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1. ADRESACI PROGRAMU 

 

Program Lubię Polskę! adresowany jest do uczniów w wieku od 10 do 13 lat, a zatem 

w wieku odpowiadającym kształceniu na II etapie edukacyjnym w Polsce. Prezentowany 

program nauczania języka polskiego dla polskich dzieci mieszkających za granicą obejmuje 

głównie uczniów, którzy dość biegle opanowali język polski (poziom B i C), choć będzie 

przydatny także do pracy z dziećmi znającymi język słabiej (poziom A) – w wielu jednostkach 

lekcyjnych zawarty jest materiał leksykalny z zakresu podstaw nauki języka (np. nazwy 

potraw, sprzętów itp.). Część ćwiczeń zbudowana jest w taki sposób, aby skorzystać z nich 

mogły zarówno dzieci, które znają język biegle, jak i te, które posługują się nim słabiej.  

Głównym założeniem programu jest nauka języka polskiego w sposób możliwie 

przyjemny, dający uczniom poczucie sukcesu. Zawarto w nim wiele ćwiczeń językowych, 

mających na celu wyrównanie ewentualnych braków językowych. W związku z faktem, że za 

granicą dzieci uczą się języka polskiego dobrowolnie (szkoła sobotnia nie jest obowiązkowa), 

warto zadbać o to, aby lekcje te objęły jak najszerszy krąg dzieci.  

Umiejętności z zakresu języka polskiego będą nauczane w następującej kolejności – 

najpierw i przede wszystkim: rozumienie (czytanie i słuchanie), potem: mówienie i pisanie. 

W programie zostały zawarte wszystkie treści obowiązkowe z zakresu podstawy 

programowej z położeniem nacisku na praktykę współczesnego języka. Na lekcjach znajdzie 

się dużo popularnych tekstów kultury, znanych większości Polaków (np. utwory Chopina, 

piosenki, polskie kreskówki, najbardziej znane dzieła sztuki np. obrazy, fragmenty tekstów 

literackich, wiadomości o realiach życia) i najważniejsze, podstawowe wiadomości na temat 

Polski (największe miasta, główne regiony, ciekawe miejsca, symbole narodowe, wybitni 

Polacy, aktualne wydarzenia interesujące dla dzieci itp. – zaprezentowane także na zdjęciach 

i filmach) – tak, aby wyposażyć uczniów w swego rodzaju zaplecze kulturowe łączące ich 

z krajem i z innymi Polakami. Ideą programu jest, aby uczeń, odwiedzając Polskę, miał 

wrażenie, że sporo o niej wie, i przynajmniej od czasu do czasu rozpoznawał znajome mu 

realia – utwór literacki, pomnik, melodię, potrawę – omawiane na lekcjach języka polskiego 

– żeby miał wrażenie, że przyjechał do Polski do siebie oraz, by czuł emocjonalny związek 

z Polską, pozostając poza jej granicami.  
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Program kładzie duży nacisk na codzienną praktykę językową i umiejętności 

komunikowania się, na język codzienny i zjawiska z zakresu tzw. kultury wysokiej. W każdej 

jednostce lekcyjnej pojawiają się ćwiczenia językowe lub frazeologiczne. Treści programu są 

podporządkowane doskonaleniu umiejętności komunikacji.  

W programie zwrócono dużą uwagę na zagadnienie poczucia bycia Polakiem – w taki 

sposób, aby unikać postaw skrajnych (patriotyzm ocierający się o nacjonalizm, czułostkowość 

czy bufonadę, a z drugiej strony: wstyd, kompleksy z powodu bycia Polakiem, rozumienie 

polskości jako swego rodzaju skansenu). Chodzi o to, aby ugruntowywać w uczniach 

świadomość, że Polska jest jednym z wielu bogatych w spuściznę kulturową krajów 

europejskich i wyrabiać w nich zadowolenie ze swojej narodowości bez poczucia bycia 

lepszym czy gorszym od innych, by uczeń potrafił swobodnie i z dumą mówić o swojej 

ojczyźnie. Zamierzeniem programu jest, aby prezentowany na lekcjach materiał w jakiejś 

mierze dał uczniom poczucie posiadania korzeni. Takie poczucie jest silną potrzebą 

psychologiczną człowieka; daje siłę i napęd do wzrostu, harmonijnego rozwoju i tworzenia 

własnego życia. Dlatego tożsamość narodowa, akceptacja swojego pochodzenia, 

przekonanie, że jest z czego czerpać, są znacznie ważniejsze niż się na pierwszy rzut oka 

wydaje – zapewniają wewnętrzny spokój i poczucie bycia w świecie „u siebie”. Z tego 

powodu położono na to zagadnienie duży nacisk.  
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2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROGRAMU 

 

Układ obowiązujących i wynikających z podstawy programowej treści z zakresu 

literatury, teorii literatury, nauki o języku, form wypowiedzi pisemnej, program nawiązuje do 

tradycyjnego ujęcia w polskich szkołach – w miarę możliwości materiał rozłożony jest 

podobnie jak w polskiej szkole, ale z uwzględnieniem faktu, iż nauczanie języka polskiego za 

granicą ma na celu zbudowanie więzi z Polską, jej kulturą, literaturą i historią. Stąd też np. 

list, pojawia się tradycyjnie w klasie czwartej, lecz polskie legendy są obecne w całym cyklu 

kształcenia, a nie, jak w polskiej szkole, głównie w klasie piątej (choć wydaje się, że i tu ten 

podział przestaje sztywno obowiązywać). Dzięki temu dzieci, których rodzice zdecydują się 

na powrót do kraju, będą mogły bez większych trudności kontynuować naukę w Polsce, 

a dzieci, które pozostaną za granicą, dostaną możliwie dużą „dawkę” polskiej kultury.  

Podobnie jak polskie programy nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy 

1-6), Lubię Polskę! ma budowę elipsoidalną, to znaczy w poszczególnych latach materiał 

powtarza się (wielokrotne nawiązania do wiadomości z klas młodszych), równocześnie z roku 

na rok rozszerzając swe treści.  

Przewiduje się przygotowanie do poszczególnych lekcji większej liczby ćwiczeń tak, aby 

nauczyciel mógł wybrać te, które najlepiej odpowiadają specyfice nauczanej przez niego 

grupy, a także, by możliwa była indywidualizacja pracy nie tylko ze względu na zdolności 

uczniów, ale przede wszystkim na stopień znajomości języka. Z tego powodu Lubię Polskę! 

proponuje teksty o zróżnicowanym stopniu trudności, które można wykorzystywać na lekcji 

z uczniami o rozmaitych kompetencjach językowych.  

Program ukazuje treści związane z Polską i jej tradycjami, ale też jest przyjazny dziecku 

żyjącemu w nowoczesnym, XXI stuleciu. Stąd znajdą się w treściach nauczania zarówno 

utwory usankcjonowane tradycją i stanowiące asumpt do przekazania informacji np. 

o wielkim wieszczu i o dziejach narodowych, jak i współczesne teksty kultury popularnej, 

bliskie realiom życia dziecka oraz kształtujące jego gust artystyczny (np. piosenki 

reprezentujące rap, jazz czy pop). Dawne i nowe nie stanowi w programie Lubię Polskę! 

wartości opozycyjnych, ale dopełniające się, dające wyobrażenie o przeszłości 

i teraźniejszości kultury polskiej, a także (choć w mniejszym stopniu) – o polskiej historii 

i geografii. Program ukazuje nowe jako continuum dawnego.  
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Program przewiduje uwzględnienie narodowych i zwyczajowych świąt obchodzonych 

w Polsce (np. Święto Konstytucji 3. Maja, Dzień Matki, Święto Zmarłych, andrzejki), których 

realizacji będzie poświęcony odrębny rozdział podręcznika tak, aby nauczyciel mógł korzystać 

z nich zgodnie z zaleceniami programowymi lub według własnego uznania. Święta te mogą 

stać się wspaniałą okazją do integracji zespołu klasowego, a nawet rodziców.  

 Materiał z nauki o języku został dostosowany do specyfiki nauczania w szkole polskiej za 

granicą – a zatem priorytetem jest komunikacja, stosowanie języka w praktyce. W programie 

zawarto podstawowe wiadomości z gramatyki, niekiedy bez wprowadzania samych pojęć 

gramatycznych. Uwzględnione zostały także podstawowe reguły ortograficzne, część 

wiadomości z zakresu gramatyki (odmienne i nieodmienne części mowy, części zdania – 

podmiot, orzeczenie, określenie), a pominięte niektóre zagadnienia obecne w polskich 

szkołach: np. rodzaje zdań pojedynczych (pozostawiono podział zdań na oznajmujące, 

rozkazujące, pytające, a pominięto na rozwinięte i nierozwinięte) i złożonych; rdzeń wyrazu, 

temat, końcówka i oboczności (oboczności pojawiają się w sposób praktyczny - jako związane 

z ortografią); rodzaje głosek; części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik itd. Program 

Lubię Polskę! w zakresie nauki o języku jest próbą funkcjonalnego traktowania języka 

i wprowadzania zagadnień gramatycznych przez wyjście od tekstu (literackiego lub 

użytkowego).  
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3. OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA 

 

Ogólne cele kształcenia wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za 

granicą:  

 podtrzymywanie kontaktu z językiem polskim, kształcenie umiejętności 

porozumiewania się w języku ojczystym,  

 rozumienie komunikatów w języku polskim i zrozumiałe ich formułowanie,  

 nawiązywanie i podtrzymywanie więzi emocjonalnej z krajem, poczucie dumy 

narodowej,  

 poznanie polskich tekstów kultury (dostosowanych do wieku uczniów); umiejętność 

objaśniania ich znaczenia oraz wskazania głównych cech gatunkowych. 

  

Szczegółowe cele kształcenia 

W zakresie odbioru wypowiedzi (słuchanie i czytanie) uczeń:  

 rozumie komunikaty w języku polskim (polecenia, definicje, instrukcje, teksty 

literackie i inne), 

 odnajduje w komunikatach wymagane informacje,  

 rozumie znaczenie języka jako narzędzia komunikacji, 

 rozumie znaczenia dosłowne oraz znaczenie wybranych (często używanych) 

frazeologizmów, 

 odróżnia teksty artystyczne od tekstów użytkowych, 

 potrafi znaleźć potrzebne informacje (np. w tekście, w słowniku, Internecie – 

stosownie do etapu kształcenia) oraz zanotować je i uporządkować. 

W zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury (czytanie, mówienie, pisanie) uczeń: 

 określa gatunek poznanych tekstów kultury (stosownie do poziomu kształcenia), 

 opisuje przedmiot, obraz, postać i charakteryzuje bohatera utworu, 

 opowiada fabułę poznanego utworu fabularnego, 

 wyraża swoje zdanie na temat tekstu kultury, mówi o przeżyciach z nim związanych, 

 objaśnia proste przenośnie w tekście literackim, 

 ocenia bohaterów utworów i ich postawy.  
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W zakresie tworzenia wypowiedzi (pisanie i mówienie) uczeń: 

 wypowiada się na temat siebie i swojej rodziny oraz otoczenia, 

 pisze proste teksty użytkowe (np. list prywatny, notatkę, instrukcję, ogłoszenie), 

 redaguje wypowiedzi o swoich zainteresowaniach, pasjach, trybie życia, 

 redaguje wypowiedzi o tekstach kultury.  

W zakresie leksyki uczeń zna i rozwija słownictwo dotyczące kręgów tematycznych:  

 ja i moi bliscy, 

 dom i otoczenie, 

 życie codzienne, 

 zdrowie i sport, 

 środowisko naturalne, 

 technika, media, 

 wiedza o Polsce, 

 język nauki. 
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4. TREŚCI NAUCZANIA  

 

KLASA 4 

 

Tekst/Dział  

Przybliżo 
na liczba 
godzin 

przezna 
czonych 

na 
realizację 
materiału 

 

Przykładowe zagadnienia 

realizowane w związku  

z tekstem  

Spodziewane osiągnięcia 

i umiejętności uczniów.  

 

Uczeń:  

Czesław Janczarski 

Pamiątka z wakacji  

3 Pisownia nazw 

geograficznych, wakacje 

w Polsce – najciekawsze 

miejsca, sporty letnie, 

pocztówka, adres, 

rozpoznawanie 

czasowników w czasie 

teraźniejszym i przeszłym  

 zapisuje nazwy 

geograficzne wielką 

literą,  

 potrafi wymienić 

ciekawe miejsca 

w Polsce,  

 zna nazwy sportów 

letnich,  

 potrafi zaadresować list 

i pocztówkę, 

 potrafi zredagować 

pozdrowienia z wakacji,  

 rozpoznaje czasownik 

w czasie teraźniejszym 

i przeszłym. 

Czesław Miłosz Droga, 

Ganek, Przy piwoniach,  

  

3-4 Słownictwo opisujące 

najbliższą okolicę, sylwetka 

Czesława Miłosza (m. in. 

jako sławnego emigranta), 

nazwy kolorów, pisownia 

nazw kolorów, odmiana 

przymiotników, poprawne 

przepisywanie cytatów  

 operuje słownictwem 

opisującym najbliższą 

okolicę,  

 potrafi przedstawić 

podstawowe informacje 

o Czesławie Miłoszu,  

 operuje nazwami 

kolorów,  

 poprawnie zapisuje 
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jednowyrazowe nazwy 

kolorów (np. różowy, 

beżowy, żółty, brązowy 

itp.), 

 potrafi zapisywać 

cytaty,  

 poprawnie stosuje 

przymiotnik w różnych 

formach. 

 

Józefa Drozdowska Ach te 

szpaki dziwaki  

2 Nazwy ubrań, liczebniki, 

pisownia wybranych 

liczebników  

 zna nazwy ubrań,  

 poprawnie zapisuje 

wybrane liczebniki, 

Rafał Witek Pewnego Dnia 

Kuba Rozróba powiedział 

mi tak, Magister 

uśmiechów  

 

3-4 Analiza treści wiersza, 

bezokolicznik, synonimy, 

nazwy zawodów, zwrotka, 

rym  

 czyta i deklamuje 

wiersz,   

 rozpoznaje 

bezokoliczniki,  

 dobiera wyrazy 

bliskoznaczne,   

 wymienia nazwy 

zawodów,  

 rozpoznaje i wskazuje 

zwrotki w wierszu, 

rozpoznaje i nazywa  

rymy (dokładne, 

niedokładne).  

O Waligórze i Wyrwidębie 

(baśń ludowa) 

Józef Ignacy Kraszewski 

Kwiat paproci 

2 

 

 

2-3 

Cechy baśni, bohaterowie 

pozytywni i negatywni, 

morał, uosobienie, walka 

dobra ze złem, zwycięstwo 

 zna cechy baśni 

tradycyjnej i rozpoznaje 

je w konkretnym 

tekście,  
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Bronisława Ostrowska 

Szklana góra, [w:] Woda 

żywa, Warszawa 1958.  

Władysław Ludwik Anczyc, 

Księżniczka głogu 

(fragment), [w:] tamże. 

 

 

2-3 

 

 

 

2 

 

 

 

dobra, elementy 

prawdopodobne 

i fantastyczne, morał, 

notatka, baśń ludowa  

 wskazuje bohaterów 

baśni,  

 określa elementy świata 

przedstawionego,  

 wskazuje morał baśni,    

 rozumie pojęcie baśń 

ludowa,   

 potrafi opowiadać baśń,  

 sporządza notatkę. 

 

Kornel Makuszyński O tym, 

jak krawiec pan Niteczka 

został królem  

  

2 Cechy baśni współczesnej, 

baśń literacka, opowiadanie 

ustne, nazwy zawodów, 

pisownia nazw zawodów 

zakończonych na  

-arz, -erz 

 zna cechy baśni 

współczesnej 

i rozpoznaje je 

w konkretnym tekście,  

 rozumie pojęcie baśń 

literacka,  

 poprawnie zapisuje 

nazwy zawodów 

zakończonych na –arz, -

erz, 

 buduje zdania bogate 

w informacje. 

Urszula Lip Maszyna do 

robienia mgły (fragmenty) 

2-4 Słownictwo związane 

z najbliższą okolicą, postacie 

fantastyczne, elementy 

świata przedstawionego, 

zdanie rozkazujące, 

oznajmujące, pytające   

 określa elementy świata 

przedstawionego, 

 poprawnie zapisuje 

dialog, 

 układa zdania 

pojedyncze 

oznajmujące, 

rozkazujące i pytające. 
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Eliza Sarnacka-Mahoney 

Krasnoludek  

1-2 Opis postaci/ opis zabawki, 

komizm w wierszu  

 potrafi zredagować opis, 

 dostrzega komizm 

w wierszu. 

Joanna Papuzińska Nasza 

mama czarodziejka 

(fragmenty – Jak nasza 

mama odczarowała 

wielkoluda, Czar dla mamy) 

(ze zbiorów Cyfrowej 

Biblioteki Narodowej)  

Małe Voo Voo Żab nie 

wolno trzymać w domu 

(rodzina)  

Majka Jeżowska A ja wolę 

moją mamę  

 

4-5 Prezentacja własnej rodziny 

(członkowie, zawód, hobby, 

zajęcia, nazwy stopni 

pokrewieństwa), opis 

postaci, nazwy pór dnia, 

godziny,  

Rozpoznawanie elementów 

fantastycznych i nawiązań 

do baśni    

 opowiada o swojej 

rodzinie,  

 redaguje opis postaci,  

 operuje słownictwem 

związanym z czasem,  

 wskazuje elementy 

fantastyczne,  

 wskazuje nawiązania do 

baśni. 

Joanna Papuzińska Ja,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Papuzińska 

Kołysanka smoków (ze 

zbiorów Cyfrowej Biblioteki 

Narodowej)  

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

Przedstawianie się 

i prezentowanie siebie 

w zależności od sytuacji, 

uosobienie, czasownik 

w trybie rozkazującym, 

liczebniki, zapis dialogu   

 

 

 

 

Humor w wierszu, 

nawiązania do baśni, opis 

smoka  

 przedstawia się,  

 potrafi zaprezentować 

się,  

 poprawnie stosuje 

czasowniki w trybie 

rozkazującym, 

 poprawnie zapisuje 

wybrane liczebniki, 

 potrafi zapisać dialog, 

 odnajduje nawiązania 

do baśni, 

 

 wskazuje humor 

w wierszu, 
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 opisuje smoka. 

 

Maciej Wojtyszko Bromba i 

filozofia (fragment) 

2 Narrator, pytania do tekstu, 

czytanie ze zrozumieniem, 

równoważnik zdania 

 formułuje pytania do 

tekstu,  

 opowiada treść utworu,  

 czyta tekst ze 

zrozumieniem,   

 zamienia zdania na 

równoważniki zdań. 

Anna Sójka O orlim 

gnieździe,  

Strona internetowa 

Muzeum Początków 

Państwa Polskiego 

w Gnieźnie (organizacja 

zwiedzania, eksponaty, 

wystawy stałe, czasowe, 

regulamin itp.)  

 

3-4 Poznanie legendy, 

opowiadanie odtwórcze 

(ustne), elementy świata 

przedstawionego 

w legendzie, plan wydarzeń, 

godło Polski i powojenna 

historia korony orła, Święto 

Flagi Narodowej, zdjęcia 

godła Polski z różnych 

okresów historycznych, 

regulamin zwiedzania 

muzeum, pisownia „nie” 

z czasownikami (wyjątki) 

 rozpoznaje legendę,  

 opowiada treść legendy,  

 określa elementy świata 

przedstawionego 

w legendzie,  

 sporządza ramowy plan 

wydarzeń,  

 wie, jak wygląda godło 

Polski i opisuje je,  

 czyta i rozumie 

regulamin,   

 poprawnie zapisuje 

„nie” z czasownikami 

(wyjątki – nienawidzę, 

niedowidzę, 

niedomagam). 

Marian Orłoń Przerwany 

hejnał  

hejnał grany z Wieży 

Mariackiej  

1-2 Poznanie legendy i hejnału 

mariackiego, słuchanie 

hejnału, elementy 

prawdziwe 

i prawdopodobne 

 rozpoznaje cechy 

legendy w wybranej 

legendzie,   

 wskazuje cechy legendy,  

 zna historię hejnału 
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w legendzie, pisownia „nie” 

z przymiotnikami w stopniu 

równym  

mariackiego,  

 poprawnie zapisuje 

partykułę „nie” 

z przymiotnikami 

w stopniu równym. 

Ewa Szelburg-Zarembina 

Warszawa, stolica Polski  

3-4 Poznanie legendy, elementy 

prawdziwe, 

prawdopodobne 

i fantastyczne w legendzie, 

opis herbu Warszawy lub 

pomnika warszawskiej 

syrenki, szukanie herbów 

miejscowości, z których 

pochodzą uczniowie, 

pisownia „rz” po 

spółgłoskach, ważne 

miejsca w Warszawie  

 wskazuje cechy legendy,  

 wskazuje elementy 

świata przedstawionego 

w legendzie,  

 redaguje opis herbu 

Warszawy,   

 zna reguły pisowni „rz” 

po spółgłoskach,   

 wymienia ważne 

miejsca w Warszawie. 

Mazurek Dąbrowskiego  

(Mazurek Dąbrowskiego) 

2 Śpiewanie hymnu w pozycji 

„na baczność”, okazje, 

w których śpiewa się hymn, 

okoliczności powstania 

hymnu, analiza treści, 

pisownia wybranych 

wyrazów z „h” (np. hymn, 

herb, hejnał, bohater, 

heroizm)  

 potrafi zaśpiewać hymn 

narodowy, odpowiednio 

się przy tym 

zachowując,  

 potrafi zapisywać 

poprawnie wybrane 

wyrazy z „h”. 

Tytus, Romek i A’Tomek 

(np. Księga VII Tytus 

poprawia dwójkę z 

geografii Polski) 

1-2 Pisownia nazw 

geograficznych, 

opowiadanie z dialogiem, 

cechy komiksu   

 zapisuje nazwy 

geograficzne z wielkiej 

litery,  

 poprawnie zapisuje 
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dialog,  

 wymienia cechy 

komiksu. 

Ewa Nowak - fragment 

powieści Środek kapusty  

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść opowiadania, 

określenie czasu i miejsca 

wydarzeń, czasownik 

w czasie teraźniejszym 

i przeszłym, pisownia 

zakończeń czasowników 

w 1os.l.poj. i 3os. l.mn. 

czasu teraźniejszego, 

pisownia wyrazów z „ó” 

wymiennym 

i niewymiennym  

 potrafi opowiadać treść 

przeczytanego 

opowiadania,  

 odmienia czasownik 

w czasie teraźniejszym 

i przeszłym,  

 poprawnie zapisuje 

zakończenia 

czasowników 

w 1os.l.poj. i 3os. l.mn. 

czasu teraźniejszego, 

 poprawnie zapisuje 

wyrazy z „ó” 

wymiennym i wybrane 

wyrazy z „ó” 

niewymiennym. 

 

Wisława Szymborska - 

wybrane lepieje  

1 Sylwetka Wisławy 

Szymborskiej, zabawa 

językiem – układanie przez 

uczniów „lepiejów” 

(niekoniecznie 

rymowanych), rymy 

dokładne i niedokładne, 

słownictwo związane 

z jedzeniem 

 potrafi przedstawić 

podstawowe informacje 

o Wisławie 

Szymborskiej,  

 rozpoznaje rymy 

dokładne i niedokładne,  

 operuje słownictwem 

związanym z jedzeniem. 

Grzegorz Kasdepke 4-5 Związek frazeologiczny,  poznaje znaczenie 
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fragment wybranej książki 

np. Co to znaczy... 101 

zabawnych historyjek, które 

pozwolą zrozumieć 

znaczenie niektórych 

powiedzeń, Co to znaczy, Co 

to znaczy po raz drugi, Bon 

czy Ton. Savoir – Vivre dla 

dzieci,  

poznanie znaczenia 

wybranych związków 

frazeologicznych, reguły 

dobrego wychowania, 

zaproszenie, życzenia, 

przysłówek    

wybranych związków 

frazeologicznych,  

 omawia reguły dobrego 

wychowania,  

 redaguje zaproszenie,  

 redaguje życzenia,  

 rozpoznaje przysłówek. 

Agnieszka Suchowierska 

wybrane wiersze np. Mama 

Kamy, Marek i rosół, Pies, 

Synek, Żółta piłka  

4-6 analiza wierszy, słownictwo 

związane z życiem 

codziennym i rodzinnym, 

rozpoznawanie części 

mowy, zamiana zdań na 

równoważniki zdań, nazwy 

uczuć, nazwy potraw, 

nazwy ulubionych zajęć    

 stosuje słownictwo 

związane z życiem 

codziennym,  

 rozpoznaje podstawowe 

części mowy,  

 potrafi budować 

równoważniki zdań,   

 zamienia zdania na 

równoważniki zdań,  

 potrafi opowiadać 

o swoich uczuciach,  

 nazywa wybrane 

potrawy,   

 opowiada o swojej 

rodzinie,    

 opowiada o swoich 

ulubionych zajęciach. 

Apoloniusz Bogumił 

Ciołkiewicz Wierszyk 

pierwszokwietniowy 

Maria Konopnicka Dzielenie 

2-3 Prima Aprilis, obyczaje 

wielkanocne, budowanie 

poprawnych zdań (początek 

– duża litera, zakończonych 

 zna obyczaje związane 

z Wielkanocą w Polsce,  

 buduje poprawne 

zdania. 
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się święconym jajkiem  

  

kropką, wykrzyknikiem, 

znakiem zapytania), 

kończenie zdań 

Małgorzata Strzałkowska – 

wiersze z tomów Rady nie 

od parady, Hocki klocki, 

Rym, cym, cym  

4-5 Zabawa słowem, rym, wers, 

słownictwo związane 

z życiem dziecka (uczucia, 

zabawa, marzenia, 

zainteresowania, pory roku, 

szkoła, przyjaźń itp.), 

pisownia wyrazów z ę, ą 

(wymieniających się), głoska 

a litera, sylaba, wyrazy 

o znaczeniu 

przeciwstawnym, pisownia 

„nie” z rzeczownikami   

 operuje słowami – rym, 

wers, 

 operuje słownictwem 

związanym z uczuciami, 

porami roku,  

 poprawnie zapisuje 

wybrane wyrazy z ę, ą,   

 odróżnia głoskę od 

litery,   

 dzieli wyrazy na sylaby,  

 poprawnie zapisuje 

„nie” z rzeczownikiem. 

Danuta Wawiłow Szybko, 

Urodzinki   

 

2-4 Podmiot liryczny, 

przysłówek, przekształcanie 

przymiotników w 

przysłówki, recytowanie 

wiersza, czasownik w czasie 

teraźniejszym, przyszłym 

i trybie rozkazującym, plan 

dnia, zaproszenie, 

poprawna wymowa dat 

(trzeci grudnia albo 

trzeciego grudnia)   

 rozpoznaje podmiot 

liryczny w wierszu, 

 przekształca 

przymiotniki na 

przysłówki 

odprzymiotnikowe,  

 recytuje wiersz,  

 rozpoznaje czasowniki 

w czasie teraźniejszym, 

przyszłym i trybie 

rozkazującym,  

 pisze plan dnia, 

 redaguje zaproszenie,  

 poprawnie wymawia 

daty. 
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Zbigniew Lengren Cukierek  1 Zdrobnienia i zgrubienia, 

nazwy słodyczy, polskie 

wypieki  

 stosuje zdrobnienia 

i zgrubienia,  

 zna nazwy słodyczy 

i polskich deserów. 

Eliza Piotrowska Żółte kółka 

(fragment)  

2 Opowiadanie, narrator, 

elementy świata 

przedstawionego, postawa 

tolerancji i życzliwości, 

pisownia wybranych 

wyrazów z „ó”   

 określa elementy świata 

przedstawionego we 

fragmencie powieści,  

 rozumie zasadność 

tolerancji wobec osób 

niepełnosprawnych,  

 poprawnie zapisuje 

wybrane wyrazy z „ó”.  

