów,
potrafi budować poczucie własnej wartości na drobnych
sukcesach życia codziennego,
odróżnia rzetelną informację od plotki lub opinii,
czyta utwory prozatorskie i poetyckie, stara się wytłumaczyć
ich ogólny sens oraz wyszukuje w tekstach wszystkie
potrzebne informacje, odczytuje właściwe fragmenty,
stara się wyciągać wnioski na podstawie tekstu dotyczące
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stosuje zasady kulturalnego dyskutowania,
wypowiada się na temat rzetelnej informacji, plotki
i opinii,
czyta utwory prozatorskie i poetyckie, potrafi
wytłumaczyć ich ogólny sens oraz wyszukuje
w tekstach wszystkie potrzebne informacje, odczytuje
właściwe fragmenty,
potrafi wyciągać wnioski na podstawie tekstu
dotyczące sensu przeczytanego utworu,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a

172. Czytamy wiersz Jana
Brzechwy, Ptasie plotki.
uczymy się rozpoznawać
informacje i opinie.
173. Ojej, mój piesek!
Uczymy się pisać
opowiadania
z perspektywy różnych
osób biorących udział w
danym zdarzeniu.

174. Wywiad z ciekawym
człowiekiem. Rozwijanie
umiejętności
komunikacyjnych
i pisarskich dzieci.

29. Wody stojące.

141. Figury geometryczne.

matematycznoprzyrodnicza

142. Rozwiązywanie zadań
na porównywanie
różnicowe.
143. Rozwiązywanie zadań
na porównywanie
różnicowe.

144. Zadania różne.

sensu przeczytanego utworu,
korzysta z tekstów jako źródła informacji,
czyta głośno teksty prozatorskie i poetyckie,
potrafi zadawać ciekawe pytania dorosłym i dzieciom oraz
z uwagą wysłuchać i zanotować odpowiedzi,
zna formy grzecznościowe stosowane w wypowiedziach
wobec osób dorosłych (pan, pani),
umie nadawać tytuły ilustracjom składającym się na historyjkę
obrazkową,
potrafi napisać krótkie opowiadanie z perspektywy jednego
z bohaterów,
pisze poprawnie ortograficznie imiona i nazwiska,
potrafi przeprowadzić miniwywiad z wybraną osobą,
odpowiednio go zapisać i przedstawić innym,
wie, jak zapisywać dialogi, potrafi wykorzystać tę wiedzę
w praktyce,
odróżnia rodzaje gramatyczne w liczbie pojedynczej na
podstawie wyrazów wskazujących ten, ta, to,
stara się zapisywać poprawnie czasowniki i przymiotniki
z cząstką nie,
stara się poprawnie pisać wyrazy z ę, ą w liczbie pojedynczej
i mnogiej,
pisze z pamięci,
wie, co to jest rodzina wyrazów,
uważnie słucha,
czyta ze zrozumieniem;
rozumie różnice między wodami płynącymi i stojącymi,
podaje przykład wody stojącej,
rozumie różnicę pomiędzy sztucznym i naturalnym zbiornikiem
wodnym,
rozpoznaje rośliny i zwierzęta w zbiornikach wodnych,
podaje przykłady zastosowania zbiorników wodnych,
objaśnia wpływ pór roku na warunki życia roślin i zwierząt
w zbiornikach wodnych,
rysuje wskazane figury geometryczne,
mierzy za pomocą linijki długości wskazanych boków,
oblicza sumę długości boków danej figury geometrycznej,
myśli logicznie,
rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe- o tyle więcej,
o tyle dłuższa,
rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe- o tyle mniej,
o tyle krótszy,
stosuje kolejność wykonywania działań w dodawaniu i
odejmowaniu liczb,
wskazuje liczbę prostokątów na rysunku w sytuacji
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czyta głośno teksty prozatorskie i poetyckie
z odpowiednią dykcją i intonacją,
stosuje formy grzecznościowe stosowane
w wypowiedziach wobec osób dorosłych (pan, pani),
pisze ciekawe opowiadanie z perspektywy jednego
z bohaterów,
pisze dialog,
stosuje zasadę pisowni nie z czasownikami
i przymiotnikami,
poprawnie pisze wyrazy z ę, ą w liczbie pojedynczej
i mnogiej,
poprawnie pisze z pamięci,
układa rodziny wyrazów;

1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.4)
5.7)

objaśnia różnice między wodami płynącymi i
stojącymi,
objaśnia różnice pomiędzy sztucznym
i naturalnym zbiornikiem wodnym,
poprawnie rysuje figury geometryczne,
poprawnie stosuje kolejność wykonywania działań w
dodawaniu i odejmowaniu liczb,
wskazuje wszystkie prostokąty na rysunku
w sytuacji nietypowej,
z łatwością odkrywa zasadę według, której napisane
są ciągi liczbowe i je uzupełnia;

6.2)
6.3)
6.7)

7.16)
7.9)
7.4)
7.7)
7.1)

145. Powtórzenie
wiadomości.

nietypowej,
uzupełnia ciągi liczbowe zgodnie z podanym warunkiem,

zajęcia
techniczne

29. Konstruowanie wędki –
zabawa w wędkarza.

wybiera elementy potrzebne do wykonania wędki,
planuje sposób wykonania wędki,
wykonuje wędkę w wymyślony przez siebie sposób,
próbuje, jak działa jego wędka,
bierze udział w zabawie z wędką;

edukacja
muzyczna

uważnie słucha muzyki i interpretuje ją ruchem w przestrzeni,
improwizuje ruchem do muzyki z użyciem rekwizytu,
wypowiada się na temat muzyki ilustrującej ptaszki;

wykazuje się wrażliwością w odbiorze muzyki;

