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

 co uczeń wie lub czego może się nauczyć.

Albert Einstein

SCENARIUSZE ZAJĘĆ WCZESNOSZKOLNYCH
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1. Witaj w szkole
2. Bezpiecznie w szkole
3. Moje zabawki
4. Dary jesieni
5. Moja rodzina
6. Zwierzęta domowe
7. W kosmosie
8. W domu
9. W wodzie, w powietrzu i w zagrodzie
10. Późna jesień
11. Listopadowa słota
12. Nasze zmysły
13. Wkrótce święta
14. To już święta
15. W bajkowym świecie
16. Zabawa na śniegu
17. Zima
18. Nauka przez zabawę
19. Pierwszoklasista astronom
20. Dogonić czas
21. W świecie ślimaków
22. Wiosna tuż, tuż
23. Wiosna
24. Teatr
25. Wielkanoc
26. Wiosenne przebudzenie…
27. Kwiecień, plecień
28. A to ciekawe
29. Polska, moja Ojczyzna
30. Miasta, które warto odwiedzić
31. Nasza podróż palcem po mapie
32. Piknik rodzinny
33. W tęczowych kolorach
34. Kalendarz i pogoda
35. Wakacje, wakacje, wakacje…
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Autorem wszystkich scenariuszy Treningu Twórczości jest Małgorzata Szukała
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Zabawy integracyjne utrwalaj ce imiona.  
Prezentacja swojej osoby i swojej zabawki.  
Teksty:  „Planeta odkrywców” i „Co robili my latem?".  
Rozmowy na temat wys uchanego opowiadania.  
Utrwalanie okre le : „za", „przed", „obok", „nad", „pod".  
Globalne czytanie nazw elementów wyst puj cych w sali.  
Analiza i synteza sylabowa wyrazów.

Okre lanie równoliczno ci.  
Przeliczanie: patyczków i spinaczy, portretów dzieci i grup.  
Utrwalanie okre le : „mniej", „wi cej", „tyle samo". 

1.1 Nasza szko a

Udzia  w uroczystym rozpocz ciu roku szkolnego. 
Zabawy integracyjne - utrwalenie imion dzieci. 
Porównywanie szko y z ilustracji z w asn  szko . 
Bezpieczne poruszanie si  po budynku szkolnym.  
Znaczenia znaków ewakuacyjnych w szkole.

Nazywanie charakterystycznych cech pór roku.  
Zabawy w szukanie przedmiotów w kolorze pory roku.  
Opowiadanie o przyrodzie w miejscu wypoczynku. 
Ogl danie widokówek z ró nymi krajobrazami.  
Wskazywanie omawianych krain na mapie Polski. 

1.2 Nasza klasa

Sk adanie i ozdabianie wizytówki.  
Czytanie tekstu „Klasa pani Hani".  
Wypowiedzi oceniaj ce zachowanie bohaterów.  
Tworzenie klasowego katalogu zachowania. 
Uk adanie zda  i budowanie ich modeli.  
U ycie okre le : „za", „przed", „obok".  
Przeliczanie i porównywanie ilo ci. 
U ycie okre le : „mniej", „wi cej", „tyle samo". 
Zabawy orientacyjno - porz dkowe na boisku.

Sposoby bezpiecznego poruszania si  po szkole. 
Utrwalanie zasad zachowania si  w klasie.  
Rozmowy o tym co w dzisiejszym dniu sprawi o mi rado . 
Za o enie kalendarze urodzin.  
Zabawy z chust  klanza.  
Zapoznanie z obowi zkami dy urnego.

1. Witaj w szkole
1.3 To my

Wspólne uk adanie klasowej rymowanki-powitanki. 
Tworzenie akompaniamentu (tamburyn i trójk t). 
Analiza i synteza s uchowa imion dzieci. 
Odczytywanie imion.  
Malowanie w asnego portretu.  
Nazywanie charakterystycznych cech pór roku. 
Utworzenie kalendarza urodzin.

Tworzenie akompaniamentu na tamburynie i trójk cie. 
Tworzenie piewanek-powitanek „Wszyscy s ". 
Ta czenie w rytm muzyki.  
Wykonywanie gestów ze piewem.

Wykonanie wizytówek. 
Malowanie w asnego portretu.  
Utworzenie galerii prac.  
Malowanie portretu „Letni krajobraz", technik  mieszan . 
Utworzenie galerii prac.  
Wklejanie zdj  dzieci do kalendarza urodzin.

1.4 Co b dziemy robi   
w szkole?

Zabawy integracyjne z chust  animacyjn .  
Wiersz M. Strza kowskiej „Planeta Odkrywców". 
Rozmowa o tym co mo na robi  w szkole.  
Zasady pracy z ksi k  i zeszytem wicze   
Analiza i synteza sylabowa wyrazów .  
Utrwalenie okre le : „nad", „pod", „wy ej", „ni ej". 
Prawid owa postawa podczas siedzenia w awce .

Poznajmy si . 
 
Pierwsze kroki w grupi . 
 
Dru yny na start.

Zasady BHP w pracowni komputerowej.  
Organizacja pracy na zaj ciach. 
Zasady bezpiecznego u ycia sprz tu komputerowego. 1.5 Wspominamy lato

Wypowiedzi na temat minionych wakacji. 
Prezentacja pami tek przywiezionych z wakacji.  
Rozmowa o przyrodzie w miejscu wypoczynku. 
Zaznaczanie miejsc wypoczynku na mapie Polski. 
Analiza i synteza s uchowa wakacyjnych wyrazów. 
Praca plastyczna po tytu em „Letni krajobraz".

Gry i zabawy ruchowe. 
wiczenia kszta tuj ce prawid ow  postaw  cia a. 

Zabawy orientacyjno - porz dkowe. 
Reakcje na sygna  d wi kowy. 
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1

1

Poznajmy si

2

Pierwsze kroki w 
grupie

3

Dru yny na start

dla ka dego dziecka: arkusz papieru A5 arkusze papieru A3 dla ka dej grupy 
kolorowe koraliki/kartoniki do losowania zespo ów

dla ka dej dru yny: 10 s omek do napojów, 1 rolk  
plasteliny, 1 kartk  papieru A4; plakietki lub chusty 
dla liderów grup; minutnik lub stoper

Na pocz tku ka dych zaj  warto da  dzieciom do 
przemy lenia jedno krótkie zadanie otwarte. Dzieci 
mog  odpowiada  po kolei lub na ochotnika.

Do czego mo e s u y  kamie ? 
Nauczyciel powinien wy apywa  te najbardziej 
twórcze i zabawne pomys y. 

Uczniowie siadaj  w wyznaczonych na 
poprzednich zaj ciach zespo ach, wymy laj c jak 
najdziwniejszy sposób chodzenia.

Kto tak jak ja...?
Krzes a (o jedno mniej ni  dzieci w klasie)  
ustawiamy w kr gu. Jeden z uczniów staje na 
rodku i mówi "Kto tak jak ja..." doka czaj c 

zdanie wed ug w asnego uznania. Wszyscy, 
których to dotyczy musz  zmieni  miejsce.

Podzia  na 
zespo y

Dzielimy klas  (np. drog  losowania) na cztero- 
pi cioosobowe grupy. Od tej pory a  do ko ca 
miesi ca dzieci b d  pracowa  w a nie w tych 
zespo ach (bez mo liwo ci zamiany grup).

Podzia  pracy  
w grupach

T umaczymy dzieciom, e ka da grupa powinna 
mie  lidera - osob , która b dzie odpowiada a 
za ca  grup , nadzorowa a podzia  zada  i 
rozs dza a spory. Ka da grupa wybiera swojego 
lidera (wr czaj c mu plakietk  lub chust ).

Jestem... i 
lubi ...

Ka da osoba w kr gu po kolei mówi jak ma na 
imi  oraz co lubi. W trudniejszej wersji tego 
wiczenia dzieci podaj  rzeczy, które lubi  na 

pierwsz  liter  swojego imienia.

Wyt umacz uczniom, e na zaj ciach b d  
wykonywali ró ne wiczenia, pracuj c przede 
wszystkim w grupach. Dzieci przez miesi c 
b d  mia y szans  dobrze si  pozna  i zgra  ze 
sob .

Jak nauczy  si  
wspó pracy

Krótkie zadanie
T umaczymy, e podczas pracy w grupie dzieci 
powinny trzyma  si  kilku podstawowych zasad 
(patrz Zasady pracy w grupach). Podkre lmy, by 
dru yny pami ta y o przedstawionych wcze niej 
zasadach w trakcie wykonywania zadania.

Wymie cie 
rzeczy, które...

Wie a do nieba
Zadaniem dzieci jest podanie wielu rozwi za  
zadania otwartego: "Wymie cie rzeczy, które s  
wi ksze od s onia". Zadaniem nauczyciela jest 
wy apywanie tych szczególnie pomys owych lub 
zabawnych.

Zadaniem ka dego zespo u jest wspólne 
narysowanie jednego kwiatu. Rysunek powinien 
mie  cz  wspóln  ( rodek) oraz cz ci 
indywidualne (p atki). W cz ci wspólnej dzieci 
rysuj  to, co lubi  wszyscy cz onkowie grupy.

Zadaniem grup jest zbudowanie jak najwy szej 
wie y. Do jej konstrukcji mog  oni u y  TYLKO I 
WY CZNIE: 10 s omek, 1 rolki plasteliny, 1 
kartki A4. Na naradzenie si  i budow  
konstrukcji uczestnicy maj  dok adnie 5 minut.

adne kwiatki

Dzieci tworz  na kartce papieru A5 swoje 
wizytówki. Powinny one przedstawia  autorów w 
sposób jak najbardziej twórczy i pomys owy. 
Dzieci wybieraj  swój ulubiony kolor (lub dwa) i 
za jego pomoc  wykonuj  prace.

Pomys owe 
wizytówki

adne kwiatki  
c. d.

W swoim p atku ka dy ucze  przedstawia to, co 
lubi.  
Na koniec grupy prezentuj  swoje kwiaty innym 
uczestnikom, opowiadaj c, co maj  ze sob  
wspólnego, a czym si  ró ni .

Podsumowanie Porównujemy wysoko ci wie . Rozmawiamy z 
dzie mi, jakie s  ich odczucia po wykonanym 
zadaniu, jak wed ug nich spisa a si  grupa, co 
mo na by by o zrobi  lepiej. Czy wykorzystali 
dobrze czas? Czy liderzy dobrze si  spisali?
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Dzieci bior  udzia  w uroczysto ci rozpocz cia roku szkolnego. Uroczysto

Co powiesz mamie o dzisiejszym dniu?  
Co najbardziej ci si  spodoba o w szkole? 
Co najbardziej ci  zdziwi o w szkole?

Ucze : 
porównuje szko  z ilustracji z w asn  szko , 
przelicza stosuj c okre lenia wi cej, mniej, równo, 
obja nia znaczenie znaków ewakuacyjnych, 
reaguje ruchem na okre lony sygna  d wi kowy, 
odpowiada na pytania dotycz ce ilustracji.Po powrocie do klasy. Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie 

si  witamy i do kr gu zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno 
d oni, stóp.... Pokazuj ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie

Zaproponuj przedstawienie si  ka dego dziecka z osobna.  
Dzieci po kolei opowiadaj  o sobie na forum klasy. Nowi  

koledzy i kole anki

Zorganizuj zabawy integracyjne utrwalaj ce imiona dzieci. 

Jak masz na imi ?
1.1 Nasza szko a

 
Zainicjuj prac  z podr cznikiem. Dzieci porównuj  szko  
przedstawion  na ilustracji w podr czniku z w asn  szko .  

Szko a

ro liny doniczkowe, 
ulubion  zabawk .

Zapewnienie dzieciom bezpiecze stwa jest spraw  priorytetow . 
Omów z dzie mi zasady bezpiecznego poruszania si  po budynku 
szkolnym. 

Nie biegaj po szkole!

Zapoznaj dzieci z:  
zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy w pracowni  
komputerowej, organizacj  pracy na zaj ciach, zasadami 
bezpiecznego pos ugiwania si  sprz tem komputerowym.