Joanna Papuzińska 

Piosenka śpiocha  

1  Stopniowanie 

przymiotników, 

redagowanie krótkich 

opowiadań   

 stopniuje wybrane 

przymiotniki,   

 redaguje krótkie 

opowiadanie. 
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Piosenki polskie - wybór, 

np. Niedziela będzie dla 

nas,  

 

kabaret Otto Wakacje, 

 

Zuzia (wyk. Natalia 

Kukulska)  

Puszek-Okruszek,  

Kundel Bury  

Dzieci z Brodą Grani 

 i śpiewanie  

 

Pójdę na Stare Miasto,  

 

wybrane pieśni legionowe, 

pieśni patriotyczne (np. Nie 

rzucim ziemi - karaoke, 

Dnia pierwszego września, 

itd.),  

 

wybrana pieśń religijna (np. 

Barka lub Cichy zapada 

zmrok w wykonaniu Anny 

Marii Jopek), piosenka 

ludowa (np. Anna Maria 

Jopek Dwa serduszka 

http://www.youtube.com/

watch?v=cU1tlbHLAG0 ,  

Mazowsze Dwa serduszka 

http://www.youtube.com/

watch?v=DWqim9FxBiA&fe

ature=related, Kukułeczka), 

piosenki harcerskie 

(Stokrotka, Jak dobrze nam 

zdobywać góry, Czerwona 

m
at
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Dni tygodnia, czasowniki w 

czasie teraźniejszym  

 

Nazwy miesięcy, 

prawidłowy zapis dat, 

podawanie daty, czasowniki 

w czasie przyszłym 

Opis ulubionej zabawki  

Opis zwierzęcia – psa  

 

Części ciała, hobby  

 

 

 

 

Zabytki Warszawy, pisownia 

nazw ulic 

 

 

Okoliczności i przebieg 

wybuchu II wojny światowej 

w Polsce  

sylwetka Jana Pawła II, 

przyjęcie przez Polskę 

chrześcijaństwa 

 

Słownictwo związane 

z emocjami, stroje ludowe, 

współczesna sztuka ludowa  

 

 

 

Pisownia czasowników 

zakończonych na –uje, 

harcerstwo w Polsce  

 

 poprawnie zapisuje dni 

tygodnia, miesięcy, 

daty,  

 rozpoznaje i poprawnie 

zapisuje czasowniki 

w czasie teraźniejszym, 

przyszłym,  

 redaguje opis zabawki,   

 redaguje opis 

zwierzęcia,   

 opowiada o swoim 

hobby,   

 wymienia części ciała,   

 zna zabytki Warszawy,  

 zapisuje nazwy ulic 

z wielkiej litery,  

 zna sylwetkę Jana Pawła 

II i potrafi podać 

elementarne informacje 

o nim, 

 zna datę przyjęcia 

chrześcijaństwa przez 

Polskę,  

 operuje słownictwem 

związanym z emocjami, 

 rozpoznaje polskie 

stroje ludowe 

i charakterystyczne 

elementy polskiej sztuki 

ludowej,   

 Poprawnie zapisuje 

czasowniki zakończone 

na –uje,  

 Rozpoznaje strój 

http://www.youtube.com/watch?v=cU1tlbHLAG0
http://www.youtube.com/watch?v=cU1tlbHLAG0
http://www.youtube.com/watch?v=DWqim9FxBiA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DWqim9FxBiA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DWqim9FxBiA&feature=related
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Wybrane obrazy np. Jana 

Matejki, Józefa 

Chełmońskiego, Olgi 

Boznańskiej, Zdzisława 

Beksińskiego, Stanisława 

Wyspiańskiego, Kossaków 

itd.  
m

at
er

ia
ł w

ko
m

p
o

n
o

w
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y 
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Sylwetka Jana Matejki, opis 

postaci (z obrazu), 

słownictwo związane 

z usytuowaniem 

przedmiotu w przestrzeni 

(m.in. przyimki) 

i malarstwem (np. pierwszy 

plan, drugi plan, tło, 

kolorystyka)  

 zna wybrane obrazy 

polskich malarzy,  

 opisuje obraz, stosując 

właściwe słownictwo. 

Wybrane słuchowisko 

radiowe dla dzieci np. ze 

stron Polskiego Radia 

(Radio Dzieciom – np. 

Cukierkowy zawrót głowy)) 

lub baśń muzyczna   

2-3 Tworzywo słuchowiska, 

słownictwo oceniające, 

wspólne nagrywanie 

słuchowiska  

 określa cechy 

słuchowiska, 

 operuje słownictwem 

opisującym 

i oceniającym. 

Scenariusz baśni, np. 

Zielony Kapturek na 

podstawie bajki Jana 

Brzechwy   

2  

(+3 na 

ewentu

alne 

wystaw

ienie) 

Różnice między tekstem 

literackim a scenariuszem  

 wskazuje różnice między 

tekstem słuchowiska 

scenariuszem 

teatralnym,  

 opisuje budowę 

scenariusza. 
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Strony internetowe np. 

największych miast 

w Polsce (Warszawa, 

Kraków), baśni (baśnie 

polskie), pisarzy (np. 

ekspozycja stała w Muzeum 

Literatury im. Adama 

Mickiewicza poświęcona 

Adamowi Mickiewiczowi – 

muzeumliteratury.pl), 

wybitnych Polaków (np. 

malysz.org) , strony 

wirtualnych czytelni 

polskich książek (np. 

wolnelektury.pl), galerii 

i muzeów, strony 

edukacyjne i rozrywkowe 

dla dzieci (np. czasdzieci.pl, 

tajemniczakuchnia.edzieck

o.pl), słowników polskich, 

polskich czasopism 

dziecięcych (np. 

Płomyczka), stron 

internetowych polskich 

szkół podstawowych, 

księgarni internetowych 

(np. lideria.pl), największe 

polskie portale 

informacyjne (np. wp.pl), 

strony dotyczące polskich 

zwyczajów (np. 

magicpoland.pl). 

m
at
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Wiadomości na temat. 

Polski z różnych dziedzin 

(np. filmy, czasopisma 

dziecięce, wybrane 

najważniejsze instytucje 

kulturalne), słownictwo 

z różnych dziedzin, sławni 

Polacy (np. Adam Małysz, 

Jan Paweł II), korzystanie 

z różnych źródeł informacji, 

wyszukiwanie informacji 

w tekście  

 sprawnie porusza się po 

polskich stronach 

internetowych,  

 potrafi gromadzić 

potrzebne mu 

informacje,  

 operuje słownictwem 

z różnych dziedzin,  
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Zdjęcia - zabytków, 

pomników (np. Warszawy, 

Krakowa), dzieł sztuki, 

sławnych Polaków (np. 

portret Wisławy 

Szymborskiej, Adama 

Mickiewicza), motywów 

ludowych, strojów 

ludowych (np. ze strony 

internetowej 

muzeumsztukiludowej.otre

busy.pl), miejsc związanych 

z życiem codziennym 

i polską tradycją.   

m
at
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Słownictwo praktyczne 

z różnych dziedzin życia 

codziennego, korzystanie z 

różnych źródeł informacji 

 operuje słownictwem 

z różnych dziedzin,  

 korzysta z różnych 

źródeł informacji,   

 opisuje przedstawiane 

na zdjęciach miejsca, 

ludzi, zdarzenia i 

przedmioty. 

Teksty użytkowe – 

wizytówka, ulotka 

reklamowa, szyldy 

sklepowe, regulamin, 

instrukcja, dowcipy polskie, 

prognoza pogody, 

fragmenty książki 

kucharskiej 

m
at

er
ia

ł w
b

u
d

o
w
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ji 
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Współczesny język polski, 

słownictwo praktyczne 

z różnych dziedzin życia 

codziennego (np. miary, 

wagi, pieniądze, towary, 

potrawy, komunikacja, 

pogoda itd.), korzystanie 

z różnych źródeł informacji, 

wyszukiwanie informacji 

w tekście  

 korzysta z różnych 

źródeł informacji,  

 wzbogaca słownictwo 

z różnych dziedzin (np. 

miary, wagi, pieniądze, 

towary, komunikacja, 

pogoda itp.,  

 korzysta z różnych 

źródeł informacji,  

 wyszukuje potrzebne 

mu informacje 

w tekście. 
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Pozostałe teksty kultury np. 

afisz teatralny, dowcip 

rysunkowy, wybrane 

reklamy telewizyjne 

polskich produktów, 

przewodniki po Polsce, 

kreskówki (z polskim 

tekstem i bez tekstu, np. 

Reksio wychowawca, Bolek 

i Lolek, Bromba i inni), 

wybrane fragmenty 

(ilustrowanego) słownika 

języka polskiego  

m
at
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Współczesny język polski, 

słownictwo praktyczne 

z różnych dziedzin życia 

codziennego), korzystanie 

z różnych źródeł informacji, 

wyszukiwanie informacji 

w tekście 

alfabet polski  

 odczytuje różne teksty 

kultury 

Aforyzmy, idiomy 

i przysłowia - wybrane 

aforyzmy słynnych 

Polaków, przysłowia 

polskie, związki 

frazeologiczne  

2-4 język mówiony a język 

pisany, znaczenie 

wybranych aforyzmów, 

idiomów i przysłów 

 zna znaczenie 

wybranych aforyzmów, 

przysłów, związków 

frazeologicznych, potrafi 

zastosować je w zdaniu 

 

Obowiązkowe teksty kultury ujęte w podstawie programowej  

Lektury obowiązkowe opracowywane w całości 

Jan Brzechwa Akademia 

pana Kleksa 

 

 

3-4  Określanie 

elementów świata 

przedstawionego: 

czasu wydarzeń, 

miejsc wydarzeń, 

bohaterów, 

 potrafi określić elementy 

świata przedstawionego,  

 rozumie i opowiada fabułę 

powieści, 

 charakteryzuje bohaterów, 
Anna Onichimowska Duch 3-4 
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starej kamienicy  

 

 

wydarzeń 

 Opowiadanie fabuły 

 Charakteryzowanie 

bohaterów i ich 

zachowań  

 Poruszanie 

problematyki 

zawartej w lekturach  

 Ćwiczenie różnych 

form wypowiedzi 

pisemnej  

opisuje i analizuje ich 

zachowanie,  

 potrafi wypowiadać się na 

temat problemów zawartych 

w lekturach, analizować je, 

 redaguje różne wypowiedzi 

pisemne (notatka, plan 

wydarzeń, dialog, list, 

opowiadanie, opis). 

Paweł Beręsewicz Co tam 

u Ciumków?  

 

 

3-4 

Maciej Wojtyszko Bromba 

i inni  

3-4 

 

Komiks 

 

Tekst/Dział  

Przybliżo 
na liczba 
godzin 

przezna 
czonych 

na 
realizację 
materiału 

 

Przykładowe zagadnienia 

realizowane w związku  

z tekstem  

Spodziewane osiągnięcia i 

umiejętności uczniów.  

 

Uczeń:  

Tadeusz Baranowski Skąd 

się bierze woda sodowa 

i nie tylko (2-3 godz.) 

 

2 Budowa komiksu, ulubione 

fragmenty, humor obecny 

w tekście, dowcip językowy  

 ma świadomość tego, 

jak jest zbudowany 

komiks,  

 odczytuje ulubione 

fragmenty, 

 dostrzega dowcip 

i humor językowy 

(z pomocą nauczyciela). 
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Filmy 

 

Tekst/Dział  

Przybliżo 
na liczba 
godzin 

przezna 
czonych 

na 
realizację 
materiału 

 

Przykładowe zagadnienia 

realizowane w związku  

z tekstem kultury  

Spodziewane osiągnięcia i 

umiejętności uczniów.  

 

Uczeń:  

Andrzej Maleszka Magiczne 

drzewo  

2(+1-2) Wrażenia po obejrzeniu 

filmu, opowiadanie fabuły, 

bohaterowie, fabuła, 

elementy fantastyczne, 

słownictwo związane 

z filmem, słownictwo 

opisujące i oceniające  

 potrafi opowiedzieć, 

jakie są jego wrażenia 

po projekcji filmu,  

 stosuje słownictwo 

oceniające i opisujące,  

 wskazuje główne 

elementy filmu: 

bohaterów, elementy 

fantastyczne, 

 opowiada fabułę filmu, 

 stosuje słownictwo 

związane z filmem (film 

fabularny, rola, 

reżyseria itp.). 

 

Klasa 5 

 

 

Tekst/Dział 

Przybliżo 

na liczba 

godzin 

przezna 

czona na 

realizację 

Przykładowe 

zagadnienia 

realizowane w związku 

z tekstem 

Spodziewane osiągnięcia 

i umiejętności uczniów. 

Uczeń:  

Rafał Witek Plecak pełen 2 Słownictwo związane z  opowiada o swoich 
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wakacji  wakacjami, pisownia 

nazw geograficznych, 

słownictwo związane 

z najchętniej 

odwiedzanymi przez 

Polaków miejscami 

(Mazury, góry, morze), 

pisownia wybranych 

wyrazów  

wakacjach,  

 pisze opowiadanie,  

 potrafi wymienić 

najchętniej odwiedzane 

w czasie wakacji przez 

Polaków miejsca (Mazury, 

góry, morze),   

 poprawnie zapisuje 

wybrane wyrazy. 

Joanna Kulmowa Wybrane 

wiersze, np. Nie wyrastaj 

z marzeń, Kaja się bawi 

3-5  Treść wiersza, 

opowiadanie 

o marzeniach i planach 

życiowych, 

rozpoznawanie 

bezokoliczników, 

pisownia „nie” 

z czasownikami   

 potrafi omówić treść 

wiersza,   

 opowiada o swoich 

planach i marzeniach,  

 rozpoznaje bezokoliczniki,  

 poprawnie zapisuje 

partykułę „nie” 

z czasownikami. 

 

Henryk Sienkiewicz W 

pustyni i w puszczy 

(fragmenty) 

2-3 Opisywanie wyglądu 

Stasia i Nel (na 

podstawie filmu) oraz 

cech ich charakteru, 

odmiana przymiotnika 

i rzeczownika  

 potrafi przedstawić 

podstawowe informacje o 

Henryku Sienkiewiczu,  

 czyta głośno poznany 

fragment powieści,  

 wie, o czym opowiada 

powieść W pustyni 

i w puszczy,  

 sporządza charakterystykę,   

 odmienia przymiotnik 

i rzeczownik. 

Adam Mickiewicz Pan 4-5 Słownictwo związane z  operuje słownictwem 



27 

 

Tadeusz – 2 wybrane opisy 

przyrody  

pogodą, porównanie, 

epitet, rozpoznawanie 

przymiotników, 

pisownia „nie” 

z przymiotnikami 

w stopniu równym, 

recytacja wybranego 

fragmentu, sylwetka 

Adama Mickiewicza  

związanym z pogodą,  

 rozpoznaje porównanie, 

epitet,  

 rozpoznaje przymiotnik 

w tekście, wie, na jakie 

pytanie odpowiada 

przymiotnik,  

 poprawnie zapisuje „nie” 

z przymiotnikiem 

w stopniu równym,  

 recytuje wybrany fragment 

utworu Mickiewicza, 

 potrafi przedstawić 

podstawowe informacje na 

temat poety (2-3 utwory, 

lata życia, znaczenie dla 

literatury polskiej) 

w formie notatki. 

 

Ignacy Krasicki wybrane 

bajki, np., Kruk i lis Czapla, 

ryby i rak, Żółw i mysz, 

Wilczki, Przyjaciele  

4-5 termin bajka, cechy 

gatunkowe bajki, rym, 

wskazywanie morału, 

nazywanie cech 

charakteru, określanie 

motywacji bohaterów 

bajek, słownictwo 

związane z życiem 

codziennym, wyraziste 

czytanie tekstu, 

uosobienie, 

 czyta głośno tekst,  

 wskazuje podstawowe 

cechy bajki (krótki, 

wierszowany utwór 

zawierający fabułę, 

zakończony morałem, 

występują w nim często 

bohaterowie zwierzęcy), 

 opowiada treść bajki, 

 czyta bajki z podziałem na 

role,  

Jan Brzechwa Żura 

 i czapla  

Jan Brzechwa Żuk  

 

3-4 
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inscenizowanie 

wybranej bajki, 

opowiadanie 

odtwórcze, zapis 

dialogu, notatka,  

 inscenizuje wybraną bajkę,   

 nazywa cechy charakteru 

opisane w bajce,   

 zapisuje dialog,  

 sporządza notatkę,  

 pisze opowiadanie 

odtwórcze. 

 

Fragmenty wierszy Jana 

Brzechwy o zwierzętach 

(Struś, Papuga, Dzik, Ręce 

i nogi, Żółw, Żyrafa, Jeż, 

Żubr) 

2 Nazwy zwierząt, 

odmiana czasownika 

w różnych czasach, 

zabawy słowne, 

ćwiczenia poprawnej 

wymowy 

 zna nazwy zwierząt 

(wymienione w wierszach), 

 czyta głośno i wyraziście, 

 stosuje czasownik 

w różnych czasach. 

baśń ludowa pt. Żywa 

woda. 

 

1  Baśń ludowa a baśń 

literacka, opowiadanie 

odtwórcze, baśń a 

bajka  

 rozpoznaje cechy baśni 

i bajki na wybranym 

przykładzie, 

 odróżnia baśń i bajkę. 

 

Anna Wojdecka Jasełka – 

scenariusz  

4-6 Tradycje związane 

z obchodami Bożego 

Narodzenia w Polsce, 

oglądanie fotografii 

polskich szopek, głośne 

czytanie tekstu jasełek, 

przedstawianie jasełek, 

słownictwo związane 

z Bożym Narodzeniem, 

śpiewanie polskich 

kolęd   

 zna tradycje związane 

z Bożym Narodzeniem,  

 potrafi śpiewać wybrane 

polskie kolędy,  

 wypowiada się na temat 

sposobu obchodzenia 

świąt w swoim domu,   

 poprawnie zapisuje 

wybrane wyrazy związane 

z Bożym Narodzeniem. 
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Jan Kasprowicz O śpiących 

rycerzach w Tatrach, 

Legendy o zaklętych 

skarbach 

  

3 Cechy legendy, 

wskazywanie 

elementów 

prawdziwych, 

prawdopodobnych 

i fantastycznych, 

porównywanie polskich 

legend i legend 

z krajów, w których żyją 

uczniowie, 

odszukiwanie 

elementów prawdy 

historycznej, 

inscenizowanie 

wybranej legendy, 

słownictwo związane 

z pieniędzmi, 

kupowaniem 

 rozpoznaje legendę, 

 rozpoznaje cechy legendy, 

wskazuje je na przykładzie 

konkretnej legendy, 

 rozumie pojęcia: elementy 

prawdziwe, 

prawdopodobne, 

fantastyczne,  

 opowiada legendy kraju, 

w którym żyje, 

 operuje słownictwem 

związanym z pieniędzmi, 

kupowaniem. 

 

Lucjan Siemieński Królowa 

Bałtyku 

2 

Władysław Ludwik Anczyc 

Wiano świętej Kingi 

  

2 

Magdalena Samozwaniec 

Zamówienie  

 

1-2 nazwy słodyczy 

i owoców. 

 wymienia nazwy słodyczy 

i owoców, 

 odmienia rzeczownik przez 

przypadki. 

Zbigniew Lengren Piosenka 

algebraiczna  

1 liczebniki – pisownia 

i wymowa, pisownia 

i odmiana wybranych 

liczebników  

 poprawnie zapisuje 

i odmienia wybrane 

liczebniki 

Ludwik Jerzy Kern Pierwszy  

 

1 dobre obyczaje 

(instrukcja), różne 

sposoby wyrażania 

 pisze instrukcję,  

 zna wybrane formuły 

grzecznościowe,  
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szacunku wobec innych 

ludzi, rymy w wierszu 

 odnajduje rymy w wierszu,  

Jerzy Broszkiewicz Wielka, 

większa, największa – 

fragment Grześ i Ika 

i Poznanie mówiącego 

samochodu   

 

3-5  Rozmowa o przyjaźni, 

wskazywanie 

właściwych 

fragmentów w tekście, 

charakteryzowanie 

bohaterów, 

stopniowanie 

przymiotników, 

wspólne redagowanie 

opowiadania, którego 

bohaterem będzie 

wybrany przez uczniów 

przedmiot, uosobienie  

 pisze opowiadanie twórcze 

(z dialogiem),  

 rozpoznaje uosobienie,  

 charakteryzuje bohaterów.  

Czesław Miłosz Ojciec 

objaśnia, Wyprawa do lasu, 

Przypowieść o maku 

  

5-6 Sylwetka Czesława 

Miłosza, słownictwo 

związane z najbliższą 

okolicą, nazwy państw, 

nazwy roślin, 

recytowanie wierszy, 

epitet, stopniowanie 

przymiotników 

i przysłówków  

 potrafi przedstawić 

podstawowe informacje 

o Czesławie Miłoszu,   

 zna i stosuje słownictwo 

związane z najbliższą 

okolicą, nazwy roślin, 

 wskazuje epitety 

w wierszu,   

 stopniuje przymiotniki 

i przysłówki. 

Joanna Papuzińska, 

Grzybiarze, Grzybobranie, 

Kapelusze (ze zbiorów 

Cyfrowej Biblioteki 

Narodowej)  

3  Polski zwyczaj zbierania 

grzybów, jagód, malin, 

poziomek, przymiotnik, 

słownictwo związane 

z lasem i przyrodą, 

 zna nazwy owoców leśnych 

i grzybów,  

 rozpoznaje przymiotnik,  

 operuje słownictwem 

związanym nazywającym 
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słownictwo dotyczące 

kształtów, wielkości 

i kolorów    

kształty, wielkości, kolory.   

 

Grzegorz Kasdepke 

fragmenty wybranych 

książek Co to znaczy... 101 

zabawnych historyjek, które 

pozwolą zrozumieć 

znaczenie niektórych 

powiedzeń, Co to znaczy, Co 

to znaczy po raz drugi, Bon 

czy Ton. Savoir – Vivre dla 

dzieci,   

5  Wybrane związki 

frazeologiczne, 

bezokolicznik  

 potrafi wyjaśnić znaczenie 

wybranych związków 

frazeologicznych, 

 stosuje w zdaniu wybrane 

związki frazeologiczne, 

 rozpoznaje bezokoliczniki. 

Agnieszka Suchowierska 

wybrane wiersze, np. 

Lewitowanie na łące, 

Sąsiadki   

4-5  Zabawy słowne, związki 

frazeologiczne, 

słownictwo związane 

z życiem codziennym, 

rodzinnym i najbliższą 

okolicą, strofa, rym, 

wers, nazwy uczuć, 

usytuowanie 

przedmiotów, 

stosowanie przyimków 

i wyrażeń 

przyimkowych   

 analizuje wiersz z pomocą 

nauczyciela, 

 rozumie znaczenie 

wybranych związków 

frazeologicznych,  

 rozmawia o uczuciach,  

 stosuje słownictwo 

związane z życiem 

codziennym, rodzinnym, 

najbliższą okolicą, 

 wskazuje wers, strofę, 

rymy. 

Adam Bahdaj Wakacje 

z duchami – fragment,   

List harcerza z wakacji  

 

 

2-3 budowa listu, formy 

grzecznościowe 

wpisane wielką literą, 

redagowanie listu, 

humor w opowiadaniu, 

 pisze list,  

 zapisuje wielką literą formy 

grzecznościowe obecne 

w liście,   

 poprawnie zapisuje 
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ćwiczenia ortograficzne  wybrane wyrazy. 

Hanna Ożogowska 

Tajemnica zielonej pieczęci 

(fragment Stefan ulepsza 

ortografię)  

2-3 powtórzenie poznanych 

dotąd reguł 

ortograficznych 

i najczęstszych 

wyjątków, relacje uczeń 

– nauczyciel. 

 zna wybrane reguły 

ortograficzne i najczęstsze 

od nich wyjątki,   

 opowiada o swojej szkole. 

Izabela Bielińska, Ewa 

Otwinowska Smak lodów 

poziomkowych (fragment – 

pożegnanie z tatą)  

2-3 trudne doświadczenie 

rozłąki: tęsknota, żal, 

smutek, pożegnania – 

praktyka 

komunikacyjna, 

stosowane zwroty, 

tworzenie 

przymiotników od 

rzeczowników. 

 rozmawia o uczuciach 

i relacjach w rodzinie,   

 zapisuje dialog,  

 tworzy przymiotniki od 

rzeczowników. 

 

Tytus, Romek i A’Tomek 

(np. fragment Księgi VIII 

Tytus przenosi się w czasy 

Mikołaja Kopernika) 

Polski animowany film 

fabularny pt. Gwiazda 

Kopernika (część pierwsza 

z dziewięciu lub cały film)  

 

3  

 

 

 

2-3 

  

Budowa komiksu, życie 

Mikołaja Kopernika, 

porównanie tworzywa 

filmu animowanego 

i komiksu, różne 

sposoby opowiadania 

o Mikołaju Koperniku  

 wie, jak jest zbudowany 

komiks, 

 opowiada o życiu 

i dokonaniach Mikołaja 

Kopernika (na podstawie 

filmu animowanego 

i komiksu), 

 potrafi znaleźć 

w Internecie informacje na 

zadany temat 

i zaprezentować je. 



33 

 

Piosenki polskie - wybór, 

np.: piosenki dziecięce 

i pop (np. Natalia Kukulska 

Co powie tata i „dorosła” 

piosenka Kukulskiej np. 

Jesteś blisko mnie - Natalia 

Kukulska & Andrzej 

Piaseczny  

wybrane pieśni legionowe, 

pieśni patriotyczne, 

wybrana piosenka religijna 

(np. Arka Noego Taki mały, 

taki duży),   

wybrana piosenka 

kabaretowa (np. Ukradli mi 

rower),  

 piosenki ludowe (np. 

góralskie Hej bystra woda 

w wykonaniu zespołu 

Górale,  

Góralu, czy ci nie żal -

karaoke  

w połączeniu z wybraną 

piosenką Golec uOrkiestry – 

np. Kochom ciebie, 

dziewczyno lub Gdzie ten, 

który powie mi,   

kolędy,  

wybrana piosenka 

z repertuaru Kabaretu 

Starszych Panów (np. Na 

całej połaci śnieg w 

wykonaniu Anny Marii 

Jopek i Jeremiego Przybory 

W czasie deszczu dzieci się 

nudzą, np.  
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                   Znane Polakom pieśni 

i piosenki oraz 

współczesne, 

popularne piosenki 

rozrywkowe z różnych 

gatunków i stylistyk, 

słownictwo związane 

z muzyką np. refren, 

zwrotka, melodia, 

wykonanie, 

wykonawca, cover, 

piosenkarz, zespół, 

kapela, zespół ludowy, 

nazwy wybranych 

gatunków muzycznych,  

  

 rozpoznaje wybrane 

polskie piosenki, w tym 

patriotyczne (rozumie ich 

związek z historią Polski), 

i ich wykonawców,  

 potrafi śpiewać kolędy 

i wybrane polskie piosenki, 

piosenki dziecięce, 

 rozumie treść piosenek, 

 ma ogólny obraz polskiej 

muzyki, 

 zna nazwy wybranych 

polskich wykonawców 

i zespołów muzycznych 

oraz ich utwory.  
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Wybrane utwory Fryderyka 

Chopina (np. z Wikimedii), 

Stanisława Moniuszki (np. 

Prząśniczka - wykonanie 

operowe 
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 Sylwetka Fryderyka 

Chopina, pisownia 

wybranych wyrazów 

z „en”, „em”, „on”, 

„om” (np. kompozytor, 

fragment, dyrygent, 

dokument) 

 potrafi przedstawić 

podstawowe informacje 

o Fryderyku Chopinie,  

 potrafi przedstawić kilka 

najważniejszych faktów na 

temat Fryderyka Chopina,  

 poprawnie zapisuje 

wybrane wyrazy z „em”, 

„en”, „on”, „om”,  

 operuje podstawowym 

słownictwem związanym 

z muzyką. 

Wybrane obrazy polskich 

malarzy, np. Jana Matejki, 

Józefa Chełmońskiego, Olgi 

Boznańskiej, Zdzisława 

Beksińskiego, Stanisława 

Wyspiańskiego, Kossaków, 

Leona Tarasewicza, obraz 

Jerzego Dudy-Gracza np. 

z cyklu Szopenowi – Duda 

Gracz itd.  
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obrazów, kształcenie 

słownictwa związanego 

z opisem, pisemny opis 

obrazu i związane z tym 

słownictwo (pierwszy 

plan, drugi plan, tło, 

kolorystyka, wyrażenia 

przyimkowe opisujące 

usytuowanie) 

 potrafi wymienić nazwiska 

wybranych polskich 

malarzy i rozpoznaje 

niektóre ich obrazy,  

 redaguje (słownie lub 

pisemnie) opis obrazu. 