29. Ptasia muzyka.

3.1)c
3.2)a

edukacja
plastyczna

29. Staw –odbicie
lustrzane.

wypowiada się na temat oglądanych obrazów, ilustracji i zdjęć,
wykonuje obraz na podany temat,
dokonuje samooceny swojej pracy;

wykonuje piękny obraz z wykorzystaniem lustrzanego
odbicia;

4.1)
4.2)

wie, co to jest program edukacyjny,
wie, że dzieci powinny korzystać tylko ze stron
internetowych, które są bezpieczne i dla nich przeznaczone,
umie połączyć się z internetem,
potrafi uruchomić podaną stronę internetową i poruszać się
po niej,
wie, co to są agresja i przemoc,
wykonuje wskazane zadania znajdujące się na stronie
oficjalnego portalu programu promocji czytelnictwa
Przecinek i Kropka prowadzonego przez Empik –
www.przecinekikropla.pl,
zna zagrożenia wynikające z korzystania z internetu;

samodzielnie korzysta z programu edukacyjnego;

kl.1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.3)a
8.3)b
8.3)c
8.4)a
8.5)c

potrafi aktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny,
współpracuje z innymi dziećmi przy organizacji gier i zabaw
podwórkowych,
zna wiele zabaw, które można zorganizować na świeżym
powietrzu,
potrafi wykorzystać naturalne przeszkody terenowe do
podnoszenia sprawności fizycznej,
wzmacnia mięśnie obręczy barkowej i grzbietu,
dostrzega i rozumie walory ćwiczeń na świeżym powietrzu,
potrafi wykonać start wysoki,
zna ćwiczenia poprawiające szybkość,
potrafi przebiec dystans 30 m utrzymując maksymalną
szybkość biegu.

aktywnie współpracuje z innymi dziećmi przy
organizacji gier i zabaw podwórkowych,
organizuje zabawy podwórkowe dla kolegów
i koleżanek,
sprawnie pokonuje przeszkody w terenie,
wyróżnia się prędkością w czasie biegu na dystansie
30 m.

29. Rozrywka w internecie.

zajęcia
komputerowe

85. Zabawy i gry na
świeżym powietrzu.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

86. Zabawy i ćwiczenia
z wykorzystaniem
naturalnych przeszkód
terenowych.

87. Nauka startu
wysokiego.
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sprawnie wykonuje wędkę i posługuje się nią
w zabawie;

9.1)c
9.2)b

10.1)a
10.1)b
10.3)c
10.4)b
10.4)e
10.4)f

Projekt nr 30

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
175. Wiadomości, serial,
konkurs. Uczymy się
rozpoznawać różne typy
programów.
176–177. Co chcemy
oglądać? Układamy własny
program telewizyjny.

polonistycznospołeczna

178. Filmowy wieczór –
rozwijanie umiejętności
językowych dzieci poprzez
konstruowanie
opowiadania.
179. Edukacja filmowa
i telewizyjna – reżyser,
aktor, rodzaje filmów
i programów. Utrwalenie
wiadomości.
180. Czy już potrafisz?
Podsumowanie wartości
MOTYWACJA DO
UCZESTNICZENIA
W KULTURZE.

30. Wody płynące.

matematycznoprzyrodnicza

146. Rozwiązywanie zadań
na porównywanie
różnicowe.
147. Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:

współpracuje z innymi dziećmi, wykonując grupowe zadania,
angażuje się w pracę,
potrafi korzystać z mediów elektronicznych; próbuje
kontrolować czas spędzony przed telewizorem i komputerem;
potrafi zaplanować sobie programy, które warto oglądać,
zna nazwy podstawowych programów prezentowanych
w telewizji,
potrafi opowiedzieć, które propozycje dla jego grupy wiekowej
bardzo lubi oglądać, a których nie, uzasadnia swoje zdanie,
czyta uważnie teksty o telewizji i filmie, potrafi wyróżnić
bohaterów opowiadań oraz krótko ich scharakteryzować,
potrafi określić czas i miejsce akcji przeczytanych utworów,
umie odnieść wydarzenia zawarte w tekstach do swoich
doświadczeń,
pisze opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej,
korzystając z banku słów,
wypowiada się pisemnie na tematy związane z mediami,
potrafi zapisać swoje wnioski dotyczące wad i zalet telewizji,
pisze poprawnie ortograficznie: zna i stosuje zasadę pisowni
nie z czasownikami i przymiotnikami,
wykorzystuje w praktyce wiedzę dotyczącą pisowni ż i rz,
potrafi zapisywać poprawnie wyrazy zakończone na ę;

rozumie różnice między wodami płynącymi i stojącymi,
podaje przykład wody stojącej i płynącej,
rozumie pojęcia: źródło, strumień, potok, rzeka,
rozpoznaje rośliny i zwierzęta,
podaje przykłady wykorzystywania rzek przez człowieka,
rozumie konieczność ochrony rzek,

rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe
o tyle mniej, o tyle więcej, o tyle dłuższy, o tyle krótszy,
uzupełnia liczby zgodnie z podanym rytmem,
dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym,
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aktywnie współpracuje z innymi dziećmi, wykonując
grupowe zadania, angażuje się w pracę,
samodzielnie korzysta z mediów elektronicznych,
wymienia nazwy podstawowych programów
prezentowanych w telewizji, umie je krótko
scharakteryzować,
umie odnieść wydarzenia zawarte w tekstach do
swoich doświadczeń i przemyśleń,
pisze ciekawe opowiadanie na podstawie historyjki
obrazkowej,
potrafi ciekawie wypowiadać się na temat tematy
związane z mediami,
potrafi zapisać poprawnie ortograficznie
i interpunkcyjnie swoje wnioski dotyczące wad i zalet
telewizji;

objaśnia różnice między wodami płynącymi
i stojącymi,
objaśnia różnice pomiędzy źródłem, strumieniem,
potokiem i rzeką,
wymienia rośliny i zwierzęta występujące
w rzekach,
układa i rozwiązuje zadania na porównywanie
różnicowe,
dodaje i odejmuje w pamięci w poznanym zakresie
liczbowym,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.4)
5.7)