Kilka s ów  
o bezpiecze stwie

Omów znaczenie znaków ewakuacyjnych w szkole.

Po co nam znaki 
ewakuacyjne?

umie  wydrukowane imiona 
dzieci.

ilustracja przedstawiaj ca szko , 
zabawy wokó  szko y, 
„Nasz elementarz", strona 4 i 5. 

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie 
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp.... Pokazuj 
gesty podczas piewania.Nast pnie wprowad  klasow  maskotk . 
 

Powitanie
Która z klasowych zasad jest wed ug ciebie 
jest najwa niejsza? Dlaczego? 
Jak chcia by  zorganizowa  urodziny  
w naszej klasie? 
Czego brakuje w naszej klasie?

Ucze : 
udziela odpowiedzi na pytania, 
reaguje na sygna y podczas zabaw, 
uk ada zdania i dzieli je na wyrazy, 
okre la czego jest mniej, czego wi cej i tyle samo, 
wymienia zasady dotycz ce zachowania w klasie, 
czyta globalnie nazwy wyposa enia sali.

Dzieci wykonuj  wizytówki, które samodzielnie sk adaj   
i ozdabiaj . Po zako czeniu prac plastycznych popro  dzieci  
o przedstawienie swojej osoby i swojej zabawki 

Wizytówki

Zapoznaj dzieci z wyposa eniem sali lekcyjnej i szko y, 
Wspólnie z dzie mi nazwij k ciki klasowe. Nast pnie ozdób  
wraz z dzie mi k cik przyrody przyniesionymi ro linami. 
 

Ciekawostki z sali 

klasow  maskotk ,  
etykiety z nazwami wyposa enia sali, 
etykiety z imionami dzieci, skakanki, 
karteczki w pi ciu kolorach,  
spinacze i patyczki,  
szarfy,  
ro liny.

Ustal wspólnie z dzie mi zasady zachowania w klasie. Stwórz 
obrazkowy katalog klasowy. Zainicjuj prac  z tekstem "Klasa pani 
Hani" i w oparciu o niego porozmawiaj o poprawnym zachowaniu 
si  w klasie. Nast pnie przeprowad  burz  mózgów  na temat  
"Co mo na zrobi  by w klasie by o mi o i weso o".

Hm... Jak si  zachowa ?
1.2 Nasza klasa

Ustaw dzieci za, przed i obok po o onej na ziemi skakanki. 
Rozdziel pomi dzy dzieci szarfy i popro  by dzieci ustawi y si   
w szeregu, przed lub obok dziecka z szarf . Zainicjuj zabawy  
z pi k  utrwalaj ce okre lenia za, przed, obok.

Skakanka i pi ka

farby,  
swoje zdj cie.

Podziel dzieci na grupy i ka dej z nich rozdaj w kopercie 
po kilka patyczków i spinaczy. Dzieci przeliczaj  otrzymane 
materia y i podaj  ich liczb , nast pnie porównuj  ilo  patyczków 
i spinaczy stosuj c okre lenia: „mniej", „wi cej", „tyle samo".

Koperta, patyczki  
i spinacze

Przejd  do wicze  utrwalaj cych nazwy wyposa enia sali.  
Dzieci globalnie czytaj  nazwy elementów wyst puj cych w sali. Skarby znalezione w sali

Przejd  z dzie mi na boisko szkolne.  Zapro  dzieci do zabaw 
orientacyjno - porz dkowych, a tak e wicze  reakcji na sygna  
d wi kowy. 
 

Boisko szkolne przygotuj zestaw obrazków  
" eby w klasie by o mi o i weso o": 
- u miechamy si , 
- zg aszamy si , 
- s uchamy innych, 
- mieci do kosza. 

ilustracja naszej klasy.

przynie  swoje zdj cie. 

Porozmawiaj z dzie mi o tym co w dzisiejszym dniu sprawi o mi 
rado , czego si  nauczy y, nad czym musz  jeszcze popracowa . 
ainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ". Dzieci ustawione 
w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz ze s owami „Iskierk  
przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci do mych r k”.

Rozmowa w kr gu 
Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  i ta cem „Wszyscy s ".  
Zaproponuj u o enie s ów do klasowej rymowanki-powitanki. 
Podaj przyk ad rymowanki: „Piosenka powitanka, piewaj j  
ka dego ranka. Powitanka ta niech Ci rado  da". Akompaniuj 
dzieciom podczas pracy przy u yciu tamburyna i trójk ta.  

Powitanie
Co by by o, gdyby w klasie wszyscy byli tacy 
sami? 
Jak móg by  opisa  dziewczynki z naszej 
klasy, korzystaj c tylko z trzech wyrazów? 
Jak mog aby  opisa  ch opców z naszej 
klasy, korzystaj c z trzech wyrazów?

Ucze : 
wymienia cechy pór roku i nazwy kilku miesi cy, 
czyta imiona innych dzieci,  
przelicza w dowolnym zakresie, 
tworzy i piewa krótkie piosenki  
przy akompaniamencie tamburyna i trójk ta.Przywitaj dzieci wykorzystuj c klasow  maskotk , która b dzie 

wymienia a imiona dzieci, co jaki  czas podaj c je b dne.  
W nazwach imion celowo zamienione zostaj  pierwsze g oski,  
co pozwoli na przeprowadzenie analizy i syntezy s uchowej nazw. 

Zgadywanie imion

Wska  w podr czniku portrety dzieci, do których odczytaj opisy. 
Dzieci nazywaj  cz ci twarzy, odczytuj  zapisane imiona,   
a tak e odnajduj  portrety na podstawie otrzymanych informacji  
z opisów. 

Kto jest kim?

kartki z imionami dzieci,  
kartki w kolorach kojarz cych si    
z 4 porami roku z wypisanymi imionami, 
przybory plastyczne do namalowania 
portretu,  
tamburyno.

Zapro  dzieci do namalowania w asnego portretu. 
Po zako czonej pracy utwórz wspólnie z dzie mi galeri  prac. 
 

Portret
1.3 To my

Podziel dzieci na cztery grupy. Kluczem podzia u niech  b d  
wypisane imiona dzieci urodzonych w okre lonej porze roku.  
Po wspólnym ustaleniu nazw dla ka dej z grup zapro  dzieci  
do zabawy.

W której grupie jestem?

pami tki z wakacji.

Zaproponuj by ka da z utworzonych grup wymieni a 
charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku. Ka da z grup 
wymienia cechy odpowiadaj ce tylko jednej przypisanej jej 
indywidualnie porze roku. 

Co kryje pora roku?

Zaproponuj by ka da z grup zgromadzi a przedmioty w kolorze  
indywidualnie jej przypisanej pory roku. Poszukiwanie kolorów 

pór roku

Stwórz wspólnie z dzie mi klasowy kalendarz urodzin, poprzez 
wklejenie zdj cia dziecka na pole z dat , w której przypadaj  jego 
urodziny.  
 

Dzie  urodzin umie  kartki z imionami dzieci 
i du y kalendarz cienny.

ilustracja z portretami dzieci.

Po egnaj si  z dzie mi klasow  piewank   
przy akompaniamencie tamburyna. Po egananie
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Powitaj dzieci klasow  powitank . Zapro  dzieci do udzia u  
w zabawach integracyjnych z chust  animacyjn , w trakcie  
których b d  zamienia y si  miejscami te dzieci, które na pocz tku 
swojego imienia us ysz  g osk  wypowiadan  przez nauczyciela.

Powitanie
Co by by o, gdyby nie by o szko y? 
Czego chcia by  nauczy  si  w szkole? 
Czego nie mo na nauczy  si  w szkole? 
Dlaczego warto siedzie  prosto?

Ucze : 
udziela odpowiedzi na pytania dotycz ce tre ci 
wiersza, swobodnie wypowiada si  na temat zaj  
w szkole, dzieli na sylaby nazwy rzeczy 
dy urnego, stara si  utrzymywa  prawid ow  
postaw  podczas siedzenia w awce,  
uzupe nia rysunek zgodnie z instrukcj .

Przeczytaj wiersz autorstwa M. Strza kowskiej „Planeta 
odkrywców". Nast pnie zadaj pytania zwi zane z tre ci   
wiersza i popro  dzieci o udzielenie poprawnych odpowiedzi. 
 

Planeta odkrywców

Przygotuj du e ko o kolorowego kartonu, na którym umie  
etykiet  „Planeta Odkrywców". Zadaniem dzieci jest globalne 
odczytanie napisu. Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci  
w temacie zaj  jakie czekaj  je w szkole. 

Co czeka na w szkole?

wiersz M. Strza kowskiej  
„Planeta Odkrywców",   
obrazki symbolizuj ce zaj cia szkolne,  
du e ko o z kolorowego kartonu,  
bia e nakrywki do budowania  
modelu wyrazu,  
kartki z rysunkiem drzewa.

Przygotuj obrazki, spo ród których dzieci wybieraj  tylko te  
które mog  symbolizowa  dane zaj cia. Przyk ady: kwiat z lup  - 
badanie przyrody, ksi ka - czytanie, zeszyt z o ówkiem - pisanie, 
pi ka - gry i zabawy ruchowe, p dzel - zaj cia plastyczne.

W szkole b dziemy...
1.4 Co b dziemy 
robi  w szkole?

Popro  dzieci by przyklei y wybrane obrazki na kolorowym kartonie 
wokó  planety. Po zako czeniu zadania przygotuj dzieci do startu 
na Planet  Odkrywców. Zapro  dzieci do utworzenia ko a  
i wykonaj z nimi „rakiet ". 

Planeta, start i rakieta

patyczki.

Zapoznaj dzieci z obowi zkami dy urnego. Zapro  dzieci do 
aktywnego udzia u w zabawie czynno ciowo- na ladowczej 
w której zadaniem b dzie prezentowanie i odgadywanie nazw 
czynno ci wykonywanych przez dy urnego w klasie. Zapoznaj  
dzieci z zasadami pracy z zeszytem wicze  „Elementarza XXI w".

Kim jest dy urny?

Dokonaj podzia u na sylaby nazw wyposa enia klasy, u ywanych 
przez dy urnego, z jednoczesnym odk adaniem patyczków  
i przeliczaniem sylab. Nast pnie zbuduj wspólnie z dzie mi 
modele sylabowe na tablicy.

Sylaby, wyrazy, patyczki

Zapro  dzieci do wykonania wiczenia ruchowego w pozycji 
siedz cej, a tak e z wykorzystaniem krzese ek. Omów w jaki 
sposób nale y kszta towa  prawid ow  postaw   podczas 
siedzenia w awce. 

Czy poprawnie siedzisz 
w awce?

„Nasz elementarz", 
zeszyt wicze .

Przeprowad  wiczenie pozwalaj ce na utrwalenie okre le : 
„nad", „pod", „obok", „mi dzy", „wy ej", „ni ej". Nast pnie przeka  
dzieciom kartki z rysunkiem drzewa.  Dzieci b d  mia y za zadanie 
uzupe ni  rysunek, zgodnie z wskazówkami które otrzymaj   
od nauczyciela.

Matematyczne dyktando 
z drzewem
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Zapro  dzieci do wspólnej zabawy na powitanie, w trakcie której 
za piewacie klasow  piosenk  powitank . Powitanie

Co zapami ta e  z wakacji? 
Czy lubisz wakacje? Dlaczego? 
Któr  wakacyjn  przygod  chcia by   
prze y  jeszcze raz?

Ucze : 
wypowiada si  na temat minionych wakacji, 
wykonuje rysunek na okre lony temat, dokonuje 
analizy i syntezy sylabowej i g oskowej wyrazów.

 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat minionych wakacji. 
Popro  dzieci o zaprezentowanie pami tek przywiezionych  
z wakacji. 

Pami tki z wakacji

Zapro  dzieci do wspólnego ogl dania widokówek lub ilustracji 
przedstawiaj cych ró ne krajobrazy, a tak e do wymiany 
informacji na temat cech charakterystycznych otoczenia 
przyrodniczego w którym wypoczywa y. Nast pnie wspólnie 
odszukaj omawiane krainy na mapie Polski.

