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WSTĘP 

 

Program Dla chcącego nic trudnego został opracowany w oparciu o Ramy programowe 

kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych z języka polskiego 

(Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą z 31 sierpnia 2010 r.). 

Program obejmuje I etap edukacyjny i przeznaczony jest do realizacji w polskich 

placówkach oświatowych poza krajem. Zawiera wszystkie elementy wymagane 

w rozporządzeniu. Ma charakter użytecznego, bliskiego nauczycielskiej praktyce, 

dokumentu.  
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STRUKTURA PROGRAMU 

 

Program jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania. Dokument zawiera: 

 

 

 
 
 
Treści nauczania zostały uporządkowane i opisane w tzw. kartach programowych, 

obejmujących 4 godziny lekcyjne (w większości szkół stanowiące tygodniowy wymiar godzin 

nauczania). Karta programowa zawiera: 

1. wymagania szczegółowe, zapisane w ramach programowych, czyli czego należy 

wymagać od ucznia, aby nauczył się w cyklu edukacyjnym,  

2. kręgi tematyczne zgodne z ramami; określają one zakres leksykalny, 

świadomość językową oraz wiedzę, zaplanowane na daną jednostkę lekcyjną, 

3. zadania dydaktyczne, czyli w jaki sposób uczniowie uczą się tego, co zostało 

sformułowane w wymaganiach i jak dochodzą do założonych osiągnięć. Zapis 
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zadania zwiera również wskazanie na metodę i warunki organizacji pracy 

ucznia. Układ zadań odzwierciedla tok zajęć lekcyjnych, gdzie do znanego 

materiału dodaje się nowe informacje, utrwala się je i sprawdza stopień 

opanowania nowych treści, 

4. zakładane osiągnięcia ucznia w obrębie wskazanych wymagań.  

 

Program podzielono na dziesięć rozdziałów, które porządkują treści nauczania zgodnie 

z zasadą stopniowania trudności i nauczania spiralnego. Rozdziały są tożsame z kalendarzem 

szkolnym i porządkują treści w układzie od września do czerwca. Każdy rozdział zawiera, 

zależnie od czasu przeznaczonego na naukę w danym miesiącu, 3 lub 4 karty programowe. 

Każdy rozdział ma w tytule popularne przysłowie polskie, tematycznie związane z miesiącem.  

Karta programowa jest odzwierciedleniem tygodniowego spotkania uczniów 

z nauczycielem. W każdej klasie proponuje się realizację 33 kart, co odpowiada liczbie 

tygodni w roku szkolnym. Program składa się z łącznie z 99 kart programowych. 

Karta programowa zawiera informacje o tym: 

 jakie wymagania z podstawy programowej realizowane są w czasie zajęć, 

 jakich osiągnięć od ucznia się oczekuje,  

 jakie treści nauczania przewidziano na daną jednostkę,  

 w jaki sposób można osiągnąć założone cele, czyli zadania dla ucznia oraz wskazanie 

form, metod i technik pracy. Zadania zostały uporządkowane według kategorii Blooma 

na: zadania powtórkowe, dodające, utrwalające i sprawdzające. 

 

W kartach przyjęto zasadę „bogatej oferty”. Nauczyciel, zgodnie z warunkami 

i potrzebą indywidualizacji pracy z uczniem, wybiera zadania i decyduje o tym, w jaki sposób 

przeprowadzi lekcję. 
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UKŁAD TREŚCI 

 

 Treści programowe w obrębie etapu edukacyjnego mają układ spiralny. 

Odzwierciedlają to między innymi tematy jednostek lekcyjnych. Ten sam numer karty 

w poszczególnych klasach dotyczy podobnego problemu, w zakresie którego następuje 

przyrost kompetencji leksykalnej, gramatycznej i wiedzy ucznia. 

Wykaz tematów: 

 

Nr karty 

programowej 
Klasa I Klasa II Klasa III 

1 Spotkanie w polskiej szkole 
Po wakacjach w 

polskiej szkole 

Witajcie w polskiej 

szkole 

2 
Zabawka, bo zabawia Mieć muchy w nosie Gry i zabawy 

sportowe 

3 

Pokój, w którym się bawię, 

i o który dbam 

Zaciekawieni 

światem, 

zaciekawieni Polską 

„Wolność, Tomku, w 
swoim domku” 

 

4 

Co robi wrzesień jesienią? Zmienny świat 

przyrody, ale pełen 

pogody 

Czas latawców 

5 
Rozmowa ptaków O tym, jak kos 

zadziera nos 

Wybiera się jak sójka 

za morze 

6 
W zdrowym ciele, zdrowy 

duch 

Poradnik młodego 

sportowca 

Sport to zdrowie 

7 Na straganie Zdrów jak ryba Zapraszamy do stołu 
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8 
Na wiejskim podwórku Tu aż huczy od 

zabawy 

Zwierzęta i ich 

zwyczaje 

9 Polskie święta Czar wspomnień Czas zadumy 

10 Rytmy jesieni Jesteśmy gromadą Z dziejów Polski 

11 
W foczej rodzinie Tradycyjne katarzynki 

i andrzejki 

Andrzejkowy wieczór 

12 
Czas niespodzianek Mikołaje są na 

świecie 

Listy do Mikołaja 

13 
Jak zimują zwierzęta w 

Polsce? 

Bajki, które uczą Wielkie podróże 

14 
Każdy czeka już na święta Hej kolęda, kolęda Przy świątecznym 

stole 

15 
Wyprawa do Wieliczki Polskie miasta w 

legendzie 

Kto pyta, ten nie 

błądzi 

16 Smaczne desery Przepis na… Co kraj, to obyczaj 

17 Na góralską nutę Zabawa karnawałowa Każdy może marzyć 

18 
O krakowskim smoku Jak powstała 

Warszawa? 

Nie od razu Kraków 

zbudowano 

19 

Czworonożni przyjaciele Chcieć to móc Prawdziwych 

przyjaciół poznaje się 

w biedzie 

20 Chodzę jak w zegarku Od czasu do czasu Czas na relaks 
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21 Obserwacja pogody Pogoda ducha Sposób na niepogodę 

22 
Wieści z Polski Rozmowy z 

rówieśnikami 

Nasze sprawy 

23 
Przygotowania do świąt Jajko mądrzejsze od 

kury 

Polskie przysłowia 

24 
Zabawy wielkanocne Świąteczny poranek Wiek z chwil się 

składa 

25 Myszka w kapeluszu Przyjaciele z bajek Książki i ich autorzy 

26 Święto Ziemi Dzieci w ogrodzie Ekoludki 

27 Święta majowe Majowa jutrzenka Idzie maj 

28 
Król puszczy Przygody młodego 

bociana 

Rymowanki majowe 

29 Majowa łąka Kwiaty dla mamy Niesamowite historie 

30 Niespodzianki dla dzieci Nad polskim morzem W Baśniogrodzie 

31 
Dwa Michały Święto dzieci Przykład lepszy niż 

rada 

32 
Nauczyliśmy się czytać W redakcji 

„Świerszczyka” 

W roli redaktora 

33 W drodze na wakacje Jedziemy na wakacje W drodze na wakacje 
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Program preferuje metody nauczania wykorzystujące zabawę, śpiew, deklamację, 

inscenizację, eksperyment, projekt edukacyjny, dyskusję oraz inne techniki sprzyjające 

efektywnemu uczeniu się i pobudzające aktywność ucznia, ciekawość, odkrywczość 

i twórczość. 

W doborze lektur, tekstów kultury uwzględniono te tradycyjne (znane pokoleniom 

dziadków), jak i najbardziej współczesne. W ten sposób uczeń przygotowuje się zarówno do 

odbioru i tworzenia w języku obecnym w życiu dziadków, rodziców, jak i rówieśników  

w kraju. Zachęca się do czytania, między innymi, utworów A. Mickiewicza i A. Fredry a także 

L. Kołakowskiego i Ł. Wierzbickiego. Formami, które mają pomóc uczniowi w odbiorze tekstu 

słownego mogą być ilustracje, mini komiksy, nagrania audio. 
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ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE PROGRAMU 

 

Program zapewnia uczniowi możliwość kontynuowania nauki w systemie polskim, 

zgodnie z założeniami Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci 

obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z 31 sierpnia 2010 r. 

Zakres propozycji dydaktycznych w kartach programowych jest obszerny (często zbyt 

obszerny na realizację podczas jednego spotkania). W rzeczywistości nauczyciel, posługując 

się programem Dla chcącego nic trudnego, ma gotowy pomysł, by ciekawie i poprawnie 

metodycznie pracować z uczniami przez trzy lata. 
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NAUKA CZYTANIA I PISANIA W JĘZYKU POLSKIM 

 

Opracowując zadania w programie, uwzględniono specyfikę kształcenia 

uzupełniającego. Działania w szkole polskiej powinny bazować na ogólnym rozwoju dziecka 

w szkole w systemie kraju zamieszkania. W programie poznawanie kultury polskiej często 

zestawiane jest z wiedzą o miejscu zamieszkania, odwołuje się do naturalnych doświadczeń 

poznawczych ucznia. Tak też jest w przypadku uczenia czytania i pisania.  

Praktyczne rozwiązania opisane w dokumencie oparte są na psycholingwistycznym 

podejściu do uczenia czytania, które zakłada, że jednocześnie należy rozwijać tę umiejętność 

w aspekcie technicznym, semantycznym i krytyczno-twórczym. 

W uczeniu czytania zastosowano elementy różnych metod nauczania (metody 

globalne, analityczno-syntetyczne), by przede wszystkim na początkowym etapie 

motywować i zaciekawiać czytaniem i pisaniem. Przyjęto w programie założenie, że 

uczniowie I klasy rozpoznają większość liter drukowanych. (Poznają je w szkołach kraju 

zamieszkania i w edukacji przedszkolnej). W szczegółowych rozwiązaniach proponujemy: 

 wprowadzanie liter alfabetu z uwzględnieniem stopnia trudności w przyswajaniu 

odpowiadających im dźwięków mowy. Odpowiada to kolejności nabywania fonemów 

przez dzieci oraz frekwencji fonemów w językach świata (porównaj: Madelska 2010, 

str. 49), 

 równocześnie z poznawaniem kolejnych liter, stosuje się czytanie analityczno-

syntetyczne z wykorzystaniem sylaby,  

 systematycznie ćwiczony jest słuch mowny. Unika się tradycyjnego głoskowania na 

rzecz wysłuchiwania dźwięków w różnej pozycji i prawidłowego powtarzania 

brzmienia wyrazu. 

 

Materiał do czytania nie ogranicza się do liter, których dzieci uczą się pisać. Czytanie to 

również domyślanie się, rozumienie kontekstowe. Z tego powodu teksty do czytania 

zawierają zarówno litery już utrwalone, jak i nowe dla dziecka.  

W klasie I, za Lilianą Madelską, przyjmuje się zasadę, że „kilka minut każdej lekcji należy 

poświęcić rozwijaniu świadomości fonologicznej”. (L. Madelska, Bliźniacze słowa. Test 
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przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci 

wielojęzycznych, Polonijne Centrum Nauczycielskie, Lublin 2010, s. 5).  

Zaleca się badanie słuchu i wymowy dziecka z wykorzystaniem testu przesiewowego, 

opracowanego przez Madelską, wydanego w formie książkowej, ale też dostępnego na 

stronie internetowej: www.wymowapolska.pl. 

Kolejność interesowania dzieci znakami pisma (literami) jest właściwa dla rozwoju 

mowy dzieci uczących się języka polskiego, a żyjących w środowiskach wielojęzycznych.  

Budowanie poczucia przynależności do narodu polskiego, według założeń i zapisów 

programu, ma być efektem zainteresowania dziecka językiem polskim i zrodzenia w nim 

zaciekawienia polską kulturą dziecięcą oraz tradycją. Oczekuje się, że proponowane treści 

nauczania wywołają w dziecku sympatię i poczucie radości z kontaktów z tym, co polskie, i że 

dziecko będzie postrzegało Polskę i język polski jako coś, co lubi, co jest dla niego 

wartościowe. W programie proponuje się zabawy przybliżające tradycję Świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy, w odniesieniu do tradycji kultywowanych w kraju zamieszkania. 

Zaproponowano także zadania, które pozwolą dzieciom rozpoznać kształt granic Polski na 

mapie, wymienić nazwy wielu polskich miast i opowiedzieć o ich zabytkach oraz atrakcjach 

turystycznych. Uczniowie poznają polskie krajobrazy i ważne fakty z historii Polski. Śpiewają 

polski hymn, opisują polską flagę i godło narodowe.  

W programie zaproponowano stałe elementy. W pierwszej klasie jest to „Kartka 

z kalendarza”, w klasie II „Notatki Agatki”, a w klasie III „Z pamiętnika Filipa. 

Celem ogólnym programu jest zainteresowanie uczniów językiem i kulturą polską oraz 

nauka sprawności receptywnych i produktywnych w języku polskim w zakresie pozwalającym 

na swobodną komunikację i kontynuowanie nauki na II etapie edukacyjnym. 

http://www.wymowapolska.pl/
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SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

 kształtowanie poczucia własnej wartości i szacunku dla innych osób  

oraz innych kultur, stwarzanie możliwości poznawania uniwersalnych 

wartości, 

 wzmacnianie poczucia więzi emocjonalnej z kulturą i językiem polskim, 

 zaciekawienie polskimi tradycyjnymi i współczesnymi formami zabawy, 

inspirowanie do aktywności poznawczej, w tym odbioru polskich tekstów 

kultury, 

 doskonalenie sprawności rozumienia i mówienia w języku polskim oraz 

tworzenia w języku polskim,  

 zapoznanie z polskimi tekstami kultury dla dzieci, 

 kształtowanie postawy szacunku dla polskich symboli i tradycji narodowej, 

 kształtowanie poczucia dumy narodowej i pozytywnego stosunku  

do Polski. 
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KARTY PROGRAMOWE 

 

Klasa I Karta programowa nr 1. Klasa I 

Blok tematyczny Wrzesień rozpoczyna jesień 

Temat zajęć dydaktycznych Spotkanie w polskiej szkole 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny,  

z wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 przedstawia się, podając imię i nazwisko, 

 dobiera wyrazy do fragmentów ilustracji, 

 Wyszukuje w wyrazach litery „a”, „A”, „e”, „E”, 

 zapisuje litery „a”, „A”, „e”, „E”, 

 wymienia wyrazy z „a” i „e”, w nagłosie, 

 artykułuje sylaby otwarte z „a” i „e”, 

 opisuje bohaterów lektury M. Jaworczakowa „Jacek, 
Wacek i Pankracek”. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 podstawowe informacje o sobie (imię, nazwisko, 
wiek, miejsce zamieszkania) 

 przyjaciele, koledzy 
 
Życie codzienne 

 moja klasa i obowiązki szkolne 

Za
d

an
ia

 d
yd

ak
ty

cz
n

e,
  

m
et

o
d

y 
i f

o
rm

y 
p

ra
cy

 

powtórkowe 

1. Zabawy na poznanie (przypomnienie) imion. 
Sylabizowanie z klaskaniem imion dzieci w klasie. 

2. Zabawa „Rewia dźwięków i liter” – przypomnienie 
znanych liter, nazywanie liter występujących  
we własnym imieniu, na początku wyrazu, 
wybrzmiewanie swojego imienia z akcentowaniem 
pierwszej głoski. 
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dodające 

1. Wprowadzenie/stosowanie prostych struktur 
językowych – przedstawianie się, prezentacja. 

2. Zabawa w kręgu z podawaniem piłeczki. 
Wprowadzenie wzorcowej struktury wypowiedzi  
(np. Mam na imię…; Nazywam się; Mój kolega ma na 
imię…). 

3. Nauka polskiej tradycyjnej zabawy dziecięcej 
„Budujemy mosty”. 

4. Praca z ilustracją w podręczniku. Aktywne czytanie 
globalne wyrazów: okno, tablica, godło, Ela, Adam, 
stolik, kreda. 

5. Ustalenie podstawowych zasad uczestnictwa  
w zajęciach w polskiej szkole. Znaki nakazu i zakazu 
(wykonywanie wspólnych plakatów – map myśli) 

6. Utrwalenie obrazu graficznego liter E e, A a. 
Prezentacja kształtu liter pisanych. Ćwiczenia  
w kaligrafowaniu liter. 

7. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. Dzieci wyszukują 
w swoich imionach litery „a”, „e”. „Szczęściarze” 
powinni mieć jakiś przywilej w tym dniu! 

8. Rebusy (kolega, koleżanka). 
9. Praca z lekturą - wspólne oglądanie książki  

M. Jaworczakowej pt.: „Jacek Wacek i Pankracek”. 
Swobodne rozmowy przewidujące tematykę książki w 
oparciu o oglądane ilustracje. Wysłuchanie czytanego 
przez nauczyciela fragmentu lektury. 

10. Wykreślanka. Poznanie wyrazów bliskoznacznych do 
wyrazu kolega (kumpel, kompan, przyjaciel). 
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utrwalające 

1. Przygotowanie do słownego opisu postaci. Praca  
z podręcznikiem. Uzupełnianie portretu kolegi. 

2. Zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń dramowych. 
3. Zabawy doskonalące słuch fonematyczny. 

Wysłuchiwanie „e” i „o” w nagłosie, wygłosie  
i śródgłosie, w swoich imionach i imionach kolegów. 

4. Wspólne wykonanie plakatu „Nasza klasa”. (Można 
wykorzystać wycięte z kart podręcznika portrety 
kolegów. Przyklejenie wizytówek z imionami 
uczniów). 

5. Założenie uczniowskich słowniczków obrazkowych 
(Proponuje się założenie dodatkowego zeszytu  
na wklejanie lub rysowanie obrazków związanych  
z utrwalaniem lub wprowadzaniem nowej litery. 
Można wykorzystać kolorowe pisma lub ulotki 
reklamowe. Uczniowie mogą dodatkowo ćwiczyć 
pisanie wyrazów, początkowo przepisując, później 
pisząc samodzielnie). 

 

sprawdzające 

1. Prezentowanie swoich słowniczków na forum klasy. 
2. Ćwiczenia sprawdzające znajomość bohaterów 

poznanej lektury. 
3. Powtórzenie poznanej zabawy ze śpiewem „Mało 

nas”. 
4. Kolorowanie obrazków z ukrytymi literami E e, A a. 

Powtarzanie za nauczycielem wyrazów z głoskami e i 
a. 

5. Powtarzanie za nauczycielem sylab otwartych, 
zakończonych samogłoską e lub a. 

6. Zabawa sprawdzająca znajomości imion kolegów  
z klasy. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Przygotowanie ulubionych zabawek i przyniesienie 

ich na kolejną lekcję. 

Termin realizacji pierwszy tydzień września 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Jaworczakowa M., Jacek, Wacek i Pankracek 
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Karta programowa nr 2. Klasa I 

Blok tematyczny Wrzesień rozpoczyna jesień 

Temat zajęć dydaktycznych Zabawka, bo zabawia 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny, z 

wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 
3) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela, 

 dobiera wyrazy do fragmentów ilustracji, 

 wyszykuje w wyrazach litery „m”, „M”, 

 zapisuje litery „m”, „M”, 

 wymienia wyrazy z „m” w nagłosie, 

 bierze udział w zabawie w sklep, 

 wygłasza z pamięci fragment wierszyka  
Józefa Czechowicza „O myszce Miki” . 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Słownictwo 

Ja i moi bliscy 

 przyjaciele, koledzy 
Dom i otoczenie 

 zabawki 
Życie codzienne  

 zakupy (kupowanie, sprzedawanie, liczby, cyfry) 
 

Zabawki (nazwy zabawek): miś, lalka, samochód, piłka, 

myszka, żołnierzyk, pacynka, konik… 

Nazwy czynności: bawić się, mieć 

Kupowanie, sprzedawanie: Proszę o…, która, ile? 

Liczenie, liczebniki główne i porządkowe, więcej, mniej, tyle 

samo… 

Zwroty grzecznościowe: Dziękuję, proszę… 
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powtórkowe 

1. Zabawa z wykorzystaniem ćwiczonej autoprezentacji. 
2. Zabawa na rozpoznawanie osób i ich imion, 

rozpoznawanie wizytówek swoich i kolegów. 
3. Zabawa „Budujemy mosty” – przypomnienie 

poznanej zabawy. 
4. Zabawa przy muzyce – prezentowanie siebie i 

ulubionej zabawki. Nazywanie swojej zabawki: „To 
jest…”. 

dodające 

1. Swobodne wypowiedzi na temat zabawek i zabaw. 
2. Aktywne globalne czytanie wyrazów - wyszukiwanie 

wyrazów – nazw swoich zabawek. 
3. Słuchanie i swobodne wypowiedzi dzieci na temat 

tekstu Józefa Czechowicza pt. „O Myszce Miki”. 
4. Ćwiczenia pamięci - zapamiętywanie nazw zabawek 

wymienianych w wierszu. 
5. Nauka wiersza na pamięć. 
6. Kolorowanie zabawek wymienionych w wierszu. 
7. Utrwalenie obrazu graficznego liter M, m. Prezentacja 

kształtu liter pisanych. Ćwiczenia w kaligrafowaniu 
liter. 

8. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
9. Czytanie wyrazów, wyszukiwanie litery „M”, „m”  

w wyrazach. 
 

utrwalające 

 
1. Zabawy ruchowe utrwalające nazwy zabawek. 
2. Zabawa tematyczna w sklepie. Porządkowanie 

zabawek według koloru, rodzaju, wielkości…; zabawa 
w sklep. Sprzedawanie, kupowanie, liczenie, liczebniki 
główne (3 lalki) i porządkowe (trzeci miś). 

3. Domino z zabawkami. Dzieci rozcinają kartę domina 
wzdłuż linii. Układają domino w grupach, parami, 
samodzielnie. Składają karty domina do koperty lub 
naklejają je na karton. 

4. Uczniowski słowniczek obrazkowy. Uzupełnianie 
słowniczka o wyrazy (obrazki) zaczynające się na „m”. 

5. Utrwalenie wiersza poznanego na lekcji. 
6. Zabawy ruchowe przy muzyce (np. piosenki „Bal 

moich lalek”, „Zuzia lalka nieduża”). 
7. Ćwiczenia w pisaniu - utrwalenie sposobu kreślenia 

liter M, m. Pisanie palcem w powietrzu, palcem na 
stoliku, palcem na plecach kolegi, lepienie litery z 
plasteliny. 
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sprawdzające 

1. Ćwiczenia sprawdzające czytanie - łączenie wyrazów  
z ilustracją. 

2. Ćwiczenia w czytaniu - wyszukiwanie poznanych liter  
w nazwach zabawek. 

3. Ćwiczenia w czytaniu - wyszukiwanie ukrytych liter  
w obrazkach. 

4. Recytacja wiersza. 

dodatkowe (domowe) 
1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Narysowanie ulubionej zabawki swojej mamy. 
3. Zaprezentowanie w domu wierszyka „O Myszce Miki”. 

Termin realizacji drugi tydzień września 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Jaworczakowa M., Jacek, Wacek i Pankracek 
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Karta programowa nr 3. Klasa I 

Blok tematyczny Wrzesień rozpoczyna jesień 

Temat zajęć dydaktycznych Pokój, w którym się bawię, i o który dbam 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny,  

z wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 
3) rozumie złożone polecenia. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela, 

 dobiera wyrazy do fragmentów ilustracji, 

 wyszykuje w wyrazach litery „p”, „P”, 

 zapisuje litery „p”, „P”, 

 wymienia wyrazy z „p” w nagłosie, 

 projektuje własny pokój. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Dom i otoczenie 

 dom (pomieszczenia, meble) 

 zabawki 
Życie codzienne  

 gry, zabawy 
 



21 

 

Za
d

an
ia

 d
yd

ak
ty

cz
n

e,
  

m
et

o
d

y 
i f

o
rm

y 
p

ra
cy

 

powtórkowe 

1. Zabawa z wykorzystaniem nazw zabawek. 
2. Zabawa ćwicząca koncentrację, np. „Lampa i nos”. 
3. Zabawa tematyczna – „Porządkowanie sali 

dydaktycznej”. Ćwiczenie spostrzegawczości  
i przypomnienie nazw mebli. 

dodające 

1. Zabawy i ćwiczenia wprowadzające nazwy mebli  
i przedmiotów znajdujących się w dziecięcym 
pokoju. Ćwiczenia w percepcji słuchowej i 
mówieniu. 

2. Ćwiczenia w czytaniu globalnym wyrazów – nazw 
mebli. 

3. Rozmowa przygotowująca do słuchania tekstu, np. 
Jak powinno wyglądać miejsce pracy i nauki ucznia? 

4. Słuchanie i swobodne wypowiedzi dzieci na temat 
tekstu Wiery Badalskiej pt. „Czego nie ma na 
stole?”. 

5. Ćwiczenia językowe w oparciu o tekst wiersza (Co 
jest, a czego nie ma w pokoju Pawła?). 

6. Ćwiczenia z ilustracjami – rozumienie tekstu,  
np. wyszukiwanie przedmiotów wymienianych w 
wierszu. 

7. Ćwiczenia w pisaniu - utrwalenie obrazu graficznego 
liter P, p. Prezentacja kształtu liter pisanych. 

8. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
9. Poszerzenie biernego słownika dziecka o wyrazy 

zaczynające się na literę domu, oznaczające kolejne 
kondygnacje domu. 
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utrwalające 

1. Praca plastyczna „Mój pokój” – rysunki dzieci. 
2. Zabawy konstrukcyjne – budowanie domu z prac 

plastycznych dzieci, utrwalanie kondygnacji, 
określanie relacji przestrzennych. 

3. Opowiadanie o tym, co jest, a czego nie ma w moim 
pokoju. 

4. Czytanie, wyszukiwanie litery „p” w wyrazach. 
5. Uczniowski słowniczek obrazkowy. Uzupełnianie 

słowniczka o wyrazy (obrazki) zaczynające się na 
„p”. 

6. Ponowne czytanie wiersza poznanego na lekcji. 
Wspólne czytanie nauczyciela z dziećmi. 

7. Nauka na pamięć fragmentu wiersza. 
8. Zabawy ruchowe „Umiemy robić porządek”. 

Odkładanie przedmiotów na miejsce na czas. 
Zawody grupowe. 

9. Ćwiczenia w pisaniu - kreślenie liter P, p. 
10. Praca plastyczna zbiorowa - wyklejanie wielkiej litery 

„p” obrazkami, których nazwy zaczynają się na tę 
literę. 

sprawdzające 

1. Projektowanie pokoju. 
2. Wyszukiwanie poznanych liter w nazwach mebli i 

przedmiotów będących wyposażeniem pokoju. 
3. Rozmowa o tym, co najczęściej znajduje się na 

kolejnych kondygnacjach domu. Co w piwnicy, na 
parterze, na piętrze, na poddaszu? 

4. Wyszukiwanie ukrytych liter w obrazkach. 
5. Recytacja fragmentu wiersza. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Narysowanie tego, co najczęściej znajduje się w 

piwnicy, na parterze domu, na piętrze i na 
poddaszu. 

3. Zaprezentowanie w domu wierszyka poznanego na 
lekcji. 

Termin realizacji trzeci tydzień września 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Jaworczakowa M., Jacek, Wacek i Pankracek 
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Karta programowa nr 4. Klasa I 

Blok tematyczny Wrzesień rozpoczyna jesień 

Temat zajęć dydaktycznych 
 

Co robi wrzesień jesienią? 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny, z 

wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie złożone polecenia, 
3) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

4) skutecznie porozumiewa się w codziennych 
sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się, 

5) recytuje wiersze. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela, 

 dobiera wyrazy do fragmentów ilustracji, 

 wyszykuje w wyrazach litery „t”, „T”, 

 zapisuje litery „T”, „t”, 

 wymienia wyrazy z „t” w nagłosie, 

 nazywa i kategoryzuje owoce i warzywa, 

 wymienia elementy charakterystyczne dla jesiennej 
pogody w Polsce, 

 wygłasza z pamięci fragment poznanego wierszyka -
„Wrzesień” Zbigniewa Dmitrocy. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Życie codzienne  

 kalendarz (miesiące) 
Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
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powtórkowe 

1. Zabawa wykorzystująca słownictwo poznane na 
poprzednich zajęciach, np. rozpoznawanie z 
zasłoniętymi oczami kształtu przedmiotów (mebli, 
zabawek) i nazywanie ich. 

2. Ćwiczenia pamięci i wyobraźni –Jak wygląda jesień? 
Odtwarzanie w pamięci obrazu jesieni, widzianego z 
okien swojego pokoju, dopowiadanie, nazywanie 
elementów krajobrazu, kolorów itp.. 

3. Przypomnienie znanych wierszyków o jesieni (można 
pozwolić na występy w języku kraju zamieszkania). 

dodające 

1. Praca plastyczna zbiorowa, wykonana techniką 
kolażu, nt. „Wrzesień, jaki znamy” – opis wrześniowej 
przyrody w kraju zamieszkania. 

2. Opowiadanie nauczyciela o porach roku w Polsce. 
Nazywanie pór roku. 

3. Oglądanie zdjęć, filmów ilustrujących jesienną 
pogodę w różnych regionach i miejscach w Polsce (w 
górach, w sadzie, w parku). 

4. Ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji – 
wyszukiwanie na ilustracji elementów 
charakterystycznych dla jesieni. 

5. Ćwiczenia wprowadzające do czytania tekstu – 
rozmowa, oglądanie ilustracji, wyjaśnianie wyrażeń. 

6. Słuchanie utworu literackiego i swobodne 
wypowiedzi dzieci na temat tekstu – pierwsza 
zwrotka wiersza Zbigniewa Dmitrocy pt. „Wrzesień”. 

7. Kilkakrotne wspólne czytanie tekstu. 
8. Utrwalenie obrazu graficznego liter T, t. Prezentacja 

kształtu liter pisanych. 
9. Ćwiczenia w kaligrafowaniu liter. 
10. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
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utrwalające 

1. Kolorowanie zakodowanego rysunku – ćwiczenia 
utrwalające poznane słownictwo i litery. 

2. Ćwiczenia słuchu mownego – w oparciu o rysunkowy 
zestaw paronimów: tam - dam, tom - dom, tama - 
dama, tanie - danie, Tomek - domek, trzeć - drzeć, 
rata - rada, wata - wada, luty - ludy, loty - lody, koty - 
kody, młoty - młody, buty – budy. 

3. Ćwiczenia w czytaniu prostych zdań („To Tola, Tomek 
i tato. To latawiec”). Wyszukiwanie liter „t” w 
wyrazach. 

4. Uczniowski słowniczek obrazkowy. Uzupełnianie 
słowniczka o wyrazy (obrazki) zaczynające się na „t”. 

5. Ponowne czytanie wiersza poznanego na lekcji. 
Wspólne czytanie nauczyciela z dziećmi. 

6. Nauka wiersza na pamięć z zastosowaniem 
mnemotechniki obrazkowej. 

7. Zabawy ruchowe przy muzyce, np. „Tańczące 
jesienne liście”. 

8. Ćwiczenia utrwalające sposób kreślenia liter T, t. 
9. Ćwiczenia kaligraficzne, pisanie sylab. 
10. Wyklejanie wielkiej litery „t” (narysowanej przez 

nauczyciela na dużym papierze) pokolorowanymi 
przez dzieci latawcami. 

sprawdzające 

1. Ćwiczenia sprawdzające umiejętność głośnego 
czytania sylab i wyrazów. 

2. Ćwiczenie w rozpoznawaniu liter T, t (drukowanej i 
pisanej). 

3. Praca z ilustracją. Sprawdzenie umiejętności 
rozróżniania i nazywania owoców i warzyw. 

4. Recytacja wiersza. 

dodatkowe 
(domowe) 

3. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
4. Zrobienie z rodziną jesiennej sałatki i narysowanie jej 

składników. 
5. Zaprezentowanie w domu wierszyka poznanego na 

lekcji. 

Termin realizacji czwarty tydzień września 
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Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Jaworczakowa M., Jacek, Wacek i Pankracek 
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Karta programowa nr 5. Klasa I 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Rozmowa ptaków 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny, z 

wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie złożone polecenia, 
3) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

4) skutecznie porozumiewa się w codziennych 
sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela, 

 dobiera wyrazy do fragmentów ilustracji, 

 wyszykuje w wyrazach litery „U”, „u”, „Ó”, „ó”, 

 nazywa ptaki polskie, 

 czyta globalnie nazwy ptaków, 

 stosuje liczebniki główne i porządkowe, 

 zamienia według wzoru rzeczowniki w liczbie 
pojedynczej na rzeczowniki w liczbie mnogiej, 

 wygłasza z pamięci pierwszą zwrotkę wiersza Z. 
Dmitrocy, „Październik”. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 

 ochrona przyrody 
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powtórkowe 

1. Zabawa ruchowa „Ptaki w karmniku”. 
Uczniowie wcielają się w rolę ptaków. Na hasło „Do 
karmnika” spotykają się na środku sali, głośno 
rozmawiając ze sobą, bawiąc się. Na hasło „Jastrząb” 
wszyscy starają się dotknąć ściany Sali. 

dodające 

1. Oglądanie filmu przyrodniczego na temat ptaków 
polskich. 

2. Uczniowie oglądają przygotowane przez nauczyciela 
materiały, najlepiej filmy przedstawiające sylwetkę 
ptaków oraz wydawane przez nie dźwięki. 

3. Działania plastyczne. Rozpoznawanie ptaków. 
Nauczyciel umieszcza ilustrację w widocznym miejscu 
(na tablicy). Uczniowie kolorują ilustrację zgodnie z 
opisem nauczyciela.  
Do każdego ptaka przyporządkowują jego nazwę. 

4. Głosy ptaków – zgadywanka. Nauczyciel odtwarza 
przygotowane głosy ptaków. Uczniowie odszukują w 
ćwiczeniu wyrazy dźwiękonaśladowcze, wycinają, 
wklejają, właściwie przyporządkowując. 

5. Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 
Nauczyciel wyjaśnia znaczenie wyrazów (oraz całego 
przysłowia), które mogą sprawiać trudności w 
zrozumieniu treści wiersza, a następnie odczytuje go. 
Zadanie uczniów to zapamiętanie czynności 
związanych z poszczególnymi gatunkami ptaków. 
Podkreślenie nazw ptaków w czasie czytania wiersza 
to zadanie dla uczniów zdolniejszych. 

6. Czytanie wiersza Z. Dmitrocy „Październik”. 
7. Utrwalenie obrazu graficznego liter U, u, Ó, ó. 

Prezentacja kształtu liter pisanych. 
8. Ćwiczenia w kaligrafowaniu liter. 
9. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 

utrwalające 

1. Tak samo brzmią a inaczej wyglądają. 
2. Nauka kreślenia liter U, u, Ó, ó. 
3. Czytanie sylab. 
4. Jaka litera tu pasuje? Uzupełnienie wyrazów. 
5. Wspólna nauka czytania nazw ptaków – wyrazów z 

„u” i „ó”. Próby zapamiętania pisowni. Wspólne 
konstruowanie ortografów. 

6. Trening obserwatora ptaków. Uczniowie obserwują 
pokazywane przez nauczyciela ilustracje z ptakami. 
Nauczyciel seriami pokazuje np. dwa dudki i jedną 
jaskółkę. Po kilku seriach nauczyciel zamienia 
ilustracje ptaków na wyrazy z ich nazwami. Na koniec 
uczniowie pracują tylko z wyrazami. 
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7. Ćwiczenia w czytaniu. Ile ptaków widzisz? Uczniowie 
wyszukują ptaki ukryte w ilustracji. Liczbę ptaków 
oznaczają kreskami przy nazwach ptaków. Ci, którzy 
znają liczby, mogą na koniec użyć cyfr. 

8. Nauka na pamięć 1. zwrotki wiersza Z. Dmitrocy 
„Październik”. 

9. Policz litery. Uczniowie na hasło nauczyciela liczą, ile 
jest poszczególnych liter na stronie. Ważne! Liczą się 
również polecenia do ćwiczeń. 

10. Ćwiczenia utrwalające sposób kreślenia liter U, u, Ó, 
ó. 

11. Ćwiczenia kaligraficzne, pisanie sylab. 
12. Wyklejanie wielkiej litery „U” i „ Ó” narysowanej 

przez nauczyciela na dużym papierze. 

sprawdzające 

1. Wędrówki ptaków – zabawa ruchowa. 
2. Uczniowie wcielają się w rolę ptaków. Nauczyciel 

rozkłada na podłodze gazety, które symbolizują 
karmniki dla ptaków. 
Gdy muzyka zostaje zatrzymana wszyscy muszą 
znaleźć miejsce na gazecie. Po każdej przerwie w 
muzyce nauczyciel zmniejsza liczbę rozłożonych 
gazet. 

3. Kto został w gaju? Nauczyciel pyta, kto może 
wymienić ptaki, których już nie ma w gaju. Prosi o 
zamalowanie ich nazw w rozsypance. Następnie 
uczniowie samodzielnie szukają nazwy ptaka, który 
pozostał. Zadanie umożliwia ćwiczenia w tworzeniu 
liczby mnogiej. 

4. Kto ma dobrą pamięć? Uczniowie odczytują nazwy 
ptaków znajdujące się na środku karty. Następnie 
słuchają wiersza czytanego przez nauczyciela i 
próbują samodzielnie połączyć  
z wyrazem rysunek ptaka i symbol jego czynności.  
Po ukończeniu pracy w podręczniku uczniowie 
wychodzą z ławek. Nauczyciel pokazuje plansze z 
nazwami ptaków, a uczniowie odtwarzają 
zachowanie ptaków. 

5. Recytacja poznanego wiersza. 
6. Zagadka dla innych. Uczniowie przygotowują zagadki 

dla innych. Rozwiązanie swojej zagadki rysują w 
wyznaczonym miejscu karty podręcznika. 

7. Ćwiczenia sprawdzające umiejętność głośnego 
czytania sylab i wyrazów. 

8. Ćwiczenie w rozpoznawaniu liter U, u, Ó, ó 
(drukowanych i pisanych). 
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 

Termin realizacji pierwszy tydzień października 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Kurosz W., Leśni bracia, Wydawnictwo ZYSK  
I S-KA, 2012. 
 
Dwaj bracia, Bazyli i Marcepan, mieszkają w lesie, 
przeżywają ciekawe przygody i zawsze pomagają 
mieszkańcom lasu w potrzebie. 
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Karta programowa nr 6. Klasa I 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych W zdrowym ciele, zdrowy duch 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny,  

z wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie rozbudowane polecenia, 
3) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami, 
4) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały 
5) recytuje wiersze. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami 
nauczyciela, 

 rozpoznaje i kreśli litery „n”, „N” i wyrazy  
ze znanymi literami, 

 samodzielnie nazywa części ciała człowieka i kota, 

 uczestniczy w grze zespołowej według określonych 
zasad, 

 wypowiada się na temat wiersza Stanisława 
Jachowicza pt. Chory kotek. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Zdrowie i sport  

 najważniejsze części ciała 

 umiejętności sportowe 

 czystość i schludność 
Życie codzienne 

 gry i zabawy 
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powtórkowe 

1. Zabawa odwzorowująca historię opowiadaną przez 
nauczyciela. Opowieść powinna zawierać nazwy 
czynności i części ciała. 

2. Zabawa z piłką stwarzająca okazję do powtórzenia 
nazw owoców i warzyw w kontekście zdrowego 
odżywiania. 

3. Praca plastyczna (malowanie farbą plakatową), 
związana z ulubioną dyscypliną sportową dziecka. 
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dodające 

1. Eliminatka – wyszukiwanie i wykreślanie liter N, n  
 i wspólne z nauczycielem odczytywanie hasła 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch.”. 

2. Globalne czytanie nazw części ciała. Łączenie 
wyrazów z częściami ciała przedstawionymi  
na rysunku. 

3. Praca z tekstem - aktywne słuchanie wiersza  
pt. Chory kotek Stanisława Jachowicza. 

4. Rozmowa na temat, co to znaczy „łakomstwo”, 
dlaczego kotek był chory. 

5. Kolorowanie ilustracji – poszerzanie zakresu 
słownictwa związanego ze sportem i ćwiczenie słuchu 
fonematycznego. 

6. Ćwiczenia w pisaniu – utrwalenie obrazu graficznego 
liter N, n. Prezentacja kształtu liter pisanych. 

7. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
 

utrwalające 

1. Puzzle – utrwalenie nazw dyscyplin sportowych  
i sprzętu sportowego. 

2. Opowiadanie historyjki na podstawie ilustracji. 
3. Kolorowanie puzzli według instrukcji nauczyciela. 
4. Szeregowanie według schematu – nazywanie  

i porządkowanie nazw dyscyplin sportowych „letnich 
i zimowych”. 

5. Wierszyki – masażyki utrwalające nazwy części ciała i 
nazwy czynności. 

6. Rozmowa na temat, co lubimy jeść, co warto jeść, aby 
być zdrowym. Nawiązanie do wiersza Chory kotek. 

7. Ćwiczenia słuchu mownego w oparciu o rysunkowy 
zestaw paronimów: pan - pań, len – leń. 

8. Ćwiczenia w kreśleniu liter N, n. 
9. Ćwiczenia w pisaniu - sylaby z poznanymi literami. 
10. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka 

obrazkowego o wyrazy zaczynające się na N, n. 
11. Zabawa ruchowa, np. „Ludzie do ludzi”. 

sprawdzające 

1. Ćwiczenie „plątaninka” – sprawdzenie znajomości 
nazw dyscyplin sportowych i sprzętu sportowego. 

2. Ćwiczenia w pisaniu (przepisywanie wyrazów  
w liniaturze). 

3. Gra planszowa „Zawody sportowe” – sprawdzenie 
umiejętności czytania i znajomości słownictwa 
wykorzystywanego w czasie lekcji. 

4. Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce zgodnie  
z instrukcją nauczyciela lub ucznia. 
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Przygotowanie informacji o dyscyplinach 

sportowych popularnych w kraju zamieszkania. 
Wykonanie ilustracji. 

Termin realizacji drugi tydzień października 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Kurosz W., Leśni bracia 
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Karta programowa nr 7. Klasa I 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Na straganie  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny,  

z wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie złożone polecenia, 
3) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami, 
4) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 
5) recytuje wiersze, 
6) przepisuje krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami 
nauczyciela, 

 rozpoznaje i kreśli litery „o”, „O” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 określa pory dnia i przyporządkowuje im posiłki 
(śniadanie, obiad, kolacja), 

 samodzielnie nazywa posiłki i wybrane produkty 
spożywcze, 

 klasyfikuje produkty spożywcze na zdrowe  
i niezdrowe, 

 wypowiada się na temat wiersza czytanego przez 
nauczyciela. 

Treści nauczania 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Życie codzienne  

 kalendarz (pory dnia) 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki) 
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powtórkowe 

1. Zabawa z nazywaniem części ciała, np. „Ludzie do 
ludzi” 

2. Zabawa z elementami pantomimy – co robimy rano, 
co robimy w południe itd. 

3. Zabawa z piłką - co lubię, czego nie lubię jeść 

dodające 

1. Zabawa ruchowa „Zapraszam na podwieczorek” – w 
czterech kątach sali umieszczone są napisy i tarcza 
zegara z godziną (rano, południe, wieczór). Dzieci 
dowiadują się, jak nazywa się posiłek, spożywany w 
konkretnej porze dnia (śniadanie, obiad, kolacja). Na 
umówione hasło, np. „Zapraszam was na 
podwieczorek”, dzieci ustawiają się przy właściwym 
napisie. 

2. Działanie plastyczne - przygotowanie karty menu, 
wycinanie i naklejanie np. z wykorzystaniem ulotek, 
kolorowych gazet. Co jemy na… ? Przygotowywanie 
poszczególnych posiłków, dobór produktów 
żywnościowych, nazywanie ich. 

3. Opowiadanie o rodzinnym posiłku z wykorzystaniem 
zgromadzonego słownictwa (kart menu). 

4. Zabawa „Zdrowe, niezdrowe” - wprowadzenie 
pojęcia „zdrowa żywność”. 

5. Słuchanie i swobodne wypowiedzi na temat tekstu – 
Julian Tuwim „Warzywa”. 

6. Wyklaskiwanie akcentu wyrazowego podczas 
słuchania wiersza „Warzywa”. 

7. „Obiad u Oli” - ćwiczenia w kreśleniu liter O, o. 
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utrwalające 

1. Ćwiczenia w dobieraniu produktów do posiłków. 
2. Menu ze zdrowej żywności na specjalne okazje – 

praca w grupach według instrukcji nauczyciela. 
3. Zabawy ruchowe i mimiczne podczas czytania 

wiersza. 
4. Nauka fragmentu wiersza na pamięć – rytmiczne 

powtarzanie strof/strofy za nauczycielem. 
5. Zabawy doskonalące słuch mowny. Wysłuchiwanie 

„o” w różnych pozycjach w wyrazach. 
6. Ćwiczenia w czytaniu - wyszukiwanie litery O, o w 

wyrazach np. w nazwach ulubionych produktów, 
imionach osób lubiących te produktu, nazwach pór 
dnia. 

7. Ćwiczenia w pisaniu. Kaligrafowanie litery o, O.  
8. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na O, o. 

sprawdzające 

1. Zabawa tematyczna, np. „W sklepie”. Przypominanie 
nazw produktów spożywczych, klasyfikowanie 
zdrowe – niezdrowe. Wybieranie produktów na 
poszczególne posiłki. 

2. Ćwiczenia w pisaniu sylab z poznanymi literami. 
3. Inscenizacja wiersza „Warzywa” z wyróżnieniem 

narratora – recytatora i podziałem na poszczególne 
role. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Kolorowanie obrazka – zdrowe produkty 

żywnościowe. 

Termin realizacji trzeci tydzień października 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Kurosz W., Leśni bracia 
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Karta programowa nr 8. Klasa I 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Na wiejskim podwórku 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny,  

z wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami, 
3) przepisuje krótkie teksty, 
4) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
5) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje głoskę „k” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, 

 rozpoznaje i kreśli litery „k”, „K” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 wymienia i nazywa zwierzęta domowe, spotykane  
na polskim podwórku, 

 wykonuje zadania konstrukcyjne zgodnie z instrukcją 
nauczyciela, 

 podejmuje dialog w języku polskim z rówieśnikami, 

 podczas wykonywania wspólnego zadania, 

 wypowiada się na temat wiersza czytanego przez 
nauczyciela, 

 gromadzi wyrazy bliskoznaczne do czasownika 
„psocić”, 

 używa we właściwych sytuacjach frazeologizmu 
„Pisać jak kogut pazurem”, „Chodzić spać z kurami”. 

Treści nauczania 
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Kręgi tematyczne 

Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
Dom i otoczenie 

 ciekawe miejsca 
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powtórkowe 

1. Zabawa „Zwierzątko podobne do mnie” – 
powtarzanie nazw zwierząt, wprowadzenie do 
nazywania cech ludzi i zwierząt. 

2. Zagadki – jakie to zwierzę? 
3. Rysowanie kota zgodnie z rymowaną instrukcją. 
4. Zabawa ruchowa – naśladowanie kota. 

dodające 

1. Zabawa ruchowa „Na wiejskim podwórku”. Ćwiczenia 
artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze. 

2. Ćwiczenia językowe - wprowadzenie konstrukcji 
Jestem jak… - naśladowanie zwierząt z jednoczesnym 
powtarzaniem frazy. 

3. Słuchanie i rozmowa kierowana na temat wiersza 
Anny Przemyskiej „Masz tu kotku”. 

4. Wprowadzenie konstrukcji zdania przeczącego  
z narzędnikiem: „Dziękuję, nie jestem…”. 

5. Ćwiczenie konstrukcyjne „Makieta podwórka”. 
6. Ćwiczenia w mówieniu: Co robią mieszkańcy 

podwórka (nazwy zwierząt i nazwy czynności). 
7. Ćwiczenia słowotwórcze i gromadzenie wyrazów 

bliskoznacznych do wyrazów „psocić”, „psoty”. 
8. Ćwiczenia w rozumienia frazeologizmów – Pisać jak 

kura pazurem; Chodzić spać z kurami. 
9. Ćwiczenia w pisaniu – wprowadzenie kreślenia litery 

K i k. 
10. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
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utrwalające 

1. Ćwiczenia w kojarzeniu zwierząt i ich cech. 
2. Zabawa utrwalająca nazwy zwierząt domowych w 

formie narzędnika. (np. Rzucanie piłką z zapytaniem: 
Jesteś kotkiem?, - Nie, nie jestem kotkiem, jestem … 
.Dzieci uczestniczące w zabawie dysponują obrazkami 
wylosowanych zwierząt). 

3. Czytanie wiersza z podziałem na role. Ćwiczenia w 
mówieniu z właściwą intonacją zdaniową. 

4. Ćwiczenia w czytaniu - wyszukiwanie litery K i k w 
tekście wiersza. 