6.2)
6.3)
6.7)

7.3)
7.4)
7.7)
7.1)
7.2)

148. Utrwalenie
wiadomości o liczbach.

149. Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

150. Zadania różne.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

30. Gra dydaktyczna – Łąka
pełna kwiatów.

30. Muzyczna telewizja.

30. Lilie wodne z bibułki.

30. Drukowanie.
zajęcia
komputerowe

88. Zabawy i gry
podwórkowe.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

89. Zabawy i gry
podwórkowe
z wykorzystaniem
nietypowych przyborów.
90. Zapomniane zabawy
i gry podwórkowe.

rozwiązuje proste zadania tekstowe,
układa tekst zadania do podanego działania,
porządkuje liczby rosnąco i malejąco,
liczy w przód i w tył od danej liczby, po 1 i dziesiątkami,
wymienia poznane liczby jedno-, dwu- i trzycyfrowe,
porównuje liczby,
stosuje znaki >,<, i =,
rozwiązuje łatwe zadania z niewiadomą w postaci okienka,
rozwiązuje złożone zadania tekstowe podzielone na etapy,
układa zadania do podanego pytania;

mierzy i wycina z kolorowego papieru prostokąty o podanych
wymiarach,
okleja papierem rolki z tektury,
obrysowuje szablon i wycina wzór,
wykonuje kwiatek do gry dydaktycznej;
śpiewa piosenkę o mediach,
wypowiada się na temat muzycznych programów
telewizyjnych,
pracuje w grupie, tworząc muzyczną stację telewizyjną;
uważnie słucha,
wypowiada na temat oglądanych obrazów Claude Moneta,
wydziera z bibuły paski i koła,
formułuje z bibuły kwiaty i liście,
dba o estetykę wykonywanej pracy;
wie, że drukarka jest komputerowym urządzeniem wyjścia,
wymienia miejsca, w których używane są drukarki
komputerowe,
wie, jak wygląda okno Drukowanie,
umie wydrukować swoją pracę wykonaną w programie
Word,
czyta ze zrozumieniem i odpowiada na pytania związane
z przeczytanym tekstem;
rozwija sprawność fizyczną, prowadzi sportowy tryb życia,
poznaje zabawy, które może samodzielnie poprowadzić
w gronie rówieśników,
rozwija podstawowe cechy motoryczne,
potrafi wykorzystać przybory nietypowe w grach
i zabawach ruchowych,
poznaje zabawy i gry podwórkowe swoich rodziców
i dziadków,
rozwija skoczność, celność rzutów, zmysł równowagi,
orientację przestrzenną.
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samodzielnie rozwiązuje zadania z jedną
niewiadomą w postaci okienka,
samodzielnie rozwiązuje zadania złożone;

wykonuje estetyczny kwiatek do gry dydaktycznej;
9.2)a
9.2)c
aktywnie uczestniczy w tworzeniu muzycznej stacji
telewizyjnej;

3.1)a
3.1)c
3.2)b

wypowiada się na temat malarstwa Claude Moneta;
4.3)b
4.2)a

samodzielnie drukuje wykonaną przez siebie pracę
w programie Word;

kl. 1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a

potrafi zorganizować i poprowadzić z rówieśnikami
poznane zabawy ruchowe,
potrafi aktywnie zagospodarować czas wolny.
10.3)a
10.4)b
10.4)e
10.4)f

Wartość: PIĘKNO
Projekt nr 31
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
181. Zabawy z poezją –
czytamy wiersz Muzyka
domowego ogniska.
Szukamy zwrotek, rymów
i refrenu.
182-183. Życzenia dla
najbliższych – rozmawiamy
o uczuciach i sposobach
ich wyrażenia w słowach
i gestach.

polonistycznospołeczna

184. Rozmawiamy
o rodzeństwie –
opisywanie wyglądu
postaci.
185. Lubię swoją siostrę,
lubię swego brata....
Opisujemy wygląd
i zainteresowania bliskich
nam osób.

186. Projekt RODZINA –
przeprowadzamy wywiady
z najbliższymi.

matematycznoprzyrodnicza

31. Wykorzystywanie wody
przez człowieka – transport
wodny.

151. Obliczenia pieniężne
i wagowe.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
opowiada o swojej rodzinie, dzieli się swoimi przeżyciami
związanymi z życiem w rodzinie, rozmawia o rodzeństwie,
zna święta i uroczystości rodzinne, wie, czemu one służą,
potrafi opowiedzieć o swoich doświadczeniach z takich
uroczystości,
umie rozmawiać z innymi – zadaje pytania pomocnicze, słucha
z uwagą, stosuje zasady kulturalnego prowadzenia rozmowy,
nie ocenia rozmówcy, ale go szanuje, pozwalając mu się
wypowiedzieć do końca,
umie wyróżnić rytm wiersza przez odpowiednią interpretację
głosem oraz rytmiczne czytanie,
odszukuje w wierszu rymy i powtarzające się fragmenty,
cząstki wiersza (refren), wskazuje różnice w refrenie,
czyta uważnie tekst i poprawnie rozwiązuje test czytania ze
zrozumieniem,
umie przedstawić własnymi słowami puentę utworu,
potrafi budować rodzinę wyrazów do wskazanych słów,
zna idiomy i powiedzenia związane z poczuciem radości
i szczęścia lub z uczuciami przeciwnymi do nich,
słucha ze zrozumieniem wypowiedzi rodzin o sobie,
potrafi wyciągać wnioski z krótkich tekstów opisujących
rodziny – dopasowuje odpowiednie ilustracje,
pisze życzenia do najbliższych osób,
potrafi opisać osoby za pomocą krótkich tekstów,
umie porównywać osoby, określać czym się różnią, a w czym
są do siebie podobne,
pisze poprawnie ortograficznie – wyrazy z h,
pisze ze słuchu, pisze kaligraficznie,
potrafi dokonać autokorekty swojego tekstu przy pomocy
nauczyciela;
rozpoznaje środki transportu wodnego,
rozumie znaczenie transportu wodnego dla człowieka,
uzupełnia rysunek zgodnie z poleceniem,
planuje podróż statkiem,
korzysta z mapy fizycznej Europy,
dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym,
rozwiązuje proste zadania tekstowe związane z obliczeniami