Wybrane słuchowisko 

radiowe lub audycja 

radiowa dla dzieci, np. 

z internetowego radia dla 

dzieci 

http://www.sieciaki.pl/ - 

audycja pt. Listy do 

Świętego Mikołaja  

3-4  Cechy słuchowiska, 

słuchanie ze 

zrozumieniem  

 zna podstawowe cechy 

słuchowiska,  

 słucha ze zrozumieniem,  

 odnosi się do treści 

zawartych w słuchowisku,  

 zna podstawowe 

słownictwo związane 

z realizacją słuchowiska 
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lub słuchowisko Legenda  

o smoku wawelskim (ew. 

Bazyliszek 

http://www.youtube.com/

watch?v=uh2tD8VrVoA ),  

Wywiad z reżyserką 

słuchowiska dla dzieci  

http://miastodzieci.pl/dla_r

odzicow/74:/109:gdzie-sie-

podzialy-sluchowiska-dla-

dzieci  

i filmu. 

Fragmenty scenariuszy, 

scenopisów do filmów, np. 

W pustyni i w puszczy   

2 Różnice między 

tekstem literackim 

a scenariuszem lub 

scenopisem, sposób 

zapisu 

scenariusza/scenopisu 

  

 wie, jak jest zbudowany 

scenariusz,  

 dostrzega różnice między 

scenariuszem a tekstem 

adaptowanej książki, 

 zna pojęcia adaptacja 

(filmowa, teatralna, 

muzyczna) i ekranizacja.  

http://www.youtube.com/watch?v=uh2tD8VrVoA
http://www.youtube.com/watch?v=uh2tD8VrVoA
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/74:/109:gdzie-sie-podzialy-sluchowiska-dla-dzieci
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/74:/109:gdzie-sie-podzialy-sluchowiska-dla-dzieci
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/74:/109:gdzie-sie-podzialy-sluchowiska-dla-dzieci
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/74:/109:gdzie-sie-podzialy-sluchowiska-dla-dzieci
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Strony internetowe np. 

największych miast 

w Polsce (np. Gdańsk), 

drużyn sportowych (np. 

Legia Warszawa), 

komiksów, legend, pisarzy, 

wybitnych Polaków (np. 

mikolajkopernik.info), 

polskich zwyczajów np. 

magicpoland.pl), 

wirtualnych czytelni 

polskich książek (np. 

wolnelektury.pl), galerii 

i muzeów, stron 

edukacyjnych 

i rozrywkowych dla dzieci, 

słowników polskich, 

księgarni internetowych, 

największe polskie portale 

informacyjne 
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 Wiadomości nt. Polski 

z różnych dziedzin (np. 

filmy, czasopisma 

dziecięce, wybrane 

najważniejsze 

instytucje kulturalne), 

słownictwo z różnych 

dziedzin, sławni Polacy, 

korzystanie z różnych 

źródeł informacji, 

wyszukiwanie 

informacji w tekście  

 potrafi poruszać się po 

polskich stronach 

internetowych 

w poszukiwaniu 

potrzebnych informacji,  

 zna nazwy 

najpopularniejszych 

polskich portali, 

 potrafi gromadzić 

potrzebne mu informacje,  

 operuje słownictwem 

z różnych dziedzin. 

 

Zdjęcia - zabytków, 

pomników, dzieł sztuki, 

sławnych Polaków, 

wydarzeń artystycznych, 

motywów ludowych, 

strojów ludowych, 

przedmiotów i miejsc 

związanych z życiem 

codziennym i polską 

tradycją 
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z różnych dziedzin życia 

codziennego, 

korzystanie z różnych 

źródeł informacji, 

poruszanie się po 

polskich stronach 

internetowych 

 

 odczytuje różne teksty 

kultury, poznając na ich 

podstawie polską kulturę, 

 operuje słownictwem 

z różnych dziedzin, 

 korzysta z różnych źródeł 

informacji, 

 opisuje przedstawiane na 

zdjęciach miejsca, ludzi, 

zdarzenia i przedmioty. 
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Teksty użytkowe – ulotka 

reklamowa, ulotka towaru, 

rozkład jazdy, regulamin, 

instrukcja, dowcipy polskie, 

przewodnik turystyczny po 

Polsce, fragmenty książki 

kucharskiej,  
m

at
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 Współczesny język 

polski, słownictwo 

praktyczne z różnych 

dziedzin życia 

codziennego (np. 

miary, wagi, pieniądze, 

towary, potrawy, 

komunikacja, pogoda 

itd.), korzystanie 

z różnych źródeł 

informacji, 

wyszukiwanie 

informacji w tekście   

 odczytuje różne teksty 

użytkowe i teksty kultury,  

 rozumie ich zawartość, 

korzysta z nich w praktyce, 

korzysta z różnych źródeł 

informacji,  

 wzbogaca słownictwo 

z różnych dziedzin (np. 

miary, wagi, pieniądze, 

towary, komunikacja, 

pogoda itp., 

 wyszukuje potrzebne mu 

informacje. 

Pozostałe teksty kultury np. 

afisz teatralny, plakat, 

dowcip rysunkowy, 

wybrane reklamy 

telewizyjne polskich 

produktów, polskie 

kreskówki (np. Miś Uszatek, 

Przygody kota Filemona), 

artykuły z polskiej prasy dla 

dzieci i młodzieży. 
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polski, słownictwo 

praktyczne z różnych 

dziedzin życia 

codziennego), 

korzystanie z różnych 

źródeł informacji, 

wyszukiwanie 

informacji w tekście 

 

Aforyzmy i przysłowia - 

wybrane aforyzmy słynnych 

Polaków, przysłowia 

polskie, związki 

frazeologiczne  
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 Żywy język mówiony 

a język pisany, 

znaczenie wybranych 

przysłów i aforyzmów  

 rozumie sens wybranych 

przysłów i związków 

frazeologicznych,  

 czyta i omawia wybrane 

aforyzmy, potrafi 

zastosować je w zdaniu. 
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Obowiązkowe teksty kultury ujęte w podstawie programowej  

Lektury obowiązkowe  

Joanna Olech Dynastia 

Miziołków  

 

 

3-4  Określanie 

elementów świata 

przedstawionego: 

czasu wydarzeń, 

miejsc wydarzeń, 

bohaterów, 

wydarzeń 

 Opowiadanie fabuły 

 Charakteryzowanie 

bohaterów i ich 

zachowań  

 Poruszanie 

problematyki 

zawartej w lekturach  

 Ćwiczenie różnych 

form wypowiedzi 

pisemnej  

 potrafi określić 

elementy świata 

przedstawionego,  

 rozumie i opowiada 

fabułę powieści,  

 charakteryzuje 

bohaterów, opisuje 

i analizuje ich 

zachowanie, 

 potrafi wypowiadać 

się na temat 

problemów 

zawartych w 

lekturach, analizować 

je i oceniać, 

 redaguje różne 

wypowiedzi pisemnej 

(notatka, plan 

wydarzeń, dialog, list, 

opowiadanie, opis). 

Zbigniew Nienacki Pan 

samochodzik i 

templariusze  

 

 

3-4 

Anna Onichimowska 

Daleki rejs  

 

 

3-4 

Liliana Bardijewska Dom 

ośmiu tajemnic  

3-4 

 

  



39 

 

Komiks 

 

Tekst/Dział  

Przybliżo 
na liczba 
godzin 

przezna 
czonych 

na 
realizację 
materiału 

 

Przykładowe zagadnienia 

realizowane w związku  

z tekstem  

Spodziewane osiągnięcia 

i umiejętności uczniów.  

 

Uczeń:  

Grzegorz Rosiński 

Legendarna historia Polski  

 

5 Treść legend zawartych 

w komiksie, opowiadanie 

odtwórcze, budowa 

komiksu  

 opowiada legendy 

zawarte w komiksie,  

 pisze opowiadanie – 

jedną z legend,  

 wskazuje cechy 

komiksu. 

 

Film 

 

Tekst/Dział  

Przybliżo 

na liczba 
godzin 

przezna 
czonych 

na 
realizację 
materiału 

 

Przykładowe zagadnienia 

realizowane w związku  

z tekstem  

Spodziewane osiągnięcia i 

umiejętności uczniów.  

 

Uczeń:  

Władysław Ślesicki W 

pustyni i w puszczy .  

 

2+2 Adaptacja filmowa, 

ekranizacja, porównanie 

treści książki i filmu, 

charakteryzowanie 

głównych bohaterów, 

wskazywanie 

najciekawszych fragmentów 

filmu, słownictwo opisujące 

i oceniające, ocena 

poszczególnych elementów 

filmu (np. gra aktorska, 

scenografia, kostiumy itp.) 

 zna pojęcia adaptacja 

filmowa, ekranizacja,  

 porównuje treść książki 

i filmu,  

 charakteryzuje 

bohaterów,  

 wskazuje najciekawsze 

elementy filmu,  

 stosuje słownictwo 

opisujące i oceniające,  

 ocenia poszczególne 

elementy filmu (np. grę 
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aktorską, scenografię, 

kostiumy itd.). 

 

KLASA 6 

 

 

Tekst/Dział  

Przybliżo 

na liczba 

godzin 

przezna 

czonych 

na 

realizację 

Przykładowe 

zagadnienia 

realizowane w związku 

z tekstem 

Spodziewane osiągnięcia  

i umiejętności uczniów.  

Uczeń: 

Marian Orłoń Liczyrzepa 2 Cechy legendy, 

wyraziste czytanie, 

opowiadanie 

odtwórcze  

 rozpoznaje legendę, 

 wskazuje cechy 

legendy na wybranym 

przykładzie, 

 streszcza legendę. 

Władysław Orkan 

Legenda o Podhalu 

2 

Czesław Miłosz, Ojciec 

w bibliotece, Przypowieść 

o maku  

3-5 Strofa, wers, 

słownictwo związane 

z przyrodą 

i krajobrazem, pisownia 

nazw państw 

i przymiotników 

pochodzących od nazw 

państw, przymiotniki 

nazywające wielkość 

i kształt, stopniowanie 

przymiotników    

 operuje słownictwem 

związanym z przyrodą 

i krajobrazem,  

 czyta głośno tekst, 

dbając o piękną 

deklamację, 

 poprawnie zapisuje 

nazwy państw i 

przymiotników 

pochodzących od nazw 

państw, 

 stosuje przymiotniki, 

 używa przymiotników 

nazywających wielkość 

i kształt,  
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 stopniuje przymiotniki. 

Wisława Szymborska 

Serce (fragment), Nic dwa 

razy; wykonanie zespołu 

Maanam: 

 

2-3  Wiersz biały, przysłowia 

i związki frazeologiczne 

z wyrazem serce, 

sylwetka Wisławy 

Szymborskiej, spójnik  

 potrafi przedstawić 

podstawowe 

informacje o Wisławie 

Szymborskie Zna 

wybrane związki 

frazeologiczne i 

przysłowia związane ze 

słowem serce, 

 rozpoznaje wybrane 

spójniki, 

 rozumie pojęcie wiersz 

biały, 

 wypowiada się na 

temat swoich gustów 

literackich,  

 rozumie dowcip 

zawarty w wierszach. 

Wisława Szymborska 

Muzeum, Odzież, 

Niektórzy lubią poezję, 

wybrane altruitki i 

podsłuchańce  

4-5 Słownictwo związane 

z muzeum, kinem 

i teatrem, zabawy 

słowne, układanie 

własnych wierszyków, 

opowiadanie o swoich 

upodobaniach  

Danuta Wawiłow 

Trójkątna bajka, Moja 

siostra królewna  

3-4 Nazwy kształtów, 

słownictwo związane 

z rodziną, opowiadanie 

o rodzinie 

 potrafi nazywać 

kształty, 

 poprawnie zapisuje 

nazwy kształtów,  

 zna i stosuje 

słownictwo 

nazywające członków 

bliskiej i dalszej 

rodziny, 

 charakteryzuje 

członków swojej 

rodziny. 
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Hanna Januszewska Dal, 

Lwy (emocje, uczucia)  

3 Nazwy uczuć, układanie 

zdań na temat różnych 

uczuć, przedstawianie 

uczuć za pomocą 

pantomimy  

 wypowiada się na 

temat emocji, 

 analizuje obrazy 

zawarte w wierszu. 

Anna Wojdecka wybrane 

wiersze, np. Gdybym była 

czarodziejką, W naszym 

zoo, Kleszcze,  

3-4 Słownictwo związane 

z życiem codziennym 

i rodzinnym, pisownia 

czasowników w trybie 

przypuszczającym, 

wymowa trudnych 

głosek sz, cz, ci, si, 

nazwy zwierząt  

 poprawnie wymawia 

trudne głoski 

występujące z języku 

polskim (sz, cz),  

 poprawnie zapisuje 

czasowniki z cząstką  

-by, 

 opowiada i pisze 

o swoich marzeniach, 

 redaguje opowiadanie, 

 poprawnie zapisuje 

wybrane, 

 zna nazwy zwierząt 

wymienione 

w wierszu.  

Wanda Chotomska 

Kopciuszek  

Marek Grechuta Opowieść 

o Kopciuszku  

3-4 Porównanie treści 

oryginalnej baśni 

z podanymi utworami, 

cechy baśni tradycyjnej, 

inscenizacja, spójnik, 

opowiadanie 

odtwórcze, pisownia 

wyrazów z „u” 

(zakończonych na -

unek, -usia, -uszek itp., 

 porównuje treść baśni 

oryginalnej i ich 

literackich przeróbek, 

 przygotowuje krótką 

inscenizację,  

 poprawnie stosuje 

spójniki w zdaniu, 

 opowiada treść baśni, 

 zna reguły pisowni 

wyrazów z u. 
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na początku i na końcu 

wyrazów)  

Joanna Kulmowa Gdybym 

miał dziesięć rąk  

2-3 Pisownia cząstki –by 

z czasownikiem, humor 

w wierszu, liczebniki 

złożone, 

przepis/instrukcja 

 prawidłowo zapisuje 

czasownik z cząstką –

by,  

 dostrzega humor 

w wierszu,   

 poprawnie zapisuje 

wybrane liczebniki 

złożone,  

 sporządza 

instrukcję/przepis. 

Stanisław Lem, O 

maszynie cyfrowej, co ze 

smokiem walczyła, 

Dzienniki gwiazdowe 

(fragm.) 

4 -5 Pojęcie powieści 

science fiction, 

neologizmy, humor, 

streszczenie 

 potrafi przedstawić 

podstawowe 

informacje o 

Stanisławie Lemie,  

 potrafi podać cechy 

powieści science 

fiction,   

 dostrzega humor 

zawarty w utworze,  

 wskazuje neologizmy,  

 pisze streszczenie. 

Apoloniusz Bogumił 

Ciołkiewicz Mikołajkowy 

song 

1-2 Formuły powitalne 

i grzecznościowe, Boże 

Narodzenia, nazwy 

uczuć  

 mówi na temat Bożego 

Narodzenia 

obchodzonego w jego 

domu,  

 stosuje formuły 

powitalne i 

grzecznościowe,   
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 nazywa uczucia 

związane z Bożym 

Narodzeniem. 

Irena Jurgielewiczowa 

Inna (fragmenty) 

 

2-3 Powieść młodzieżowa, 

powieść współczesna, 

elementy świata 

przedstawionego, 

uczucia, 

charakterystyka i 

motywacje postaci, 

uczciwość, 

sprawiedliwość, 

postawy wobec innych 

ludzi, zdanie 

pojedyncze i złożone 

 rozróżnia podział 

powieści ze względu 

na adresata,  

 rozumie pojęcie 

powieść współczesna,  

 pisze charakterystykę 

postaci, 

 rozumie motywy 

kierujące bohaterami 

utworu. 

Regina Kantarska-Koper 

Dom, Małgorzata Szyszko-

Kondej Dom  

Wolna Grupa Bukowina 

Sielanka o domu (karaoke, 

rozmowy o domu 

i gościnności, góry 

w Polsce): 

 

2-3 słownictwo dotyczące 

domu, nazwy 

codziennych czynności, 

wyrazy bliskoznaczne 

do słowa dom, tzw. 

polska gościnność, 

wyrazy pokrewne  

 operuje słownictwem 

dotyczącym domu,  

 rozumie pojęcie 

wyrazu 

bliskoznacznego 

i wyrazów 

pokrewnych,  

 zna wyrażenie polska 

gościnność. 

Małgorzata Budzyńska Ala 

Makota, Zakochana 

(fragmenty)  

2 Gatunki i rodzaje 

powieści, problemy 

współczesnych 

nastolatków, rozmowy 

o trudnych i intymnych 

uczuciach? 

 rozpoznaje gatunki 

powieści,  

 rozmawia o 

problemach 

nastolatków,  

 pisze opowiadanie,  
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 poprawnie zapisuje 

wybrane wyrazy 

z „ch”. 

Barbara Ciwoniuk Ten 

gruby (fragmenty) 

 

 

2 Problemy 

współczesnych 

nastolatków, 

akceptacja, tolerancja, 

znaczenie wyglądu 

w życiu młodych ludzi. 

 poprawnie zapisuje 

wybrane wyrazy z „u”,  

 opisuje wygląd 

postaci,  

 rozmawia 

o problemach 

nastolatków. 

Elżbieta Zechenter-

Spławińska Zaginął pies 

(fragmenty) 

-  

 

2 Ogłoszenie, 

opowiadanie 

odtwórcze, nazwy 

uczuć, przyjaźń 

i koleżeństwo, 

doświadczenie 

rozwodu rodziców, 

pisownia czasowników 

typu „wziąć”, „zacząć” . 

 redaguje ogłoszenie, 

 pisze opowiadanie 

twórcze, 

 stosuje słownictwo 

dotyczące relacji 

międzyludzkich,  

 poprawnie zapisuje 

czasowniki typu 

„wziąć”, „zacząć”. 

Agnieszka Suchowierska 

wybrane wiersze, np. 

Kłótnia, Niedziela, 

2 -4 Nazwy uczuć, 

samopoczucie, 

słownictwo związane 

z rodziną  

 potrafi nazwać swoje 

emocje, również te 

nieprzyjemne,  

 opowiada o swoich 

kłopotach. 

Jan Twardowski Ryczą w 

klasie, dokazują  

2  Czasownik – odmiana, 

Wyrazy bliskoznaczne 

 odmienia czasownik 

przez osoby, czasy, 

liczby,   

 rozpoznaje czasowniki 

w wierszu. 

Maria Dąbrowska Marcin 2 Emigracja w przeszłości  rozmawia na temat 
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Kozera, fragm. Polska jest! 

  

i obecnie, czas 

zaborów, patriotyzm, 

opis sytuacji. 

emigracji,  

 podaje przyczyny 

emigracji dawniej i dziś 

(polityczna, 

zarobkowa),  

 sporządza opis 

sytuacji. 

Joanna Chmielewska – 

fragment wybranej 

powieści 

 

2  Powieść kryminalna i jej 

cechy, opowiadanie 

twórcze 

 

 rozpoznaje powieść 

kryminalną, 

 podaje cechy powieści 

kryminalnej. 

Tytus, Romek i A’Tomek 

(np. Tytus, Romek i 

A'Tomek jako warszawscy 

Powstańcy 1944) 

Piosenki żołnierskie Dziś 

do ciebie przyjść nie mogę 

w wykonaniu orkiestry 

wojskowej oraz Czesława 

Mozila  

Deszcz, jesienny deszcz  

2-4 Budowa komiksu, 

powstanie 

warszawskie, piosenki 

żołnierskie, patriotyzm 

i duma narodowa  

 podaje cechy komiksu, 

 ma ogólną wiedzę na 

temat powstania 

warszawskiego (czas 

trwania, przyczyny, 

przebieg), 

 zna (i potrafi 

zaśpiewać) wybrane 

piosenki żołnierskie. 
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Piosenki polskie, wybrane 

pieśni legionowe, pieśni 

patriotyczne (Kocham cię, 

Polsko - piosenka 

z programu 

rozrywkowego,  

Witaj, majowa jutrzenko, 

Rota (karaoke)  

wybrana piosenka 

(szlagier) - pop, rock, 

piosenka ludowa i 

folkowa (np. Brathanki Bo 

jo cię kochom lub 

Zakopower Kiebyś ty 

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk 

Kukułeczka, Karolinka  

Urszula Dudziak 

Kukułeczka, Karolinka  

poezja śpiewana (np. 

Marek Grechuta Będziesz 

moją panią  

wybrana piosenka 

z repertuaru Agnieszki 

Osieckiej (np. Kołysanka 

dla Okruszka w 

wykonaniu zespołu Raz 

dwa trzy  

Upływa szybko życie 

w wykonaniu Krzysztofa 

Krawczyka  

Wybrane kolędy, 

świąteczna piosenka 

zespołu Feel  

m
at

er
ia

ł w
ko

m
p

o
n

o
w

an
y 

w
 t

re
śc

i l
it

er
ac

ki
e

 Znane Polakom pieśni 

i piosenki oraz 

współczesne, 

popularne piosenki 

rozrywkowe z różnych 

gatunków i stylistyk, 

słownictwo związane 

z muzyką np. refren, 

zwrotka, melodia, 

wykonanie, 

wykonawca, cover, 

piosenkarz, zespół, 

kapela, zespół ludowy, 

nazwy wybranych 

gatunków muzycznych,  

 potrafi zaśpiewać 

wybrane polskie 

piosenki – pieśni 

patriotyczne (rozumie 

ich związek z historią 

Polski), kolędy, 

popularne piosenki,  

 rozumie treść 

piosenek, 

 zna nazwiska 

wybranych polskich 

wykonawców i nazwy 

zespołów muzycznych 

oraz ich utwory, 
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Wybrane utwory 

Fryderyka Chopina (np. 

z Wikimedii), Komedy 

(Dziecko Rosemary).  
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 Sylwetka Fryderyka 

Chopina, pisownia 

wybranych wyrazów 

z „en”, „em”, „on”, 

„om” (np. kompozytor, 

fragment, dyrygent, 

dokument) 

  

 zna nazwisko Fryderyka 

Chopina (ewentualnie 

Stanisława Moniuszki), 

i wybrane utwory tego 

kompozytora, 

 potrafi przedstawić 

kilka najważniejszych 

faktów związanych 

z życiem i twórczością 

Fryderyka Chopina, 

 operuje podstawowym 

słownictwem 

związanym z muzyką. 

Wybrane obrazy Jana 

Matejki, Józefa 

Chełmońskiego, Olgi 

Boznańskiej, Zdzisława 

Beksińskiego, Stanisława 

Wyspiańskiego, Kossaków 

itd., ilustracje do Pana 

Tadeusza autorstwa 

Andriolliego  
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opis sceny (z obrazu), 

słownictwo związane 

z usytuowaniem rzeczy 

w przestrzeni (m.in. 

przyimki) i malarstwem 

(np. pierwszy plan, 

drugi plan, tło, 

kolorystyka)  

 

 potrafi wymienić 

nazwiska kilku malarzy 

polskich i ich obrazy,  

 zna kilka obrazów 

polskich malarzy, 

opisuje obraz, stosując 

właściwe słownictwo. 

Wybrane słuchowisko 

radiowe, np. kryminalne 

ze strony 

sluchowisko.com lub 

audiobook Adama 

Bahdaja Wakacje z 

duchami  

2(+1)  Cechy słuchowiska  nagrywa słuchowisko lub 

audycję radiową, dobiera 

efekty specjalne 
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Teksty poświęcone 

edukacji medialnej – 

reklamie, kinu, telewizji, 

czasopismom, historii 

książki,   

8-10 Metody oddziaływania 

reklamy, wybrane 

aspekty historii kina, 

rodzaje czasopism, 

historia książki, 

słownictwo związane z 

mediami, korzystanie z 

mediów   

 zna metody 

oddziaływania 

reklamy,  

 operuje słownictwem 

związanym z mediami,  

 zna wybrane aspekty 

historii książki i kina,  

 korzysta z mediów 

w sposób świadomy.  
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Strony internetowe np. 

największych miast 

w Polsce, drużyn 

sportowych i sportowców, 

komiksów, baśni, pisarzy 

(np. Henryka 

Sienkiewicza), wybitnych 

Polaków (np. Fryderyka 

Chopina), polskich 

zwyczajów, wirtualnych 

czytelni polskich książek, 

galerii i muzeów, stron 

edukacyjnych 

i rozrywkowych dla dzieci 

np. dyktanda.net), 

słowników polskich, 

polskich czasopism 

młodzieżowych (np. Victor 

Junior - victor-junior.pl), 

turystycznych, stron 

internetowych polskich 

szkół podstawowych, 

księgarni internetowych 

(np. mareno.pl), 

największe polskie portale 

informacyjne (np. 

interia.pl)   

m
at

er
ia

ł w
ko

m
p

o
n

o
w

an
y 

w
 t

re
śc

i l
it

er
ac

ki
e Wiadomości nt. Polski 

z różnych dziedzin (np. 

filmy, czasopisma 

dziecięce, wybrane 

najważniejsze 

instytucje kulturalne), 

słownictwo z różnych 

dziedzin, sławni Polacy, 

korzystanie z różnych 

źródeł informacji, 

wyszukiwanie 

informacji w tekście   

 porusza się po polskich 

stronach 

internetowych 

w poszukiwaniu 

potrzebnych 

informacji,  

 rozumie podstawowe 

słownictwo związane 

z Internetem (np. 

portal strona, mail, 

chat, menu, itp.),   

 zna nazwy 

najpopularniejszych 

polskich portali,   

 potrafi gromadzić 

potrzebne mu 

informacje,  

 operuje słownictwem 

z różnych dziedzin. 
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Zdjęcia zabytków, 

pomników (np. Fryderyka 

Chopina w Warszawie), 

dzieł sztuki, sławnych 

Polaków (np. portret 

Fryderyka Chopina), 

wydarzeń artystycznych, 

motywów ludowych, 

strojów ludowych, 

przedmiotów i miejsc 

związanych z życiem 

codziennym i polską 

tradycją   

m
at

er
ia

ł w
ko

m
p

o
n

o
w

an
y 

w
 t
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 słownictwo praktyczne 

z różnych dziedzin życia 

codziennego, 

korzystanie z różnych 

źródeł informacji, 

swobodne poruszanie 

się po polskich stronach 

internetowych   

 

• odczytuje różne 

teksty kultury, 

poznając na ich 

podstawie polską 

kulturę, 

 operuje słownictwem 

z różnych dziedzin, 

 korzysta z różnych 

źródeł informacji, 

 opisuje 

przedstawiane na 

zdjęciach miejsca, 

ludzi, zdarzenia 

i przedmioty. 

Teksty użytkowe – np. 

ulotka reklamowa, 

regulamin, instrukcja, 

karta biblioteczna, 

dowcipy polskie, 

przewodnik turystyczny 

po Polsce, „łamańce 

językowe” (wierszyki 

dykcyjne, powiedzonka 

typu Król Karol kupił 

królowej Karolinie…), 

wiadomości sportowe  

m
at

er
ia

ł w
ko

m
p

o
n

o
w

an
y 

w
 t

re
śc

i l
it

er
ac

ki
e

 Współczesny język 

polski, słownictwo 

praktyczne z różnych 

dziedzin życia 

codziennego (np. 

miary, wagi, pieniądze, 

towary, potrawy, 

komunikacja, pogoda 

itd.), korzystanie 

z różnych źródeł 

informacji, 

wyszukiwanie 

informacji w tekście, 

poprawna wymowa  

• odczytuje różne 

teksty użytkowe 

i teksty kultury,  

• rozumie ich 

zawartość, korzysta 

z nich w praktyce,  

• korzysta z różnych 

źródeł informacji,  

• wzbogaca słownictwo 

z różnych dziedzin 

(np. miary, wagi, 

pieniądze, towary, 

komunikacja, pogoda 

itp. 
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Pozostałe teksty kultury 

np. afisz teatralny, dowcip 

rysunkowy, wybrane 

reklamy telewizyjne 

polskich produktów, 

fragmenty książki 

kucharskiej, przewodniki 

po Polsce, polskie 

kreskówki (np. 