Widokówki, przyroda, 
krainy geograficzne

widokówki, 
ilustracje przedstawiaj ce ró ne 
krajobrazy,  
bia e nakrywki, 
farby, 
map  Polski, 
ilustracje przedstawiaj ce: le ak, torb  
podró n , rower, pi k  pla ow , 
szyszk .Dzieci pracuj  z tekstem „Co robili my latem?”, w którym 

odszukuj  bohaterów poszczególnych wypowiedzi. Co robili oni latem?
1.5 Wspominamy 

lato
 
Umie  na tablicy ilustracje przedstawiaj ce: le ak, torb  
podró n , rower, pi k  pla ow , szyszk . Zadaniem dzieci b dzie 
po ods oni ciu ilustracji, nazwa  co dana ilustracja przedstawia. 
Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  „wakacyjnych wyrazów”

Wakacyjne wyrazy

Wspólnie w ramach zabaw ze s owem podziel z dzie mi 
„wakacyjne wyrazy” na sylaby i g oski. Wakacyjne sylaby  

i g oski

Stwórz wraz z dzie mi model sylabowo - g oskowy pod ka d  
ilustracj , wykorzystuj c bia e nakrywki. Bia e pokrywki, 

sylaby i g oski

Wska , i  zadaniem dzieci jest odpowiednie dobranie  
kolorów do tematu pracy. Dzieci wykonuj  prac  plastyczn  
„Letnie krajobrazy” w technice mieszanej. Na zako czenie 
stwórz wspólnie z dzie mi wystaw  prac. 

Wystawa pachn ca latem umie  widokówki z ró nymi 
polskimi krajobrazami, a tak e 
ilustracje przedstawiaj ce 
wakacyjne akcesoria.

ilustracja przedstawiaj ca zdj cia 
z wakacji, a tak e pami tki 
wakacyjne strona 10.

Po egnaj si  z dzie mi klasow  piewank   
przy akompaniamencie trójk ta. Po egnanie
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Wypowiedzi na temat w asnej drogi do szko y.   
Spotkanie z policjantem. 
Wyj cie na pobliskie przej cie dla pieszych. 
S uchanie porad dotycz cych korzystania z ruchu ulicznego. 
Nauka na pami  zasad przechodzenia przez jezdni . 

Przeprowadzenie zabaw kszta tuj cych orientacj   
w przestrzeni i utrwalaj cych nazwy kierunków.  
Mierzenie stopami ró nych odleg o ci. 
Klasyfikowanie figur geometrycznych. 
Dostrzeganie figur w znakach drogowych. 
Zabawy badawcze weryfikuj ce szacowanie „na oko". 

2.1 Jak zachowujemy 
si  w szkole?

Rozmowa o odpowiednim zachowaniu si   
w szkole. Ustalenie regulaminu klasowego.  
Poznanie nowych obiektów na terenie szko y  
lub w jej okolicy.  
Spotkanie z pracownikami szko y.   
Omówienie znaków graficznych. 
Klasyfikowanie przedmiotów wg jednej cechy. 
Prowadzenie rozmów „w kr gu".  
Rozwi zywanie problemów klasowych.

Omówienie znaczenia zmys ów. 
Poznanie znaków ewakuacyjnych na terenie szko y 
i sposobów dbania o bezpiecze stwo w asne i innych. 
Organizacja spotkania z policjantem. 
Wycieczka na przej cie dla pieszych. 
Nagrywanie odg osów ruchu ulicznego.

2.2 Jak zachowujemy 
si  na placu zabaw?

Wypowiedzi dzieci na temat gier podwórkowych.  
Zapoznanie z regulaminem placu zabaw.  
Realizacja zabaw: „podchody", „klasy". 
Ustalenie zasad gry przestrzennej.  
Wykonanie pi ki technik  kola u.  
Rozpoznawanie faktur. Ci cie po linii. 
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania „Jak chroni  
si  przed ha asem?", „W jaki sposób dba  o cisz  
potrzebn  w czasie nauki?". 

Podanie przyk adów aktywnego wypoczynku. 
Sprawowanie opieki nad koleg  i kole ank , 
którzy nie poznaj  wiata wszystkimi zmys ami.  
Rozpoznawanie i nazywanie nastrojów. 
Omówienie zasad klasowego kodeksu zachowania. 
Poznanie obiektów na terenie szko y i w jej okolicy. 

2. Bezpiecznie  
w szkole 2.3 „W prawo", „w lewo"

Przeprowadzenie zabaw matematycznych 
kszta tuj cych orientacje przestrzenn . 
Utrwalenie poj : „w prawo", „w lewo". 
Porównywanie wielko ci ró nymi miernikami. 
Szacowanie „na oko".  
Rozpoznanie znaków graficznych zwi zanych  
z bezpiecze stwem w szkole.  
Omówienie ró nych sposobów powitania,  
i po egnania.

Nauka piosenki „Jad  rowery" i  „Nasze polskie ABC". 
Rozpoznawanie odg osów z otoczenia. 

 
Wyklejenie pi ki do gry technik  kola u.  
Rozpoznawanie faktur i tkanin. Nauka ci cia po linii. 
Przygotowanie kalendarzyka nastrojów.  
Wykonanie technik  dowoln  piktogramów zwi zanych  
z bezpiecze stwem w szkole, sygnalizatora wietlnego.

2.4 Droga do szko y

Spotkanie z policjantem.  
Bezpieczne poruszanie si  po drogach. 
Zasady zachowania si  na przystanku 
autobusowym i w autobusie.  
Poprawne przechodzenie przez jezdni . 
Szacowanie odleg o ci - mierzenie krokami. 
Prezentacja dawnych jednostek miar d ugo ci.  
Rozpoznawanie d wi ków na drodze do szko y.  
Znaczenie sygnalizatora wietlnego. 

Burza mózgów. 
 
Problem meisi ca: Zaczynamy! 
 

Nauka poprawnego w czania i wy czania komputera. 
Rysowanie w programie graficznym ró nych kszta tów wraz 
z ich wype nieniem kolorem, a tak e wstawianie 
najprostszych figur geometrycznych tworz c kompozycje.  

2.5 Znaki drogowe

S uchanie tekstów o korzystaniu z ruchu ulicznego 
Rozwi zywanie zagadek o znakach drogowych. 
Nauka wiersza o przechodzeniu przez jezdni . 
Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych 
w znakach drogowych.  
Uk adanie kompozycji z figur wg zasad. 
Wycieczka na przej cie dla pieszych.

Wykonanie marszobiegu na wprost i w ró nych kierunkach.  
Wykonanie wicze  polegaj cych na omijaniu przeszkód, 
zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 
Utrwalenie podczas wicze  poj : „w prawo", „w lewo".
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2

1

Burza mózgów

2

Prawo - lewo

3

Ca kiem nowe znaki 
drogowe

Zapoznaj si  dok adnie z zasadami burzy mózgów stoper, cztery jednakowe pojemniki (np. po lodach), 
rysunki przedstawiaj ce rozmieszczenie klamerek 
w pojemnikach, 10 klamerek, opaski na oczy

plansze przedstawiaj ce ró ne znaki drogowe, 
du y arkusz papieru dla ka dej dru yny

kredki

W czym szko a mo e przypomina  dom?  
(Ca y czas podkre laj jak wiele ró nych odpowiedzi 
byli w stanie wymy li  uczniowie jako grupa.)

Wiele osób ma problemy z rozró nianiem 
kierunków. Wymy lcie oryginalny sposób na 
zapami tanie, która strona to prawa, a która lewa.

Co mo e sta  na jednej nodze?

Burza mózgów - 
co to?

Burza mózgów polega na grupowej dyskusji, 
której celem jest wygenerowanie jak najwi kszej 
ilo ci mo liwych rozwi za  jakiego  problemu. 
Praca nad problemem dzieli si  na dwie fazy: 
generowanie pomys ów oraz ich ocena.

Praca w grupach
Ustaw obok siebie dwie awki i roz ó  na nich 
cztery pojemniki. Do pierwszego pojemnika z 
lewej wrzu  wszystkie klamerki. Pozosta e 
pojemniki oznacz cyframi 1-3. Ka dy zespó  
wybiera osob , której zas onisz oczy.

Wprowadzenie
Znaki drogowe pokazuj  kierowcom, jak maj  
si  zachowywa , aby nie nara a  nikogo na 
niebezpiecze stwo, ostrzegaj  przed gro nymi 
sytuacjami. Zaprezentuj klasie ró ne rodzaje 
znaków drogowych.

Burza mózgów - 
zasady

Przed przyst pieniem do pracy dzieci powinny 
pozna  podstawowe zasady przeprowadzania 
burzy mózgów: ADNEJ KRYTYKI, LICZY SI  
ILO , KA DY MO E MIE  DOBRY POMYS . 
Nagraj lub zapisz wszystkie pomys y.

Zadaniem dru yn jest takie pokierowanie osob  
z zas oni tymi oczami, aby jak najszybciej 
umie ci a odpowiedni  ilo  klamerek w ka dym 
pojemniku. Mo na u ywa  jedynie zwrotów: w 
lewo, w prawo, we  klamerk , wrzu  klamerk .

We  klamerk ! 
Wrzu  klamerk !

Ca kiem nowe 
znaki drogowe

Zadaniem grup b dzie stworzenie dwóch 
pomys owych i oryginalnych znaków drogowych 
(nie musz  one by  skierowane do kierowców) - 
znaków drogowych, których jeszcze nie ma. 

Burza mózgów - 
problem

Burza mózgów
Na szkolnym placu zabaw dzieci cz sto nie 
zachowuj  si  wzorowo. Co mo na by by o 
zrobi , by bardziej przestrzega y regulaminu? 
(Przeznacz ograniczon  ilo  czasu na 
rozwi zywanie problemu.)

Wytypowane osoby wychodz  z klasy. Pozostali 
otrzymuj  rysunki przedstawiaj ce, jak maj  
zosta  roz o one klamerki w pojemnikach (np. w 
pojemniku nr 1 - dwie klamerki, nr 2 - trzy itd.). 
Naradzaj  si , jak wykona  zadanie.

Przypomnij zasady burzy mózgów. Ka dy 
zespó  w ramach burzy mózgów wymy la jak 
najwi cej propozycji nowych znaków. Dru yny 
zapisuj /rysuj  WSZYSTKIE pomys y. 
Nast pnie wybieraj  dwa najciekawsze.

Klamerki do 
pojemników

Wybór najciekawszych pomys ów. 
Na zako czenie - przypomnienie zasad burzy 
mózgów.

Podsumowanie Pomiar czasu
Zapro  jedn  z wytypowanych osób. Zawi  jej 
oczy. Teraz g os ma tylko jej dru yna. Zako cz 
pomiar czasu, gdy grupa o to poprosi. Zapisz 
wyniki i u ó  klamerki tak jak na pocz tku. 
Zapro  kolejn  osob . 

Projekt Zespo y rysuj  du e projekty wybranych 
rozwi za . Zastanawiaj  si , jakie materia y 
b d  potrzebne do wykonania takich znaków. 
Dziel  si  zadaniami i planuj , co przynios  na 
kolejne zaj cia.
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Powitaj dzieci piosenk  i ta cem „Wszyscy s ". Nast pnie 
oprowad  je po budynku szko y. Wyja nij gdzie znajduj  si  
poszczególne pomieszczenia w budynku oraz jakie przeznaczenie 
maj  obiekty zlokalizowane na terenie szko y. Poinformuj   
o zasadach bezpiecznego korzystania z dost pnej infrastruktury. 

Powitanie 
Sala, korytarz ... Po co nam zasady post powania? 

Dlaczego fajnie jest by  dy urnym? 
Które miejsce w szkole jest dla ciebie 
najciekawsze? 

Ucze : 
klasyfikuje przedmioty wed ug podanej cechy,  
zna i przestrzega zasady regulaminu klasowego, 
kulturalnie i bezpiecznie zachowuje si  w ró nych 
sytuacjach, zna: pracowników szko y, zasady bhp, 
i najkrótsz  drog  ewakuacyjn ,  
przyjmuje prawid ow  postaw  w awce.