71

w ciekawy sposób za pomocą rozbudowanych zdań
opowiada o swojej rodzinie,
wymienia uroczystości rodzinne i wyjaśnia, jakie mają
znaczenie dla rodziny,
aktywnie i uważnie słucha wypowiedzi innych osób
i w stosownym momencie potrafi się do nich włączyć,
pięknie recytuje wiersze,
wskazuje elementy składowe wiersza,
dokonuje właściwej analizy i interpretacji wiersza,
poprawnie wykonuje zadania wymagające czytania ze
zrozumieniem,
rozumie i stosuje w dialogach i swobodnej
konwersacji, idiomy i powiedzenia związane
z poczuciem radości i szczęścia lub z uczuciami
przeciwnymi do nich,
wyciąga właściwe wnioski z tekstu i wykorzystuje je
w zadaniach,
samodzielnie potrafi napisać poprawnie życzenia dla
bliskich osób,
pisze poprawnie za słuchu zdania zawierające wyrazy
z h,
potrafi samodzielnie dokonać autokorekty swojego
tekstu;

wymienia środki transportu wodnego,
objaśnia znaczenie transportu wodnego dla
człowieka,
posługuje się mapą fizyczną Europy,
biegle dodaje i odejmuje w poznanym zakresie
liczbowym z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe związane

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
5.4)
5.7)

6.7)

7.8)
7.10)

152. Obliczanie długości
i szerokości – wyrażenia
dwumianowane.
153. Zadania różne.

154. Powtórzenie
widomości

pieniężnymi,
wykonuje proste obliczenia pieniężne za pomocą mnożenia
i dzielenia,
mnoży w poznanym zakresie liczbowym,
rozwiązuje zadania tekstowe związane z ważeniem,
wykonuje proste obliczenia wagowe,
rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe o tyle mniej,
dodaje i odejmuje w zakresie 60 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego,
dodaje i odejmuje wyrażenia dwumianowane,
wykonuj proste obliczenia związane z odmierzaniem płynów,
czasu,
rysuje drugą połowę symetrycznej figury,
rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne;

z obliczeniami pieniężnymi,
posługuje się monetami i banknotami,
sprawnie mnoży w pamięci w poznanym zakresie
liczbowym,
waży przedmioty za pomocą odważników i wykonuje
obliczenia wagowe,
poprawnie zapisuje i oblicza działania z wyrażeniami
dwumianowanymi,
samodzielnie odmierza płyny i wykonuje związane
z tym obliczenia,
poprawnie rysuje drugą połowę figury symetrycznej;

7.7)
7.4)
7.9)
7.11)
7.16)
7.15)
7.17)

155. Gry i zabawy
matematyczne.

31. Statek – wykonanie
modelu z papierowego
szablonu.

wymienia poznane środki transportu wodnego,
czyta ze zrozumieniem tekst instrukcji,
koloruje w dowolny sposób statek i postaci,
wycina statek i postaci,
zagina elementy po narysowanych liniach,
umieszcza postaci na statku;

dokładnie koloruje i wykonuje statek
z papierowego modelu;

potrafi odczytać i wyklaskać wysłuchany rytm,

edukacja
muzyczna

31.Trochę matematyki na
majówce z muzyki.

potrafi aktywnie i w analityczny sposób słuchać muzyki, śledzi
przebieg rytmiczny,
potrafi utrzymać stały puls podczas mówienia oraz
w zabawach muzyczno-ruchowych,
śpiewa piosenkę Majowy spacer.

31. Ja i moja rodzina –
kredka.

opisuje wygląd członków swojej rodziny,
zwraca uwagę na cechy charakterystyczne ich wyglądu,
wykonuje pracę na podany temat za pomocą kredek;

oddaje cechy charakterystyczne rysowanych postaci;

edukacja
plastyczna

zajęcia
techniczne

zajęcia
komputerowe

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

31. Narzędzie
WordArt w programie
Word.

91. Marszobiegi, ćwiczenia
wytrzymałościowe
w terenie.
92. Ćwiczenia siłowe.

9.1)b
9.2)c

4.2)a

wie, jak wygląda ikona narzędzia WordArt w programie
Word,
umie wykonać ozdobne napisy za pomocą WordArt,
umie przepisać zdanie w pliku Word,
potrafi zapisać plik Word w folderze Moje dokumenty,
uzupełnia wyrazy literami ó, u;

posługuje się narzędziem WordArt w programie Word;

kształtuje wytrzymałość,
pokonuje długi dystans,
utrzymuje właściwe tempo,
współpracuje z partnerem w zespole,
kształtuje siłę,
zachowuje zasady bezpieczeństwa,

pokonuje długi dystans w coraz krótszym najlepszym
czasie,
poprawia swoją wytrzymałość, siłę i skoczność.
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3.1)a
3.1)b

kl.1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a
10.1)a
10.2)b
10.3)c
10.4)e

93. Ćwiczenia i zabawy ze
skakankami.

doskonali skoczność,
kształtuje koordynację.