Zaczarowany ołówek, 

Porwanie profesora 

Gąbki); artykuły z polskiej 

prasy dla dzieci 

i młodzieży.  

m
at

er
ia

ł w
ko

m
p

o
n

o
w
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y 
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 Współczesny język 

polski, słownictwo 

praktyczne z różnych 

dziedzin życia 

codziennego), 

korzystanie z różnych 

źródeł informacji, 

wyszukiwanie 

informacji w tekście 

  

•wyszukuje potrzebne mu 

informacje 

 

 

Wybrane aforyzmy 

słynnych Polaków, 

przysłowia polskie, związki 

frazeologiczne, wybrane 

fraszki Jana Sztaudyngera  

m
at

er
ia

ł w
ko

m
p

o
n

o
w

an
y 

w
 t

re
śc

i 

lit
er

ac
ki

e znaczenie wybranych 

aforyzmów, związków 

frazeologicznych, 

idiomów, przysłów  

 zna znaczenie 

wybranych 

aforyzmów, przysłów, 

związków 

frazeologicznych, 

idiomów, potrafi 

zastosować je 

w zdaniu, rozumie 

humor fraszek 
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Obowiązkowe teksty ujęte w podstawie programowej  

Lektury obowiązkowe  

Adam Bahdaj Wakacje z 

duchami 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 Określanie 

elementów świata 

przedstawionego: 

czasu wydarzeń, 

miejsc wydarzeń, 

bohaterów, 

wydarzeń 

 Opowiadanie fabuły 

 Charakteryzowanie 

bohaterów i ich 

zachowań  

 Poruszanie 

problematyki 

zawartej w lekturach  

 Ćwiczenie różnych 

form wypowiedzi 

pisemnej  

 potrafi określić 

elementy świata 

przedstawionego,  

 rozumie i opowiada 

fabułę powieści,  

 charakteryzuje 

bohaterów, opisuje 

i analizuje ich 

zachowanie, 

 potrafi wypowiadać 

się na temat 

problemów 

zawartych 

w lekturach, 

analizować je 

i oceniać, 

 redaguje różne 

wypowiedzi pisemnej 

(notatka, plan 

wydarzeń, dialog, list, 

opowiadanie, opis, 

charakterystyka,). 

Irena Jurgielewiczowa Ten 

obcy  

 

 

 

3-4 

Dorota Terakowska 

Władca Lewawu  

 

 

 

3-4 
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Komiks 

 

Tekst/Dział  

Przybliżon
a liczba 
godzin 

przeznacz
onych na 
realizację 
materiału 

 

Przykładowe zagadnienia 

realizowane w związku  

z tekstem  

Spodziewane osiągnięcia i 

umiejętności uczniów.  

 

Uczeń:  

Dennis Wojda, Krzysztof 

Gawronkiewicz Mikropolis  

 

2-3 Bohaterowie komiksu, ich 

cechy, cechy komiksu, 

specyficzny humor  

 wskazuje bohaterów 

komiksu i ich 

specyficzne cechy,  

 wskazuje cechy 

komiksu,  

 samodzielnie sporządza 

żartobliwy komiks 

dotyczący spraw 

codziennych,  

 dostrzega specyficzny 

humor komiksu.  

 

 

Film 

 

Tekst/Dział  

Przybliżo 
na liczba 
godzin 

przezna 
czonych 

na 
realizację 
materiału 

 

Przykładowe zagadnienia 

realizowane w związku  

z tekstem  

Spodziewane osiągnięcia 

i umiejętności uczniów.  

 

Uczeń:  

Kazimierz Tarnas Panna 

z mokrą głową  

Panna z mokrą głową – 

fragment powieści Kornela 

Makuszyńskiego, Panna 

3+3 Informacje na temat filmu 

(obsada, rok produkcji, 

osoby pracujące przy filmie, 

dostępne w Internecie 

recenzje itp.), samodzielna 

 potrafi zebrać 

i przedstawić informacje 

na temat filmu (obsada, 

rok produkcji, osoby 

pracujące przy filmie, 
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z mokrą głową – fragment 

scenariusza lub scenopisu 

filmowego (Kazimierz 

Tarnas, Tomasz Piotrowski) 

ocena poszczególnych 

elementów filmu (gra 

aktorska, muzyka, 

scenografia, kostiumy itp.), 

sporządzanie plakatu 

filmowego, plany filmowe  

dostępne w Internecie 

recenzje itp.), 

 ocenia poszczególne 

elementy filmu (np. grę 

aktorską muzykę, 

scenografię, kostiumy 

itp.), 

 sporządza plakat 

filmowy,  

 rozpoznaje plany 

filmowe. 
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Kręgi tematyczne (opisano, w której klasie dany krąg tematyczny będzie realizowany w 

największym stopniu. Możliwe i pożądane jest rozwijanie danego kręgu w klasach 

wyższych) 

K
rą

g 

te
m

at
yc

zn
y Zagadnienia 

omawiane  

w klasie 4 

Zagadnienia 

omawiane  

w klasie 5 

Zagadnienia 

omawiane  

w klasie 6 

1.Ja i moi 

bliscy 

Dane osobowe (imię i 

nazwisko, adres, wiek, 

data i miejsce urodzenia 

  

Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru  

Zainteresowania i hobby Zawody i umiejętności 

Uczucia, emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Rodzina i życie rodzinne 

Przyjaciele, koledzy, znajomi 

2. Dom i 

otoczenie  

Dom (pomieszczenia, 

wyposażenie) 

Najbliższa okolica  

Otoczenie domu (ogród, 

ulica) 

Atrakcje w miejscu 

zamieszkania 

 

3. Życie 

codzienne 

Kalendarz (miesiące, dni 

tygodnia, godziny, pory 

dnia, plan dnia…)  

 Rozrywki (kino, park 

rozrywki)  

Codzienne czynności i obowiązki  

Moja klasa i szkoła  

Żywienie (artykuły 

spożywcze, posiłki i 

potrawy,  

Żywienie 

(przygotowanie 

potraw, sposoby 

odżywiania się) 

 

Zakupy (sklepy, towary, 

pieniądze) 

Zakupy (miary i wagi) Usługi (poczta, fryzjer) 

Ubranie   Moda  
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Zdrowie i 

sport  

Części ciała  Zdrowa żywność  Choroby i leczenie  

Higiena osobista  Dyscypliny i 

wydarzenia sportowe 

Sprzęt i obiekty 

sportowe  

Podróże i 

turystyka  

Wakacje, wypoczynek  

Znane miejsca, obiekty 

Środki transportu  Informacja turystyczna (szukanie informacji w 

przewodnikach, Internecie, na mapach...)  

Środowisko 

naturalne 

Klimat, pogoda, pory roku Ochrona przyrody  

Rośliny i zwierzęta 

Technika, 

media 

Urządzenia techniczne Odkrycia i wynalazki 

Radio, telewizja, prasa, Internet  

Wiedza  

o Polsce  

Wybitni twórcy kultury i ich dzieła (np. po dwóch w każdej klasie)  

Święta, tradycje i zwyczaje  

Polonica w miejscu zamieszkania  

Język 

nauki  

Podstawowe terminy nauki o języku  

Podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze 

Podstawowe terminy historyczne i geograficzne 

 

Formy wypowiedzi pisemnej przewidziane dla poszczególnych klas (poziom B i C) 

 
Klasa 4 

 

 
Klasa 5 

 
Klasa 6  

 

 opis przedmiotu, opis 
zwierzęcia, opis 
postaci 

 opowiadanie 
odtwórcze,  

 opowiadanie 
twórcze,  

 opowiadanie z 
dialogiem 

 dialog 

 ogłoszenie 

 zaproszenie 

 

 formy wypowiedzi 
poznane w klasie 4  

 charakterystyka  

 kartka z dziennika  

 opis miejsca 

 list prywatny 

 (mail) 
 

 

 formy wypowiedzi 
poznane w klasie 4 i 5 

 (streszczenie)  

 notatka z tekstu 
czytanego  

 opis (sytuacji) 

 (przepis, instrukcja) 

 (charakterystyka 
porównawcza) 
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 życzenia 

 plan  

 notatka  
 

W nawiasach umieszczono 
formy wypowiedzi 
niewymienione w ramach 
programowych, obecne 
i obowiązkowe w szkole 
podstawowej w Polsce – 
poziom C)  
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Terminy z zakresu nauki o literaturze (jeśli nie podano klasy, oznacza to, że dane 

zagadnienie będzie się pojawiać w każdej klasie) 

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 

 

 elementy świata przedstawionego w utworze literackim (baśni, legendzie, powieści, 

opowiadaniu) i filmowym:  

o czas wydarzeń,  

o miejsce wydarzeń,  

o bohaterowie,  

o wydarzenia  

 nadawca, odbiorca tekstu literackiego, narrator, rozdział, fabuła, wydarzenie, 

podmiot liryczny, rym, zwrotka, wers, epitet, porównanie, przenośnia, uosobienie,  

 wiersz, opowiadanie, legenda, baśń, bajka, utwór, powieść,  

 elementy prawdziwe, prawdopodobne i fantastyczne w utworze literackim (baśni, 

bajce, legendzie, powieści) i filmowym,  

 cechy gatunkowe  

o legendy (elementy prawdy historycznej),  

o baśni (walka dobra ze złem, morał, bohater pozytywny, negatywny, 

szczęśliwe zakończenie),  

o bajki (wierszowana, uosobienie, morał – kl. 5), 

o gatunki powieści (kl. 6) 

 ze względu na tematykę – np. przygodowa, podróżnicza, kryminalna,  

 ze względu na odbiorcę – dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla 

kobiet,  

 ze względu na czas wydarzeń – współczesna, historyczna, science fiction, 

fantasy  
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Omówione w toku nauczania święta kościelne, narodowe i zwyczajowe  

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 

Boże Narodzenie, Wielkanoc 

Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej 

Polskiej  

Dzień Matki 

Dzień Dziecka  

Mikołajki  

Święto Konstytucji  

3. Maja,  

(Barbórka) 

Dzień Babci, Dzień 

Dziadka  

Tłusty Czwartek  

Święto Niepodległości 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą  

Święto Zmarłych 

Andrzejki  

 

 

Podstawowe terminy nauki o języku i ortografia (jeśli nie podano klasy, oznacza to, że 

dane zagadnienie (z wprowadzeniem terminu lub bez wprowadzenia go) będzie się 

pojawiać w każdej klasie) 

 

Klasa 4 

 

 

Klasa 5 

 

Klasa 6  

 Fleksja  

o odmienne części mowy  

 rzeczownik (przypadek, liczba, rodzaj, odmiana przez przypadki),  

 czasownik (bezokolicznik, czas, osoba, liczba, rodzaj, tryb – ćwiczenia 

praktyczne)  

 przymiotnik (rodzaj, liczba, przypadek – odmiana – ćwiczenia praktyczne),  

 liczebnik (rozpoznawanie, praktyczna odmiana), 

 nieodmienne części mowy – rozpoznawanie i stosowanie  

 spójnik,  

 przyimek,  

 przysłówek  

 Słowotwórstwo 

o rodzina wyrazów (kl. 5), zdrobnienia, zgrubienia (kl. 4) 

 Składnia  
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o zdanie pojedyncze i złożone,  

o zdanie pojedyncze rozkazujące, oznajmujące, pytające,  

o równoważnik zdania, wyrażenie 

 Fonetyka 

o litera, głoska,  

o sylaba 

 Ortografia  

o reguły ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z „ó”, „u” 

o  reguły ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów „rz”, „ż”,  

o reguły ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów „ch”, pisownia wybranych 

wyrazów z „h”,  

o pisownia „nie” z różnymi częściami mowy (rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik i przysłówek odprzymiotnikowy w stopniu równym (kl. 4, 5, 6), 

wyższym i najwyższym (kl. 5, 6)),  

o pisownia partykuły „-by” z czasownikiem (kl. 6), 

o pisownia i odmiana liczebników (prostych – np. ósmy, siódmy, drugi, dwa-

dwie-dwoje, złożonych – np. pięćset, sześćset – bez wprowadzania 

terminów),  

o pisownia nazw własnych i pospolitych,  

o pisownia czasowników typu „wziąć”, „zacząć” w czasie przeszłym - kl. 5-6),  

o korzystanie ze słowników i innych źródeł informacji – np. słownika 

dwujęzycznego, słownika ortograficznego, słownika wyrazów obcych 

(w wersji papierowej i online),  

o prawidłowa odmiana wyrazów,  

o stosowanie znaków interpunkcyjnych (kropka, przecinek (np. w wyliczeniach, 

przed niektórymi spójnikami), wykrzyknik, znak zapytania, dwukropek, 

cudzysłów).  

o Pisownia rzeczowników zakończonych na –zji, -cji, -sji, -i (kl. 5) 

o Pisownia wyrazów z ę, ą (w końcówkach rzeczowników i przymiotników, typu 

dąb-dęby) 

 Interpunkcja  

o Stosowanie kropki (na końcu zdania – kl. 4), przecinka (przed wybranymi 

spójnikami, w wyliczeniach, w zdaniu złożonym), średnika, cudzysłowu 

(kl. 4), dwukropka (kl. 4), wielokropka kl. 4), myślnika (kl. 4) 

 Leksyka  

o antonimy, wyrazy bliskoznaczne 
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5. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU 

 

 Program Lubię Polskę! przeznaczony jest do realizacji podczas zajęć z dziećmi w wieku 

od 10 do 13 lat, a zatem w grupie wiekowej odpowiadającej w Polsce II etapowi kształcenia. 

Realizacja programu zakłada, że nauczyciel będzie swego rodzaju przewodnikiem po 

polskości – literaturze, kulturze i języku – której wybrane zjawiska (stosownie do możliwości 

percepcji odbiorców) przybliży swoim uczniom. Specyfika proponowanych w materiale 

nauczania tekstów kultury wymaga od nauczyciela:  

 

 ogólnej orientacji we współczesnej kulturze polskiej, także popularnej i adresowanej 

do dzieci oraz inspirowanej twórczością ludową, 

 umiejętności objaśnienia kontekstu historycznego i obyczajowego (sugestiami, jak to 

uczynić, będą służyły wskazówki dydaktyczne w scenariuszach lekcji, natomiast może 

się okazać konieczne zindywidualizowanie tychże objaśnień, stosownie do specyfiki 

grupy uczniów, ich doświadczeń, kompetencji językowych i stopnia zakorzeniania 

w kulturze kraju zamieszkania), 

 wybierania spośród aktywności i ćwiczeń proponowanych przy omawianiu 

poszczególnych utworów tych, które dla danej grupy uczniów są możliwie do 

zrealizowania, a zarazem – rozwijające pożądane w danej grupie umiejętności.  

Program Lubię Polskę! jest zachętą do wykorzystywania w dydaktyce nie tylko utworów 

sprzed lat (spośród których zresztą wiele do dziś nie utraciło wychowawczego 

i dydaktycznego potencjału), ale i utworów stosunkowo nowych, które odpowiadają 

mentalności współczesnego, także młodszego, odbiorcy. Znaczna liczba linków do nagrań 

(filmy, utwory muzyczne, audycje) pełni wielorakie funkcje: sugeruje nauczycielowi bogate, 

dostępne źródła, umożliwia kontakt z żywym słowem, urozmaica tok lekcji. Warto 

wspomnieć i o tym, że formy audiowizualne są dla współczesnego człowieka, także dla 

dziecka, łatwiejsze w odbiorze niż tekst pisany, a wprowadzenie tych form posługujących się 

różnorodnym tworzywem do dydaktyki szkolnej to kierunek przemian wyznaczony przez 

nową podstawę programową, która w Polsce zacznie obowiązywać w 2012 roku i która 

przekłada się także na kształcenie dzieci za granicą. 
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5.1. METODY PRACY Z UCZNIAMI 

Scenariusze lekcji proponują przede wszystkim metody aktywizujące, które dają 

najlepsze wyniki, zgodnie z ponadczasową maksymą: Powiedz mi, zapomnę. Pokaż mi, 

a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Ćwiczenia zawarte w scenariuszach zakładają 

zatem, że uczeń nie będzie jedynie odbiorcą informacji i reguł, lecz że zostanie 

poprowadzony przez nauczyciela tak, aby z obserwacji przykładów, z własnych działań, 

wyciągał wnioski. Ważne jest też wdrażanie dzieci do samodzielnego (oczywiście na ich 

poziomie) szukania informacji – na stronach internetowych i w słownikach. 

Lekcje są tak pomyślane, aby ich ważnym elementem była praca w grupach czy parach – 

tak, by klasa stanowiła naturalne środowisko porozumiewania się języku polskim, 

a posługiwanie się językiem ojczystym stawało się coraz bardziej swobodne, niewymuszone. 

Stąd pojawiają się w propozycjach ćwiczenia w formie zabawy, wymagające komunikacji 

werbalnej i pozawerbalnej. Język ćwiczeń jest prosty, tak by uczeń mógł rozwiązywać je także 

bez pomocy nauczyciela.  

5.2. METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Sytuacja ucznia w szkole polskiej za granicą jest specyficzna – dziecko uczestniczy 

w zajęciach dodatkowo, a czas, jaki temu poświęca (ono i jego opiekunowie), jest 

wygospodarowany z czasu wolnego, poza zajęciami w szkole w kraju zamieszkania. 

Nauczanie języka, literatury i kultury polskiej powinno zatem – o czym już wspomniano – być 

prowadzone umiejętnie i bez nadmiaru elementów przymusu tak, aby nie zniechęcić dzieci 

do kontaktu z polskością. Kwestia sprawdzania osiągnięć uczniów może zatem sprawiać 

pewien problem. Jednakże nie można rezygnować z regularnej kontroli i obserwacji osiągnięć 

dzieci z trzech co najmniej powodów. Po pierwsze, uczniowie potrzebują motywacji do 

pracy, konkretnych, znanych sobie zasad. Po drugie, ćwiczenia sprawdzające wiedzę 

i umiejętności, są okazją do porządkowania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Po trzecie 

wreszcie, sprawdzanie osiągnięć uczniów dostarcza uczniom i nauczycielowi informacji 

o postępach w nauce i wniosków co do dalszej pracy, pozwala przepracować raz jeszcze 

treści jeszcze nieopanowane przez dzieci, skoncentrować na umiejętnościach nie dość 
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jeszcze opanowanych, innymi słowy – planować tok zajęć tak, by były jak najbardziej 

owocne. 

Program Lubię Polskę! zakłada zatem, że sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno: 

 charakteryzować się systematycznością, 

 zawierać elementy samooceny dokonywanej przez uczniów, 

 wykorzystywać formy konkursów (quizy, projekty). Scenariusze lekcji proponują 

nauczycielowi praktyczne metody sprawdzania osiągnięć uczniów – np. punktację 

zadań konkursowych; kryteria oceny wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczenia do 

oceny przez dzieci według wskazówek nauczyciela. Istotne jest, aby nauczyciel na 

bieżąco kontrolował ćwiczenia wykonywane przez dzieci, korygował usterki, 

a w wypadku wprowadzania zagadnień, które wstępnie zostały omówione – pytał 

o materiał już przyswojony. Konkretne propozycje – we wskazówkach dydaktycznych.  
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6. SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW (ZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA UCZNIÓW 

POLSKICH UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ, MEN 2010)  

 

ZA
G

A
D

N
IE

N
IE

   

Poziom A 
(podstawowy) 

 
 

Uczeń: 

Poziom B  
(średnio zaawansowany) 

 
 

Uczeń:  

Poziom C 
(zaawansowany) 

 
 

Uczeń:  

  

 rozróżnia większość 
głosek języka polskiego 
(z wyjątkiem 
najtrudniejszych), 

 rozumie proste 
polecenia, proste 
wypowiedzi 
monologowe 
i dialogowe, 

 rozumie proste, 
współczesne utwory 
literackie wspierane 
ilustracjami, gestami, 
rekwizytami i inne teksty 
kultury, 

 rozumie proste 
wypowiedzi 
o charakterze 
informacyjnym 
i użytkowym. 

 rozróżnia większość 
głosek języka polskiego, 

 rozumie złożone 
polecenia, proste 
instrukcje oraz 
wypowiedzi monologowe 
i dialogowe, w tym 
nadawane za pomocą 
środków audiowizualnych, 

 rozumie utwory literackie 
(zwłaszcza pisane 
współczesną polszczyzną) 
i inne teksty kultury, 

 rozumie wypowiedzi 
o charakterze 
informacyjnym i 
użytkowym. 

 rozróżnia wszystkie 
głoski języka polskiego, 

 rozumie złożone 
polecenia, proste 
instrukcje oraz 
wypowiedzi 
monologowe 
i dialogowe, włącznie 
z wypowiedziami 
w dyskusjach, 

 rozumie utwory 
literackie (z różnych 
epok) i inne teksty 
kultury, 

 rozumie rozbudowane 
wypowiedzi 
o charakterze 
informacyjnym 
i użytkowym. 
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M
Ó

W
IE

N
IE

 
 wymawia poznane 

słowa w sposób na 
ogół zrozumiały, 

 tworzy samodzielnie na 
ogół poprawną 
kilkuzdaniową 
wypowiedź, 

 porozumiewa się 
w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych, 

 stosuje podstawowe 
formuły 
grzecznościowe, 

 odtwarza z pamięci 
proste teksty. 

 

 mówi w sposób na ogół 
zrozumiały, stosując 
akcent zdaniowy, 

 spontanicznie i w miarę 
płynnie porozumiewa się 
w codziennych 
sytuacjach, stosując 
właściwe formy 
komunikowania się, 

 opowiada o własnych 
doświadczeniach, 

 opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca 
i sytuacje, 

 formułuje życzenia, 
gratulacje, zaproszenie, 

 formułuje w miarę 
spójną wypowiedź 
na znane mu tematy (np. 

      związane z jego 
zainteresowaniami) 

      oraz poznanymi 
utworami literackimi 

      i innymi tekstami 
kultury, 

 opowiada akcję utworu, 
opisuje bohaterów 
i relacje między nimi, 
a także świat 
przedstawiony tekstów 
kultury, w tym nazywa 
swoje reakcje czytelnicze 
i wyraża swój stosunek 
do postaci, 

 uczestniczy w rozmowie, 
wyraża własne zdanie i 
uzasadnia je, 

 stosuje zróżnicowane 
formuły grzecznościowe, 

 recytuje utwory 
literackie, dbając o 
prawidłowe 
akcentowanie i 
intonację. 

 poprawnie wymawia 
słowa i zdania, 

 wypowiada się płynnie 
i logicznie, 

 opisuje, opowiada, 
charakteryzuje postać 
literacką, streszcza 
i relacjonuje zdarzenia, 

 rozpoczyna dyskusję 
i uczestniczy w dyskusji 
nad poznanymi 
tekstami kultury, 

 stosuje zróżnicowane 
formuły 
grzecznościowe, 

 recytuje utwory 
literackie, stosując 
właściwą modulację 
głosową. 
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C
ZY

TA
N

IE
 

C
ZY

TA
N

IE
  

 zna wszystkie litery 
i odpowiadające im 
głoski języka polskiego, 

 czyta na głos i cicho 
proste teksty literackie 

     i nieliterackie, 

 rozumie proste teksty 
informacyjne 
i użytkowe, 

 rozumie proste utwory 
literackie oraz inne 
teksty kultury, 

 wskazuje w tekście 
najważniejsze 

      informacje, 

 korzysta ze słowników 
dwujęzycznych 
i encyklopedii. 

 czyta na głos, 
prawidłowo akcentując 
wyrazy i stosuje akcent 
zdaniowy, 

 rozumie dłuższe teksty 
informacyjne oraz 
użytkowe, 

 rozróżnia teksty 
informacyjne 
i argumentacyjne, 

 odróżnia zdania 
informujące o faktach 
od zdań wyrażających 
opinię, 

 rozumie dłuższe utwory 
literackie oraz inne 
teksty kultury, 

 rozpoznaje wpisanego 
w tekst literacki 
nadawcę i odbiorcę, 

 rozpoznaje wybrane 
elementy świata 
przedstawionego 
w tekście literackim, 

 korzysta ze szkolnych 
słowników oraz innych 
źródeł informacji, 

 rozróżnia oficjalną 
i nieoficjalną odmianę 
języka. 

 czyta na głos, 
prawidłowo akcentując 
wyrazy i zachowuje 
intonację zdania, 

 czyta z pomocą 
nauczyciela wybrane 
utwory literackie 
(z różnych epok), 

 rozumie utwory 
literackie, 
informacyjne, 
użytkowe oraz inne 
teksty kultury, 

 odróżnia język literacki 
od nieliterackiego, 

 wyodrębnia wszystkie 
elementy świata 
przedstawionego 
w tekście literackim, 

 korzysta z informacji 
zawartych 
w encyklopediach oraz 
słownikach 
jednojęzycznych 
i dwujęzycznych. 



68 

 

P
IS

A
N

IE
 

  

P
IS

A
N

IE
 

 poprawnie zapisuje 
wszystkie litery 
polskiego alfabetu, 

 przepisuje wyrazy 
i proste zdania, 

 pisze z pamięci i ze 
słuchu wyrazy i proste 
zdania, 

 zapisuje proste 
informacje o sobie, 

 pisze według wzoru 
proste teksty na znane 
mu tematy (np. 
związane z jego 
zainteresowaniami), 

 tworzy krótką, na ogół 
poprawną, 
kilkuzdaniową 
wypowiedź składającą 
się z prostych zdań 
(opis, dialog, 
pozdrowienia, 
życzenia), 

 stosuje podstawowe 
formuły 
grzecznościowe, 

 na ogół pisze oprawnie 
ortograficznie i stosuje 
poprawną 
interpunkcję. 

 zapisuje dyktowane 
teksty, 

 opisuje wydarzenia, 
swoje przeżycia 
i doświadczenia, 

 tworzy wypowiedź 
związaną z poznanymi 
utworami literackimi 
i innymi tekstami kultury 
oraz na znane mu 
tematy (np. o jego 
zainteresowaniach), 

 tworzy proste 
wypowiedzi pisemne 
w wybranych formach 
gatunkowych 
(opis, charakterystyka, 
opowiadanie, dialog, list 
prywatny, kartka 
z dziennika, ogłoszenie, 
zaproszenie, życzenia, 
notatka), 

 sporządza plan 
wypowiedzi, 

 stosuje formuły 
grzecznościowe, 

 pisze poprawnie pod 
względem 
ortograficznym 
i interpunkcyjnym. 

 sporządza notatkę 
z tekstu czytanego, 

 swobodnie tworzy 
wypowiedzi pisemne 
w poznanych formach 
gatunkowych, 
stosując urozmaicone 
słownictwo, 

 stosuje w wypowiedzi 
pisemnej odpowiednią 
kompozycję i układ 
graficzny, 

 posługuje się oficjalną 
i nieoficjalną odmianą 
języka, 

 pisze poprawnie pod 
względem 
ortograficznym 
i interpunkcyjnym. 
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7. KARTY PROGRAMOWE 

Klasa 4  

D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

P
ro

si
m

y 
o

 je
sz

cz
e 

tr
o

ch
ę 

w
ak

ac
ji 

 

Czesław Janczarski Pamiątka 

z wakacji 

 

Temat 1: Nasze pamiątki z wakacji.  

Temat 2: Kto był na wakacjach 

w Polsce?  

Temat 3: Pocztówka z wakacji.  

 

1
. 

w
rz

es
ie

ń
 

  

1. Prezentacja uczniowskich 

pamiątek z wakacji. 

2. Rozpoznawanie rzeczowników. 

3. Pisownia nazw geograficznych. 

4. Wakacje w Polsce – najciekawsze 

miejsca, sporty letnie. 

5. Rozpoznawanie czasowników 

w czasie teraźniejszym 

i przeszłym. 

6. Pocztówka, adres, życzenia 

z wakacji. 
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

 

Czesław Miłosz Przy piwoniach,  

Małgorzata Strzałkowska Łąka. 

Kabaret Otto Wakacje  

 

Temat 1: Polskie pejzaże.  

Temat 3: Świat jest taki ładny, nie 

zaśmiecaj go! 

Temat 3: Już niedługo znowu będą 

wakacje!  

 

2
. 

w
rz

es
ie

ń
 

 

1. Słownictwo opisujące najbliższą 

okolicę. 

2. Sylwetka Czesława Miłosza 

(m. in. jako sławnego emigranta). 

3. Nazwy kolorów, pisownia nazw 

kolorów. 

4. Rozpoznawanie przymiotników, 

odmiana przymiotników. 

5. Poprawne przepisywanie 

cytatów. 

6. Rozmowa na temat zachowań 

proekologicznych. 