 
W trakcie wycieczki przedstawiaj dzieciom pracowników. Wyja nij 
im kiedy nale y zwróci  si  do nich o pomoc. Zwró  uwag   
na prawid ow  postaw  dzieci w trakcie wchodzenia i wychodzenia 
z pomieszcze  oraz kulturalnego zachowania si  w szkole.

Gdzie jest Dyrektor?

Ustal z dzie mi „Regulamin klasowy", który nast pnie zapisz  
i zamie  w widocznym miejscu w klasie. 
Okre l wraz z dzie mi taryfikator kar i nagród.  
Omów sposoby dbania o bezpiecze stwo w asne i innych. 

Taryfikator kar i nagród

karty pracy numer 3 i numer 4  
z Poradnika do „Elementarza XXI w.",   
arkusz szarego papieru,  
flamaster,  
opask  dy urnego klasowego, 
regulamin szkolny.

Przeprowad  wiczenia w poruszaniu si  po korytarzach budynku 
szkolnego wg znaków ewakuacyjnych. Zapoznaj dzieci z poj ciem 
„droga ewakuacyjna". Okre l najkrótsz  drog  ewakuacyjn   
z klasy do wyj cia z budynku szkolnego.

Kiedy i jak nale y si  
ewakuowa ? 2.1 Zachowanie  

w szkole
Przedstaw zasady bezpiecznego korzystania z przerw 
mi dzylekcyjnych oraz zachowania si  w grupie rówie niczej. 
Omów znaki graficzne dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pobytu 
w szkole.

Bezpieczne zachowanie 
namalowane na znakach

elementy wyprawki szkolnej. 

Ustal obowi zki dy urnego klasowego. 
Przeprowad  wiczenia z klasyfikacji przedmiotów wed ug jednej 
cechy, wykorzystuj c przybory szkolne, instrumenty muzyczne. 

Dy urny klasowy 
i przybory szkolne

Ustal zasady korzystania z "narady w kr gu". Wspólne z dzie mi 
rozwi  problemy klasowe. Przeprowad  wiczenia kszta tuj ce 
prawid ow  postaw  cia a w ró nych pozycjach wyj ciowych przy: 
pisaniu, czytaniu, rysowaniu. Zademonstruj prawid owy sposób 
noszenia tornistra.

Narady w kr gu  
z tornistrem

Uporz dkuj elementy wyprawki szkolnej oraz pomocy 
dydaktycznych w sali lekcyjnej. Zwró  uwag  dzieci na 
funkcjonalno  i estetyk  sali lekcyjnej. Omów zasady korzystania 
z wyposa enia sali. Podkre l konieczno  przyj cia postawy 
odpowiedzialnej za poszanowanie wspólnego mienia.

Dziel  si , szanuj , dbam umie : plansz  do zapisania  
"Regulaminu klasowego",  
przyk adowy regulamin 
post powania, piktogramy  
w formie graficznej, 
zapisz równowa niki zda . 

„Nasz elementarz" cze  1,  
strona 12-13.

piktogramy  
„Jak zachowujemy si  w szkole".

przynie  skrawki tkaniny o ró nej 
fakturze, klej, no yczki 
przygotuj propozycje zabaw 
podwórkowych znanych rodzicom.

Po egnaj si  z dzie mi piewank  klasow   
przy akompaniamencie tamburyna. Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy". 
Dzieci podaj  siebie na wzajem d onie, nast pnie  stopy. 

Powitanie
W co by  si  bawi  gdyby  teleportowa  si   
w czasy dzieci stwa twojej babci? 
Co twoim zdaniem robi najwi cej ha asu  
w szkole? Jak si  przed nim broni ?

Ucze : 
czyta globalnie wyrazy,  
wypowiada si  pe nymi zdaniami,  
potrafi wspó dzia a  w grupie, 
respektuje przyj te zasady w grach i zabawach, 
bierze aktywny udzia  w grach i zabawach,  
zna ród a ha asu i jego wp yw na zdrowie.

Zapoznaj dzieci z lokalizacj  oraz regulaminem placu zabaw. 
Nast pnie w formie przypomnienia, omów zasady korzystania  
z placu zabaw.

Plac zabaw 

Zaproponuj dzieciom udzia  w przestrzennej grze planszowej. 
Dzieci same podejmuj  wyzwanie ustalenia zasad gry. Gra planszowa 

i jej zasady

regulamin placu zabaw, kred  lub patyk 
do okre lenia trasy, znaki graficzne 
elementów niew a ciwego zachowania 
si  na placu zabaw, plansz  do gry w 
terenie, du ych rozmiarów kostk  do 
gry, czapki papierowe w ró nych 
kolorach, skrawki tkanin ró norodnych 
pod wzgl dem struktury w ókien oraz 
faktury, tamburyn.Popro  o wykonanie pi ki technik  kola u. Podczas realizacji 

zadania dzieci rozpoznaj  faktury ró nych dost pnych tkanin,  
tn  materia  po linii, a tak e cz  ró ne elementy ze sob .

Czy to pasuje do tego?
2.2 Zachowanie  
na placu zabaw

Pole  zaprezentowanie przyk adów zabaw rodziców  
przyniesionych przez dzieci z domu. 
Wspólnie dokonaj wyboru najciekawszych propozycji. 

Zabawy naszych 
dziadków

Omów zasady gier podwórkowych: „podchody" i „klasy". 
Dokonaj podzia u ról pomi dzy dzieci,. „Klasy", „podchody"  

co to takiego?

Wyznacz zadania poszczególnym uczniom, które nast pnie bior  
aktywny udzia  w grach podwórkowych, podczas których s uchaj  
swoich rówie ników i wykonuj  ich polecenia. 

Umiem wspó dzia a

Poszukaj wspólnie z dzie mi odpowiedzi na pytania: „Jak chroni  
si  przed ha asem", „W jaki sposób dba  o cisz  potrzebn   
w czasie nauki?".

Co wolisz ha as  
czy cisz ?

umie : uproszczony schemat  
i regulamin placu zabaw.

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 14-15.

przynie  sznurek do mierzenia 
odleg o ci.

Po egnaj dzieci piewank  klasow  przy akompaniamencie  
tamburyna. Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie
Co pomaga ci zapami ta , która strona jest 
prawa, a która lewa? 
Jak widzi wiat osoba niewidoma? 
Po czym poznasz, e kto  jest smutny albo 
szcz liwy?

Ucze : 
rozumie i prawid owo okre la kierunki,  
porównuje przedmioty pod wzgl dem:  
d ugo ci, wielko ci, ci aru i szeroko ci,  
jest wiadome roli zmys ów w yciu cz owieka,  
potrafi otoczy  opiek  inne osoby,  
potrafi w a ciwie okre li  swój nastrój i innych.

Przeprowad  wiczenie pozwalaj ce na ustalenie lateralizacji 
dzieci. Lateralizacja

Przeprowad  zabawy matematyczne kszta tuj ce orientacj   
w przestrzeni oraz pozwalaj  na utrwalenie nazw kierunków. 
 

Zabawy matematyczne

stetoskop lekarski, centymetr krawiecki, 
ró ne ta my miernicze, kolorowe 
strza ki papierowe, kart  pracy numer 5  
dla ka dego ucznia, emotikony  
przedstawiaj ce nastroje, plansz  
ilustruj c  emocje ludzi,  wag ,  
pojemniki z miark  do mierzenia 
obj to ci, tamburyno.

Pole : 
porównanie wielko ci za pomoc  ró nych „mierników", 
okre lenie d ugo ci, ci aru, wielko  i szeroko .

Co okre laj  mierniki
2.3 „W prawo",  

„w lewo"
Przeprowad  zabawy badawcze.  
Pole  by dzieci szacowa y „na oko". „Na oko"

Zainicjuj rozmow  na temat sposobów w jaki mo na otoczy  
opiek  kolegów i kole anki, które ze wzgl dów zdrowotnych  
nie poznaj  wiata wszystkimi zmys ami. 
U wiadom dzieciom rol  zmys ów w yciu cz owieka.

Czy masz zmys y?

Przeprowad  wiczenia, które pozwol  dzieciom w a ciwie 
rozpoznawa  i nazywa  nastroje. Nastrój

Zainicjuj sytuacje, w których dzieci b d  mog y zademonstrowa  
ró ne sposoby wyra ania swoich emocji. Emocje umie  emotikony 

przedstawiaj ce nastroje: rado , 
smutek, obrzydzenie, 
zadowolenie, strach, z o   
i jedn  pust  do kreatywnego 
wype nienia przez dzieci. 

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 16-17.

wklej emotikony odpowiadaj ce 
nastrojowi na pocz tku i na ko cu 
zaj .

Po egnaj dzieci piewank  klasow  przy akompaniamencie 
tamburyna. Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie
Co powiedzia by  policjantowi, który chce 
wystawi  mandat twojemu rodzicowi?  
Po co ludzie wymy lili drogi?  
Czy nie atwiej jest porusza  si  po pustyni? 

Ucze : 
s ucha ze zrozumieniem,  
czyta globalnie wyrazy, stosuje zasady  
bezpiecze stwa przechodzenia przez jezdni , 
potrafi oszacowa  i zmierzy  odleg o ci,  
rozumie znaczenie elementów odblaskowych  
o zmierzchu.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi uczniów. Pole  by ka de z dzieci 
opowiedzia o  o swoich spostrze eniach co do drogi któr  
pokonuje do szko y. 

Co ciekawego  
na drodze do szko y? 

Zaproponuj wiczenie w którym dzieci b d  mierzy y ró ne 
odleg o ci stopami. Zaprezentuj dawne jednostki miary d ugo ci. Moja stopa mierzy 

odleg o ci!

tekst wierszyka z zasadami przej cia 
przez jezdni ,  
modele sygnalizatorów wietlnych  
(dla pieszych i dla kieruj cych 
pojazdami w ka dym mo liwym 
kolorze),  
kartk  z Kroniki Klasowej dotycz cej 
wpisu na temat ciekawego go cia  
w klasie. Zorganizuj wycieczk  na pobliskie przej cie dla pieszych, gdzie  

na dzieci b dzie czeka  policjant. Wspólnie z Panem policjantem 
poszukaj z dzie mi odpowiedzi na pytanie : 
„Dlaczego przez jezdni  przechodzi si  „na wprost"?".

Pan policjant
2.4 Droga  
do szko y

Przedstaw zasady poprawnego przechodzenia przez jezdni . 
Wyja nij rol  elementów odblaskowych o zmierzchu. 
U wiadom dzieciom w jaki sposób nale y zachowa  si    
na przystanku i w autobusie szkolnym.

Elementy odblaskowe

elementy odblaskowe lub przedmioty  
z elementami odblaskowymi.

W ramach zada  praktycznych pole  by dzieci zademonstrowa y 
poprawny sposób przechodzenia przez jezdni .  
Przypomnij poznane zasady. 
 

Dzieci na jezdni

Pole  by dzieci: 
nagra y odg osy drogi w miejscach o ró nym nat eniu ruchu, 
nas uchiwa y odg osów i nazywa y to co s ysz . 
 

Nat enie ruchu

U wiadom dzieciom negatywne skutki ha asu. Przedstaw jego 
wp yw na skupienie uwagi przez u ytkowników ruchu ulicznego. 
Omów z dzie mi sposoby ochrony przed ha asem i dbania o cisz .

Ha as i cisza umie :  
plansze „Przej cie przez jezdni ", 
sylwetk  policjanta, 
elementy stroju s u bowego  
do manipulacji przez dzieci.

„Nasz elementarz", cz  1,  
strona 18-19.

przygotuj na du ym formacie uk ad 
dróg do zabawy w mini ruch uliczny,  
miniaturki samochodów i dwa pytania, 
które zadasz na spotkaniu  
z policjantem.

Po egnaj dzieci piewank  klasow  przy akompaniamencie 
tamburyna. Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp.... Pokazuj 
ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie
Jak wygl da by ruch uliczny, gdyby nie by o 
adnych znaków ani przepisów ruchu 

drogowego? 
Czy w ruchu powietrznym te  obowi zuj  
znaki drogowe? A w Kosmosie? 
Jak na morzu ustawi  znaki kieruj ce ruchem 
statków?