Projekt nr 32
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
187. Co jest dobre
i piękne? Czytamy bajkę
Jak Pan Bóg stworzył
owieczki i opisujemy
zwierzęta.
188–189. Pięknie mówię,
pięknie czytam, pięknie
piszę – utrwalanie
umiejętności językowych
dzieci.

polonistycznospołeczna

190. Worek wierszyków do
pamiętników – praca
z krótkimi formami
poetyckimi, rozwijanie
wyobraźni dzieci.
191. Kształtowanie
wrażliwości językowej
dziecka – rozwijanie zdań,
tworzenie własnych
wierszyków do pamiętnika.
192. Czytamy baśnie
o dobru i pięknie z różnych
stron świata i o nich
rozmawiamy.

32. Powodzie.
matematycznoprzyrodnicza
156. Obliczenia
kalendarzowe – utrwalenie

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
odróżnia dobro od zła, podaje przykłady z legend, baśni
a także codziennego życia; stara się rozumieć, czym jest
prawdziwe piękno wywiedzione z naszej kultury,
zna sposoby sprawiania radości i przyjemności swoim
kolegom i koleżankom w klasie oraz najbliższym, w tym
rodzeństwu,
czyta baśń, wyróżnia elementy fantastyczne i realistyczne,
charakteryzuje głównych bohaterów,
czyta krótkie wierszyki do pamiętników, określa, które
najbardziej mu się podobają, wyraża swoją opinię,
układa tekst z rozsypanych wersów i kaligraficznie go
zapisuje,
potrafi opisać zwierzę na podstawie ćwiczeń
przygotowujących,
samodzielnie projektuje kartkę do pamiętnika (rysunek plus
tekst),
wyjaśnia proste idiomy związane ze zwierzętami, stosuje je
prawidłowo w zdaniach,
potrafi układać wyrazy z sylab,
tworzy związki wyrazowe zgodne pod względem liczby
i rodzaju,
potrafi rozwijać zdania,
pisze poprawnie ortograficznie – wymiana ó na o, a, e w
liczebnikach typu: dwójka – dwoje, dwie, dwa,
wie, jak pisać formy grzecznościowe stosowane w życzeniach
lub pozdrowieniach (Tobie, dla Ciebie),
pisze poprawnie wyrazy z ż;

rozumie, czym jest prawdziwe piękno wywiedzione
z naszej kultury,
potrafi sprawić radość innym,
zna i wymienia cechy charakterystyczne w baśni,
potrafi wskazać cechy charakterystyczne w czytanej
baśni,
potrafi dokonać oceny czytanych wierszyków
i właściwie je argumentować,
samodzielnie opisuje zwierzęta,
poprawnie pisze krótki tekst do pamiętnika,
zna i stosuje poznane zasady ortograficzne,
w życzeniach i w pozdrowieniach pisze poprawnie
formy grzecznościowe;

wie, co może spowodować powódź,
wyjaśnia, jak należy zachować się w czasie zagrożenia
powodzią i w czasie powodzi;
opowiada na temat pracy straży pożarnej w czasie powodzi,
odczytuje i zapisuje znaki rzymskie,
zapisuje daty za pomocą liczb arabskich i znaków rzymskich,
wykonuje proste obliczenia kalendarzowe,

podaje przyczyny powodzi,
posiada wiedzę na temat właściwego zachowania się
w czasie zagrożenia powodzią i w czasie powodzi,
sprawnie posługuje się poznanymi znakami rzymskimi,
poprawnie zapisuje daty za pomocą poznanych
sposobów,
stosuje w praktyce pojęcia: godzina, pół godziny,

73

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.4)
5.7)

6.10)

7.13)
7.14)
7.4)

znaków rzymskich.

157. Obliczenia zegarowe.

158. Obliczenia zegarowe –
zadania tekstowe.

159. Zadania różne.

porządkuje daty rosnąco,
posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans,
odczytuje wskazania zegarów w systemie 12- i 24-godzinnym,
wykonuje proste obliczenia zegarowe,
zaznacza godziny na zegarze,
mnoży w poznanym zakresie liczbowym,
układa tekst zadań do ilustracji,
rozwiązuje ułożone zadania tekstowe,
dobiera ilustrację do pytania,
układa tekst zadania do ilustracji,
rozwiązuje ułożone zadanie tekstowe,
oblicza długość boku kwadratu, gdy podana jest suma
długości wszystkich jego boków,
rysuje kwadrat o podanej długości boków,
wykonuje proste obliczenia czasowe;

kwadrans,
poprawnie odczytuje wskazania zegarów w systemie
12- i 24-godzinnym,
poprawnie wykonuje obliczenia zegarowe,
sprawnie mnoży w poznanym zakresie liczbowym,
samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe,
samodzielnie oblicza długość boków kwadratu, gdy
podany jest jego obwód;

prezentuje własny pomysł na wykonanie pamiętnika,
wybiera materiały tekstylne do ozdobienia okładki,
odmierza i wycina kartki pamiętnika,
łączy kartki z okładką w dowolnie wybrany sposób;

wykonuje starannie pamiętnik,
wyróżnia się pomysłowością i kreatywnością;

7.15)
7.16)
7.7)

160. Gry i zabawy
matematyczne.

zajęcia
techniczne

32. Wykonanie pamiętnika.

edukacja
muzyczna

32. Bajkowa muzyka.

edukacja
plastyczna

32. Moje wakacyjne
marzenie – praca techniką
kolaż.

32. Pocztówka.
zajęcia
komputerowe

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

94. Ćwiczenia
koordynacyjne z różnymi
przyborami.
95. Ćwiczenia
gimnastyczne na
drabinkach i materacach.
96. Miniolimpiada –