5. Ćwiczenia słuchu mownego z użyciem paronimów: 
kaczka - taczka, korba - torba, koczek - toczek, kura - 
tura, kara - tara, kropić - tropić, kura - góra, kra - gra, 
koń - goń, koniec - goniec, kurnik - górnik, kram - 
gram, mokła - mogła, mokli – mogli. 

6. Ćwiczenia w pisaniu. Kaligrafowanie litery K i k. 
7. Utrwalenie znajomości i poprawnego stosowania 

frazeologizmu Pisać jak kura pazurem. 
8. Przywoływanie w zabawie sytuacji, w których można 

zastosować ten frazeologizm. 
9. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na K i k. 

sprawdzające 

1. Sprawdzenie rozumienia poznanych frazeologizmów 
z wykorzystaniem ilustracji. 

2. Loteryjka obrazkowa sprawdzająca znajomość 
konstrukcji Jestem …, Niestety, nie jestem… oraz nazw 
zwierząt domowych. 

3. Głośne czytanie wyrazów z tekstu wiersza, 
zawierających literę K i k. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Rysowanie kotka według wyuczonej instrukcji. 

Termin realizacji czwarty tydzień października 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Kurosz W., Leśni bracia 
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Karta programowa nr 9. Klasa I 

Blok tematyczny Słońce listopada mrozy zapowiada 

Temat zajęć dydaktycznych Polskie święta 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia wszystkie głoski współczesnej polszczyzny, z 

wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie złożone polecenia, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 

własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i sytuacje, 

4) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
5) recytuje wiersze, 
6) przepisuje krótkie teksty, 
7) opowiada o najważniejszych polskich świętach, 
8) wymienia symbole narodowe, wyjaśnia ich znaczenie, 

rozpoznaje hymn narodowy. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje w wyrazach słuchanych i pisanych „i”, 

 rozpoznaje i kreśli litery „i”, „I” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 pisze sylaby, wyrazy ze znanymi literami, 

 wykonuje pierwszą zwrotkę hymnu Polskie, 

 opisuje flagę Rzeczpospolitej Polskiej, 

 krótko opowiada o świętach listopadowych – 
Wszystkich Świętych i Narodowe Święto 
Niepodległości 11 Listopada 

 mówi o polskiej tradycji obchodzenia imienin, 

 wypowiada się na temat wiersza czytanego przez 
nauczyciela, 

 recytuje wiersz Władysława Bełzy, Katechizm 
polskiego dziecka. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Wiedza o Polsce 

 symbole narodowe 
Życie codzienne 

 kalendarz, miesiące 
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powtórkowe 

1. Tradycyjne zabawy polskie - zabawy naszych 
dziadków. 

2. Rozmowa kierowana na temat bliskich osób, które 
odeszły na zawsze. 

dodające 

1. Oglądanie ilustracji przedstawiających cmentarze 
polskie w dniu 1 listopada. 

2. Rozmowa na temat doświadczeń dzieci  
w odwiedzaniu cmentarzy, wspominaniu bliskich, 
którzy odeszli na zawsze. Właściwe zachowanie  
w nekropoliach. 

3. Opowiadanie nauczyciela o polskich tradycjach 
związanych z dniem Wszystkich Świętych. 

4. Praca plastyczna - chryzantema dla tych, którzy 
odeszli. Wykonanie chryzantemy z krepiny. 

5. Kartka z kalendarza – 1 listopada. 
6. Kartka z kalendarza – 11 listopada. 
7. Słuchanie i wspólne wykonywanie hymnu Polski. 

Opowiadanie nauczyciela o dziejach z historii Polski. 
8. Nauka i recytacja wiersza Władysława Bełzy, 

Katechizm polskiego dziecka. 
9. Rozmowa o tradycji świętowania i formach, w jakich 

to robimy. Informacja o polskiej tradycji obchodzenia 
dnia imienin. Wprowadzenie tradycji klasowej, 
ustalenie „kalendarza imienin”. 

10. Ćwiczenia w pisaniu – wprowadzenie kreślenia litery 
I, i. 

11. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 

utrwalające 

1. Plakat grupowy 11 listopada z elementami symboli 
państwa polskiego. Rozmowa na temat szacunku  
dla flagi państwowej. 

2. Utrwalanie znajomości hymnu polskiego i symboli 
narodowych – przygotowanie do uroczystości 
szkolnych, środowiskowych. 

3. Ćwiczenia słuchu mownego – zabawy z imionami 
rozpoczynającymi się literą „i”. 

4. Kaligrafowanie litery I, i. 
5. Imieniny Iwonki. Projektowanie kartki i ustne 

formułowanie życzeń. 
6. Pisanie liter, sylab, wyrazów. 
7. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na I, i. 
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sprawdzające 

1. Wyszukiwanie wyrazów z literą I, i. w tekście. 
2. Zabawa „Życzę Ci…”. 
3. Głośne czytanie wyrazów z I, i. 
4. Wpisywanie do pamiętnika życzeń według schematu. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Sprawdzenie, kiedy obchodzę imieniny. Rozmowa z 

rodzicami na temat imion popularnych w mojej 
rodzinie. 

 

Termin realizacji pierwszy tydzień listopada 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Buszkowski I., Dziękuję, proszę, przepraszam, 2012. 
Seria: Bajki, które uczą 
 
Lektura zawiera dwanaście bajek – humorystycznych 
historyjek, które mogą stać się pretekstem do ciekawych 
rozmów o grzeczności, szacunku dla innych ludzi i darów 
natury. Każda bajka kończy się ciekawym zadaniem 
plastycznym. 
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Karta programowa nr 10. Klasa I 

Blok tematyczny Słońce listopada mrozy zapowiada 

Temat zajęć dydaktycznych Rytmy jesieni 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) recytuje wiersze, stosując pauzę i intonację, 
4) przepisuje krótkie teksty, 
5) opisuje polski pejzaż z uwzględnieniem pór roku oraz 

obyczaje związane z tymi porami roku. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami 
nauczyciela, 

 rozpoznaje i kreśli literę „y” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 samodzielnie nazywa ubrania jesienne, 

 posługuje się słownictwem opisującym jesienną 
pogodę w Polsce, 

 ilustruje treść wiersza „Jesienny kujawiaczek” Doroty 
Gellner, 

 wypowiada się na temat wiersza czytanego przez 
nauczyciela, 

 recytuje wiersz z właściwą intonacją, 

 właściwie stosuje czasowniki w drugiej osobie liczby 
pojedynczej. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
Słownictwo 

Środowisko naturalne 

 pogoda, pory roku 
Życie codzienne 

 ubranie, części garderoby 
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Ubrania (spodnie, sweter, dres, buty, skarpety, spódnica, 
sukienka, płaszcz, kurtka) 
Taniec i tradycja ludowa (kujawiak) 
Konstrukcja: Co jest, czego nie ma… 
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powtórkowe 

1. Mapa skojarzeń z hasłem „polska jesień”. 
2. Porównywanie polskiej jesieni z jesienią kraju 

zamieszkania – co jest, a czego nie ma tu, gdzie 
mieszkamy. 

dodające 

1. Zabawa tematyczna – w sklepie z ubraniami. 
Wybieranie i nazywanie ubrań stosownych do 
pogody jesiennej. 

2. Ćwiczenia słuchu i wyobraźni – na tle melodii 
kujawiaka dzieci wyobrażają sobie padający deszcz, 
wiejący wiatr. Wystukują rytm kujawiaka. 

3. Wprowadzenie do poznania tańca i rozumienia 
pochodzenia nazwy (kujawiak – taniec z regionu 
Kujaw). 

4. Nauka kroków kujawiaka. 
5. Powolne rytmiczne czytanie wiersza „Jesienny 

kujawiaczek” Doroty Gellner. 
6. Szukanie odpowiedzi na pytania: Jak wygląda 

kujawiaczek? i Co robi kujawiaczek? (ćwiczenia 
słownikowe i czytanie wyrazów). 

7. Ćwiczenia w stosowaniu czasownika w drugiej osobie 
liczby pojedynczej (skacze, gwiżdże, dzwoni, trzyma, 
płacze, śmieje się, strąca) w czasie teraźniejszym i 
przeszłym. 

8. Ćwiczenia w pisaniu – wprowadzenie kreślenia litery 
Y, y. 

9. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
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utrwalające 

1. Rysowanie kujawiaczka – ćwiczenie utrwalające 
słownictwo. 

2. Recytacja wiersza z muzyką. 
3. Ćwiczenia kroków tańca kujawiak. 
4. Projektowanie jesiennego stroju – praca w grupach. 

Gromadzenie słownictwa – nazw ubrań i łączenie ich 
ze słownictwem charakterystycznym dla jesieni,  
np. spodnie w żółte liście. 

5. Ćwiczenia słuchu mownego – czytanie w rytm 
kujawiaka zestawu sylab z „y” i poznanych głosek. 

6. Kaligrafowanie litery Y, y. 
7. Pisanie liter, sylab, wyrazów. 
8. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na „y”. 

sprawdzające 

1. Recytacja wiersza z muzyką w tle. 
2. Wykonanie tańca kujawiak. 
3. Wyszukiwanie wyrazów z literą „y” w tekście wiersza. 
4. Gra memory „Jesienna moda”. Sprawdzenie 

znajomości słownictwa i spostrzegawczości. 
5. Głośne czytanie wyrazów z „y”. 

 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
 

Termin realizacji drugi tydzień listopada 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Buszkowski I., Dziękuję, proszę, przepraszam 
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Karta programowa nr 11. Klasa I 

Blok tematyczny Słońce listopada mrozy zapowiada 

Temat zajęć dydaktycznych W foczej rodzinie 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

4) formułuje życzenia, 
5) przepisuje krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 stosuje w wypowiedzi ustnej określenia typu urocza, 
sympatyczna, ładna, 

 formułuje ustnie pytania dotyczące życia zwierząt, 

 wypowiada się na temat rodziny na przykładzie 
rodziny fok i swojej, 

 kreśli litery „F”, „f”, 

 pisze sylaby i proste wyrazy z poznanymi literami, 

 recytuje, starając się zachować prawidłowy akcent 
wyrazowy, krótki utwór wierszowany („Urocza 
rodzina” Z. Dmitrocy), 

 wskazuje w różnych głoskę „f” w różnych pozycjach. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 najbliższa rodzina 
Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
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powtórkowe 
1. Kalambury „Jak nazywa się to zwierzę?” 
2. Zagadka z rozwiązaniem „foka” 

 

dodające 

1. Dyskusja według schematu: Co już wiemy, czego się 
chcemy dowiedzieć o fokach. Wypełnianie wspólnej 
karty pracy na tablicy, np. Gdzie żyją foki?; Jak 
wyglądają?, Co jedzą? Jak się poruszają? Jak 
nazywają się części ciała, za pomocą których się 
poruszają? Czego jeszcze nie wiemy o fokach – 
stawianie pytań przez dzieci. 

2. Opowiadanie nauczyciela uzupełniające wiedzę dzieci 
na temat fok, np. odniesienie się do fokarium w 
Zatoce Gdańskiej. 

3. Oglądanie zdjęć fok. 
4. Ćwiczenia słownikowe - wybranie wyrazów, które nie 

pasują do wizerunku foki, wybranie wyrazów, które 
pasują do wizerunku fok (m.in.: urocza, miła, 
sympatyczna, ładna). 

5. Ćwiczenia w rozumienia tekstu czytanego przez 
nauczyciela – „Urocza rodzina”, Zbigniew Dmitroca. 

6. Praca z ilustracją – liczenie fok w foczej rodzinie, 
liczebniki porządkowe. 

7. Ćwiczenia w zamianie przymiotników w liczbie 
pojedynczej na liczbę mnogą. 

8. Ćwiczenia w pisaniu – wprowadzenie kreślenia litery 
F, f. 

9. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 

utrwalające 

1. Opowiadanie o swojej rodzinie z wykorzystaniem 
poznanych określeń. 

2. Zabawa ruchowa „Foczki w wodzie”. 
z zastosowaniem liczebników porządkowych 

3. Wspólne czytanie wiersza „Urocza rodzina”. 
4. Kaligrafowanie litery F, f. 
5. Pisanie liter, sylab, wyrazów. 
6. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na F, f. 
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sprawdzające 

1. Plątaninki – sprawdzenie znajomości liczebników 
głównych i porządkowych, stosowania przymiotników 
w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. 

2. Recytacja fragmentów wiersza. 
3. Puzzle – „urocza foka”. 
4. Wpisywanie do pamiętnika życzeń według schematu. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Rysowanie kotka według wyuczonej instrukcji. 

Termin realizacji trzeci tydzień listopada 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Buszkowski I., Dziękuję, proszę, przepraszam 
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Karta programowa nr 12. Klasa I 

Blok tematyczny Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi 

Temat zajęć dydaktycznych Czas niespodzianek 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

3) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 

własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i sytuacje, 

5) przepisuje krótkie teksty, 
6) pisze z pamięci kilka wyrazów, 
7) opowiada o najważniejszych polskich świętach oraz 

związanych z nimi tradycjach. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami 
nauczyciela, 

 rozpoznaje i kreśli litery „b”, „B” i wyrazy  
ze znanymi literami, 

 pisze z pamięci wyrazy z poznanymi literami, 

 planuje zadania w grupowym projekcie, 

 ilustruje ruchem słuchany tekst literacki, 

 stosuje podstawowe słownictwo z zakresu teatru, 

 uczestniczy w modyfikowaniu bajek, 

 projektuje strój karnawałowy i nazywa jego 
poszczególne części, 

 opisuje strój karnawałowy, 

 opowiada o polskich zwyczajach mikołajkowych. 

Treści nauczania 
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Kręgi tematyczne 

Życie codzienne 

 ubranie, części garderoby 
Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
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powtórkowe 

1. Mikołajkowe wspomnienia – opowiadanie dzieci na 
temat swoich doświadczeń mikołajkowych. 

2. Kalambury – jaka to bajka. Przypominanie znanych 
bajek. 

dodające 

1. Worek świętego Mikołaja – wprowadzenie do 
projektu, przydział zadań. 

2. Wspólny mikołajkowy prezent – książka z bajkami, 
np. „Bajki samograjki” Jana Brzechwy. Oglądanie 
książki, czytanie wybranej bajki. 

3. Wspólne planowanie wystawienia „Bajki na 
bajkowym balu w karnawale” (cel projektu). 
Zaplanowanie: co, kto, kiedy, przy czyjej pomocy. 
Zapisanie harmonogramu przez nauczyciela. 
Omówienie daty i sposobu prezentacji (data balu 
karnawałowego). 

4. Opowieść ruchowa – ćwiczenia w rozumieniu 
czytanego tekstu (wybranej bajki). 

5. Wprowadzenie słownictwa z zakresu teatru: scena, 
reżyser, aktor, dekoracja, kostium, rola. Odwołanie 
do sytuacji rzeczywistej/ doświadczanej przez 
uczniów. 

6. Ćwiczenia w pisaniu – wprowadzenie kreślenia litery 
B, b. 

7. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
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utrwalające 

1. Przydział ról w inscenizacji bajki. 
2. Projektowanie kostiumów i dekoracji. 
3. Ponowne czytanie tekstu bajki, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na role poszczególnych dzieci. 
4. Wspólne wymyślanie fabuły bajki, do której „wpada” 

święty Mikołaj. Ilustrowanie opowieści. Wystawa 
ilustracji. 

5. Kaligrafia litery B, b. 
6. Pisanie liter, sylab, wyrazów. 
7. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na B, b. 

sprawdzające 
1. Dopasowywanie ilustracji do poznanych terminów. 
2. Pisanie z pamięci wyrazów: but, Kuba, kot, ptak. 

 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Przygotowywanie stroju na bal karnawałowy – 

korygowanie, uzupełnianie stroju przygotowane w 
czasie zajęć. 

Termin realizacji pierwszy tydzień grudnia 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Brzechwa J., Bajki samograjki, Wydawnictwo Siedmioróg, 
2009 
 
Książka zawiera, zapisane wierszem, własne interpretacje 
poety czterech utworów z kanonu klasycznych bajek dla 
dzieci. Sa to:  

 Czerwony Kapturek 
 Kot w butach 
 Kopciuszek 
 Jaś i Małgosia 
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Karta programowa nr 13. Klasa I 

Blok tematyczny Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi 

Temat zajęć dydaktycznych Jak zimują zwierzęta w Polsce? 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe 

bez dodatkowych wyjaśnień, 
2) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

3) rozpoznaje formy użytkowe: np. prostą instrukcję 
(obrazkową), 

4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 
własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i sytuacje, 

5) przepisuje krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami 
nauczyciela, 

 rozpoznaje i kreśli litery „j”, „J” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 na podstawie informacji przekazanych przez 
nauczyciela i obejrzanego filmu przyrodniczego 
opowiada o tym, jak żyją zwierzęta w Polsce, 

 opowiada na znany temat, używając zdań prostych  
z czasownikiem w czasie teraźniejszym, 

 wypowiada się na temat wiersza Zbigniewa Dmitrocy 
„Grudzień ziemię grudzi” (1. zwrotka). 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Technika i media 

 telewizja, radio, Internet 
Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
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powtórkowe 
1. Zabawa „Stary niedźwiedź mocno śpi”. 
2. Jak zimują zwierzęta w kraju, w którym mieszkamy? – 

rozmowa kierowana. 
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dodające 

1. Opowiadanie nauczyciela, ilustrowane filmem 
przyrodniczym, nt. jak zimują zwierzęta w Polsce. 

2. Zwierzęta, które zasypiają zimą – niedźwiedź, jeż, 
borsuk – zbieranie informacji z wykorzystaniem 
zasobów Internetu. 

3. Słuchanie tekstu wiersza „Grudzień ziemię grudzi” 
Zbigniewa Dmitrocy (1. zwrotka). 

4. Zapamiętywanie wyrazu niezrozumiałego w wierszu. 
Ćwiczenia w tłumaczeniu wyrazów nieznanych innymi 
wyrazami. 

5. Czytanie obrazkowej instrukcji „Wykonanie karmnika  
dla ptaków”. 

6. Jak dzieci w Polsce robią karmnik dla ptaków - 
ćwiczenia w budowaniu prostych zdań z użyciem 
czasowników w trzeciej osobie czasu teraźniejszego. 
W zależności od warunków organizacji zajęć – 
ćwiczenie konstrukcyjne i językowe lub/i ćwiczenie z 
wykorzystaniem karty pracy i źródeł internetowych 
(filmy i ilustracje). 

7. Ćwiczenia w pisaniu – wprowadzenie kreślenia liter J, 
j.  

8. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 

utrwalające 

1. Zakodowana ilustracja – spostrzeganie, wyszukiwanie 
liter. 

2. Opowiadanie historyjki obrazkowej w oparciu o 
wiersz Z. Dmitrocy – ćwiczenie umiejętności 
budowania zdań prostych. 

3. Ćwiczenia słuchu mownego – pary minimalne akcje - 
akcie; misja – misia. 

4. Kaligrafia litery J, j. 
5. Pisanie liter, sylab, wyrazów. Przepisywanie prostego 

zdania. 
6. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na J, j. 

sprawdzające 
1. Zima w Polsce – ilustrowanie. 
 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Czy w mojej najbliższej okolicy żyją ptaki, o których 

opowiadaliśmy na lekcji? – obserwacja, rozmowa z 
rodzicami. 

 

Termin realizacji drugi tydzień grudnia 
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Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Brzechwa J., Bajki samograjki 
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Karta programowa nr 14. Klasa I 

Blok tematyczny Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi 

Temat zajęć dydaktycznych Każdy czeka już na święta 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) rozpoznaje formy użytkowe: np. życzenia, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, 
4) przepisuje krótkie teksty, 
5) opowiada o najważniejszych polskich świętach oraz 

związanych z nimi tradycjach. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń 

 rozpoznaje i kreśli litery „l”, „L” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 opowiada o polskich tradycjach okresu Bożego 
Narodzenia (choinka, kolędowanie, szopka, opłatek), 

 wypowiada się, uzasadniając swoje zdanie, 

 formułuje ustnie życzenia świąteczne, 

 przygotowuje ozdoby choinkowe zgodnie z instrukcją 
nauczyciela, 

 wypowiada się na temat wiersza pt. Choinka Artura 
Oppmana, 

 podejmuje próby śpiewania kolęd polskich. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

 przyjaciele, koledzy 
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powtórkowe 
1. Opowiadanie o świętach w domu. 
2. Recytacja pierwszej zwrotki wiersza pt. „Grudzień”. 

dodające 

1. Dlaczego świętujemy Boże Narodzenie – technika kuli 
śniegowej. 

2. Ilustrowane opowiadanie nauczyciela o tradycjach 
polskich związanych ze świętowaniem Bożego 
Narodzenia. Wprowadzenie pojęć: choinka, kolęda, 
opłatek, bombki, szopka. Można wykorzystać filmy 
np. o szopkach. 

3. List do rodziny/przyjaciela z Polski z życzeniami 
świątecznymi. Przygotowanie kartki świątecznej 
(działania plastyczne i ćwiczenia językowe). 

4. Czytanie wiersza pt. „Choinka” Artura Oppmana. 
5. Wprowadzenie frazeologizmu: Wystroić się jak 

choinka. Ćwiczenia w tworzeniu porównań. 
6. Słuchanie kolęd polskich. Poznanie kolędy np.  

„Do stajenki” z muzyką K. Daczki (ze zbiorów ORPEG 
PCN). 

7. Ćwiczenia w pisaniu – wprowadzenie kreślenia liter L, 
l. 

8. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 

utrwalające 

1. Ćwiczenia w czytaniu, wyszukiwaniu wyrazów w 
tekście. 

2. Strojenie choinki – przygotowanie ozdób 
choinkowych. 

3. Próby wspólnego śpiewania kolędy. 
4. Kaligrafia litery L, l. 
5. Pisanie liter, sylab, wyrazów. 
9. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na L, l. 



57 

 

sprawdzające 

1. Składanie świątecznych życzeń i symboliczne łamanie 
się opłatkiem (chlebem). 

2. Wspólne śpiewanie poznanej kolędy. 
 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Rozmowa na temat tradycji rodzinnych związanych z 

Bożym Narodzeniem. 

Termin realizacji trzeci tydzień grudnia 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Brzechwa J., Bajki samograjki 
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Karta programowa nr 15. Klasa I 

Blok tematyczny Miesiąc styczeń, czas do życzeń 

Temat zajęć dydaktycznych Wyprawa do Wieliczki 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
3) formułuje życzenia, 
4) stosuje formuły grzecznościowe, 
5) przepisuje krótkie teksty. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń 

 odróżnia i nazywa podstawowe smaki, 

 formułuje ustnie życzenia noworoczne, stosując 
formy grzecznościowe, 

 przepisuje krótkie zdania, 

 tworzy porównania typu słony jak…, 

 opowiada o kopalni soli w Wieliczce, 

 śpiewa piosenkę „Zima, zima, zima”, 

 wyszykuje w wyrazach litery „s”, „S”, 

 zapisuje litery „S”, „s”. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 
Zdrowie i sport 

 umiejętności sportowe 
Życie codzienne 

 żywienie, artykuły spożywcze 
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powtórkowe 

1. Opowieść ruchowa – olimpiada zimowa. 
 

dodające 

1. Kartka z kalendarza – 1 styczeń. 
2. Nazwa miesiąca, przysłowie miesiąca „Miesiąc 

styczeń, czas do życzeń”. 
3. Zabawa „Loteryjka noworocznych życzeń”. 
4. Nauka pisania litery s, S. 
5. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
6. Zabawa tematyczna „– odróżnianie smaku słodkiego i 

słonego, ćwiczenia słownikowe z wykorzystaniem 
zmysłu smaku. 

7. Burza mózgów – skąd się bierze smak słony. Gdzie na 
świecie wydobywa się sól? 

8. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów „sól”, „soli”, zdania 
„Stefan soli sos”. 

9. Opowiadanie nauczyciela o kopalni soli w Wieliczce, 
ilustrowane zdjęciami i filmami. 

10. Pisanie wyrażenia „sople soli” i ćwiczenia w 
mówieniu. 

11. Doświadczenia z lodem i solą. 
12. Nauka piosenki „Zima, zima, zima” Barbary Kossuth. 
13. Praca z ilustracją przedstawiającą dzieci jeżdżące  

na sankach. 
 

utrwalające 

6. Ćwiczenia w przepisywaniu wyrazów i prostych zdań 
7. Uczniowski słowniczek obrazkowy. Uzupełnianie 

słowniczka o wyrazy (obrazki) zaczynające się na s, S. 
8. Rytmiczne powtarzanie słów piosenki, wspólne śpiew 

piosenki. 
9. Ćwiczenia artykulacyjne (dzyń, dzyń, dzyń). 
10. Zgadywanka -„Słodki jak…”, „Słony jak…” , ćwiczenia 

w tworzeniu porównań. 
11. Praca z tekstem - wysłuchanie fragmentu wiersza  

„W kopalni soli” Heleny Bechlerowej. 
 

sprawdzające 

7. Kolorowanie zakodowanego rysunku – ćwiczenia 
utrwalające poznane słownictwo i litery. 

8. Indywidualny i grupowy śpiew piosenki „Zima…”. 
9. Labirynt: Wyprawa do Wieliczki, sprawdzenie 

rozumienia wprowadzonego słownictwa. 
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dodatkowe 
(domowe) 

6. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
7. Rozwiązanie rebusu z nazwą dużego miasta, obok 

którego leży Wieliczka. 
8. Wyszukiwanie na mapie Polski Wieliczki. 

Termin realizacji pierwszy tydzień stycznia 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Szelburg-Zarembina E., Najmilsi, Nasza Księgarnia 
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Karta programowa nr 16. Klasa I 

Blok tematyczny Miesiąc styczeń, czas do życzeń 

Temat zajęć dydaktycznych Smaczne desery 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, 
3) przepisuje krótkie teksty, 
4) formułuje życzenia i zaproszenie. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wyszukuje w wyrazach litery „d”, „D”, 

 zapisuje litery „D”, „d”, 

  wykonuje proste czynności według instrukcji 
nauczyciela, 

 przepisuje tekst jednozdaniowy, 

 wymienia nazwy podstawowych artykułów 
spożywczych, 

 podaje przepis na prosty deser. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 najbliższa rodzina 

 umiejętności i zainteresowania 
Życie codzienne 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, potrawy) 
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powtórkowe 
1. Przypomnienie nazw posiłków i zdrowych produktów 

spożywczych. 
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dodające 

1. Rysunek kredkami „Mój ulubiony deser”. 
2. Opowiadanie na temat ulubionego deseru według  
schematu: nazwa, z czego jest wykonany, jak smakuje. 
3. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego – instrukcji 

wykonania deseru. 
4. Opowieść ruchowa o pieczeniu ciasta. Wprowadzenie 

wyrażeń oznaczających czynności, np. sypię mąkę, 
mieszam łyżką. 

5. Nauka pisania litery d, D. 
6. Pisanie liter i sylab. 
7. Kto ma literkę w imieniu? 
 

utrwalające 

1. Praca z ilustracją – opowiadanie o tym, jak Danusia 
robi deser. 

2. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z literą d. (lody, deser). 
3. Ćwiczenie słowotwórcze – tworzenie przymiotników  

od nazw owoców. 

sprawdzające 

1. Czytanie i przepisywanie tekstu: To dom Danki. 
Danka je lody na deser. 

2. Zabawa z pieczeniem ciasta, prowadzona przez 
dziecko. 

 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Rodzinne wykonywanie deseru według przepisu 

podanego przez dziecko. 
 

Termin realizacji drugi tydzień stycznia 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Szelburg-Zarembina E., Najmilsi 
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Karta programowa nr 17. Klasa I 

Blok tematyczny Miesiąc styczeń, czas do życzeń 

Temat zajęć dydaktycznych Na góralską nutę 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) opisuje krajobrazy Polski: górski, 
2) rozumie krótkie utwory literackie i inne teksty 

kultury, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, 
4) pisze z pamięci kilka wyrazów. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 rozpoznaje i kreśli litery „g”, „G” i wyrazy  
ze znanymi literami, 

 opisuje strój góralki i górala z wykorzystaniem nazw 
kolorów i ubrań, 

 wykonuje wersję integracyjną tańca „W murowanej 
piwnicy”, 

 opisuje krajobraz górski, 

 pisze z pamięci krótkie wyrazy. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 
Technika, media 

 telewizja, radio, Internet 
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powtórkowe 
1. Zabawa ruchowa do muzyki góralskiej ludowej,  

np. „W murowanej piwnicy”. 
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dodające 

1. Wyszukiwanie gór na mapie Polski. 
2. Oglądanie pocztówek (ilustracji) z polskich gór na tle 

muzyki góralskiej. 
3. Ćwiczenia słowotwórcze – tworzenie nazw 

mieszkańców (kto mieszka w górach – góralki, 
górale). 

4. Rytmiczne skandowanie z akcentowaniem słów 
zabawy ludowej „W murowanej piwnicy”. 

5. Nauka tańca „W murowanej piwnicy”. 
6. Opowieść nauczyciela o stroju ludowym góralskim, 

nazywanie poszczególnych części strojów. 
7. Kreślenie litery g, G. 
8. Nauka pisania wyrazów „gotuje”, „pomaga”, „gapa”, 

„Magda”, „gil”, „globus”. 

utrwalające 

1. Powtórzenie zabawy „W murowanej piwnicy”. 
2. Przepisywanie zdań „Mama gotuje. Tata pomaga 

mamie.”. 
3. Kaligrafowanie litery g, G. 
4. Powtórzenie tańca „W murowanej piwnicy”  

ze zwiększeniem tempa wykonania. 
5. Ćwiczenia w mówieniu - opisywanie stroju góralki  

i górala z wykorzystaniem nazw kolorów i ubrań. 
6. Zabawy wokół powiedzenia „Góra z górą się nie 

zejdzie…”. 
7. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na g, G. 

sprawdzające 

1. Sprawdzenie rozumienia poznanych frazeologizmów 
z wykorzystaniem ilustracji. 

2. Zamalowanie na mapie konturowej polskich gór. 
3. Karta pracy – dopasowanie nazwy do ilustracji, 

sprawdzenie znajomości nazw ubrań i nazw kolorów. 
4. Pisanie z pamięci wyrazów „gapa”, „gil”, „Magda”. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Pokolorowanie obrazka ze strojami góralskimi. 

Termin realizacji: trzeci tydzień stycznia 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
Szelburg-Zarembina E., Najmilsi 
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Karta programowa nr 18. Klasa I 

Blok tematyczny Kiedy luty, obuj buty 

Temat zajęć dydaktycznych O krakowskim smoku 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, 
2) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci, 
3) opowiada wybrane legendy. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 rozpoznaje i kreśli litery „ę”, „ą” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 opowiada legendę o smoku wawelskim, 

 czyta proste zdania i wyrażenia, 

 przepisuje wyrazy, 

 wykonuje piosenkę „Taniec tupaniec”. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 umiejętności i zainteresowania 
Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 
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powtórkowe 

1. Przypomnienie pląsu „Mam chusteczkę haftowaną”.  
2. Zabawa z piłką - kończenie zdania z wykorzystaniem 

wylosowanego obrazka, np. „Mam czerwoną 
marchewkę”. 
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dodające 

 
1. Prezentacja książki Wandy Chotomskiej „Smok ze 

smoczej jamy”. 
2. Praca z tekstem - wysłuchanie legendy o smoku 

wawelskim i swobodne wypowiedzi na temat 
legendy. 

3. Ustalanie kolejności zdarzeń z zastosowaniem scenek 
dramowych. 

4. Karta pracy – porządkowanie ilustracji zgodnie z 
przebiegiem akcji w legendzie. 

5. Prezentacja piosenki „Taniec tupaniec”. 
6. Czytanie zdań „Złapał się za wąs.”, „Złapał się za 

koronę”, „Trębacz trąbi”, „Król mruknął przez zęby”. 
„Sam smokowi radę dam.”, „Wziął się do roboty”, 
„Piję wodę z Wisły.”, „Cieszą się.”, połączone z 
przyporządkowaniem do ilustracji. 

7. Wyszukiwanie w wyrazach ą i ę, nauka kreślenia liter. 
 

utrwalające 

1. Czytanie i przepisywanie wyrazów: idą, rysują, gotują, 
wyją, lubię, lecę, piję, leję. 

2. Wirtualna podróż do Krakowa (np. kula.gov.pl).  
3. Odnajdywanie Krakowa na mapie Polski. 
4. Ćwiczenia słownikowe, zwrócenie uwagi na 

wieloznaczność słów, np. smok – smoczek (mały 
smok) i smok (dla dzieci). 

5. Nauka piosenki „Taniec tupaniec”. 
6. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy z ą i ę. 

sprawdzające 

1. Sprawdzenie zakresu słownictwa: czytanie tekstu 
wyrazowo-obrazkowego. 

2. Gra planszowa sprawdzająca znajomość treści 
legendy. 

3. Wykonanie piosenki „Taniec tupaniec”. 
4. Pisanie z pamięci wyrazów z ą i ę ,utrwalanych na 

lekcji (idą, wyją, piję, wąs). 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Poszukanie ciekawej informacji o Krakowie. 

Termin realizacji luty 
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Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Grabowski J., Puc, Bursztyn i goście 
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Karta programowa nr 19. Klasa I 

Blok tematyczny Kiedy luty, obuj buty 

Temat zajęć dydaktycznych Czworonożni przyjaciele 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie –proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 rozpoznaje i kreśli litery „ł”, „Ł” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 wskazuje właściwe ilustracje zgodnie z tekstem 
czytanym przez nauczyciela, 

 wymienia i nazywa części ciała psa, 

 opisuje ustnie psa, 

 przepisuje krótkie wyrazy. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 wygląd zewnętrzny, cechy charakteru 
Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 

Za
d

an
ia

 d
yd

ak
ty

cz
n

e,
  

m
et

o
d

y 
i f

o
rm

y 
p

ra
cy

 

powtórkowe 

1. „Jakim jestem zwierzęciem domowym? – zabawa 
powtarzająca słownictwo oraz przypominająca 
konstrukcję zdania pytającego. (Dzieci mają na 
plecach kartkę z nazwą zwierzęcia. Zabawa polega na 
zadawaniu pytań, aby dowiedzieć się, w jakie zwierzę 
wcieliła się koleżanka, kolega). 

2. Prezentacja siebie jako zwierzęcia. Sylabizowanie 
nazw zwierząt (wyklaskiwanie, wytupywanie). 
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dodające 

1. Praca z tekstem - wysłuchanie fragmentu lektury 
„Puc, Bursztyn i goście” Jana Grabowskiego. 

2. Nazwanie bohaterów i miejsca akcji. 
3. Ćwiczenia w czytaniu – czytanie wyrazów  

i przyporządkowywanie obrazków. 
4. Ćwiczenia słownikowe - nazywanie części ciała psa  

z wykorzystaniem ilustracji. Gromadzenie słownictwa  
do opisu psa. 

5. Ćwiczenia redakcyjne - formułowanie słownego opisu 
psa. 

6. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu – „Wystawa 
psów”. Wyszukiwanie psa według opisu nauczyciela i 
chętnych uczniów. 

7. Wyszukiwanie litery ł, Ł w wyrazach, nauka kreślenia 
liter. 

8. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
 

utrwalające 

1. Czytanie i przepisywanie wyrazów: łapa, łata, łeb, 
złap, łopata… . 

2. Wysłuchanie piosenki „Bo ja mam psa” z repertuaru 
zespołu „Gawęda”. 

3. Nauka refrenu piosenki w dwóch wersjach. 
10. Ukryte literki ł, Ł. Ilustracja – szyfrowanka „Co się 

dzieje na podwórzu? 
4. Opowiadanie o tym, co dzieję się na podwórku 

przedstawionym na ilustracji. Ćwiczenia w zakresie 
poprawnego używania czasowników w czasie 
teraźniejszym. 

5. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego  
o wyrazy zaczynające się na ł, Ł. 

6. Śpiewanie piosenki „Bo ja mam psa”. 
 

sprawdzające 

1. Projektowanie okładki do książki z wykorzystaniem 
wyrazowej rozsypani. 

2. Pisanie ze słuchu wyrazów: łapa, złap, łopata. 
3. Kalambury – „Co o robi?, Co oni robią?” Sprawdzenie 

umiejętności stosowania czasowników w 3 osobie 
liczby pojedynczej i mnogiej. 

dodatkowe 
(domowe) 

9. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
10. Rysunek zwierzaka domowego (swojego lub 

wymarzonego). 

Termin realizacji luty 
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Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Grabowski J., Puc, Bursztyn i goście 
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Karta programowa nr 20. Klasa I 

Blok tematyczny Kiedy luty, obuj buty 

Temat zajęć dydaktycznych Chodzę jak w zegarku 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe 

bez dalszych wyjaśnień, 
2) rozumie teksty literackie i inne teksty kultury, 
3) recytuje wiersze, 
4) przepisuje krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 rozpoznaje i kreśli litery „z”, „Z” i wyrazy  
ze znanymi literami, 

 śpiewa piosenkę dziecięcą, 

 przepisuje krótkie teksty, 

 formułuje zasady zachowania, 

 tłumaczy znaczenie prostych związków 
frazeologicznych. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Dom i otoczenie 

 zabawki 
Zdrowie i sport 

 najważniejsze części ciała 
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powtórkowe 

1. Zabawa ruchowa przy piosence „Pan Tik Tak” 
połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi. 

2. Różne rodzaje zegarków – oglądanie ilustracji, 
nazywanie zegarków z użyciem wyrażeń, np. „zegar 
słoneczny”, „zegar na rękę”, „zegar ścienny”. 
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dodające 

1. Słuchanie wiersza „Zegar” Agnieszki Frączek. 
2. Ćwiczenia językowe – frazeologizmy „czas  

to pokaże”, „jestem na czas”, „gada jak nakręcony”. 
3. Ćwiczenia frazeologiczne - wprowadzenie  

w rozumienie ćwiczonych frazeologizmów przez 
zastosowanie ich w scenkach dramowych 
przedstawiających naturalne sytuacje życiowe dzieci. 

4. Ćwiczenia w czytaniu tekstu wyrazowo-obrazkowego 
związanego z treścią wiersza. 

5. Wyszukiwanie litery Z, z w wyrazach, nauka kreślenia 
liter. 

6. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
7. Słuchanie piosenki „U zegarmistrza brzmi muzyka”, 

słowa Maria Terlikowska, muzyka Edward Pałłasz. 
 
 

utrwalające 

1. Karty pracy – dopasowywanie ilustracji  
do poznanych frazeologizmów. 

2. Nauka fragmentu piosenki „U zegarmistrza …”  
z wykorzystaniem nagrania piosenki. 

3. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 
o wyrazy zaczynające się na Z, z Wspólne czytanie 
wiersza z dopowiadaniem przez dzieci końcówek 
strof. 

4. Zabawy ruchowe - naśladowanie ruchem tempa 
chodzenia zegara, np. „zegar się śpieszy”, „zegar się 
spóźnia”. 

 
 

sprawdzające 

1. Inscenizowanie dialogu między zegarem a kukułką  
z użyciem poznanych frazeologizmów. 

2. Karta pracy – uzupełnianie brakujących liter  
w wyrazie. 

3. Z którego zegara wyleciała kukułka – karta pracy. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Rozwiązanie krzyżówki „z zegarem”. 
 

Termin realizacji luty 
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Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Grabowski J., Puc, Bursztyn i goście 
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Karta programowa nr 21. Klasa I 

Blok tematyczny W marcu jak w garncu 

Temat zajęć dydaktycznych Obserwacja pogody 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) rozpoznaje formy użytkowe, np. prostą instrukcję, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 

własnych doświadczeniach, 
4) pisze według wzoru proste teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 prowadzi obserwacje pogody i opowiada o swoich 
spostrzeżeniach, 

 zapisuje proste teksty z użyciem symboli, 

 wymienia dni tygodnia i określa pory dnia, 

 nazywa zjawiska atmosferyczne, 

 zaczyna i kontynuuje rozmowę na temat pogody, 

 rozpoznaje i kreśli litery „r”, „R” i wyrazy ze znanymi 
literami. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Życie codzienne 

 dni tygodnia, pory dnia 
Środowisko naturalne 

 pogoda, pory roku 
Technika i media 

 telewizja, radio, Internet 
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powtórkowe 
1. Przypomnienie dni tygodnia i pór dnia. Wysłuchanie 

wiersza „Tydzień” Jana Brzechwy. 
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dodające 

1. Obserwacje pogody w dniu, w którym odbywają  
się lekcje. Ustne opisywanie dzisiejszej pogody. 

2. Czytanie symboli oznaczających zjawiska 
atmosferyczne – materiał z gazet i wydruki z 
Internetu. 

3. Wycinanie i układanie informacji o pogodzie w dniu 
dzisiejszym i pogodzie przedstawionej na ilustracjach. 
(karta pracy). 

4. Przygotowanie do prowadzenia obserwacji pogody 
przez cały tydzień – wstęp do pracy metodą projektu. 

5. Rytmiczna zabawa ruchowa przy muzyce „Tęcza”. 
Nauczyciel opowiada o zmianach w pogodzie, dzieci 
ruchem ilustrują padający deszcz, wiatr, burzę  
z piorunami, tęczę. Nazywanie zjawisk 
atmosferycznych (elementów pogody). 

6. Wyszukiwanie litery r, R w wyrazach wiatr, piorun, 
atmosfera, Nauka kreślenia liter. 

7. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
 

utrwalające 

1. Czytanie nazw dni tygodnia. 
2. Porządkowanie wyrazów zgodnie z kolejnością dni 

tygodnia. 
3. Czytanie wyrazów z r, R. 
4. Projektowanie karty obserwacji pogody (praca 

zespołowa). 
5. Prezentacja opracowanych kart do obserwacji. 

Utrwalenie słownictwa zawiązanego z określeniem 
pogody oraz struktury zdania prostego 
oznajmującego. 

6. Szukanie liter r, R w wyrazach. 
7. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na r, R. 

sprawdzające 

1. Przeprowadzenie obserwacji pogody przez 7 dni  
w określonych porach dnia: rano, w południe, 
wieczorem. Zapisanie obserwacji przy pomocy 
ustalonych znaków w karcie obserwacji. 

2. Zabawa - „Zimno – ciepło”. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Prowadzenie obserwacji pogody i systematyczne 

wypełnianie karty obserwacji. 
 

Termin realizacji marzec 
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Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Bardijewska L., Moja Ciotka Sroka, Wydawnictwo Bis, 2009 
Pełne humoru bajki o przyjaźni, mądrości i tolerancji 
opowiadane przez srokę – bajarkę. 
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Karta programowa nr 22. Klasa I 

Blok tematyczny W marcu jak w garncu 

Temat zajęć dydaktycznych Wieści z Polski 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury, 
3) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci, 

i relacje między nimi, a także świat przedstawiony 

tekstów kultury, 

4) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 
literackimi i innymi tekstami kultury. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 nazywa kierunki świata i wskazuje je na mapie Polski, 

 pisze proste teksty, 

 dobiera wyrazy rymujące się, 

 recytuje fragment wiersza Czechowicza, 

 rozpoznaje i kreśli litery „ń”, „Ń” i wyrazy ze znanymi 
literami. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Zdrowie i sport 

 najważniejsze części ciała 
Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
Język nauki 

 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze 
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powtórkowe 

1. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Wieje, wieje wiatr”. 
2. Taniec listków – zabawa przy muzyce z rekwizytami 

(mogą być liście). 
 

dodające 

1. Praca z mapą Polski - wprowadzenie kierunków 
świata. 

2. Słuchanie fragmentów wiersza „Listki tańczące 
śpiewają” Józefa Czechowicza. 

3. Praca z mapą Polski - wskazywanie na mapie 
kierunków, z których wieje wiatr. Nazywanie znanych 
dzieciom miast, leżących na północy, południu, 
wschodzie i zachodzie Polski. 

4. Wspólne naprzemienne czytanie wiersza. 
5. Indywidualne ćwiczenia w czytaniu pierwszej zwrotki 

wiersza sylabami. 
6. Wyszukiwanie litery ń, Ń w tytule wiersza i w innych 

wyrazach. 
7. Nauka kreślenia liter ń, Ń. 
8. Czytanie wyrazów z ń, Ń. 
9. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?” 
 

utrwalające 

1. Oglądanie przykładowych ilustracji z czterech stron 
świata. 

2. Obserwacja i określanie stron świata z perspektywy 
miejsca, w którym odbywają się lekcje. Sprawdzanie,  
z której strony świata wieje wiatr. 

3. Praca z tekstem - dobieranie wyrazów rymujących 
się, z wykorzystaniem fragmentów wiersza. 

4. Wspólne naprzemienne czytanie par wyrazów. 
5. Wspólne tworzenie wiersza klasowego poprzez 

dokładanie kolejnych wyrazów. 
6. Zabawa słowno-ruchowa „Wieje wiatr” – dzieci 

biegają w kierunkach wyznaczanych przez nauczyciela 
(na północ, na południe, na wschód, na zachód) i 
odpowiednio recytują słowa z wiersza, 
odzwierciedlając właściwość pogody. 

7. Ćwiczenie słuchu mownego z użyciem paronimów: 
pan - pań, len – leń. 

8. Szukanie liter ń, Ń w wyrazach. Uzupełnianie 
uczniowskiego słowniczka obrazkowego o wyrazy 
zaczynające się na ń, Ń. 
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sprawdzające 
1. Karta pracy – podróż w cztery strony świata. 
2. Wspólna recytacja wiersza Czechowicza. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
 

Termin realizacji marzec 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Bardijewska L., Moja Ciotka Sroka 
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Karta programowa nr 23. Klasa I 

Blok tematyczny W marcu jak w garncu 

Temat zajęć dydaktycznych Przygotowania do świąt 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie teksty literackie (zwłaszcza tworzone  

we współczesnej polszczyźnie) i inne teksty kultury, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, 
4) przepisuje krótkie teksty, 
5) porównuje polskie tradycje świąteczne  

ze świętami w kraju zamieszkania; zna na pamięć 
kilka wybranych polskich piosenek. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta proste teksty literackie, 

 bierze udział w tradycyjnej zabawie „Grozik”, 

 wykonuje palmy wielkanocne, 

 opowiada o najważniejszych polskich świętach oraz 
związanych z nimi tradycjach, 

 rozpoznaje i kreśli litery „w”, „W” i wyrazy  
ze znanymi literami. 

 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Za
d

an
ia

 d
yd

ak
ty

cz
n

e,
  

m
et

o
d

y 
i f

o
rm

y 
p

ra
cy

 

powtórkowe 
1. Tradycje rodzinne poprzedzające Święta Wielkanocne 

– opowieść ruchowa. 
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dodające 

2. Tradycyjna polska zabawa ludowa „Grozik”. 
3. Tematyczna zabawa konstrukcyjna „Fabryka palm 

świątecznych”. Wykonywanie zadań  
w grupach zgodnie z poleceniami nauczyciela. Dzieci 
w grupach wykonują elementy, z których później 
złożą palmy wielkanocne. 

4. Opowiadanie nauczyciela o tym, jak wygląda 
tradycyjna palma polska, z czego najczęściej jest 
robiona. Oglądanie zdjęć, albumów, opisywanie palm 
(ze zwróceniem uwagi na kolory). 

5. Zabawa konstrukcyjno – plastyczna – „Palma 
wielkanocna” Podział wykonanych elementów  
na równe 4 części. Liczenie, nazywanie kolorów, 
kształtów. Indywidualne składanie palm,  
z wykorzystaniem elementów „wyprodukowanych” w 
grupach. Proszenie o elementy, dopytywanie 
(używanie zwrotów grzecznościowych). 

6. Czytanie „Bajeczki wielkanocnej” Agnieszki Galicy. 
7. Ćwiczenia słownikowe – wyrazy wieloznaczne, np.: 

kotki, pączki. 
8. Wyszukiwanie litery „w”, „W” w wyrazach: wazon, 

waga, wiosna, Wielkanoc, wrona, wróbel, Wanda, 
Wiktor. 

9. Nauka kreślenia litery „w”, „W”. 
10. Czytanie wyrazów z „w”, „W”. 
11. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 
 

utrwalające 

1. Powtórzenie zabawy „Grozik”. 
2. Ćwiczenie słuchu mownego. 
3. Szukanie liter „w”, „W” w wyrazach. 
4. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka 

obrazkowego o wyrazy zaczynające się na „w”, „W”. 
 

sprawdzające 
1. Wspólne wykonanie zabawy „Grozik”. 
2. Karty pracy – wyszukiwanie szczegółów różniących 

plamy, nazywanie tych szczegółów. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Pochwalenie się w rodzinie palmą, opowiedzenie, 

jak została zrobiona i z jakiej okazji. 