Ucze : 
swobodnie wypowiada si  na temat przej   
dla pieszych, w a ciwie zachowuje si  na drodze, 
rozpoznaje znaki drogowe w okolicy szko y, 
rozpoznaje, segreguje, klasyfikuje i nazywa figury 
geometryczne, tworzy kompozycje geometryczn , 
rozwi zuje zagadki i rebusy.

Przeczytaj tekst pouczaj cy o rozwa nym korzystaniu z ruchu 
ulicznego. Ruch uliczny i ja

Rozwi  wspólnie z dzie mi zagadki i rebusy o znakach 
drogowych. Ten znak mówi mi...

komplety figur geometrycznych  
dla ucznia, znaki drogowe, plansz  
skrzy owania dróg z elementami do 
manipulacji, zagadki, rebusy o tematyce 
bezpiecze stwa na drodze, teksty 
dydaktyczne dotycz ce rozwa nego 
wykorzystania znajomo ci znaków 
drogowych, figury geometryczne 
du ego formatu, karty pracy nr 8 i 9.Pole  nauk  na pami  zasad przechodzenia przez jezdni

Jak poprawnie przej  
przez jedni ? 2.5 Znaki drogowe

Pole  by dzieci sklasyfikowa y figury geometryczne, które 
dostrzegaj  w znakach drogowych. Nast pnie popro  by podj y 
próby obja nienia znaczenia niektórych znaków i klasyfikacji ich  
w cztery grupy. 

Figury geometryczne 
w znakach drogowych

miniaturki samochodów  
do zabawy w ruch uliczny,  
plansz  z projektem dróg  
w du ym formacie.

U ó  wspólnie z dzie mi kompozycje z figur geometrycznych. 
Nast pnie popro  dzieci by narysowa y w programie graficznym 
figury geometryczne jakie widz  podczas codziennej drogi  
do szko y.  B d  musia y wykaza  si  spostrzegawczo ci   
i kreatywnym my leniem.

Figury w programie 
graficznym

Zorganizuj wycieczk  na pobliskie przej cie dla pieszych. 
Przypomnij dzieciom zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
ulicznym. Popro  aby dzieci w praktyce zastosowa y poznane 
zasady.

Id  po zebrze...

Zainicjuj zaprojektowanie przez uczniów plansz dróg, które  
nast pnie wspólnie wykonajcie, nie zapominaj c  
o przygotowaniu technik  dowoln  sygnalizatora wietlnego.  
Po zako czeniu prac plastycznych dzieci symuluj  mini  
ruch uliczny.

P dz ce samochody  
w klasie

umie  znaki drogowe, 
zapisz zasady przechodzenia 
przez jezdni , 
narysuj figury geometryczne.

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 20.

zapisz wierszyk o zasadach 
przechodzenia przez jezdni  .

utrwal pami ciowe zasad 
przechodzenia przez jezdni .

Po egnaj dzieci piewank  klasow  z wykorzystaniem tamburyna.

Po egnanie
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wiczenia w kszta tnym pisaniu liter „a", „A", „l", „L". 
Podzia  wyrazów na sylaby i g oski. 
Uk adanie modeli wyrazów „album", „Ala", „lalka", „Lena". 
Swobodne wypowiedzi dzieci o wygl dzie lalek.

Okre lanie nazw i kszta tu figur geometrycznych. 
Stosowanie okre le : „mniej", „wi cej", „tyle samo", 
„najmniej", „najwi cej". 

3.1 Figury 
geometryczne

Spontaniczne wypowiedzi na temat ilustracji. 
Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych 
Wyodr bnianie zbiorów z wyró niaj c  si  cech . 
Przeprowadzenie wicze  grafomotorycznych. 
Wykonanie rysunku z wykorzystaniem figur.

Zaprezentowanie lalek z ró nych regionów wiata. 
Omówienie zasad dbania o bezpiecze stwo swoje i innych.  
Zapoznanie z certyfikatem i oznaczeniem zabawek. 
Wyja nienie powodu dostosowania zabawek do wieku.

3.2 „A" jak album

Wprowadzenie liter „a" i „A".  
Analiza i synteza wyrazów z g osk  "a".  

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter "a" i "A". 
Za o enie klasowego albumu ze zdj ciami. 
Utworzenie strony do Albumu z literami.  
Poszukiwanie wyrazów zaczynaj cych si  na "a".  
U o enie modeli wyrazu „album", „Ala".  
Nauka ko ysanki „Aaa, kotki dwa". 

Zapoznanie z zasadami zachowania si  w k ciku zabawek. 
Przedstawienie sposobów dzielenia si  zabawkami z innymi 
Przybli enie roli albumu w yciu dzieci - klasowa rodzina. 
Przestrzeganie zasad podczas udzia u w grach 
i zabawach, w tym równie  w grach planszowych.

3. Moje zabawki
3.3 „L" jak lalka

Spontaniczne wypowiedzi na temat lalek. 
Wprowadzenie liter „l" i „L".   
Analiza i synteza wyrazów  z g osk  „l".  

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter „l" i „L". 
Tworzenie strony do Albumu liter z liter  „l" i „L". 
Nauka piosenki ,,Zuzia, lalka niedu a".  
Wykonanie lalki wed ug instrukcji w podr czniku. 
Uk adanie modeli wyrazu „lalka" i „Lena".Nauka piosenek: ,,Zuzia, lalka niedu a", ,,Aaa, kotki dwa". 

Rozpoznawanie cichych i g o nych d wi ków. 
Zapoznanie z poj ciem rytmizacja wyrazów.  

piewanie sylabami „la", „lo", „lu", „li", „le" na melodi  
piosenki ,,Aaa, kotki dwa".

Tworzenie kompozycji z poznanych figur geometrycznych.  
Wykonanie prostej zabawki wed ug instrukcji w podr czniku. 
Wykonanie samochodu z pude eczka i plasteliny. 

3.4 Nasze zabawki

Wypowiedzi o ulubionych zabawkach.  
Rozmowy o zabawkach rodziców i dziadków.  
Budowanie wypowiedzi ustnej pe nymi zdaniami. 
Rozmowy o zabawkach które dzieci maj  w domu. 
Certyfikaty i oznakowanie na zabawkach.  
Zasady bezpiecznego korzystania z zabawek. 
Wykonanie prostej zabawki.

Znaki z figur 
 
Nasz Bohater 
 
Znaki

Przeprowadzenie wicze  z rysowania figur w programie 
graficznym, na przyk ad Power Point.

3.5 W k ciku zabawek

Tworzenie zbiorów zabawek o ró nych cechach. 
Stosowanie okre le : „mniej", „wi cej", „tyle 
samo", „najmniej", „najwi cej".  
Przygotowanie k ciku zabawek.  
Stworzenie zasad korzystania z k cika zabawek. 
Wypowiedzi na temat wygl du zabawek.  
Realizacja zabawy „W kapeluszu czarodzieja".

Przeprowadzenie wicze , gier i zabaw ruchowych 
kszta tuj cych  prawid ow  postaw  cia a. 
Realizacja zada  kszta tuj cych reakcj  na sygna y.
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Uwa aj na znaki! "Aaa" w wielu 
ods onach

Patyczaki

kartoniki z obrazkami przedstawiaj cymi 
np.: paj ka, pi ce dziecko, ziewaj ce 
dziecko, dziecko zastanawiaj ce si  itd.

Uczniowie z przyniesionych przez siebie 
materia ów wykonuj  znaki drogowe, które 
zaprojektowali na poprzednich zaj ciach. 
Znaki te powinny by  du e i dobrze 
widoczne.

Rób tak,  
nie rób tak

materia y potrzebne do wykonania 
oryginalnych znaków

(ka da dru yna) paczk  patyczków do 
szasz yków, papier kolorowy, plastelina,
klej, no yczki, pisaki, gumki recepturki

Do czego mo na wykorzysta  kartk  
papieru?

Ca kiem nowe 
znaki drogowe 
c.d.

Obserwuj poszczególne grupy. Zwró  
uwag , jak dzieci podzieli y si  zadaniami, 
czy wszyscy maj  co  do zrobienia, jak 
zwracaj  si  do siebie w czasie 
wykonywania zadania.

Zabawki z 
patyków

Podajcie jak najwi cej wyrazów 
rozpoczynaj cych si  g osk  "a".

Rób tak, nie rób tak.  
Grupa stoi w rozsypce tak, aby widzie  
prowadz cego wiczenie (c. d. poni ej).

Gdy wszystkie dru yny sko cz  prac , 
popro , aby ka dy zespó  zaprezentowa  
swoje rozwi zanie. Dzieci najpierw opisuj  
swój znak, a nast pnie pokazuj , co nale y 
zrobi , gdy si  go spotka na drodze.

Wprowadzenie

Patyk w roli 
g ównej

G osk  "a" wykorzystujemy w bardzo wielu 
ró nych sytuacjach. "Aaa" mo e wyra a  
strach, zdziwienie, zastanowienie, 
zm czenie, jest cz ci  znanej ko ysanki, 
wydajemy ten d wi k u lekarza.

Prowadz cy wykonuje ró ne dziwne ruchy, 
mówi c przy tym w przypadkowej 
kolejno ci: "Rób tak" -  grupa na laduje jego 
ruchy lub "Nie rób tak" - wtedy grupa stoi 
nieruchomo. Kto si  pomyli - odpada.

Praca w 
grupach

Znaki rozmieszczamy w ró nych miejscach 
w klasie. Uczniowie chodz  swobodnie po 
sali. Kiedy napotkaj  jaki  znak zachowuj  
si  zgodnie z tym, co on nakazuje.

"Aaaa" 
niejedno ma 
oblicze

Kolejne osoby wychodz  na rodek sali i 
losuj  kartoniki z obrazkami. Za pomoc  
g oski "a" staraj  si  wyrazi  emocje 
zwi zane z sytuacj  przedstawion  na 
rysunku.

Zadaniem dru yn jest stworzenie zabawki, 
która zrobiona b dzie przede wszystkim z 
patyczków do szasz yków. Zespo y mog  
te  u ywa  innych przyniesionych przez 
siebie materia ów,

Prezentacje

Prezentacje

Krótkie 
przedstawienie

Dzieci pracuj  w grupach. Ich zadaniem jest 
stworzenie krótkiego przedstawienia, w 
którym b dzie zawarte mo liwie jak 
najwi cej ods on "aaa". 

W zadaniu tym wa na jest pomys owo  
zabawki i wykorzystania patyków (zwracaj 
uwag  na to, czy dzieci zmieniaj  ich 
kszta t, próbuj  czy  w wi ksze ca o ci), 
ale tak e estetyka wykonania zabawki.

Zabawa 
ruchowa

Prezentacje
Grupy kolejno prezentuj  swoje 
przedstawienia. Na koniec porozmawiaj z 
dzie mi, o czym nale y pami ta  
wyst puj c na scenie (stanie przodem do 
widowni, dobra dykcja, g o ne mówienie).

Na koniec dzieci prezentuj  swoje 
rozwi zania na forum klasy. Zapytaj 
pozosta ych uczniów, co podoba im si  w 
zabawkach kolegów. Porozmawiajcie te  o 
tym, jak przebiega a wspó praca w grupach.
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp.... Pokazuj 
ró ne gesty podczas piewania. Zaprezentuj plansze z figurami. 
Nazwij je zwracaj c uwag  na ró nice w kszta tach.

Powitanie 
Figury - wprowadzenie Rozejrzyj si  dooko a. Co wygl da jak trójk t? 

Co wygl da jak ko o? 
Któr  figur  mo na by przytuli ?

Ucze : 
okre la kszta t podstawowych figur 
geometrycznych, nazywa poznane figury, 
wymienia przedmioty w otoczeniu z poznanymi 
figurami.

Zadaj dzieciom pytanie: „Co przypominaj  nam kszta ty tych figur  
i gdzie mo emy zobaczy  te figury?".  
Nast pnie popro  o udzielanie odpowiedzi.  