7. Nazwy miesięcy, dni tygodnia.  

 

 

Joanna Papuzińska Piosenka 

śpiocha 

Urszula Lip Maszyna do robienia 

mgły (fragmenty)  

 

Temat 1: Słodszy od pączka.  

Temat 2, 3: Zaczarowana przygoda 

zwykłych dzieci. 

 

3
. 

w
rz

es
ie

ń
 

 

1. Stopniowanie przymiotników. 

2. Odnajdywanie rymów w wierszu. 

3. Pisownia „nie” z czasownikiem. 

4. Słownictwo związane z najbliższą 

okolicą. 

5. Elementy fantastyczne. 

6. Elementy świata 

przedstawionego. 

7. Zdanie rozkazujące, oznajmujące, 

pytające.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Le
kt

u
ra

 

 

Materiał programowy: Joanna 

Onichimowska Duch starej 

kamienicy  

 

Temat 1: Jak nam się podobała 

książka pt. Duch starej kamienicy?  

Temat 2: Czym się różnił duch 

z książki Duch starej kamienicy od 

innych duchów?  

Temat 3: Kto straszy w którym 

zamku?  

  

4
. 

p
aź

d
zi

er
n

ik
 

 

1. Budowanie poprawnych zdań 

(początek – duża litera, 

zakończonych kropką, 

wykrzyknikiem, znakiem 

zapytania), kończenie zdań. 

2. Opowiadanie odtwórcze. 

3. Słownictwo oceniające. 

4. Prezentacja wybranych zamków 

w Polsce i ich legend (związanych 

z duchami).  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Sz
ko

ln
e 

sp
ra

w
y.

 

 

Danuta Wawiłow Szybko  

Czesław Miłosz Droga 

 

Temat 1: Czy lubimy wcześnie 

wstawać?  

Temat 2: Mój plan dnia 

Temat 3: Jak trafić do…?  

 
5

. 
p

aź
d

zi
er

n
ik

 

 

1. Podmiot liryczny. 

2. Przysłówek. 

3. Przekształcanie przymiotników 

w przysłówki. 

4. Recytowanie wiersza. 

5. Czasownik w czasie 

teraźniejszym, przyszłym 

i czasownik w trybie 

rozkazującym. 

6. Plan dnia. 

7. Opis drogi do wyznaczonego 

miejsca, np. do szkoły.  

 

 

Tytus, Romek i A’Tomek (np. Księga 

VII Tytus poprawia dwójkę 

z geografii Polski),  

Małgorzata Strzałkowska 

Doświadczenie 

 

Temat 1: Czy znamy geografię 

Polski?  

Temat 2: Tytus i przyjaciele.  

Temat 3: Szkolne wpadki.  

 

6
. 

p
aź

d
zi

er
n

ik
 

 

1. Największe miasta, rzeki, jeziora 

Polski, krainy geograficzne, 

nazwy kierunków geograficznych. 

2. Bohaterowie komiksu. 

3. Opowiadanie uczniów 

o własnych przeżyciach 

związanych ze szkołą. 

4. Redagowanie notatki. 

5. Recytowanie wiersza. 

6. Komizm w wierszu.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

  

Małgorzata Strzałkowska Piegi,  

Marcin Wicha Klara. Proszę tego 

nie czytać fragm. rozdziału Dzień 

otwarty 

 

Temat 1: Każdy ma prawo do bycia 

sobą.  

Temat 2: Nikt nie jest doskonały.  

Temat 3: Jak wyglądam?  

 

7
. 

p
aź

d
zi

er
n

ik
 

 

1. Głośne czytanie tekstów. 

2. Rozmowa na temat tolerancji 

i sposobu, w jaki należy 

traktować niepełnosprawnych. 

3. Notatka w punktach. 

4. Słownictwo opisujące twarz. 

5. Opis własnej twarzy (lub twarzy 

kogoś innego). 

6. Opowiadanie odtwórcze (ustne). 

7. Wyszukiwanie elementów 

komizmu w tekście.  

 

Rafał Witek Magister uśmiechów, 

Pewnego dnia Kuba Rozróba 

powiedział mi tak,  

Małgorzata Strzałkowska 

Dekoracja 

 

Temat 1: Kim zostanę 

w przyszłości?  

Temat 2: A może by tak trochę 

zgrzecznieć?  

Temat 3: Nie śmiej się, dziadku, 

z cudzego wypadku.  

 

8
. 

lis
to

p
ad

 

 

1. Analiza treści wiersza. 

2. Bezokolicznik. 

3. Synonimy. 

4. Nazwy zawodów. 

5. Słownictwo z najbliższego 

otoczenia: szkoła, przedmioty 

szkolne, oceny itp. 

6. Pojęcia z zakresu teorii literatury: 

zwrotka, rym.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Le
kt

u
ra

 

 

Jan Brzechwa Akademia pana 

Kleksa (całość tekstu)  

 

Temat 1: Jak wyglądała nauka 

w akademii pana Kleksa? 

Temat 2: Opisujemy pana Kleksa.  

Temat 3: Nasze senne lusterka.  
9

. 
lis

to
p

ad
 

 

1. Określanie elementów świata 

przedstawionego w utworze. 

2. Opowiadanie o nauce 

w akademii pana Kleksa. 

3. Redagowanie opisu pana Kleksa 

w oparciu o opis znajdujący się 

w utworze. 

4. Pisanie opowiadań twórczych.  

 

P
o

zn
aj

em
y 

b
aś

n
ie

 p
o

ls
ki

e
 

 

O Waligórze i Wyrwidębie (baśń 

ludowa) 

Józef Ignacy Kraszewski Kwiat 

paproci 

 

Temat 1: Waligóra i Wyrwidąb – 

polscy Batmani?  

Temat 2: Opowiadamy 

o przygodach Waligóry i 

Wyrwidęba  

Temat 3: Kiedy zakwita kwiat 

paproci?  

 

1
0

. 
lis

to
p

ad
 

 

1. Cechy baśni:  

 początek – np. dawno, dawno 

temu, 

 bohaterowie pozytywni 

i negatywni,  

 morał,  

 uosobienie,  

 walka dobra ze złem, 

zwycięstwo dobra, nagroda 

dla bohatera pozytywnego,  

 motyw wędrowny, 

 elementy prawdopodobne 

i fantastyczne.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

 

Bronisława Ostrowska Szklana 

góra, [w:] Woda żywa, Warszawa 

1958 

Władysław Ludwik Anczyc, 

Księżniczka głogu (fragment), [w:] 

tamże. 

 

Temat 1: Czytamy baśń pt. Szklana 

góra  

Temat 2: Dlaczego „najgłupszemu” 

z braci udało się zdobyć rękę 

królewny?  

Temat 3: Jak nam się podoba baśń 

pt. Księżniczka głogu?  

 

1
1

. 
gr

u
d

zi
eń

 

2. Notatka.  

3. Baśń ludowa. 

4. Ustne opowiadanie przygód 

bohaterów. 

5. Cechy super-bohatera. 

6. Redagowanie planu wydarzeń.  

7. Pisemne opowiadanie 

odtwórcze.  

8. Redagowanie własnych baśni.  

9. Pisownia wyrazów związanych 

tematycznie z baśniami (np. 

księżniczka, góra, rycerz, król, 

wróżka, różdżka, życzenie itp.). 

10. Słownictwo nazywające cechy 

charakteru.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk
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ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

B
o

że
 N

ar
o

d
ze

n
ie

 

 

Anna Wojdecka  

Jasełka (lub inny scenariusz)  

 

Temat 1: Tradycje 

bożonarodzeniowe w naszych 

domach.  

Temat 2, 3: Wystawiamy jasełka.  
1

2
. 

gr
u

d
zi

eń
 

 

1. Wspólne śpiewanie kolęd.  

2. Czytanie tekstu jasełek 

z podziałem na role.  

3. Przygotowanie inscenizacji.  

4. Słownictwo związane z teatrem 

(np. scena, aktor, kostium, rola, 

deklamacja, widownia, 

publiczność itd.). 

5. Przygotowanie afiszu z 

ogłoszeniem o przedstawieniu.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

P
o

zn
aj

em
y 

b
aś

n
ie

 p
o

ls
ki

e
 

 

Małgorzata Strzałkowska Konik 

Psuja Wspaniałego 

Eliza Sarnacka-Mahoney 

Krasnoludek 

 

Temat 1: Jakie hobby miał Psuj 

Wspaniały?  

Temat 2: Jak wygląda krasnoludek?  

Temat 3: Tworzymy opis. 1
3

. 
st

yc
ze

ń
 

 

1. Głośne czytanie utworów.  

2. Cechy baśni współczesnej. 

3. Baśń literacka.  

4. Opowiadanie ustne treści 

utworu.  

5. Powtórzenie wiadomości 

o rzeczowniku.  

6. Opis postaci (krasnoludka).  

7. Komizm w wierszu i baśni.  

8. Nazwy przedmiotów użytku 

codziennego.  

9. Rozmowa na temat 

zainteresowań uczniów.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

  

Joanna Papuzińska Nasza mama 

czarodziejka (fragmenty – Jak 

nasza mama odczarowała 

wielkoluda, Czar dla mamy) 

 

Temat 1, 2: Czytamy opowiadania 

o przygodach pewnej niezwykłej 

mamy.  

Temat 3: Czy moja mama też jest 

czarodziejką?  

 

1
4

. 
st

yc
ze

ń
 

 

1. Głośne czytanie utworu.  

2. Prezentacja swojej mamy – opis 

postaci.  

3. Nazwy pór roku, dnia, godziny.  

4. Rozpoznawanie elementów 

fantastycznych i nawiązań do 

baśni.  

5. Dostrzeganie elementów 

humorystycznych.  

6. Opowiadanie odtwórcze.  

 

 

Scenariusz baśni, np. Zielony 

Kapturek na podstawie bajki Jana 

Brzechwy 

  

Temat 1: Czytamy z podziałem na 

role scenariusz bajki pt. Zielony 

Kapturek.  

Temat 2, 3: Zielony Kapturek na 

scenie.  

 

1
5

. 
st

yc
ze

ń
 

 

1. Budowa scenariusza (tekst 

główny, tekst poboczny).  

2. Czytanie z podziałem na role.  

3. Przygotowanie klasowego 

przedstawienia.  

4. Słownictwo związane z teatrem 

(scena, kurtyna, bis, przerwa, 

występ, brawa itd.).  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Le
kt

u
ra

 

 

Maciej Wojtyszko Bromba i inni 

 

Temat 1: Bardzo dziwni 

bohaterowie książki Bromba i inni 

Temat 2: Moja ulubiona historia 

z lektury Bromba i inni 

Temat 3: Bromba i inni – czy to 

baśń, czy nie baśń?  

 

1
6

. 
st

yc
ze

ń
 

 

1. Prezentacja bohaterów utworu, 

ich szczególne cechy.  

2. Opowiadanie przygód bohaterów 

lektury.  

3. Elementy baśniowe w utworze 

i elementy parodiujące baśń.  

4. Bezokolicznik.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

 

 

Joanna Papuzińska Kołysanka 

smoków (ze zbiorów Cyfrowej 

Biblioteki Narodowej) 

Józefa Drozdowska Ach te szpaki 

dziwaki 

 

 Temat 1, 2: Jak wygląda smoczek?  

Temat 3: W co ubierają się szpaki?  

 

1
7

. 
lu

ty
 

 

1. Głośne czytanie wierszy.  

2. Odnajdywanie w wierszach 

inspiracji baśniami (fantastyczni 

bohaterowie, uosobienie), 

podobieństwa i różnice 

zachodzące między wierszami 

a baśniami.  

3. Rozpoznawanie czasowników.  

4. Odmiana czasowników przez 

osoby.  

5. Humor w wierszu, nawiązania do 

baśni.  

6. Opis smoka.  

7. Nazwy ubrań.  

8. Liczebniki, pisownia wybranych 

liczebników.  

9. Wyrazy wieloznaczne (np. 

smoczek).  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Ja
 i 

m
o

ja
 r

o
d

zi
n

a 

 

Joanna Papuzińska Ja, 

Danuta Wawiłow Urodzinki  

Agnieszka Suchowierska Synek 

 

Temat 1: Nazywam się…  

Temat 2: Piszemy zaproszenie.  

Temat 3: Jakim jestem synkiem, 

jaką jestem córką?  

 

1
8

. 
lu

ty
 

 

1. Piękne recytowanie wybranego 

wiersza.  

2. Przedstawianie się 

i prezentowanie siebie 

w zależności od sytuacji.  

3. Uosobienie.  

4. Czasownik w trybie 

rozkazującym.  

5. Liczebniki.  

6. Zapis dialogu.  

7. Zaproszenie.  

8. Poprawna wymowa i zapis dat 

(trzeci grudnia albo trzeciego 

grudnia).  

9. Opowiadanie o swoich 

urodzinach.  

10. Słownictwo nazywające cechy 

charakteru i czynności domowe.  

11. Wyrazy bliskoznaczne.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

 

Agnieszka Suchowierska Mama 

Kamy, Marek i rosół, Pies, 

Niedziela, Kłótnia  

 

Temat 1, 2, 3: Moja rodzina – jaka 

jest?  

 

 
1

9
. 

m
ar

ze
c 

 

1. Głośne czytanie wierszy.  

2. Analiza wierszy.  

3. Słownictwo związane z życiem 

codziennym i rodzinnym.  

4. Słownictwo nazywające stopień 

pokrewieństwa.  

5. Obowiązki, zajęcia, 

zainteresowania poszczególnych 

członków rodziny.  

6. Rozpoznawanie części mowy.  

7. Zamiana zdań na równoważniki 

zdań.  

8. Nazwy uczuć.  

9. Nazwy potraw.  

10. Nazwy ulubionych zajęć.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Le
kt

u
ra

 

 

Paweł Beręsewicz Co tam 

u Ciumków 

 

Temat 1: Świat przedstawiony 

w powieści Co tam u Ciumków.  

Temat 2: Jestem Ciumkiem – czyli 

opowiadamy najciekawsze 

przygody z książki.  

Temat 3: Piszemy opowiadanie 

z dialogiem.  

 

2
0

. 
m

ar
ze

c 

 

1. Określanie elementów świata 

przedstawionego (czas, miejsce, 

bohaterowie).  

2. Opowiadanie odtwórcze (ustne).  

3. Zapis dialogu.  

4. Pisanie mini-opowiadań – scenek 

związanych tematycznie 

z rodzinami uczniów.  

 

 

Sł
u

ch
o

w
is

ko
 r

ad
io

w
e

 

 

Wybrane słuchowisko radiowe dla 

dzieci np. ze stron Polskiego Radia 

(Radio Dzieciom – np. Cukierkowy 

zawrót głowy) lub baśń muzyczna  

 

Temat 1: Poznajemy cechy 

słuchowiska.  

Temat 2: Nagrywamy słuchowisko.  

Temat 3: Jak nam się udało nasze 

słuchowisko?  

 

2
1

. 
kw

ie
ci

eń
 

 

1. Tworzywo słuchowiska.  

2. Słownictwo oceniające.  

3. Wspólne nagrywanie 

słuchowiska.  

4. Słownictwo związane z radiem 

(audycja, słuchowisko, efekty 

akustyczne (dźwiękowe), studio, 

dziennikarz, mikrofon, nagranie 

itp.).  
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D
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ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

W
ie

lk
an

o
c 

 

Apoloniusz Bogumił Ciołkiewicz 

Wierszyk pierwszokwietniowy 

Maria Konopnicka Dzielenie się 

święconym jajkiem 

 

Temat 1: Jak w naszym domu 

obchodzimy Wielkanoc?  

Temat 2: Jak zrobić wielkanocną 

palmę?  

Temat 3: Kraszanki, pisanki…  

 

2
2

. 
kw

ie
ci

eń
 

 

1. Pisownia nazw świąt 

(państwowych, kościelnych, 

zwyczajowych).  

2. Tradycje wielkanocne, Prima 

Aprilis, potrawy wielkanocne, 

zawartość święconki.  

3. Wspólne malowanie pisanek lub 

robienie ozdób wielkanocnych 

(np. palm), nazwy różnych 

pisanek.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Le
kt

u
ra

 –
 k

o
m

ik
s 

 

Tadeusz Baranowski Skąd się bierze 

woda sodowa i nie tylko 

 

Temat 1: Czytamy najciekawsze 

fragmenty komiksu Skąd się bierze 

woda sodowa i nie tylko.  

Temat 2: Poznajemy cechy 

komiksu.  

Temat 3: Tworzymy komiksy.  

 2
3

. 
kw

ie
ci

eń
 

 

1. Budowa komiksu (sposób 

umieszczania wypowiedzi 

bohaterów, tekst narratorski, 

ruch w komiksie, dźwięki, 

rysunek jako informacja od 

narratora).  

2. Ulubione fragmenty komiksu.  

3. Humor obecny w tekście, dowcip 

językowy.  

4. Samodzielne tworzenie 

komiksów.  

5. Opis wybranej ilustracji 

z komiksu (słownictwo 

nazywające usytuowanie 

przedmiotów w przestrzeni).  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Le
ge

n
d

y 
p

o
ls

ki
e 

 

Anna Sójka O orlim gnieździe,  

Strona internetowa Muzeum 

Początków Państwa Polskiego 

w Gnieźnie (organizacja 

zwiedzania, eksponaty, wystawy 

stałe, czasowe, regulamin itp.) 

 

Temat 1: Godło Polski – poznajemy 

legendę o jego powstaniu.  

Temat 2: Elementy 

prawdopodobne i prawdziwe 

w legendzie O orlim gnieździe 

Temat 3: Idziemy do muzeum.  

 

2
4

. 
kw

ie
ci

eń
 

 

1. Poznanie legendy, opowiadanie 

odtwórcze (ustne).  

2. Elementy świata 

przedstawionego w legendzie.  

3. Plan wydarzeń.  

4. Godło Polski i powojenna historia 

korony orła.  

5. Święto Flagi Narodowej.  

6. Zdjęcia godła Polski z różnych 

okresów historycznych.  

7. Regulamin zwiedzania muzeum.  

8. Słownictwo związane z muzeum 

(eksponat, wystawa, godziny 

zwiedzania, przewodnik, 

wystawa stała, wystawa czasowa 

itp.).  

9. Pisownia „nie” z czasownikami 

(oraz wyjątki).  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

  

Marian Orłoń Przerwany hejnał 

hejnał grany z Wieży Mariackiej  

Mazurek Dąbrowskiego 

  

Temat 1: Poznajemy historię 

hejnału mariackiego.  

Temat 2, 3: O czym mówi Mazurek 

Dąbrowskiego?  

 

2
5

. 
m

aj
 

 

1. Poznanie legendy i hejnału 

mariackiego.  

2. Opowiadanie treści legendy.  

3. Słuchanie hymnu państwowego 

i hejnału.  

4. Elementy prawdziwe i 

prawdopodobne w legendzie.  

5. Strona internetowa poświęcona 

Krakowowi.  

6. Śpiewanie hymnu w pozycji „na 

baczność”.  

7. Okazje, w których śpiewa się 

hymn.  

8. Okoliczności powstania hymnu.  

9. Analiza treści hymnu.  

10. Pisownia wybranych wyrazów 

z „h” (np. hymn, herb, hejnał, 

bohater, heroizm, historia).  

 



88 

 

D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

  

Ewa Szelburg-Zarembina 

Warszawa, stolica Polski 

 

Temat 1: Jak według legendy 

powstała Warszawa?  

Temat 2: Czy znamy herby 

miejscowości, z których 

pochodzimy?  

Temat 3: Opisujemy warszawską 

syrenkę.  

 2
6

. 
m

aj
 

 

1. Poznanie legendy. 

2. Elementy prawdziwe, 

prawdopodobne i fantastyczne 

w legendzie.  

3. Opis herbu Warszawy lub 

pomnika warszawskiej syrenki.  

4. Szukanie (i ewentualnie 

rysowanie) herbów 

miejscowości, z których 

pochodzą uczniowie.  

5. Pisownia „rz” po spółgłoskach.  

6. Ważne miejsca w Warszawie.  

7. Strona internetowa poświęcona 

Warszawie.  

8. Strony internetowe 

miejscowości, z których 

pochodzą uczniowie, ich 

przodkowie lub rodziny.  
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D
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ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Fi
lm

 

 

Andrzej Maleszka Magiczne 

drzewo 

 

Temat 1, 2: Oglądamy film pt. 

Magiczne drzewo.  

Temat 3: Bohaterowie filmu pt. 

Magiczne drzewo.  

 
2

7
. 

m
aj

 

 

1. Projekcja filmu.  

2. Wymienienie bohaterów 

filmowych, przypisywanie im 

cech charakteru.  

3. Notatka.  
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D
zi

ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

Fi
lm

 

 

Andrzej Maleszka Magiczne 

drzewo 

 

Temat 1, 2: Opowiadamy 

najciekawsze wydarzenia filmu pt. 

Magiczne drzewo. 

Temat 3: Idziemy do kina.  

 
2

8
. 

cz
er

w
ie

c 

 

1. Wrażenia po obejrzeniu filmu.  

2. Opowiadanie fabuły.  

3. Elementy fantastyczne.  

4. Słownictwo opisujące 

i oceniające. 

5. Słownictwo związane z filmem 

(aktor, gra, rola, efekty specjalne, 

fabuła, muzyka, scenariusz, rok 

produkcji itp.) i kinem (kasa, sala 

filmowa, ekran, reklama, 

projekcja, bilet).  

6. Czytanie przykładowej mini 

recenzji lub oglądanie wybranej 

strony internetowej poświęconej 

filmom.  

7. Plakat filmowy – elementy, które 

zawiera.  
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D
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ał
 

Materiał 

i przykładowe tematy spotkania 

 N
u

m
er

  

i t
e

rm
in

 
sp

o
tk

an
ia

  

Treść spotkania  

(proponowane zagadnienia) 

  

Małgorzata Strzałkowska Loteria 

Słowniki, alfabet  

 

Temat 1: Przybywajcie! 

Przybywajcie! Dobre losy 

wyciągajcie!  

Temat 2, 3: Zgubił się wyraz? 

Znajdziemy go w słowniku!  

 2
9

. 
cz

er
w

ie
c 

 

1. Rymy dokładne i niedokładne. 

2. Słownictwo nazywające 

usytuowanie przedmiotów 

w przestrzeni.  

3. Nazwy przedmiotów 

codziennego użytku.  

4. Humor w wierszu.  

5. Powtórzenie wiadomości 

o alfabecie.  

6. Układanie wyrazów w kolejności 

alfabetycznej.  

7. Korzystanie ze słowników 

(ortograficznych 

i dwujęzycznych). 

  

Pozostałe godziny przeznaczone są 

na realizowanie wybranej przez 

nauczyciela/uczniów tematyki (np. 

święta – Dzień Babci, Dzień 

Dziadka, pierwszy dzień wiosny, 

Święto Konstytucji 3 Maja, Święto 

Niepodległości) 

 

3
0

. 
cz

er
w

ie
c 

 

Wybrane materiały znajdują się 

w zasobach portalu.  
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Klasa 5  

D
zi

ał
 Materiał 

i przykładowe tematy 

spotkań N
u

m
er

  

N
u

m
er

  
i t

e
rm

in
 

sp
o

tk
an

ia
 

sp
o

tk
an

ia
  

Treść spotkania 

P
o

 w
ak

ac
ja

ch
  

 

 

Rafał Witek Plecak pełen 

wakacji,  

Strony internetowe lub 

foldery turystyczne 

wybranych miejscowości - 

nadmorskiej, mazurskiej, 

górskiej (np. Jastarnia, 

Augustów, Zakopane) 

Wybrane piosenki ludowe, 

np. góralskie,  

 

1. Nasze wakacyjne 

wspomnienia.  

2. Nad morze, w góry czy na 

Mazury?  

3. Najciekawsza 

miejscowość turystyczna 

w Polsce – robimy 

foldery.  

 

1
. 

W
rz

es
ie

ń
  

 

1. Słownictwo związane z wakacjami, 

turystyką i rozrywką.  

2. Pisownia nazw geograficznych.  

3. Słownictwo związane z najchętniej 

odwiedzanymi przez Polaków miejscami 

(Mazury, góry, morze).  

4. Wyszukiwanie informacji do 

samodzielnego sporządzenia folderów 

turystycznych.  

5. Pisownia wybranych wyrazów.  
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ał
 Materiał 

i przykładowe tematy 

spotkań N
u

m
er

  

N
u

m
er

  
i t

e
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o
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ia
 

sp
o
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ia
  

Treść spotkania 

 

 

Adam Bahdaj Wakacje 

z duchami: – fragment  

List harcerza z wakacji  

 

Temat 1: O pewnym dość 

dziwnym obozie harcerskim.  

Temat 2, 3: Jak napisać list?  

 

2
. 

W
rz

es
ie

ń
  

 

1. Budowa i kompozycja listu (miejscowość i 

data, nagłówek, pozdrowienia, podpis, 

postscriptum).  

2. Formy grzecznościowe pisane wielką 

literą.  

3. Różne zwroty do adresata.  

4. Redagowanie listu według szablonu.  

5. Humor w opowiadaniu.  

6. Ćwiczenia ortograficzne.  

 

 

 

Adam Mickiewicz Pan 

Tadeusz – 2 wybrane opisy 

przyrody 

Wybrany obraz 

przedstawiający pejzaż  

 

Temat 1: Recytujemy poezje 

Adama Mickiewicza. 

Temat 2: Porozmawiajmy 

o pogodzie. Porozmawiajmy 

o przyrodzie.  

Temat 3: Opisujemy 

krajobraz.  

 

3
. 

W
rz

es
ie

ń
  

 

1. Słownictwo związane z pogodą, przyrodą.  

2. Porównanie, epitet.  

3. Rozpoznawanie przymiotników.  

4. Pisownia „nie” z przymiotnikami 

w stopniu równym.  

5. Recytacja wybranego fragmentu.  

6. Sylwetka Adama Mickiewicza.  

7. Opis krajobrazu.  
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Treść spotkania 

 

 

Eliza Piotrowska Żółte kółka 

(fragmenty – rozdziały 2, 9, 

19, 21),  

Bolesław Prus Katarynka 

(fragmenty)  

 
4

. 
p

aź
d

zi
er

n
ik

 

 

1. Rozmowa na temat niepełnosprawności.  

2. Rozmowa o przyjaźni.  

3. Wskazywanie odpowiednich fragmentów 

w tekście.  

4. Charakteryzowanie bohaterów 

(gromadzenie słownictwa). 

5. Wspólne redagowanie opowiadania, 

którego bohaterem będzie 

niepełnosprawne dziecko.  

 

Le
kt

u
ra

  

 

Zbigniew Nienacki Pan 

samochodzik i templariusze 

Strona internetowa miasta 

Malbork i/lub zdjęcia zamku 

w Malborku  

 

Temat 1: Nasze wrażenia po 

przeczytaniu książki pt. Pan 

Samochodzik i templariusze.  

Temat 2: Pan Samochodzik i 

templariusze jako powieść 

przygodowa/  

Temat 3: Wirtualny spacer po 

Malborku.  

 

5
. 

P
aź

d
zi

er
n

ik
 

 

1. Określanie elementów przedstawionych 

w lekturze.  

2. Słownictwo związane z powieścią – 

fabuła, akcja, wydarzenie, czas wydarzeń, 

bohaterowie – główni, drugoplanowi, 

postacie poboczne. 

3. Pan Samochodzik i templariusze jako 

powieść przygodowa.  

4. Opowiadanie najciekawszych wydarzeń.  

5. Słownictwo związane z miastem.  

6. Krótka prezentacja miasta, zamek 

w Malborku.  
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Treść spotkania 

K
o

m
ik

s 
 

 

Tytus, Romek i A’Tomek (np. 

fragment Księgi VIII Tytus 

przenosi się w czasy Mikołaja 

Kopernika) 

Polski animowany film 

fabularny pt. Gwiazda 

Kopernika (część pierwsza z 

dziewięciu lub cały film) 

Strona internetowa miasta 

Toruń 

Obraz Jana Matejki Astronom 

Kopernik, czyli rozmowa 

z Bogiem.  

 

Temat 1: Czy podoba się nam 

komiks pt. Tytus, Romek 

i A’Tomek?  

Temat 2, 3: Kim był Mikołaj 

Kopernik?  

Temat 4: Oglądamy film pt. 