Termin realizacji marzec 
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Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Bardijewska L., Moja Ciotka Sroka 
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Karta programowa nr 24. Klasa I 

Blok tematyczny Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 

Temat zajęć dydaktycznych Zabawy wielkanocne 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) rozumie krótkie utwory literackie i inne teksty 

kultury, 
4) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

5) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci i relacje między nimi, a także świat 

przedstawiony tekstów kultury, 

6) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 
literackimi i innymi tekstami kultury. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 rozpoznaje i kreśli litery „c”, „C” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 

 wskazuje wybrane fragmenty w krótkich utworach 
literackich i innych tekstach kultury. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy: 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Wiedza o Polsce:  

 święta i zwyczaje 
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powtórkowe 
1. Zabawa ruchowa „Grozik” kierowana przez uczniów. 
2. Przypomnienie symboli wielkanocnych (palma jajka, 

zajączek, baranek). 
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dodające 

1. Zabawa – wyścig z jajkami. Opowieść nauczyciela o 
tradycji zabawy. 

2. Praca plastyczna w grupach – stół wielkanocny. 
Wykonanie rysunku zgodnie z krótką instrukcją 
nauczyciela. (Praca może być wykonana w formie 
wyklejanki z przygotowanych przez nauczyciela 
elementów). 

3. Słuchanie wiersza Marii Konopnickiej „Dzielenie się 
święconym jajkiem”. 

4. Ćwiczenia w mówieniu: dopowiadanie wiersza od 
słów Potem … nie wiem kto dalej. Uczniowie kończą 
wiersz, dopowiadając, kto jeszcze może zasiąść przy 
wielkanocnym stole. (Zajęcia odbywają się przy 
„stołach wielkanocnych” przygotowanych przez 
uczniów). 

5. Wyszukiwanie litery „c”, „C” w wyrazach. 
6. Nauka kreślenia litery. 
7. Czytanie wyrazów z „c”, „C”. 
8. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”.. 

 

utrwalające 

1. Powtórzenie zabawy „Grozik”. 
2. Zabawa - Siuda Baba odwiedza dzieci. Chłopiec i 

dziewczynka przebrani za chłopa i babę chodzą 
między dziećmi i proszą o jakąś rzecz. Dziecko, które 
nie ma wymienionej rzeczy, zostaje dziadem lub 
babą. 

3. Wspólne czytanie wiersza Marii Konopnickiej z 
zapisanymi przez nauczyciela (lub dzieci) 
dopowiedzeniami. 

4. Praca plastyczna – wykonanie bilecików – życzeń 
wielkanocnych. 

5. Przepisywanie na bilecik słowa Wielkanoc …(rok). 
6. Śmigus-dyngus – zabawa ruchowa z naśladowaniem 

oblewania się. Zabawa przebiega z podziałem na 
grupy dziewcząt i chłopców. 

7. Ćwiczenie słuchu mownego z użyciem paronimów: cz 
: c - czar - car, Czech - cech, płacze - płace, tańczę - 
tańce, walczę – walce; jedz -jedź, prac - prać, cało - 
ciało, palce - palcie, walce - walcie, koce - kocie, Jacka 
– Jadźka. 

8. Szukanie liter „c”, „C” w wyrazach. 
9. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na „c”, „C”. 
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sprawdzające 
1. Wspólne wykonanie zabawy „Grozik”. 
2. Karty pracy – wielkanocny stół. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Opowieści o poznanych obyczajach świątecznych. 

Termin realizacji marzec 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Kownacka M., Rogaś z doliny Roztoki 
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Karta programowa nr 25. Klasa I 

Blok tematyczny Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 

Temat zajęć dydaktycznych Myszka w kapeluszu 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 

przedmioty, miejsca i sytuacje, 

5) przepisuje krótkie teksty, 

6) na ogół pisze poprawnie ortograficznie. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 uczestniczy w zabawach, powtarzając tekst, 

 wykonuje rysunek zgodnie z czytanym przez 
nauczyciela wierszem, 

 wysłuchuje i powtarza głoskę „sz”, 

 recytuje fragment wiersza Z. Dmitrocy, 

 rozpoznaje i kreśli litery „sz”, „Sz” i wyrazy  
ze znanymi literami. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
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powtórkowe 
1. Zabawa ruchowa „Uciekaj myszko do dziury”. 
2. Zagadka rysunkowa „Myszka”. 

dodające 

1. Słuchanie wiersza „Szuszu w kapeluszu” Zbigniewa 
Dmitrocy. 

2. Zapoznanie z obrazem graficznym „sz”, „Sz”. 
3. Ćwiczenia w czytaniu - wyszukiwanie w wierszu 

wyrazów z dwuznakiem „sz”, „Sz”. 
4. Nauka kreślenia dwuznaku. 
5. Czytanie wyrazów z „sz”, „Sz”. 
6. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?”. 

utrwalające 

1. Powtórzenie zabawy „Uciekaj myszko”. 
2. Ćwiczenie słuchu mownego z użyciem paronimów: -

szef- siew, szydło - sidło, szyny - siny, kasza - Kasia, 
szata - siata, kosz - koś, wiesz - wieś, nosze - nosie, 
pieszy - piesi, myszy – mysi. 

3. Czym szumi muszelka? – czytanie tekstu obrazkowo-
wyrazowego. 

4. Rozwiązywanie rebusów z poznaną literą. 
5. Ćwiczenia w czytaniu wyrazów i sylab. 
6. Szukanie liter „sz”, „Sz” w wyrazach. 
7. Nauka czytania wiersza. 
8. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na „sz”, „Sz”. 
 

sprawdzające 

1. Rysowanie myszki zgodnie z instrukcją w zagadce-
rymowance. 

2. Czytanie wiersza szeptem. 
3. Zabawa plastyczna - ozdabianie szalika literkami. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Wyszukiwanie szczegółów i porównywanie dwóch 

ilustracji. 

Termin realizacji marzec 
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Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Kownacka M., Rogaś z doliny Roztoki 
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Karta programowa nr 26. Klasa I 

Blok tematyczny Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 

Temat zajęć dydaktycznych Święto Ziemi 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny,  

z wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

3) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
4) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

5) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 

przedmioty, miejsca i sytuacje, 

6) przepisuje krótkie teksty, 

7) recytuje wiersz. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje, co śmieszy w wierszu, 

 wypowiada się na temat właściwych zachowań 
wobec środowiska, 

 odpowiada na pytania nauczyciela do tekstu lektury, 
opowiedzianej przez nauczyciela (samodzielnie 
przeczytanej), 

 recytuje wiersz J. Tuwima „Cuda i dziwy”, 

 czyta wyrazy i sylaby, 

 czyta zdania wyrazowo-obrazkowe, 

 rozpoznaje i kreśli litery „ś”, „Ś” i wyrazy ze znanymi 
literami. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy: 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

 przyjaciele, koledzy 
Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 

 ochrona przyrody 
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powtórkowe 
1. Wyliczanka „Ślimak, ślimak pokaż rogi”. Rytmiczne 

powtarzanie, następnie deklamacja połączona z 
ilustracją ruchem. 

dodające 

1. Opowiadanie śmiesznych historyjek. 
2. Słuchanie śmiesznego tekstu – „Cuda i dziwy” Juliana 

Tuwima. 
3. Co nas śmieszy w tym wierszu – swobodne 

wypowiedzi dzieci. Porządkowanie wniosków w 
karcie pracy. 

4. Oglądanie ilustracji przedstawiających nieprawidłowe 
zachowania ekologiczne. Rozmowa nt. czy te sytuacje 
są śmieszne, czy smutne.  

5. Czytanie wyrazów z „ś”, „Ś”. 
6. Słuchanie opowiadania nauczyciela o Jelonku Rogasiu 

– bohaterze książki Marii Kownackiej, „Rogaś z Doliny 
Roztoki”. 

7. Zabawa „Kto ma w imieniu literę?” Ćwiczenia 
słowotwórcze – tworzenie zgrubień i zdrobnień od 
imion: Kaśka, Gośka, Maryśka, Staś, Grześ, Jaś. 

utrwalające 

1. Ćwiczenie słuchu mownego z użyciem paronimów: -
szef- siew, szydło - sidło, szyny - siny, kasza - Kasia, 
szata - siata, kosz - koś, wiesz - wieś, nosze - nosie, 
pieszy - piesi, myszy – mysi. 

2. Gra dydaktyczna – „Zbieramy śmieci”. 
3. Czytanie tekstu obrazkowo-wyrazowego. 
4. Nauka wiersza na pamięć. 
5. Szukanie liter „ś”, „Ś” w wyrazach. 
6. Rysowanie plakatu w grupach na temat ochrony 

zwierząt, lasów i środowiska naturalnego z 
odniesieniem do smutnej przygody Rogasia. 

7. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 
o wyrazy zaczynające się na „ś”, „Ś”. 

sprawdzające 

1. Zachowania dobre i złe wobec środowiska – karta 
pracy. 

2. Jestem częścią ekosystemu – zdrowy tryb życia – 
karta pracy. 

3. Recytacja fragmentów wiersza. 
4. Sortowanie śmieci – karta pracy. 
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Zastanów się, jaką zabawkę możesz zrobić np. z 

zużytej plastikowej butelki. 

Termin realizacji kwiecień 

Uwagi 

Lektura miesiąca: 
 
Kownacka M., Rogaś z doliny Roztoki 
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Karta programowa nr 27. Klasa I 

Blok tematyczny W maju jak w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Święta majowe 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny  

z wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie krótkie utwory literackie i inne teksty 

kultury, 
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
4) uczestniczy w rozmowie i prostej dyskusji, 
5) przepisuje krótkie teksty, 
6) na ogół pisze poprawnie ortograficznie, 
7) opowiada wybrane legendy, 
8) wymienia symbole narodowe, wyjaśnia ich znaczenie, 

rozpoznaje hymn narodowy. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 opisuje flagę polską, wskazuje ją wśród flag innych 
państw, 

 wykonuje pierwszą zwrotkę hymnu Polski, 

 opowiada legendę o założeniu Gniezna, 

 wykonuje taniec „Krakowiaczek jeden”, 

 przepisuje wyrażenie: flaga biało-czerwona, 

 rozpoznaje i kreśli dwuznaki „cz”, „Cz” i wyrazy ze 
znanymi literami, 

 wyjaśnia znaczenie świąt 2 Maja i 3 Maja, 

 opowiada o swoich emocjach związanych ze świętami 
2. i 3. Maja. 

 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Wiedza o Polsce 

 symbole narodowe 

 święta i zwyczaje 
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powtórkowe 1. Wykonanie znanego tańca polskiego. 

dodające 

1. Nauka tańca „krakowiak” i piosenki „Krakowiaczek 
jeden” (za Zygmuntem Glogerem). 

2. Opowiadanie nauczyciela o historii Polski, świętach 2 
i 3 Maja. 

3. Wybieranie spośród flag różnych państw flagi Polski i 
flagi kraju zamieszkania. 

4. Opis i porównanie flag. Podobieństwa i różnice. 
5. Opis godła Polski. Przypomnienie legendy o założeniu 

Gniezna. 
6. Nauka hymnu polskiego. 
7. Nauka pisania dwuznaku „cz”, „Cz”, sylab i wyrazów. 

utrwalające 

1. Praca z mapą Polski. Odszukanie na mapie Polski 
Warszawy, Gniezna, Krakowa. 

2. Ćwiczenie słuchu mownego z użyciem paronimów. 
3. Zapisywanie wyrażenia „flaga biało-czerwona”. 
4. Czytanie tekstu obrazkowo-wyrazowego. 
5. Szukanie dwuznaków cz, Cz w wyrazach. 
6. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na „cz”, „Cz”. 

sprawdzające 

1. Zadanie plastyczne - wykonanie emblematów 
świątecznych. 

2. Przepisywanie wyrazów: czerwony, biały. 
3. Śpiewanie hymnu w połączeniu z odpowiednim 

zachowaniem. 
4. Wykonanie tańca – krakowiaka. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 

Termin realizacji maj 
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Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Musierowicz M., Hihopter, Wydawnictwo Akapit Press, 
2000 
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Karta programowa nr 28. Klasa I 

Blok tematyczny W maju jak w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Król puszczy 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
2) rozumie krótkie teksty użytkowe, 
3) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 

się, wypowiada się płynnie, 

4) pisze z pamięci (kilka wyrazów) (pojedyncze zdania) i 
ze słuchu (proste, krótkie teksty) (krótkie teksty). 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 rozpoznaje i kreśli litery „ż”, „Ż” i wyrazy  
ze znanymi literami, 

 czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 

 rozumie krótkie teksty użytkowe, 

 recytuje puentę wiersza „Żuk” Jana Brzechwy, 

 wymienia nazwy poznanych zwierząt, w tym żubra, 

 opowiada o tym, gdzie żyje i jakie ma zwyczaje żubr, 

 czyta tekst obrazkowo-wyrazowy, 

 czyta wiersz Brzechwy. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
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powtórkowe 1. Zabawa ruchowa „Berek żuraw” 
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dodające 

1. Aktywne słuchanie wiersza „Żuk” Jana Brzechwy. 
2. Czytanie wiersza z podziałem na role. 
3. Nauka puenty na pamięć, kilkakrotne powtarzanie. 
4. „Galeria zwierząt” na „ż” karta pracy. 
5. Ciekawostki przyrodnicze o żubrach i miejscu ich 

życia w Polsce. Wskazywanie na mapie Puszczy 
Białowieskiej. Oglądanie fragmentów filmów 
przyrodniczych o żubrach. 

6. Nauka pisania liter „ż”, „Ż”. 
 

utrwalające 

1. Ćwiczenie słuchu mownego z użyciem paronimów: - 
róża - Rózia, szal - żal, szpik - żbik, nosze - noże, szyje - 
żyje, szycie - życie, wiesza - wieża, rusza – róża. 

2. Gra memory ze zwierzętami polskimi, utrwalająca 
nazwy zwierząt z „ż”. 

3. Czytanie tekstu obrazkowo-wyrazowego. 
4. Szukanie liter „ż”, „Ż” w wyrazach. 
5. Nauka czytania wiersza. 
6. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na „ż”, „Ż”. 

sprawdzające 
1. Krzyżówka z wyrazami z „ż”. 
2. Przepisywanie wyrazów: żuk, żaba, jeż. 
3. Recytacja puenty wiersza „Żuk”. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Rebusy – karty pracy. 

Termin realizacji maj 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
 
Musierowicz M., Hihopter, Wydawnictwo Akapit Press, 
2000 
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Karta programowa nr 29. Klasa I 

Blok tematyczny W maju jak w gaju. 

Temat zajęć dydaktycznych Majowa łąka 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) rozumie współczesne utwory literackie, 
3) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
4) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z 

obrazkowych słowników i encyklopedii, 
5) recytuje utwory literackie, 
6) formułuje życzenia. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 formułuje wypowiedzi ustne z użyciem czasowników 
w czasie teraźniejszym i przyszłym złożonym, 

 recytuje wiersz „Dla mamy” Wandy Chotomskiej, 

 czyta tekst obrazkowo-wyrazowy, 

 formułuje życzenia dla mamy, 

 przepisuje krótkie życzenia, 

 rozpoznaje i kreśli litery „ć”, „Ć” i wyrazy ze znanymi 
literami, 

 z pomocą nauczyciela układa list, życzenia. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 najbliższa rodzina 
Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
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powtórkowe 1. Wspólne wykonanie tańca „Krakowiaczek jeden”. 

dodające 

1. Burza mózgów na temat, co możemy zrobić dla 
mamy z okazji jej święta? 

2. Ćwiczenia w używaniu czasowników w formie 
bezokolicznika. 

3. Kalambury z wykorzystaniem czasowników  
w bezokoliczniku. 

4. Karta pracy – czynności wyrażone czasownikiem  
w czasie przyszłym złożonym. 

5. Nauka pisania „ć”. 
6. Pisanie wyrazów z literą „ć”. 
7. Słuchanie fragmentów książki Janiny Papuzińskiej 

„Nasza mama czarodziejka”. 
8. Słuchanie wiersza „Dla mamy” Wandy Chotomskiej 

lub „Mama” Z. Dmitrocy. 

utrwalające 

1. Prezent dla mamy – korale z makaronu. 
Wykonywanie według instrukcji nauczyciela. 

2. Nauka czytania i przepisywanie fragmentu wiersza: 
„Deszczowych kropelek nazbiera bez liku i zrobię dla 
mamy korale z deszczyku”. 

3. Nauka na pamięć wybranego przez nauczyciela 
fragmentu wiersza. 

4. Ćwiczenie słuchu mownego. 
5. Czytanie tekstu obrazkowo-wyrazowego. 
6. Szukanie liter „ć”, „Ć” w wyrazach. 
7. Ćwiczenia w spostrzeganiu różnic – bukiety dla mamy 
8. Kaligrafowanie litery „ć”. 
9. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na „ć”, „Ć”. 

sprawdzające 

1. Recytacja fragmentu wiersza. 
2. Wykonanie laurki i przepisanie do niej życzeń dla 

mamy. 
3. Rozsypanka sylabowa – „nawlekanie koralików” – 

życzenia dla mamy. 
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Rebusy – karty pracy. 

Termin realizacji maj 

Uwagi 

Lektura 
 
Papuzińska J., Nasza mama czarodziejka 
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 Karta programowa nr 30. Klasa I 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych Niespodzianki dla dzieci 

Wymagania szczegółowe 

 
Uczeń: 

1) rozumie złożone polecenia, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta  

z obrazkowych słowników i encyklopedii, 
4) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 

się, wypowiada się płynnie, 

5) formułuje w miarę spójną wypowiedź na znane mu 

tematy związane z poznanymi utworami literackimi. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat wysłuchanej piosenki, 
powtarza jej refren, 

 czyta zdania wyrazowo-obrazkowe, 

 czyta fragmenty komiksu „Koziołek Matołek”, 

 wykonuje zadania zgodnie z instrukcją, 

 uczestniczy w wirtualnej podróży, wykonuje kolejne 
kroki zgodnie z instrukcją, 

 opowiada o niezwykłych, literackich miejscach  
w Polsce na przykładzie Pacanowa, 

 rozpoznaje i kreśli litery „ź”, „Ź” i wyrazy  
ze znanymi literami. 

Treści nauczania 
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Kręgi tematyczne 

Podróże i turystyka:  

 znane miejsca, obiekty 
Życie codzienne: 

 gry, zabawy, koła zainteresowań 

 rozrywki 
Środowisko naturalne: 

 rośliny i zwierzęta 
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powtórkowe 
1. Pląs „Kółko graniaste”. 

 

dodające 

1. Zagadki o zwierzętach. 
2. Wysłuchanie piosenki pt. „Na podwórku koło bramy” 

z repertuaru zespołu „Radiowe nutki”, słowa Hanna 
Łochocka, muzyka Krystyna Kwiatkowska. 

3. Ćwiczenia słownikowe - nazywanie zwierzęcych mam 
i ich dzieci. 

4. Nauka pisania litery „ź”, „Ź”. 
5. Pisanie wyrazów z literą „ź”, „Ź”. 
6. Wyszukiwanie litery „ź”, „Ź”w nazwach zwierząt. 
7. Rozmowa o tym, że rodzice kochają swoje dzieci  

i są dumne z nich. 
8. Wspólne czytanie komiksu „Koziołek Matołek”. 
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utrwalające 

1. Opowiadanie wybranej przygody Koziołka. 
2. Wirtualna wędrówka do Pacanowa (Europejskie 

Centrum Bajki; www.pacanow.eu). 
3. Oglądanie filmu z serii Koziołek Matołek. 
4. Ćwiczenie słuchu mownego z użyciem paronimów. 
5. Czytanie tekstu obrazkowo-wyrazowego. 
6. Szukanie liter „ź”, „Ź” w wyrazach. 
7. Kaligrafowanie litery „ź”, „Ź”. 
8. Pisanie wyrazów „koziołek”, „koźlątko”. 
9. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na „ź”, „Ź”. 

sprawdzające 

1. Puzzle – „Przygody Koziołka Matołka”. 
2. Podpisywanie ilustracji – wyrazy z „ź”, „Ź”. 
3. Zabawy, upominki i poczęstunek dla dzieci. 
 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Rebusy – karty pracy. 

Termin realizacji maj 

Uwagi 

Lektura 
 
Makuszyński K., Walentynowicz M., Koziołek Matołek 

 

 

 

 

http://www.pacanow.eu/
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Karta programowa nr 31. Klasa I 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych Dwa Michały 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
2) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta  

z obrazkowych słowników i encyklopedii, 
3) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

4) przepisuje krótkie teksty, 
5) na ogół pisze poprawnie ortograficznie. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta na głos tekst wiersza i wyrazy przeciwstawne, 

 interpretuje ruchowo wiersz Juliana Tuwima „Dwa 
Michały”, 

 opisuje bohatera lektury „Pilot i ja” Adama Bahdaja, 

 odpowiada na pytania związane z lekturą, 

 ilustruje wybrane fragmenty lektury, 

 pisze wyrazy z „h” i „ch”, 

 przepisuje proste zdania. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 przyjaciele, koledzy, znajomi 
Podróże i turystyka 

 środki transportu 
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powtórkowe 
1. Powtórzenie „Polki lubelskiej”. Śpiew połączony z 

improwizacją ruchową. 
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dodające 

1. Nauka pląsu „Dwóm tańczyć się zachciało”. 
2. Czytanie wiersza „Dwa Michały” Juliana Tuwima. 
3. Ćwiczenia ruchowe „Mały – duży”. 
4. Czytanie wyrazów sylabami i dobieranie ich w pary o 

przeciwstawnych znaczeniach: duży – mały, gruby – 
chudy, ciężki – lekki; czysty – brudny; hałas – cisza; 
dobry – zły. 

5. Słuchanie fragmentów lektury „Pilot i ja” Adama 
Bahdaja. 

6. Czytanie wyrazu „helikopter”. 
7. Pisanie wyrazów z literą „h”, „ch”. 
8. Wyszukiwanie litery „h”, „ch” w nazwach zwierząt. 
 

utrwalające 

1. Wyszukiwanie na ilustracji przeciwieństw. 
2. Rysowanie ilustracji do lektury. 
3. Szukanie liter „h”, „ch” w wyrazach. 
4. Kaligrafowanie litery „h”, „ch”. 
5. Pisanie zdania: „Henio leci helikopterem”. 
6. Uzupełnianie uczniowskiego słowniczka obrazkowego 

o wyrazy zaczynające się na „h”, „ch”. 

sprawdzające 
1. Krzyżówka „h” czy „ch”? 
2. Plątaninka – ćwiczenia ortograficzne. 
 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Uzupełnianie słowniczka obrazkowego. 
2. Rebusy – karty pracy. 

Termin realizacji czerwiec 

Uwagi 

Lektura 
 
Bahdaj A., Pilot i ja 
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Karta programowa nr 32. Klasa I 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych Nauczyliśmy się czytać 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie, 
2) rozumie złożone wypowiedzi, 
3) formułuje życzenia, 
4) recytuje wiersze, 
5) przepisuje krótkie teksty, 
6) opisuje krajobrazy Polski. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje polskie piosenki, 

 uczestniczy w polskich zabawach, 

 planuje wyprawę po ciekawych miejscach w Polsce, 

 wskazuje na mapie wybrane regiony Polski, 

 przepisuje pozdrowienia wakacyjne, 

 wykonuje refren poznanej piosenki. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Życie codzienne 

 moja klasa i obowiązki szkolne 

 gry, zabawy, koła zainteresowań 
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powtórkowe 

1. Powtórzenie pląsu „Dwóm tańczyć się zachciało”. 
2. Zabawa „Gdzie to wyczytaliśmy?”. Przypomnienie 

tytułów ulubionych czasopism dla dzieci 
(różnojęzycznych). 
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dodające 

1. Redaktorzy i czytelnicy – czytanie tytułów czasopism 
dla dzieci. Układanie tytułów z różnych wyrazów. 

2. Ilustrowane opowiadanie nauczyciela o powstawaniu 
czasopisma, pracy redakcyjnej. Wytłumaczenie 
terminów „redakcja”, „redaktor”. 

3. Słuchanie fragmentów wiersza „Kaczka – tłumaczka” 
Wandy Chotomskiej. 

4. Dopowiadanie zakończeń do kolejnych wersów 
utworu. 

5. Czytanie zdania w języku kwaczym. 
6. Zabawy słowotwórcze – szukanie wyrazów w języku 

polskim i tłumaczenie ich na język kwaczy. 
7. Pisanie wyrazów z literą „dz”, „dź”. 
 

utrwalające 

1. Czytanie wybranych fragmentów wiersza. 
2. Nauka fragmentów wiersza, interpretacja głosowa. 
3. Praca plastyczna – projektowanie grafiki czasopisma 

klasowego. Przepisanie tytułu. 
4. Ćwiczenia w tłumaczeniu – tłumaczenie wybranych 

wyrazów z wiersza na język kraju zamieszkania. 
5. Wspólne zaśpiewanie pierwszej zwrotki „Kaczki 

dziwaczki” J. Brzechwy. 
6. Ćwiczenia ortograficzne - pisownia tytułów czasopism 

– wielka litera w tytułach. 
 

sprawdzające 

1. Ćwiczenia ortograficzne – tytuły popularnych 
czasopism dla dzieci. 

2. Wspólna recytacja fragmentów wierszy. 
 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Sprawdzenie, czy w zasobach Internetu znajdują się 
ciekawe czasopisma polskojęzyczne dla dzieci. 

Termin realizacji czerwiec 
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Uwagi 

Lektura 

Jędrzejewska-Wróbel R., Maleńkie królestwo królewny 
Aurelki, Wydawnictwo Bajka, 2009 

Sympatyczni bohaterowie, żywa akcja, mądra refleksja nad 
światem, dużo humoru. Dobra zachęta do wakacyjnego 
kontynuowania przyjaźni z polską książką. 
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Karta programowa nr 33. Klasa I 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych W drodze na wakacje 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie, 
2) rozumie złożone wypowiedzi, 
3) formułuje życzenia, 
4) recytuje wiersze, 
5) przepisuje krótkie teksty, 
6) opisuje krajobrazy Polski. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje polskie piosenki, 

 uczestniczy w polskich zabawach, 

 planuje wyprawę po ciekawych miejscach w Polsce, 

 wskazuje na mapie wybrane regiony Polski, 

 przepisuje pozdrowienia wakacyjne, 

 wykonuje refren poznanej piosenki. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Podróże i turystyka: 

 wakacje 

 ciekawostki turystyczne 
Zdrowie i sport: 

 samopoczucie 
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powtórkowe 

1. Zabawy wakacyjne – dzieci prowadzą swoje ulubione 
zabawy. 

2. Powtórzenie pląsu „Dwóm tańczyć się zachciało”. 
 

dodające 

1. Burza pomysłów na to, co można rozbić w wakacje. 
2. Gra planszowa – wyprawa szlakiem bohaterów 

polskich lektur. 
3. Słuchanie piosenki „Tęczowa, wesoła wakacyjna 

piosenka”, słowa: Dorota Gellner, muzyka: Barbara 
Kolago. 

4. Praca z mapą Polski - szukanie na mapie miejsc 
wymienionych w piosence. 

5. Opowieści nauczyciela o wybranym, wymienionym w 
piosence, regionie Polski. Ilustrowanie opowiadania 
zdjęciami, dostępnymi filmami. 

6. Założenie dzienniczka wakacyjnego – pierwszy wpis 
7. Pisanie wyrazów z literą „dż”. 
 
 

utrwalające 

1. Nauka refrenu piosenki „Tęczowa, wesoła wakacyjna 
piosenka”. 

2. Ilustrowanie ruchem piosenki i zabawy przy piosence. 
3. Ćwiczenia w pisaniu - pozdrowienia wakacji. 
4. Polskie zabawy podwórkowe – nauka zabaw. 
5. Zabawy z alfabetem. 
6. Lektury ciekawe i przyjemne – co warto zabrać  

ze sobą do czytania na wakacje. 
 

sprawdzające 
1. Festiwal polskich zabaw i piosenek – prezentacja  

i wspólna zabawa. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Prowadzenie dzienniczka wakacyjnego. 

Termin realizacji czerwiec 
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Uwagi 

Lektura 
 
Jędrzejewska-Wróbel R., Maleńkie królestwo królewny 
Aurelki 
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Karta programowa nr 1 – klasa 2 
 

Blok tematyczny Wrzesień rozpoczyna jesień 

Temat zajęć dydaktycznych Po wakacjach w polskiej szkole 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny, 
2) rozumie teksty literackie i inne teksty kultury, 
3) rozumie krótkie teksty użytkowe, 
4) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

5) przepisuje krótkie teksty. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 artykułuje polskie głoski, w tym wyrazy 
dźwiękonaśladowcze, 

 formułuje zasady pracy w klasie i przepisuje je, 

 opowiada wydarzenia z filmu „Bolek i Lolek”, stosując 
czasowniki w czasie przeszłym, 

 opowiada, co się może zdarzyć, stosując czasowniki w 
czasie przyszłym, 

 zamienia zdania w czasie teraźniejszym na zdania w 
czasie przeszłym. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 przyjaciele, koledzy 
Życie codzienne 

 moja klasa i obowiązki szkolne 
Podróże i turystyka 

 wakacje 
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powtórkowe 
1. Zabawa na powitanie – „To ja, to ty, to jesteśmy my”, 

zabawa powitalna w kręgu. 
2. Taniec – krakowiaczek w wersji integracyjnej. 
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dodające 

1. Opowiadanie w kręgu – „Opowieści niezwykłej 
treści”. Spontaniczne opowiadanie o tym, co bardzo 
chcę powiedzieć szkolnym przyjaciołom  
po wakacjach. Rozmowa przebiega według schematu: 
najpierw wszyscy mówią w tym samym czasie, 
 na znak nauczyciela milkną i rozpoczyna się 
opowiadanie kierowane przez nauczyciela  
(z wyznaczonym czasem i osoby mówiącej). Refleksja, 
kiedy lepiej można się porozumieć. Jakie zasady 
warto przyjąć, aby dobrze nam się razem uczyło. 

2. Opracowanie zasad dobrej współpracy w klasie II 
polskiej szkoły – plakat słowno-graficzny. Omówienie 
plakatu. 

3. Co było? – oglądanie filmu Bolek i Lolek „Wakacyjne 
szlaki”. Zastosowanie techniki „stop klatka” i 
opowiadanie tego, co się zdarzyło (czasowniki w 
czasie przeszłym). 

4. Co będzie? – opowiadanie o tym, co czeka nas w II 
klasie, czego będziemy się uczyć i co wspólnie robić 

5. Zabawa ruchowa „Rzeźbione dźwiękiem”. Dzieci 
wykonują ruchy zgodne z dźwiękami podawanymi 
ekspresyjnie przez nauczyciela. Są to wyrazy 
dźwiękonaśladowcze, często spotykane w komiksach: 
ach!, och!, trach!, buch!, bęc! 

 

utrwalające 

1. Czytanie i interpretacja opracowanych zasad. 
Uczniowie czytają przyjęte zasady i powtarzają, 
przekształcając je na wypowiedź w pierwszej osobie 
liczby pojedynczej. 

2. Praca plastyczna – rysowanie w grupach wybranych 
przygód Bolka i Lolka. Połączenie powstałych prac  
i wspólne opowiadanie (w czasie przeszłym) 
inspirowanych rysunkami historii. 

3. Karta pracy – ćwiczenia w zamianie zdań z czasu 
teraźniejszego na przeszły. 
 

sprawdzające 

1. Karta pracy – co sprzyja, co utrudnia nam wspólną 
naukę (zdania, obok miny: radosna, mniej radosna, 
smutna). 

2. Przepisywanie zdań do zeszytu (zdania dotyczą 
przygód Bolka i Lolka). 

3. Konkurs: w jakiej lekturze występuje słowo „buch!”. 
(nawiązanie do „Lokomotywy” Tuwima). 

      Wspólna deklamacja z ćwiczeniami artykulacyjnymi. 
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Bolek i Lolek w opowieściach dorosłych – rozmowa z 
rodzicami, rodzeństwem. 

 

Termin realizacji: pierwszy tydzień września 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Julia Daszyńska, Cudaczek – Wyśmiewaczek  
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Karta programowa nr 2 - klasa 2 
 

Blok tematyczny Wrzesień rozpoczyna jesień. 

Temat zajęć dydaktycznych Mieć muchy w nosie 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) rozumie proste teksty literackie, 
3) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

4) przepisuje krótkie teksty. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wymienia tytuły i bohaterów poznanych w I klasie 
lektur, 

 wykonuje taniec „Polka Lubelska” w wersji 
integracyjnej, 

 podaje przykłady świadczące o tym, że rozumie 
związki frazeologiczne typu „nadymać się jak balon”, 
„zadzierać nos”, 

 nazywa emocje; 

 wypowiada się na temat bohaterów i wydarzeń 
opowiadania Julii Daszyńskiej, Cudaczek – 
Wyśmiewaczek, 

 przewiduje akcję w słuchanym opowiadaniu, 

 zaczyna i kontynuuje rozmowę na temat lektury, 

 przepisuje proste zdania. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 przyjaciele, koledzy 
Dom i otoczenie 

 zabawki 
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powtórkowe 

1. Taniec – „Polka Lubelska” w wersji integracyjnej. 
2. „Festiwal dobrych książek” – gra planszowa grupowa, 

której hasłami są tytuły lektur z I klasy, najważniejsze 
wydarzenia z tych tekstów kultury oraz ich główni 
bohaterowie. Zadaniem graczy jest dopasowanie 
wydarzenia, bohatera i tytułu lektury. W efekcie 
powstanie mapa myśli o lekturze, która może być 
systematycznie uzupełniana o nowo poznawane 
teksty kultury. 

dodające 

1. Zabawa „Tak cię piszą, jak cię widzą”. Co pokazuje 
moja mina – jedna osoba pokazuje wyrazistą minę, 
pozostałe opisują to, co widzą.Przed rozpoczęciem 
zabawy zostają ustalone zasady, że nie obrażamy się 
za usłyszany opis, podejmujemy umowę, że to jest 
ćwiczenie i mówienie nie o osobie, ale o tym, co 
widzę. 
Staramy się mówić dowcipnie, ale nie obrażając 
nikogo. 

2. Ćwiczenia językowe „ukoronowane słowa”. 
Wyszukiwanie jak największej liczby określeń dla 
miny i twarzy (mina – jaka?; twarz – jaka?). 
Określenia wypisywane są przez nauczyciela nad 
słowami – hasłami, tak aby graficznie tworzyły 
koronę. /Przykładowe słowa: mina – sroga, 
przyciągająca kwaśna, zadowolona, szczęśliwa, 
złośliwa, skrzywiona, odstraszająca; twarz – 
przyjemna, wroga, radosna, uśmiechnięta, zła. 

3. „Słowo jak brylant” – wskazywanie (np. poprzez 
głosowanie) wśród wypisanych słów tych, które 
kojarzą się najbardziej z dobrymi przeżyciami (tzw. 
ciepłych słów). Każde takie słowo zostaje pogrubione 
i ujęte w szafirową (niebieską) aplę.  
W koronie pojawiają się brylanty – ważne, cenne 
słowa. 

4. Rozmowa na temat – jak mina wpływa na wizerunek 
naszej twarzy. 

5. „Praca plastyczna” – dzieci wykonują maski z  
minami, które są ilustracją poszczególnych 
„brylantowych słów” . 

6. Aktywne słuchanie lektury. Julia Daszyńska, Cudaczek 
– Wyśmiewaczek, rozdział pierwszy „Cudaczek – 
Wyśmiewaczek i Panna Obrażalska. Przewidywanie 
akcji po kilku akapitach. Dopowiadanie z użyciem 
zrobionej przez siebie maski. 
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7. Wyjaśnienie (poprzez np. próbę naśladowania, 
pokazania) zwrotu „nadymać buzię”, „zadzierać 
nosek”. 

 

utrwalające 

1. Głośne czytanie określeń zapisanych w „koronie” 
słów: mina, twarz. 

2. Imiona bohaterów mojego opowiadania: zabawy 
słowem – szukanie ukrytych słów w imionach 
bohaterów lektury: Cudaczek – Wyśmiewaczek, 
Obrażalska. Ćwiczenia w tworzeniu podobnych imion 
(ćwiczenia słowotwórcze) dla bohaterów 
opowiadania, które kiedyś, kiedyś być może napiszę. 

3. Kalambury – na co obraziła się Panna Obrażalska? 
4. Dyskusja nt., dlaczego Cudaczek – Wyśmiewaczek 

chodził z Panną Obrażalską na lekcje? 
5. Dyskusja graficzna: Co myślał Cudaczek, 

podpowiadając zachowania Obrażalskiej? Jak 
traktowała te słowa Panna Obrażalska? Co jest w tym 
śmiesznego (dlaczego to śmieszyło Cudaczka)? 

 

sprawdzające 

1. Karta pracy – co sprzyja, co utrudni nam wspólną 
naukę (zdania, obok miny: radosna, mniej radosna, 
smutna). 

2. Uzupełnianie  plakatu z lekturami (tekstami kultury). 
3. Przepisywanie zdań do zeszytu (zdania dotyczą opisu 

Cudaczka). 

dodatkowe 
(domowe) 

1.  Na kogo jeszcze obraziła się Obrażalska? – szukanie 
odpowiedzi na podstawie II rozdziału Cudaczka… . 

 

Termin realizacji: drugi tydzień września 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Julia Daszyńska, Cudaczek – Wyśmiewaczek 
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Karta programowa nr 3, klasa 2 
 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

Wrzesień rozpoczyna jesień 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

Zaciekawieni światem, zaciekawieni Polską 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) rozumie krótkie teksty literackie i inne utwory, 
3) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, wyraża 

w prosty sposób własne zdanie, 
4) przepisuje krótkie teksty, 
5) opowiada wybrane legendy (Wars i Sawa). 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 poprawnie stosuje rzeczowniki w bierniku i 
dopełniaczu, 

 buduje zdania przeczące, 

 opisuje przedmioty i pomieszczenia, 

 opisuje ulubione miejsca, 

 uczestniczy w rozmowie na temat pięknych miejsc  
w kraju zamieszkania ucznia, 

 opowiada legendę o Warsie i Sawie. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Dom i otoczenie 

 pomieszczenia, meble 

 ciekawe miejsca 
Życie codzienne  

 gry, zabawy, koła zainteresowań 
Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 
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powtórkowe 

1. Modyfikowana wersja zabawy „Ciuciubabka”. 
Dzieci w parach (jedno za zawiązanymi oczami) 

oprowadzają się po sali. Osoba widząca wybiera 
mebel, do którego dochodzą. Dziecko z zawiązanymi 
oczami, poprzez dotyk, badanie rękami kształtów, 
próbuje odgadnąć, co to jest. Nazywa ten przedmiot 
– mebel  
i mówi, do czego służy. 

2. Rozmowa na temat, czy dzieci mają swoje ulubione 
meble. Jeśli tak, to co sprawia, że je tak lubią  
(od konkretu: koloru, kształtu poprzez funkcję, 
użyteczność do emocji, skojarzeń). 

3. Czy ulubiony mebel stoi w ulubionym miejscu? 
Udzielanie odpowiedzi z zastosowaniem zdań. 

 

dodające 

1. Ćwiczenia artykulacyjne i wspomagające zrozumienie 
pojęć– wyrażanie wyrazami dźwiękonaśladowczymi 
zaciekawienia i zachwytu. Nauczyciel wyciąga  
z pudełka, jak z cyrkowego kapelusza, kolejne 
przedmioty, które najpierw zakrywa np. chusteczką 
(uczniowie prezentują zaciekawienie), a potem 
ostentacyjnie odsłania (uczniowie wyrażają zachwyt, 
tzw. achy, ochy). 

2. Praca plastyczna w grupie - wykonanie na dużym 
arkuszu papieru grupowej pracy plastycznej, 
odpowiadającej na pytanie: Gdzie to może być? 
„Tutaj wszystko nas zachwyca. Wielka dzika 
gąsienica… . (Dorota Gellner „Łopiany” w: Dzieci w 
ogrodzie, Warszawa 2011). 

3. Ćwiczenia językowe: Nazywanie narysowanych miejsc  
i nadawanie tytułów powstałym pracom. 
Zachwycanie się swoimi pracami, zaciekawienie się 
pracami innych grup. 

4. Karta pracy - Czym zachwyca się poetka? – 
zaspokojenie zaciekawienia uczniów. Czytanie zdań 
wyrazowo-obrazkowych, zredagowanych w oparciu  
o wiersz „Łopiany”. 

5. Ćwiczenia w mówieniu. Miejsca w mojej okolicy, 
które mnie zachwyciły – swobodne wypowiedzi 
uczniów (można wcześniej poprosić, aby dzieci 
przyniosły zdjęcia, przedmioty itp. obrazujące te 
miejsca). 

6. Opowieść o ciekawym miejscu w Polsce – nauczyciel, 
wykorzystując zdjęcia, ułożone np. w albumie, 
wydruki, filmy snuje opowieść o tym, jak zaciekawił 
go i zachwycił Wilanów w Warszawie; jego ogród i 
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pałac. 

utrwalające 

1. Ćwiczenia twórcze – czym można latać? Pomysły  
na zrobienie z wybranego mebla szybkiego pojazdu 
latającego, aby znaleźć się w ciekawym miejscu  
w Polsce. (W zależności od możliwości 
organizacyjnych i czasowych można to ćwiczenie 
potraktować jako burzę mózgu lub ćwiczenie 
konstrukcyjne, z zasadą wyjaśniania, co i po co robię). 

2. Puzzle – karta pracy. Układanie ilustracji 
przedstawiającej np. Łazienki w Warszawie.  

3. Czytanie krótkiego tekstu informacyjnego  
o Łazienkach (tekst w konwencji do czytania przez 
dziecko i dorosłego). 

4. Wskazywanie na mapie Polski Warszawy i na planie 
Warszawy – Łazienek. 

5. Pląs „Jedzie pociąg z daleka” z zamianą na nazwy 
pojazdów wymyślonych przez dzieci. 

6. Warszawa w legendzie – legenda o Warsie i Sawie. 

sprawdzające 

1. Zabawa „Łańcuszek pięknych miejsc” – uczniowie, 
siedząc w kręgu, rzucają do siebie kłębek wełny. 
Dziecko trzymające kłębek ma powiedzieć nazwę 
miejsca, które go zachwyciło i zawiązać na nitce 
wełny kokardkę tak długą, jak wielki był jego zachwyt. 

2. Czytanie krótkich fragmentów tekstu legendy o 
Warsie i Sawie. 

3. Szukanie ukrytych wyrazów Wars i Sawa w zdaniach 
(w tym z użyciem nazwy Warszawa). 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Czy każde miasto ma swoją legendę? Poznanie 
legendy o mieście, w którym dzieci się uczą 
(mieszkają). 

Termin realizacji: trzeci tydzień września 
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Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Julia Daszyńska, Cudaczek – Wyśmiewaczek 
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Karta programowa nr 4- klasa 2 
 

Blok tematyczny Wrzesień rozpoczyna jesień 

Temat zajęć dydaktycznych Zmienny świat przyrody, ale pełen pogody 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny, z 

wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie złożone polecenia, 
3) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

4) skutecznie porozumiewa się w codziennych 
sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się, 

5) recytuje wiersze. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 posługuje się w zdaniu określeniami dni, miesięcy, 

 używa liczebników porządkowych na określenie dni 
tygodnia, 

 określa pogodę, nazywa jej elementy, 

 dokonuje obserwacji i porównania pogody, 

 prowadzi notatki z obserwacji pogody, 

 opisuje swoje samopoczucie, 

 wykonuje piosenkę „Kolorowe listki”. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Życie codzienne  

 kalendarz (miesiące, dni tygodnia, godziny, pory dnia) 
Środowisko naturalne 

 pogoda, pory roku 

 rośliny i zwierzęta 
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powtórkowe 

1. Przypomnienie wiersza Jana Brzechwy „Tydzień”. 
Nauczyciel zaczyna czytać (recytować) utwór, a dzieci 
dopowiadają, kończą frazy. 

2. Technika dramowa – odgrywanie scenek. Jaki dzień 
tygodnia jest dzisiaj? Kolejne dzieci pokazują, zgodnie  
z treścią wiersza, co robi wybrany dzień. Pozostali 
uczniowie zgadują nazwę tego dnia i mówią, który  
to z kolei dzień tygodnia, np. poniedziałek – pierwszy 
dzień tygodnia. 

dodające 

1.  Nauka piosenki „Kolorowe listki”.  
2. Praca plastyczna: Kolory piosenki. Dzieci, słuchając 

piosenki, przemieszczają się wokół dużego kartonu 
przyklejonego do stolika i malują pastelowymi 
farbami plamy w kolorach: 
- kojarzących się z piosenką (porą roku opisaną w 
piosence), 
- tylko wymienionych w piosence. 

3. Rozmowa na temat, jak wygląda świat przyrody w tej 
piosence i w naszych pracach. Jakie kolory dominują. 

4. Ćwiczenia w mówieniu. Porównywanie zdjęć z 
różnych pór roku w Polsce z charakterystycznymi 
elementami pogody. Wskazanie na zmienność pór 
roku. 

5. Gra dydaktyczna – Jaka to pora roku? 
Przyporządkowywanie miesięcy do pór roku. 

6. Projekt edukacyjny /lub webquest/: Jaka jest, jaka 
będzie pogoda. Wyróżnianie elementów pogody 
(ćwiczenia słownikowe i składniowe). Dokonywanie 
pomiarów i porównywanie z własną prognozą 
pogody na dany dzień. Zestawienie pogody w tym 
samym dniu w miejscu zamieszkania i w wybranym 
miejscu w Polsce.  
Możliwość poszerzenia kary obserwacji o opis mojego 
samopoczucia w danym dniu. (Realizacja projektu - 7 
dni. Działania zindywidualizowane ze względu na 
możliwości uczniów, poszerzone o elementy opisu i 
zakresu pomiaru). 

7. Czy wyrazy mają też swoje rodziny? Ćwiczenia  
w tworzeniu rodziny wyrazu „pogoda”, „pogodny”. 
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utrwalające 

1. Praca plastyczna – kolaż na bazie wykonanych przez 
siebie prac, połączony ze zdjęciami 
przedstawiającymi jesień w Polsce i w kraju 
zamieszkania. Wprowadzenie wokół fotografii z kraju 
zamieszkania kolorów charakterystycznych dla 
aktualnej pory roku w kraju zamieszkania. 

2. Ćwiczenia artykulacyjne połączone z nauką piosenki. 
Elementy dźwiękonaśladowcze, związane z „głosami” 
jesieni. Wykorzystanie nagrań audio. Rytmiczna 
recytacja tekstu piosenki. Ilustrowanie jej ruchem. 

3. Czytanie i omówienie instrukcji słowno-obrazkowej  
do projektu (karta pracy). 

4. Karta pracy – tworzenie rodziny wyrazu „pogoda”. 
5. Ćwiczenia językowe (składniowe): Jak jest pogoda?, 

Kto jest pogodny? Ustne tworzenie zdań. 
 

sprawdzające 

1. Wspólne wykonanie piosenki. 
2. Dziennik pogody – własne notatki z wykorzystaniem 

symboli i wypowiedzi w formie zdań prostych (lub 
rozwiniętych). 

3. Przepisywanie zdań nt. pogody. 
4. Karta pracy – uzupełnianie zdań na temat pogody  

w przyrodzie i pogodnego nastroju dzieci/dorosłych. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wykonanie projekty według instrukcji. 

Termin realizacji: czwarty tydzień września 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Julia Daszyńska, Cudaczek – Wyśmiewaczek 
 
http://www.gralandia.pl/piosenki.html 
 
Pogoda «warunki określone przez ciśnienie, temperaturę  
i wilgotność powietrza, kierunek wiatru itp.; «okres 
słoneczny, bez opadów»; «równowaga ducha, spokój 
wewnętrzny» 

 

http://www.gralandia.pl/piosenki.html
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Karta programowa nr 5, klasa 2 
 

Blok tematyczny 
 

Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych 
 

O tym, jak kos zadziera nos 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia  głoski  współczesnej  polszczyzny, z 

wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) rozumie dłuższe teksty informacyjne oraz użytkowe, 
3) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

4) rozumie podstawowe oraz przenośne znaczenie 
wyrazów w tekście, 

5) recytuje wiersz, stosując pauzę i intonację, 
6) przepisuje krótkie teksty, 
7) opisuje polski pejzaż z uwzględnieniem pór roku oraz 

obyczaje związane z tymi porami roku. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 recytuje fragment wiersz „Kos i nos” Agnieszki 
Frączek, 

 czyta instrukcję wyrazowo-obrazkową przygotowaną 
przez nauczyciela, 

 opisuje wskazane ptaki i krótko opowiada o ich 
zwyczajach, 

 wskazuje bohaterów występujących w wierszu, 

 wskazuje realne i przenośne znaczenie związków 
frazeologicznych: „zadzierać nos(a), „utrzeć komuś 
nos(a), „gwizdać na czyjeś rady”, 

 przepisuje krótkie zdania. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
Język nauki 

 podstawowe terminy z wiedzy o języku 
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powtórkowe 

1. Gra memory z miesiącami i porami roku (lub gra 
interaktywna z zasobów stron internetowych  
np. wydawnictw szkolnych). 