9.2)a
9.2)c

aktywnie słucha muzyki,
improwizuje ruchem do słuchanej muzyki,
tworzy zakończenie muzycznej bajki;

gra wymyślone zakończenia muzycznej bajki na
wybranych instrumentach muzycznych;

3.1)c
3.2)a

opowiada o wakacyjnych marzeniach,
wybiera potrzebne materiały do wykonania pracy,
wypełnia przestrzeń zgodnie z własnym pomysłem,
wykorzystuje wybrane materiały i faktury,
wypowiada się na temat wykonanej pracy;

wykonuje ciekawą pracę plastyczną techniką kolaż;

4.2)a
4.2)b

potrafi odnaleźć plik Word w folderze Moje dokumenty,
umie uruchomić zapisany wcześniej plik Word,
potrafi wykonać wakacyjny obrazek według instrukcji
w programie Paint,
umie zmienić orientację strony w pliku Word,
umie wstawić obrazek wykonany w pliku Paint do pliku Word
według instrukcji,
umie zaadresować kopertę i kończyć zdania;

samodzielnie dokonuje zmian w pliku w programie
Word i Paint ćwiczonych w czasie zajęć;

kształtuje koordynację,
zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
i zabaw.
posługuje się przyborami,
dba o prawidłowa postawę,
zwinnie wykonuje przetaczanie się,
doskonali rzuty,
doskonali skoczność,
wdraża zasady zdrowej rywalizacji sportowej,
doskonali szybkość.

sprawnie posługuje się przyborami,
wyróżnia się szybkością i skocznością w czasie
ćwiczeń,
posiada nawyk przyjmowania prawidłowej postawy
ciała.
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kl. 1
8.1)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.2)
8.4)a
8.4)b

10.2)c
10.3)c
10.3)d
10.4)e
10.4)d

Lekkoatletyka.

Projekt nr 33
Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
193. Nazywamy nasze
uczucia – budowanie
słownika biernego
i czynnego dziecka
potrzebnego do wyrażania
własnych emocji i uczuć.
194–195. Jak mówić
i pisać, by wyrazić
uczucia? Poznajemy
zdrobnienia i spieszczenia.

polonistycznospołeczna

196. Emocje dobre, emocje
trudne – ćwiczenia
językowe w nazwaniu
swoich przeżyć i uczuć.
197. Dbamy o nasz język –
powtarzamy ortografię
i gramatykę!

198. Czy już potrafisz?
Podsumowanie wartości
PIĘKNO.

matematycznoprzyrodnicza

33. Bezpieczeństwo na
wakacjach. Powtórzenie
wiadomości.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
potrafi rozmawiać o swoich uczuciach i emocjach, szanuje
wypowiedzi innych dzieci i okazuje im szacunek,
zna wiele wyrazów potrzebnych do rozmowy o emocjach
i uczuciach – poszerza swoje słownictwo, potrafi tworzyć
zdania wyrażające określone emocje,
czyta krótsze i dłuższe wiersze dotyczące uczuć, interpretuje
je, wyszukuje w wierszach rymów, opisuje własnymi słowami
ideę wierszy,
z pomocą nauczyciela próbuje interpretować wiersz –
metafory uczuć, takie jak: zima-wiosna, serduszko, kolor
zielony itd.,
łączy w pary rymujące się wyrazy,
potrafi dopasować do danej scenki sytuacyjnej nazwy uczuć,
które towarzyszą jej bohaterom,
nadaje tytuły ilustracjom, tworząc plan wydarzeń,
wie, co to są zdrobnienia: potrafi do wyrazu neutralnego
dobrać zdrobnienie i odwrotnie, rozumie, do czego są
stosowane zdrobnienia (forma wyrażania uczuć),
porządkuje zdania, tworząc opowiadanie,
potrafi dopisać zdrobnienia do powstałych wyrazów,
opisuje kota na podstawie ilustracji i podanego słownictwa,
potrafi opisać w kilku zdaniach swoje uczucia smutku i radości
oraz sytuacje im towarzyszące,
pisze poprawnie ortograficznie wyrazy zakończone na -unio, uszek, -usia itd.,
zna i stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ó, u, ż, rz,
ch, h,

pięknie wypowiada się na temat swoich uczuć,
posiada bogate słownictwo dotyczące emocji,
prawidłowo odczytuje uczucia opisane w wierszu,
dokonuje interpretacji wiersza, odczytuje jego myśl
przewodnią,
poprawnie odczytuje metafory zawarte w wierszu,
wyróżnia się empatią,
tworzy plan wydarzeń,
samodzielnie tworzy krótką wypowiedź pisemną na
temat swoich uczuć,
samodzielnie redaguje opis kota nie tylko w oparciu
o zgromadzone słownictwo,
zna i stosuje poznane zasady ortograficzne;

wie, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie wakacji,
wie, jak zachować się w czasie wypadku rowerowego,
objaśnia, jak należy postąpić po użądleniu przez osę,

wypowiada się na temat zasad bezpiecznego
zachowania się w czasie wakacji,
potrafi udzielić pierwszej pomocy w czasie wypadku
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Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

1.1)a
1,1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.4)
5.7)

6.10)