Gwiazda Kopernika  

Temat 5: Opisujemy obraz 

Jana Matejki.  

Temat 6: Jan Matejko – wielki 

polski malarz.  

 

6
. 

7
. P

aź
d

zi
er

n
ik

 

 

1. Budowa komiksu (jak w klasie 4).  

2. Życie i dzieło Mikołaja Kopernika.  

3. Porównanie tworzywa filmu 

animowanego i komiksu.  

4. Różne sposoby opowiadania o Mikołaju 

Koperniku.  

5. Tworzenie własnych prezentacji 

(w formie np. prezentacji 

multimedialnych, plakatów, folderów, 

notatek) na temat Mikołaja Kopernika.  

6. Opis obrazu.  

7. Sylwetka Jana Matejki.  

8. Podstawowe wiadomości na temat 

Torunia.  
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Treść spotkania 

B
aj

ki
 p

o
ls

ki
e 

 

Ignacy Krasicki wybrane bajki, 

np. Kruk i lis, Żółw i mysz, 

Słowik i szczygieł, Ptaszki 

w klatce (i inne)  

 

Temat 1: Dlaczego lisowi 

udało się przechytrzyć kruka?  

Temat 2: Jakie nauki płyną 

z bajek Ignacego Krasickiego?  

Temat 3: Czytamy bajki 

Ignacego Krasickiego.  

 

Ignacy Krasicki wybrane bajki 

np. Wilczki, Przyjaciele 

Adam Mickiewicz Przyjaciele 

 

Temat 1: Który 

najpiękniejszy?  

Temat 2: O czym mówi 

przysłowie niedźwiedzie?  

Temat 3: Jaki powinien być 

prawdziwy przyjaciel?  

 

Jan Brzechwa „Żuraw 

i czapla”,  

Jan Brzechwa „Żuk” 

 

Temat 1: Poznajemy historię 

pewnej miłości.  

Temat 2: Co mają ze sobą 

wspólnego wszystkie bajki?  

 

7
. 

8
. 9

. 1
0

. L
is

to
p

ad
 

 

1. Termin bajka.  

2. Cechy gatunkowe bajki (krótki 

wierszowany utwór o charakterze 

narracyjnym).  

3. Rym. 

4. Wskazywanie morału. 

5. Nazywanie cech charakteru bohaterów 

poszczególnych bajek. 

6. Określanie motywacji bohaterów bajek.  

7. Słownictwo związane z życiem 

codziennym. 

8. Wyraziste czytanie tekstu. 

9. Uosobienie. 

10. Inscenizowanie wybranej bajki. 

11. Opowiadanie odtwórcze. 

12. Zapis dialogu. 

13. Notatka. 

14. Rozmowa na temat przyjaźni. 

15. Przysłowia i aforyzmy na temat przyjaźni 

i przyjaciół. 
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Treść spotkania 

 

  

Małgorzata Strzałkowska Coś 

Fragmenty wierszy Jana 

Brzechwy o zwierzętach 

(Struś, Papuga, Dzik, Ręce 

i nogi, Żółw, Żyrafa, Jeż, Żubr) 

Fragmenty filmu Akademia 

pana Kleksa przedstawiające 

wiersze Jana Brzechwy  

 

Temat 1: Co stało na łące?  

Temat 2: W jaki sposób Jan 

Brzechwa przedstawił 

w swoich wierszykach 

zwierzęta?  

Temat 3: Żubr, żyrafa i żbik – 

pisownia wybranych 

wyrazów.  

 

1
1

. L
is

to
p

ad
 

 

1. Nazwy zwierząt żyjących w Polsce 

i w różnych rejonach świata (poprawny 

zapis wybranych wyrazów z trudnością 

ortograficzną). 

2. Odmiana czasownika w różnych czasach. 

3. Odszukiwanie elementów 

humorystycznych w poszczególnych 

wierszach. 

4. Rymy – dokładne i niedokładne. 

5. Pisanie własnych wierszyków.  

6. Zabawy słowne. 

7. Ćwiczenia w poprawnej wymowie. 

8. Pisownia wybranych wyrazów.  

9. Nauka wybranej piosenki.  
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Treść spotkania 

B
aś

n
ie

 p
o

ls
ki

e 

Baśń ludowa pt. Żywa woda. 

Temat 1: Czytamy baśń pt. 

Żywa woda.  

Temat 2: Baśń a bajka.  

Temat 3: Opowiadamy 

baśnie.  

1
2

. G
ru

d
zi

eń
 

 

1. Baśń a bajka – cechy gatunkowe, 

podobieństwa i różnice.  

2. Opowiadanie odtwórcze (ustne 

i pisemne). 

3. Przypomnienie wiadomości na temat 

baśni z klasy 4.  

4. Opowiadanie baśni znanych przez 

uczniów.  

 

B
o

że
 N

ar
o

d
ze

n
ie

  

 

 Wanda Chotomska Kolęda 

Teksty kolęd polskich (m.in. 

Lulajże Jezuniu)  

Fryderyk Chopin scherzo 

h-mol (fragment nawiązujący 

do kolędy Lulajże Jezuniu)  

 

Temat 1, 2, 3: Za co lubimy 

Boże Narodzenie?  

 

1
. 

G
ru

d
zi

eń
 

 

1. Śpiewanie kolęd.  

2. Wiadomości na temat polskich kolęd. 

3. Wysłuchanie fragmentów scherza h-mol 

Fryderyka Chopina 

4. Samodzielne wykonanie pocztówek 

świątecznych i zapisanie na nich życzeń.  

5. Słownictwo związane z Bożym 

Narodzeniem.  
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Treść spotkania 

fi
lm

  

 

Władysław Ślesicki W pustyni 

i w puszczy 

 

Temat 1, 2, 3: Oglądamy film 

pt. W pustyni i w puszczy  

 
2

. 
St

yc
ze

ń
 

 

1. Projekcja filmu. 

2. Pojęcie ekranizacja, adaptacja filmowa.  

3. Ocena adaptacji filmowej.  

4. Słownictwo związane z filmem.  

5. Opowiadanie najciekawszych 

fragmentów filmu. 

6. Słownictwo opisujące i oceniające.  

7. Gromadzenie słownictwa 

charakteryzującego poszczególnych 

bohaterów filmu.  

8. Pisanie charakterystyki Stasia w oparciu 

o szablon charakterystyki.  

9. Odmiana rzeczownika i przymiotnika.  

 

Wybrane fragmenty powieści 

pt. W pustyni i w puszczy 

 

Temat 1: Nasze wrażenia po 

obejrzeniu filmu W pustyni 

i w puszczy.  

Temat 2: Główni 

bohaterowie filmu – Staś, 

Nel, Kali.  

Temat 3: Piszemy 

charakterystykę Stasia.  

 

3
. 

St
yc

ze
ń
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Treść spotkania 

 

 

Fragment powieści W pustyni 

i w puszczy: analogiczny 

fragment scenariusza lub 

scenopisu do filmu W pustyni 

i w puszczy  

 

Temat 1: Czytamy fragment 

powieści W pustyni 

i w puszczy i fragment 

scenariusza do filmu pod tym 

samym tytułem.  

Temat 2: Plany filmowe.  

Temat 3: Co wiemy 

o Henryku Sienkiewiczu?  

 

4
. 

St
yc

ze
ń

 

 

1. Analiza budowy scenariusza. 

2. Porównanie filmu, scenariusza 

i fragmentu utworu.  

3. Plany filmowe (panoramiczny, pełny, 

amerykański, półpełny, półzbliżenie, 

zbliżenie, detal).  

4. Rysowanie kadrów filmowych – 

w ujęciach różnych planów filmowych.  

5. Sylwetka Henryka Sienkiewicza.  

6. Ćwiczenia w redagowaniu 

charakterystyki.  
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Treść spotkania 

Le
kt

u
ra

  

 

Anna Onichimowska Daleki 

rejs 

 

Temat 1: Określamy 

elementy świata 

przedstawionego powieści pt. 

Daleki rejs.  

Temat 2: List do przyjaciela.  

Temat 3: Jakie problemy 

mieli bohaterowie powieści 

Daleki rejs?  

 

5
. 

Lu
ty

 

 

1. List.  

2. Redagowanie listów.  

3. List e-mail.  

4. Zaproszenie.  

5. Rozmowa o problemach współczesnych 

rodzin. 

6. Charakteryzowanie bohaterów powieści. 

7. Wyszukiwanie fragmentów na zadany 

temat.  

8. Notatka.  

9. Nazwy uczuć.  

10. Słownictwo związane z życiem 

codziennym.  

11. Określanie elementów świata 

przedstawionego.  
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Treść spotkania 

Tr
u

d
n

e 
sp

ra
w

y 
 

 

Maciej Wojtyszko Bromba 

i psychologia – fragm. 

Rozdziału O Piruli, która nie 

miała sobie nic do zarzucenia.  

 

Temat 1: Rozmawiamy 

o psychologii.  

Temat 2, 3: Dlaczego Pirula 

nie miała sobie nic do 

zarzucenia?  

 

1
2

. l
u

ty
 

 

1. Głośne czytanie utworów.  

2. Bogacenie słownictwa ucznia związanego 

z emocjami i życiem codziennym.  

3. Opowiadanie odtwórcze tekstu.  

P
o

ls
ki

e 
le

ge
n

d
y 

 

 

Jan Kasprowicz O śpiących 

rycerzach w Tatrach, Legenda 

o zaklętych skarbach 

 

Temat 1: Poznajemy legendę 

O śpiących rycerzach 

w Tatrach.  

Temat 2: Piszemy 

streszczenie legendy.  

Temat 3; Poznajemy Legendę 

o zaklętych skarbach.  

 

 

1
3

. L
u

ty
 

 

1. Głośne czytanie legend.  

2. Opowiadanie (ustne) odtwórcze.  

3. Redagowanie planu wydarzeń 

wybranej legendy.  

4. Pisanie streszczenia jednej z legend.  

5. Pytania do tekstu.  

 



103 

 

D
zi

ał
 Materiał 

i przykładowe tematy 

spotkań N
u

m
er

  

N
u

m
er

  
i t

e
rm

in
 

sp
o

tk
an

ia
 

sp
o

tk
an

ia
  

Treść spotkania 

 

Lucjan Siemieński Królowa 

Bałtyku 

Władysław Ludwik Anczyc 

Wiano świętej Kingi 

Fotografie – kopalnia soli 

w Wieliczce, biżuteria 

z bursztynu, plaża w Juracie.  

 

Temat 1: Poznajemy legendę 

o Juracie.  

Temat 2: Skąd się wzięła sól 

w Wieliczce?  

Temat 3: Pałac z soli czy 

z bursztynu?  

Temat 4: Sól i bursztyn – 

pisownia wyrazów z „ó” i „u”.  

 

1
4

. L
u

ty
 

 

1. Głośna lektura legend.  

2. Opowiadanie odtwórcze.  

3. Redagowanie pytań do tekstu legend.  

4. Odnajdywanie elementów prawdziwych 

i prawdopodobnych.  

5. Podstawowe wiadomości na temat 

Wieliczki i Juraty.  

6. Malowanie pałaców z soli lub 

z bursztynu. 

7. Pisownia wyrazów z „u” i „ó”.  
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Treść spotkania 

K
o

m
ik

s 
 

 

Grzegorz Rosiński 

Legendarna historia Polski 

Strona internetowa Krakowa 

lub zdjęcia najważniejszych 

zabytków Krakowa.  

 

Temat 1: Kto wyzwolił miasto 

Kraków?  

Temat 2: Dlaczego Popiela 

zjadły myszy?  

Temat 3: Piszemy plan 

wydarzeń legendy O Piaście 

Kołodzieju.  

Temat 4: Kraków – pierwsza 

stolica Polski.  

Temat 5: Jak żyli Słowianie?  

Temat 6: Czy legenda 

w wersji komiksowej to 

dobry pomysł?  

1
5

. 2
1

. M
ar

ze
c 

 

1. Opowiadanie poszczególnych legend 

zawartych w zeszytach komiksowych 

(O Smoku Wawelskim i królewnie 

Wandzie, Opowieść o Popielu i myszach, 

O Piaście Kołodzieju.  

2. Wspólne czytanie komiksu.  

3. Objaśnianie trudnych słów i realiów 

historycznych.  

4. Pojęcie „archaizm”.  

5. Odszukiwanie elementów prawdziwych, 

prawdopodobnych i fantastycznych 

w legendach.  

6. Cechy legendy, mechanizm jej powstania.  

7. Podstawowe wiadomości historyczne na 

temat Krakowa.  

8. Legendarna dynastia Piastów. 

9. Obyczaje słowiańskie (np. postrzyżyny), 

bogowie słowiańscy.  

10. Budowa komiksu.  

11. Pisownia wybranych wyrazów.  
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Treść spotkania 

Sł
u

ch
o

w
is

ko
  

Wybrane słuchowisko 

radiowe lub audycja radiowa 

dla dzieci, np. 

z internetowego radia dla 

dzieci http://www.sieciaki.pl/ 

- audycja pt. Listy do 

Świętego Mikołaja  

lub słuchowisko „Legenda 

o smoku wawelskim” (ew. 

Bazyliszek 

http://www.youtube.com/wa

tch?v=uh2tD8VrVoA ),  

Wywiad z reżyserką 

słuchowiska dla dzieci  

http://miastodzieci.pl/dla_ro

dzicow/74:/109:gdzie-sie-

podzialy-sluchowiska-dla-

dzieci 

Temat 1: Słuchamy 

słuchowisko.  

Temat 2: Czytamy wywiad 

z reżyserką słuchowiska dla 

dzieci.  

Temat 3: Słucham- słyszę – 

czyli pisownia wyrazów 

z „ch”.  

Temat 4: Wywiad z ciekawym 

człowiekiem.  

 

1
6

. M
ar

ze
c 

 

1. Cechy słuchowiska.  

2. Słuchanie ze zrozumieniem.  

3. Opowiadanie treści słuchowiska.  

4. Słownictwo związane z realizacją 

słuchowiska.  

5. Czytanie wywiadu, analiza jego budowy.  

6. Gromadzenie słownictwa do wywiadu.  

7. Pisanie własnych wywiadów.  

8. Pisownia wyrazów z „ch” wymiennym na 

„sz”. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uh2tD8VrVoA
http://www.youtube.com/watch?v=uh2tD8VrVoA
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/74:/109:gdzie-sie-podzialy-sluchowiska-dla-dzieci
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/74:/109:gdzie-sie-podzialy-sluchowiska-dla-dzieci
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/74:/109:gdzie-sie-podzialy-sluchowiska-dla-dzieci
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/74:/109:gdzie-sie-podzialy-sluchowiska-dla-dzieci
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Treść spotkania 

N
au

ka
 i 

za
b

aw
a 

 

 

Maciej Wojtyszko Bromba 

i filozofia – fragm.. rozdziału 

Rozdział VII, czyli o tych, 

którzy nie czują się winni 

Grzegorz Kasdepke Bon czy 

ton. Savoir-vivre dla dzieci 

(fragm. Wsiadanie do 

samochodu, Ustępowanie 

miejsca, Zachowanie przy 

stole, Zupa, Herbata  

 

Temat 1: Kto nie czuje się 

winny?  

Temat 2: Plomba Bromby 

i temperament Fikandra – 

pisownia wyrazów z „em”, 

„en”, „om”, „on”.  

Temat 3: Czy mamy dobre 

maniery?  

 

2
3

. K
w

ie
ci

eń
 

 

1. Reguły dobrego wychowania.  

2. Czytanie przepisów na kulturalne 

zachowanie. Omawianie ich.  

3. Odszukiwanie elementów 

humorystycznych.  

4. Pisownia wybranych wyrazów z „om”, 

„on”, „em”, „en” - ćwiczenia 

ortograficzne.  
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Treść spotkania 

 

Urszula Lip Maszyna do 

robienia mgły rozdz. Smok 

o bardzo trudnym imieniu, 

Imię dla smoka 

 

Temat1: Czytamy 

opowiadanie o pewnym 

smoku, który zapomniał 

czegoś ważnego.  

Temat2: Nasze zagadki.  

Temat3: Zapisujemy dialog.  

 

2
4

. K
w

ie
ci

eń
 

 

1. Głośne czytanie opowiadania.  

2. Zagadki językowe, łamańce językowe.  

3. Zadawanie pytań.  

4. Pisownia różnych wyrazów – 

ćwiczenia ortograficzne.  

5. Zapis dialogu.  

6. Wymyślanie imion dla różnych 

zwierząt.  

 

Le
kt

u
ra

  

 

Liliana Bardijewska Dom 

ośmiu tajemnic 

 

Temat 1, 2: Jakie tajemnice 

krył w sobie dom?  

Temat 3: Życie na walizkach – 

przyjemność czy kłopot?  

  2
5

. M
aj

 

 

1. Elementy świata przedstawionego 

w utworze.  

2. Tematyka zaproponowana przez uczniów 

lub wybrana przez nauczyciela – 

w zależności od potrzeb ( np. prawda 

i kłamstwo, odpowiedzialność, agresja, 

lęk). 

3. Bogacenie słownictwa związanego 

z wybraną tematyką.  

4. Notatka.  

5. Rozmowa na temat życia w innym kraju, 

emigracji.  
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Treść spotkania 

P
rz

e
d

 n
am

i l
at

o
  

 

Czesław Miłosz Ojciec 

objaśnia, Wyprawa do lasu, 

Przypowieść o maku 

 

Temat 1: O jakich miastach 

europejskich mowa 

w wierszu Ojciec objaśnia?  

Temat 2: W lesie i na łące.  

Temat 3: Czesław Miłosz – 

polski pisarz, laureat Nagrody 

Nobla. 

 

2
6

. M
aj

 

 

1. Głośne czytanie wierszy i ich analiza.  

2. Rymy dokładne i niedokładne.  

3. Słownictwo związane z przyrodą (lasem 

i łąką).  

4. Słownictwo nazywające wielkość i kształt.  

5. Sylwetka Czesława Miłosza.  
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Treść spotkania 

 

Joanna Kulmowa wybrane 

wiersze, np. Nie wyrastaj 

z marzeń, Kaja się bawi 

 

Temat 1: Dlaczego warto 

marzyć?  

Temat 2, 3: Nasze zabawy 

i zainteresowania.  

  

2
7

. M
aj

 

 

1. Głośne czytanie wierszy. 

2. Pisownia „nie” z czasownikami. 

3. Prezentacja zainteresowań uczniów. 

4. Słownictwo związane z dziecięcymi 

zabawami (nazwy zabawek, miejsc 

rozrywek dziecięcych) 

i zainteresowaniami (muzyka, sport, 

kolekcjonowanie różnych rzeczy, film 

itp.).  

5. Rozmowa o marzeniach i planach na 

przyszłość.  

6. Pisownia wybranych wyrazów z „rz” 

niewymiennym.  
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Treść spotkania 

Le
kt

u
ra

  

 

Joanna Olech Dynastia 

Miziołków 

 

Temat 1: Nasze wrażenia po 

przeczytaniu lektury Dynastia 

Miziołków.  

Temat 2: Jak wygląda życie 

rodziny Miziołków?  

Temat 3: Dynastia Miziołków 

– powieść w formie 

pamiętnika.  

  

2
8

. C
ze

rw
ie

c 

 

1. Bohaterowie lektury.  

2. List.  

3. Realia życia we współczesnej Polsce.  

4. Elementy świata przedstawionego. 

5. Sprawy nastolatków.  

6. Elementy humorystyczne. 

7. Słownictwo związane ze szkołą, rodziną, 

życiem codziennym.  

 

P
rz

e
d

 n
am

i l
at

o
  

 

Agnieszka Suchowierska 

wybrane wiersze, np. 

Lewitowanie na łące, Sąsiadki  

 

Temat 1, 2: Co jest na górze, 

a co na dole? (Lewitowanie 

na łące) 

Temat 3: Jakie związki 

frazeologiczne i powiedzonka 

możemy znaleźć w wierszu 

Sąsiadki 

 

2
9

. C
ze

rw
ie

c 

 

1. Głośne czytanie wierszy.  

2. Słownictwo związane z usytuowaniem 

w przestrzeni (przyimki i wyrażenia 

przyimkowe – bez podawania terminów). 

3. Znaczenie wybranych powiedzonek 

i związków frazeologicznych.  

4. Opis obrazu.  
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Spotkanie (realizowane 

w ciągu całego dnia lub jako  

krótsze zajęcia) przeznaczone 

na realizowanie wybranej 

przez nauczyciela/uczniów 

tematyki (np. Dzień Babci, 

Dzień Dziadka, pierwszy dzień 

wiosny, Dzień Matki, Święto 

Konstytucji 3 Maja, Święto 

Niepodległości).  

 

3
0

. 

 

Wybrane materiały znajdują się w zasobach 

portalu.  
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Treść spotkania 

W
it

aj
 s

zk
o

ło
 

 

Anna Wojdecka wybrane 

wiersze, np. Gdybym była 

czarodziejką, W naszym zoo, 

Kleszcze 

 

Temat 1: Kleszcze. I co 

jeszcze może połamać język 

obcokrajowcowi? 

Temat 2: Jakie zwierzęta 

można spotkać w zoo?  

Temat 3: Czy można zmienić 

świat na lepszy?  

 

1
. 

W
rz

es
ie

ń
 

 

1. Głośne czytanie wierszy.  

2. Humor zawarty w wierszach.  

3. Wymowa trudnych głosek polskich.  

4. Wymawianie trudnych fonetycznie 

polskich związków wyrazowych – 

zabawa.  

5. Nazwy zwierząt.  

6. Układanie wyrazów w kolejności 

alfabetycznej.  

7. Rozpoznawanie rymów.  

8. Pisownia cząstki „by” z czasownikami.  

9. Pisanie opowiadań.  
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Treść spotkania 

 

 

Wanda Chotomska 

Kopciuszek  

Marek Grechuta Opowieść 

o Kopciuszku 

http://www.youtube.com/wa

tch?v=QV8eq1fMgmg ,  

Agnieszka Suchowierska 

Kopciuszka (fragment 

Kopciuszka ucieka z balu) 

 

Temat 1: Czy każdy 

Kopciuszek marzy o tym, by 

zatańczyć z księciem?  

Temat 2: Jaki morał wypływa 

z wiersza Wandy Chotomskiej 

pt. Kopciuszek?  

Temat 3: Nasza historia 

o Kopciuszku.  

 

2
. w

rz
es

ie
ń

 

 

1. Porównanie omawianych na lekcji 

utworów do oryginalnej baśni Charlesa 

Perraulta.  

2. Elementy humorystyczne.  

3. Krótka inscenizacja.  

4. Wymyślanie własnych zakończeń do 

baśni.  

5. Pisanie opowiadania – własnej wersji 

baśni o Kopciuszku.  

6. Pisownia „u” w zakończeniach „-uje”, „-

uszek”, „-utek”, „-un”, „-unka”, „-unek” 

itp.  

7. Pisownia wybranych wyrazów.  

http://www.youtube.com/watch?v=QV8eq1fMgmg
http://www.youtube.com/watch?v=QV8eq1fMgmg
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Treść spotkania 

 

 

Danuta Wawiłow Trójkątna 

bajka, Moja siostra królewna 

 

Temat: Czy ktoś kiedyś 

widział trójkątną bajkę?  

Temat 2: Moja rodzina – 

rodzina królewska?  

Temat 3: Piszemy 

charakterystykę kogoś 

z naszej rodziny.  

  

3
. w

rz
es

ie
ń

  

 

1. Głośna recytacja wierszy.  

2. Opowiadanie o swojej rodzinie.  

3. Odnajdywanie nawiązań do baśni 

i zabawy konwencją baśni.  

4. Odnajdywanie elementów 

humorystycznych.  

5. Pisanie charakterystyki wybranego 

członka rodziny.  

6. Nazwy kształtów i wielkości i ich pisownia 

(np. trójkąt, romb, prostopadłościan, 

podłużny, duży, kształt itp.).  

 



115 

 

Dzia

ł 

Materiał 
i przykładowe tematy 

spotkań  N
u

m
er

  
i t

e
rm

in
 

sp
o

tk
an

ia
  

Treść spotkania 

Le
kt

u
ra

 

 

Irena Jurgielewiczowa Ten 

obcy 

 

Temat 1: Określamy 

elementy świata 

przedstawionego w powieści 

Ten obcy.  

Temat 2: Ula i Pestka – 

przyjaciółki.  

Temat 3: Zenek Wójcik – 

bohater kontrowersyjny.  

 

4
. P

aź
d

zi
er

n
ik

 

 

1. Określanie elementów świata 

przedstawionego.  

2. Bohaterowie powieści, główny, tytułowy, 

drugoplanowi, epizodyczni.  

3. Dyskusja na temat sytuacji rodzinnej 

poszczególnych bohaterów.  

4. Dyskusja na temat Zenka. 

5. Słownictwo związane z dyskusją 

i wyrażaniem własnego zdania.  

6. Gromadzenie słownictwa do 

charakterystyki postaci literackiej 

i charakterystyki porównawczej.  

7. Pisanie charakterystyki porównawczej.  

 

 

 

Hanna Januszewska Dal, Lwy  

 

Temat 1: Dal to znaczy gdzie?  

Temat 3: Jakie emocje zostały 

przedstawione jako lwy?  

Temat 3: Nazywamy nasze 

emocje. 

 

5
. p

aź
d

zi
er

n
ik

 

 

1. Interpretacja wierszy i obrazów, które się 

w nich pojawiają.  

2. Nazwy uczuć.  

3. Układanie zdań na temat różnych uczuć.  

4. Przedstawianie uczuć za pomocą 

pantomimy i rysunków.  

5. Pisownia czasowników z cząstką „-by”.  
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Treść spotkania 

 

 

Regina Kontarska-Koper Dom 

(Małgorzata Szyszko-Kondej 

Dom) 

Wolna Grupa Bukowina 

Sielanka o domu (karaoke, 

rozmowy o domu i 

gościnności, góry w Polsce): 

http://www.youtube.com/w

atch?v=0FYHeS52VYY  

W moim magicznym domu 

 

Temat 1: Mój dom – co to dla 

mnie znaczy.  

Temat 2: wyrazy 

wieloznaczne i bliskoznaczne.  

Temat 3: Uczymy się śpiewać 

piosenkę W moim 

magicznym domu.  

 

6
.P

aź
d

zi
er

n
ik

 

 

1. „Dom” jako wyraz wieloznaczny (miejsce, 

gdzie się jest u siebie, budynek 

mieszkalny, ojczyzna, miejsce, gdzie się 

mieszka). 

2. Przykłady innych wyrazów 

wieloznacznych.  

3. Wyrazy „ojczyzna”, „obywatelstwo”, 

„ojcowizna”, „narodowość”.  

4. Wyrazy bliskoznaczne do słowa „dom”.  

5. Śpiewanie piosenki „W moim magicznym 

domu” lub „Sielanka o domu”.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=0FYHeS52VYY
http://www.youtube.com/watch?v=0FYHeS52VYY
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Treść spotkania 

P
o
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n

d
y 

 

Marian Orłoń Liczyrzepa 

Władysław Orkan Legenda 

o Podhalu 

 

Temat 1: Czytamy legendę 

o Liczyrzepie.  

Temat 2: Piszemy plan 

wydarzeń Legendy o Podhalu.  

Temat 3: Co wiemy o polskich 

górach?  

 

 

7
.p

aź
d

zi
er

n
ik

 

 

1. Redagowanie planu wydarzeń legendy.  

2. Opowiadanie odtwórcze.  

3. Wybrane wiadomości na temat Podhala 

(np. Zakopane, gwara, piosenki, dowcipy, 

Cmentarz na Pęksowym Brzyzku). 

4. Góry w Polsce – tworzenie np. 

prezentacji multimedialnych.  

 

 

Legendy związane 

z miejscowościami, z których 

pochodzą uczniowie (np. 

znalezione w Internecie). 

Temat 1: Opowiadamy 

legendy.  

Temat 2, 3: Skąd się wziął… - 

układamy własną legendę.  

  

8
 li

st
o

p
ad

 

 

1. Opowiadanie legend przez uczniów.  

2. Szukanie legend – np. w Internecie.  

3. Pisanie opowiadań – wymyślonych 

legend (lub opowiadanie ustne).  
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Treść spotkania 

Le
kt

u
ra

 

 

Dorota Terakowska Władca 

Lewawu 

Strona internetowa Krakowa.  