Widzia em te kszta ty...

Popro  dzieci by wyszuka y w klasie przedmioty  
z zaprezentowanymi wcze niej figurami. 
 

Gdzie s  figury?

plansze z figurami,   
klocki Dienesa, 
rysunek konturowy na przyk ad:  
domek, pajac z o ony z figur, 
wzory figur do wklejenia w zeszycie  
dla ka dego dziecka,  
kart  pacy.

 
Zainicjuj spontaniczne wypowiedzi dzieci na temat ilustracji 
 w podr czniku na stronie 17. Pole  wykonanie wicze   
od numeru 1 do 3 z podr cznika. 

Co widzisz na obrazku?
3.1 Figury 

geometryczne
Zapro  dzieci do zabawy z u yciem klocków Dienesa  
i patyczków. Pole  by u o y y wed ug w asnej inwencji twórczej 
wzory poznanych figur. 

Figury z klocków  
i patyczków

patyczki, 
szablony z figurami geometrycznymi.

Pole  by dzieci wykona y rysunek konturowy z wykorzystaniem 
poznanych figur. Rysunki przedstawiaj  dowolnie domek, 
pajacyka. Zwró  uwag  by zosta y zastosowane tylko pozna 
figury. 

Domek, pajacyk i figury

Pole  wklejenie wzorów figur do zeszytu.

Wyklejanki

Przeprowad  wiczenia grafomotoryczne.  
Pole :  
narysowanie szlaczków przy u yciu figur geometrycznych, 
wype nienie karty pracy, narysowanie figur po ladzie, 
pokolorowanie narysowanych figur.

Szlaczki, figury  
i ruch po ladzie

umie : plansze z figurami, 
obrazki utworzone z figur  
na przyk ad „domek", „pajac", 
„s o ce".

,,Nasz elementarz", strona 17. wklej wzory poznanych figur, 
narysuj figury z u yciem 
szablonów.

narysuj kaligraficznie szlaczki z o one 
z figur.

Po egnaj dzieci piewank  klasow  z wykorzystaniem tamburyna.

Po egnanie
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Zaprezentuj przyniesiony album. W albumie znajduje si  kilka 
zdj  klasy wykonanych od pocz tku roku szkolnego. Zapytaj 
dzieci „Kto  jest na fotografiach?”, „Jakie wydarzenia przedstawiaj  
fotografie?”, „Jak nazywa si  taka ksi ga z fotografiami?”,  „Jakie 
wydarzenia mog yby znale  si  w albumie?”.

 
Klasowy album Które imiona zaczynaj ce si  na „A"? 

Jak  figur  przypomina „A"? Z jakim 
przedmiotem kojarzy ci si  litera „A"? 
Dlaczego alfabet rozpoczyna si  od litery 
„A"? 

Ucze : 
wie, jak wygl da litera „a" i „A" i j  kszta tnie pisze, 
dzieli wyraz na sylaby i g oski, 
odszukuje wyrazy zaczynaj ce si  na liter  „a", 
uk ada modele wyrazów „album" i „Ala".

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku  
- strona 18 -19. Pole  wykonanie wiczenia od numeru  1 do 3.  
Zapoznaj uczniów z obrazem drukowanej litery  „a",  „A".

 Litera „a",  „A

Wyszukaj wraz z dzie mi wyrazy, w których s ycha  g osk   
„a" w nag osie, rodg osie i wyg osie.  
Za piewaj wspólnie kilkakrotnie ko ysank  ,,Aaa, kotki dwa". 

Aaa, kotki dwa...

album z paroma zdj ciami klasy,  
na przyk ad z rozpocz cia roku 
szkolnego, ró ne albumy,  
obrazki z albumem, litery „a", „A" 
drukowane i pisane dla ka dego ucznia 
do wklejenia do zeszytu,  
karty do ,,Albumu liter" z liter  „a", „A", 
strona od numeru 1 do 3. 

Wprowad  litery „a",  „A" na podstawie wyrazu „album" i „Ala". 
Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów.  
Zbuduj wspólnie z dzie mi modele wyrazów. 
Pole  przeprowadzenie analizy i syntezy wyrazów na „a". 
Podziel wspólnie z dzie mi wskazane nazwy na sylaby i g oski.

Poszukiwania litery  
„a" 3.2 „A" jak album

Przeka  dzieciom kartki z wydrukowanymi literami  „a",  „A".  
Pole  wyklejenie ich  plastelin . Plastelinowe „a"

segregatory z koszulkami,  
kolorowe kartoniki do budowania 
modelu wyrazu.

Zapoznaj dzieci z obrazem pisanej litery „a",  „A".  
Zaprezentuj prawid owy sposób pisania poznanych liter. Jak to si  pisze?

Zapro  do wicze  samodzielnej nauki pisania litery „a",  „A". 
Pole  by rozpocz y nauk  pisania po tablicy, potem palcem  
po awce, a na zako czenie wype ni y karty do ,,Albumu liter".

Pisane palcem po awce

Zapro  dzieci do wicze  samodzielnej nauki pisania „a",  „A"  
w zeszycie. Pole  by wklei y do zeszytu obrazki z albumem  
oraz drukowane i pisane litery „a",  „A" . 

Album i litery zamkni te 
w zeszycie

umie :  
drukowane litery „a", „A",  
litery „a", „A",  
model wyrazu „album" i „Ala". 

,,Nasz elementarz", strona  
18 - 19.

wklej obrazek przedstawiaj cy 
album z podpisem, drukowane 
litery „a", „A", pisane litery „a", „A".

poszukaj w gazetach, wytnij  
i przynie  do szko y zdj cia 
przedmiotów zaczynaj cych si   
na liter  „a",  przynie  swoje zdj cie 
do albumu klasowego, po wicz 
kaligraficzne pisanie litery „a", „A"  
w zeszycie.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ". Dzieci 
ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz ze s owami 
„Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci do mych r k”.

 
Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp.... Pokazuj 
ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie 
Co przypomina litera „L"? 
Jaki przedmiot zaczynaj cy si   
na liter  „l"  lubisz najbardziej? 
Co robi twój j zyk, kiedy wymawiasz g osk  
„l"?  

Ucze : 
pisze liter  „l", „L" po ladzie i w liniaturze, 
wskazuje liter  „l", „L" w wyrazach, 
uk ada model wyrazu „lalka" i „Lena", 
tworzy w asn  lalk , 
zna piosenk  „Zuzia lalka nie du a".Zaprezentuj przyniesione w asne, ró ne lalki.   

Zainicjuj spontaniczne wypowiedzi dzieci na temat 
prezentowanych lalek i ich przeznaczenia.  
Popro  dzieci o przedstawienie przyniesionych przez nie lalek.  
Z zgromadzonych lalek dzieci tworz  wystaw  klasow .

Prezentacja lalek

Wprowad  litery  „l",  „L" na podstawie wyrazu  „lalka" i  „Lena". 
Przeprowad  wraz z dzie mi analiz  i syntez  wyrazów.   
Zbuduj modele tych wyrazów.  
Przeprowad  analiz  i syntez  wyrazów zawieraj cych litery „l",„L". 
Podziel z dzie mi wyrazy na g oski.

 „Lalka" i  „Lena"

obrazki z lalk , liter  „l", „L" pisan   
i drukowan  dla ka dego ucznia  
do wklejenia do zeszytu, kilka ró nych 
lalek, ró ne obrazki lub zdj cia 
przedmiotów zaczynaj cych si  na 
liter  „l", Karty do ,,Albumu liter"  
z liter  „l", „L" strona od numeru 1 do 3 
dla ka dego ucznia. 

Zapoznaj uczniów z obrazem  drukowanej litery „l", „L". 
Wyszukaj wraz z dzie mi w podr czniku litery  „l", „L". 
Pole :  
okre lenie do czego podobne s  poznane litery, 
wyklejenie  liter kolorowym papierem w karcie pracy.

Papierowe litery
3.3  „L" jak lalka

Popro  dzieci o przeczytanie wyrazów w podr czniku. 
Stwórz wspólnie melodie z z sylabami:   
„la",  „lo",  „lu",  „li",  „le".

Czytanie

segregatory z koszulkami,  
kolorowe kartoniki do budowania 
modelu wyrazu, 
swoje lalki.

Zapro  do samodzielnych wicze  nauki pisania litery  „l", „L".. 
Pole  by pocz tkowo pisa y litery po tablicy, potem palcem po 
awce, a na zako czenie wype ni y karty do ,,Albumu liter".

Pisane palcem po awce

Zapro  dzieci do samodzielnych wicze  nauki pisania litery  
„l", „L"w zeszycie. Pole  wklejenie obrazków do zeszytu   
oraz drukowane i pisane litery „l", „L"..

Litery zamkni te  
w zeszycie

Zapoznaj dzieci z instrukcj  wykonania lalki z podr cznika na 
stronie 20. Pole  samodzielne wykonanie prac. Utwórz wspólnie 
wystaw  lalek. Za piewaj piosenk  „Zuzia lalka nie du a".

Zuzia lalka nie du a umie : 
obrazek przedstawiaj cy lalk ,  
model wyrazu „lalka" 
model wyrazu „Lena".

,,Nasz elementarz",  strona 20. wklej obrazek przedstawiaj cy 
lalk , zapisz drukowane i pisane 
litery „l", „L". 

po wicz kaligraficzne pisanie liter  
w zeszycie,  
przynie  do szko y swoj  ulubion  
zabawk .

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ". Dzieci 
ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz ze s owami 
„Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie
Któr  swoj  zabawk  lubisz najbardziej? 
Jak  zabawk  zabra by  ze sob   
na bezludn  wysp ? Dlaczego dzieci lubi  
dostawa  zabawki? Czy znasz zabawki 
zaczynaj ce si  na g osk , np. „k", „t", „s"...?  

Ucze : 
wymienia zabawki, którymi bawi si  w domu, 
wie, jak dba  o zabawki,  
zgodnie bawi si  wybranymi zabawkami w grupie, 
wykonuje prost  zabawk .

Pole  by dzieci zaprezentowa y swoj  ulubion  zabawk .  
Zwró  uwag  na budowanie wypowiedzi pe nymi zdaniami. Jak wygl da Twoja 

zabawka?

Zaprezentuj dzieciom zdj cia zabawek wspó czesnych  
i z dawnych lat. Zach  je do rozmowy o zauwa onych ró nicach  
i podobie stwach. Zapytaj dzieci czy znaj  przyk ady zabawek 
rodziców i dziadków. 

Zabawki dawniej i dzi  

obrazki lub zdj cia z zabawkami 
u ywanymi dawniej i dzi ,  
kilka ró nych zabawek na przyk ad 
klocki, pluszaki, samochodziki,  
obrazek z klockami z podpisem  
dla wszystkich uczniów  
do wklejenia do zeszytu,  
tamburyno.

Zainicjuj wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku. 
Poro  dzieci o wykonanie wicze  od numeru 1 do numeru 4. Praca z podr cznikiem

3.4 Nasze zabawki

Zapoznaj uczniów z certyfikatami i oznakowaniem zabawek. 
Zwró  uwag  dzieci na oznaczenie odnosz ce si  do wieku. Certyfikaty  

i oznakowanie

swoj  ulubion  zabawk ,  
pude eczko na przyk ad po zapa kach,  
2 wyka aczki,  
plastelin .

Omów z dzie mi zasady bezpiecznego korzystania z zabawek

Bezpieczna zabawka

Rozdaj dzieciom obrazki z klockami.  
Pole  by ka de dziecko samodzielnie wklei o je do zeszytu. Obrazek z klockiem

Popro  dzieci aby przygotowa y pude eczka po zapa kach.  
Przeka  dok adn  instrukcj  jak stworzy  z nich samochód. 
Pole  samodzielne przygotowanie pojazdów. Stwórz wspólnie 
wystaw  prac. Zainicjuj swobodn  rozmow  na ich temat.

Samochód  z pude eczka 
po zapa kach

umie :  
obrazki lub zdj cia z zabawkami 
u ywanymi dawniej i dzi .