2. Wspólne powtórzenie wiersza/piosenki „Jesienny 
kujawiaczek” Doroty Gellner z ilustrowaniem ruchem 
lub Karta pracy - Zwierzęta, które żyją w Polsce. 

dodające 

1) Pląs „Pieski małe dwa” – zabawa. 
2) Dyskusja „Co lubią robić moje ulubione zwierzęta? 

(można zastosować techniki dramowe, stwarzając 
okazję do ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych). 

3) Ćwiczenia językowe. Nasza klasa na tropie ptaków – 
na podstawie przygotowanych przez nauczyciela 
materiałów dzieci opisują wygląd i zwyczaje kosa, 
zięby, szpaka. 

4) Aktywne słuchanie wiersza „Kos i nos” Agnieszki 
Frączek. Podczas drugiego czytania wiersza dzieci – 
eksperci od konkretnych - ptaków gromadzą się przy 
jednym stoliku. 

5) Ćwiczenie w rozumieniu frazeologizmów. Praca w 
trzech grupach: 
Grupa zięby – Czy kos ma nos? Czy zięba widziała, 
słyszała, czy czuła, że „kos zadziera nosa”? 
Grupa szpaka – Czy kos gwiżdże? Pokażcie, jak można 
„gwizdać” na radę, aby mieć dobre maniery. 
Grupa kosa – Czy kos śmieje się w głos (głośno, 
donośnie)? Kto może śmiać się w głos? Czy zięba 
może utrzeć kosowi nos? /W czasie pracy uczniowie 
powinni mieć dostęp do nagrań wideo z określonymi 
ptakami; mogą próbować wcielać się w role ptaków i 
odgrywać scenki, aby doświadczenia enaktywne 
przenosić w sferę symboliczną/. 

6) Graficzna notatka. Klasowa mapa frazeologizmów –  
na przygotowanym przez nauczyciela arkuszem 
papieru  
z zapisanymi frazeologizmami (zapis obrazkowo-
wyrazowy), dzieci dopisują swoje wyjaśnienia 
poszczególnych frazeologizmów (zapis obrazkowo-
wyrazowy). 
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utrwalające 

1. Ćwiczenia słuchu fonemowego z wykorzystaniem 
ilustracji kosa, nosa (ćwiczenie wykonywane w 
parach). 

2. Wyszukiwanie frazeologizmów w języku kraju 
zamieszkania, podobnych do „zadzierać nos”, „utrzeć 
nos”. 

3. Nauka czytania przygotowanych przez nauczyciela 
kwestii poszczególnych ptaków, zgodnie z tekstem 
wiersza i z użyciem frazeologizmów. Praca w trzech 
grupach.  

4. „Kłótnia ptaków” – miniinscenizacja z trójgłosem 
ptaków. Dzieci, pod kierunkiem nauczyciela, 
prowadzą rozmowę – kłótnię, cytując wyuczone 
zdania. 

5. Ćwiczenia percepcji słuchowej i ćwiczenia w 
mówieniu. Jak ptaki rozmawiają ze sobą? – 
wysłuchiwanie różnych głosów ptasich, 
rozpoznawanie, jaki to ptak. Próby „przekładania 
języka ptasiego na język polski”. Dzieci próbują sobie 
wyobrazić do kogo i co może mówić ptak, którego 
śpiewu słuchały. 

6. Czytanie wyjaśnień na mapie frazeologizmów, 
ewentualne uzupełnianie, korygowanie. 

7. Przeniesienie poznanych frazeologizmów do sytuacji 
dziecięcej – w jakich sytuacjach możemy je 
wypowiedzieć, czy są zgodne z „dobrymi manierami”, 
co zrobić, aby nie mówiono o nas, iż „zadzieramy 
nosa”. 

 

sprawdzające 

1. Karta pracy – czego dotyczyła rozmowa ptaków w 
wierszu Kos i nos. 

2. Swobodne wypowiedzi uczniów z użyciem cytatów z 
„Kłótni ptaków”. 

3. Karta pracy – co to znaczy, że „kos ma ziębę w 
nosie”? 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Gra słowami – wyszukanie gry internetowej. 
 

Termin realizacji: pierwszy tydzień października 
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Uwagi 

Lektura miesiąca  
Agnieszka Frączek, Słoń na hulajnodze, Wydawnictwo BIS, 
Warszawa 2005 
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Karta programowa nr 6, klasa 2 
 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Poradnik młodego sportowca 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1. rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny,  

z wyjątkiem najtrudniejszych, 
2. rozumie złożone polecenia, 
3. czyta na głos, prawidłowo akcentując wyraz, 
4. uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, wyraża 

w prosty sposób własne zdanie, 
5. formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

6. przepisuje krótkie teksty, 
7. z pomocą nauczyciela tworzy krótką wypowiedź 

(opis). 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 opisuje bohatera zgodnie z czytanym przez 
nauczyciela tekstem, 

 wypowiada się na zadany przez nauczyciela temat, 
podaje uzasadnienie swojego zdania, 

 wykorzystując sugestie nauczyciela, próbuje wyjaśnić, 
kim jest sportowiec, kim jest kibic, 

 opisuje bohatera poznanego tekstu, 

 dokonuje wartościowania postaw, 

 postrzega trudne sytuacje jak sportowiec, 

 tworzy związki wyrazowe z przymiotnikiem 
„sportowe”, 

 opisuje aktywność sportową osób 
niepełnosprawnych, 

 zapisuje z pomocą nauczyciela proste zdania. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Zdrowie i sport  

 umiejętności sportowe 

 samopoczucie 

 czystość i schludność 
Życie codzienne  

 ubranie (części garderoby) 
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Powtórkowe 

1. Zabawa dydaktyczna: Powtórzenie nazw garderoby. 
2. Karta pracy: nazwy dyscyplin sportowych. 

Dodające 

1. Dyskusja z zastosowaniem „burzy mózgów”.  
Czy lubimy sport? Jaki sport lubimy najbardziej? 

2. Dyskusja kierowana z odwołaniem do karty pracy: 
Sportowiec – to ten, kto „ogląda sport” np. mecz na 
stadionie, czy sportowcem jest ktoś, kto się rusza, 
uczestniczy w grach, wykonuje ćwiczenia, aby się 
rozwijać? 

3. „Gra o uśmiech”. Uczniowie, podzieleni na dwie 
grupy, rozgrywają mecz sprawności fizycznych. Może 
to być mecz polegający na tym, że jedna grupa zadaje 
drugiej wykonanie opisywanego słownie  
i demonstrowanego ćwiczenia. Wygrywa ta grupa, 
której uda się nie skusić, czyli wykonać wszystkie 
zaproponowane ćwiczenia. W nagrodę wszyscy 
uczestnicy otrzymują gromkie brawa i uśmiech  
od nauczyciela. 

4. Ćwiczenia językowe. Pierwsza rada sportowca: Jakie 
ćwiczenia sprawiają mi radość? Co czuję, gdy ćwiczę? 
Swobodne wypowiedzi, następnie wspólne ułożenie 
krótkiej (dwuzdaniowej) notatki, którą nauczyciel 
zapisuje na tablicy, a uczniowie przepisują do 
zeszytów. /np. Najbardziej podobało nam się 
ćwiczenie „Skoczek”. Sport daje nam radość.  

5. Aktywne słuchanie tekstu czytanego przez 
nauczyciela (do wykorzystania tekst załączony  
w uwagach lub inny opracowany przez nauczyciela).  

6. Ćwiczenia wprowadzające do opisu postaci:  
sieci skojarzeń wokół haseł Jaki był Olek przed 
spotkaniem z drużyną osób niepełnosprawnych? 
Jaki był Olek po spotkaniu? Plakat z siecią skojarzeń 
wykonany z wykorzystaniem ikonek symbolizujących 
nastrój, rysunku dzieci oraz wypowiedzi słownych 
(zapisanymi przez uczniów lub nauczyciela). 
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utrwalające 

1. Gra w nietypowego Piotrusia – kogo możemy nazwać 
sportowcem? 
Wnioski z gry. Sformułowanie kolejnej rady dla 
sportowców (np. że sportowcem, trzeba chcieć być, 
niepotrzebne są do tego specjalne warunki fizyczne. 
Sportowcem może być każdy, kto chce.). 

2. Ćwiczenia językowe – kolejna rada dla sportowców. 
Na podstawie tekstu, formułowanie odpowiedzi  
na pytanie: „O co chodzi w sporcie?” Co jest 
najważniejsze w sporcie. 

3. Kibic i kibicowanie – jak można „zagrzewać  
do walki”? Festiwal okrzyków (praca w grupach; 
ćwiczenia językowe). 

4. Analiza słuchanego tekstu. Odpowiadanie  
na szczegółowe pytania. 

5. Wyrazy, które się lubią – co może być sportowe? 
Tworzenie związków wyrazowych z wykorzystaniem 
ilustracji. Zapisywanie powstałych wyrażeń  
na tablicy. (np. boisko sportowe, strój sportowy, 
zachowanie sportowe). 

sprawdzające 
1. Czytanie okrzyków kibiców. 
2. Karta pracy – kto to jest kibic. 
3. Karta pracy – dobre rady dla sportowca. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Sprawdzenie, czy odbywa się olimpiada sportowców 
niepełnosprawnych. 

2.  Zapisanie przynajmniej trzech dyscyplin uprawianych 
przez niepełnosprawnych sportowców. 

Termin realizacji: drugi tydzień października 

Uwagi 

Lektura miesiąca, 
Agnieszka Frączek, Słoń na hulajnodze, Wydawnictwo BIS, 
Warszawa 2005 
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Karta programowa nr 7, klasa 2 
 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Zdrów jak ryba 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi dialogowe i monologowe 

bez dodatkowych wyjaśnień, 
2) rozumie krótkie teksty użytkowe, 
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z 

obrazkowych słowników i encyklopedii, 
4) uczestniczy w rozmowie i w dyskusji, wyraża  

w prosty sposób swoje zdanie, 
5) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

6) przepisuje krótkie teksty. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 uzupełnia zdania na temat zdrowego trybu życia, 

 nazywa i kategoryzuje czynności, zachowań związane 
ze zdrowym trybem życia, 

 przepisuj lub zapisuje krótkie zdania – wnioski  
z dyskusji, 

  czyta tekst obrazkowo-wyrazowy na temat zdrowego 
trybu życia, 

 wykonuje refren piosenki „Witaminki” z repertuaru 
grupy „Fasolki”, 

 nazywa i krótko charakteryzuje zachowania 
prozdrowotne, 

 formułuje ustnie i pisemnie proste zdania, 

 uczestniczy w dyskusji na temat zdrowego trybu 
życia, 

 uzasadnia w dyskusji swoje zdanie. 

Kręgi tematyczne 

Zdrowie i sport 

 samopoczucie 

 umiejętności sportowe 
Ja i moi bliscy  

 umiejętności i zainteresowania 
Życie codzienne 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, potrawy) 
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powtórkowe 
1. Zabawa przypominająca rozumienie zasady 

interpretacji związków frazeologicznych  

dodające 1. Dyskusja na temat: Żeby zdrowym być, to trzeba: 
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Uczniowie samodzielnie przygotowują zestaw swoich 
propozycji uzupełnienia zdania na pojedynczych 
karteczkach, następnie wspólnie porządkują je i 
układają stosując technikę „słoneczka”. 

2. Podsumowanie dyskusji – ćwiczenia  umiejętności 
kategoryzowania. Odczytywanie zapisów w 
pojedynczych szeregach i szukanie wspólnej nazwy.  

3. Ćwiczenia w pisaniu – zapisanie w kolejności,  
ze względu na liczbę głosów w danej kategorii. 
Odczytanie zapisanych uwag, na temat tego,  
co dzieci uważają za ważne dla zdrowie. 

4. Ćwiczenia w czytaniu – czytamy „Notatki Agatki”. 
5. Rozmowa kierowana na temat zdrowia w oparciu  

o tekst i wcześniejsze wnioski z dyskusji.  
6. Słuchanie piosenki „Witaminki” – improwizacje 

gimnastyczne przy piosence. 

utrwalające 

1. Ćwiczenia w czytaniu tekstu obrazkowo – 
wyrazowego zawierającego informacje o zdrowym 
życiu. 

2. Przepisywanie wybranych zdań z poprzedniego 
ćwiczenia. 

3. Nauka refrenu piosenki „Witaminki”. 
 

Sprawdzające 

1. Ćwiczenia w czytaniu. Obrazkowy test wyboru. 
2. Wspólne wykonanie refrenu piosenki „Witaminki”. 
3. Praca plastyczna – „Zdrowy jak ryba”, indywidualne 

przygotowanie rysunków, deklarujących wybrane 
zachowanie prozdrowotne. Stworzenie ekspozycji 
prac plastycznych pod hasłem „Zdrowy jak ryba”. 
 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Zastosuję się do zadeklarowanych zasad zdrowego 
życia. 

Termin realizacji trzeci tydzień październik 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Agnieszka Frączek, Słoń na hulajnodze, Wydawnictwo BIS, 
Warszawa 2005 
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Karta programowa nr 8, klasa 2 
 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Tu aż huczy od zabawy 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami, 
2) przepisuje krótkie teksty, 
3) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
4) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się, 

5) na ogół pisze poprawnie ortograficznie, 
6) zna na pamięć kilka wybranych polskich wierszy. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 nazywa popularne zabawy, 

 buduje zdania proste rozwinięte, 

 opowiada o swoich ulubionych zabawach, 

 pisze/przepisuje zdania na temat bezpiecznej 
zabawy, 

 podkreśla w tekście zdania na określony temat, 

 recytuje wiersz/fragment wiersza „Skakanka” Juliana 
Tuwima, 

 stosuje w zdaniu odpowiednią formę rzeczownika (w 
bierniku lub dopełniaczu), 

 tworzy/dobiera wyrazy rymujące się, 

 wskazuje wyrazy z „o”, 

 znajduje uzasadnienie pisowni wyrazów  
z „ó” wymiennym. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Dom i otoczenie 

 podwórko, plac zabaw 

 ciekawe miejsca 
Życie codzienne 

 gry, zabawy, koła zainteresowań 
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powtórkowe 

1. Loteryjka zabaw. Inicjowanie i prowadzenie zabaw 
przez uczniów. Wśród nazw zabaw do wylosowania 
należy uwzględnić dobrze znane uczniom i lubiane 
przez nich. Zaproszenie do zabawy i instrukcja 
podawane w języku polskim. Uczniowie wspierają się, 
pomagają sobie wzajemnie. 

dodające 

1. Praca plastyczna. Uczniowie ilustrują siebie podczas 
ulubionej zabawy, następnie układają swoje prace, 
tworząc kompozycję „Ulubiony plac zabaw” (nie 
przyklejają swoich prac). (Do ćwiczenia można 
wykorzystać przygotowane przez nauczyciela 
ilustracje zabaw). 

2. Ćwiczenia językowe. Uczniowie opowiadają o swojej 
zabawie, tworząc zdania proste rozwinięte według 
podanego schematu. Ćwiczenia w określaniu relacji 
przestrzennych. 

3. Ćwiczenia językowe, grupowanie. Bezpieczny i 
ciekawy plac zabaw – łączenie kartek z podobnymi 
zabawami, szukanie nazw generalnych do zbioru 
zabaw, tworzenie kącików. Dopasowywanie 
nazw/Samodzielne nazywanie ich.  

4. Ćwiczenia dramowe. Ożywiony plac zabaw. 
Przedstawienie w ruchu ulubionej zabawy. Stop 
klatka. Wypowiedzi uczniów na temat „zatrzymanej 
czynności”. 

5. Ćwiczenia w pisaniu. Zapisywanie/przepisywanie 
nazw czynności wykonywanych podczas zabaw.  

6. Dyskusja ustrukturyzowana. Ćwiczenia językowe. 
Uczniowie, odwołując się do stworzonego modelu 
placu zabaw, dyskutują na temat bezpieczeństwa 
podczas zabawy. Schemat dyskusji: Co robić, aby 
bezpiecznie się bawić? Czego nie robić, aby 
bezpiecznie się bawić? Ćwiczenia w poprawnym 
stosowaniu biernika i dopełniacza ze względu  
na formę zdania (twierdzenie, przeczenie). 

7. Słuchanie wiersza „Skakanka” Juliana Tuwima. 

utrwalające 

1. Ćwiczenia w czytaniu i rozumieniu tekstu. Karta pracy 
– uczniowie wycinają fragmenty wiersza. Podczas 
głośnego czytania utworu przez nauczyciela, układają 
fragmenty we właściwej kolejności. 

2. Nauka deklamacji. Uczniowie głośno czytają 
fragmenty wiersza, następnie cały wiersz, zgodnie  
z demonstrowaną przez nauczyciela intonacją 
zdaniową i akcentem wyrazowym. 

3. Wskazanie i zestawianie ze sobą wyrazów, które  
się rymują. Rytmiczne czytanie. 
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4. Nauka wiersza na pamięć z zastosowaniem 
mnemotechniki (wyrazy, które się rymują). 

5. Zabawa ruchowa do piosenki „Guma  
do podskoków” z repertuaru Majki Jeżowskiej. 

6. Ćwiczenia w pisaniu. Przepisywanie zdań – zasad 
dobrej i bezpiecznej zabawy. 

7. Ćwiczenia zapisu ortograficznego. Wyszukiwanie  
w tekście wiersza wyrazów z ó”. Odwzorowywanie 
przestrzenne wyrazów, np. z użyciem skakanki. 
Przepisywanie wyrazów do zeszytu. 

8. Karta pracy – czytanie tekstu, w którym wyrazy  
z wymiennym „ó” występują w „formie wyjaśniającej 
zasadę pisowni”. Podkreślanie tych wyrazów. 

sprawdzające 

1. Grupowa recytacja wiersza z wykorzystaniem ruchu, 
zabawy ze skakanką.  

2. Karta pracy – dobieranie/ dopisywanie wyrazów, 
które się rymują.  

3. Wskazywanie w tekście zdania, które dotyczą zasad 
bezpiecznej zabawy. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Opis słowno-obrazkowy wybranego placu zabaw. 

Termin realizacji: czwarty tydzień października 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Agnieszka Frączek, Słoń na hulajnodze, Wydawnictwo BIS, 
Warszawa 2005 
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Karta programowa nr 9, klasa 2 
 

Blok tematyczny Słońce listopada mrozy zapowiada. 

Temat zajęć dydaktycznych Czar wspomnień 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe 

bez dodatkowych wyjaśnień, 
2) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
5) przepisuje krótkie teksty, 
6) opowiada o tradycjach swojej rodziny, tworzy własne 

drzewo genealogiczne, posługuje się terminami 
określającymi pokrewieństwo. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta proste teksty, wspierając się ilustracjami, 

 odpowiada na pytania do krótkiego tekstu 
literackiego (ks. Jana Twardowski, Co wiesz o swojej 
rodzinie?), 

 tworzy według schematu drzewo genealogiczne, 

 przepisuje krótkie zdania, 

 opisując swoją rodzinę posługuje się m.in. terminami: 
pradziadek, prababcia, ciocia, wujek, stryjek, 
stryjenka, 

 opisuje portret nieznanego człowieka, przypuszcza, w 
jakim okresie żył/żyje (bardzo dawno, dawno, 
niedawno, teraz), 

 wyjaśnia, czym jest święto 1 listopada w polskiej 
tradycji. 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Życie codzienne 

 kalendarz, miesiące 
Ja i moi bliscy 

 najbliższa rodzina 
Wiedza o Polsce 

 Polonica w miejscu zamieszkania 
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powtórkowe 
1. Swobodne wypowiedzi nt. jak czcimy święta  

(co szczególnego robimy w tym dniu). 

dodające 

1. „Drzewo genealogiczne nieznanej rodziny” – 
uczniowie losują obrazki z postaciami z różnych 
okresów i w różnym wieku. Na przygotowaną przez 
nauczyciela planszę, podzieloną na części: bardzo 
dawno, dawno, niedawno, teraz. Dzieci, w grupach, 
przyporządkowują zdjęcia do danej kolumny.  

2. Ćwiczenia językowe – prezentacja. Uczniowie 
przedstawiają swoją propozycję, uzasadniają wybór 
(próby opisu postaci).  

3. Praca plastyczna - tworzenie drzewa genealogicznego 
– łączenie różnymi kolorami postaci, które mogą być 
ze sobą spokrewnione. /Wybór pomiędzy osobami, 
które żyły bardzo dawno, dano, niedawno, żyją 
teraz/. 

4. Czytanie tekstu  z „Notatek Agatki”.  
5. Rozmowa na temat: „Jedni się rodzą, inni umierają”. 

/Proponowany tok narracji: Dzień urodzin 
obchodzimy, aby cieszyć się, że ktoś jest z nami. 
Odwiedzamy go w tym dniu i składamy życzenia. Jest 
też taki dzień szczególny – 1 listopada, w którym 
wspominamy tych, których już nie spotkamy. 
Wówczas kładziemy kwiaty na ich grobach i zapalamy 
znicze/. 

6. Kartka z kalendarza. 1 listopada – Dzień Wszystkich 
Świętych; 2 listopada – Zaduszki. 

7. Opowiadanie nauczyciela o listopadowych świętach. 
Wskazanie na ich szczególną rolę w tradycji polskiej. 

8. Cmentarze w światłach – oglądanie zdjęć z polskich 
cmentarzy w dniu 1 listopada (w tym groby sławnych 
osób). 
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utrwalające 

 
1. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu – podpisywanie 

postaci w powstałym drzewie genealogicznym, (np. 
pradziadek Olek, prababcia Ania). 

2. Rozmowa na temat, czy dzieci zauważyły,  
że w rodzinie jest tak, że ciągle się ktoś rodzi;  
czy doświadczyły też śmierci członka rodziny. 

3. Czy wspominają kogoś, kto odszedł, kto umarł? 
4. Niekończąca się opowieść o rodzinie – uczniowie 

siadają w dwóch kręgach (wewnętrznym  
i zewnętrznym). Wewnętrzny jest mniejszy –  
to opowiadacze. Każdy z opowiadaczy otrzymuje 
ilustrację przedstawiającą kolejne etapy w życiu  
(np. dziecko w wózku, dziecko idące do szkoły, mama  
w pracy, mama, która opiekuje się dziadkiem. 
Karteczki są przemieszane. Kartek z niemowlęciem 
jest  
co najmniej o dwie więcej niż pozostałych.). 
Wewnętrzny krąg opowiada improwizowaną historię 
rodziny, która się nie kończy. Ważne – pierwszy i 
ostatni opowiadacz mają ilustracje z małym 
dzieckiem. 
lub  

5. Praca plastyczna z wykorzystaniem ilustracji z 
kolorowych gazet: co to znaczy, że „stale się rodzi 
rodzina.” 

6. „Kochamy tych, co się rodzą i pamiętamy o tych, 
którzy odeszli” - co szczególnego można zrobić  
1 listopada (także daleko od grobów rodzinnych, 
bliskich osób). /Zmodyfikowany metaplan – co mogę 
zrobić ja; co mogą zrobić inni – nasza klasa, polska 
szkoła itp. Uczniowie wypowiadają się, rysując swoją 
propozycję na małych karteczkach, następnie 
przyklejają ją w odpowiednim miejscu na 
metaplanie./ Jeśli nauczyciel uzna za właściwe, dzieci 
wspominają tych, którzy z ich rodziny umarli, a o 
których rozmawia się w domu. 

7. Poszukiwanie informacji. Wspólne poszukiwanie 
informacji na temat, czy są na cmentarzu w miejscu 
zamieszkania polskie groby, które można odwiedzić  
1 listopada. 
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sprawdzające 

1. Kto jest kim w rodzinie – scenki dwuosobowe,  
z prezentacją fikcyjnych członków rodziny,  
z nazywaniem stopnia pokrewieństwa (ciocia, wujek, 
stryj stryjenka, kuzynka). 

2. Czytanie krótkich zdań – karta pracy „Opis polskiego 
cmentarza 1 listopada”. 

 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Poznanie imion swoich pradziadków, bliskich 
krewnych. 

Termin realizacji: pierwszy tydzień listopada 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Eliza Piotrowska, Legenda o rogalach świętomarcińskich,  
Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2010 
 
Rymowana, zabawna, z głębokim przesłaniem, opowieść o 

piekarzu Walentym, świętym Marcinie oraz 

świętomarcińskich rogalach. 
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Karta programowa nr 10, klasa 2 
 

Blok tematyczny Słońce listopada mrozy zapowiada 

Temat zajęć dydaktycznych Jesteśmy gromadą 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami,  gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) recytuje wiersze, stosując pauzę i intonację, 
4) przepisuje krótkie teksty, 
5) opisuje polski pejzaż z uwzględnieniem pór roku oraz 

obyczaje związane z tymi porami roku. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta tekst historyczny, 

 opowiada o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 

 charakteryzuje postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Wiedza o Polsce 

 symbole narodowe 

 znani Polacy 

 Polonica w miejscu zamieszkania 
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powtórkowe 
1. Przypomnienie legendy o początkach państwa 

polskiego. 

dodające 

1. Ważne postacie w historii Polski – album ucznia. 
2. Wysłuchanie nagrania przemówienia Józefa 

Piłsudskiego o śmiechu (w Notatkach Agatki). 
3. „Kim jest ten pan zza tuby?” – swobodne 

wypowiedzi. Próby charakterystyki 
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utrwalające 

1. Czytanie tekstu z przemówienia Piłsudskiego. 
2. Praca plastyczna – wykonywanie tuby, do której 

mówił Dziadek. 
3. „Improwizacje przez tubę” – przemówienia dzieci: 

jaką radość sprawia na to święto; jak możemy je 
uczcić. 

4. Kartka z kalendarza – 11 listopada 1918 roku  
i 11 listopada …. roku. 

5. Nauka wybranej piosenki patriotycznej. 

sprawdzające 
1. Roześmiana gromada – świętujemy w klasie  

11 Listopada. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wspomnienia rodzinne związane z obchodami  
11 Listopada. 

Termin realizacji: drugi tydzień listopada 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Eliza Piotrowska, Legenda o rogalach świętomarcińskich,  
Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2010 
 
Rymowana, zabawna, z głębokim przesłaniem, opowieść o 

piekarzu Walentym, świętym Marcinie oraz 

świętomarcińskich rogalach. 
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Karta programowa nr 11, klasa 2 
 

Blok tematyczny Słońce listopada mrozy zapowiada 

Temat zajęć dydaktycznych Tradycyjne katarzynki i andrzejki 

Wymagania szczegółowe 

 
Uczeń: 

1) rozumie proste teksty literackie wspierane 
ilustracjami,   gestami,  rekwizytami  i  inne  teksty  
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy; 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  o  

własnych  doświadczeniach,  opisuje  ludzi,  
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

4) formułuje życzenia, 
5) przepisuje krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 tworzy wyrazy pochodne do wyrazu „wróżka”, 

 używa we właściwym kontekście słowa „wróżyć”, 

 opowiada o polskich tradycjach andrzejowych  
i katarynkowych, 

 wskazuje w wierszu nazwy przedmiotów, 

 prawidłowo pisze wyrazy z „rz” po spółgłosce „d”, 

 uczestniczy w zabawach – wróżbach andrzejkowych. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Za
d

an
ia

 d
yd

ak
ty

cz
n

e,
  

m
et

o
d

y 
i f

o
rm

y 
p

ra
cy

 powtórkowe 
1. Zabawa ruchowo-muzyczna. Nauczyciel w roli wróżki, 

która zapowiada: „Czary, mary, wosku, lanie 
zaczynamy czarowanie”.  

dodające 

1. Ćwiczenie językowe – wyjaśnianie znaczenia słowa 
„wróżba”. Przybliżenie kontekstu używania tego 
terminu w polskiej tradycji ludowej. Wykorzystanie 
słownika języka polskiego. 

2. Bawimy się – wprowadzenie do tradycji katarzynek  
i andrzejek. Podkreślenie, że proponowane wróżby  
to zabawa i poznawanie tradycji.  

3. Ćwiczenia w pisaniu – przepisywanie wyrazu, 
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wskazywanie trudności ortograficznej. 
4. Ćwiczenia słowotwórcze – tworzenie wyrazów 

pokrewnych do wyrazu „wróżba”. 
5. Dramatyzowane opowiadanie nauczyciela  

o wróżbach z okazji katarzynek i andrzejek. 
Wykorzystanie dostępnych rekwizytów. Zaproszenie 
do zabawy. 

6. Czytanie fragmentu wiersza, recytowanego przez 
chłopców przed wróżbami. 

7. Słuchanie wiersza „Andrzejkowe wróżby” Bożeny 
Formy. 

utrwalające 

1. Zabawy andrzejkowe, np. Kim będę w przyszłości? Co 
cię czeka w najbliższej przyszłości? Wróżba  
z butami. 

2. Ćwiczenia w pisaniu – przepisywanie wyrazów  
z „rz” po „d” (jak w andrzejkach). 

3. Ćwiczenia w czytaniu. Podkreślanie nazw 
przedmiotów, powstałych podczas lania wosku. 

4. Praca plastyczna. Uczniowie rysują ilustrację swoich 
marzeń. Odwrócone kartki przekazują nauczycielowi, 
który miesza je i kładzie na środku koła. Uczniowie, 
siedzący w kręgu, losują kartki i mówią, co według 
nich życzy sobie autor pracy. 

 

sprawdzające 

1. Układanie fraz z wróżbami z rozsypanki wyrazowej. 
2. Zdania z luką – wyrazy z „rz” po spółgłosce „d”. 
3. Test prawda/fałsz – znaczenie i kontekst stosowania 

wyrazu „wróżba”. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Pozyskanie informacji na temat tradycji  
andrzejkowej lub jej braku w kraju zamieszkania 
ucznia. 

Termin realizacji: trzeci tydzień listopada 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Eliza Piotrowska, Legenda o rogalach świętomarcińskich,  
Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2010 
 
Rymowana, zabawna, z głębokim przesłaniem, opowieść o 

piekarzu Walentym, świętym Marcinie oraz 

świętomarcińskich rogalach. 
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Karta programowa nr 12, klasa 2 
 

Blok tematyczny Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi. 

Temat zajęć dydaktycznych Mikołaje są na świecie 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

3) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

5) przepisuje krótkie teksty, 
6) pisze z pamięci kilka wyrazów, 
7) opowiada o najważniejszych polskich świętach oraz 

związanych z nimi tradycjach. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami 
nauczyciela, 

 wykonuje refren piosenki „Święty Mikołaj” zespołu 
Arka Noego, 

 wypowiada się na temat wiersza Doroty Gellner 
„Prezent dla Mikołaja”, 

 opowiada o polskich zwyczajach mikołajkowych, 

 bierze udział w rozmowie na temat wartości tradycji 
mikołajkowych (zastanawia się nad przyjemnością 
otrzymywania i dawania prezentów), 

 przepisuje wyrazy i proste zdania. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Życie codzienne 

 ubranie, części garderoby 
Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
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powtórkowe 

1. Mikołajkowe wspomnienia – opowiadanie dzieci na 
temat swoich doświadczeń mikołajkowych. 

 

dodające 

1. Rebusy. Uczniowie samodzielnie rozwiązują rebusy  
i odczytują hasła lekcji: Mikołaj, mikołajki. 

2. Dyskusja techniką słoneczko. Uczniowie wypisują  
na małych karteczkach wszystko to, co kojarzy im się  
ze św. Mikołajem, następnie układają wokół napisu 
„Mikołaj” swoje karteczki. Następnie porządkują je  
w grupy i układają w „promyczki”. Omówienie 
skojarzeń. 

3. Ćwiczenie w rozumieniu ze słuchu. Uczniowie 
słuchają opowiadania nauczyciela o św. Mikołaju lub 
oglądają film pt. „Mikołaj, chłopiec, który został 
Świętym” na DVD. 

4. Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela. Pytania 
dotyczą informacji zawartych w wysłuchanym tekście 
(lub obejrzanym filmie). 

5. Słuchanie wiersza  Doroty Gellner „ Prezent dla 
Mikołaja”.  

utrwalające 

1. Historyjka obrazkowa. Uczniowie porządkują  
i numerują obrazki historyjki zgodnie z kolejnością 
zdarzeń w opowiadaniu. Opowiadają o św. Mikołaju. 

2. Ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. Uczniowie słuchają 
piosenki „Święty Mikołaj” zespołu Arka Noego. 
Czytają głośno fragment tekstu piosenki.   

3. Rozmowa na temat :Czy my również możemy być św. 
Mikołajami? Podkreślanie we fragmencie tekstu 
piosenki wyrazów oznaczających nazwy czynności 
(cieszą się, dostają, dają, rozdają). 

4. Co Mikołaj ma w swoim worku? – rozpoznawanie 
dotykiem przedmiotów (prezentów) znajdujących się  
w worku. Opisywanie kształtów, właściwości 
przedmiotu, nazywanie go. 

5. Ćwiczenia w pisaniu. Porządkowanie według alfabetu 
nazw prezentów, przepisywanie ich do zeszytów. 

6. Praca plastyczna. Wykonanie w grupach techniką 
kolażu, na dużym szary papierze, postaci św. 
Mikołaja. Wystawa prac.  

7. Ćwiczenia językowe. Wypowiadanie się na temat 
postaci Mikołaja. Opis postaci. 

8. Rozmowa na temat wiersza „Prezent dla Mikołaja”. 
Czytanie fragmentów utworu. Przepisywanie 
wyrazów. 
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sprawdzające 

1. Dyskusja na temat: Czego możemy nauczyć się od 
Świętego Mikołaja?  Swobodne wypowiedzi uczniów.  

2. Praca plastyczna „Mój prezent dla Mikołaja”.  
3. Gra domino – słownictwo związane z Mikołajem i 

zwyczajami mikołajkowymi. 
4. Rozsypanka wyrazowa. Uczniowie wycinają wyrazy, 

układają z nich zdania i wklejają do karty pracy. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wyszukiwanie informacji na temat zwyczajów 
mikołajkowych w kraju zamieszkania.  

 

Termin realizacji: pierwszy tydzień grudnia 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Liliana Bardijewska, Zielony wędrowiec,  
Wydawnictwo Ezop, Warszawa  2008 
 
Bajka o wędrówce zielonego Stworka przez świat. Opowieść 

o przyjaźni, tolerancji, pełna fantazji i ciepłego humoru. 
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Karta programowa nr 13, klasa 2 
 

Blok tematyczny Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi 

Temat zajęć dydaktycznych Bajki, które uczą 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  
o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

3) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
4) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

5) przepisuje krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 charakteryzuje śpiew ptaków, 

 uczestniczy w dyskusji, podając przykłady, 

 tworzy stopień wyższy i najwyższy przymiotników, 

 czyta proste zdania, 

 wyjaśnia, jak rozumie morał bajki (parafraza), 

 przepisuje krótkie zdania, 

 porządkuje określenia. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
Ja i moi bliscy 

 umiejętności i zainteresowania 
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powtórkowe 
1. Ptasi koncert – przypomnienie śpiewu ptaków.  
2. Zagadki „Jaki to ptak?” na podstawie wierszy o 

słowiku i szczygle. 
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dodające 

1. „W nietypowej sali koncertowej” – naśladowanie 
śpiewu słowika i szczygła. 

2. Charakterystyka śpiewu obu ptaków – pierwszy etap 
rozmowy przeprowadzony techniką burzy mózgów, 
drugi polega na uporządkowaniu określeń według 
schematu podanego przez nauczyciela  
(lub według karty pracy z podręcznika), mapa myśli. 

3. „Co się mówi o tych ptakach?” – czytanie wybranych 
przysłów, związków frazeologicznych, powiedzeń na 
temat omawianych ptaków.  

4. Próba oceny śpiewu obu ptaków z wykorzystaniem 
sporządzonej mapy myśli. Ćwiczenia językowe - 
tworzenie przymiotników w stopniu wyższym i 
najwyższym. 

5. Słuchanie bajki Ignacego Krasickiego „Słowik i 
szczygieł”. 

6. Wyjaśnienie nieznanych słów i konstrukcji 
językowych (rzekł, miernie, lepiej niż..) na przykładzie 
bliskim dzieciom użyć w zdaniu.  

utrwalające 

1. Ćwiczenia dramowe: Co oznacza śpiewać jak słowik, 
śpiewać jak szczygieł? 

2. Czytanie minikomiksu - rozmowa szczygła  
ze słowikiem. 

3. Ćwiczenia w rozumieniu tekstu - rozmowa ptaków w 
transkrypcji dzieci. Uczniowie w parach proponują 
swoje wypowiedzi, odzwierciedlające dialog słowika i 
szczygła. 

4. Jak śpiewa słowik? Jak nie śpiewa słowik? – wspólna 
praca. 

5. Jak chce śpiewać słowik? - dobieranie określeń 
jednowyrazowych. Ćwiczenia słownikowe. 

6. „Bajka – nauczycielka życia”. Dyskusja  
z wykorzystaniem przygotowanych przez nauczyciela 
argumentów (karta pracy). Jak mamy wykonywać 
nasze zadania? Co to znaczy? 

sprawdzające 

1. Dopasowywanie wyrażeń do powiedzenia „Śpiewać 
jak słowik”. Karta pracy. 

2. Czytanie z podziałem na role bajki Krasickiego. 
3. Praca plastyczna – „Śpiewam jak słowik, czyli uczę się 

jak ….”. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wysłuchanie wybranego (dostępnego) koncertu 
„Poznańskich słowików”.  

Termin realizacji: drugi tydzień grudnia 
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Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Liliana Bardijewska, Zielony wędrowiec,  
Wydawnictwo Ezop, Warszawa  2008 
 
Bajka o wędrówce zielonego Stworka przez świat. Opowieść 

o przyjaźni, tolerancji, pełna fantazji i ciepłego humoru. 
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Karta programowa nr 14, klasa 2 
 

Blok tematyczny Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi. 

Temat zajęć dydaktycznych Hej kolęda, kolęda! 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe 

bez dodatkowych wyjaśnień, 
2) rozpoznaje formy użytkowe, np. życzenie, 

zaproszenie, 
3) formułuje życzenia i zaproszenie, 
4) stosuje podstawowe formuły grzecznościowe, 
5) opowiada o najważniejszych polskich świętach oraz 

związanych z nimi tradycjach, 
6) porównuje polskie tradycje świąteczne ze świętami  

w kraju zamieszkania; zna na pamięć kilka wybranych 
polskich wierszy, piosenek, przysłów. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 opowiada o polskich tradycjach okresu Bożego 
Narodzenia (choinka, kolędowanie, szopka, opłatek), 

 wypowiada się, uzasadniając swoje zdanie, 

 formułuje zaproszenie i życzenia świąteczne, stosując 
podstawowe formuły grzecznościowe, 

 przygotowuje ozdoby choinkowe zgodnie z instrukcją 
nauczyciela, 

 śpiewa co najmniej jedną zwrotkę kolędy „Dzisiaj  
w Betlejem...”, 

 przepisuje tekst zaproszenia i życzeń. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
Ja i moi bliscy 

 najbliższa rodzina 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

 przyjaciele, koledzy 
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powtórkowe 1. Wspomnienia świąteczne – jak lubię spędzać święta. 
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dodające 

1. Sieć skojarzeń. Czym są święta? Gromadzenie 
słownictwa na podstawie przygotowanych fotografii  
z różnych sytuacji świątecznych (Świąt Bożego 
Narodzenia.) 

2. Rozpoznawanie i nazywanie symboliki okresu Bożego 
Narodzenia.  

3. Ćwiczenia w czytaniu. Stoliki zadaniowe. Każda grupa 
przygotowuje informacje o poszczególnych 
symbolach: choinka, opłatek, żłóbek, kolęda. 

4. Prezentacja poszczególnych grup. Rozmowa  
na temat tradycji polskiej i kraju zamieszkania.  

5. Praca plastyczna i konstrukcyjna. Wykonywanie 
łańcucha na choinkę według instrukcji. 

6. Słuchanie kolęd. 
7. Ćwiczenia językowe. Składanie życzeń. Komu, czego, 

w jakiej formie życzyć? Dobór tekstów ze względu na 
wiek adresata. 

utrwalające 

1. Ćwiczenia w czytaniu. Czytanie instrukcji wykonania 
łańcucha na choinkę. 

2. Praca w grupach. Wykonywanie ozdób. Proszenie  
o przybory, tłumaczenie tego, co się robi, w jaki 
sposób. 

3. Nauka kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Odczytanie, 
analiza słów.  

4. Ćwiczenia w pisaniu. Przepisywanie słów wskazanych 
jako trudne, niezrozumiałe. Zwrócenie uwagi na 
pisownię nazw własnych. 

5. Nauka na pamięć wybranych fragmentów kolędy. 
6. Śpiew kolędy z podziałem na partie solowe  

i chóralne. 
7. Ćwiczenia redakcyjne. Opracowanie zaproszenia  

na klasowe kolędowanie. 

sprawdzające 

1. Karta pracy – słowa, które pasują i słowa, które nie 
pasują do Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Wykonanie „pawiego oczka” zgodnie z instrukcją. 
3. Wskazanie nazw rzeczy potrzebnych do wykonania 

„pawiego oczka”. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Życzenia świąteczne dla rówieśników w Polsce (e-
mail; sms, kartka świąteczna). 

Termin realizacji: trzeci tydzień grudnia 
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Uwagi 

Lektura miesiąca  
Liliana Bardijewska, Zielony wędrowiec,  
Wydawnictwo Ezop, Warszawa  2008 
 
Bajka o wędrówce zielonego Stworka przez świat. Opowieść 

o przyjaźni, tolerancji, pełna fantazji i ciepłego humoru. 
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Karta programowa nr 15, klasa 2 
 

Blok tematyczny Miesiąc styczeń, czas do życzeń 

Temat zajęć dydaktycznych Polskie miasta w legendzie 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych 
bohaterów, 

3) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 
postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

4) pisze z pamięci pojedyncze zdania, 
5) opowiada wybrane legendy. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

  dobiera właściwe ilustracje do opowiadanej legendy, 

 wskazuje bohaterów i miejsce zdarzeń legendy „O 
hejnale Mariackim” oraz „Legendę lubelską o czarciej 
łapie”, 

 wskazuje na mapie Polski Kraków i Lublin, 

 czyta wybrane fragmenty legendy, 

 pisze z pamięci proste zdanie, 

 używa terminów: dzieje legendarne, prawda, 
zmyślenie (w kontekście fikcji literackiej), 

 buduje zdania z terminem „legenda”. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 
Język nauki 

 podstawowe terminy historyczne i geograficzne 

 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze 
(legenda)  
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1. Praca z mapą Polski. Wędrówki po mapie Polski. 
Miasta, które znamy. Pokazywanie na mapie miast 
polskich znanych uczniom. Przypomnienie artykulacji 
ich nazw  
i ortograficznego zapisu. Reguła zapisu wielką literą. 

dodające 
1. Konkurs: Czy znamy ten utwór? Słuchanie Hejnału 

Mariackiego. Próby identyfikacji utworu. 
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2. Opowieść (narracja ilustrowana filmem lub zdjęciami) 
o tym, gdzie we współczesnych czasach można 
usłyszeć Hejnał Mariaki. Wirtualny spacer po 
Krakowie w południe, hejnał z I programu radia 
polskiego. 

3. Czytanie legendy „O Hejnale Mariackim”. 
Wprowadzenie nauczyciela. 

4. Przybliżenie okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
Opowiadanie nauczyciela z wykorzystaniem osi czasu. 

5. Czytanie legendy z zaznaczeniem trudnych wyrazów, 
zwrotów, wyrażeń.  

utrwalające 

1. Hejnał i hymn – zapis wyrazów, wyjaśnienie 
znaczenia. Porównywanie melodii. 

2. Ćwiczenia językowe – dźwięczne „h”. Gromadzenie, 
zapisywanie wyrazów z „h”, artykułowanie ich. 

3. Zaznaczanie fragmentów opisujących wygląd łapy 
odbitej na stole. 

4. Określanie, które fragmenty wydają się 
prawdopodobne, które mogą być zmyślone. 

5. Ćwiczenia w definiowaniu wyrazów – mapa myśli  
z terminem „legenda” (co to jest, jakie informacje 
zawiera – prawdopodobne i ‘zmyślone’, przykłady 
legend, o czym opowiadają).  

sprawdzające 

1. Przyporządkowywanie nazw legend nazwom miast  
(z zastosowaniem legend polskich kraju 
zamieszkania). 

2. Początek legendy – przepisanie z wybranej legendy 
lub zredagowanie własnego tekstu. 

3. Wyrazy z „h” – podpisywanie obrazków. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Praca plastyczna – trębacz na wieży kościoła 
Mariackiego. 

2. Polskie miasta i ich historie – wędrówka wirtualna  
po wybranych miastach Polski. Czytanie informacji – 
ciekawostek historycznych. 

Termin realizacji: pierwszy tydzień stycznia 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Janina Porazińska, Szewczyk Dratewka,  
Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa  2011 
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Karta programowa nr 16,  klasa 2 
 

Blok tematyczny Miesiąc styczeń, czas do życzeń 

Temat zajęć dydaktycznych 
 

Przepis na… 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1. rozumie złożone polecenia, 
2. rozumie krótkie teksty użytkowe, 
3. rozpoznaje formy użytkowe, np. list, 
4. formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

5. z pomocą nauczyciela tworzy krótką wypowiedź (list). 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje proste czynności według instrukcji 
nauczyciela, 

 przepisuje tekst jednozdaniowy, 

 wymienia nazwy podstawowych artykułów 
spożywczych, potrzebnych do wykonania tortu 
marchewkowego, 

 z pomocą nauczyciela pisze krótki list zdaniami 
wyrazowo-obrazkowymi, 

 wypowiada się, podając argumenty. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 najbliższa rodzina 

 umiejętności i zainteresowania 
Życie codzienne 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, potrawy) 

 usługi (biblioteka) 
Zdrowie i sport 

 samopoczucie 
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powtórkowe 

1. Taniec „W murowanej piwnicy” w wersji 
integracyjnej. 

2. Rozmowa kierowana (np. z piłką lub kłębkiem wełny) 
nt. okazje do spotkań i przyjęć. 
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dodające 

1. Rysunek kredkami „Mój ulubiony tort”. Podpisywanie  
i tworzenie nazw według schematu: To jest tort 
malinowy…. . 

2. Rozmowa na temat, czy wszystkie dzieci mogą jeść 
słodkie ciasta. Czy wszystkie dzieci są takie same? 

3. Słuchanie opowiadania na podstawie Grzegorza 
Kasdepke „Marchewkowy tort”, z cyklu „Kacperiada”.  

4. Jak może smakować marchewkowy tort? – swobodne 
wypowiedzi. 

5. Jak można zrobić tort marchewkowy? Kto o tym 
może wiedzieć? Rozmowa na temat osób, których 
stan zdrowia wymusza określone zachowania.  

6. Debata na temat: Moda na tort … (jedna grupa 
wypowiada się na temat tortu marchewkowego, 
druga np. czekoladowego). 

 

utrwalające 

1. Ćwiczenia w pisaniu. List do mamy Martynki, z prośbą  
o przepis na tort marchewkowy. 

2. Czytanie przepisu (tekst wyrazowo-obrazkowy). 
3. Rozmowa na temat: Czy tort marchewkowy 

smakowałby Martynce, gdyby jadła go sama? 
4. Praca plastyczna. Przepis na co możemy uzyskać  

od Kacpra i jego taty? 
5. Wystawa „plastycznych przepisów na przyjaźń”. 

Przyjmowanie roli przewodnika po wystawie. 
6. Ćwiczenia w czytaniu opowiadania „Z notatnika 

Agatki”. 

sprawdzające 

1. Przepis na dobrą zabawę w gronie różnych dzieci – 
puzzle. 

2. Wspólnie wykonana zabawa, z uwzględnieniem 
różnych możliwości dzieci, przeprowadzona przez 
chętnego ucznia. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Domowy przepis na tort marchewkowy.  
 

Termin realizacji: drugi tydzień stycznia 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Janina Porazińska, Szewczyk Dratewka,  
Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa  2011 
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Karta programowa nr 17, klasa 2 
 

Blok tematyczny Miesiąc styczeń, czas do życzeń 

Temat zajęć dydaktycznych Zabawa karnawałowa 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, wyraża  
w prosty sposób własne zdanie, 

3) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 
literackimi i innymi tekstami kultury, 

4) zna na pamięć kilka wybranych polskich wierszy, 
piosenek i przysłów, 

5) rozpoznaje różnorodność tradycji kulturowej i 
szanuje odmienność innych narodów. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 opowiada o zwyczajach karnawałowych w Polsce  
i w kraju zamieszkania, 

 redaguje w dwóch językach zaproszenie na bal, 

 inicjuje i prowadzi wybraną zabawę karnawałową, 

 podejmuje próby wyjaśnienia terminu karnawał, 
wykorzystując przykłady i kontekst użycia, 

 wskazuje w tekście informacyjnym właściwe 
fragmenty, 

 projektuje (planuje) klasowy bal karnawałowy, 

 cytuje przysłowia (polskie i kraju zamieszkania) 
związane z okresem karnawału. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
Życie codzienne 

 gry, zabawy, koła zainteresowań 
Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
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powtórkowe 1. Pląs „Dwóm tańczyć się zachciało” 
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Dodające 

1. Opowiadanie z użyciem terminu „karnawał”. 
Wyjaśnianie znaczenia słowa poprzez analizę 
kontekstową. Mapa myśli – „karnawał” i przykłady 
użycia słowa.  