161. Dziesiątki i jedności.

162. Dodawanie
i odejmowanie liczb
z przekroczeniem progu
dziesiątkowego.
163. Utrwalenie mnożenia i
dzielenia liczb.

164. Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

165. Sprawdzian
wiadomości i umiejętności.

ugryzieniu przez żmiję i w razie udaru słonecznego,
wskazuje skutki wypalania traw,
zaznacza poznane elementy rzeki,
rozpoznaje zwierzęta występujące nad Bugiem,
wie, jak należy zachować się w czasie powodzi,
dodaje pełne dziesiątki w zakresie 100,
dopełnia liczby do pełnej dziesiątki,
odejmuje liczby do pełnej dziesiątki,
wymienia liczby jedno i dwucyfrowe,
układa i zapisuje liczby dwucyfrowe z podanych cyfr,
zapisuje liczby składające się z podanej liczby dziesiątek
i jedności,
zapisuje liczby parzyste i nieparzyste zgodnie z podanym
warunkiem,
mnoży i dzieli w poznanym zakresie liczbowym,
dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie liczbowym,
rozwiązuje proste równania z okienkiem,
wykonuje proste obliczenia pieniężne,
myśli logicznie;

rowerowego przedstawionego na ilustracjach,
omawia skutki wypalania traw,
odszukuje Bug na mapie fizycznej Polski
i odczytuje jego dopływy,
wymienia elementy rzeki,
liczy w pamięci w zakresie 100,
samodzielnie układa i zapisuje liczby zgodnie
z podanym warunkiem,
mnoży i dzieli w pamięci, wykraczając poza poznany
zakres liczbowy,
rozwiązuje złożone zadania tekstowe,
wyróżnia się logicznym myśleniem;

zajęcia
techniczne

33. Wymyślanie
i wykonanie znaczka
”Bezpieczne wakacje”.

podaje przykłady zagrożeń i sposoby ich unikania lub
radzenia sobie z nimi,
wymyśla symbole oznaczające bezpieczne zachowanie lub
zagrożenie wymyśla znaczek Bezpieczne wakacje,
rysuje znaczek według własnego projektu,
wyjaśnia symbolikę wykonanego znaczka;

edukacja
muzyczna

33. Muzyczny wywiad –
utrwalenie wiadomości
poznanych w klasie II.

śpiewa poznane w klasie II piosenki,
tańczy znane układy choreograficzne,
wykonuje ćwiczenia w karcie pracy utrwalające poznane
wiadomości;

wyróżnia się bardzo dobrą znajomością piosenek,
tańców poznanych w klasie drugiej;

33. Reklama swojej
miejscowości – pocztówka.

wymienia miejsca atrakcyjne w swojej miejscowości,
wypowiada się na temat oglądanych pocztówek,
wykonuje pocztówkę reklamującej własną miejscowość,
wypowiada się na temat wykonanej pracy,
bierze udział w tworzeniu klasowej galerii;

wykonuje widokówkę doskonale reklamującą własna
miejscowość;

zna podstawowe urządzenia komputerowe,
posługuje się myszą i klawiaturą,
zna wybrane narzędzia edytora grafiki Paint oraz edytora
tekstu Word i potrafi je użyć,
wie, jak zachować bezpieczeństwo podczas pracy przy
komputerze;

samodzielnie posługuje się komputerem;

edukacja
plastyczna

33. Podsumowanie
wiadomości
i umiejętności.
zajęcia
komputerowe
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7.4)
7.2)
7.1)
7.3)
7.5)
7.6)
7.7)
7.8)

wymyśla i wykonuje ciekawy i wymowny znaczek
Bezpieczne wakacje;
9.2)a

3.1)a
3.1)b
3.1)c

4.1)a
4.2)a

kl. 1
8.1)
8.2)
8.3)
kl.3
8.1)a
8.1)b
8.2)
8.4)a
8.4)b
8.5)a
8.5)c

97. Zabawy i ćwiczenia
z paletkami i piłeczką
pingpongową.
wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

98. Gry i zabawy na
deskorolce.

potrafi uderzyć piłeczkę paletką,
doskonali celność,
współpracuje w zespole,
doskonali ogólną sprawność,
zachowuje zasady bezpieczeństwa.
kształtuje koordynację,
doskonali szybkość reakcji.

sprawnie odbija piłeczkę pingpongową,
aktywnie współpracuje w zespole,
wyróżnia się ogólną sprawnością fizyczną,
koordynacją ruchów i szybkością reakcji.

10.3)a
10.3)b
10.3)c
10.4)e

99. Ćwiczenia na drabince
koordynacyjnej.

Projekt nr 34

Rodzaj edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
199. Pracujemy z lekturą –
Astrid Lindgren, Dzieci
z Bullerbyn
200-201. Pracujemy
z lekturą – Małgorzata
Strzałkowska, Rady nie od
parady.

polonistycznospołeczna

202. Pracujemy z lekturą –
H. Lofting, Doktor Dolittle
i jego zwierzęta.
203. Pracujemy z lekturą –
Grzegorz Kasdepke, Kuba
i Buba, czyli awantura do
kwadratu.
204.
Kiermasz najciekawszych
książek.