,,Nasz elementarz", strona 21. wklej obrazek z klockami  
z podpisem. 

przygotuj ustny opis swojej ulubionej 
zabawki.

Po egnaj dzieci piewank  klasow  z wykorzystaniem tamburyna.

Po egnanie
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Powitanie piosenk  "Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp.... 
Wykonuj gesty do s ów piosenki. 

Powitanie
Z czego zrobi by  zabawk  dla swojej siostry 
lub brata? Czy mo na si  bawi  tylko 
zabawkami? Co mo e sta  si  zabawk ?

Ucze : 
pos uguje si  poj ciami: „mniej", „wi cej",  
„tyle samo", „najmniej", „najwi cej", 
klasyfikuje zabawki ze wzgl du na cech  
na przyk ad kolor, wielko , rodzaj,  
opowiada pe nymi zdaniami o wygl dzie  
jego ulubionej zabawki.

Przypomnij dzieciom zasady korzystania z zabawek. 
Zaprezentuj zabawki z poprzedniego dnia. 
Popro  dzieci o udzielenie swobodnych wypowiedzi na temat 
wygl du zabawek i ich przeznaczenia.

Jak wygl da ta zabawka?

Zainicjuj wypowiedzi dzieci na temat ilustracji z podr cznika. 
Pole  wykonanie wiczenia od numeru 1 do numeru 3. 
Omów mo liwo ci stosowania poj : „mniej", „wi cej", „tyle samo", 
„najmniej", „najwi cej". 

Praca z podr cznikiem

kilka zabawek (mog  by  te same  
co by y prezentowane poprzedniego 
dnia w trakcie zaj ),  
kart  pracy dla ka dego dziecka  
do tworzenia zbiorów zabawek  
ze wzgl du na podan  cech ,  
tamburyno,  
kapelusz.

Wraz z dzie mi dokonaj klasyfikacji zabawek ze wzgl du na jedn  
cech  je wyró niaj c  na przyk ad kolor, wielko , rodzaj. Puszyst  zabawk  

zalicz  do... 3.5 W k ciku 
zabawek

Przygotuj k cik zabawek. 
Omów z dzie mi zasady zachowania si  w k ciku zabawek. Gdy jestem w k ciku...

kilka swoich ma ych zabawek.

Popro  dzieci o wype nienie karty pracy. 
Pole  by samodzielnie rysowa y figury po ladzie, a nast pnie  
je pokolorowa y. 

lad figury

Pole  narysowanie w zeszytach zbiorów z zabawkami. 
 Ile zabawek!

Popro  o to by dzieci zgromadzi y si  na dywanie. 
Przedstaw dzieciom zasady zabawy "W kapeluszu czarodzieja". 
Pole  by ka de z dzieci odgad o jaka to zabawka u ywaj c t 
ylko zmys u dotyku. 

W kapeluszu czarodzieja umie : obrazek lub zdj cie  
z k cikiem zabawek.

,,Nasz elementarz", strona 22. narysuj zbiory z zabawkami,  
na przyk ad z samochodami, 
klockami.

zaprojektuj na kartce  
zabawk  przysz o ci.

Po egnaj dzieci piewank  klasow  z wykorzystaniem tamburyna.

Po egnanie
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Praca z tekstem „Nowy tornister Anki" i „Przygody 
d bowego listka". Udzielanie odpowiedzi na pytania 
zwi zane z tekstem. Wyszukiwanie najkrótszych  
i najd u szych wyrazów. Wypowiedzi opisuj ce tornistry  
i ich zawarto . Analiza sylabowo - g oskowa wyrazów.  
Utrwalanie poj  dotycz cych po o enia przedmiotów 
wzgl dem siebie. Nauka litery „o". Nauka wierszyka.

Porównywanie d ugo ci. Matematyka w plenerze. 
„Chodzenie pod dyktando". Szacowanie ci aru. 
Porównywanie woreczka z kasztanami z woreczkiem  
z li mi. Konkurs z liczenia kolorów. Mierzenie obwodu 
drzewa sznurkiem. Pisanie cyfry 1.

4.1 Mój plecak

Rozwi zanie zagadki obrazkowej.  
S uchanie tekstu „Nowy tornister".  
Udzielanie odpowiedzi na pytania dotycz ce tre ci 
opowiadania. Wyszukiwanie w tek cie 
najkrótszych i najd u szych wyrazów. 
Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej. 
Grupowanie przedmiotów wed ug ustalonych 
warunków. Zabawa na placu zabaw  
z uwzgl dnieniem ustalonych zasad 
bezpiecze stwa.

Opisywanie osy na podstawie ilustracji. Przygotowanie 
m odego badacza przyrody do zaj  w plenerze: 
przegl danie albumów, przewodników po wiecie ro lin  
i zwierz t, wskazywanie ro lin i zwierz t wyst puj cych  
w parku. Tworzenie listy przyborów z przybornika m odego 
badacza. Odgadywanie po zapachu elementów natury.

4.2 „O" jak osa.

Wprowadzenie liter „o" i „O". Wykonanie kartki  
do „Albumu liter". Klasyfikacja figur 
geometrycznych wed ug okre lonej cechy. 

wiczenia kszta tuj ce i równowa ne. Opisywanie 
osy na podstawie ilustracji. piewanie piosenki 
„Osa". Kolorowanie bohatera wed ug instrukcji.  
Rysowanie obrazków z przedmiotami w nazwach, 
w których s ycha  g osk  „o".   
Uk adanie puzzli z literk  „o".  
Tworzenie w parach figur z gumy do skakania.

Ustalenie zasad:  
korzystania z przyborów szkolnych,  
bezpiecznej zabawy na placu zabaw,  
zachowania podczas wycieczki do parku.  
Wr czenie wszystkim dzieciom odznak M odego Badacza 
Przyrody.

4. Dary jesieni
4.3 Planujemy jesienny 

spacer

Dzielenie si  do wiadczeniami z pobytu w parku. 
Rozwijanie wiedzy na temat zada  badacza 
przyrody i sprz tu potrzebnego do prac 
badawczych. Tworzenie listy przyborów  
z przybornika ma ego badacza. Ustalenie,  
jak nale y si  ubra  ze wzgl du na por  roku, 
pogod  i wygod . Segregowanie przedmiotów 
wed ug podanych cech. Improwizowanie ruchem 
do muzyki. Ustalenie zasad zachowania si   
na spacerze w parku i na placu zabaw.

S uchanie utworów:  
„Lot trzmiela", „Taniec muszek", „Osa", „Jesienne li cie".  
Wykonywanie improwizacji ruchowych do muzyki. 
Konkurs na najlepsze ucho. Dzieci okre laj  nazwami 
d wi ki, które us ysza y w trakcie wycieczki do parku.  

wiczenia ortofoniczne .- szelest li ci, szum wiatru.

Prace plastyczne z materia u zebranego w parku. Tworzenie 
„Albumu liter" z liter  „o", „O". Okre lanie barw jesieni. 
Tworzenie w parach figur z gumy do skakania, sznurka, 
patyczków. Kolorowanie bohatera wed ug instrukcji.  
Praca plastyczna z wykorzystaniem jesiennych skarbów 

4.4 W parku

Spontaniczne wypowiedzi o parku na podstawie 
bie cych prze y . Poruszanie si  po parku 
zgodnie z planem. Pos ugiwanie si  okre leniami 
stosunków przestrzennych. Rozpoznawanie ro lin 
i zwierz t wyst puj cych w parku. Obserwacja  
i odczuwanie przyrody za pomoc  zmys ów. 
Gromadzenie, klasyfikowanie i przeliczanie 
materia u przyrodniczego. Ochrona i dba o   
o przyrod . Przestrzeganie odpowiedniego 
zachowania w parku i na placu zabaw.

Znaki 
 
Nasze przedstawienia 
 
Prezentujemy nasze rozwi zania

Rysowanie „kierowane" w programie graficznym. 
Przyk ad: narysuj ó te ko o, z prawej strony czerwony 
kwadrat, pod nim zielony trójk t. 4.5 Jesienne skarby  

i liczba 1.

Wypowiedzi na temat jesiennej pogody, zmian, 
jakie zasz y w przyrodzie i darów jesieni  
na podstawie spaceru do parku, ilustracji  
i do wiadcze  w asnych.  
Monografia liczby 1 (Metoda dobrego Startu). 
Nauka piosenki „Jesienne li cie". Improwizacje 
ruchowe do piosenki z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej. Praca z tekstem opowiadania 
„Przygody d bowego listka".  
Nauka wierszyka „Kto si  z nam lubi bawi ". wiczenia kszta tuj ce orientacj  w przestrzeni, 

usprawniaj ce orientacj  w schemacie cia a (równowa ne), 
ruchowe (motoryka du a). Zabawy na placu zabaw w parku. 
Bezpieczne korzystanie z urz dze  na placu zabaw. 
Trucht w terenie otwartym z pokonywaniem naturalnych 
przeszkód.
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1 2 3

Udoskonalamy 
plecaki

Kasztany i o dzie 
nad przepa ci

Jedynka jak ywa

(dla ka dego uczestnika) kart  pracy - 
kartka A4 z narysowanymi 5 plecakami 
(jak najprostsze rysunki)

sznurek oraz (dla ka dej grupy): 2 kartki 
A4, 5 spinaczy, 10 s omek, 1 kubeczek 
plastikowy, 10 gumek recepturek

(dla ka dej dru yny) wyci t  z bloku 
technicznego du  jedynk , szary papier 

Towarzyszy codziennie ka demu uczniowi. 
Zazwyczaj jest za ci ki. Pomie ci wiele 
rzeczy. Zazwyczaj jest kolorowy.  
A jak wygl da by Wasz wymarzony plecak?

Oto jedynka

sztywn  kartk  A3, papier kolorowy, klej, 
no yczki, kredki

kasztany, o dzie (ka da dru yna 
powinna mie  po 15 kasztanów i po 15 
o dzi)

Co maj  ze sob  wspólnego plecak i 
autobus? Co maj  ze sob  wspólnego 
plecak i kamie ?

Wprowadzenie

Rozdaj uczniom karty pracy i popro , by 
wymy lili i narysowali pi  sposobów na 
udoskonalenie plecaka. Pomys y te nie 
musz  by  realistyczne lub wykonalne (np. 
mo na dorysowa  plecakowi skrzyd a).

Personifikacja

Z czym kojarz  Ci si  o dzie? Do 
czego mog yby one s u y ? Jak mo na 
by je by o wykorzysta ? 

Wymie cie wszystko, co jest pierwsze.

Dzieci zabieraj  swoje kartki i siadaj  w 
grupach. Cz onkowie zespo ów opowiadaj  
kolejno dru ynie o swoich pomys ach, a 
potem wspólnie wybieraj  najciekawsze 
rozwi zania.

Nad 
przepa ci

Na plakacie

Dru yny b d  mia y dok adnie 10 minut na 
omówienie i wykonanie rozwi zania 
zadania, które polega na zawieszeniu na 
sznurku rozpi tym mi dzy dwoma awkami 
jak najwi kszej liczby kasztanów i o dzi.

Rozdaj zespo om wyci te z kartonu jedynki. 
Uczestnicy wyobra aj  sobie, e jedynka 
jest osob . Jaka ona jest? Jakie s  typowe 
dla niej zachowania, jakie ma wady, zalety, 
jakie s  jej typowe zaj cia? Jak si  ubiera?

Praca 
indywidualna

Na podstawie zgromadzonych pomys ów 
zespo y tworz  na du ej kartce projekt 
udoskonalonego plecaka. Nast pnie 
prezentuj  swoje rozwi zanie na forum 
klasy.

Aran acja 
przestrzeni

Przygotuj stanowisko pracy dla ka dej 
grupy: rozsu  dwie awki na odleg o  1m i 
rozwie  mi dzy nimi sznurek. Dru yny 
mog  korzysta  tylko z przyniesionych 
przez Ciebie materia ów.

wiczenie to polega na nadawaniu 
wybranemu obiektowi jak najwi kszej liczby 
cech ludzkich. Dzi ki temu mo na b dzie 
spojrze  na niego z zupe nie innej 
perspektywy.