 

Temat 1: Władca Lewawu – 

baśń czy powieść?  

Temat 2: Kraków – pierwsza 

stolica Polski.  

Temat 3: Kraków jak z baśni…  

 

9
.li

st
o

p
ad

 

 

1. Elementy świata przedstawionego 

w utworze (elementy baśni i powieści).  

2. Wiadomości na temat Krakowa, 

najważniejsze zabytki. 

3. Bohaterowie utworu.  

4. Tworzenie prac plastycznych – kolaży ze 

zdjęć Krakowa.  

 

Sł
aw

n
i p

o
ls

cy
 t

w
ó

rc
y 

 

Czesław Miłosz W mojej 

ojczyźnie, Wyprawa do lasu 

Strona internetowa 

wybranego parku 

narodowego  

 

Temat 1: Jak podmiot liryczny 

wspomina swoją ojczyznę?  

Temat 2: Poetycki obraz lasu 

w wierszu Czesława Miłosza.  

Temat 3: W lesie.  

 

1
0

.li
st

o
p

ad
a 

 

1. Rozmowa na temat przyczyn emigracji 

(ekonomicznych, politycznych) i losów 

emigrantów.  

2. Słownictwo związane z przyrodą.  

3. Rezerwaty przyrody, parki narodowe 

w Polsce.  

4. Sylwetka Czesława Miłosza.  
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Treść spotkania 

 

Wisława Szymborska Serce 

(fragment), Niektórzy lubią 

poezję, Nic dwa razy; 

wykonanie zespołu Maanam: 

http://www.youtube.com/wa

tch?v=q_sMmIXxkJw&ob=av2

e  

 

Temat 1: Czy lubimy poezję?  

Temat 2: Nic dwa razy się nie 

zdarza  

Temat 3: Dobrze widzi się 

tylko sercem, czyli czy serce 

jest ważne?  

 

1
1

.li
st

o
p

ad
 

 

1. Związki frazeologiczne i przysłowia ze 

słowem „serce”.  

2. Interpretacja wierszy.  

3. Układanie własnych wierszy pt. Niektórzy 

lubią….  

4. Próba dyskusji na temat poezji – czy 

lubimy poezję?  

5. Notatka z wybranego wiersza.  

6. Lubię to – dyskusja i notatka na temat 

upodobań uczniów.  

http://www.youtube.com/watch?v=q_sMmIXxkJw&ob=av2e
http://www.youtube.com/watch?v=q_sMmIXxkJw&ob=av2e
http://www.youtube.com/watch?v=q_sMmIXxkJw&ob=av2e
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Treść spotkania 

 

Wisława Szymborska 

Muzeum, Odzież, wybrane 

lepieje  

 

Temat 1: Kim była Wisława 

Szymborska?  

Temat 2: Trudne wiersze. Ale 

mądre.  

Temat 3: Altruitki 

i podsłuchańce – a co to 

takiego?  

 

1
2

.g
ru

d
zi

eń
 

  

1. Sylwetka Wisławy Szymborskiej.  

2. Interpretacja wierszy.  

3. Pojęcie „wiersz biały”.  

4. Lektura wybranych lepiejów.  

5. Próba pisania własnych lepiejów 

(niekoniecznie rymowanych).  

B
o

że
 N

ar
o

d
ze

n
ie

 

 

Apoloniusz Bogumił 

Ciołkiewicz Mikołajkowy song 

Maria Dąbrowska Boże 

Narodzenie 

 

Temat 1: Polskie zwyczaje 

związane z Bożym 

Narodzeniem.  

Temat 2: Ubieramy choinkę 

w trudne słowa. 

Temat 3: Choinko pachnąca.  

 

1
3

.g
ru

d
zi

eń
 

 

1. Redagowanie życzeń świątecznych.  

2. Rysowanie ilustracji do tekstu Marii 

Dąbrowskiej.  

3. Wykonanie wybranej ozdoby choinkowej 

lub ubieranie klasowej choinki.  

4. Słownictwo związane z Bożym 

Narodzeniem (bombka, łańcuch, 

cukierek, prezent, pasterz itp.).  
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Treść spotkania 

Sł
aw

n
i p

o
ls

cy
 t

w
ó

rc
y 

 

Wybrane obrazy Jana 

Matejki, wybrane utwory 

Fryderyka Chopina (np. film 

Latająca maszyna lub utwory 

dostępne na Wikimedii), 

wiadomości z Internetu  

 

Temat 1: Najpiękniejszy 

obraz Matejki.  

Temat 2, 3: Oglądamy film pt. 

Latająca maszyna.  

 

1
4

.s
ty

cz
eń

 

 

1. Opis wybranego obrazu.  

2. Wiadomości na temat Matejki 

i Chopina.  

3. Słuchanie muzyki Chopina (np. 

poprzez oglądanie filmu pt. Latająca 

maszyna).  

K
o

m
ik

s 
 

 

Dennis Wojda, Krzysztof 

Gawronkiewicz Mikropolis  

Strona internetowa 

mikrokolis.com.pl  

 

Temat 1, 2: Jak nam się 

podoba komiks Mikropolis?  

Temat 3: Stwórz własny 

komiks!  

 

1
5

.s
ty

cz
eń

 

 

1. Rozmowa na temat współczesnego 

komiksu i jego środków wyrazu.  

2. Wybieranie najciekawszych, zdaniem 

uczniów, ilustracji komiksowych.  

3. Próba tworzenia własnych komiksów 

inspirowanych komiksem Mikropolis. 

4. Czytanie informacji i oglądanie ilustracji 

ze strony internetowej 

mikropolis.com.pl. 
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Treść spotkania 

 

 

Tytus, Romek i A’Tomek (np. 

Tytus, Romek i A'Tomek jako 

warszawscy Powstańcy 1944) 

Piosenki żołnierskie Dziś do 

ciebie przyjść nie mogę 

w wykonaniu orkiestry 

wojskowej 

http://www.youtube.com/wa

tch?v=Rp_ZB4S-

o2w&feature=related oraz 

Czesława Mozila 

http://www.youtube.com/wa

tch?v=Vds-

ZG7eaWc&feature=related  

Deszcz, jesienny deszcz 

http://www.youtube.com/wa

tch?v=kWfm5XEe-

Yc&feature=related  

Strona internetowa Muzeum 

Powstania Warszawskiego 

 

Temat 1: Czego 

dowiedzieliśmy się 

o powstaniu warszawskim?  

Temat 2: Poznajemy polskie 

piosenki żołnierskie.  

Temat 3: Wirtualna wizyta 

w Muzeum Powstania 

Warszawskiego.  

 

 

1
6

.lu
ty

 

 

1. Podstawowe wiadomości na temat 

powstania warszawskiego.  

2. Oglądanie fotografii z czasów powstania 

warszawskiego.  

3. Słuchanie i śpiewanie polskich pieśni 

żołnierskich.  

4. Przeglądanie strony internetowej. 

5. Muzeum Powstania Warszawskiego.  

6. Redagowanie notatek na temat 

powstania warszawskiego.  

http://www.youtube.com/watch?v=Rp_ZB4S-o2w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Rp_ZB4S-o2w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Rp_ZB4S-o2w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vds-ZG7eaWc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vds-ZG7eaWc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vds-ZG7eaWc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kWfm5XEe-Yc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kWfm5XEe-Yc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kWfm5XEe-Yc&feature=related
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ł 

Materiał 
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spotkań  N
u
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Treść spotkania 

P
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o
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Maria Dąbrowska Marcin 

Kozera, fragm. Polska jest! 

Jan Twardowski Ryczą w 

klasie, dokazują 

 

Temat 1: Jak się czuł Marcin 

w Anglii? 

Temat 2: Czy Polska jest dla 

mnie ważna? Co to oznacza?  

Temat 3: Jak zachowują się 

uczniowie w wierszu Jana 

Twardowskiego? 

Barbara Ciwoniuk Ten gruby 

(fragmenty)  

Magdalena Środa Mała 

książka o tolerancji 

(fragmenty) 

 

Temat 1: Rodzaje powieści ze 

względu na adresata.  

Temat 2: Na ile ważny jest 

wygląd człowieka?  

Temat 3: Co to jest 

tolerancja?  

 

1
7

.lu
ty

 

1
8
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1. Głośne czytanie tekstu Polska jest!.  

2. Wyjaśnienie realiów historycznych 

opowiadania.  

3. Rozmowa na temat patriotyzmu 

i współczesnych form jego okazywania.  

4. Notatka na temat tekstu.  

5. Wyrazy bliskoznaczne.  

6. Humor w wierszu.  

7. Opisywanie uczuć bohatera opowiadania.  

 

 

 

 

 

 

1. Powieść młodzieżowa. 

2. Rodzaje powieści ze względu na adresata. 

3. Problemy nastolatków.  

4. Akceptacja, tolerancja, znaczenie 

wyglądu w życiu młodych ludzi.  

5. Pisownia różnych wyrazów.  

6. Dyskusja na tematy bliskie uczniom.  
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Materiał 
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Treść spotkania 

 

 

Irena Jurgielewiczowa Inna 

(fragmenty) 

Magdalena Środa Mała 

książka o tolerancji 

(fragment)  

 

Temat 1: Każdy jest inny, 

więc dlaczego ludzie wciąż 

mają kłopoty z powodu 

swojej inności?  

Temat 2: Jakie są skutki 

nietolerancji?  

Temat 3: Czego nie powinno 

się tolerować?  

 

1
9

.M
ar

ze
c 

 

1. Analiza sytuacji i uczuć bohaterki.  

2. Opowiadanie o przeżyciach bohaterki 

(w 1 osobie).  

3. Czytanie fragmentów Małej książki 

o tolerancji i omawianie ich.  

4. Samodzielne napisanie notatek.  

5. Tworzenie haseł i plakatów 

wzywających do tolerancyjnych 

postaw i zachowań.  
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Materiał 
i przykładowe tematy 

spotkań  N
u
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Treść spotkania 

 

 

Elżbieta Zechenter-

Spławińska Zaginął pies 

(fragmenty) 

 

Temat 1: Jakich uczuć 

doznawał bohater tekstu 

Zaginął pies?  

Temat 2: Zaginął pies – 

redagujemy ogłoszenia.  

Temat 3: Nasze zwierzaki.  

 

2
0

.m
ar
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1. Głośne czytanie tekstu.  

2. Budowa ogłoszenia.  

3. Redagowanie ogłoszeń.  

4. Słownictwo typowe dla ogłoszenia.  

5. Instrukcja (np. opiekowania się 

zwierzęciem).  

6. Nazwy uczuć.  

W
ie

lk
an

o
c 

 

Maria Konopnicka Wielkanoc 

Zygmunt Gloger Rok polski 

(fragmenty dotyczące 

Wielkanocy) 

 

Temat 1: Wielkanocne 

zwyczaje.  

Temat 2: Jak wyhodować 

wielkanocną pszenicę 

i rzeżuchę?  

Temat 3: Wielkanocne 

słodkości. 

 

2
1
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w
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1. Nazwy słodyczy jedzonych w czasie 

Wielkanocy.  

2. Wspólne robienie ozdób wielkanocnych, 

np. baranków w modeliny lub papieru.  

3. Składniki święconki i symbolika 

poszczególnych elementów święconki.  

4. Opis koszyczka ze święconką.  

5. Dawne obyczaje wielkanocne.  

6. Pisanie instrukcji – np. jak wyhodować 

wielkanocną pszenicę.  
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Materiał 
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Treść spotkania 

 

 

Małgorzata Budzyńska Ala 

Makota, Zakochana 

(fragmenty) 

Andrzej Bursa Jedenastoletni 

zakochany 

Strona internetowa 

www.makota.com.pl  

Strony internetowe polskich 

nagród książkowych dla 

dzieci i młodzieży.  

 

Temat 1: Uczucia 

nastolatków.  

Temat 2: Od ilu lat można 

kogoś kochać?  

Temat 3: Gdzie szukać 

interesujących, polskich 

książek?  

 

2
2
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w
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1. Czytanie prezentacji wybranych książek 

dla młodzieży.  

2. Sporządzanie listy książek 

młodzieżowych, które warto przeczytać 

i które warto mieć w biblioteczce.  

3. Pisownia tytułów książek.  

4. Rozmowa na temat uczuć i przeżyć 

bohaterki opowiadania.  

5. Rozmowa na temat miłości nastolatków.  

6. Związki frazeologiczne na temat miłości 

(np. „wpaść po uszy”, „motyle 

w brzuchu”, „miłość od pierwszego 

wejrzenia”, „cielęce spojrzenie”, 

„gruchają jak dwa gołąbki” itp.). 

http://www.makota.com.pl/
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Treść spotkania 

 

 

Joanna Chmielewska – 

fragment wybranej powieści 

– np. Nawiedzony dom 

fragm. Pocztówka, Zbieg 

okoliczności fragment Wizyta 

porucznika Werbla 

 

Temat 1: Jakie jest 

rozwiązanie zagadki 

tajemniczej pocztówki?  

Temat 2: Powtórzenie 

wiadomości o czasowniku 

i zdaniu pojedynczym.  

Temat 3: Co stało się 

z Mikołajem Torowskim? – 

piszemy zakończenie 

opowiadania kryminalnego.  

 

2
3
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w
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1. Cechy powieści kryminalnej.  

2. Dopisywanie zakończeń opowiadań 

(wspólnie i samodzielnie).  

3. Powtórzenie wiadomości o czasowniku 

i zdaniu pojedynczym.  

4. Słownictwo związane z czasem (najpierw, 

potem, później, następnie, kiedyś, 

niedługo, wkrótce, obecnie, współcześnie 

itp.). 

5. Komizm we fragmentach powieści.  

6. Czytanie ze zrozumieniem, pytania do 

tekstu.  
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Treść spotkania 

 

 

Adam Bahdaj Wakacje 

z duchami 

Temat 1: Jak nam się podoba 

powieść pt. Wakacje 

z duchami?  

Temat 2: Zagadka kryminalna 

– ćwiczenia ortograficzne.  

Temat 3: Wakacje z duchami 

jako powieść 

detektywistyczna.  

 

2
4

m
aj

 

 

1. Cechy powieści detektywistycznej.  

2. Ćwiczenia ortograficzne – ortograficzna 

zagadka kryminalna.  

3. Elementy świata przedstawionego.  

4. Słownictwo opisujące i oceniające.  

5. Redagowanie własnej opinii na temat 

książki.  
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Treść spotkania 

 

 

Stanisław Lem O maszynie 

cyfrowej, co ze smokiem 

walczyła  

 

Temat 1: Czytamy bajkę 

O maszynie cyfrowej co ze 

smokiem walczyła.  

Temat 2: Trudno zrozumieć, 

ale warto, czyli o języku 

O maszynie cyfrowej co ze 

smokiem walczyła.  

Temat 3: Nasze opowiadania 

science fiction. 

  

2
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1. Głośne czytanie tekstu z objaśnianiem go 

przez nauczyciela.  

2. Opowiadanie odtwórcze.  

3. Humor słowny i sytuacyjny.  

4. Rodzaje powieści ze względu na czas 

wydarzeń (współczesna, historyczna, 

science fiction).  

5. Neologizmy.  

6. Sylwetka Stanisława Lema.  

7. Pisanie własnych opowiadań science 

fiction.  

8. Pytania do tekstu.  

9. Opowiadanie ulubionych filmów science 

fiction.  
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Kazimierz Tarnas Panna 

z mokrą głową 

Fragment książki Panna 

z mokrą głową.  

Fragment scenopisu do filmu 

Panna z mokrą głową 

 

Temat 1, 2, 3: Oglądamy film 

pt. Panna z mokrą głową. 

Temat 4: Nasze wrażenia po 

obejrzeniu filmu.  

Temat 5: Irenka Borowska, 

czyli tytułowa panna z mokrą 

głową.  

Temat 6: Zanim powstanie 

film.  

  

2
6
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1. Terminy „adaptacja filmowa”, 

„ekranizacja”. 

2. Rodzaje planów filmowych.  

3. Czytanie scenopisu filmowego, 

porównywanie go z tekstem utworu.  

4. Redagowanie charakterystyki postaci.  

5. Słownictwo związane z filmem.  

 

 
2

7
m

aj
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Artykuły z polskiej prasy dla 

młodzieży (najlepiej 

aktualne) np. ze strony 

www.victor-junior.pl  

Konstanty Ildefons Gałczyński 

Gdybym miał jedenaście 

kapeluszy 

 

Temat 1: Czytamy artykuły 

z polskich pism dla 

młodzieży.  

Temat 2: Jakie znamy rodzaje 

czasopism?  

Temat 3: Co można zrobić 

z jedenastoma kapeluszami?  

 

2
8
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1. Rozmowa na tematy zaproponowane 

w artykułach prasowych.  

2. Rodzaje czasopism ze względu na 

tematykę, odbiorcę, częstotliwość 

ukazywania się.  

3. Słownictwo związane z prasą (artykuł, 

wywiad, notatka prasowa, okładka, 

stopka redakcyjna, nakład, tytuł, opinia, 

szpalta, łamy, pismo, czasopismo itp.). 

4. Lektura i analiza wiersza, humor.  

5. Pisownia wybranych liczebników.  

 

http://www.victor-junior.pl/
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Materiały uczniów, wycinki 

prasowe, fragmenty 

artykułów, strony 

internetowe itp. 

 

Temat1, 2, 3: Sławni Polacy 

 

2
9
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1. Prezentacja materiałów przyniesionych 

przez uczniów.  

2. Szukanie materiałów w Internecie.  

3. Praca w parach lub grupach – 

przygotowanie prezentacji na temat 

sławnych Polaków (w wybranej formie – 

plakatów, prezentacji multimedialnych, 

folderów, opowiadań, komiksów itp.).  

4. Słownictwo związane z wybranymi 

dziedzinami zaproponowanymi przez 

uczniów (mogą to być wybitni Polacy, 

którzy zasłużyli się w dowolnej dziedzinie: 

sport, popkultura, pisarstwo, nauka itd.) 

– według uznania uczniów. 
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Ostatnie spotkanie (i wolny 

czas ze spotkań w ciągu roku 

szkolnego) proponuje się 

przeznaczyć na powtórzenie 

wiadomości (np. przed 

testem szóstoklasisty dla 

uczniów wracających do 

Polski), na lekcje 

powtarzające wiadomości ze 

szkoły podstawowej, na 

indywidualną naukę uczniów, 

na zabawy, wycieczki, tematy 

zaproponowane przez 

uczniów, słuchanie polskiej 

muzyki lub przeglądanie 

polskich stron internetowych 

itp.) lub na omówienie 

wybranych świąt 

popularnych w Polsce (np. 

pierwszy dzień wiosny, 

Święto Konstytucji 3 Maja, 

Święto Niepodległości) 

 

3
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Materiał według uznania nauczyciela 

i uczniów  
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8. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

 

Scenariusz nr 1 

Czy analfabeta zna alfabet? 

Cele:  

 ostateczne utrwalenie wiadomości z klas młodszych o alfabecie,  

 opanowanie alfabetu na pamięć.  

Materiały:  

 podręcznik,  

 ewentualnie przyniesione przez uczniów słowniki, mapy miast, telefony komórkowe 

Metody pracy:  

Pogadanka, praca z tekstem, elementy dramy 

Przewidywanie osiągnięcia uczniów:  

 uczeń zna na pamięć alfabet polski,  

 potrafi poprawnie zapisać większość pojawiających się wyrazów z trudnością 

ortograficzną.  

Poziom językowy – A, B, C 

Grupa wiekowa – 10-13  

Pola przedmiotowe – język 

Element podstawy programowej – znajomość wszystkich liter alfabetu polskiego  
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Przebieg lekcji  

Na lekcji pojawi się dużo ćwiczeń utrwalających znajomość alfabetu – nauczyciel ma więc 

możliwość wyboru. Materiał ten był omawiany w klasach młodszych i jest to ostatnia taka 

lekcja w całym cyklu kształcenia. Jej celem jest ostateczne opanowanie i ugruntowanie 

materiału.  

1. Nauczyciel pyta uczniów, do czego jest potrzebna znajomość alfabetu (np. 

korzystanie ze słowników, prowadzenie spisów, korzystanie. z książki adresowej 

w telefonie komórkowym). Jeśli uczniowie przynieśli ze sobą plany miasta i telefony 

komórkowe, wspólnie oglądają spisy alfabetyczne, które się w nich znajdują. 

Nauczyciel pyta, dlaczego w dokumentach typu dziennik lekcyjny pojawia się 

najpierw nazwisko, a potem imię.  

Jakie dokumenty sporządzane są w kolejności alfabetycznej? (książka telefoniczna, 

dziennik lekcyjny, spis numerów w telefonie komórkowym, katalog biblioteczny, spis 

ulic na planie miasta itp.).   

Nauczyciel wyjaśnia uczniom znaczenie słowa analfabeta.  

2. Przypomnienie alfabetu polskiego – wiadomości z podręcznika.  

Alfabet łaciński składa się z 26 liter.  

A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U W V X Y Z 

Alfabet polski jest podobny do łacińskiego, ale ma od niego więcej liter. Niektórych 

dźwięków języka polskiego nie można było opisać za pomocą liter łacińskich i trzeba 

było wymyśleć nowe litery.  

Do alfabetu łacińskiego dodano następujące litery:  

Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż 

3. Podręcznik ćw. 1. Ma ono na celu pokazanie podobieństw i różnic zachodzących 

między alfabetem łacińskim a polskim i jak najłatwiejsze opanowanie pamięciowe 
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polskiego alfabetu (część uczniów wciąż go nie zna) w oparciu o znajomość alfabetu 

łacińskiego.  

 

ĆWICZENIE 1 

Uzupełnij alfabet łaciński polskimi literami. Powstanie w ten sposób polski alfabet. Zamaluj 

pola z samogłoskami na kolor czerwony.  

A  B C  D E  F G 

H I J K L  M N  O 

 P R S  T U W Y Z 

          

 

W polskim alfabecie nie istnieją litery q, v, x, ale ponieważ czasami występują one w polskich 

wyrazach pochodzenia obcego (np. xero, video, quiz), litery te znajdują się w słowniku 

ortograficznym.  

 

4. Podręcznik ćw. 2   

Po wpisaniu polskich liter do tabeli, jeśli jest taka potrzeba, uczniowie mogą pociąć 

tabelę – w ten sposób powstanie układanka alfabetyczna, która pozwoli na 

sprawdzenie stopnia przyswojenia przez każde dziecko abecadła. Uczniowie mogą 

układać alfabet samodzielnie albo w parach.  

 

Ćwiczenie 2 

Zapisz z pamięci cały alfabet polski.  

          

          

          

          

 

 

5. Podręcznik ćw. 3. Zabawa z elementami dramy. Nauczyciel przygotowuje dla 

chętnych dzieci jakieś podwyższenie (np. krzesło), które będzie pełnić funkcję 
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podium. Chętne dzieci wchodzą na podium i deklamują alfabet we wskazany sposób. 

Klasa nagradza każdego aktora brawami.  

 

Ćwiczenie 3  

Urządźcie sobie mały teatrzyk. Możecie ustawić na środku klasy krzesło, które będzie 

prowizoryczną sceną. Niech każdy z was deklamuje alfabet w inny sposób, np:  

- z radością, 

- ze smutkiem, 

- ze złością, 

- z płaczem,  

- ze znudzeniem, 

- z przejęciem, 

- z obrzydzeniem, 

- ze strachem, 

 - sennie. 

 

6. Podręcznik ćw. 4 – gra integrująca, podsumowująca lekcję.  

 

Ćwiczenie 5  

Ustawcie się w rzędzie pod tablicą i napiszcie po kolei alfabet – każdy po jednej kolejnej 

literze.  

 

7. Jeśli po wykonaniu tego ćwiczenia niektórzy uczniowie nadal nie znają alfabetu na 

pamięć, zadajemy nauczenie się go jako pracę domową. 
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Scenariusz 2  

Zgubił się wyraz?  

Można go znaleźć w słowniku.  

 

Cele:  

 umiejętność odszukiwania wyrazów w słowniku ortograficznym i słowniku 

dwujęzycznym,  

 umiejętność zapisywania wyrazów w kolejności alfabetycznej, 

 rozpoznawanie rzeczowników i czasowników nieosobowych (bezokoliczników),  

 poprawne zapisywanie wybranych wyrazów. 

Materiały: 

 podręcznik  

Metody pracy: 

poszukująca  

Przewidywane osiągnięcia 

 uczeń potrafi korzystać płynnie ze słowników ortograficznych i dwujęzycznych, 

szybko odszukuje wyrazy, przychodzi mu to z łatwością,   

 potrafi zapisać poprawnie słowa z trudnością ortograficzną, które pojawiły się na 

lekcji,   

 potrafi znaleźć w Internecie słownik ortograficzny oraz potrzebny mu słownik 

dwujęzyczny i odszukać w nim potrzebne mu informacje. 

Materiały 

 podręcznik,  

 internetowy słownik ortograficzny Państwowego Wydawnictwa Naukowego 

http://slowniki.pwn.pl/angielski/,  

 przykładowy internetowy słownik dwujęzyczny polsko-angielski Państwowego 

Wydawnictwa Naukowego http://slowniki.pwn.pl/angielski/ ,  

 

Poziom językowy – A, B, C 

http://slowniki.pwn.pl/angielski/
http://slowniki.pwn.pl/angielski/
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Grupa wiekowa – 10-13 lat 

Pola przedmiotowe – język 

Element podstawy programowej – korzystanie ze słowników, odróżnianie liter i głosek 

 

Przebieg lekcji  

1. Rozmowa z uczniami na temat – dlaczego warto umieć szybko znajdować wyrazy 

w słownikach?  

 

2. Ćwiczenie 1 ze słownikiem dwujęzycznym.  

Urządźcie wyścigi słownikowe. Znajdźcie w dwujęzycznym słowniku polsko- ……. podane 

wyrazy.  

abecadło 

litera 

sylaba 

słownik 

ortografia 

 

Punktacja zabawy  

Dostajesz:  

4 punkty – jeśli jako pierwszy znalazłeś poprawnie słowo 

3 punkty – jeśli znalazłeś słowo jako drugi 

2 punkty - jeśli znalazłeś słowo jako trzeci 

1 punkt - jeśli udało ci się znaleźć słowo  

Przeliczcie zdobyte punkty i ustalcie, kto jest zwycięzcą. 

 

Podane wyrazy są jedynie przykładem. Nauczyciel może zaproponować słowa związane 

z wybraną przez niego tematyką, np. nawiązujące do poprzednich zajęć, aktualnej pory roku, 

niedawnych wydarzeń itp. Gra toczy się, dopóki uczniowie mają ochotę się bawić.  

Dzieci podnoszą rękę po wykonaniu następujących czynności: 

- znalezienie wyrazu,  
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- wskazanie wyrazu w słowniku palcem (to ułatwia pracę nauczycielowi, który musi podejść 

do wielu dzieci).  

Można wprowadzić regułę, że jeśli uczniowie będą krzyczeć, punkty nie będą przyznawane 

(zwykle przy tym ćwiczeniu jest dużo emocji). 

 

3. Ćwiczenie 2  

Ułóż w kolejności alfabetycznej następujące wyrazy:  

żubr, wiewiórka, żyrafa, żbik, lew, hiena, krokodyl, 

bocian, hipopotam, sójka, lis, kukułka, tygrys, małpa, wilk 

(zdjęcia – hieny, sójki, kukułki, żbika)  

Uzupełnij tabelkę wyrazami z ćwiczenia. Wyrazy z trudnością ortograficzną wpisz na 

kolorowo.  
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Zwierzęta żyjące w Europie Zwierzęta żyjące w Afryce  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ćw. 3 

Odgadnij, o jakie wyrazy chodzi. Zapisz je poprawnie. Jeśli nie jesteś pewien ich pisowni, 

sprawdź ją w internetowym słowniku ortograficznym.  

r nica - ……………………………………………………………………………………. 

wybee - …………………………………………………………………………………… 

poeczka - …………………………………………………………………………………… 

poyczka - …………………………………………………………………………………… 

ktałt - …………………………………………………………………………………………. 

 

Ćw. 4 

Przed wykonaniem tego ćwiczenia nauczyciel powinien znaleźć w Internecie potrzebny 

słownik dwujęzyczny i zarekomendować go uczniom.  