2. Karnawał a zabawa – przykłady zabaw lubionych 
przez uczniów. 

3. Ćwiczenia językowe. Uczucia towarzyszące zabawie – 
nazwy emocji, stanów. Rzeczowniki, przymiotniki  
i czasowniki w określaniu tego, co czuję. 

4. Czytanie tekstu o różnych zwyczajach 
karnawałowych. 

5. Co charakteryzuje karnawał w Polsce? – praca  
w grupach (ilustrowane informacje o tłustym 
czwartku, charakterystycznych potrawach „śledzik”, 
„podkurek”, „Podkoziołek”. 

6. Czytanie przykładowych przysłów związanych  
z okresem zapustów (karta pracy). 

 

Utrwalające 

1. Wyszukiwanie w tekście  informacji na temat 
zwyczajów karnawałowych w różnych kulturach. 

2. Zabawa ruchowa ze śpiewem, np. „Nazywają mnie 
poleczka”. 

3. Miniprojekt. Klasowy bal karnawałowy  
z zastosowaniem zwyczajów polskich i kraju 
zamieszkania. Zaplanowanie zabawy, przydział zadań, 
harmonogram wykonania. 

4. Praca plastyczna – graficzna oprawa zaproszenia na 
bal. Użycie form grzecznościowych w dwóch 
językach. 

5. Ćwiczenia redakcyjne – układanie tekstu  zaproszeń 
na bal. 

sprawdzające 

1. Prezentacja zaproszeń. Odczytywanie i przepisywanie 
tekstu. 

2. Wspólne zabawy – zmiana ról prowadzących i 
uczestniczących w zabawie. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Projekt stroju karnawałowego – opis. 

Termin realizacji: trzeci tydzień stycznia 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Janina Porazińska, Szewczyk Dratewka,  
Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa  2011 
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Karta programowa nr 18,  klasa 2 
 

Blok tematyczny Kiedy luty, obuj buty 

Temat zajęć dydaktycznych Jak powstała Warszawa? 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, 
2) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci , 
3) opowiada wybrane legendy. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta komiks z legendą o powstaniu Warszawy, 

 opowiada legendę o powstaniu Warszawy i stolicy 
kraju zamieszkania, 

 układa zdania/przepisuje zdania na temat wizerunku  
i atrybutów różnych syrenek, 

 wskazuje na mapie stolice: Polski i kraju 
zamieszkania, 

 poznaje inne legendy o Warszawie. 
 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Ja i moi bliscy 

 umiejętności i zainteresowania 
Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 
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powtórkowe 
1. Quiz. Opowieści o czasach legendarnych – 

przypomnienie znanych uczniom legend o powstaniu 
miast.  
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dodające 

1. Praca z mapą – wskazywanie na mapie Warszawy  
i stolicy kraju zamieszkania uczniów. 

2. Tworzenie i zapisywanie zdań z nazwami stolic. 
3. Opowiadanie nauczyciela wprowadzające do legendy 

o powstaniu Warszawy. Podanie imion bohaterów. 
4. Konkurs – w jakim słowie ukryły się imiona 

bohaterów?  
5. Czytanie przez nauczyciela legendy z zastosowaniem 

techniki stop klatka dla antycypowania przez uczniów 
treści utworu. 

6. Wyszukiwanie i wypisywanie z tekstu informacji  
o początkach Warszawy. 

utrwalające 

1. Praca plastyczna – jak sobie wyobrażam bohaterów 
legendy. 

2. Czytanie minikomiksu – legenda o Warsie i Sawie. 
3. Czytanie komiksu z podziałem na role. 
4. Opowiadanie nauczyciela/ opowiadanie uczniów  

o powstaniu stolicy kraju zamieszkania. 
5. Różne syrenki – porównywanie wizerunków syrenek: 

warszawskiej i znanej w kraju zamieszkania ucznia. 
Zwrócenie uwagi na atrybuty. 

6. Redagowanie opisów syrenek. Pisanie tekstu/ 
przepisywanie tekstu do zeszytu. 

sprawdzające 

1. Uzupełnianie informacji w legendarnej opowieści  
o powstaniu Warszawy. 

2. Krzyżówka – co wiem o Warszawie. 
3. Opowiadanie legendy o Warsie i Sawie. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Odnalezienie w zasobach np. internetowych innej 
legendy związanej z Warszawą i stolicą kraju 
zamieszkania. Przeczytanie jej, zapisanie w zeszycie 
tytułu i przepisanie najważniejszego, według ucznia, 
zdania.  

Termin realizacji: pierwszy tydzień lutego 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Maria Krüger, Karolcia,  
Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2007 
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Karta programowa nr 19, klasa 2 
 

Blok tematyczny Kiedy luty, obuj buty 

Temat zajęć dydaktycznych Chcieć to móc 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych 
bohaterów, 

4) z pomocą nauczyciela tworzy krótką wypowiedź. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje miejsce akcji opowiadania „Żegnaj, 
koraliku” z „Karolci” Marii Kruger, 

 porządkuje wydarzenia z opowiadania, 

 opowiada o przygodach Karolci, 

 charakteryzuje bohaterów opowiadania, 

 tworzy i zapisuje plan słowno-obrazkowy 
opowiadania, 

 wyjaśnia, na czym polegała moc niebieskiego 
koralika, 

 czyta wybrane fragmenty tekstu, prawidłowo 
akcentując wyrazy. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 przyjaciele, koledzy 
Dom i otoczenie 

 podwórko, plac zabaw 
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powtórkowe 

1. Skąd znam tego bohatera? – zagadki z postaciami  
z poznanych polskich lektur. 

2. Zabawy imionami – tworzenie zdrobnień od imion 
bohaterów lektur i imion uczniów. 
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dodające 

1. Opowiadanie nauczyciela wprowadzające w przygody 
Karolci – bohaterki książki Marii Kruger. Zwrócenie 
uwagi na wykorzystywanie niebieskiego koralika  
do zaspakajania banalnych potrzeb dzieci.  

2. Rozmowa na temat, co robią uczniowie, jeśli czegoś 
bardzo pragną. 

3. Czytanie rozdziału lektury, zatytułowanego „Żegnaj, 
koraliku”. W trakcie czytania zastosowanie techniki 
„stop klatka” i dopowiadanie przez uczniów 
możliwego dalszego ciągu.  

4. Co to znaczy „mieć skryte marzenia”? Szukanie 
bliskich słów (pokrewnych) do wyrazu „skrywać”.  

5. Sondaż na temat, czy Karolcia dobrze zrobiła, prosząc 
niebieski koralik o spełnienie skrytych marzeń dzieci. 
Czterech uczniów, wyposażonych w specjalnie 
przygotowaną ankietę (karta pracy) prosi o 
wypowiedzi innych uczniów, którzy przyklejają do 
ankiety wybrane ikonki (np. zgadzam się, nie zgadzam 
się, też bym tak zrobił/-a, powinna spełnić swoje 
marzenia). 

utrwalające 

1. Zabawa ruchowa. Improwizacje ruchowe do zmiennej 
muzyki, przedstawiające bawiące się dzieci na 
odzyskanym placu zabaw. 

2. Głośne chóralne czytanie wybranych fragmentów 
lektury. 

3. Wyszukiwanie w tekście wskazanych przez 
nauczyciela wyrazów. 

4. Ćwiczenia językowe i ćwiczenia w pisaniu. Pisanie 
próśb do koralika (mogą być wyrazy, wyrażenia, 
zdania, w zależności od możliwości uczniów. Można 
zastosować wzór zdania, odtwarzany przez uczniów).  

5. Czytanie wyników ankiety. Wspólny plakat. 
6. Dyskusja nt. Dlaczego koralik robił się blady? Kto 

może zastąpić niebieski koralik w spełnianiu marzeń?  
Co to znaczy „Chcieć to móc”?  

sprawdzające 

1. Zdania niedokończone. Uzupełnianie zdań 
dotyczących wydarzeń z rozdziału „Żegnaj, koraliku”. 

2. Praca plastyczna. Moje prośby do niebieskiego 
koralika. Uzupełnianie rysunków prośbami słownymi 
(przyklejanie lub przepisywanie wcześniej ułożonych 
tekstów). 

 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Zapisanie na kartce skrytego marzenia i ukrycie jej,  
tak aby móc ją przeczytać np. po roku. 

2. Zapytanie rodziców, czy można spełnić ich najskrytsze 
marzenie? 
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Termin realizacji: drugi tydzień lutego 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Maria Krüger, Karolcia,  
Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2007 
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Karta programowa nr 20, klasa 2 
 

Blok tematyczny Kiedy luty, obuj buty 

Temat zajęć dydaktycznych Od czasu do czasu 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń:  
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe  

bez dalszych wyjaśnień, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) rozumie krótkie teksty literackie i inne teksty kultury, 
4) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
5) przepisuje krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 pyta i odpowiada w języku polskim podczas 
grupowego wykonywania zadania, 

 wymienia, nazywa sposoby mierzenia czasu, 

 zaznacza w wierszu M. Konopnickiej fragmenty 
odpowiadające na pytania nauczyciela, 

 określa godziny, minuty w języku polskim, 

 używa określeń czasu wyrażonych przysłówkami (nie 
używając terminu „przysłówek”), 

 wykonuje mini projekt, pokazując zasady działania 
zegara słonecznego, 

 opowiada o zasadach działania zegara słonecznego i 
o innych sposobach mierzenia czasu, 

 wymienia imię króla Jana Sobieskiego – zwycięzcę 
spod Wiednia. 

 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Życie codzienne 

 kalendarz 
Wiedza o Polsce 

 znani Polacy 
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powtórkowe 

1. Przypomnienie piosenki „U zegarmistrza brzmi 
muzyka”, słowa Maria Terlikowska, muzyka Edward 
Pałłasz. 

2. Ile trwa minuta? – wykonywanie wybranej czynności 
przez minutę. Czas mierzy nauczyciel lub uczeń. 

dodające 

1. Jak ludzi mierzyli czas? – słuchanie (czytanie) tekstu  
z Notatek Agatki. 

2. Miniprojekt: Słońce w roli zegara. Na podstawie 
zgromadzonych przez nauczyciela materiałów 
uczniowie w grupach proponują sposoby określenia 
godziny podczas wycieczki po lesie. Nikt z obecnych 
nie ma zegarka. Uczniowie dysponują planszami – 
minimodelami zegarów słonecznych, drzew, słońca 
oraz bankiem wyrażeń. Zadaniem uczniów jest 
pokazanie, jak przesuwa się cień po płaskiej tarczy 
zegara wraz z ruchem słońca. Określają godzinę i 
porę dnia w poszczególnych układach słońca. Ważne, 
aby uczniowie w czasie wykonywania zadania 
rozmawiali, wymieniali informacje, pytali w języku 
polskim. (Miniprojekt, w zależności od umiejętności 
samodzielnej pracy uczniów, można ograniczyć  
do ułożenia historyjek, uwzględniając porę dnia.) 

3. Ćwiczenia językowe w określaniu godziny (zgodnie  
z zakresem ogólnych umiejętności dzieci) z 
wykorzystaniem modelu zegara. 

4. Słuchanie wiersza Marii Konopnickiej „Stary zegar od 
pradziada”.  

5. Puzzle – zegary świata. Układanie zegarów znanych 
na świecie, w tym pochodzących z Polski i kraju 
zamieszkania. 

 

utrwalające 

1. Wypowiedzi na podstawie tekstu z Notatek Agatki:  
Jak ludzie oznaczali porę dnia przed 
skonstruowaniem zegarów? 

2. Zabawa symulacyjna. Uczniowie w grupach układają 
plan dnia zgodnie ze wskazaniami zegarów 
słonecznych, odczytywanych w miniprojekcie (lub 
uczniowie „nastawiają” zegary zgodnie z instrukcją – 
opowieścią nauczyciela). 

3. Ćwiczenia językowe: jak często coś robię? 
Porządkowanie czynności wymienionych w 
poprzednim zadaniu według kryteriom – robię 
codziennie, od czasu do czasu, nigdy. Wytłumaczenie 
znaczenia wyrażeń. 
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4. Jak może wyglądać „gadanie” starego zegara? – 
konkurs (po wysłuchaniu pierwszej zwrotki wiersza). 

5. Wspólne czytanie wersów wiersza Tarcza moja, tak 
jak słońce, Biła sercem szczerozłotym i szukanie 
uzasadnienia dla porównania tarczy zegara i słońca. 
Odwołania do doświadczeń i plansz wykonanych  
w miniprojekcie. 

6. Jak „gadał” stary zegar? Podkreślanie w tekście 
wiersza odpowiedzi na pytanie.  

7. Opowieści zegara – o jakich czasach historycznych 
opowiada zegar, o jakim królu Polski wspomina? – 
opowieść nauczyciela. Uczniowie gromadzą 
słownictwo na określenie czasu: dawno temu, nie 
znamy tych czasów, w dawnym wieku. 

8.  Sposoby na mierzenie czasu. Dopasowywanie miary 
czasu do narzędzia (zegar, stoper, klepsydra, zegar 
słoneczny, kalendarz).  

 

sprawdzające 

1. Zakreślanie w tekście wyrazów, wyrażeń związanych z 
pomiarem czasu. 

2. Praca plastyczna – minikomiks na temat historii 
pomiaru czasu (np. Od cienia do stopera). 

3. Karta pracy – rozkład dnia. Przyporządkowanie 
czynności do godzin i pory dnia. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Ile sposobów mierzenia czasu znajdziesz w swoim 
domu?  

2. Jaki czas odmierza kalendarz? (dla zainteresowanych) 

Termin realizacji: trzeci tydzień lutego 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Maria Krüger, Karolcia,  
Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2007 
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Karta programowa nr 21, klasa 2 
 

Blok tematyczny W marcu jak w garncu 

Temat zajęć dydaktycznych Pogoda ducha 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, wyraża 

w prosty sposób własne zdanie, 
4) recytuje wiersze, 
5) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 

literackimi i innymi tekstami kultury. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta fragmenty wiersza J. Tuwima „Cuda i dziwy”, 

 recytuje fragment wiersza J. Tuwima śpiewa refren 
piosenki „Pogoda na uśmiech” z repertuaru zespołu 
„Fasolki”, 

 określa pogodę, używając przymiotników (bez 
stosowania terminu), 

 uzupełnia wyrażenie „pogoda na…”, 

 przekształca zadnia w czasie przeszłym na czas 
teraźniejszy, 

 formułuje zdanie, będące puentą wiersza, 

 zapisuje zredagowane zdanie. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
Środowisko naturalne 

 pogoda, pory roku 
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powtórkowe 
1. Skojarzenia do słowa „pogoda” – grupowe 

improwizacje plastyczne w rytm muzyki. 
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dodające 

1. Wysłuchanie piosenki „Pogoda na uśmiech”  
z repertuaru zespołu „Fasolki”. 

2. Ćwiczenia językowe – pogoda jaka? i pogoda na co? – 
wypowiedzi uczniów z zastosowaniem techniki 
„słoneczko” (w zależności od sprawności językowych 
dzieci, ćwiczenie można wykonać w oparciu  
o przygotowany bank wyrażeń lub przykłady 
samodzielnie podawanie prze uczniów). 

3. Nasz nastrój a pogoda w przyrodzie. Sposób poety  
na „pogodę ducha”. Słuchanie wiersza Juliana 
Tuwima „Cuda i dziwy”. 

4. „Czy ptaszki szczekają?”. Ćwiczenia językowe – 
przekształcanie wersów wiersza ze zmianą formy 
gramatycznej na czas teraźniejszy. Uczniowie losują 
zdania z wiersza, następnie odpowiadają na pytania 
kolegi, zmieniając formą gramatyczną. (Ćwiczenie 
można połączyć z zabawą: fragmenty wiersza 
wyklejone są wewnątrz koła; uczniowie np. kręcą się 
w koła, trzymając się za ręce. Ci, którzy zechcą, mogą 
się poruszać z zamkniętymi oczami. Na znak 
nauczyciela zatrzymują się i sięgają po cytat, 
znajdujący się najbliżej.) 

utrwalające 

1. Nauka refrenu piosenki. 
2. Ćwiczenia w rozumieniu tekstu. Kiedy jest pogoda 

„na żart, na biegi”. Kiedy pojawiają się na naszej 
twarzy piegi? Jaka pogoda opisana jest w piosence? 
Jaka pora roku? Dyskusja prowadzona w konwencji 
konkursu, prowadzonego w szybkim tempie,  
z punktowaną odpowiedzią. 

3. Ćwiczenia w czytaniu. Łączenie określeń pogody  
z odpowiednimi wyrażeniami pogoda na… 

4. Głośne czytanie cytatów z wiersza J. Tuwima. 
5. Czy opisane w wierszu sytuacje mogą zdarzyć się  

w rzeczywistości? – dyskusja. 
6.  Jaki ma pomysł poeta na „pogodę ducha” nawet 

wbrew pogodzie za oknem? – uczniowie w parach 
pokazują (np. zamykają oczy) i nazywają ten sposób. 

7. Wspólne redagowanie i zapisywanie odpowiedzi  
na wcześniej postawione pytanie. 

sprawdzające 

1. Wspólne śpiewanie refrenu piosenki. 
2. Praca plastyczna – pogoda, pogodne dziecko, 

pogodni ludzie. 
3. Karta pracy – przekształcanie zdań w z czasownikami 

w czasie przeszłym na czasowniki w czasie 
teraźniejszym. 
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dodatkowe 
(domowe) 

 
1. Nauka na pamięć wybranej zwrotki wiersza Tuwima 

„Cuda i dziwy” 
 

Termin realizacji: pierwszy tydzień marca 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Grzegorz Kasdepke, Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i 
nie tylko, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2010. 
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Karta programowa nr 22,  klasa 2 
 

Blok tematyczny W marcu jak w garncu 

Temat zajęć dydaktycznych Rozmowy z rówieśnikami 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 
postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

3) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 
literackimi i innymi tekstami kultury, 

4) rozpoczyna dyskusję i uczestniczy w dyskusji nad 
poznanymi tekstami kultury. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta dialogi z opowiadania, 

 pisze krótki dialog bohaterów, 

 opowiada w prosty sposób akcję opowiadania  
o Bolku i Lolku oraz opisuje postaci i relacje między 
nimi, 

 wskazuje w tekście fragmenty opowiadające o 
przygodach bohatera, 

 wyciąga wnioski z podanych informacji, wskazuje 
przyczynę niepowodzeń bohaterów, 

 proponuje rozwiązanie trudnej sytuacji, 

 rozpoczyna dialog na temat przygód Bolka i Lolka  
i uczestniczy w nim, 

 tworzy scenkę do filmu o Bolku i Lolku, 

 przepisuje proste teksty. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 
Technika, media 

 radio, telewizja, prasa, Internet 
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powtórkowe 

1. Zabawa „Dwóm tańczyć się zachciało”. 
2. Oglądanie krótkiego fragmentu przygód Bolka  

i Lolka. Rozmowa na temat, kim są bohaterowie 
filmu. Informacja nauczyciela o fascynacji dzieci 
przygodami Bolka i Lolka. 

dodające 

1. Konkurs: Co mówili bohaterowie obejrzanego 
fragmentu? Próba dialogów w parach. 

2. Aktywne słuchanie wprowadzenia nauczyciela  
do nowych przygód Bolka i Lolka – współczesnych 
historii pisanych przez różnych, lubianych pisarzy 
dziecięcych. 

3. „Częścią przygody jest rozmowa”  - czytanie dialogów 
Bolka i Lolka na podstawie opowiadania Wojciecha 
Bonowicza „Przerzutka” (w: Nowe przygody Bolka  
i Lolka, Znak Emotikon, Kraków 2011) 

4. Czytanie dialogów z podziałem na role (wykorzystanie 
oryginalnego tekstu lub komiksu z karty podręcznika). 

5. Ćwiczenia językowe. Podkreślanie w tekście 
niezrozumiałych słów.  

6. Rozmowa kierowana na temat tekstu (miejsce, 
bohaterowie, co się zdarzyło). 

 

utrwalające 

1. Ćwiczenia językowe. Użycie nowo poznanych słów  
w różnych zdaniach (rozumienie kontekstowe 
wyrazów). Praca w grupie przy wsparciu nauczyciela, 
wykorzystanie zróżnicowanych umiejętności 
językowych dzieci. 

2. Czytanie dialogów z różną interpretacją: bardzo 
smutno, wesoło, jak dziecko, jak mama, jak ktoś 
oficjalny (postać znana dzieciom) itp. 

3. Wyszukiwanie w tekście sytuacji, która pomogła 
bohaterom w spełnieniu życzeń („Musimy pomyśleć 
jedno i to samo…”). 

4. Dlaczego chłopcom nie spełniło się życzenie po raz 
pierwszy? – rozmowa. („Nasze życzenia zmiksowały  
się i dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.) 

5. Jak rozmowa pomogła braciom w osiągnięciu celu? 
Zapisanie wniosku. 

6. Bolek i Lolek w …. . Stworzenie filmu z przygodami 
Bolka i Lolka w miejscu zamieszkania dzieci. 
Przygotowanie opowieści dla rówieśników z Polski. 
Każdy uczeń rysuje, na kartce A4 ułożonej poziomo, 
przygodę Bolka i Lolka w jego okolicy (z dialogiem).  

7. Opowiadanie narysowanych historyjek – ujętych  
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w kadr filmowy. Numerowanie scenek – klatki 
filmowe, zostają ułożone we wskazanej przez dzieci 
kolejności. 

8. „Montaż filmu”. Sklejone kartki tworzą taśmę 
filmową, której końce zostają przyklejone do rolek po 
ręcznikach papierowych, folii lub innych o tym 
samym rozmiarze. 

9. Zabawa konstrukcyjna według instrukcji nauczyciela – 
własny telewizor. Wykonanie telewizora: w boku 
pudełka wytnijcie prostokątny ekran. Na dnie kartonu 
naklejcie nakrętki (np. z butelek po szampanie, 
przygotowane przez nauczyciela). Nałóżcie na nie 
rolki. Na górnych częściach rolek naklejcie inne 
nakrętki. (Ćwiczenie można potraktować jako mini 
projekt i przygotowywać z uczniami wcześniej.) 

sprawdzające 
1. Premiera filmu. Uczniowie dzielą się rolami  

i następuje pokaz filmu z dialogiem, efektami 
akustycznymi. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Jak możemy pochwalić się opracowanym filmem 
przed rówieśnikami z Polski? Rozmowa z rodzicami, 
wspólne szukanie rozwiązań. 

Termin realizacji: drugi tydzień marca 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Grzegorz Kasdepke, Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i 
nie tylko, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2010. 
 
Nowe przygody Bolka i Lolka, Wydawnictwo Znak 
Emotikon, Kraków 2011. 
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Karta programowa nr 23,  klasa 2 
 

Blok tematyczny W marcu jak w garncu 

Temat zajęć dydaktycznych Jajko mądrzejsze od kury 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie teksty literackie (zwłaszcza tworzone we 

współczesnej  polszczyźnie) i inne teksty kultury, 
2) rozpoznaje formy użytkowe, np. życzenia, 
3) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 

własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i sytuacje, 

5) z pomocą nauczyciela tworzy krótką wypowiedź, 
6) porównuje polskie tradycje świąteczne ze świętami w 

kraju zamieszkania. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta proste teksty literackie, 

 opowiada o najważniejszych polskich świętach oraz 
związanych z nimi tradycjach, 

 uczestniczy w dyskusji na temat symboli 
świątecznych, 

 uzasadnia swoje zdanie w dyskusji na temat „Co była 
najpierw – jajko czy kura”?, 

 opisuje pisankę wielkanocną, 

 układa/przepisuje zdania pojedyncze rozwinięte, 

 prowadzi/uczestniczy w zabawach wielkanocnych z 
jajkiem, 

 czyta komiks na temat zwyczajów wielkanocnych, 

 redaguje/układa z rozyspanki życzenia świąteczne, 
stosując formy grzecznościowe. 

 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
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powtórkowe 1. Zabawa ruchowa „Palma bije, nie ja biję”. 
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dodające 

1. Debata na temat „Co było najpierw – jajko czy kura? 
(Uczniowie deklarują jedną z dwóch tez i w grupach 
przygotowują argumenty do debaty. W roli sędziego 
występuje nauczyciel. Argumenty mogą mieć 
różnorodny charakter). 

2. Czytanie przygotowanych tekstów. Ciekawostki o 
jajku. Praca w grupach techniką stolików 
zadaniowych. 

3. Jajko jako symbol Wielkiej Nocy. Rozmowa na temat 
różnych symboli wielkanocnych.  

4. Rozmowa. Powiedzenia o jajku i o kurze, np. co to 
znaczy, że jajko jest mądrzejsze od kury. 

5. Słuchanie piosenki np. „Skacze drogą zając” 
(http://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8&
feature=relmfu; muzyka i słowa K. Bożek – Gowik). 

utrwalające 

1. Taniec z pisankami. Dzieci losują pisankę, na której 
znajduje się tekst i w rytm muzyki wymieniają się 
pisankami. W chwili zatrzymania muzyki uczniowie 
dobierają się w grupy zgodnie z kolorem pisanek i 
układają zdania w grupach. 

2. Ćwiczenie redakcyjne. Układanie tekstu ze 
zbudowanych zdań.  

3. Przepisywanie zdań do zeszytu. 
4. Czytanie komiksu o jajku i o kurze. 
5. Ćwiczenia redakcyjne – życzenia świąteczne. Zwroty 

grzecznościowe. 
6. Zadanie plastyczne – zdobienie pisanek. 
7. Zabawy ruchowe przy piosence wielkanocnej.  

sprawdzające 
1. Karta pracy – pisankowa układanka. 
2. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. 
3. Test „Co wiem o zwyczajach wielkanocnych?” 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Przyniesienie na kolejne zajęcia świątecznych kart 
wielkanocnych. 

Termin realizacji: trzeci tydzień marca 
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Uwagi 

Lektura miesiąca  
Grzegorz Kasdepke, Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i 
nie tylko, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2010. 
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Karta programowa nr 24,  klasa 2 
 

Blok tematyczny Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 

Temat zajęć dydaktycznych Świąteczny poranek 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) rozumie krótkie utwory literackie i inne teksty 

kultury, 
4) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 
5) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

6) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 
literackimi i innymi tekstami kultury. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 

 wskazuje wybrane fragmenty w krótkich utworach 
literackich i innych tekstach kultury. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy: 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
Dom i otoczenie: 

 zabawki 
Wiedza o Polsce:  

 święta i zwyczaje 

 Polonica w miejscu zamieszkania 
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powtórkowe 1. Zabawa ruchowa przy wielkanocnej piosence. 
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Dodające 

1. Nauka na pamięć refrenu piosenki „Skacze drogą 
zając”. 

2. Praca z tekstem. Oglądanie świątecznych kart 
wielkanocnych. Odczytywanie życzeń.  

3. Wybranie powtarzających się słów w życzeniach  
i wypisanie ich w karcie pracy. 

4. Samodzielne czytanie fragmentu I zwrotki wiersza K. 
I. Gałczyńskiego „Dzieci na Wielkanoc”. 

5. Rozmowa. Szukanie odpowiedzi na pytanie dzieci 
„Dlaczego dzwony tak głośno krzyczą?” 

6. Ćwiczenia redakcyjne. Dopasowywanie wypisanych 
wyrazów z kart świątecznych do pytań (Komu 
życzę?, Czego życzę? Z jakiej okazji?). 

7. Czytanie życzeń z tekstu piosenki. 
8. Praca plastyczna. Przygotowanie karty świątecznej  

i ozdobienie symbolami wielkanocnymi. 

utrwalające 

1. Zredagowanie życzeń świątecznych. 
2. Zabawy radosnego poranka wielkanocnego (Kto 

pierwszy ….?). 
3. Quiz wielkanocny – symbole świąt, co włożyć  

do wielkanocnego koszyczka…. 
4. Przygotowanie dekoracji z wykonanych kart 

świątecznych i ozdobionych pisanek. Przygotowanie 
do wielkanocnego składania życzeń w klasie.  

sprawdzające 

1. Przepisanie życzeń na przygotowaną kartę 
świąteczną. 

2. Karta pracy. Tradycyjne potrawy polskiego 
wielkanocnego stołu. 

3. Składanie życzeń w klasie. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Przekazanie rodzinie życzeń świątecznych z użyciem 
wyrażeń, zwrotów występujących w piosence. 

Termin realizacji: pierwszy tydzień kwietnia 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Eliza Piotrowska, Bajka o czasie, Wydawnictwo Literatura, 
Łódź 2009; ilustracje Magdalena Kozieł-Nowak 
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Karta programowa nr 25, klasa 2 
 

Blok tematyczny Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 

Temat zajęć dydaktycznych Przyjaciele z bajek 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 
4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

5) pisze według podanego wzoru proste teksty na znane 
mu tematy (np. związane z jego zainteresowaniami). 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta bajkę Ignacego Krasickiego „Przyjaciele”, 

 wyjaśnia nieznane słowa, 

 opowiada o losach zajączka z bajki Krasickiego, 

 opisuje bohaterów bajki, 

 wypowiada się na temat morału utworu, 

 wskazuje w tekście zdania – przesłanie utworu, 

 podejmuje próby tworzenia własnej bajki  
o zwierzętach, 

 pisze zdania według wzoru. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy: 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

 przyjaciele, koledzy 
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 powtórkowe 1. Quiz – Bajki niezapominajki 

dodające 

1. Dramatyzowane opowiadanie nauczyciela 
„Pojedziemy w cudny kraj….”. Opowieść o tym, jak 
„cudny” jest kraj, w którym żyjemy, jak „cudna” jest 
Polska i jak cudowny jest świat naszej wyobraźni. 

2. Bajkowe podchody. Uczniowie po wskazówkach 
nauczyciela odnajdują ukryte fragmenty bajek. 
Szukając, zadają pytania w języku polskim, 
parafrazują odpowiedź nauczyciela i postępują 
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według wskazówek.  
3. Ciche czytanie odnalezionego fragmentu bajki. Próba 

dopasowania z banku podpowiedzi tytułu bajki. 
4. Głośne odczytywanie fragmentów bajek, weryfikacja 

dopasowania tytułu. 

utrwalające 

 
1. Plebiscyt na najpopularniejszą bajkę.  
2. Ćwiczenia twórcze językowe. Bajki dzieci piszą – 

tworzenie w grupie bajki inspirowanej ilustracją. 
3. Zapisywanie/przepisywanie najważniejszych 

(najładniejszych) zdań proponowanych przez dzieci. 
4. Ćwiczenia twórcze językowe Warsztat pisarza – 

rozyspanka zdaniowa. Liczenie wyrazów, łączenie 
wyrazów w grupy (wyraz określany i określające), 
wyrazy, które samo znaczą i wyrazy, które nie znaczą, 
zastanawianie się nad ich funkcją (układanie zdań z i 
bez wyrazów niesamodzielnych). Ćwiczenie ma 
charakter aktywnego doświadczania, odnajdywania 
desygnatów dla wyrazów, odwzorowywania ruchem, 
stanem czasowników.  

5. Ćwiczenia redakcyjne. Pisarz buduje zdanie – 
układanie zdań prostych z rozsypanki wyrazowej. 
Dostosowywanie do modelu. 

 

sprawdzające 
1. Gra dydaktyczna – bohater, rekwizyt, morał bajki. 
2. Karta pracy – kolejność wyrazów w zdaniu.  
3. Czego się nauczyliśmy – niedokończone zdania. 

dodatkowe 
(domowe) 

3. Opis według schematu przedmiotu z pokoju ucznia. 
1) To jest (co?) …… 
2) To jest (jaki? jaka? jakie?)……(co?)…… . 

Termin realizacji: drugi tydzień kwietnia 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Eliza Piotrowska, Bajka o czasie, Wydawnictwo Literatura, 
Łódź 2009; ilustracje Magdalena Kozieł-Nowak 
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Karta programowa nr 26, klasa 2 
 

Blok tematyczny Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 

Temat zajęć dydaktycznych Dzieci w ogrodzie 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 

własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i sytuacje, 

4) pisze według podanego wzoru proste teksty na znane 
mu tematy (np. związane z jego zainteresowaniami). 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu, 

 nazywa rośliny ogrodowe, opisuje je, 

 tworzy proste zdania z wyrażeniami przyimkowymi, 

 pisze, przepisuje proste zdania, 

 wskazuje w tekście niezrozumiałe słowa i podejmuje 
próby wyjaśnienia ich znaczenia. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Dom i otoczenie 

 podwórko, plac zabaw 

 ciekawe miejsca 
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powtórkowe 1.  Zabawa ruchowa. Co rośnie w ogrodzie? 

dodające 

1. Słuchanie tekstu: Opis ogrodu. (Wypowiedź 
nauczyciela lub na przykład wiersz Danuty Gellner „W 
ogrodzie”). 

2. Praca plastyczna. Nasz ogród. Narysowanie w 
grupach wybranych przez dzieci, nazwanych, ustnie 
opisanych roślin, drzew ogrodowych. Rysunki 
powinny być wykonane na papierze o rozmiarze co 
najmniej A3. 

3. Ćwiczenie konstrukcyjne: ogród w klasie. 
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Rozmieszczenie w różnych miejscach klasy 
wykonanych elementów ogrodu. Nazwanie roślin, 
miejsc, w których się znajdują („topografia ogrodu”). 

4. Zabawy symulacyjna. (Chętny uczeń szuka, z 
zasłoniętymi oczami,  dzieci do zabawy. Ćwiczone 
struktury językowe: „Stoję w ogrodzie i czekam na 
/imię dziecka/. Możliwe odpowiedzi: Ukryłem się 
pod../nazwa rośliny/; Schowałem się za…, Wiruję 
wśród…; Chodzę po…. Dzieci, odpowiadając, 
wykonują nazywane czynności. 

5. Słuchanie fragmentu wiersz Doroty Gellner „W 
ogródku”. 

utrwalające 

1. Zagadki, np. Co to jest? Czarne, złote, różowe, 
rozwijają się  
z pąków  ……….. duże i małe /z: „Róże” Doroty 
Gellner/; ……….do mycia głowy, do płukania gardła, 
żeby cię grypa nie zjadła /z: ks. Jan Twardowski, 
Rumianek/; Pośród gałązek suchych się plącze, 
wysnuł ją z siebie mały ……… / 
S. Szuchowska, H. Zdzitowiecka. 

2. Ciche czytanie fragmentów wiersza „W ogródku”. 
3. Ćwiczenia słownikowe – wskazywanie 

niezrozumiałych słów; tłumaczenie ich znaczenia 
poprzez tworzenie kontekstu, podpowiedzi. 

4. Praca z tekstem: Mieszkańcy ogródka – podkreślanie 
właściwych fragmentów w tekście. 

5. Ćwiczenia słownikowe. Kto dba o ogród? – ćwiczenia  
w tworzeniu wyrazów pokrewnych z rozsypanki 
sylabowej.  

6. Ćwiczenia twórcze – gdzie mieszkają krasnoludki? 
7. Wysłuchanie piosenki „Dbam o swój ogródek” 

http://skarbydzieci.pl/material/256,sample,piosenka
_dbam_o_swoj_ogrodek.html#.UHq23dl6n2Y. 

sprawdzające 
1. Dopasowanie nazw roślin do ilustracji. 
2. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Dbam o swój 

ogródek”. 

dodatkowe (domowe) 
1. Kwiaty wokół mojego domu – rozpoznanie, nazwanie 

polskimi odpowiednikami. Określenie zapachu 
nazwanych kwiatów. 

Termin realizacji: trzeci tydzień kwietnia 

http://skarbydzieci.pl/material/256,sample,piosenka_dbam_o_swoj_ogrodek.html#.UHq23dl6n2Y
http://skarbydzieci.pl/material/256,sample,piosenka_dbam_o_swoj_ogrodek.html#.UHq23dl6n2Y
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Uwagi 

Lektura miesiąca - 
Eliza Piotrowska, Bajka o czasie, Wydawnictwo Literatura, 
Łódź 2009; ilustracje Magdalena Kozieł-Nowak 
 

 



183 

 

Karta programowa nr 27,  klasa 2 
 

Blok tematyczny W maju jak w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Majowa jutrzenka 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe 

bez dodatkowych wyjaśnień, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych 
bohaterów, 

4) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 
5) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci i relacje między mini, a także świat 
przedstawiony w tekstach kultury, 

6) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 
literackimi i innymi tekstami kultury, 

7) opowiada o tradycjach swojej rodziny, tworzy własne 
drzewo genealogiczne, posługuje się terminami 
opisującymi pokrewieństwo. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 
postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

 opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 
postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy: 

 wygląd zewnętrzny 

 najbliższa rodzina 

 umiejętności i zainteresowania 
Środowisko naturalne: 

 pogoda, pory roku 

 język naturalny 
 



184 

 

Za
d

an
ia

 d
yd

ak
ty

cz
n

e,
  

m
et

o
d

y 
i f

o
rm

y 
p

ra
cy

 

powtórkowe 
1. Wykonanie poznanego w I klasie tańca „Krakowiaczek 

jeden”. 

dodające 

1. Miniprojekt: przygotowanie do uczczenia świąt  
2 i 3 Maja. Wykonanie polskich symboli narodowych; 
przygotowanie pieśni patriotycznych.  

2. Opowiadanie nauczyciela o historii święta 3 Maja  
i Światowym Dniu Polonii i Polaków za Granicą.  

3. Wybieranie spośród flag różnych państw flagi Polski  
i flagi kraju zamieszkania.  

4. Opis i porównanie flag. Podobieństwa i różnice. 
5. Nauka hymnu polskiego. 

 

utrwalające 

1. Mapa Polski. Odszukanie dużych miast na mapie 
Polski . 

2. Nauka pisania wyrażenia „flaga biało-czerwona”. 
3. Czytanie tekstu obrazkowo-wyrazowego. 

 

sprawdzające 

1. Wykonanie emblematów świątecznych.  
2. Przepisywanie wyrazów: czerwony, biały. 
3. Śpiewanie hymnu w połączeniu z odpowiednim 

zachowaniem.  
4. Wykonanie krakowiaka.  

dodatkowe 
(domowe) 

1. Rozmowa z domownikami o majowym świętowaniu 
w polskiej szkole. 

Termin realizacji: pierwszy tydzień maja 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci,  
Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2009 
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Karta programowa nr 28. Klasa 2 
 

Blok tematyczny W maju jak w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych 
 

Przygody młodego bociana 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta  

z obrazkowych słowników i encyklopedii, 
4) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się, wypowiada się płynnie, 

5) z pomocą nauczyciela tworzy krótką wypowiedź, 
6) opisuje polski pejzaż z uwzględnieniem pór roku oraz 

obyczaje związane z tymi porami roku. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje w tekście „Kajtkowe przygody” Marii 
Kownackiej odpowiednie fragmenty, 

 głośno czyta fragment opowiada z podziałem na role, 
stosując odpowiednią intonację, 

 stosuje w zdaniu wyraz „klucz” w wielu znaczeniach 

 tworzy/układa zdania proste, przestrzegając 
poprawnego  szyku, 

 opowiada o losach bohatera książki „Kajtkowe 
przygody”. 

Treści nauczania 
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Kręgi tematyczne 

Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
Język nauki 

 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku 

powtórkowe 

1. Zabaw ruchowa – ptaki w gnieździe i ptaki w locie. 
Naśladowanie ruchów i dźwięków. 

2. Słuchanie i naśladowanie dźwięków ptaków. 
Ćwiczenia słuchu fonemowego i sprawności 
artykulacyjnych. 

 

dodające 

1. Ćwiczenia językowe – różne formy wyrazu gniazdo. 
Wprowadzenie form przypadków zależnych 
rzeczownika gniazdo i tworzenie wyrazów 
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bliskoznacznych. 
2. Co się dzieje w gnieździe – podglądanie i opisywanie. 

Ćwiczenia z wykorzystaniem podręcznika, Internetu, 
wiedzy uczniów na temat ptaków. 

3. Słuchanie fragmentów lektury „Kajtkowe przygody” 
Marii Kownackiej. 

4. Kończenie fabuły opowiadania – co się stało z 
Kajtkiem, kiedy wypadł z gniazda. 

Utrwalające 

1. Wskazywanie w tekście lektury odpowiedzi na 
pytania dotyczące zachowań ptaków w gnieździe. 

2. Ćwiczenia językowe – nazwy członków rodziny, 
nazwy niedorosłych i dorosłych członków rodziny. 

3. Ćwiczenia w opowiadaniu ustnym – prezentacje z 
wykorzystaniem rekwizytów. Dalsze losy Kajtka… . 

4. Zabawa muzyczno-ruchowa: „Klucz”, czyli kiedy i jak 
odlatują ptaki. . Ćwiczenia rozumieniu wyrazów 
wieloznacznych. 

5. Praca plastyczna – ilustracja przedstawiająca rodzinę 
ptasią. Praca grupowa. 

6. Ćwiczenia w pisaniu. Tworzenie/przepisywanie zdań z 
opowieści uczniów o losie Kajtka. 

7. Ćwiczenia redakcyjne – zdania to układ wyrazów 
według określonego porządku. Odkrywanie w oparciu 
o przykładowe zdania poprawnego szyku wyrazów 
(bez stosowania terminów). 

sprawdzające 
1. Karta pracy – Tworzenie/ uzupełnianie zdań na temat 

Kajtkowych przygód. 
2. Czytanie z podziałem na role fragmentów lektury. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Praca plastyczna lub słowna na temat: Jakie ptaki i 
kiedy odlatują z Polski? Praca może mieć też 
charakter albumu. 

Termin realizacji: drugi tydzień maja 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci,  
Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2009 
 
Maria Kownacka, Kajtkowe przygody 
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Karta programowa nr 29, klasa 2 
 

Blok tematyczny W maju jak w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Kwiaty dla mamy 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta  

z obrazkowych słowników i encyklopedii, 
4) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się, wypowiada się płynnie, 

5) z pomocą nauczyciela tworzy krótką wypowiedź  
(opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie), 

6) recytuje wiersze, stosując pauzę i intonację. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje w wierszu odpowiednie fragmenty, 

 recytuje wiersz, 

 wyjaśnia znaczenie frazeologizmu „mieć zielono  
w głowie”, 

 z pomocą nauczyciela układa życzenia, 

 tworzy czasowniki dokonane. 

Treści nauczania 
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Kręgi tematyczne 
Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 

powtórkowe 

1. Zabaw ruchowa - majowa łąka. Naśladowanie 
odgłosów. 

dodające 

1. Zabawa „Gra w zielone”. 
2. Ćwiczenia językowe – mieć zielono w głowie - 

konkurs na wytłumaczenie frazeologizmu 
(podpowiedzi – wyrażenia przeciwstawne, typu: 
zielone owoce – dojrzałe owoce). 

3. Rozmowa o tym, co daje szczęście, jak sobie dzieci 
wyobrażają szczęśliwe chwile. Jak można okazywać 
zainteresowanie drugą osobą – opowieść o zasadach 
gry w zielone. 
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4. Słuchanie wiersza „Cała łąka dla mamy” Barbary 
Lewandowskiej. 

5. Redagowanie w grupie wypowiedzi na temat 
szczęścia, w oparciu o bank słówek, wyrażeń i model 
zdania. 

Utrwalające 

1. Wskazywanie w tekście wiersza odpowiedzi na 
pytania nauczyciela. 

2. Co to znaczy, że „damy mamie łąkę” – burza mózgów. 
3. Zabawa muzyczno-ruchowa: Zbieramy dary dla 

mamy. Ćwiczenia w tworzeniu trybu dokonanego 
(nazbierać). Wyjaśnienie znaczenia słowa „zbierać”  
w kontekście użytym w wierszu „gdy się kłopotów 
nazbiera”. 

4. Praca plastyczna – kosz z darami dla mamy. 
5. Ćwiczenia językowe – tworzenie zdań na wzór dwóch 

pierwszych wersów utworu (ćwiczenia w budowaniu 
zdań rozkazujących). 

6. Praca plastyczna - przygotowywanie kartki  
z życzeniami. 

7. Ćwiczenia redakcyjne - życzenia dla Mamy.  
8. Nauka fragmentu wiersza na pamięć (mogą być 

różne, wybrane przez dzieci fragmenty). 

sprawdzające 

1. Karta pracy – znaczenie wyrażenia „mieć zielono  
w głowie”. 

2. Rozsypanka wyrazowa – układanie życzeń dla mamy. 
3. Recytacja fragmentu wiersza. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Życzenia dla mamy. 

Termin realizacji: trzeci tydzień maja 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci,  
Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2009 
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Karta programowa nr 30, klasa 2 
 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych Nad polskim morzem 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe 

bez dodatkowych wyjaśnień, 
2) rozumie krótkie teksty użytkowe, 
3) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się, wypowiada się płynnie, 

4) pisze z pamięci (kilka wyrazów) (pojedyncze zdania) i 
ze słuchu (proste, krótkie teksty) (krótkie teksty), 

5) opisuje krajobrazy Polski: nadbałtycki. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje ćwiczenie według instrukcji, 

 buduje zdania z czasownikami w trybie rozkazującym, 

 podaje/ dobiera czasowniki o znaczeniu przeciwnym, 

 czyta proste zdania z instrukcji, 

 nazywa właściwości wody, 

 formułuje wnioski z doświadczenia (obserwacji), 

 wskazuje odpowiednie fragmenty w tekście  
o budowaniu zamków z piasku, 

 charakteryzuje wybrzeże Bałtyku. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 umiejętności i zainteresowania 
Język nauki 

 podstawowe terminy geograficzne 
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powtórkowe 
1. Przypomnienie wiersza „Leń” Jana Brzechwy. 

Kończenie wersów przez dzieci. 
2. Dyskusja, czy lenistwo daje szczęście. 
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dodające 

1. Pląs „Budujemy mosty”. 
2. Oglądanie i wypowiedzi na podstawie ilustracji 

przedstawiającej aktywność dzieci w budowaniu 
zamku z piasku na plaży nad Bałtykiem. Słuchanie 
wypowiedzi nauczyciela/ czytanego tekstu  
„Jak budować zamki z piasku?” 

3. Ćwiczenia redakcyjno-plastyczne: Powiem ci, jak to 
zrobić. Ustne redagowanie instrukcji wykonania 
zamku z piasku dla innej grupy. Praca grupowa. 
Wspomaganie wypowiedzi przygotowanymi 
rysunkami. W zależności od kompetencji językowych 
uczniów możliwość skorzystania z banku czasowniku, 
wyrażeń, zdań. 

4. Doświadczenie - Co jest niezbędne, aby powstał 
zamek z piasku? Próby usypania piasku suchego oraz 
piasku z wodą. (W zależności od warunków, 
doświadczenie można wykonać lub opisać). 

5. Wnioskowanie – wyszukiwanie przykładów z życia, 
udowadniających właściwości wody (przywieranie 
mokrej szklanki, mokrego lusterka do podłoża). 

6. Ćwiczenia językowe. Można tak albo tak. Szukanie 
wyrazów przeciwstawnych do czasowników 
zastosowanych w instrukcji. 

7. Wskazywanie na mapie polskich miast leżących nad 
Bałtykiem. 

utrwalające 

1. Sieć skojarzeń – co można budować?  
2. Ćwiczenia słownikowe – nazywanie 

zaobserwowanych właściwości wody. Porównywanie 
jej np. do kleju. Wykonanie mapy myśli „Woda 
klejem”. 

3. Zabawy symulacyjne – wykonywanie zamków z 
piasku według instrukcji uczniów. 

4. Ćwiczenia w pisaniu – zapisywanie /przepisywanie 
krótkiej instrukcji budowania zamków z piasku. 

5. Gdzie można budować zamki z piasku? – oglądanie 
przykładowych filmów - wędrówka po piaszczystych 
plażach nad Bałtykiem i plażach znanych dzieciom. 

6. Uczniowskie zamki – czytanie minikomiksu na temat 
budowania „zamków z wiedzy” przez uczniów.  

7. Wykonywanie folderu na temat Gdańska. 

sprawdzające 
1. Czytanie minikomiksu z podziałem na role. 
2. Karta pracy – rozsypanka zdaniowa. Instrukcja. 
3. Opis wybrzeża Bałtyku (na podstawie ilustracji). 
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Jaka jest woda? Jaki jest piasek? – opis porównawczy 
według wzoru/ samodzielny. 