matematycznoprzyrodnicza

34. W świecie
egzotycznych zwierząt.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:

czyta literaturę dziecięcą poleconą przez nauczyciela,
słucha uważnie książek czytanych głośno w klasie przez
nauczyciela,
potrafi rozmawiać na temat książek, ich bohaterów i przygód,
zna tytuły książek czytanych w klasie drugiej oraz ich autorów,
potrafi o każdej przeczytanej książce opowiedzieć parę słów,
wie, gdzie może zdobyć informację o książkach dla dzieci,
często korzysta z biblioteki szkolnej,
tworzy własną biblioteczkę zgodnie z możliwościami swojej
rodziny,
spędza wartościowy czas ze swoimi najbliższymi – rodzice lub
opiekunowie czytają mu książki,
opisuje głównych bohaterów przeczytanych utworów,
określa czas i miejsce akcji,
potrafi opowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach
i przebiegu akcji,
stara się porównać książki ze sobą, określić, co w książkach,
które czytał, jest podobne, a co zupełnie inne;

wyszukuje informacji na temat egzotycznych zwierząt,
wymienia zwierzęta żyjące w Afryce,
wyszukuje informacji na temat zwierzą t w czasopismach
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czyta z zainteresowaniem literaturę dziecięcą
poleconą przez nauczyciela oraz wybraną
samodzielnie,
w ciekawy sposób wypowiada się na temat
przeczytanych książek,
zna wiele tytułów książek oraz ich autorów, potrafi
o każdej przeczytanej książce opowiedzieć parę słów
i polecić ją innym dzieciom,
potrafi zdobyć informację o książkach dla dzieci,
jest aktywnym czytelnikiem,
potrafi dzielić się swoimi przeżyciami czytelniczymi,
określać, co w lekturze było interesującego, zwróciło
szczególną jego uwagę, było dla niego trudne
i niezrozumiałe,
ma silną motywację do czytania kolejnych książek
o określonej tematyce, książek z danej serii, książek
określonego autora;

samodzielnie wyszukuje i odczytuje informacje na
temat egzotycznych zwierząt,
korzysta z książek i czasopism przyrodniczych,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)a
1.2)b
1.2)c
1.2)d
1.3)a
1.3)b
1.3)c
1.3)d
1.3)f
1.3)g
5.1)
5.3)

6.4)

166. Utrwalenie kolejności
wykonywania działań.
167. Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

168. Utrwalenie
umiejętności praktycznych.
169. Utrwalenie
wiadomości o figurach
geometrycznych

i w książkach przyrodniczych,
rozpoznaje i nazywa poznane afrykańskie zwierzęta,
dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w poznanym zakresie
liczbowym,
stosuje kolejność wykonywania działań,
wykonuje odczytane polecenia,
myśli logicznie,
dokonuje analizy zadań tekstowych,
rozwiązuje zadania tekstowe,
układa zadania tekstowe do podanego działania lub pytania,
wykonuje obliczenia zegarowe, kalendarzowe, wagowe
i pieniężne,
podaje cechy poznanych figur geometrycznych,
rysuje figury geometryczne za pomocą linijki,
wykonuje obliczenia pomiarowe,
rysuje figury w pomniejszeniu i w powiększeniu;

ma wiele informacji na temat omawianych zwierząt,
biegle licz w pamięci w poznanym zakresie
liczbowym,
poprawnie stosuje kolejność wykonywania działań,
samodzielnie odczytuje i wykonuje polecenia
i zadania,
wykazuje się dobrym poziomem umiejętności
praktycznych: mierzeniem, ważeniem, posługiwaniem
się zegarem, kalendarzem, pieniędzmi,
rysuje poprawnie i starannie figury
w pomniejszeniu i powiększeniu;

gromadzi materiały do wykonania albumu,
samodzielnie wykonuje album Afrykańskie zwierzęta
według własnego pomysłu;

wykazuje się znajomością piosenek;

7.4)
7.5)
7.7)
7.13)
7.14)
7.15)
7.10)
7.8)
7.16)
7.9)

170. Zabawy
matematyczne.

zajęcia
techniczne

34. Wykonanie albumu –
Afrykańskie zwierzęta.

przygotowuje materiały do pracy z gazet i czasopism,
wycina zwierzęta,
wybiera ilustracje zwierząt do albumu,
dokonuje rozplanowania stron w albumie,
przykleja zwierzęta,
pisze krótkie informacje na ich temat,
ozdabia kartki albumu,
wykonuje stronę tytułową,
łączy kartki albumu w dowolny sposób;

edukacja
muzyczna

34. Jaka to melodia? –
konkurs wewnątrzklasowy.

rozpoznaje piosenki i podaje ich tytuły,
nuci melodie poznanych piosenek,
układa zagadki muzyczne dotyczące piosenek, wartości nut
i instrumentów muzycznych;

edukacja
plastyczna

34. Ilustracja do wybranej
lektury.

wypowiada się na temat wybranej lektury,
planuje swoją pracę na płaskiej przestrzeni,
wykonuje ilustrację do wybranej lektury za pomocą wybrane
przez siebie techniki;

zajęcia
komputerowe

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

34. Gry komputerowe.
100. Klasowy konkurs
grupowy z zastosowaniem
zadań bieżnych i rzutnych.

101. Sportowe zmagania

samodzielnie włącza komputer i uruchamia płytkę,
wybiera grę,
gra wspólnie z kolega z koleżanką w grę na komputerze;
stosuje zasady fair play,
stara się prawidłowo reagować na porażkę,
kształtuje wytrzymałość,
współpracuje w zespole,
sprawnie uczestniczy w konkursie o charakterze bieżnym
i rzutnym,
poznaje swoje mocne strony,
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9.2)a
9.2)c
9.3)a

3.1)a
3.1)b
3.1)c

wykonuje ciekawą ilustrację do wybranej lektury;
4.2)a

objaśnia kolegom i koleżankom zasady swojej gry,

prawidłowo reaguje na porażkę,
wyróżnia się wytrzymałością w czasie wykonywania
ćwiczeń,
aktywnie współpracuje w zespole,
zna i wykorzystuje swoje mocne strony,
czynnie uprawia sport.

8.1)a
8.2)
10.1)a
10.2)b
10.2)c
10.3)
10.4)b
10.4)e

w różnych konkurencjach.
102. Kształtowanie
motywacji do uprawiania
sportów letnich.

zachowuje zasady bezpieczeństwa,
rozumie znaczenie uprawiania sportów letnich dla zdrowia
człowieka.
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10.4)f