Znajdź w Internecie słownik dwujęzyczny polsko-…    

Przykładowy słownik polsko-angielski:  

http://slowniki.pwn.pl/angielski/  

 

Ćwiczenie 5 

Wypisz ze słownika ortograficznego po dwa wyrazy zaczynające się na:   

ł - 

ć  - 

http://slowniki.pwn.pl/angielski/
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ó - 

ś - 

ź - 

ż - 

cz - 

dż  - 

dź - 

 

Ćwiczenie 6 

Poszukaj w słowniku wyrazów zaczynających się na ą, ę, ń.  Sformułuj wniosek.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Ćwiczenie 7 

Poproś kolegę lub koleżankę o znalezienie w słowniku ortograficznym lub dwujęzycznym 

wybranego przez Ciebie słowa. Potem zamieńcie się rolami. Niech każde słowo będzie 

związane z przyrodą.  
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Scenariusz 3 

Co jest na górze, a co na dole? (Agnieszka Suchowierska „Lewitowanie”) 

 

Cele:  

 prawidłowe stosowanie przyimków i wyrażeń przyimkowych, 

 opisywanie usytuowania przedmiotów, 

 opisywanie drogi, którą należy przejść, aby trafić do wyznaczonego celu,   

 poznanie związku frazeologicznego punkt widzenia zależy od punktu siedzenia,  

 swobodne wypowiadanie się na temat wiersza,  

 budowanie krótkich, spójnych wypowiedzi pisemnych na zadany temat. 

Metody:  

praca z tekstem, ćwiczeniowa, elementy dramy  

Materiały: 

 Agnieszka Suchowierska Lewitowanie na łące 

 opis gry dziecięcej Lewitacja http://www.gryizabawy.eu/skecze-ogniskowe/140-

lewitacja  

Przewidywane osiągnięcia: 

 uczeń potrafi używać przyimki określające usytuowanie,  

 rozumie przenośną treść wiersza,  

 zna związek frazeologiczny „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”,  

 potrafi objaśnić, jak dojść do wskazanego miejsca,   

 wyjaśnia zasady gry.  

 

Poziom językowy – A, B, C 

Grupa wiekowa – 10-13 

Pola przedmiotowe – literatura, język   

http://www.gryizabawy.eu/skecze-ogniskowe/140-lewitacja
http://www.gryizabawy.eu/skecze-ogniskowe/140-lewitacja
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Element podstawy programowej – uczeń wypowiada się na tematy związane z domem 

i najbliższym otoczeniem domu  

 

Przebieg lekcji  

1. Głośne, kilkakrotne przeczytanie wiersza pt. „Lewitowanie na łące”.  Wyjaśnienie 

znaczenia słowa „lewitowanie”.  

 

Lewitowanie na łące1   

Agnieszka Suchowierska  

 

A kiedy leżę na boku - to niebo 

nie jest na górze, tylko na lewo,  

Za to na prawo jest ziemia,   

A pod stopami nic nie ma.  

Gdzieś tam na dole jakaś ławka 

i kolorowa skrzypi huśtawka.  

Na górze zaś rośnie tulipan, 

a nad nim pachnąca lipa.  

[rysunek ilustrujący wiersz tak, aby łatwo było odgadnąć jego sens – leżące na prawym boku 

dziecko, od strony jego stóp ławka i huśtawka, od strony głowy tulipan, lipa] 

 

Ćwiczenie 1 

Przeczytaj wiersz, zwracając uwagę na znaki przestankowe.   

 

2. Podręcznik ćwiczenie 2 – ustne wypowiedzi uczniów.  

Powiedz, dlaczego w wierszu niebo jest na lewo. Jeśli masz z tym kłopot – odwróć rysunek 

o 180 stopni tak, aby postać znalazła się w pozycji stojącej.  

 

3. Podręcznik ćwiczenie 3- swobodne wypowiedzi uczniów.  

Jak myślisz, z jakiego powodu wiersz ma tytuł „Lewitowanie na łące”?  

                                                           
1
 Lewitować – unosić się nad ziemią  
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4. Podręcznik ćwiczenie 4 – uczniowie cytują odpowiednie fragmenty tekstu i wyjaśniają 

usytuowanie poszczególnych elementów w wierszu.  

Wyjaśnij, kierując się słowami utworu, gdzie znajdują się według osoby mówiącej w wierszu 

poszczególne elementy. 

niebo   nad dzieckiem  

ławka   na lewo  

nic   pod stopami  

ławka   na dole  

huśtawka   na górze  

tulipan   nad tulipanem  

lipa  

 

5. Podręcznik ćwiczenie 5 – układanie spójnych zdań na temat wiersza.  

Czy podoba ci się ten wiersz? Dlaczego? Napisz na ten temat dwa zdania.  

 

6. Podręcznik ćwiczenie 6  

Jeśli masz ochotę pobawić się w grę „Lewitacja” i zadziwić kolegów tym, że znasz magiczne 

sztuczki, zapoznaj się z poniższą instrukcją. Dobrej zabawy! 

http://www.gryizabawy.eu/skecze-ogniskowe/140-lewitacja  

 

7. Podręcznik ćwiczenie 7 

Opisz podany obrazek, stosując podane wyrazy i zwroty. 

[rysunek- plac zabaw, podwórko albo wnętrze pokoju dziecinnego, sporo elementów, np. 

tapczan, biurko, porozmieszczane wszędzie zabawki, lampka, drzwi, okno, doniczka 

z kwiatami, książki, dywan itp.] 

pod nad pomiędzy między  obok na  

w zza za  na górze na dole   pod spodem 

dalej  bliżej  wyżej   niżej 

 

 

 

http://www.gryizabawy.eu/skecze-ogniskowe/140-lewitacja
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8. Podręcznik ćwiczenie 8  

Wyobraź sobie, że jesteś nietoperzem wiszącym do góry nogami na lampie w waszej klasie. 

Opisz miejsce, w którym się znajdujesz. Możesz zacząć w następujący sposób:  

Jestem czarnym nietoperzem i wiszę sobie na żyrandolu.  

 

9. Podręcznik ćwiczenie 9  

 - Rzadko jestem w Polsce – powiedziała Magda. – Tylko raz w roku na Boże Narodzenie 

jeżdżę do babci na Mazury. Szkoda.  

- Rzadko? A właśnie, że bardzo często! – odparł Mariusz. – Ja urodziłem się w Polsce 

i wyjechałem z niej, kiedy miałem cztery lata. Od tamtej pory byłem tam tylko dwa razy.  

- A ja nigdy nie byłam w Polsce, nawet się tam nie urodziłam – odrzekła trochę zmartwiona 

Kinga. – Moi rodzice mieszkali tam dawno temu. Wciąż marzą, że kiedyś pokażą mi kraj ich 

dzieciństwa.  

Wyjaśnij na podstawie podanego tekstu, co oznacza powiedzenie: Punkt widzenia zależy od 

punktu siedzenia? Przygotuj z kolegami i koleżankami scenkę, w której zilustrujesz to 

powiedzenie w inny sposób.   

 

10. Podręcznik ćwiczenie 10 

Wyjaśnijcie komuś, kto nie zna waszej miejscowości, jak dojść do najbliższego kina, na plac 

zabaw albo do sklepu spożywczego. Aby było ciekawiej, każdy z was może objaśniać drogę 

z innego punktu startowego.  

  



147 

 

Scenariusz 4 

Każdy kraj ma stolicę, a ja Warszawą się szczycę.  

 

Cele:  

 poznanie warszawskiej Starówki i jej zabytków jako jednego z ciekawych miejsc 

Warszawy,  

 kształcenie umiejętności stosowania przyimków w wyrażeniach przyimkowych, 

 kształcenie umiejętności objaśniania drogi, 

 poznanie piosenki „Na lewo most, na prawo most”,  

 poprawne zapisywanie nazw ulic. 

Oczekiwane osiągnięcia:  

 uczeń poprawnie stosuje wyrażenia przyimkowe przy objaśnianiu drogi, 

 potrafi opowiedzieć o warszawskiej Starówce.  

Materiały 

 podręcznik 

 zdjęcia Starówki Warszawskiej  

 piosenka „Na lewo most, na prawo most” 

http://www.youtube.com/watch?v=RRmHJ1kvpJY  

 mapa Starego Miasta w Warszawie  

Poziom językowy – A, B, C 

Grupa wiekowa – 10-13 

Pola przedmiotowe – literatura, język, geografia  

Element podstawy programowej – uczeń wypowiada się na tematy związane z domem 

i najbliższym otoczeniem domu, wymienia najważniejsze miasta Polski, wymawia poprawnie 

ich nazwy, wymienia najważniejsze walory turystyczne wybranych miast.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=RRmHJ1kvpJY
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Przebieg lekcji  

1. Podręcznik ćwiczenie 1.  

Powiedz, którędy ma iść Mateusz, aby dojść do Pomnika Małego Powstańca. Wymień ulice i 

zabytki znajdujące się na tej trasie. 
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Stare Miasto w Warszawie, mapa  

1. Kamienne Schodki  

2. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy  

3. Barbakan  

4. Mury miejskie  

5. Kamienica Salwator  

6. Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych im. J. Kilińskiego  

7. Kamienica Pod św. Anną  

8. Kamienica Fukierów  

9. Muzeum Literatury  

10. Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych  

11. Kościół św. Marcina  

12. Most gotycki  

13. Kamienica Pod Pelikanem  

14. Katedra św. Jana Chrzciciela  

15. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  

16. Kanonia  

17. Zamek Królewski  

18. Pałac pod Blachą  

19. Tunel Trasy W-Z  

20. Gnojna Góra  

21. Pomnik Syrenki  

22. Kolumna Zygmunta 

[mapa Starego Miasta w Warszawie, zaznaczone najważniejsze miejsca, zabytki i ulice, na 

mapie dziecko stojące np. pod Kolumną Zygmunta. Poniżej podpisane zdjęcia kilku zabytków 

zaznaczonych na mapie i króciutkie informacje o nich]  

 

Przydatne słownictwo:  

skręć w prawo/w lewo, idź w lewo/w prawo, dalej, prosto, naprzeciwko, wzdłuż, do 

przodu, do tyłu, miń, na prawo/na lewo, zobaczysz, skieruj się, przejdź   
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2. Ćwiczenie 2 

Posłuchaj starej polskiej piosenki o Warszawie, a następnie wykonaj poniższe polecenia.  

1. Uzupełnij tekst piosenki.  

……………………………….. most, ……………………….. most 

A …………………………. Wisła płynie 

………. rośnie dom, …………….. rośnie dom 

Z godziny na godzinę.  

2. Podkreśl nazwy miejsc, o których mowa w piosence. Zwróć uwagę na ich zapis.  

 

Trasa WZ, Wisła, Aleje Jerozolimskie, ul. Nowy Świat, ul. Marszałkowska,  

ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Grochowska, ul. Zapiecek, Wisła 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RRmHJ1kvpJY 

 

Zapamiętaj!  

Nazwy ulic piszemy wielką literą.  

Słowo „ulica” często nie wchodzi w skład nazwy – ma takie samo znaczenie jak 

wyraz „droga, ścieżka” i dlatego piszemy je małą literą.  

 

3. Podręcznik ćw. 3 

Pogrupuj w tabeli nazwy ulic i innych ważnych miejsc na warszawskiej Starówce. 

Posłuż się przykładami z ćwiczeń 1 i 2. Pamiętaj o poprawnym zapisie.  

 

Nazwy ulic w Warszawie Nazwy ważnych miejsc  

i zabytków, które można zobaczyć  

w Warszawie  

ul. Krakowskie Przedmieście Kolumna Zygmunta 

  

  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=RRmHJ1kvpJY
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Scenariusz 5 

Cele: 

 przeczytanie tekstu ze zrozumieniem,  

 dostrzeganie humoru w tekście,  

 dostrzeżenie elementów listu,   

 bogacenie słownictwa nazywającego uczucia, 

 kształcenie umiejętności wczuwania się w sytuację innych.  

Materiały:  

 tekst – list harcerza z obozu  

Przewidywanie osiągnięcia ucznia:  

 uczeń czyta tekst na głos,  

 odnajduje cechy komizmu,  

 potrafi skazać elementy listu 

Poziom językowy – B, C 

Grupa wiekowa – 10-13 

Pola przedmiotowe – język, literatura  

Element podstawy programowej – rozumienie utworów literackich, formułowanie spójnej 

wypowiedzi (ustnej i pisemnej) na temat utworu literackiego, wskazywanie w tekście 

najważniejszych informacji.  

 
Przebieg lekcji  

1. Wstępna pogadanka. W jakich sytuacjach ludzie piszą do siebie listy? Dlaczego 

tradycyjną formę listu coraz częściej zastępuje e-mail? W jakich sytuacjach nie da się 

zastąpić listu e-mailem? (np. kiedy potrzebny jest własnoręczny podpis, gdy 

nadawca lub odbiorca nie ma Internetu, bo np. pisze list z wakacji, gdy do listu 

chcemy dołączyć coś specjalnego, np. opłatek bożonarodzeniowy itp.).  

2. Odczytanie z podręcznika listu harcerza z obozu letniego. W celu utrwalenia 

słowa „akapit” nauczyciel może poprosić, aby każdy uczeń czytał po jednym 

akapicie.  
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Oto list, który pewnego dnia rodzice dostali od swojego ukochanego synka Tomcia.  

 

 

Ogórkowo, 11. lipca 2005 r.  

Drodzy Rodzice! 

 

Druh drużynowy powiedział nam, że mamy wszyscy napisać do rodziców, ponieważ 

najprawdopodobniej widzieliście powódź w TV i bardzo się martwicie.  

Nic nam nie jest. Woda porwała tylko jeden nasz namiot i dwa śpiwory. Na szczęście 

żaden z nas się nie utopił, ponieważ kiedy to się zdarzyło, byliśmy wszyscy w górach 

i szukaliśmy Krzyśka, który zaginął. Zadzwońcie, proszę, do matki Krzyśka i powiedzcie jej, że 

już wszystko w porządku i że się znalazł. Krzysiek sam nie może do niej napisać, bo połamał 

sobie obie ręce jak spadał ze skały. Na poszukiwania Krzyśka wyjechaliśmy pick-up'em 

drużynowego. To było niesamowite. Nigdy byśmy nie znaleźli Krzyśka w tych ciemnościach, 

gdyby nie błyskawice. Druh drużynowy strasznie się wkurzył, że Krzychu poszedł w góry, 

nikomu nic nie mówiąc. Krzysiek powiedział, że mówił mu przecież, ale to było podczas 

pożaru, więc drużynowy najprawdopodobniej go nie usłyszał.  

Wiedzieliście, że jeśli się wrzuci do ognia butelkę z benzyną, to może wybuchnąć? 

Mokry las nie spłonął, ale jeden z naszych namiotów tak. Także trochę naszych ubrań. No 

i Stefan będzie wyglądał tak niesamowicie, dopóki nie odrosną mu włosy.  

Będziemy w domu w sobotę, jeśli do tego czasu drużynowy naprawi samochód. Ten 

wypadek to naprawdę nie była jego wina. Hamulce pracowały OK, kiedy ruszaliśmy. Druh 

powiedział, że tak stary samochód miał prawo się popsuć. Prawdopodobnie dlatego, że był 

tak stary, nikt nie chciał go ubezpieczyć. Ale w sumie uważamy, że ten samochód jest całkiem 

cool. Tak jak i druh drużynowy. Nie robi nam wymówek jak nabrudzimy w aucie, a kiedy 

w kabinie robi się gorąco, druh pozwala nam jechać na pace. Trudno żeby nie było gorąco jak 

jedziemy w 10 osób. Ale odkąd patrol policji zatrzymał nas na autostradzie już nie wsiadamy 

na pakę.  
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Czy już wspominałem, że druh jest dobrym kierowcą? Przed tym wypadkiem uczył 

Ryśka jeździć. Ale spoko, pozwalał mu tylko na szybszą jazdę na górskich drogach, gdzie 

prawie nie ma ruchu. Od czasu do czasu przejeżdżają tam tylko ciężarówki.  

Dzisiaj rano wszyscy chłopcy skakali do wody ze skał i pływali w jeziorze. Druh nie 

pozwolił mi, ponieważ nie umiem pływać, i Krzyśkowi z powodu tych jego rąk; dlatego my 

dwaj pływaliśmy po jeziorze kajakiem. Fajne jezioro. I głębokie. Chociaż niektóre czubki 

drzew wystają ponad lustrem wody. Druh (…) nie marudził, że nie ubraliśmy kamizelek 

ratunkowych. Spędza teraz dużo czasu, naprawiając samochód, więc staramy się nie 

zawracać mu głowy głupotami (…) 

Jest OK. Pozdrawiam. 

Wasz syn Tomcio 

(źródło - http://maxhumor.pl/teksty/List_harcerza-283.html)  

 

3. Podręcznik ćw. 1  

Przeczytajcie głośno zabawne fragmentu listu. Wyjaśnijcie, na czym polega ich 

śmieszność.  

 

4. Podręcznik ćw. 2. Po podkreśleniu odpowiednich nazw uczuć, nauczyciel może 

polecić uczniom, by pogrupowali je na przyjemne i nieprzyjemne. W ten sposób wyrazy 

te zostaną dodatkowo utrwalone.  

 

Jak myślisz, co czuli rodzice, kiedy przeczytali list od Tomcia? Podkreśl odpowiednie 

słowa, a następnie ułóż zdania z czterema spośród nich.   

 

radość, rozbawienie, zgroza, przerażenie, obojętność, spokój, niedowierzanie, 

strach, zadowolenie, akceptacja, zaciekawienie, lęk, panika, gniew, obojętność 

 

5. Podręcznik ćw. 3 (poziom, praca w parach lub grupach, tak, by uczniowie, 

którzy znają język słabiej poradzili sobie z ćwiczeniem).  

6. Na pewno zauważyłeś, że Tomcio był na wyjątkowym obozie. Ułóż zdania, w których 

wypiszesz wszystkie zauważone przez ciebie dziwne lub niepokojące rzeczy. 

http://maxhumor.pl/teksty/List_harcerza-283.html
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Wzór:  

W czasie trwania obozu miała miejsce powódź, więc jeden z harcerskich namiotów 

porwała woda.  

 

7. Podręcznik ćw. 4 (praca w grupach lub w przypadku uczniów na poziomie C – 

w parach) 

 

Jak sądzisz, czy opisane w liście nieprawidłowości były wynikiem pecha, czy złej 

organizacji obozu? Przeanalizuj poszczególne wydarzenia i zastanów się, jak można 

im było zaradzić.  

Przykład:  

Kiedy we wsi wydarzyła się powódź, należało ewakuować wszystkich harcerzy 

z obozowiska. 

 

8. Podręcznik ćw. 5 (praca w parach, jedno dziecko jest mamą, drugie tatą) 

Odegrajcie improwizowaną scenkę, w której mama i tato dostają list od ukochanego 

synka i czytają go sobie na głos. Wymyślcie komentarze rodziców i ich sposób 

zachowania.  

 

9. Podręcznik ćw. 6 

Zapamiętaj! 

„Nie” z czasownikami piszemy osobno, np. nie lubię, nie chcieliśmy, nie patrzeć. 

 Jest kilka wyjątków od tej reguły: nienawidzić, niedowidzieć, niedosłyszeć, 

niedomagać (chorować).    

Wypisz z listu wszystkie czasowniki z przeczeniem „nie”.  

 

10. Podręcznik ćw. 7 

Napisz krótkie opowiadanie pt. „Dzień na opak”, w którym użyjesz czasowników 

z przeczeniem „nie”. Możesz wymyśleć własną treść lub skorzystać z powyższego 

pomysłu.   
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Był trzydziesty drugi lipca. Tego dnia słońce nie wstało o świcie, bo postanowiło pospać 

do południa. Nie zrobiło się więc jasno, co mnie wcale nie ucieszyło. Na dodatek 

dowiedziałem się, o zgrozo, że nie ma wakacji! Wyobrażacie sobie? Mama też nie 

obudziła się i nie poszła do pracy.  

 

Scenariusz 6 

Piszemy list 

 

Cele:  

 poznanie elementów listu,  

 redagowanie listu,  

 dbałość o ortografię i poprawność językową,  

 umiejętność korzystania z internetowego słownika ortograficznego, 

 utrwalenie nazw miesięcy (poziom C). 

 

Materiały:  

 fragment powieści Adama Bahdaja „Wakacje z duchami” 

 słownik ortograficzny online Państwowego Wydawnictwa Naukowego  

 piosenka kabaretu Otto „Wakacje” 

 

Pola przedmiotowe – język   

Element podstawy programowej – tworzenie wypowiedzi pisemnej w poznanych formach 

gatunkowych, stosowanie w wypowiedzi pisemnej odpowiedniej kompozycji i układu 

graficznego, stosowanie reguł grzecznościowych, poprawny zapis ortograficzny, korzystanie 

ze słowników, redagowanie listu  

Poziom językowy – B, C  

 Grupa wiekowa – 10-13 
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Przebieg lekcji  

1. Przeczytanie tekstu – podręcznik.  

 

Kochana Pani Ciociu! (…) 

  To ja, Paragon, odpowiadam w imieniu całej trujki. Pyta Pani, dlaczego mam takie 

dziwne przezwisko. Raz nasza pani zapytała mnie w klasie: „Tkaczyk, dostałeś od matki pięć 

złotych, idziesz do sklepu, kupujesz cztery bułki po osiemdziesiąt groszy. Ile ci wyda 

kasjerka?” A ja na to: „Proszę pani, kasjerka wyda mi paragon...” Chłopcy się śmiali, a ja od 

tej pory zostałem Paragonem. (…) Z Mandżarem była gorsza sprawa. Jemu zdaje się, że jest 

najmądrzejszy z nas wszystkich. Raz pan od geografii pyta go, jaki jest najwyższy szczyt 

w Afryce, a on, Proszę Pani, nie wiedział. To ja mu podpowiedziałem: Kilimandżaro. To on, 

proszę Pani, nie usłyszał dobrze i mówi: „Mandżaro”. No i od tego czasu wszyscy na niego 

mówią — Mandżaro. (…) A Perełka, to znaczy Boguś, to już od urodzenia jest Perełką. A my 

z nim to najlepsi koledzy. Perełkę boli ząb czonowy, to ja za niego piszę.  

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Miło nam będzie nałykać się świerzego 

powiecza i postraszyć w jeziorze rypki. Mam nadzieję, że Szanowna Pani nie będzie miała 

z nami wielkiego kłopotu. Ja pierwszy raz wyjeżdżam na wieś. Bardzo się cieszę i Mandżaro 

także. Nie będziemy robić ceregieli, zjemy byle co, bo apetyty mamy fenomenalne.  

Przyjeżdżamy w czerfcu. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie!  

Paragon  

 

2. Podręcznik ćw. 1 – ćwiczenia ortograficzne, korzystanie ze słownika ortograficznego 

online.  

Nie tylko polskie dzieci mieszkające za granicą mają problemy z poprawną pisownią. 

Przeczytajcie list, który napisał Paragon do cioci. Chłopiec zrobił w nim dużo błędów. Źle 

zapisane wyrazy zaznaczono pogrubionym drukiem. Przekreślcie te słowa i zapiszcie je 

poprawnie.  

Możecie korzystać z internetowego słownika ortograficznego.  

http://so.pwn.pl/  

 

 

http://so.pwn.pl/
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3. Podręcznik ćw. 2 – analiza budowy listu.  

Przeczytaj i przeanalizuj list, który mogła napisać mama Perełki do pani Lichoniowej. 

W pustą kolumnę tabeli wpisz podane wyrazy.  

miejscowość i data 

nagłówek 

wstęp 

treść listu 

zakończenie i pozdrowienia 

podpis 

postscriptum  

 

Warszawa, 20 sierpnia 1959 r. 

Droga Marysiu! 

        Na wstępie mojego listu chciałabym Cię serdecznie 

pozdrowić i zapytać, czy u Ciebie wszystko w porządku.  

        W Warszawie jest piękne lato, wyobrażam sobie jak 

wspaniale musi być nad jeziorem. Bardzo mi się nie chce 

codziennie chodzić do pracy i z utęsknieniem czekam na urlop. 

Może uda mi się przyjechać do Ciebie chociaż na trzy dni. 

Bardzo bym chciała zobaczyć się z Tobą i mam nadzieję, że 

w tym roku w końcu mi się to uda. Najlepiej odpoczywam nad 

wodą.  

        Trochę niepokoję się o chłopców, chociaż wiem, że pod 

Twoją opieką są bezpieczni. Ale chyba rozumiesz, że matki 

często martwią się na wyrost. Czy chłopcy nie dokuczają Ci za 

bardzo? Czy są grzeczni? Czy nie masz z nimi dużo kłopotów? 

Jeśli masz, to powiedz szczerze – porozmawiam z nimi albo 

napiszę do nich kilka słów.  

        Mam nadzieję, że wszystko jest w najlepszym porządku 

i wkrótce napiszesz do mnie kilka słów. Proszę, uściskaj ode 

mnie chłopców i prześlij im buziaki.  
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Pozdrawiam Cię serdecznie,  

Anna  

PS. Powiedz mojemu synkowi, że bardzo go kocham i tęsknię 

za nim.  

 

 

4. Podręcznik ćw. 3 – rozmowa.  

Zwróć uwagę na te słowa w liście, które zaznaczono czerwonym kolorem. Jak sądzisz, 

dlaczego?  

 

5. Podręcznik ćw. 4 – rozmowa.  

Które elementy tradycyjnego listu powinny koniecznie znaleźć się w e-mailu, a które 

można pominąć?  

 

6. Podręcznik ćw. 5 – podsumowanie wiadomości.  

Przeczytaj jeszcze raz „List harcerza z wakacji” i list Paragona do cioci Lichoniowej 

i znajdź w nich poznane na lekcji elementy listu. Czy udało ci się znaleźć wszystkie? 

  

7. Podręcznik ćw. 6 

W jaki sposób można zacząć i zakończyć listy do wymienionych osób?  

mama  

 

Kochana Mamusiu!  Całuski.  

Twoja ukochana córcia Misia  

tata 

 

  

brat 

 

  

siostra 

 

  

przyjaciółka, 

przyjaciel 
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kolega, koleżanka  

 

  

wychowawczyni 

twojej klasy 

 

  

dyrektor twojej 

szkoły 

 

  

prezydent 

Polski/burmistrz 

miasta/prezes spółki  

 

  

twoja ulubiona 

piosenkarka/twój 

ulubiony piosenkarz 

 

  

dorośli sąsiedzi 

 

  

ciocia, wujek  

 

  

dziadek, babcia  

 

  

nieznajomy kuzyn, 

który mieszka w 

Polsce  

 

  

 

Podpowiedzi: drogi, cześć, witaj, hej, szanowny, miły, najukochańszy, siema, dzień dobry, 

ukochany, pozdrawiam serdecznie, pozostaję z szacunkiem, ściskam, całuję, przytulam 

mocno, buziaczki, serwus, pa    
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8. Podręcznik ćw. 7 – samodzielna redakcja listu.  

Pani Lichoniowa na pewno była odpowiedzialną ciocią i zorganizowała ciekawe, 

bezpieczne wakacje swojemu siostrzeńcowi. Napiszcie list, który Perełka mógłby 

wysłać do mamy, tak aby się ucieszyła i była dumna z syna. Pamiętajcie o elementach, 

które powinny się znaleźć w każdym liście.   

 

9. Podręcznik ćw. 8 – praca domowa.  

 

Ułóż list do kolegi w Polsce i opisz w nim kraj, w którym mieszkasz. Możesz napisać 

o:  

- twojej szkole,  

- miejscowości, w której przebywasz, 

- ciekawostkach na temat kraju, gdzie mieszkasz, których nie zna twój kolega.  

 

10. Podręcznik ćw. 9 – ćwiczenia słownikowe.  

Posłuchaj piosenki kabaretu Otto pt. „Wakacje” i wykonaj następujące polecenia.  

 

1 Wypisz z piosenki nazwy wszystkich miesięcy.  

2 Napisz słownie nazwy wszystkich stopni szkolnych w Polsce. Jeśli nie jesteś pewny ich 

pisowni, spytaj nauczyciela.  

1- ………………………………………………… 

2- ………………………………………………… 

3- ……………………………………………….. 

4- ……………………………………………….. 

5- ……………………………………………….. 

6- ……………………………………………….. 

http://www.youtube.com/watch?v=9gnX1QgXK08  

 

http://www.youtube.com/watch?v=9gnX1QgXK08