Termin realizacji: pierwszy tydzień czerwca 

Uwagi 

Lektura miesiąca 
Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom,  
Nasza Księgarnia, Warszawa 2011 
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Karta programowa nr 31, klasa 2 
 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych Święto dzieci  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 
4) zna na pamięć kilka polskich wierszy. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje prostą dekorację według instrukcji 
nauczyciela, 

 czyta krótki tekst, z prawidłowym akcentem  
i intonacją, 

 recytuje współczesny tekst wierszowany, 

 komunikuje się z innymi uczniami, pozyskuje od nich 
informacje. 

 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 przyjaciele, koledzy 
Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
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powtórkowe 
1. Wspólny pląs, np. Pingwinek. 
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dodające 

1. Krótka historia Dnia Dziecka na świecie. 
2. Ćwiczenia językowe. Kiedy, gdzie obchodzony jest 

Dzień Dziecka. 
3. Przygotowanie do klasowej inscenizacji według 

minisztuki Z. Dmitrocy, „Wielka afera w koszu  
z zabawkami” (wyd. ORPEG PCN).  

4. Pierwsze czytanie sztuki. 
5. Ustalenie, jakie rekwizyty będą potrzebne. Ćwiczenie 

rozumienia ze słuchu. Precyzyjna informacja 
nauczyciela – didaskalia do sztuki. 

6. Praca plastyczno-konstrukcyjna. Przygotowanie 
rekwizytów zgodnie z instrukcją nauczyciela. 

7. Przydział ról (może być kilka osób w jednej roli, tak 
aby każdy uczestniczył w inscenizacji). 

 

utrwalające 

1. Dyskusja. Dzień Dziecka w kraju zamieszkania  
i w Polsce – daty, formy obchodzenia. 

2. Czytanie i interpretacje tekstów. 
3. Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe. 
4. Praca plastyczno-konstrukcyjna. Wykonanie 

dekoracji, scenografii. 
5. Inscenizacja. Próba z rekwizytami. 

 

sprawdzające 1. Prezentacja przedstawienia. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Gdzie możemy pokazać nasze przedstawienie?  - 
rozmowa z rodzicami. 

 

Termin realizacji: drugi tydzień czerwca 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom,  
Nasza Księgarnia, Warszawa 2011 
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Karta programowa nr 32, klasa 2 
 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych W redakcji „Świerszczyka” 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta  

z obrazkowych słowników i encyklopedii, 
4) formułuje w miarę spójną wypowiedź na znane mu 

tematy oraz z poznanymi utworami literackimi 
i innymi tekstami kultury, 

5) pisze według podanego wzoru proste teksty na znane 
mu tematy (np. związane z jego zainteresowaniami). 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta teksty z polskiego czasopisma dla dzieci, 

 wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją nauczyciela, 

 rozpoczyna i kontynuuje rozmowę z rówieśnikami, 
wykonując wspólną pracę, 

 stosuje wielka literę w tytułach czasopism, 

 pisze samodzielnie proste wypowiedzi – rymowankę, 
reklamę, wypowiedź kilkuzdaniową na znany temat, 

 projektuje stronę klasowego czasopisma. 
 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Ja i moi bliscy 

 zainteresowania, hobby 
Technika, media 

 radio, telewizja, prasa, Internet 
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powtórkowe 
1. Co czytamy? – prezentacja ulubionych czasopism 

(tradycyjnych i internetowych). 
 

Dodające 

1. Wyjaśnienie terminu „redaktor” i „redakcja”  
z wykorzystaniem ilustracji (lub filmu z redakcji). 
Domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu. 

2. W redakcji polskiego czasopisma dla dzieci – kolaż  
z tytułów, przykładowych stron polskich czasopism 
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dla dzieci.  
3. Czytanie tytułów czasopism. Analiza pisowni (wielka 

litera). 
4. Tytuł naszego czasopisma – ćwiczenia redakcyjne. 

Przepis na dobry tytuł (liczba słów w tytule). 

utrwalające 

1. Świerszczyk – pismo z tradycją. Porównanie wydania 
sprzed kilkunastu lat ze współczesnym. 
(http://www.swierszczyk.pl/historia.html). 

2. Czytanie w grupach przykładowych tekstów  
ze Świerszczyka (wiersz, opowiadanie, humor, 
definicje i ciekawostki naukowe). 

3. Praca plastyczna – ilustracja lub reklama 
opracowywanego tekstu. 

4. Strona z naszego czasopisma – ćwiczenia redakcyjne. 
Przygotowywanie w grupach tekstów do klasowego 
czasopisma: wiersz, artykuł, ciekawostka, humor. 

5. Kompozycja wspólnego czasopisma, kompozycja 
strony (layout). Korekta (grupowa) treści.  

6. Prace redakcyjne. Przyklejanie powstałych utworów, 
uzupełnianie rysunkami, hasłami. 

7. Opracowanie stopki redakcyjnej. 
(W zależności od możliwości technicznych  
i umiejętności uczniów, powstałą pracę można 
zeskanować i zamieścić np. na stronie szkoły). 

 

sprawdzające 

1. Czytanie wybranych fragmentów z polskich 
czasopism. 

2. Krótkie dyktando z tytułami czasopism. 
3. Prezentacja opracowanego czasopisma. 

 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Lektura Świerszczyka lub innego czasopisma 
(dostępnego w Internecie). 

 

Termin realizacji: trzeci tydzień czerwca 

Uwagi 

Lektura miesiąca -  
Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom,  
Nasza Księgarnia, Warszawa 2011 
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Karta programowa nr 33, klasa 2 
 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych Jedziemy na wakacje 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) pisze według podanego wzoru proste teksty na znane 

mu tematy (np. związane z jego zainteresowaniami), 
2) opisuje krajobrazy Polski: nadbałtycki, nizinny, 

wyżynny, górski. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 śpiewa poznaną piosenkę, 

 tworzy schemat mapy Polski, 

 opisuje wybrane ciekawostki turystyczne, 

 przepisuje /zapisuje proste zdania, 

 wskazuje na mapie Polski Wisłę, Morze Bałtyckie, 
góry, 

 planuje wakacyjną podróż po Polsce, 

 przekonuje innych do podróży w wybrane miejsce  
w Polsce. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 
 

Podróże i turystyka 

 wakacje 

 ciekawostki turystyczne 

 komunikacja 
Język nauki 

 podstawowe terminy geograficzne 
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powtórkowe 1. Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg z daleka”. 
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dodające 

1. Miniprojekt. Ciekawe podróże po Polsce. 
2. Wybór z przygotowanych atrybutów turystycznych 

charakterystycznych dla gór, jezior, morza (ilustracje 
lub przedmioty). Praca w grupach. 

3. Praca konstrukcyjna. Wykonanie dużej mapy Polski 
na konturze przygotowanym przez nauczyciela  
(z zaznaczoną linią Wisły i granicami kraju).  
Z niebieskiej krepiny uczniowie wykonują Morze 
Bałtyckie i linię Wisły, brązową – góry; niebieską – 
jeziora, np. na Mazurach. Indywidualizując pracę, 
można wybrać miejsca w Polsce znane dzieciom. 

4. Każda z grup, na podstawie przygotowanych przez 
nauczyciela informacji, prezentuje swój region, 
podając m.in. nazwę, położenie, krótką 
charakterystykę. 

5. Ćwiczenia w pisaniu. Przepisywanie / zapisywanie 
informacji na temat wybranych regionów Polski. 

utrwalające 

1. Planowanie wycieczki w dany region – kiedy, czym się 
tam dostaniemy, co ze sobą musimy zabrać 
(nawiązanie do ćwiczenia 2.). 

2. Oglądanie krótkich filmów o wybranych regionach 
Polski. 

3. Ćwiczenia w czytaniu. Inne ciekawe miejsce  
w Polsce – rzecz o „kraju, w którym pływają statki  
po trawie, a miasta budowano w kształcie człowieka 
/…/”. (Opowieść o Kanale Elbląskim, wrocławskich 
krasnoludkach i Zamościu). 

4. Praca z mapą. Próba lokalizacji poznanych miejsc  
na mapie Polski (zgodnie ze wskazówkami 
nauczyciela, z użyciem nazw kierunków, stron 
świata). 

5. Nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki „Ach…, 
jakie piękne” (nazwa regionu, w zależności  
od wyboru kierunku podróży).  

sprawdzające 

1. Wirtualna podróż po Polsce – kula.pl. 
2. Zapraszam Cię na wycieczkę – wypowiedzi uczniów 

mające na celu przekonanie innych do wspólnej 
podróży do…. . 

 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Album wakacyjny z opisami miejsc i własnych 
przygód. 
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Termin realizacji: czwarty tydzień czerwca 

Uwagi 

Lektura miesiąca  
Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom,  
Nasza Księgarnia, Warszawa 2011 
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Karta programowa nr 1 – klasa 3 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

Wrzesień rozpoczyna jesień. 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

Witajcie w polskiej szkole 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste/ złożone wypowiedzi dialogowe  

i monologowe, 
2) rozumie krótkie utwory /utwory literackie i inne 

teksty kultury, 
3) uczestniczy w rozmowie i prostej dyskusji, wyraża  

w prosty sposób własne zdanie, 
4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

5) z pomocą nauczyciela/ tworzy krótką wypowiedź 
(pamiętnik). 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 nazywa miejsca turystyczne w Polsce i kraju 
zamieszkania, wskazuje je na mapie, 

 nazywa charakterystyczne pamiętniki z wakacji, 

 opowiada o ciekawostkach turystycznych Wrocławia, 

 opowiada o niezwykłym pomniku krasnali we 
Wrocławiu, 

 czyta/ płynnie czyta tekst o Wrocławiu, 

 wskazuje cechy charakterystyczne dla pamiętnika, 

 tworzy zdania w czasie przeszłym, 

 poprawnie stosuje w zdaniu liczebniki w zakresie 50, 

 pisze z pomocą nauczyciela/pisze samodzielnie swój 
pamiętnik. 

Treści Kręgi tematyczne 

Podróże i turystyka 

 wakacje 

 ciekawostki turystyczne 
Życie codzienne 

 moja klasa i szkoła 
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powtórkowe 

1. Zabawa powitalna „Wszyscy są, witam was”. 
2. Zabawa „Loteryjka imion”. 
3. Zabawa tematyczna: „Sklepik z wakacyjnymi 

pamiątkami”. Rysowanie kredkami pamiątek  
z różnych miejsc, w których dzieci spędzały wakacje. 
Urządzanie sklepiku. Zabawy w kupowanie pamiątek. 
Przypomnienie liczebników.  

dodające 

1. Rozmowy na temat wakacyjnych przeżyć  
na podstawie „zakupionych” w sklepiku pamiątek  
z wakacji. Nazywanie miejsc i wskazywanie ich  
na mapie. 

2. Czytanie tekstu „Z pamiętnika Filipa. Wakacyjny 
Wrocław.” - zaznaczanie w tekście nazw miejsc  
i czynności wykonywanych przez Filipa. 

3. Opowiadanie nauczyciela ilustrowane albumami 
(filmem) o ciekawych miejscach Wrocławia. 

4. Ćwiczenia słowotwórcze (pamięć, pamiętnik,  
ku pamięci…). 

5. Rozmowa na tematy: Co to jest pamiętnik?  
Po co piszemy pamiętnik? Uszanowanie prawa  
do tajemnicy zapisanej w pamiętniku. 

 

Utrwalające 

1. Ćwiczenia w głośnym czytaniu tekstu z użyciem 
własnego imienia. 

2. Ćwiczenia w mówieniu: „Jeden dzień z moich 
wakacji”. 

3. Ćwiczenia redakcyjne – „Z mojego pamiętnika…” 
Uzupełnianie karty pracy. 

4. Czytanie rymowanek – wpisów do dziecięcych 
pamiętników. 

sprawdzające 

1. Ćwiczenia w tworzeniu wpisów do pamiętnika. 
Uzupełnianie rymowanek wyrazami.  

2. Ćwiczenia w czytaniu. Tworzenie nowych wyrazów z 
wyrazu: „wrocławianka – karta pracy (rok, noc, kawa, 
ława…).  

3. Quiz – co wiem o Wrocławiu? 
4. Ćwiczenia redakcyjne – „ Z mojego wakacyjnego 

pamiętnika…” – samodzielne przygotowanie kartki  
z pamiętnika. 
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Nauka czytania tekstu „Z pamiętnika Filipa” 
2. Rysowanie ilustracji do własnej kartki z pamiętnika. 

Termin realizacji: pierwszy tydzień września 

Uwagi 

Książka na wrzesień: 
Maria Ewa Letki „Tajemnicze sprawy”, Wydawnictwo Bajka, 
Warszawa 2009 
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Karta programowa nr 2 klasa 3 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

Wrzesień rozpoczyna jesień. 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

Gry i zabawy sportowe 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone/rozbudowane polecenia, 
2) rozumie krótkie teksty użytkowe, 
3) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się, wypowiada się płynnie. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 po samodzielnej lekturze instrukcji gry, odpowiada na 
pytania związane z zasadami gry w „dwa ognie”, 

 nazywa dyscypliny sportowe związane z piłką, 

 uczestniczy w grze według instrukcji pisemnej, 

 prowadzi grę zespołową zgodnie z przeczytaną 
instrukcją. 

 podaje słowa rymujące się/ układa wersy piosenki 
kibica, 

 podaje zasady bezpiecznej gry w dwa ognie, 

 przepisuje/pisze zasady bezpiecznej gry w dwa ognie. 

Treśc
i 

Kręgi tematyczne 

Zdrowie i sport 

 umiejętności sportowe 
Dom i otoczenie 

 podwórko, plac zabaw 
Życie codzienne  

 gry i zabawy, koła zainteresowań 
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powtórkowe 

1. Zabawy na powitanie. Uczniowie ustawiają się w 
kole. Przekazują sobie lekką piłkę wypowiadając 
jednocześnie słowa powitania, pozdrowienia, 
przypominają sobie swoje imiona. 

2. Zabawa „Wyścig piłek”. 
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dodające 

1. Rozmowa na temat znanych dzieciom dyscyplin 
sportowych. 

2. Ćwiczenia słownikowe - nazywanie dyscyplin 
sportowych związanych z piłką. (Karta pracy, 
ćwiczenia typu: koszykówka – gra w kosza, piłka 
nożna – gra w nogę…). 

3. Słuchanie opowiadania nauczyciela o popularnej 
wśród rówieśników w Polsce grze: „Dwa ognie”. 

4. Ćwiczenia w czytaniu – praca w grupach. Uczniowie 
otrzymują instrukcję gry, czytają ją w zespole i 
omawiają zasady gry. 

5. Praca z tekstem. Na dużej planszy do gry wybrani 
przez nauczyciela uczniowie wskazują miejsca 
opisane w instrukcji. Dzieci pod nadzorem 
nauczyciela rozmawiają o zasadach obowiązujących 
w czasie gry.  

6. Ćwiczenia słownikowe. Wyjaśnienie terminów: 
„sportowe zachowanie”, „kibicowanie”. Przykłady 
„sportowego” i „niesportowego” zachowania, 
dobrego i złego kibicowania. 

7. Nauka piosenki kibica. (Np. „Czy wygrywasz, czy nie”  
lub „Róża czerwona”). 

utrwalające 

1. Podział na zespoły. Ustalenie nazw i barw zespołów. 
Przydział ról w drużynie. Wybór „matki” i kapitana 
drużyny. 

2. Ćwiczenia redakcyjne - układanie piosenki „dobrego” 
kibica według wzoru.  

3. Ćwiczenia konstrukcyjne, wykonywanie „daszków 
kibica” (cięcie papieru według instrukcji, przykładanie 
szablonu, kolorowanie barwami drużyny). 

4. Prezentacja zespołów. 
5. Czytanie instrukcji gry – praca indywidualna (ostatnie 

przygotowanie przed meczem). Odpowiedzi na 
pytania zamieszczone pod tekstem instrukcji. 

sprawdzające 

1. Mecz w „dwa ognie”. Rozgrywka powinna odbyć się  
w przygotowanym wcześniej, bezpiecznym miejscu. 
Nauczyciel może być sędzią. 

2. Sportowe zakończenie meczu, podziękowanie sobie  
za wspólną grę. 

3. Omówienie zachowań uczniów. 
4. Samoocena zawodnika i kibica. (karta pracy). 
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dodatkowe (domowe) 

1. Wyszukanie informacji na temat polskich 
sportowców grających w piłkę, znanych na świecie. 

2. Wyszukanie informacji na temat sportowców w kraju 
zamieszkania uczniów, grających w piłkę, znanych na 
świecie. 

3. Przygotowanie się do prezentacji w klasie. 

Termin realizacji: drugi tydzień września 

Uwagi 

Książka na wrzesień: 
Maria Ewa Letki „Tajemnicze sprawy”, Wydawnictwo Bajka, 
Warszawa 2009 
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Karta programowa nr 3 klasa 3 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

Wrzesień rozpoczyna jesień. 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

„Wolność, Tomku, w swoim domku” 
 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie teksty literackie, zwłaszcza pisane 

współczesną polszczyzną, 
2) czyta na głos prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) przepisuje wyrazy i proste zdania, 
4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opisuje ludzi, 

miejsce, sytuacje, 
5) poznaje klasyczne teksty polskiej literatury dziecięcej. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

  rozmawia na temat dobrego sąsiedztwa po lekturze 
wiersza „Paweł i Gaweł”, 

 wyjaśnia niezrozumiałe zwroty, zastępuje je znanymi, 

 wymienia cechy bohaterów wiersza, cechy dobrego 
sąsiada (przymiotniki), 

 czyta głośno wiersz, prawidłowo akcentując wyrazy. 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Dom i otoczenie 

 pomieszczenia, meble 
Życie codzienne  

 gry, zabawy 
Ja i moi bliscy 

 przyjaciele, koledzy 
Język nauki 

 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku 
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powtórkowe 

1. Zabawa dydaktyczna „Jak dobrze mieć sąsiada” 
Dzieci stoją w 2 kołach – koło wewnętrzne przesuwa 
się w rytm muzyki w prawo, zewnętrzne – w lewo.  
W momencie przerwania muzyki dzieci się zatrzymują  
i witają się w dowolny sposób – sąsiad z koła 
wewnętrznego z sąsiadem z koła zewnętrznego. 
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dodające 

2. Ćwiczenia w czytaniu i budowaniu zdań. Układanie 
zdań z rozsypanki: „Lepszy sąsiad bliski niż brat 
daleki” – czy rzeczywiście? 

3. Ćwiczenia w słuchaniu tekstu. 
Nauczyciel czyta tekst wiersza Aleksandra Fredry 
„Paweł i Gaweł”. Uczniowie podkreślają w tekście 
zwroty i wyrazy niezrozumiałe, wyjaśniają je i 
zapisują.  

4. Ćwiczenia gramatyczne.  
Omówienie cech bohaterów, uczniowie dobierają 
przymiotniki do konkretnego bohatera. 

5. Rozmowa - „Jak dobrze mieć sąsiada” 
Rozmowa na temat wad i zalet, jakie niesie ze sobą 
sąsiedztwo oraz tego, jak należy współżyć z 
sąsiadami. 

6. Ćwiczenia gramatyczne.  
Rozwijanie zdań. 

 

utrwalające 

1. Samodzielne czytanie tekstu. 
Uczniowie samodzielnie czytają tekst „We wspólnym 
domu”, wyjaśniają, co to znaczy wytrącić kogoś  
z równowagi – karta pracy. 

2. Uzupełnianie zdań – liczebniki porządkowe 
Uczniowie uzupełniają zdania liczebnikami 
porządkowymi w odpowiedniej formie. 

3. Ćwiczenia gramatyczne. Przymiotniki – cechy 
dobrego sąsiada. Uczniowie określają cechy dobrego 
sąsiada, zapisują przymiotniki oddzielając je 
przecinkami. 

4. Pokój moich marzeń – makieta. 
Wykonanie makiety pokoju swoich marzeń. 

 

sprawdzające 

1. Wspólna recytacja. 
Wspólna recytacja fragmentów wiersza „Paweł i 
Gaweł” – ilustracja ruchem. 

2. Ćwiczenia słowotwórcze 
Zastępowanie w zdaniach zwrotów używanych 
dawniej zwrotami używanymi obecnie – karta pracy. 

3. Inscenizacja. 
Próby inscenizacji wiersza „Paweł i Gaweł”. 

4. Samodzielne czytanie zdań. 
Czytanie zdań ze zrozumieniem – ilustrowanie treści 
tekstu. 

5. Rozwijanie zdań. 
Nauczyciel podaje zdanie proste, wskazani uczniowie 
rozwijają je (ustnie). 
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dodatkowe 
(domowe) 

 
1. Uczniowie rysują przekrój pionowy przez dom, w 

którym mieszkają oraz opisują jego poziomy. Mogą 
zilustrować pomieszczenia znajdujące się na 
wybranym poziomie . 

2. Nauka czytania wiersza poznanego na lekcji. 

Termin realizacji: trzeci tydzień września 

Uwagi 

Książka na wrzesień: 
Maria Ewa Letki „Tajemnicze sprawy”, Wydawnictwo Bajka, 
Warszawa 2009 
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Karta programowa nr 4 klasa 3 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

Wrzesień rozpoczyna jesień. 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

Czas latawców 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie rozbudowane polecenia, 
2) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, 
3) poprawnie wypowiada słowa, 
4) czyta na głos poprawnie i wyraziście prosty krótki 

tekst, 
5) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
6) pisze z pamięci kilka wyrazów. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela, 

  wypowiada się na temat różnych materiałów i 
określa ich przydatność do budowy latawca, 

 poprawnie wypowiada słowa: strząsał, sprzątał, 

 czyta na głos wiersz Z. Dmitrocy „Wrzesień”, 

 wyszukuje w tekście wiersza i instrukcji budowy 
latawca wyrazy wskazane przez nauczyciela, 

 Samodzielnie zapisuje wyrazy w karcie ćwiczeń. 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Życie codzienne  

 kalendarz (miesiące) 

 gry, zabawy, koła zainteresowań 
Ja i moi bliscy 

 umiejętności, zainteresowania 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
Dom i otoczenie 

 podwórko, plac zabaw 
Środowisko naturalne 

 pogoda, pory roku 
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powtórkowe 

1. Zabawa  „Cztery kąty” . Przypomnienie nazw pór 
roku. Nauczyciel umieszcza napisy z nazwami pór 
roku w 4 kątach sali dydaktycznej. Opowiada o 
zjawiskach przyrody występujących w Polsce, 
charakterystycznych dla kolejnych pór roku. 
Uczniowie gromadzą się pod odpowiednim napisem.  
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dodające 

1. Słuchanie i swobodne wypowiedzi dzieci na temat 
wiersza Z. Dmitrocy „Wrzesień”. 

2. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Pracowity wrzesień. 
Wypisywanie z wiersza nazw czynności września  
z podziałem z określeniem czasu. 

3. Ćwiczenia artykulacyjne. Nauka poprawnego 
wymawiania  słówek: strząsał, sprzątał. 

4. Giełda pomysłów -  Jakie zabawy wrzesień może 
zaproponować dzieciom? 

5. Ćwiczenia w mówieniu – jak wygląda latawiec  
i dlaczego może wznosić się do góry? 

6. Ćwiczenia w mówieniu  - z czego można zrobić 
latawiec? Nazwy materiałów, czytanie, zaznaczanie 
tych, które mogłyby być użyte do zrobienia latawca. 
Dotykanie i określanie cech różnych materiałów 
zgromadzonych przez nauczyciela. Wypowiedzi na 
temat przydatności tych materiałów do  wykonania 
latawca. Wykorzystanie słownictwa: papier, folia, 
blacha…. 

 

utrwalające 

1. Czytanie instrukcji wykonania latawca. Podkreślanie  
w tekście nazw czynności, nazw materiałów.  

2. Ćwiczenia w mówieniu -  jak zrobię latawiec? 
Czytanie instrukcji. Zamiana formy czasownika, 
wypowiedź w pierwszej osobie ( narysuję, wytnę…). 

3. Zabawa taneczno - ruchowa  ze śpiewem „Dwóm 
tańczyć się zachciało…” . 

 
 

sprawdzające 

1. Ćwiczenia w projektowaniu latawca. 
2. Ćwiczenia w mówieniu – jaki będzie mój latawiec? 

Opowiadanie z wykorzystaniem wypełnionej karty 
opisu latawca. 

3. Ćwiczenia w  konstruowaniu latawca według 
instrukcji. Wykorzystanie przygotowanych wcześniej 
materiałów – praca w grupach. 

4. Rozmowa o tradycji puszczania latawców w różnych 
krajach. Prezentacja latawców zrobionych w Chinach 
(zdjęcia). 

5. Ćwiczenia redakcyjno – plastyczne . Wspólne 
przygotowanie plakatu zapraszającego uczniów 
innych klas do udziału w „Święcie latawca” (np. w 
kolejnym tygodniu po lekcjach szkolnych). 
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Zrobienie latawca z rodziną i zachęcenie 
domowników do wspólnych zabaw z latawcem. 

2. Nauka czytania wierszyka poznanego na lekcji. 

Termin realizacji: czwarty tydzień września 

Uwagi 

Książka na wrzesień: 
Maria Ewa Letki „Tajemnicze sprawy”, 
Wydawnictwo Bajka, Warszawa 2009 (Rozdział 6 
pt. „Latawiec”) 

Literatura uzupełniająca: 
Agnieszka Frączek . „Latawiec” w: 
„Chichopotam”, Wydawnictwo Bis, Warszawa 
2010 
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Karta programowa nr 5, klasa 3 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 

Temat zajęć dydaktycznych Wybiera się jak sójka za morze 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) opisuje polski pejzaż z określeniem pory roku, 
2) rozumie proste teksty literackie pisane współczesną 

polszczyzną, 
3) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, 
4) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
5) na ogół pisze poprawnie ortograficznie. 

 

Osiągnięcia ucznia 

 opisuje polski pejzaż jesienny, 

 po lekturze wiersza rozmawia o polskiej przyrodzie 
jesiennej, 

  uzupełnia ćwiczenie informacjami wyszukanymi  
w tekście wiersza, 

 pisze poprawnie nazwy ptaków. 

Treści Kręgi tematyczne 

Środowisko naturalne 

 pogoda, pory roku 

 rośliny i zwierzęta 

Życie codzienne: 

 kalendarz, miesiące 
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powtórkowe 

1. Zmienne pory roku – przypomnienie z 

wykorzystaniem ilustracji charakterystycznych cech 

czterech pór roku w Polsce i w kraju zamieszkania. 

dodające 

1. Quiz  - „Jak zmienia się jesienią polska przyroda?”. 
2. Czytanie wiersza o październiku. „Październik” 

Zbigniewa Dmitrocy. 
3. Analiza wiersza. Wyjaśnienie tytułu. 
4. Ćwiczenia w czytaniu. Wyszukiwanie wyrazów  

w tekście. Uzupełnianie tabeli z informacjami  
o zmianach zachodzących w październikowej 
przyrodzie (rzeczownik w mianowniku  
i dopełniaczu; co jest w październiku, a czego nie 
ma…). 

5. Ustny opis polskiego pejzażu jesiennego  
z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. 

6. Zabawa plastyczna – ilustrator. Uczniowie 
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wykorzystują słownictwo zgromadzone w ćwiczeniu i 
rysują ilustrację do wiersza (co jest?). 

utrwalające 

1. Słuchanie opowieści nauczyciela o wędrówkach 
ptaków, ilustrowanego zdjęciami ptaków. Wśród 
omawianych ptaków jest sójka… 

2. Ćwiczenia słownikowe -  Co może oznaczać 
powiedzenie: „Wybiera się jak sójka za morze”? 

3. Ćwiczenia słownikowe. Wyjaśnienie wieloznaczności 
słowa klucz. 

4. Zabawa ruchowa „Odlatujące ptaki”  
z wykorzystaniem wyrażeń, ptaki lecą kluczem, lub 
ptaki lecą stadem. 

5. Czytanie tekstu „ Z pamiętnika Filipa” . 
6. Ćwiczenia w pisaniu. Podkreślanie w tekście nazw 

ptaków i przepisywanie ich ze zwróceniem uwagi na 
pisownię. 

Sprawdzające 

1. Słuchanie wiersza J. Brzechwy pt. „Sójka”. 
2. Ćwiczenia w przepisywaniu tekstu: „Wybiera się sójka 

za morze, ale wybrać się nie może.”. 
3. Wypełnianie krzyżówki z nazwami ptaków. 
4. Ćwiczenia w czytaniu. Kolorowanie ptaków według 

instrukcji. 
 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Pozyskanie informacji na temat, jakie ptaki pojawiają 

się sezonowo w kraju zamieszkania uczniów. 

Termin realizacji pierwszy tydzień października 

Uwagi 

Książka na październik: 

Łukasz Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek”, Wydawnictwo 

Pointa, Konstancin 2009 
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Karta programowa nr 6, klasa 3 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 

Temat zajęć dydaktycznych Sport to zdrowie 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie rozbudowane polecenia, 
2) rozumie proste teksty użytkowe, 
3) rozpoznaje formy użytkowe, np. instrukcję, 
4) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z 

obrazkowych słowników i encyklopedii, 
5) korzysta ze słowników i encyklopedii, 
6) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się, wypowiada się płynnie, 

7) pisze według podanego wzoru proste teksty na znane 
mu tematy, 

8) na ogół pisze poprawnie ortograficznie i stosuje 
podstawową interpunkcję. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta dialog, stosując odpowiednią intonację, 

 nazywa różne dyscypliny sportowe, tworzy ich nazwy, 

 uczestniczy w rozmowie na temat znanych dyscyplin 
sportowych, 

 uczestniczy w debacie, samodzielnie uzasadniając 
swoje zdanie/ wybierając argumenty z zestawu 
przygotowanego przez nauczyciela, 

 wskazuje wpływ uprawiania sportu na samopoczucie, 

 organizuje i przeprowadza ćwiczenia gimnastyczne, 

 przeformułowuje. 

Treści Kręgi tematyczne 

Zdrowie i sport 

 samopoczucie 

 umiejętności sportowe 

Ja i moi bliscy  

 umiejętności i zainteresowania 
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powtórkowe 

1. Zabawa ruchowa „Głowa, ręce, plecy, nogi” 
Nauczyciel wita uczniów i proponuje zaśpiewanie w 

kręgu piosenki 

Głowa, ręce, plecy, nogi, plecy, nogi, plecy, nogi. 

Głowa, ręce, nogi, brzuch. poskacz z nami, będziesz 

zuch  

Uczniowie powtarzają ruchy i słowa za nauczycielem. 

dodające 

1. Czytanie komiksu (komiks) – praca indywidualna. 
2. Rozmowa na temat dialogu oraz znanych i lubianych 

dyscyplin sportowych. 
3. Ćwiczenia słownikowe. Nazywanie dyscyplin 

sportowych przedstawionych na ilustracjach. 
4. Czytanie tekstu „ Z pamiętnika Filipa”. 
5. Przygotowanie do debaty nt. „Sport to zdrowie”. 

Zbieranie informacji z różnych źródeł 
(przygotowanych przez nauczyciela). 

utrwalające 

1. Ćwiczenia w pisaniu. Podpisywanie obrazków 
nazwami dyscyplin sportowych. Praca samodzielna  
ze słownikiem (siatkówka, piłka nożna, tenis, 
kolarstwo, gimnastyka, bieganie, karate, narciarstwo, 
saneczkarstwo, łyżwiarstwo). Dopasowywanie 
podpisów do obrazków. 

2. Ćwiczenia w pisaniu. Podkreślanie w tekście nazw. 
3. Ćwiczenia w czytaniu. Praca w parach: przygotowanie 

pokazu zestawu ćwiczeń przygotowujących do gry  
w koszykówkę, biegu na 100 metrów, meczu 
tenisowego (według instrukcji – karta pracy).  

4. Ćwiczenia językowe. Zmiana formy instrukcji  
(w trybie rozkazującym) na opis wykonywania 
czynności w drugiej osobie liczby pojedynczej.  

5. Prezentacja ćwiczeń z komentarzem.  
6. Przygotowanie do minidebaty nt. „Sport to zdrowie”. 

Zbieranie informacji z różnych źródeł 
(przygotowanych przez nauczyciela). Podkreślanie 
uzasadnień dla tezy przyjętej przez grupę. 

Sprawdzające 

1. Test – nazwy dyscyplin sportowych. 
2. Debata – uzasadnienie dla tezy: 1) uprawianie sportu 

nie wpływa na nasze zdrowie; 1) sport to zdrowie. 
3. Karta pracy – przeformułowanie opisu „Jak 

przygotować się do sportowego sezonu zimowego?” 
na instrukcję. 
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Najpopularniejsi sportowcy polscy i kraju 

zamieszkania – dyscyplina sportowa, krótka 

prezentacja wybranych sylwetek. Praca pisemna. 

Termin realizacji drugi tydzień października 

Uwagi 

Książka na październik: 
Łukasz Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek”, Wydawnictwo 
Pointa, Konstancin 2009 
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Karta programowa nr 7, klasa 3 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 

Temat zajęć dydaktycznych Zapraszamy do stołu 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, 
2) stosuje formuły grzecznościowe, 
3) na ogół pisze poprawnie ortograficznie, 
4) formułuje życzenia, 
5) opowiada o najważniejszych polskich świętach  

i związanych z nimi tradycjach. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wyjaśnia polską tradycję obchodzenia imienin, 
porównuje ją z tradycjami w kraju zamieszkania, 

 nazywa podstawowe produkty spożywcze i potrawy, 

 stosuje w zdaniu poprawną formę rzeczownika  
w narzędniku, 

 tworzy formy zdrobniałe od polskich imion, 

 stosuje formuły grzecznościowe, uwzględniając 
okoliczności i adresata wypowiedzi, 

 uzupełnia schemat życzeń imieninowych/pisze 
życzenia imieninowe. 

Treści Kręgi tematyczne 

Życie codzienne 

 kalendarz (dni tygodnia, miesiące, godziny, pory dnia) 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, potrawy) 

Ja i moi bliscy  

 przyjaciele, koledzy 
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powtórkowe 

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Krąg 
urodzinowy”. Uczniowie ustawiają się w kręgu  
w kolejności zgodnej z datami urodzenia. Zadanie 
wykonują samodzielnie, pytając się wzajemnie  
o daty urodzenia. Powtórzenie nazw miesięcy  
i kolejności ich występowania. 

dodające 

1. Czytanie tekstu „ Z pamiętnika Filipa” . 
2. Ćwiczenia słownikowe – zdrobnienia imion. 
3. Samodzielne czytanie przykładowego zaproszenia na 

imieniny. 
4. Przygotowanie imieninowej gry stolikowej. Uczniowie 

w zespołach (4 osoby) ustalają reguły gry, nadają 
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znaczenia miejscom wyeksponowanym na planszy. 
5. Poznanie nowej zabawy ruchowej.  
6. Rozmowa o produktach spożywczych i ulubionych 

daniach.   
7. Ćwiczenia językowe. Tworzenie ciekawych nazw dla 

przygotowanych potraw. 

utrwalające 

1. Zaprojektowanie kartki – zaproszenia na przyjęcie 
imieninowe. 

2. Ćwiczenia w zapisywaniu imion kolegów z klasy  
w wersji podstawowej i zdrobniałej (w formie 
mianownika). 

3. Ćwiczenia w pisaniu. Przepisanie na kartkę tekstu 
zaproszenia.  

4. Gra stolikowa - przeprowadzenie przygotowanej gry 
stolikowej. 

 

Sprawdzające 

1. Ćwiczenia w czytaniu. Wykorzystanie w zabawie gry 
przygotowanej przez inny zespół. 

2. Działanie plastyczne - projektowanie kanapek  
i nazywanie ich. 

3. Ćwiczenia w mówieniu – stosowanie w zdaniu 
poprawnej formy rzeczownika w narzędniku 
(kanapka z: masłem, serem, szynką, jajkiem, sałatą, 
pomidorem). 

4. Zabawa ruchowa prowadzona przez uczniów. 
  

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wykonanie kanapek zgodnie projektem. Zaproszenie 

domowników na wspólna kolację. 

Termin realizacji trzeci tydzień października 

Uwagi 

Książka na październik: 

Łukasz Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek”, Wydawnictwo 

Pointa, Konstancin 2009 

Literatura uzupełniająca: 

Joanna Krzyżanek „Cecylia Knedelek i ulica Ciasteczkowa”, 
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009 

Grzegorz Kasdepke „Romans Palce lizać”, Wydawnictwo 
Książki GJ, 2011 
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Karta programowa nr 8 - klasa 3 

Blok tematyczny Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 

Temat zajęć dydaktycznych Zwierzęta i ich zwyczaje 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie pisane współczesną 

polszczyzną, 
2) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, 
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
4) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 

literackimi i innymi tekstami kultury, 
5) na ogół pisze poprawnie ortograficznie. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 opisuje bohatera opowiadania Przyjaciel Chips”,  
z książki Łukasza Wierzbickiego „Dziadek i 
Niedźwiadek”, 

 opowiada o wybranych wydarzeniach historycznych 
związanych ze szlakiem Armii Andersa, 

 bierze udział w dyskusji i formułuje uzasadnia swój 
pogląd, 

 wypisuje z tekstu wyrazy z „rz” i „ż” oraz nazwy 
własne i uzasadnia ich pisownię, 

 wskazuje w tekście czasowniki ruchu i stanu. 

Treści Kręgi tematyczne 

Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, potrawy) 

Ja i moi bliscy  

 przyjaciele, koledzy 
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powtórkowe 

1. Zabawa – „Jakim jestem zwierzęciem?”. 
2. Zagadki – Słuchanie wierszyków - zagadek  

o zwierzętach. 

dodające 

1. Dyskusja na temat, czy zwierzęta mogą się przyjaźnić. 
Uczniowie podają uzasadnienia i przykłady z życia, 
literatury. 

2. Czytanie fragmentu tekstu „Przyjaciel Chips”,  
z książki Łukasza Wierzbickiego „Dziadek i 
Niedźwiadek” (Pointa, Konstancin 2009) (strona 47 od 
„Wielki łaciaty pies… do Cóż to była za radość!). 

3. Ćwiczenia w rozumieniu tekstu – nazywanie 
bohaterów, wyobrażanie ich sobie, ustny opis 
bohatera. 
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4. Opowiadanie nauczyciela o historii Wojtka – 
niedźwiadka, który wraz z żołnierzami Armii Andersa 
przeszedł przez szlak bojowy, opisanej  
w książce „Dziadek i niedźwiadek”. Ilustrowanie 
opowiadania zdjęciami, mapą. 

5. Słuchanie aktywne z szukaniem odpowiedzi  
na pytanie, czy zwierzęta mogą się przyjaźnić. 

utrwalające 

1. Samodzielne czytanie tekstu i szukanie potwierdzeń 
poglądu, że zwierzęta mogą się przyjaźnić.  

2. Odgrywanie scenek – dialog między Wojtkiem  
a Chipsem po przygodzie przeżytej w ciągu dnia. 

3. Ćwiczenia w budowaniu krótkiego tekstu 
informacyjnego. Karta pracy – minikomiks opisujący 
sytuację, w której dalmatyńczyk chce powiedzieć  
o zagrożeniu niedźwiadka. Uczniowie „tłumaczą” 
język psa na informację. Zapisują zbudowane 
zdanie/zdania. 

4. Ćwiczenia językowe - wyszukiwanie w pierwszej 
części tekstu wyrazów nazywających czynności  i 
stany (co robi?, w jakim jest stanie?). 

 

Sprawdzające 

1. Czytanie wybranych fragmentów tekstu z podziałem 
na role. 

2. Ćwiczenia językowe. Wypełnianie tabeli  
z czasownikami z tekstu. Utrwalenie umiejętności 
przekształcania czasowników w różnych czasach. 
Karta pracy. 

3. Test wyboru z treści opowiadanych przez nauczyciela  
o historii niedźwiadka Wojtka. 

  

dodatkowe 
(domowe) 

1. Jakie przygody mogły się jeszcze zdarzyć bohaterom 

książki pt. Dziadek i niedźwiadek? 

Termin realizacji czwarty tydzień października 

Uwagi 

Książka na październik: 

Łukasz Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek”, Wydawnictwo 
Pointa, Konstancin 2009 (rozdział 6 pt.: „Przyjaciel Chips”) 
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Karta programowa nr 9 - klasa 3 

Blok tematyczny Słońce listopada mrozy zapowiada. 

Temat zajęć dydaktycznych Czas zadumy  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie rozbudowane polecenia, 
2) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z 

obrazkowych słowników i encyklopedii, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

4) tworzy krótką wypowiedź, 
5)  opowiada o najważniejszych polskich świętach oraz 

związanych z nimi tradycjach. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje ważne dla Polaków nekropolie w świecie, 

 opowiada o Polakach pochowanych za granicą  
(np. o Chopinie), 

 używa w zdaniu wyrazu „znicz” i wyrazów 
bliskoznacznych, 

 pisze krótką wypowiedź na temat wyglądu polskich 
cmentarzy w dniu 1 listopada, 

 tworzy wyrazy pochodne od poznanych wyrazów, 
opowiada o własnych emocjach związanych  
z pamięcią o bliskich. 

Treści Kręgi tematyczne 

Życie codzienne 

 kalendarz (dni tygodnia, miesiące, godziny, pory dnia) 

Ja i moi bliscy  

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

 najbliższa rodzina 

Wiedza o Polsce 

 znani Polacy 

 polonica w miejscu zamieszkania 
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powtórkowe 
1. Listopadowe święta – konkurs. Rozpoznawanie świąt 

po atrybutach, symbolach.  

dodające 

1. Ćwiczenia językowe – gromadzenie skojarzeń wokół 
słowa „znicz”. Przykład sytuacji, w których zapalany 
jest znicz (ilustracje lub krótkie filmy).  

2. Opis przykładowych zniczy, wśród których jest znicz 
na cmentarzu. 
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3. Czytanie wiersza „ Dzień Zaduszny” Z. Dmitrocy. 
Pamięć o bliskich – rozmowa na temat doświadczeń 
uczniów.  

4.  „Zapis historii narodu” – wirtualna wędrówka  
po nekropoliach ważnych: 

 w historii i kulturze Polski, np. Powązki, Rossa, 
Łyczakowski, Cmentarz Père-Lachaise; 

 w historii i kulturze kraju zamieszkania; 

 polonica na nekropoliach w miejscu zamieszkania. 

utrwalające 

1. Ćwiczenia leksykalne – co możemy zapalić na grobach 
bliskich. Nazywanie, porównywanie zniczy, świeczek, 
lampek, lampionów. 

2. Praca plastyczna – wspólne narysowanie nekropolii  
w dniu 1 listopada. Praca może mieć charakter pracy 
grupowej. Uczniowie rytmicznie rysują z punktu 
kształty łezki – ogniki. Poruszają się w rytmicznie 
wokół dużej kartki, zamalowują kolejne ogniki, 
wykonując koliste ruchy. Następnie dorysowują 
elementy cmentarza, kwiaty. 

3. Ponowne czytanie wiersza „Znicze”, uzupełnienie 
ilustracji. 

4. Opis cmentarza w dniu Wszystkich Świętych i w Dniu 
Zadusznym.  

5. Emocje w kolorach – wykonanie mapy myśli, 
wyrażającej nastroje dzieci związane z 1 listopada. 
(Nastroje mogą być wyrażone za pomocą kolorów).  

6. Opowiadanie nauczyciela o wybranej nekropolii  
i znanej polskiej osobie (np. Chopin i Cmentarz Père-
Lachaise). Marsz Żałobny (fragmenty) Chopina. 

Sprawdzające 

1. Pamięć o znanych Polakach – kończenie zdań 
opisujących poznane nekropolie. 

2. Wyraz pamięci – krótka samodzielna wypowiedź 
pisemna/ przekształcanie zdań na formę w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej. 

3. Podkreślenie w tekście „Z pamiętnika Filipa” wyrazów 
pochodnych od wyrazu „ogień”. Tworzenie rodziny 
wyrazów. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Odnalezienie grobów Polaków na miejscowym lub 

najbliższym cmentarzu. 

Termin realizacji pierwszy tydzień listopada  

Uwagi 

Książka na listopad: 
Renata Piątkowska „Szczęście śpi na lewym boku”, 
Wydawnictwo Bis, Warszawa 2007 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_P%C3%A8re-Lachaise
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_P%C3%A8re-Lachaise
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_P%C3%A8re-Lachaise
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Lektura uzupełniająca: 
Danuta Wawiłow „Znicze”. 
Joanna Kulmowa „ W Zaduszki” 
Władysław Broniewski „Zaduszki” 
Hanna Łachocka „ Płoną świeczki” 
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Karta programowa nr 10 - klasa 3 

Blok tematyczny Słońce listopada mrozy zapowiada. 

Temat zajęć dydaktycznych Z dziejów Polski 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste/ złożone wypowiedzi monologowe i 

dialogowe bez dodatkowych objaśnień, 
2) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje formułuje 
kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o własnych 
doświadczeniach, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i 
sytuacje, 

4) pisze według podanego wzoru proste teksty na znane 
mu tematy, 

5) wymienia symbole narodowe, wyjaśnia ich znaczenie, 
rozpoznaje hymn narodowy, 

6) porównuje polskie tradycje z tradycjami kraju 
zamieszkania, zna na pamięć kilka wybranych 
polskich wierszy, piosenek i przysłów. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 rozróżnia symbole narodowe Polski i kraju 
zamieszkania, 

 uczestniczy w realizacji miniprojektu, którego celem 
jest przygotowanie klasowej prezentacji z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości, 

 koordynuje pracę grupy w czasie realizacji mini 
projektu, 

 wymienia najważniejsze wydarzenia w dziejach 
Polski, 

 opowiada o znaczenia święta 11 Listopada dla narodu 
polskiego, dla niego osobiście, 

 wypowiada się, wykorzystując informacje 
przeczytane w krótkim tekście/ wydawnictwie typu 
encyklopedycznego, 

 śpiewa pieśń „Pierwsza Brygada”; 

 rozpoznaje w tekstach zagadek cechy 
charakterystyczne Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

 przepisuje/ redaguje krótkie teksty do kartki  
w kalendarzu, 

 opracowuje kalendarz najważniejszych świąt 
narodowych polskich i kraju zamieszkania. 
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Treści Kręgi tematyczne 

Wiedza o Polsce 

 symbole narodowe 

 znani Polacy 

 święta i zwyczaje 

Życie codzienne 

 kalendarz (dni tygodnia, miesiące) 
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powtórkowe 

1. Symbole narodowe – wybór, opis symboli 
narodowych polskich i kraju zamieszkania. 

2. Wspólny śpiew – znanej uczniom pieśni patriotycznej. 

dodające 

1. Miniprojekt (możliwy do wykonania jako webquest) 
„Polska - od legendy do współczesności”. 

2. Ilustrowane najważniejsze wydarzenia w dziejach 
Polski. Dopasowywanie podpisów do ilustracji. Stoliki 
zadaniowe. 

3. Praca klasowa – dzieje Polski na linii czasu. 
Przyporządkowywanie wydarzeń historycznych 
rozpoznanych i nazwanych w grupach do 
schematycznej osi czasu. 

4. Tworzenie wspólnej opowieści historycznej. 
Gromadzenie słownictwa określającego czas, nazwy 
ważnych wydarzeń, bohaterów narodowych. 

5. „Znowu wolni” – co czcimy 11 listopada? – czytanie 
tekstu – informacji historycznej.  

6. Słuchanie pieśni „Pierwsza Brygada” (np. 
http://www.facebook.com/pages/PolandPolska-
Spiewamy-razem-polskie-piesni-
patriotyczne/103614049735673). 

7. Święto narodowe w kraju zamieszkania – sposób 
świętowania. Dyskusja według schematu: jak jest, jak 
chcemy, aby było. 

8. Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada – 
obchody w klasie, szkole. Przygotowanie uczniowskiej 
prezentacji.   

utrwalające 

1. Realizacja projektu. 
2. Komponowanie krótkiej historii Polski, np. forma 

połączonych kartek A4, zwijanych jak papirus.  
(Tak przygotowany materiał można wykorzystywać  
do „prezentacji telewizyjnej” – patrz klasa II; „stop 
klatka” czy wykorzystać do wspólnej – rodziców  
i uczniów – opowieści o dziejach Polski). 

3. Ćwiczenia w pisaniu – kartka z kalendarza. Tworzenie 
kartki z 11 listopada (11 Listopada – tzw. czerwona 
kartka w kalendarzu; opatrzenie kartki symbolami 

http://www.facebook.com/pages/PolandPolska-Spiewamy-razem-polskie-piesni-patriotyczne/103614049735673
http://www.facebook.com/pages/PolandPolska-Spiewamy-razem-polskie-piesni-patriotyczne/103614049735673
http://www.facebook.com/pages/PolandPolska-Spiewamy-razem-polskie-piesni-patriotyczne/103614049735673
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Polski). 
4. Plakat – co chcę uczcić 11 Listopada? 
5. Nauka piosenki „Pierwsza Brygada”. Wyjaśnienia 

nieznanych słów (Słowniczek „starych słówek”). 
 

sprawdzające 

1. Prezentacja przygotowanej formy uczczenia Święta 
Niepodległości. 

2. Zagadki dotyczące znajomości faktów z okresu  
II Rzeczpospolitej. Na przykład: O kim mowa?  
„W belwederskim ogrodzie. Chodził tędy Pan w 
szarym mundurze, /…/ wielkie serce, w takt czynu 
bijące, które Polskę kochało tak wiernie”. /Na 
podstawie: Wanda Malicka, W belwederskim 
ogrodzie.  
Warczą karabiny i dzwonią pałasze. 
To /kto?/…… ruszył w pole, 
a z nim wojsko nasze. 
Wodzu, wodzu  miły, 
Przywódź świętej sprawie 
I każ trąbić trębaczowi,  
Gdy staniem w Warszawie. Na podstawie pieśni 
żołnierskiej Warczą karabiny// 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Kalendarz narodowych świąt– plastyczna prezentacja 

dwóch świąt narodowych polskich i kraju 

zamieszkania (symbole, nazwy z zachowaniem zasad 

ortograficznych pisania wielką literą).  

Termin realizacji drugi tydzień listopada  

Uwagi 

Książka na listopad: 
Renata Piątkowska „Szczęście śpi na lewym boku”, 
Wydawnictwo Bis, Warszawa 2007 
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Karta programowa nr 11 - klasa 3 

Blok tematyczny Słońce listopada mrozy zapowiada. 

Temat zajęć dydaktycznych Andrzejkowy wieczór 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi dialogowe i 

monologowe, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
3) rozumie krótkie teksty użytkowe, 
4) rozpoznaje formy użytkowe, np. krótką instrukcję, 
5) wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 
6) poprawnie wymawia słowa i zwroty, 
7) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

8) na ogół pisze poprawnie ortograficznie i stosuje 
podstawową interpunkcję, 

9) porównuje polskie tradycje świąteczne ze świętami  
w kraju zamieszkania; zna na pamięć kilka piosenek  
i przysłów. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 parafrazuje treści zawarte w mini komiksie  
o tradycyjnych zabawach, 

 uzupełnia komiks o informacje związane  
z tradycjami kraju zamieszkania, 

 przeprowadza zabawę/uczestniczy w zabawie 
andrzejkowej, 

 wygłasza krótkie teksty z właściwym akcentem i 
intonacją zdaniową, 

 wymienia i charakteryzuje tradycyjne wróżby – 
zabawy andrzejkowe, 

 wspólnie z grupą śpiewa piosenkę „Marzenia się 
spełniają” z repertuaru Majki Jeżowskiej, 

 stosuje zasady ortograficzne dotyczące pisania nazw 
własnych, 

 stosuje właściwy znak interpunkcyjny na końcu 
zdania. 
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Treści Kręgi tematyczne 

Życie codzienne 

 kalendarz (dni tygodnia, miesiące, godziny, pory dnia) 

 gry, zabawy, koła zainteresowań 

Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
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powtórkowe 
1. Krzyżówka – hasła związane z tradycjami 

andrzejkowymi i katarzynkowymi (patrz klasa II). 

dodające 

2. Jak się ludzie bawili – czytanie komiksu z przykładami 
tradycyjnych zabaw polskich z miejscem na rysunek  
z przykładem zabawy kraju zamieszkania (karta  
z podręcznika). 

3. Stoliki zadaniowe – przygotowanie według instrukcji 
wylosowanej zabawy. Wykonanie potrzebnych 
pomocy. 
Przykładowe zabawy: wróżba z obierzyn jabłek – 
odczytywanie kształtu litery, będącej imieniem 
przyszłego męża; karteczki z imionami wypisanymi 
sympatycznym atramentem, ogrzewane nad świecą, 
rzucanie lewym butem, wyczytywanie wróżb  
z przekłutych baloników, losowanie karteczek  
z ilustracjami owoców, które są interpretowane przez 
prowadzącego). 

4. Słuchanie wiersza „Czary mary” Z. Dmitrocy. 

utrwalające 

1. Tworzenie ilustracji przykładowej tradycji kraju 
zamieszkania. Podpisywanie jej; przypomnienie zasad 
ortograficznych w zapisie nazw własnych. 

2. Ćwiczenia w czytaniu wiersza. Głośne (w grupach). 
3. Ćwiczenia artykulacyjne. Wypowiadanie „zaklęcia”, 

ostatniej zwrotki wiersza, z naśladowaniem wzoru 
intonacji zdaniowej (nagrania lub deklamacje 
nauczyciela). 

4. Wspólna zabawa prowadzona przez poszczególne 
grupy. Zwrócenie uwagi na sposób artykulacji i 
poprawną intonację zdań ze względu na rodzaj 
wypowiedzenia. 

5. Nauka piosenki „Marzenia się spełniają” z repertuaru 
Majki Jeżowskiej. 

6. Ćwiczenia w rozumieniu przenośnych znaczeń 
wyrazów. Wyjaśnienie frazeologizmu „ściskać kciuki”. 
Próby demonstracji i interpretacji. 

sprawdzające 

1. Kalejdoskop zabaw. Uczniowie, siedząc w kręgu, 
losowo wskazywani opowiadają o zabawach 
zaprezentowanych podczas zajęć. Wypowiedź  
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ma formę narracji w pierwszej osobie liczby mnogiej, 
czasu przeszłego. 

2. Przepisanie z pamięci do zeszytu „zaklęcia”, ostatniej 
zwrotki wiersza Z. Dmitrocy. 
Hokus pokus, czary mary – 
Każdy może czynić cuda! 
Jeśli tylko wierzysz w siebie, 
To na pewno ci się uda… 

3. Karta pracy – kończenie zdań /samodzielne pisanie 
wypowiedzi na temat obrzędów andrzejkowych. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Przygotowanie dowcipnej wróżby dla naszej klasy/ 

klasy zaprzyjaźnionej. 

Termin realizacji trzeci tydzień listopada 

Uwagi 

Książka na listopad: 
Renata Piątkowska „Szczęście śpi na lewym boku”, 
Wydawnictwo Bis, Warszawa 2007 
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Karta programowa nr 12 - klasa 3 

Blok tematyczny Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi. 

Temat zajęć dydaktycznych Listy do Mikołaja 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone/ rozbudowane polecenia, 
2) wyszukuje tekście potrzebne informacje, korzysta  

z obrazkowych słowników i encyklopedii, 
3) korzysta ze słowników i encyklopedii, 
4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

5) stosuje formuły grzecznościowe, 
6) z pomocą nauczyciela tworzy krótką wypowiedź, 
7) zna na pamięć kilka wybranych polskich piosenek, 
8) porównuje polskie tradycje z tradycjami kraju 

zamieszkania. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 poprawnie stosuje i zapisuje nazwy miesięcy, 

 uczestniczy w dyskusji na temat przeczytanego 
tekstu, 

 uzasadnia swoje zdanie, korzystając z banku słów, 

 samodzielnie uzasadnia swoje zdanie, 

 z pomocą nauczyciela tworzy krótki opis wykonanego 
prezentu, 

 samodzielnie tworzy opis wykonanego prezentu, 

 wykonuje z grupą piosenkę „Przyjdź Mikołaju”, 

 uczestniczy w quizie na temat tradycji mikołajkowych 
w Polsce i w kraju zamieszkania, 

 przygotowuje pytania do quizu na temat tradycji 
mikołajkowych w Polsce i w kraju zamieszkania. 

Treści Kręgi tematyczne 

Życie codzienne 

 kalendarz (dni tygodnia, miesiące, godziny, pory dnia) 

Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 

Za
d

an
ia

 
d

yd
ak

ty
cz

n
e

,  

m
et

o
d

y 
i 

fo
rm

y 
P

P
P

P
 

powtórkowe 

1. Karta pracy. Ważne daty. Łączenie dat z ilustracjami 
symbolizującymi różne święta w tradycji polskiej. 
Podpisywanie obrazków nazwami świąt. Powtórzenie 
zasad dotyczących pisowni nazw świąt. 

2. Opowiadanie nauczyciela przypominająca dzieje 
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Świętego Mikołaja. 

dodające 

1. Słuchanie piosenki „Przyjdź Mikołaju” , muzyka  
M. Ziąber, słowa Jadwiga Koczanowska 
http://www.youtube.com/watch?v=4G03Oy3kJWQ 

2. Czytanie tekstu „Niespodzianka” z „Pamiętnika Filipa” 
3. Dyskusja na temat „Dlaczego mama Filipa rozpłakała  

się na widok prezentu?”. Ćwiczenia w konstruowaniu 
zdania złożonego typu: Mama Filipa rozpłakała  
się, ponieważ…. . 
[Lub dyskusja z zastosowaniem grafów, 
kategoryzowanie (grupowanie) argumentów.] 

4. Praca ze słownikiem. Wypisywanie z tekstu trudnych 
wyrazów. Głośne ich odczytywanie, wspólne 
wyjaśnianie, uzupełnianie definicji w oparciu o 
słowniki (w wyjaśnianiu należy pamiętać o 
przykładach zastosowania wyrazu w zdaniu, o 
typowych wyrażeniach). 

5. Ćwiczenia redakcyjne. Kolorowanie obrazków 
przedstawiających fabułę fragmentu z Pamiętnika 
Filipa. Uczniowie opowiadają słownie wybrane 
wydarzenie, wykorzystując schemat podany przez 
nauczyciela./ Uczniowie tworzą historię słowną w 
oparciu o wybrany obrazek./ 

6. Ćwiczenia w mówieniu. Wskazywanie, który moment 
w historii opowiedzianej przez Filipa jest 
najważniejszy. Formułowanie uzasadnień. 
/Formułowanie rozbudowanego uzasadnienia/. 

7. Ćwiczenia językowe. Nadawanie tytułów obrazkom. 

utrwalające 

1. Nauka piosenki „Przyjdź Mikołaju”. 
2. Ćwiczenia w czytaniu. Uczniowie w grupach  czytają 

instrukcję wykonania poduszeczki na igły – 
mikołajkowego prezentu dla mamy. 

3. Ćwiczenia techniczne. Indywidualne wykonanie 
poduszeczki. 

4. Ćwiczenia językowe. Uczniowie opisują poduszeczkę, 
wykorzystując podane słownictwo. Uczniowie 
samodzielnie opisują poduszeczkę. 

5. Ćwiczenia w pisaniu. Przygotowywanie karteczki z 
adresatem. Powtórzenie zasad używania zwrotów 
grzecznościowych i zasad stosowania wielkiej litery. 

6. Pakowanie prezentu. Nazywanie kształtów, faktury, 
elementów. 

Sprawdzające 

1. Wspólne śpiewanie piosenki „Przyjdź Mikołaju”. 
Indywidualna interpretacja piosenki. 

2. Karta pracy. Uzupełnianie tekstu z lukami. 
Wpisywanie dat z zastosowaniem nazw miesięcy 

http://www.youtube.com/watch?v=4G03Oy3kJWQ
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(zapis słowny). 
3. Quiz związany z treścią czytanego tekstu./ Układanie 

pytań do quizu/. 
4. Redagowanie krótkiego tekstu z rozsypanki 

zdaniowej. /Redagowanie samodzielnego tekstu na 
temat tradycji mikołajkowych./ 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Przygotowanie prezentu dla taty (osoby bliskiej). 

2. Przedstawienie w punktach/ opis zwyczajów 

związanych ze Świętym Mikołajem w miejscu 

zamieszkania. 

 

Termin realizacji pierwszy tydzień grudnia 

Uwagi 

Książka na grudzień: 
Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”, Wydawnictwo 
Bis, Warszawa 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 

 

Karta programowa nr 13 – klasa 3 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

Wielkie podróże 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń 
1) rozumie rozbudowane wypowiedzi monologowe  

i dialogowe, 
2) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury, 
3) tworzy wypowiedź na znane mu tematy, 
4) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
5) przepisuje wyrazy i proste zdania. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje Afrykę na mapie, 

 wymienia nazwisko pierwszego polskiego podróżnika, 
który podróżował przez Afrykę na rowerze, 

 wyszukuje w tekście opowiadania pt. „Boże 
Narodzenie na pustyni” fragmenty charakterystyczne 
dla reportażu, 

 wskazuje w tekście rzeczowniki. 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 
Życie codzienne 

 Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, potrawy) 
Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
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powtórkowe 

1. Opowieści w kręgu na temat tradycji kultywowanych  
w domach dzieci, związanych z Bożym Narodzeniem.  

2. Zapisanie na tablicy polskich tradycji związanych  
z Bożym Narodzeniem. 
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dodające 

1. Indywidualnie czytanie fragment tekstu „ Boże 

Narodzenie na pustyni”, z książki Łukasza 

Wierzbickiego „Afryka Kazika” (Bis, Warszawa 2012) 

(strona 67 od „Nastał grudzień… do …obdarowują 

bliskich upominkami).  

2. Ćwiczenia w rozumieniu tekstu. 

Uczniowie opowiadają o tym, jak „wygląda” grudzień 

w kraju, w którym mieszkają i o tym, jak 

przygotowują się mieszkańcy tego kraju do świąt. 

3. Słuchanie opowiadania nauczyciela 

Nauczyciel opowiada o sławnym Polaku, podróżniku 

– Kazimierzu Nowaku. Ilustruje opowiadanie 

zdjęciami, mapą podróży po Afryce, prezentacją, 

filmem… 

4. Reportaż jako źródło informacji o obyczajach 
mieszkańców różnych miejsc na świecie. Jak 
rozpoznać reportaż?  

5. Słuchanie dalszego ciągu opowiadania pt. „ Boże 
Narodzenie na pustyni” z książki Łukasza 
Wierzbickiego , pt. „Afryka Kazika”. 

6. Rozmowa o tym, jakie polskie bożonarodzeniowe 
tradycje udało się zachować polskiemu 
podróżnikowi? 

7. Ćwiczenia językowe – przypomnienie wiadomości o 
rzeczowniku. 

 

utrwalające 

1. Praca z tekstem  –  szukanie cech reportażu w 
opowiadaniu pt. „Boże Narodzenie na pustyni”. 

2. Praca  z tekstem – wyszukiwanie „dowodów” na to, 
że tekst jest reportażem. 

3. Praca z tekstem – podkreślanie w tekście tradycji 
związanych z Bożym Narodzeniem, które udało się 
zachować polskiemu podróżnikowi w specyficznych 
warunkach daleko od kraju (wykorzystanie zapisków 
z zadania powtórkowego).  

4. Ćwiczenia językowe – rzeczowniki w tekście. 
5. Praca plastyczna - wykonanie świątecznego aniołka  

z papieru na choinkę. 
6. Przypomnienie słów kolędy „Wśród nocnej ciszy”. 
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sprawdzające 

1. Ćwiczenia w czytaniu - zaznaczanie tradycji 
świątecznych zachowanych przez K. Nowaka – karta 
pracy.  

2. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu - wyszukiwanie w 
tekście i zapisywanie w zeszycie nazw materiałów, z 
których K. Nowak zrobił świąteczne ozdoby, oraz 
składników świątecznego posiłku. 

3. Wspólne zaśpiewanie kolędy „Wśród nocnej ciszy”. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Zebranie informacji o świątecznych tradycjach w 
rodzinie.  

 

Termin realizacji: drugi tydzień grudnia 

Uwagi 

Książka na grudzień: 
Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”, Wydawnictwo 
Bis, Warszawa 2012 
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Karta programowa nr 14, klasa 3 

Blok tematyczny Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi 

Temat zajęć dydaktycznych Przy świątecznym stole  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) rozumie proste teksty literackie pisane współczesną 
polszczyzną, 

3) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, 
4) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
5) formułuje życzenia, 
6) porównuje polskie tradycje świąteczne ze świętami  

w kraju zamieszkania; zna na pamięć kilka wybranych 
polskich wierszy, piosenek, przysłów. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wymienia i charakteryzuje polskie zwyczaje okresu 
Bożego Narodzenia i porównuje je ze zwyczajami 
kraju zamieszkania, 

 formułuje według wzoru/ formułuje samodzielnie 
życzenia świąteczne, 

 opisuje sytuacje przedstawione na ilustracji, 
obrazujące zwyczaje świąteczne, 

 tworzy rzeczowniki od czasowników, 

 wykonuje ozdoby choinkowe zgodnie z instrukcją, 

 podaje wyrazy bliskoznaczne do słowa „karton”, 

 śpiewa kolędy, np. „Dzisiaj w Betlejem”, 

 opowiada o formach kultywacji polskich tradycji 
świątecznych w miejscu zamieszkania ucznia. 

Treści Kręgi tematyczne 

Życie codzienne 

 kalendarz (dni tygodnia, miesiące, godziny, pory dnia) 

Wiedza o Polsce  

 święta i zwyczaje 

 polonica w miejscu zamieszkania 
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powtórkowe 
1. Rozsyspanka wyrazowa – układanie hasła „Święta 

Bożego Narodzenia”. 
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dodające 

1. Kartka z kalendarza – uzupełnianie informacji na 
temat Świąt Bożego Narodzenia, Wigilii. Zapisywanie 
nazw świąt. 

2. Czytanie i analiza wiersza ks. Jana Twardowskiego 
„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?”. 

3. Wysłuchanie piosenki „Dzień jeden w roku”  
z repertuaru Czerwonych Gitar. 

4. Ilustrowane opowiadanie nauczyciela o tradycjach 
Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie włączani są  
w narrację, dopełniają, uzupełniają informacje 
nauczyciela, zadają pytania. 

5. Puzzle – charakterystyczne scenki z tradycji Bożego 
Narodzenia. 

6. Opis przedstawionego na ilustracji zwyczaju.  
7. Karta pracy – zwyczaje świąteczne. 
8. Ćwiczenia wprowadzające do opisu sytuacji. 

Tworzenie sieci skojarzeń wokół wyrażenia 
„spotkanie przy świątecznym stole”. Zgromadzenie 
związanych z sytuacją czasowników. 

9. Ćwiczenia językowe. Tworzenie rzeczowników  
od czasowników. 

10. Tradycje polskie w naszym środowisku – wypowiedzi 
uczniów. 

 

utrwalające 

1. Dyskusja: Co to znaczy „przebaczyć sobie”?  Gwiazda 
pytań. Zadawanie pytań do tekstu ks. Jana 
Twardowskiego. 

2. Eliminantka. Wykreślanie słów niezwiązanych  
z Bożym Narodzeniem. 

3. Czytanie fragmentów literatury dziecięcej o tematyce 
Bożego Narodzenia. Wśród fragmentów tekstu utwór  
z kraju zamieszkania dzieci, baśń „Dziewczynka z 
zapałkami” (w języku polskim). 

4. Zaznaczanie w tekście fragmentów mówiących  
o uczuciach, emocjach, jakie wywołują w człowieku 
święta. 

5. Co święta mogą zmienić w człowieku? – nawiązanie 
do przeczytanych fragmentów oraz wiersza ks. Jana 
Twardowskiego. 

6. Drama. Dlaczego dzieci lubią święta? (stwierdzenie,  
że dzieci lubią święta powinno być jednym z 
wniosków poprzedniej dyskusji.) 

7. Ćwiczenia redakcyjne. Życzenia dla bliskich  
i życzenia dla wszystkich dzieci. 

8. Praca plastyczna. Ozdoby choinkowe – wykonanie 
„pawiego oczka” według instrukcji. Praca w grupie.  
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9. Ćwiczenia słownikowe – sporządzenie listy 
materiałów potrzebnych do wykonania ozdób. 
Poszerzenie zakresu słownictwa  i tworzenie wyrazów 
bliskoznacznych (karton – brystol – tektura). 

10. Ubieranie klasowej choinki – wieszanie na choince  
i opowieści w kole o symbolice bożonarodzeniowej. 

11. Nauka kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. 

Sprawdzające 

1. Wspólne śpiewanie kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. 
2. Znam tę kolędę – rozpoznawanie kolęd na podstawie 

fragmentów melodii, słów. Wspólne śpiewanie 
znanych kolęd. 

3. Świąteczne ozdoby, świąteczne uczucia – wspólna 
gawęda. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Koncert kolęd dla najbliższych. 

2. Przygotowanie klasowego/szkolnego spotkania 

opłatkowego. 

Termin realizacji trzeci tydzień grudnia 

Uwagi 

Książka na grudzień: 
H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapałkami” 
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Karta programowa nr 15 - klasa 3 

Blok tematyczny Miesiąc styczeń, czas do życzeń. 

Temat zajęć dydaktycznych Kto pyta, ten nie błądzi 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe 

bez dodatkowych wyjaśnień, 
2) rozumie złożone wypowiedzi dialogowe  

i monologowe, 
3) rozumie proste teksty użytkowe, 
4) rozpoznaje formy użytkowe, 
5) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta  

z obrazkowych słowników i encyklopedii, 
6) korzysta ze słowników i encyklopedii, 
7) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada  

o własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

8) opisuje położenie Polski, wymienia obecną i dawne 
stolice Polski, wymienia najważniejsze miasta, góry i 
rzeki. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat ciekawych miejsc  
w Warszawie, związanych z Fryderykiem Chopinem, 

 wskazuje na mapie Warszawę , 

 czyta tekst informacyjny o Warszawie, 

 parafrazuje przeczytany tekst, 

 wybiera najważniejsze informacje z tekstu  
o Warszawie, 

 tworzy krótką wypowiedź reklamową, 

 tworzy uproszczoną mapę Warszawy, 

 wciela się w rolę przewodnika po poznanym miejscu 
Warszawy, 

 korzysta ze źródeł informacji przygotowanych przez 
nauczyciela, 

 wyszukuje informacji w różnych źródłach, 

 opowiada m.in. o Fryderyku Chopinie i Mikołaju 
Koperniku, 

 wypowiada się na temat ciekawych miejsc  
na warszawskiej Starówce, 

 podaje przykłady walecznych młodych bohaterów 
Powstania Warszawskiego, 

 współpracuje w grupie w realizacji projektu. 
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Treści Kręgi tematyczne 

Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 

Wiedza o Polsce 

 znani Polacy 

Za
d

an
ia

 d
yd

ak
ty

cz
n

e,
  

m
et

o
d

y 
i f

o
rm

y 
P

P
P

P
 

powtórkowe 

1. Puzzle – jak powstała Warszawa? (na podstawie 
poznanej legendy Wars i Sawa). 

2. Krótkie przypomnienie sylwetki Fryderyka Chopina. 
Opowieść nauczyciela. 

dodające 

1. Wprowadzenie do mini projektu: Oglądanie 
pierwszych scen filmu „Warszawa Chopina”  
(do 2.08 minuty) 
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-
chopina-film-promuj-cy-stolic (film zawiera 
informacje o historii Warszawy do XX wieku. 
Punktem wyjścia  
są miejsca, w których przebywał Chopin. Przed emisją 
sugeruje się obejrzenie filmu i wybranie fragmentów 
dostosowanych do emocjonalnej i kulturowej 
gotowości dzieci). 
Co warto zobaczyć w Warszawie z okresu Fryderyka 
Chopina. Czytanie informacji z podręcznika, 
wspierane multimediami (np. fragmentami filmu). 
Opowiadanie o poznanych miejscach przy aktywnym 
udziale nauczyciela, tworzącym narrację spajającą 
opowieść. 
Praca z mapą. Naklejanie symboli – zdjęć 
omawianych miejsc – na konturze mapy Warszawy. 

2. Miniprojekt: przygotowanie reklamy wybranych 
miejsc w Warszawie na podstawie materiałów 
źródłowych przygotowanych przez nauczyciela 
(informacje z podręcznika, filmy, ilustracje, obrazy, 
przewodnik dla dzieci po Warszawie, strony 
internetowe instytucji). 
Grupa wielbicieli dalekiej przeszłości: Baba – ryba, 
król, który przeniósł stolicę do Warszawy i 
odbudowany Zamek, czyli Stare Miasto w Warszawie. 
Grupa wielbicieli nauki i techniki – harfa bez strun  
i kosmiczny bilard, teatr robotów. Kosmiczny patron 
kosmicznego muzeum. 
Grupa historyków. Mali waleczni – Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Historia małych 
bohaterów. 
Grupa muzyczna. „Od sympatycznego urwisa,  
do sławnego Fryderyka”. Wirtualny spacer po 
muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. 

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-chopina-film-promuj-cy-stolic
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-chopina-film-promuj-cy-stolic
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Przygotowanie opowieści słownej grupy (wcielenie 
się w rolę przewodnika). 
Przygotowanie elementów wizualnych i haseł 
reklamowych (wykorzystanych do konstrukcji 
schematycznej mapy Warszawy z zaznaczeniem 
polecanych miejsc). 
Praca z mapą Warszawy (może być wirtualna, ze 
stron Urzędu Miasta). 

utrwalające 

1. Czytanie informacji wskazanych dla grup przez 
nauczyciela. 

2. Praca z tekstem informacyjnym. Podkreślanie  
w tekście potrzebnych i ważnych informacji. 

3. Ćwiczenia w rozumieniu tekstu. Opowiadanie  
w grupach, ustalanie informacji, które zostaną 
uwzględnione w opowieści o danym miejscu. 

4. Ćwiczenie w pisaniu i rozumieniu tekstu. Próba 
zapisywania własnymi zdaniami. 

5. Praca plastyczna. Wykonanie symboli danych miejsc. 
6. Ćwiczenia redakcyjne. Zapisanie haseł reklamowych 

dla prezentowanych miejsc. 

Sprawdzające 

1. Prezentacja projektu. 
2. Symulacja – spacer po Warszawie z wykorzystaniem 

przygotowanej mapy. Wcielanie się uczniów w role 
przewodników i turystów. Pytanie o drogę i fakty. 
Formułowanie odpowiedzi. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Stworzenie wybranej formy plastycznej, promującej 

poznane miejsca w Warszawie. Prezentacja prac np. 

na stronie internetowej szkoły. 

Termin realizacji pierwszy tydzień stycznia 

Uwagi 

Książka na styczeń: 
Alicja Twardowska „Wieczorynki z Fryderykiem”, 
Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa 2010 
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Karta programowa nr 16 - klasa 3 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

Miesiąc styczeń, czas do życzeń. 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

Co kraj, to obyczaj 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń 
1) rozumie rozbudowane wypowiedzi monologowe  

i dialogowe, 
2) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury, 
3) tworzy wypowiedź na znane mu tematy, 
4) pisze według wzoru proste teksty na znane mu 

tematy. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 używa, we właściwym kontekście powiedzenia „co 
kraj to obyczaj”, 

 opowiada o polskim podróżniku Kazimierzu Nowaku, 

 wyszukuje w tekście opowiadania pt. „Zupa” 
fragmenty charakterystyczne dla reportażu, 

 formułuje pytania do czytanych tekstów. 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Podróże i turystyka 

 ciekawostki turystyczne 
Życie codzienne 

 Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, potrawy) 
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powtórkowe 1. Rozmowa w kręgu na temat tego, co dzieci lubią jeść,  
co jest ich przysmakiem.  

dodające 

1. Wykonywanie plakatów reklamujących ulubione 
potrawy. Plakat powinien zawierać informacje takie 
jak: nazwa potrawy, składniki z których jest zrobiona, 
jej zapach (pachnie, jak….), jej smak (smakuje jak…). 
Może zawierać jakieś hasło reklamowe mówiące o jej 
zaletach. 

2. Rozmowa na temat, co smakuje ludziom 
zamieszkującym różne miejsca na świecie.  

3. Wyjaśnienie znaczenia przysłowia „Co kraj to 
obyczaj”. 

4. Reportaż, jako źródło informacji o obyczajach 
mieszkańców różnych miejsc na świecie. Jak 
rozpoznać reportaż? (przypomnienie informacji z 
poprzednich lekcji - KP nr 13). 

5. Słuchanie opowiadania pt. „Zupa” z książki Łukasza 
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Wierzbickiego pt. „Afryka Kazika”. 
6. Quiz - przypomnienie historii niezwykłego polskiego 

podróżnika – Kazimierza Nowaka. 

utrwalające 

1. Praca z tekstem  –  szukanie cech reportażu  
w opowiadaniu pt. „Zupa”. 

2. Ćwiczenia w pisaniu – wypisywanie fragmentów 
tekstu przy odpowiednich cechach reportażu – karta 
pracy. 

3. Ćwiczenie słownikowe – gromadzenie słownictwa 
potrzebnego do opracowania notatki o polskim 
podróżniku Kazimierzu Nowaku. 

4. Omówienie warunków konkursu klasowego na 
reportaż z cyklu „Co kraj to obyczaj”. 

sprawdzające 

1. Redagowanie notatki o Kazimierzu Nowaku. 
2. Wspólne czytanie książki pt. „Afryka Kazika”. 
3. Zabawa z piłką – układanie pytań do poznanych 

opowiadań z książki pt. „Afryka Kazika”. 
4. Konsultacje - praca nad konspektem własnego 

reportażu. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Przygotowanie się do opowiadania wybranej 
przygody Kazimierzan Nowaka opisanej w książce Ł. 
Wierzbickiego „Afryka Kazika”. 

2. Sporządzenie rodzinnego przepisu na najbardziej 
popularną zupę w domu. 

3. Przygotowanie reportażu na konkurs (dla chętnych). 
 

Termin realizacji: drugi tydzień stycznia 

Uwagi 

Książka na styczeń: 
Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”, Wydawnictwo 
Bis, Warszawa 2012 
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Karta programowa nr 17 klasa 3 

Blok tematyczny 

(Rozdział) 
Miesiąc styczeń, czas do życzeń. 

Temat zajęć dydaktycznych 

(Tytuł) 
Każdy może marzyć 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń 

1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 

kultury, 

2) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, wyraża 

w prosty sposób własne zdanie, 

3) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 

literackimi i innymi tekstami kultury, 

4) korzysta ze słowników i encyklopedii. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 bierze udział w dyskusji na ważny temat po 

samodzielnej lekturze mini komiksu, 

 pisze tytuły scenek komiksowych, 

 posługuje się słownikiem języka polskiego i wyjaśnia 

znaczenie słowa „pechowy”, 

 wymienia czasowniki w formie bezosobowej, 

 zapisuje poprawnie wyrazy: nosorożec, wróbel, 

skrzydła, góra, fruwanie. 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Życie codzienne 

 gry, zabawy, koła zainteresowań 

Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
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powtórkowe 

1. Uzupełnianie plakatu: „Marzę o tym, żeby umieć…” – 
praca w grupach (uczniowie dopisują lub dorysowują 
swoje marzenia). 

2. Rozmowa o marzeniach i ograniczeniach na 
podstawie plakatów. (Chętni uczniowie opowiadają o 
tym, jaką umiejętność chcieliby posiadać). 

 

dodające 

1. Udzielanie „dobrych rad” Rozmowa kierowana 
pytaniami nauczyciela (np. Co powinien zrobić wasz 
kolega, żeby nauczyć się pływać?). 

2. Samodzielne czytanie minikomiksu  o nosorożcu, 
który bardzo pragnął fruwać jak ptak (na podstawie 
opowiadania Leszka Kołakowskiego pt.: „Kto z was 
chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”. 

3. Praca ze słownikiem języka polskiego -  wyjaśnię nie 
znaczenia słowa „pechowy”. 

4. Wspólne opowiadanie historii o nosorożcu, który 
bardzo chciał fruwać. Można wcześniej obejrzeć 
fragmenty przedstawienia pt. „ Jak rozśmieszyć 
nosorożca?’, wystawianego w Teatrze Lalki i Aktora w 
Lublinie. 
http://www.youtube.com/watch?v=pppdnVyKxYA 

5. Ćwiczenia redakcyjne - wymyślanie podpisów 
(tytułów) do każdej scenki komiksowej. 

6. Ćwiczenia ortograficzne, analiza pisowni wyrazów: 
nosorożec, wróbel, góra, fruwanie, skrzydła. 

http://www.youtube.com/watch?v=pppdnVyKxYA
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utrwalające 

6. Nasze rady dla nosorożca – burza mózgów. 
Zapisywanie wszystkich pomysłów.  

7. Ćwiczenia w pisaniu, wpisywanie wybranych „rad dla 
nosorożca” w dymki w ostatniej ilustracji. 

8. Chóralne czytanie fragmentu tekstu książki L. 
Kołakowskiego. Podkreślone wyrazy w tekście 
zastąpione są ilustracjami. Nauczyciel „czyta” obrazek 
(jeśli uczniowie mają wątpliwości dotyczące 
właściwej formy wyrazów), uczniowie czytają tekst. 
„ …Wszyscy weźmy się za ręce 
I śpiewajmy chórem: 
Nosorożcu, nie płacz więcej! 
Nosorożcu uszy w górę! (…) 
Jeśli nawet nie masz skrzydeł, 
Wcale wstydzić się nie musisz. 
Byłoby dopiero wstydem, 
Gdybyś róg na nosie zrzucił. 
Niepotrzebnie tak się trapisz! 
Wróbel fruwa, ty masz róg! 
Spróbuj tylko, a zobaczysz, 
Co byś rogiem zrobić mógł! 

9. Pantomima „Nie mam skrzydeł, ale mam ręce i nogi. 
Co mogę robić?” 

sprawdzające 

1. Ćwiczenia językowe - uzupełnianie tekstu 
opowiadania o nosorożcu wyrazami „nosorożec”, 
„wróbel”, „góra” we właściwej formie . 

2. Czytanie minikomiksu z podziałem na role (parami). 
3. Wyszukiwanie ukrytych wyrazów - ćwiczenia 

językowe, czasownik w formie bezokolicznika. 
4. Podsumowanie lekcji, rozmowa o nauce płynącej z 

poznanej historii pechowego nosorożca. 
 

dodatkowe 

(domowe) 
Prawda o nosorożcu po polsku – przygotowanie 
krótkiej prezentacji przyrodniczej. 

Termin realizacji: trzeci tydzień stycznia 

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne 
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Uwagi 

Książka na styczeń: 
Leszek Kołakowski „Kto z was chciałby rozweselić 
pechowego nosorożca?”, Wydawnictwo Muchomor, 
Warszawa 2005 
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Karta programowa nr 18, klasa 3 

Blok tematyczny Kiedy luty obuj buty. 

Temat zajęć dydaktycznych Nie od razu Kraków zbudowano 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie złożone polecenia, 
2) rozumie krótkie teksty literackie i inne teksty kultury, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 

własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i sytuacje, 

4) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
5) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 

literackimi i innymi tekstami kultury, 
6) na ogół pisze poprawnie ortograficznie, 
7) opowiada wybrane legendy, 
8) wymienia obecną i dawne stolice Polski. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie Polski Gniezno, Kraków, 
Warszawę, 

 wymienia nazwy charakterystycznych zabytków 
Krakowa (Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice), 

 opowiada o zabytkach Krakowa, 

 opowiada legendę o hejnale krakowskim , 

 rozpoznaje hejnał krakowski, 

 używa stopnia wyższego i najwyższego 
przymiotników, 

 stosuje wielką literę w nazwach własnych, 

 stosuje skrót od nazwy ulica. 

Treści 

Kręgi tematyczne 

Wiedza o Polsce 

 wybitni twórcy kultury i ich dzieła 

Podróż i turystyka 

 znane miejsca, obiekty 
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powtórkowe 

1. Praca z mapą Polski – uczniowie przypominają sobie 
nazwy i położenie historycznych (Gniezno, Kraków) i 
aktualnych stolic Polski. Wskazują ich położenie na 
mapie. 

2. Krzyżówka – przypomnienie nazw Wawel, Barbakan, 
sukiennice, lajkonik, kościół. 
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3. Wspólny taniec z lajkonikiem. 

dodające 

1. Czytanie wiersza „Wawel”.  
2. Analiza wiersza. Wyszukiwanie znanych uczniom z 

legend, podań wydarzeń związanych z historią 
Krakowa (smok, szewczyk Skuba, Jagiełło), 
wyjaśnienie nieznanych faktów i terminów. 

3. Opowiadanie o zbytkach Krakowa połączone z 
oglądaniem filmu i zdjęć (np. Magiczny Kraków 
dzieciom http://www.krakow.pl/dladzieci/; relacje z 
wybranych miejsc Krakowa 
http://www.krakow.pl/start/1849,artykul,kamery_-
_wawel.html). 

4. Wskazywanie na planie Krakowa poznanych miejsc. 
5. Nie od razy Kraków zbudowano – Opowiadanie 

nauczyciela o tym, że Rynek Krakowa liczy prawie 800 
lat, że jest jednym z największych w Europie (jego 
obszar jest równy ośmiu pełnowymiarowym boiskom 
piłkarskim).  Niespotykana galeria handlowa – 
Sukiennice, podziemne muzeum przedstawiające 
ulicę i sytuacje sprzed 700 lat. 

6. Czytanie legendy o przerwanym hejnale 
(opowiadającej o najeździe Tatarów). 

utrwalające 

1. Praca plastyczne „Magiczny Kraków”. Wykonanie 
grupowych plakatów z wykorzystaniem fragmentów 
zdjęć, z zastosowaniem różnych technik plastycznych.  

2. Ćwiczenia w pisaniu. Podpisywanie na wykonanych 
plakatach zabytków, nazw ulic. Zasady pisowni nazw 
własnych, nazw ulic, skrót od wyrazu ulica. 

3. Ćwiczenia w mówieniu. Oprowadzanie po Krakowie 
przedstawionym na poszczególnych plakatach. 
Używanie słownictwa oznaczającego kierunki, relacje 
przestrzenne, przymiotniki (np. przymiotnik „stary” w 
stopniu wyższym i najwyższym).  

4. Wysłuchiwanie hejnału Mariackiego (np. z 
Pierwszego Programu Radia Polskiego).  Ćwiczenia 
fonetyczne i słownikowe z wyrazem „trąbka”. 

5. Ćwiczenia w pisaniu – tworzenie i zapisywanie zdań o 
tym, co ciekawego zbudowano w Krakowie. 

6. Wyjaśnienie znaczenia zdania „Nie od razu Kraków 
zbudowano” w kontekście wielowiekowości miasta i 
potrzeby cierpliwości. 

Sprawdzające 

1. Gra planszowa zawierająca nazwy zabytków Krakowa 
i nazwy bohaterów poznanych legend krakowskich. 

2. Łączenie nazw zabytków z miastem, w którym 
występują (Kraków i Warszawa). 

http://www.krakow.pl/dladzieci/
http://www.krakow.pl/start/1849,artykul,kamery_-_wawel.html
http://www.krakow.pl/start/1849,artykul,kamery_-_wawel.html
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dodatkowe 
(domowe) 

1. Najstarsze uniwersytety w Polsce i w kraju 

zamieszkania – zapisanie nazw i krótkiej informacji na 

temat, kiedy powstały i kto je utworzył. 

Termin realizacji pierwszy tydzień lutego 

Uwagi 

Książka na luty: 
Barbara Stenka „Oj, Hela!”, Wydawnictwo 
Literatura, Łódź 2006 
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Karta programowa nr 19, klasa 3 

Blok tematyczny Kiedy luty obuj buty. 

Temat zajęć dydaktycznych Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie krótkie utwory literackie i inne teksty 

kultury, 
2) korzysta ze słowników i encyklopedii, 
3) rozumie teksty literackie, 
4) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

5) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 
literackimi i innymi tekstami kultury, 

6) na ogół pisze poprawnie ortograficznie. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta na głos fragmenty utworu Adama Mickiewicza 
„Przyjaciele”, 

 opowiada historię Mieszka i Leszka po wysłuchaniu 
utworu, 

 przepisuje/ dopisuje dialogi do historii obrazkowej, 

 wypowiada się na temat, czym jest przyjaźń 

  wyszukuje informacje o Adamie Mickiewiczu,  

 korzystając ze słownika i encyklopedii wyjaśnia 
termin „emigrant”, 

 wskazuje polonica w miejscu zamieszkania. 

Treści Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 przyjaciele, koledzy 

Wiedza o Polsce 

 znani Polacy 

 polonica w miejscu zamieszkania 
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powtórkowe 

1. W kręgu przyjaciół – zabawa z piłką. Uczeń, do 

którego zostaje rzucona piłka podaje swoje imię. 

Następne osoby biorące udział w zabawie podają jak 

najwięcej wyrazów rymujących się z tym imieniem.  

Na zakończenie ćwiczenia uczniowie wybierają 

wyrazy rymujące się z ich imieniem, które okazały się 

najbardziej sympatyczne. 

Praca plastyczno-słowna. Utworzenie plakatu – przyjaciele z 

klasy (imię i wybrany rymujący się z nim wyraz). 

dodające 

1. Ćwiczenia w rozumieniu terminów na przykładzie 
wyrazu „przyjaciel”. Sieć skojarzeń utworzona z 
wyboru przygotowanych przez nauczyciela zdań. 

2. Puzzle. Imię drugiego przyjaciela  – lista przyjaciół – 
bohaterów książek, filmów. Odgadywanie imienia 
drugiego spośród przyjaciół. 

3. Czytanie wiersza Adama Mickiewicza „Przyjaciel” 
i/lub czytanie komiksu z cytatami i parafrazą wiersza 
(podręcznik). 

4. Opowiadanie nauczyciela. Wyjaśnienie kontekstu 
utworu. 

5. Zapoznanie z postacią Adama Mickiewicza – poety, 
emigranta, podróżnika i romantyka. Z możliwością 
wykorzystania zdjęć z Muzeum Mickiewicza w Paryżu 
lub z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w 
Warszawie (www.muzeumliteratury.pl/). 

6. Polonica w miejscu zamieszkania związane z wielkimi 
Polakami i kulturą polską. Dyskusja, planowanie 
wspólnego zwiedzania. 

utrwalające 

1. Opowiadanie wiersza Mickiewicza do scen filmu 
Mieszek i Leszek 
http://www.youtube.com/watch?v=Ckevgp9hzcE 
(emisja filmu bez dźwięku; zastosowanie techniki 
„stop klatka”; uczniowie tworzą dialogi lub 
opowiadają akcję przedstawioną w danej scenie 
filmowej. Film jest nagraniem amatorskim). 

2. Ćwiczenia w rozumieniu utworu literackiego – 
uzupełnianie dialogów Mieszka i  Leszka.  

3. Ćwiczenia w pisaniu – redagowanie i zapisywanie 
wypowiedzi na temat postaw bohaterów bajki. 

4. Dyskusja na temat „Jaki powinien być prawdziwy 
przyjaciel?” 

5. Ćwiczenia językowe. Tworzenie wyrazów pochodnych 
od słowa „przyjaciel”. Łączenie wyrazów z rozsypanki 
zdaniowej. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ckevgp9hzcE
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6. Ćwiczenia redakcyjne. Pisanie samodzielne lub 
pisanie według schematu wypowiedzi na temat 
przyjaźni. Formułowanie zadań z czasownikami w 
czasie przeszłym. Łączenie czasowników z 
rzeczownikami (związek zgody w zdaniu), wskaźniki 
następstwa czasowego (ćwiczenia w tworzeniu 
wymienionych konstrukcji). 

7. Rapowanie wybranego fragmentu bajki Adama 
Mickiewicza. Nauka wybranego fragmentu na 
pamięć. 

  

sprawdzające 

1. Indywidualna recytacja (lub rapowanie) fragmentu 
bajki Mickiewicza. 

2. Praca pisemna/ praca ustna. Uzasadnienie morału 
utworu „Przyjaciele” A. Mickiewicza. 

3. Uzupełnianie zdań rzeczownikami i czasownikami w 
odpowiedniej formie. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Zapisanie jak największej liczby wyrazów rymujących 

się do wyrazu „przyjaciele”. 

2. Wysłuchanie (np. z Internetu) interpretacji „Powrotu 

taty” Adama Mickiewicza. 

Termin realizacji drugi tydzień lutego 

Uwagi 

Książka na luty: 
Barbara Stenka „Oj, Hela!”, Wydawnictwo 
Literatura, Łódź 2006 
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Karta programowa nr 20, klasa 3 

Blok tematyczny Kiedy luty obuj buty. 

Temat zajęć dydaktycznych Czas na relaks  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe 

bez dodatkowych wyjaśnień, 
2) rozumie proste utwory literackie i inne teksty kultury,  
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 

własnych doświadczeniach, 
4) na ogół pisze poprawnie i stosuje podstawową 

interpunkcję. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat sposobów spędzania 
wolnego czasu, w tym relaksu z książką, 

 wyszukuje w tekście wyraz z „ż” i „rz”, 

 pisze z pamięci wyrazy z „ż” i „rz”, 

 uczestniczy w zabawie tanecznej zgodnie z muzyką i 
słowami piosenki z „Akademii Pana Kleksa”. 

Treści Kręgi tematyczne 

Życie codzienne 

 gry, zabawy, koła zainteresowań 

Ja i moi bliscy  

 umiejętności i zainteresowania 
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powtórkowe 

1. Pantomima – Jak spędzam wolny czas? 
2. Zapisywanie nazw czynności pokazywanych przez 

uczniów. 
 

dodające 

1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela (ucznia) tekstu 
„Z pamiętnika Filipa”.  

2. Rozmowa o tym, jak Filip spędza wolne chwile. 
3. Ćwiczenia w opowiadaniu o spędzaniu wolnego czasu 

(przekształcanie tekstu „Z pamiętnika Filipa”). 
4. Samodzielne czytanie wierszyka pt. „Czas na 

relaks”(M. Małyska). 
Czas na relaks 
Na leżaku sobie leżę 
I powietrze wdycham świeże. 
Nie żartujcie, że próżnuję… 
Ja się teraz relaksuję! 
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Słońce świeci jak żarówka, 
Obok książka i krzyżówka, 
Czyżyk śpiewa, żuczek brzęczy… 
Taki relaks mnie nie męczy! 
5. Wyszukiwanie w wierszu wyrazów z „ż”. 

utrwalające 

1. Relaks z krzyżówką – rozwiązywanie krzyżówki z 
zagadkami (Z. Dmitroca: „ Żaba”, „Łyżka”,  „Żółw”,  
„Wąż”, „Żyrafa”,  „Jeż”, Filiżanka”). 

2. Relaks z plastyką - Walentynkowe serduszko. 
Czytanie instrukcji, opowiadanie o tym, jak należy 
zrobić serduszko z masy solnej. 

3. Relaks z muzyką – Zabawa taneczna przy piosenkach 
z Akademii Pana Kleksa (Witajcie w naszej bajce, 
Meluzyna, Kaczka dziwaczka …). 

4. Relaks z książką – wspólne czytanie fragmentów 
wybranej lektury . 

Sprawdzające 

1. Układanie zdań z wybranymi wyrazami z „ż”. 
2. Pisanie z pamięci wyrazów z „ż” (konkurs, kto 

zapamiętał najwięcej). 
3. Wykonanie, według instrukcji, walentynkowych 

serduszek z masy solnej – praca w grupach. 
4. „Śmiech to zdrowie”. Dlaczego ta scenka jest 

śmieszna? Analiza dowcipu słowno – rysunkowego. 
Przygotowanie argumentów – praca grupowa. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wysuszyć i ozdobić serduszko z masy solnej 

wykonanej w klasie. Napisać kilka zdań o tym, jak 

spędzam czas na relaks. 

Termin realizacji trzeci tydzień lutego 

Uwagi 

Książka na luty: 
Barbara Stenka „Oj, Hela!”, Wydawnictwo 
Literatura, Łódź 2006 
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Karta programowa nr 21 kl. 3 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

W marcu jak w garncu 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

Sposób na niepogodę 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
5) rozumie złożone wypowiedzi monologowe i 

dialogowe, 
6) wypowiada się płynnie, 
7) określa podstawowe elementy świata 

przedstawionego w utworze literackim lub innym 
tekście kultury, 

8) czyta na głos poprawnie i wyraziście, 
9) tworzy krótką wypowiedź (dialog). 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wypowiada się na temat obejrzanego filmu, 

 opowiada wymyśloną historię według planu, 

 tworzy proste dialogi, bierze udział w scenkach, 

 czyta na głos poprawnie i wyraziście fragment książki, 

 rekomenduje dobry sposób na niepogodę. 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
Środowisko naturalne 

 pogoda, pory roku 
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powtórkowe 

1. Rozmowy w kręgu o tym, co dzieci robią najchętniej, 
gdy pogoda nie sprzyja zabawom na powietrzu – 
„Mój sposób na niepogodę”. 
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dodające 

1. Obserwacje pogody w dniu, w którym odbywają się 
lekcje. Zapis informacji o pogodzie – praca w grupach.  

2. Plakat „Pogoda, jakiej nie lubimy” - wykorzystanie 
symboli informujących o „niepogodzie”. 

3. Samodzielne czytanie tekstu opisującego pogodę 
(fragmenty wstępu do książki A. Maleszki „Magiczne 
drzewo. Czerwone krzesło”). 

4. Mapa Polski – odszukanie miejsc, w których mogła 
wydarzyć się historia opisana w tekście. 

5. Ćwiczenia językowe – przedmioty z drewna – 
drewniane przedmioty. Wypisywanie nazw 
drewnianych przedmiotów. 

6. Układanie planu opowiadania – „Niezwykła historia 
pewnego drewnianego przedmiotu” -tworzenie 
historii według schematu – praca w grupach. 

7. Prezentacja efektów pracy w grupach.  
 

utrwalające 

1. Zabawa w tworzenie scenariusza filmu z cyklu 
„Magiczne drzewo” – podział na grupy zadaniowe. 

2. Plakaty - Przygotowanie sylwetek bohaterów (Jacek, 
mama Jacka, tato Jacka, Marta, starszy kolega 
jeżdżący na śnieżnym skuterze.) Ustalenie miejsca i 
czasu akcji. 

3. Scenki dramowe - improwizowanie dialogów 
bohaterów. 

4. Nauka czytania tekstu zapowiadającego film 
(fragmenty wstępu do książki znajdujące się na 
kartach podręcznika). Przygotowanie do konkursu na 
najlepsze przeczytanie tekstu.  

5. Konkurs czytania - czytanie z odpowiednią intonację, 
natężeniem głosu, w tempie oddającym grozę 
sytuacji. 

6. Oglądanie filmu pt. „ Magiczne drzewo. Drewniany 
pies” 
http://www.tvp.pl/vod/seriale/obyczajowe/magiczne
-drzewo/wideo/drewniany-pies/51113. 

http://www.tvp.pl/vod/seriale/obyczajowe/magiczne-drzewo/wideo/drewniany-pies/51113
http://www.tvp.pl/vod/seriale/obyczajowe/magiczne-drzewo/wideo/drewniany-pies/51113
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sprawdzające 

1. Ćwiczenia w mówieniu - porównywanie bohaterów 
występujących w filmie i tych, stworzonych przez 
uczniów. 

2. Scenki dramowe – odtwarzanie dialogów z filmu. 
3. Karta pracy – mój sposób na niepogodę (wybór 

pomiędzy czytaniem książki, oglądaniem filmu, 
pisaniem książki lub scenariusza filmowego, grą na 
komputerze…). Uzasadnienie własnego wyboru. 

4. Słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów 
książki traktującej o innym, drewnianym, magicznym 
przedmiocie. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wykonanie karty lektury (autor, tytuł, krótki opis 
treści, ilustracja). 

 

Termin realizacji: pierwszy tydzień marca 

Uwagi 

Książka na marzec: 
Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Czerwone 
krzesło”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009 
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Karta programowa nr 22, klasa 3 

Blok tematyczny W marcu jak w garncu 

Temat zajęć dydaktycznych Nasze sprawy 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, 
2) formułuje życzenia i zaproszenia, 
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
4) na ogół pisze poprawnie ortograficznie. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta na głos prosty tekst z podręcznika, prawidłowo 
artykułując wszystkie wyrazy, 

 uczestniczy w grze zespołowej, zadając pytania, 
prowadząc dialog z innymi uczniami, 

 nazywa produkty żywnościowe i ulubione dania, 

 poprawnie stosuje w zdaniu formę rzeczownika w 
narzędniku, 

 opowiada o tradycji obchodzenia imienin. 

Treści Kręgi tematyczne 

Życie codzienne 

 kalendarz (dni tygodnia, miesiące, godziny, pory dnia) 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, potrawy) 

Ja i moi bliscy  

 przyjaciele, koledzy 
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powtórkowe 

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Krąg 
urodzinowy”. Uczniowie ustawiają się w kręgu w 
kolejności zgodnej z datami urodzenia. Zadanie 
wykonują samodzielnie, pytając się wzajemnie o daty 
urodzenia. Powtórzenie nazw miesięcy i kolejności 
ich występowania. 

dodające 

1. Czytanie tekstu „ Z pamiętnika Filipa” . 
2. Ćwiczenia słownikowe – zdrobnienia imion. 
3. Samodzielne czytanie przykładowego zaproszenia na 

imieniny . 
4. Przygotowanie imieninowej gry stolikowej. Uczniowie 

w zespołach (4 osoby) ustalają reguły gry, nadają 
znaczenia miejscom wyeksponowanym na planszy. 

5. Poznanie nowej zabawy ruchowej.  
6. Rozmowa o produktach spożywczych i ulubionych 
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daniach.   
7. Ćwiczenia językowe. Tworzenie ciekawych nazw dla 

przygotowanych potraw. 

utrwalające 

1. Zaprojektowanie kartki – zaproszenia na przyjęcie 
imieninowe. 

2. Ćwiczenia w zapisywaniu imion kolegów z klasy w 
wersji podstawowej i zdrobniałej (w formie 
mianownika). 

3. Ćwiczenia w pisaniu. Przepisanie na kartkę tekstu 
zaproszenia. 

4. Gra stolikowa – „Do koszyka przymiotnika” – łączenie 
przymiotnika z rzeczownikiem z uwzględnieniem 
właściwej formy gramatycznej. 

 

Sprawdzające 

1. Ćwiczenia w czytaniu. Wykorzystanie w zabawie gry 
przygotowanej przez inny zespół. 

2. Działanie plastyczne - projektowanie kanapek i 
nazywanie ich. 

3. Ćwiczenia w mówieniu – stosowanie w zdaniu 
poprawnej formy rzeczownika w narzędniku 
(kanapka z: masłem, serem, szynką, jajkiem, sałatą, 
pomidorem). 

4. Zabawa ruchowa prowadzona przez uczniów. 
  

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wykonanie kanapek zgodnie projektem.  

Zaproszenie domowników na wspólna kolację. 

Termin realizacji drugi tydzień marca 

Uwagi 

Książka na marzec: 
Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Czerwone 
krzesło”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009 
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Karta programowa nr 23, klasa 3 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

W marcu jak w garncu 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

Polskie przysłowia  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie teksty literackie i inne teksty kultury, 
2) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z 

obrazkowych słowników i encyklopedii, 
3) rozumie podstawowe oraz przenośne znaczenie 

wyrazów w tekście, 
4) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź; opowiada o 

własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i sytuacje, 

5) tworzy/ pisze proste teksty związane z poznanymi 
utworami literackimi i innymi tekstami kultury, 

6) opisuje polski pejzaż z uwzględnieniem pór roku oraz 
obyczaje związane z tymi porami. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta przysłowia polskie, 

 opowiada, o jakiej porze roku mówi przysłowie, 

 opisuje pejzaże polskie na podstawie ilustracji i 
przysłów, 

 czyta proste teksty literackie (wiersze i opowiadanie), 

 tworzy/ pisze krótki tekst inspirowany wybranym 
przysłowiem, ilustracją i wierszem, 

 wyszukuje w „Kacperiadzie „ fragmenty pozwalające 
na wyjaśnienie, czym są przysłowia, 

 tworzy zadania z wykorzystaniem słowa „przysłowia”. 
 

 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 
Język nauki 

 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze 
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powtórkowe 
1. Memory. Powtórzenie nazw miesięcy i ich 

charakterystyka w klimacie polskim.  
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dodające 

1. Przysłonia, czyli przysłowia. Czytanie i analiza 
fragmentu opowiadania „Przysłonia” z „Kacperiady” 
Grzegorza Kasdepke. 

2. Praca w grupach. Czytanie przysłów o miesiącach 
(według karty pracy; przysłowia cytowane w 
programie). 

3. Ćwiczenia słownikowe – stare słowa. Wyszukiwanie i 
wypisywanie słów niezrozumiałych, trudnych. 
Tłumaczenie ich znaczeń, poszukiwanie słów 
brzmiących podobnie. 

4. Co mówią przysłowia? – odpowiadanie w grupach na 
pytania według przygotowanej ankiety (karta pracy). 

5. Konkurs. Dopasowywanie utworów poetyckich do 
poznanych przysłów (z wykorzystaniem zasobów 
podręcznika, przede wszystkim wierszy Zbigniewa 
Dmitrocy). 

 
 

utrwalające 

1. Ćwiczenia w czytaniu. Wyszukiwanie odpowiednich 
fragmentów w tekście. 

2. Zabawa w słowa: tworzenie nowych słów podobnych 
do „przysłonia”. Próba wyjaśnienie, dlaczego Kacper 
pomylił przysłowie z przysłowiem. W czym podobne, 
w czym różne są te słowa. Praca z wykorzystaniem 
podręcznika. 

3. Praca plastyczna – interpretacja plastyczna jednego z 
dotychczas poznanych przysłów. 

4. Opowiadanie o Polsce z odwoływaniem się do 
powstałych prac i z cytowaniem przysłów. 

sprawdzające 

1. Test – cztery pory roku w przysłowiach polskich. 
2. Zdania niedokończone – szukanie określeń do 

krajobrazów polskich. 
3. Zabawa ruchowo-mimiczna sprawdzająca rozumienie 

przysłów. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wyszukiwanie przysłów (polskich i kraju 
zamieszkania) mówiących o wartości uczenia się. 

Termin realizacji: trzeci tydzień marca 
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Uwagi 

Książka na marzec: 
Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Czerwone 
krzesło”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009 
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Karta programowa nr 24, klasa 3 
 

Blok tematyczny 
(Rozdział) 

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 

Temat zajęć dydaktycznych 
(Tytuł) 

Wiek z chwil się składa 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozpoznaje formy użytkowe – życzenia, 
2) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 

własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i sytuacje, 

3) formułuje życzenia, 
4) porównuje polskie tradycje świąteczne ze świętami 

kraju zamieszkania. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta proste teksty literackie, 

 opowiada o najważniejszych polskich świętach  oraz 
związanych z nimi tradycjach, 

 opowiada o obejrzanych misteriach, wypowiada się 
na temat swoich emocji, 

 zapisuje nazwy świąt, 

 wykonuje symbole wielkanocne i wyjaśnia ich 
znaczenie, 

 redaguje życzenia świąteczne, używając form 
grzecznościowych. 

 

Treści 
Kręgi tematyczne 

 

Wiedza o Polsce 

 święta i zwyczaje 
Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
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powtórkowe 
1. Tradycje rodzinne poprzedzające Święta Wielkanocne 

– opowieść ruchowa. 
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dodające 

1. Film dydaktyczny - oglądanie krótkiego filmu o 
misteriach wielkanocnych (dostępne w Internecie 
filmy z misteriami z udziałem dzieci).  

2. Miniwykład  wyjaśnienie nauczyciela dotyczące 
historii i tradycji misteriów w Polsce. 

3. Praca z tekstem literackim. 
4. Rysowanie lub zapisywanie skojarzeń (symboli) 

wielkanocnych. Praca w grupach. 
5. Plakat. Uporządkowanie skojarzeń według kryterium 

liczby wskazań. Praca zbiorowa. 
6. Dyskusja na temat istoty Wielkanocy.  
 

utrwalające 

1. Ćwiczenie konstrukcyjno-plastyczne. Wykonanie 
baranka z chorągiewką do wielkanocnego koszyczka. 

2. Praca z tekstem literackim. Samodzielne czytanie 
tekstu i szukanie fragmentów wskazanych przez 
nauczyciela. 

3. Miniprojekt. Zwyczaje wielkanocne kultywowane w 
kraju zamieszkania. Praca w grupach.  

 

sprawdzające 

1. Prezentacja efektów mini projektu. 
2. Krzyżówka wielkanocna. 
3. Samodzielne układanie zdań/ układanie zdań według 

schematu na temat zwyczajów związanych z okresem 
Wielkanocnym w Polsce i w kraju zamieszkania. 

 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wyszukanie informacji na temat tradycyjnych 
sposobów zdobienia wielkanocnych jajek. 

Termin realizacji: pierwszy tydzień kwietnia 

Uwagi 

Książka na kwiecień: 
Rafał Witek „Julka, Kulka, Fioletka i ja”, 
Wydawnictwo Bajka, Warszawa 2009 
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Karta programowa nr 25, klasa 3 

Blok tematyczny Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 

Temat zajęć dydaktycznych Książki i ich autorzy 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych 
bohaterów, 

3) korzysta ze słowników i encyklopedii, 
4) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

postaci i relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

5) tworzy wypowiedzi/ pisze proste teksty związane z 
poznanymi utworami literackimi i innymi tekstami 
kultury. 

 

Osiągnięcia ucznia 

 odpowiada na pytania do tekstu, 

 identyfikuje autorów poznanych lektur polskich, 

 parafrazuje tekst o pisaniu książki, 

 tworzy/ przepisuje i uzupełnia opowiadanie 
inspirowane ilustracją, 

 wyszukuje informacje na temat polskich pisarzy, 

  przygotowuje informacje na temat ulubionego 
pisarza polskiego, 

 posługuje się terminami: bohater, wydarzenie, czas 
(akcji), 

 używa w zdaniach poprawnych form rzeczowników, 
przymiotników. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Wiedza o Polsce 

 znani Polacy 
Język nauki 

 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze 
Ja i moi bliscy  

 umiejętności, zainteresowania 

Za
d

an
i

a 

d
yd

ak
ty

cz
n

e
,  

m
et

o
d

y 
i 

fo
rm

y 
P

P
P

P
 

powtórkowe 

1. Zabawa – zgadnij, kim jestem. Uczniowie wygłaszają 
cytaty charakterystyczne dla bohaterów poznanych 
lektur, pozostali uczniowie, podają tytuł utworu, w 
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którym występuje owa postać. /Może zaproponować 
wersję, w której uczniowie przedstawiają za pomocą 
mimiki, gestów, pantomimy bohatera, którego imię 
wylosowali). 

dodające 

1. Praca z tekstem. Opowiadanie z „Pamiętnika Filipa”. 
Miejsce, w którym lubią się ukrywać książki. 
Olbrzymie zbiory narodowe (na przykładzie Biblioteki 
Jagiellońskiej, Instytutu Ossolińskich i największej 
biblioteki w kraju zamieszkania), biblioteki szkolne i 
domowe, biblioteki cyfrowe.  

2. Gra decyzyjna. Jak szukamy interesujących nas 
książek? 

3. Ćwiczenia w czytaniu. Wypowiedzi pisarzy na temat 
tworzenia, pisania książek. 

 

utrwalające 

1. Mininprojekt. Przygotowywanie strony 
www/gazetki/plakatu z informacjami o autorach 
ulubionych książek. 

2. Ćwiczenia leksykalne. Burza mózgów – szukanie 
wyrazów określeń do przykładowych słów (przygoda, 
wędrówka, spotkanie, bohater).  Szukanie wyrazów 
podobnych do podanych słów. Wypisywanie 
wyrazów przeciwstawnych do zaproponowanych w 
ćwiczeniu określeń. 

3. Pociąg z wyrazami. Tworzenie wspólnego 
opowiadania. Uczniowie w grupach losują obrazki i 
słowa. Zadaniem uczniów jest wspólne ułożenie 
zdania, następnie zdań tworzących opowiadanie. W 
tworzeniu fabuły inspirują wylosowane ilustracje. 

4. Ćwiczenia w pisaniu. Zapisywanie/przepisywanie 
powstałego opowiadania. 
Nazywanie występujących w zapisanym opowiadaniu 
elementów świata przedstawionego. 

Sprawdzające 

1. Tworzenie ustne/pisemne opowiadania 
inspirowanego ilustracją. 

2. Test. Wybór spośród różnych znanych nazwisk, 
nazwisk poznanych pisarzy polskich. 

3. Zdania z luką – dopisywanie wyrazów w 
odpowiedniej formie gramatycznej.  

dodatkowe 
(domowe) 

1. Dopisanie zakończenia do opowiadania. 

Termin realizacji drugi tydzień kwietnia 
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Uwagi 

Książka na kwiecień: 
Rafał Witek „Julka, Kulka, Fioletka i ja”, 
Wydawnictwo Bajka, Warszawa 2009 
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Karta programowa nr 26, klasa 3 

Blok tematyczny Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata 

Temat zajęć dydaktycznych Ekoludki  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie rozbudowane wypowiedzi monologowe i 

dialogowe, 
2) uczestniczy w rozmowie i prostej dyskusji, 
3) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury, 
4) zna i na ogół stosuje zasady ortografii i interpunkcji. 

Osiągnięcia ucznia 

 wymienia cechy ekologa, 

 poprawnie zapisuje wyrazy z „ó” i „rz” występujące w 
tekście literackim, 

 wykonuje prace plastyczna z odpadów i uzasadnia 
wykorzystanie takich właśnie materiałów, 

 tworzy grę planszową o tematyce ekologicznej i gra w 
nią z kolegą, 

 bierze udział w miniprojekcie ekologicznym i swoim 
zachowaniem zachęca innych do tego, by dbali o 
przyrodę. 

Treści Kręgi tematyczne 

Środowisko naturalne 

 pogoda, pory roku 

 rośliny i zwierzęta 

Zdrowie i sport 

 samopoczucie 
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powtórkowe 
1. Zabawa  z fantami - „Grasz w zielone” 

dodające 

1. Krzyżówka z hasłem „Ekologia”. 
2. Dyskusja techniką „Burza mózgów”  - Co to jest 

„ekologia”? 
3. Opowiadanie nauczyciela o zanieczyszczeniu ziemi, 

wyjaśnienie znaczenia pojęcia „smog”. 
4. Plakat – ekolog – przyjaciel ziemi – praca w grupach. 
5. Gra dydaktyczna „Jestem przyjacielem ziemi” – 

tworzenie gry dydaktycznej – praca w parach. 
6. Czytanie tekstów związanych z tematyką ekologiczną 

(St. Karaszewski „Śmieciu precz”, teksty ze strony 
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http://dzieci.mos.gov.pl 
 

utrwalające 

1. Miniprojekt – jak można uratować Ziemię od 
zanieczyszczeń? – praca w grupach. 

2. Oglądanie filmu pt. „ Żyj z klasą; Felka rady, jak 
segregować odpady”. 

3. Ćwiczenia ortograficzne – segregowanie wyrazów z 
„ó” i” rz”. 

4. Praca plastyczno – konstrukcyjna z odpadów 
(składanki z gazet, lornetka z rolek po papierze 
toaletowym…). 

Sprawdzające 

1. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem -
segregowanie śmieci – porządkowanie rzeczowników 
(nazw śmieci) zgodnie z zasadą przyjętą w recyklingu 
(np. podkreślanie wyrazu odpowiednim kolorem 
kredki). 

2. Ćwiczenia słownikowe – wypisywanie wyrazów 
bliskoznacznych do wyrazu „śmieci”. 

3. Ćwiczenia w czytaniu i poprawnym przepisywaniu  
wyrażeń charakteryzujących  „przyjaciela Ziemi”. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Wypełnianie zadań związanych z miniprojektem. 

Termin realizacji trzeci tydzień kwietnia 

Uwagi 

Książka na kwiecień: 
Rafał Witek „Julka, Kulka, Fioletka i ja”, 
Wydawnictwo Bajka, Warszawa 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://dzieci.mos.gov.pl/
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Karta programowa nr 27, klasa 3 

Blok tematyczny W maju jak w gaju. 

Temat zajęć dydaktycznych Idzie maj 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny, z 

wyjątkiem najtrudniejszych, 
2) czyta na głos, prawidłowo akcentując, 
3) rozumie krótkie utwory literackie i inne teksty 

kultury, 
4) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury, 
5) skutecznie porozumiewa się w codziennych 

sytuacjach, stosując właściwe formy komunikowania 
się, wypowiada się płynnie, 

6) korzysta ze słowników i encyklopedii, 
7) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 

literackimi i innymi tekstami kultury, 
8) wymienia symbole narodowe, wyjaśnia ich znaczenie, 

rozpoznaje hymn narodowy. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wykonuje polski hymn narodowy, poprawnie 
artykułując wszystkie głoski, 

 czyta na głos Marsz Polonio i utwór „Mazur 3 Maja”, 
prawidłowo akcentując wyrazy, 

 opowiada o idei poznanych pieśni, 

 prowadzi dialog z innymi uczniami na temat 
sposobów obchodzenia świąt narodowych w Polsce i 
w kraju zamieszkania, wypowiada się płynnie, 

 wykorzystując słowniki i encyklopedia, mówi o 
tradycji świąt majowych w Polsce, 

 zapisuje nazwy świąt i ich krótką charakterystykę, 

 wymienia symbole narodowe, wyjaśnia ich znaczenie, 
śpiewa hymn Polski i kraju zamieszkania. 
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Treści Kręgi tematyczne 

Wiedza o Polsce 

 symbole narodowe 

 święta i zwyczaje 

 polonica w miejscu zamieszkania 
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powtórkowe 

1. Święta narodowe i państwowe w Polsce i kraju 
zamieszkania. Łączenie dat z nazwami świąt. 

2. Konkurs „Co pamiętamy o świętach majowych?”  

dodające 

1. Mapa świąt majowych -  tradycja polska, szczególne 
święto Polonii, tradycje międzynarodowe (1 maja), 
ewentualnie tradycje kraju zamieszkania. 

2. Ćwiczenia w pisaniu. Zapisywanie nazw świąt. 
3. Symbole świąt narodowych i państwowych – flagi, 

kotylion, inne charakterystyczne dla kraju 
zamieszkania. Określanie kształtów i obowiązujących 
kolorów. 

4. Ćwiczenia w czytaniu instrukcji wykonania 
kotylionów. 

5. Radosny śpiew – słuchanie Mazura 3 Maja (refren i I 
zwrotka). 

6. Słuchanie Marszu Polonii.  
7. Ćwiczenia w czytaniu tekstu pieśni. 

utrwalające 

1. Ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki do Mazura 3 
Maja. Szukanie właściwych gestów, kroków, 
określanie (opisowe) tempa muzyki (improwizacje 
przy muzyce).  

2. Drama – moje emocje wywołane uroczystą pieśnią. 
3. Ćwiczenia słownikowe – wybór z tekstu wyrażeń 

związanych z tworzeniem podniosłego nastroju. 
Tworzenie wyrazów bliskoznacznych. 

4. Miniprojekt: Patriotyzm dzieci – jak można go 
wyrazić; dlaczego należy szanować symbole 
narodowe. 

5. Patria – ojczyzna. Dwie Ojczyzny – dwie powinności i 
dwa bogactwa.(Analiza językowa z wykorzystaniem 
zasobu wielojęzyczności uczniów; treści dostosowane 
do możliwości i uwarunkowań uczniów). 

6. Wykonanie kotylionów i symbolu kraju zamieszkania. 
7. Powtórzenie  Mazura 3 Maja oraz nauka fragmentu 

Marszu Polonii. 
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8. Rozmowa na temat hymnu Polski i pieśni „Marsz 
Polonia” (wskazywanie wspólnych i różnych treści). 

9. Jak szczególną pieśnią jest hymn – poszukaniwanie 
informacji w słownikach, encyklopedii. 

10. Ćwiczenia w pisaniu. Zapisywanie / przepisywanie 
określeń tłumaczących istotę hymnu państwowego.  

Sprawdzające 
1. Łączenie fragmentów pieśni z tytułami.  
2. Wspólne wykonanie pieśni „Marsz Polonia”. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Redakcja haseł, opracowanie plakatu na obchody 

świąt majowych (praca indywidualna lub zespołowa). 

Termin realizacji pierwszy tydzień maja 

Uwagi 

Książka na maj: 
Kostyrko Hanna (zebrała) „ Klechdy domowe. 
Podania i legendy polskie”, Wydawnictwo Nasza 
Księgarnia 1983 
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Karta programowa nr 28, klasa 3 

Blok tematyczny W maju jak w gaju. 

Temat zajęć dydaktycznych Rymowanki majowe  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury, 
2) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, 
3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
4) na ogół pisze poprawnie ortograficznie, 
5) recytuje utwory literackie stosując właściwą 

modulację głosu. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 po lekturze wiersza rozmawia o emocjach, 

  uzupełnia ćwiczenie informacjami wyszukanymi w 
tekście wiersza, 

 pisze poprawnie nazwy zwierząt występujących w 
wierszu. 
 

Treści Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
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powtórkowe 
1. Przypomnienie poznanych w szkole wierszy. Konkurs: 

Kto pamięta? 

dodające 

1. Zasady dobrej recytacji. Wspólne redagowanie 
„Przykazań dla recytatora”. 

2. Ja to robią aktorzy? - Ćwiczenia narządów 
artykulacyjnych. 

3. Ćwiczenia emisyjne: oddechowe, rezonacyjne, 
artykulacyjne. 

4. Samodzielne czytanie wiersza Z. Dmitrocy pt. 
„Świerszcz i szerszeń” (Bajki niezapominajki, PCN, 
Lublin 2003). 

5. O czym jest ten wiersz? – praca w zespołach, 
redagowanie krótkiej notatki zachęcającej do 
przeczytania wiersza. 
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Utrwalające 

1. Ćwiczenia artykulacyjne w oparciu o wiersz 
„Świerszcz i szerszeń”. 

2. Czytanie wiersza z podziałem na role. 
3. Wypisywanie z wiersza wyrazów, które trudno 

wymówić poprawnie i układanie z nimi zdań. 
4. Zbiorowe i indywidualne ćwiczenia przygotowujące 

do recytacji wiersza. Nauka wiersza na pamięć. 
5. Śpiewnie wiersza na znana melodię. 

Przygotowywanie prezentacji w grupach. 
6. Ilustrowanie wiersza – plakat zapraszający na konkurs 

recytatorski. 

Sprawdzające 

1. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe. 
2. Zadania w pogłębieniu rozumienia wiersza (ćwiczenia 

typu: wybierz słowa, które pasują do wiersza i 
uzasadnij swój wybór). 

3. Rozgrzewka przed recytacją: „W Szczebrzeszynie 
chrząszcz brzmi w trzcinie” – zapisywanie i 
odczytywanie głośne zapisanego zdania. 

4. Recytacje wiersza z wykorzystaniem pomocy suflera 
(przygotowanie recytacji w parach). 

dodatkowe 
(domowe) 

 

1. Recytacja wiersza w domu. Zachęcenie członków 

rodziny do wspólnych zabaw z trudnymi polskimi 

powiedzonkami. 

Termin realizacji drugi tydzień maja 

Uwagi 

Książka na maj: 
Kostyrko Hanna (zebrała) „ Klechdy domowe. 
Podania i legendy polskie”, Wydawnictwo Nasza 
Księgarnia 1983 
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Karta programowa nr 29, klasa 3 

Blok tematyczny W maju jak w gaju 

Temat zajęć dydaktycznych Niesamowite historie  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie, wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, 
3) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych 
bohaterów, 

4) opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 
postaci relacje między nimi, a także świat 
przedstawiony tekstów kultury, 

5) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 
literackimi i innymi tekstami kultury, 

6) tworzy wypowiedź związaną z poznanymi utworami 
literackimi i innymi tekstami kultury, 

7) wyszukuje w tekście potrzebne informacje. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania dotyczące poznanej legendy, 

 wskazuje rzeczowniki i wyrazy określające, 

 tworzy określenia o znaczeniu przeciwnym, 

 czyta fragmenty Legendy o czarciej łapie, 

 opowiada własnymi słowami przeczytany fragment, 

 tworzy alternatywne zakończenie legendy, 

 tworzy krótkie wypowiedzi, właściwie stosując formy 
gramatyczne imiennych części mowy, 

 opowiada legendy polskie , 

 wskazuje fikcję i prawdę w legendach, 

 określa cechy charakterystyczne legend. 

Treści Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Język nauki 

 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku 

 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze 
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1. Gra planszowa „Wielogłowy smok”. Rysowanie 
smoka zgodnie z instrukcją w grze. 
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dodające 

1. Tam-tamowa zabawa wyrazowa. Uczniowie naklejają 
na jedną ręką kółko czerwone, na drugą czarne. 
Nauczyciel mówi wyrażenia składające się z 
rzeczowników i przymiotników, uczniowie rytmicznie 
wystukują (jakby śpiewali pieśń historyczną) -  ręką z 
czerwoną naklejką – rzeczowniki; ręką z zieloną 
naklejką – przymiotniki (wyrazy, które określają). W 
zbiorze wyrazów są wyrażenia z „niesamowitych 
historii”, np. stare tajemnicze domisko, wielka łapa z 
ostrymi pazurami, bury wielki kot z latawcem (na 
podstawie M. E. Letki „Tajemnicze sprawy”). (Podczas 
zabawy należy często zmieniać kolory na rekach).  

2. Czytanie legend o niesamowitych wydarzeniach. 
Wspólne odczytanie Legendy o czarciej łapie. 
Zaznanie w czasie czytania trudnych fragmentów. Po 
odczytaniu wyjaśniane są zwroty i wyrażenia. 

 

utrwalające 

 

1. Odszukiwanie w tekście określonych informacji. 

Czytanie fragmentów opisujących wygląd łapy odbitej 

na stole. Parafrazowanie opisu. Wykonanie przez 

każdego ucznia własnej łapy.  

2. Prawda, czy zmyślenie. Określanie przez dzieci, które 

wydarzenia wydają się im prawdopodobne, a które 

mogą być zmyśleniem.  Uświadomienie uczniom, że 

cechą legend jest przemieszanie wydarzeń 

historycznych i fantastycznych. 

3. Ćwiczenia leksykalne – wypisywanie z tekstu 

określeń, kolorowanie ich barwami emocji, które 

wywołują. Grupowanie według kolorów. 

4. Ćwiczenia leksykalne – tworzenie w poszczególnych 

grupach określeń o przeciwnym znaczeniu. 

5. Tworzenie alternatywnego zakończenia legendy. 

6. Ćwiczenia w pisaniu – przepisywanie zakończenia i 

tworzenie, zapisywanie własnej propozycji. 

Redagowanie zakończenia z podanych wyrazów i 

wyrażeń. 

 

Sprawdzające 

 

1. Wskazywanie w słuchanej legendzie (np. 

http://audioteka.pl/legendy-polskie-1,produkt.html; 

http://czytelniainternetowa.pl/szukaj/legendy_polski

http://audioteka.pl/legendy-polskie-1,produkt.html
http://czytelniainternetowa.pl/szukaj/legendy_polskie
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e) prawdy i fikcji. 

2. Karta pracy – uzupełnianie zdań charakterystycznych 

dla poznanych legend.  

dodatkowe 
(domowe) 

 

1. Moja legenda – tworzenie legendy rodzinnej. 

Termin realizacji trzeci tydzień maja 

Uwagi 

Książka na maj: 
Kostyrko Hanna (zebrała) „ Klechdy domowe. 
Podania i legendy polskie”, Wydawnictwo Nasza 
Księgarnia 1983 
 

Dodatkowo: 
Maria Ewa Letki, Tajemnicze sprawy, Wydawnictwo 

„Bajka”, Warszawa 2009 

 

 

 

 

 

http://czytelniainternetowa.pl/szukaj/legendy_polskie
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Karta programowa nr 30, klasa 3 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych W Baśniogrodzie  

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste teksty literackie wspierane 

ilustracjami, gestami, rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

2) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z 
obrazkowych słowników i encyklopedii, 

3) opisuje, opowiada, charakteryzuje postać literacką, 
4) pisze proste teksty związane z poznanymi utworami 

literackimi i innymi tekstami kultury. 
 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 czyta wyrazy złożone, 

 wskazuje wyrazy podobne, 

 tworzy wyrazy według schematu, 

  stosuje zasady ortograficzne w zakresie pisowni 
imion i przydomków, nazw geograficznych, 

 czyta i interpretuje wiersz „Baśniogród” Zbigniewa 
Dmitrocy, 

 wyjaśnia znaczenie słowa „baśniogród”, 

 rozróżnia wydarzenia i postaci prawdopodobne i 
nieprawdopodobne, 

 podejmuje próbę 
tworzenia/kończenia/dopowiadania baśni. 

Treści nauczania 

Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy  

 emocje, marzenia, świat wyobraźni 
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powtórkowe 

1. Zabawa dramowa. Baśniowe światy, baśniowe 
wróżki. Zaklinanie z użyciem znanych baśniowych 
zaklęć, fraz.  

dodające 

1. Wspólny plakat – zestawienie informacji na temat 
baśni. 

2. Główni bohaterowie poznanych baśni. Pisownia 
imion wielką literą.  

3. Czytanie imion, analiza – co one mogą znaczyć, 
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szukanie innych słów w nazwach/imionach  
bohaterów. Wykorzystanie „okienka” do czytania (lub 
linijki z okienkiem do czytania). 

4. Czym były poznane baśnie? Najważniejsze tematy. 
Nazywanie tych tematów i zestawienie z tytułami 
baśni. 

5. Czytanie wiersza Zbigniewa Dmitrocy „Baśniogród”. 
6. Pisownia nazw geograficznych – analiza tekstu. 
 

utrwalające 

1. Zapisywanie imion bohaterów baśni. Ćwiczenia w 
stosowaniu zasad ortograficznych związanych z 
pisownią imion, przydomków. 

2. Tworzenie/zestawianie z przygotowanych sylab 
baśniowych nazw, imion. 

3. Analiza wiersza. Konkurs na wyjaśnienie znaczenia 
tytułowego słowa wiersza. Wykorzystanie słowników 
internetowych w języku polskim. Wyjaśnienie, co to 
jest „gród”. Zestawienie wyrazów „miasto” w różnych 
(znanych dzieciom) językach. Nawiązanie do języka 
rosyjskiego (krótka opowieść o ty, że języki też mają 
swoje rodziny). 

4. Mapa wyrazów podobnych. Tworzenie i zapisywanie 
zdań z tymi wyrazami. 

5. Mapa wyrazów – zakreślanie w tekście wiersza tych 
części wyrazów, które są podobne.  

6. Pantomima: Co można robić w baśniogrodzie? 
7. Minidebata: Czy poeta mieszka w baśnio- czy 

wierszogrodzie? 
8. Nauka wiersza na pamięć. Zabawa w szukanie 

wyrazów do rymu, „wymiana” wyrazów w wersach. 
9. Dwa światy w baśni – nieprawdopodobne i 

prawdopodobne. 

sprawdzające 

1. Karta pracy – wyszukiwanie w rodzinach wyrazów 
powtarzających się części (tematów i rdzenia). 

2. Wskazywanie elementów prawdopodobnych i 
nieprawdopodobnych w świecie przedstawionym 
baśni (karta pracy). 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Baśń z miejscami o niezwykłych nazwach, kryjących w 

sobie wiele wyrazów. 

Termin realizacji pierwszy tydzień czerwca 

Uwagi 

Książka na czerwiec: 
Katarzyna Turaj – Kalińska „Przepraszam, czy tu głaszczą?” 
Skrzat, Kraków 2004 
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Karta programowa nr 31, klasa 3 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych Przykład lepszy niż rada 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie rozbudowane wypowiedzi monologowe  

i dialogowe, 
2) uczestniczy w rozmowie i prostej dyskusji, 
3) rozumie utwory literackie i inne teksty kultury, 
4) zna i na ogół stosuje zasady ortografii i interpunkcji, 
5) korzysta ze słowników i encyklopedii. 

 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 wskazuje liczebniki występujące w tekście literackim, 

 wypowiada się na temat przyjętych w Polsce i kraju 
zamieszkania zasad kulturalnego witania się, 

 tworzy historię logicznie spójną z przeczytanym 
fragmentem książki, 

 wykorzystuje słowniki do wyjaśnienia znaczenia 
pojęć: konwenanse, savoir-vivre, kurtuazja, bon ton, 
etykieta, maniery. 

Treści Kręgi tematyczne 

Ja i moi bliscy 

 emocje, marzenia 

 najbliższa rodzina 

 przyjaciele i koledzy 

Język nauki 

 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku 
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powtórkowe 
1. Zabawa  - „dobre maniery”. 

dodające 

1. Układanie dialogów z wykorzystaniem zwrotów 
grzecznościowych (nauczyciel przygotowuje kartki z 
opisem osób spotykających się i okoliczności, w 
których odbywa się spotkanie). 

2. Ćwiczenia słownikowe – słowa i gesty na powitanie 
(w polskiej kulturze i tradycji oraz w kulturze i tradycji 
kraju zamieszkania dzieci). 

3. Dyskusja techniką „gorące krzesło”  - Kto pierwszy 
wypowiada powitanie.  

4. Czytanie tekstu (fragmentu książki Katarzyny Turaj – 
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Kalińskiej pt. „Przepraszam, czy tu głaszczą?”) 
6. Rozmowa o sytuacji opisanej w tekście 

- szukanie uzasadnień dla postępowania osób, które 
spotkały się w windzie. 

7. Trening kreatywności – Co wydarzyło się wcześniej? 
– praca w grupach. 

8. Prezentacje grupowe – Ta historia zaczęła się tak… 
9. Ćwiczenia językowe – Podkreślanie i głośne czytanie 

liczebników. 

utrwalające 

1. Praca za słownikiem – wyjaśnienie znaczenia pojęć: 
konwenanse, savoir-vivre, kurtuazja, bon ton, 
etykieta, maniery – zadanie grupowe. 

2. Pisanie haseł reklamujących właściwe zachowania 
związane z sytuacją witania się. (Np. Chcesz być w 
zgodzie z etykietą, pierwszy kłaniaj się kobietom!). 

3. Zapisywanie w zeszycie najciekawszych haseł. 
4. Rysowanie wieżowca opisanego w czytanym tekście. 

Szukanie odpowiedzi na pytanie, czy na parterze w 
tym wieżowcu są lokale mieszkalne?  

5. Ćwiczenia językowe – co to jest liczebnik? 

Sprawdzające 

1. Ćwiczenia w wyszukiwaniu liczebników w tekstach 
dla dzieci (Lokomotywa J. Tuwim; Tydzień 
 J. Brzechwa itp.). 

2. Ćwiczenia w poprawnym pisaniu – wypisywanie 
liczebników z tekstu. 

3. Krzyżówka dla dżentelmena, wpisywanie wyrazów, 
zwrotów grzecznościowych. 

4. Ćwiczenia w słuchaniu czytanego tekstu. Nauczyciel 
czyta uczniom dwa pierwsze rozdziały książki 
Katarzyny Turaj – Kalińskiej pt. „Przepraszam, czy tu 
głaszczą?”.  

5. Rozmowa  na temat treści, porównywanie fabuły 
książki z pomysłami uczniów. Przewidywanie dalszego 
ciągu… 

6. Konkurs na reklamę książki jako wakacyjną lekturę 
dla rówieśników. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Zastosowanie słownictwa i zachowań, o których była 

mowa na lekcji w praktyce. 

Termin realizacji drugi tydzień czerwca 

Uwagi 

Książka na czerwiec: 
Katarzyna Turaj – Kalińska „Przepraszam, czy tu głaszczą?” 
Skrzat, Kraków 2004 
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Karta programowa nr 32, klasa 3 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych W roli redaktora 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozróżnia głoski współczesnej polszczyzn, 
2) rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe 

bez dodatkowych wyjaśnień, 
3) czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 
4) czyta na głos poprawnie i wyraziście krótki, prosty 

tekst, 
5) korzysta ze słowników i encyklopedii, 
6) uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji, wyraża 

w prosty sposób własne zdanie, 
7) poprawnie wymawia słowa i zwroty, 
8) pisze według podanego wzoru proste teksty na znane 

mu temat, 
9) tworzy wypowiedzi związane z poznanymi utworami 

literackimi i innymi tekstami kultury. 

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze, wykorzystując 
wszystkie polskie głoski, 

 Wskazuje w tekście J. Tuwima „Ptasie radio” 
uczestników dialogów, 

 czyta tekst na głos, prawidłowo akcentując wyrazy 

 czyta na głos poprawnie i wyraziście prosty tekst, 
uczestniczy w klasowym konkursie, 

 korzysta ze słowników i encyklopedii, tłumacząc 
znaczenie słowa „redaktor”, 

 uczestniczy w rozmowie i w prostej dyskusji na temat 
problemów poruszanych w mediach dla dzieci, 
wyraża w prosty sposób własne zdanie, 

 poprawnie wymawia słowa i zwroty, czytając tekst 
„Ptasie radio” J. Tuwima oraz przeprowadzając 
wywiad z uczniami w klasie, 

 pisze według podanego wzoru prosty tekst na „O 
czym możemy przeczytać w prasie dla dzieci/”, 

 tworzy pisemną wypowiedź na temat życia ptaków na 
podstawie „Ptasiego radia”. 

Treści Kręgi tematyczne 

Technika, media 

 telewizja, radio, Internet 

Język nauki 
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 podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku 

Środowisko naturalne 

 rośliny i zwierzęta 
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powtórkowe 

1. Konkurs na podanie w określonym czasie największej 
liczby nazw mediów. Praca grupowa. Przypomnienie 
nazw mediów. Zwrócenie uwagi na liczne 
zapożyczenia w języku polskim. Podkreślenie, że 
osoby dwujęzyczne łatwiej mogą posługiwać się tymi 
terminami. 

 

dodające 

1. Słuchanie tekstu „Ptasie radio” Juliana Tuwima / 
http://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4&fe
ature=fvwrel w interpretacji Ireny Kwiatkowskiej/ 

2. Analiza tekstu. Kto to mówi? Wskazywanie nadawcy 
poszczególnych wypowiedzi.  

3. Charakterystyka wypowiedzi redaktora „Ptasiego 
radia”. 

4. W roli redaktora, czyli osoby, która: 
a) zajmuje się przygotowaniem materiału lub 

opracowaniem audycji telewizyjnej, radiowej, 
internetowej, 

b) zajmuje się przygotowaniem, opracowaniem tekstu, 
dba o jego poprawność. Określanie znaczenia słowa 
„redaktor” w oparciu o analizę zadań redaktora. 

5. Zakładamy własną redakcję – zabawy symulacyjne. 
Przygotowanie do wywiadu, sprawozdania lub 
opracowania reportażu (patrz karta programowa nr 
13). 

 

utrwalające 

1. Czytanie tekstu „Ptasie radio z podziałem na role”.  
2. Ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem 

interpretacji utworu Tuwima przez H. Kwiatkowską. 
3. Ćwiczenia w tworzeniu słów dźwiękonaśladowczych. 
4. Kto to mówi? – zabawa w radio. Uczniowie bardzo 

różnie, wcielając się w role znanych postaci mówią 
ten sam tekst. Mówiąc tekst, stoją ukryci, niewidoczni 
dla pozostałych uczniów. Słuchacze zgadują, kogo 
naśladowano i udzielają odpowiedzi w stylu 
redaktora radiowego, np. Wysłuchaliście Państwo 
wypowiedzi na temat …. Pani xxx. Dziękujemy za 
uwagę. 

5. Z życia ptaków – tworzenie prostej wypowiedzi 
pisemnej na podstawie tekstu J. Tuwima. 

6. Wyszukiwanie czasopism internetowych dla dzieci w 
języku polskimi i w języku kraju zamieszkania (lub 

http://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4&feature=fvwrel
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dostępna prasa drukowana; można też zrobić 
przegląd cyklicznych audycji dla dzieci, np. w telewizji 
Polonia). Przypomnienie informacji o „Świerszczyku” 
(patrz karta 32 z II klasy). 

7. Zestawienie i analiza tytułów. Uporządkowanie ich 
tematyczne. 

8. O czym możemy przeczytać w prasie dla dzieci – 
wypowiedzi uczniów z wykorzystaniem 
sporządzonego wykazu. 

9. Ćwiczenia w pisaniu. Zapisywanie wniosków z 
wypowiedzi na temat „O czym możemy przeczytać…”. 
Przepisywanie wniosków.  

10. Zabawy symulacyjne „W naszej redakcji”, z 
możliwością wykorzystania komiksów z podręcznika. 

 

Sprawdzające 

1. Wywiad na zadany temat: 
– przygotowanie pytań, 
- przeprowadzenie wywiadu z uczniami w klasie 

(wszystkie fazy rozmowy). 
2. Konkurs na stanowisko redaktora radiowego – głośna 

interpretacja przygotowanego tekstu (z możliwością 
mierzenia czasu czytania, z oceną poprawności 
artykulacyjnej, akcentu wyrazowego i intonacji 
zdaniowej). 

 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Sporządzenie listy ciekawych tematów dla redaktora 

radia/prasy dziecięcej.  

Termin realizacji trzeci tydzień czerwca 

Uwagi 

Książka na czerwiec: 
Katarzyna Turaj – Kalińska „Przepraszam, czy tu głaszczą?” 
Skrzat, Kraków 2004 
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Karta programowa nr 33, klasa 3 

Blok tematyczny W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze 

Temat zajęć dydaktycznych W drodze na wakacje 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń: 
1) rozumie proste wypowiedzi monologowe i 

dialogowe, 
2) rozumie złożone wypowiedzi monologowe i 

dialogowe, 
3) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opowiada o 

własnych doświadczeniach, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i sytuacje, 

4) pisze według poznanego wzoru proste teksty na 
znane mu tematy (np. związane z jego 
zainteresowaniami). 

  

Osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania związane z oglądaną wirtualną 
podróżą po Polsce, 

 wskazuje i nazywa ciekawe turystycznie miejsca w 
Polsce, 

 charakteryzuje krajobraz nizinny, wyżynny, górski, 
nadbałtycki, 

 projektuje mapę podróży po Polsce, 

 tworzy wizytówki poznanych miejscowości w Polsce, 

 śpiewa piosenkę „Lato – lato”, słowa Ludwik J. Kern, 
muzyka W. Krzemieński. 

Treści Kręgi tematyczne 

Podróże i turystyka 

 wakacje 

 ciekawostki turystyczne 

Technika, media 

 telewizja, Internet, media 
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powtórkowe 

1. Zabawa. Czego się nauczyliśmy w polskiej szkole. 
Zgadywanie tytułów poznanych tekstów kultury, 
kończenie fragmentów utworów, wspólne śpiewanie 
znanych piosenek. 

2. Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg z daleka”. 

dodające 

1. Wirtualna wędrówka po Polsce. Mapa przygód – 
mapa Polski /www.kula.gov.pl/. 

2. Poznanie najciekawszych miejsc w Gdańsku, Toruniu, 
Zakopanem (wędrówki wirtualne). 

3. Opowiadanie indywidualne i grupowe na temat 
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poznanych miejsc oraz ulubionych miejsc w Polsce. 
4. Ćwiczenia w zapisywaniu nazw. Konstruowanie opisu 

wybranych miejsc.  
5. Mapa podróży – wyznaczanie trasy wakacyjnej 

podróży po Polsce (wykorzystanie schematycznej 
mapy przygotowanie przez nauczyciela). 

6. Wysłuchanie letniej piosenki „Lato – lato”, słowa 
Ludwik J. Kern, muzyka W. Krzemieński. 

utrwalające 

1. Ćwiczenia słownikowe – określanie specyficznych 
cech wybranych miejsc, opisanie cech krajobrazu 
(nizinny, nadbałtycki, wyżynny, górski). 

2. Ćwiczenia w pisaniu – opracowanie wizytówek 
wybranych miast do naklejenia na przygotowanej 
schematycznej mapie Polski.  

3. Dyskusja techniką „635” – wybór trasy podróży na 
podstawie opowieści ze strony www.kula.gov.pl 

4. Wykonanie mapy podróży. 
5. Nauka piosenki „Lato – lato”. 
6. Ćwiczenia w pisaniu – wypisanie z tekstu nazw 

rekwizytów występujących w tekście, związanych z 
wakacjami. 

 

Sprawdzające 

1. Podróż według mapy – w roli przewodników po 
wyznaczonych miejscach. Wypowiedzi uczniów. 

2. Sporządzenie listy niezbędnych w podróży 
przedmiotów i podanie uzasadnień (ich 
przeznaczenia). 

3. Wspólne wykonanie piosenki „Lato – lato”. 
4. Karta pracy z cechami krajobrazów polskich. 

dodatkowe 
(domowe) 

1. Prowadzenie dzienniczka wakacyjnego lub 

przygotowanie reportażu zdjęciowego. 

Termin realizacji czwarty tydzień czerwca 

Uwagi 

Książka na wakacje: 
Krystyna Boglar – „Klementyna lubi kolor czerwony”, 
Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2006 
Powieść przygodowo-detektywistyczna. Dzieci na 
tropach tytułowej Klementyny przeżywają 
prawdziwą letnią przygodę z dreszczykiem emocji. 
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PROPOZYCJA KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

Program zakłada, że: 

 oceniany powinien być stopień spełnienia (osiągnięcia) przez ucznia wymagań 

programowych.  

Jak pozwala na to program Dla chcącego nic trudnego? 

Wymagania szczegółowe, zawarte w każdej karcie programowej, są zacytowane z ram 

programowych. Z nich zostały wywiedzione osiągnięcia ucznia po każdym bloku lekcyjnym (4 

godzinach zajęć). Owe osiągnięcia są możliwe po wykonaniu przewidzianych i opisanych w 

programie zadań. Sprawdzeniu, czy rzeczywiście uczeń opanował przewidziane umiejętności, 

wiedzę i postawy, służą zaplanowane na każdy blok lekcyjny zadania sprawdzające. 

 

Ocenianie, czyli szczegółowy opis osiągnięć, powinien być zgodny z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania, stanowiącym załącznik do Statutu placówki. 
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