Wspólna 
decyzja

Prezentacje

Zadanie
Wyznacz dok adnie 10 minut na wykonanie 
tego zadania. Zwracaj uwag  na to, jak 
dru yny wspó pracuj  ze sob . Czy dziel  
si  zadaniami? Czy rozs dnie korzystaj  z 
materia ów?

Po dyskusji i nadaniu cech jedynce, gdy jest 
ona ju  ca kowicie ludzka, dru yny 
zabieraj  si  za wykonanie plakatu 
przedstawiaj cego ich postaci. 

Jeden projekt Omówienie 
wiczenia

Na koniec podliczcie, ile kasztanów i 
o dzi uda o si  zawiesi  poszczególnym 

zespo om. Zwró  uwag  na sposób 
wykorzystania materia ów i pomys owo  
rozwi za . Omówcie wspólnie wiczenie.

Ka da dru yna przedstawia przy pomocy 
plakatu swoj  wersj  jedynki. Na koniec 
wieszamy wszystkie prace na cianie.



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Zapro  dzieci do zabawy powitalnej integruj cej klas . 
 Powitanie

Co my li plecak, gdy wk adasz do niego 
ksi ki i przybory szkolne? 
Do czego jeszcze mo e s u y  plecak? 
Co nie zmie ci oby si  w plecaku? 
Jakie zwierz tko chcia oby zamieszka   
w plecaku? 

Ucze : 
odpowiada na pytania dotycz ce tre ci tekstu, 
wyszukuje w tek cie najkrótsze/najd u sze wyrazy 
opisuje wybrane przybory szkolne, 
dzieli na sylaby/g oski nazwy przyborów szkolnych 
przelicza i porównuje liczebno  zbiorów, 
wie jak bezpiecznie zachowa  si  na placu zabaw.

Zas o   kartk  z otworem obrazek przedstawiaj cy tornister. 
Tak d ugo przesuwaj otwór, a  dzieci na podstawie widocznych 
przez niego fragmentów odgadn , co przedstawia obrazek. 

Zakryty obrazek

Przeczytaj tekst „Nowy tornister Anki". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tekstu. 
Ustal wspólnie z dzie mi powody umieszczania na tornistrze 
znaczków odblaskowych. Pole  wspólne wyszukanie w tek cie 
najd u szych i najkrótszych wyrazów.

Tornister Anki

obrazek ilustruj cy tornister, 
przybory szkolne: no yczki,  
klej, linijka, gumka, kredki, o ówek, 
chust  animacyjn , 
bia e kartoniki do budowania modelu 
wyrazu.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi o tornistrach i ich zawarto ci. 
Zawi  jednemu dziecku opask  na oczach. Jego zadaniem 
b dzie odgadni cie na podstawie dotyku, jaki wylosowa  
przedmiot. Omów zasady korzystania z wybranych przyborów 
szkolnych, typu: no yczki, temperówka, klej.

Zasady korzystania 
z przyborów szkolnych 4.1 Mój plecak

Ukryj pod chust  animacyjn  kilka przyborów szkolnych. 
Popro  by dzieci usiad y w kole wokó  chusty animacyjnej. 
Wska  dziecko które wybiera spod chusty jeden przedmiot  
(bez wyjmowania go). Pole  by opisa o wygl d i przeznaczenie 
przedmiotu. Pozosta e dzieci odgaduj  jaki to przedmiot.

Przybory szkolne

tornistry z wyposa eniem.

 
Umie  na cianach modele sylabowe i g oskowe wyrazów. 
Pole  by dzieci wylosowa y przybory szkolne z którymi swobodnie 
poruszaj  si  po sali. Na sygna  d wi kowy dzieci zajmuj  miejsce 
przy cianie z modelem odpowiadaj cym nazwie ich przyboru.

Modele sylabowe  
i g oskowe

Zapro  dzieci do rytmicznego wyklaskiwania nazwy przyborów 
szkolnych z podzia em na sylaby i g oski. 
Pole : 
pogrupowanie przedmiotów wed ug okre lonych warunków, 
przeliczenie i porównanie liczebno ci przedmiotów.

Sylaby i g oski

Zapro  dzieci do zabawy utrwalaj cej zasad  pakowania lekkiego 
tornistra. Przygotuj animacj  klasow  maskotk  na temat marze  
o w asnym plecaku. Maskotka zaczyna pakowa  plecak, wk adaj c 
do niego ró ne rzeczy. Pole  by dzieci oceni y trafno  wyboru.

Klasowa maskotka

Zapro  dzieci do zabaw na placu. 
Przypomnij zasady bezpiecznego zachowania si  podczas  
pobytu na placu zabaw.

Plac zabaw
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Powitaj dzieci piosenk  "Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno, d oni, stóp. Powitanie

Co my lisz o owadach? 
Którym owadom yje si  najlepiej? Dlaczego? 
Jak b dzie brzmia o Twoje imi , gdy 
zamienisz pierwsz  liter  na „O"?

Ucze : 
swobodnie wypowiada si  na temat ilustracji, 
dokonuje analizy i syntezy sylabowej/g oskowej, 
wyszukuje w tek cie wyrazy z literami „o", „O", 
pisze litery „o", „O", 
nazywa podstawowe figury geometryczne, 
przelicza, grupuje figury wed ug okre lonych cech.

Rozdaj dzieciom sznurek.  
Pole  by dzieci zmierzy y sobie obwód pasa. 
Porównaj kto potrzebowa  najkrótszy kawa ek sznurka. 

Obwód pasa

Zadaj zagadk  „Co to jest: Z o liwa panienka, w pasie bardzo 
cienka. Leci, brz czy z daleka, ka dy od niej ucieka?". 
Pole  by dzieci na podstawie ilustracji opisa y os . 
 

Zagadka

ilustracj  piosenki „Osa", 
woreczki - po 2 do ka dego dziecka, 
wzory liter „o" i „O", 
kart  wicze  z liter  „O", 
wycinki z gazet 
znaczki podstawowych  
figur geometrycznych, 
gumy do skakania,  
sznurki, patyczki.Odtwórz piosenk  „Osa". 

Zadaj dzieciom pytania" 
„Z czym kojarzy si  ta melodia?" 
„Gdzie lata osa, o której opowiada piosenka?" 
„Czy s owo droga oznacza to samo, gdy mówimy moja droga?"

Osa
4.2 „O" jak oko

Zapro  dzieci do zabawy w której wcielaj  si  w lataj ce osy. 
Na ustalony d wi k kucaj  na kwiatkach i na g bokim wydech 
na laduj  d wi k osy. S uchaj c piosenki uderzaj  na przemian 
otwart  d oni  w dwa woreczki.  

piewaj c piosenk  dotykaj  rytmicznie czubka nosa. 

Fruwaj ce owady

Pole : 
podzielenie na sylaby s ów: „nos”, „osa”, „poranek”, „okolica”, 
a tak e na g oski s ów „osa”, „osy”, „osoba”, „osoby”, 
napisanie litery palcem po wzorze piewaj c piosenk  
wykonanie wiczenia numer 11 „Relaks”.

Sylaby i g oski

Pole : 
pokolorowanie bohatera wed ug instrukcji, 
uzupe nienie schematu okienkowego z imieniem dziecka, 
odszukanie i zaznaczenie na wycinku gazety litery drukowanej „o”, 
narysowanie obrazków z przedmiotami w nazwie z liter  „o”.

Kartka do Albumu liter

Umie  w czterech miejscach w Sali takie same znaczki. 
Rozdaj dzieciom znaczek prostok ta, ko a, kwadratu lub trójk ta. 
Na umówiony sygna  szukaj  swojego znaku. 
Podziel dzieci w pary. Pole  by utworzy y figury  
z gumy do skakania, sznurka, patyczków.

Znajd  swój znak napisz litery "o", "O".

zapytaj w domu, co jest potrzebne  
na wypraw  do parku.

Zapro  dzieci do wicze  równowa nych i kszta tuj cych 
zarówno prowadzonych w sali jak i na boisku szkolnym. 
Przyk ad - przej cie z ramionami do boku po liniach. 
 

wiczenia ruchowe
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Przywitaj dzieci w kr gu piosenk  powitank . 
Przeprowad  rozmow  kierowan  na temat ilustracji  
w podr czniku.

Powitanie
Czy wolisz bawi  si  w domu, czy na 
dworze?  
Wyobra  sobie, e stajesz si  tak ma y, e 
wida  Ci  tylko przez lup . Z jakimi 
czynno ciami b dziesz mia  k opot, a z jakimi 
poradzisz sobie lepiej ni  obecnie?  

Ucze : 
odpowiada na pytania do ilustracji parku, 
czyta proste wyrazy z podr cznika, 
przelicza i okre la liczb , wymy la zabawy do 
realizacji w parku, improwizuje ruchem do muzyki, 
wie jak nale y ubra  si  stosownie do pory roku, 
zna zasady zachowania si  podczas wycieczki. 

Pole : 
przeczytanie prostych wyrazów z podr cznika, 
pogrupowanie rysunków ptaków, zwierz t, ludzi i przyrz dów  
do zabawy na podstawie ilustracji wed ug podanych cech, 
przeliczenie i okre lenie ilo ci elementów: ptaków, ludzi, zwierz t.

Przeliczanie elementów

Roz ó  na dywanie ró ne przedmioty : lornetk , przewodnik 
przyrodniczy, o ówek, notes, lup , pude ko, aparat fotograficzny 
oraz inne niepotrzebne na wypraw  do parku. Pole  okre lenie: 
funkcji wybranych przedmiotów oraz ich przeznaczenie, 
czynno ci wykonywanych przez m odego badacza.

Tajemnicze przedmioty

lornetk , przewodnik przyrodniczy, 
o ówek, notes, lup , pude ko,  
aparat fotograficzny oraz inne rzeczy 
potrzebne na wypraw  do parku, 
kart  pracy nr 14,  
album ro lin i zwierz t,  
szary papier, 
utwory "Lot trzmiela" i "Taniec muszek". 

Okre l cel wyj cia do parku. Przygotuj ma ych badaczy przyrody 
do zaj  w plenerze, poprzez przejrzenie albumów, przewodników 
po wiecie ro lin i zwierz t, wskazanie ro lin i zwierz t 
wyst puj cych w parku, wymy lenie zabaw mo liwych do 
realizacji w parku. Przyk adowa zabawa - nas uchiwanie odg osów.

Przygotowanie  
do wyprawy 4.3 Planujemy 

jesienny spacer
Dokonaj wspólnego wyboru rzeczy niezb dnych do zabrania  
na zaj cia w plenerze. Pole  wype nienie Karty pracy numer 14 
„Przygotowujemy si  do wycieczki". 
Utwórz wspólnie z dzie mi list  przedmiotów niezb dnych   
w przyborniku m odego badacza przyrody. 

Przybornik m odego 
badacza przyrody

lup , 
lusterko.

Omów w jaki sposób nale y si  ubra  ze wzgl du na por  roku, 
pogod  i wygod . Pogadanka

Ustal zasady zachowania si  podczas wycieczki do parku: 
marsz w kolumnie, reagowanie na umówiony sygna  d wi kowy,  
trzymanie si  grupy, pilnowanie swoich rzeczy.  
Zwró  uwag  na to by dzieci nie prowadzi y rozmów z obcymi  
i nie dotyka y/ jad y  owoców z nieznanego im krzewu/ drzewa.

Ustalenie zasad

Odtwórz utwory: „Lot trzmiela" M. Rimskiego-Korsakowa, „Taniec 
muszek"J. Garzteckiej. Zadaj pytania: „Jak  w muzyce 
przedstawiony jest owad?",  „Jaki instrument udaje owada?", „Czy 
muzyczny owad lata szybko czy wolno?", „Czy wydaje d wi ki  
ciche/g o ne?". Pole  wykonanie improwizacji ruchowej do muzyki.

Utwory muzyczne „Nasz elementarz", strona 30 i 31.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Sprawd  stopie  przygotowania dzieci do wyj cia w plener. 
Przypomnij zasady zachowania si  podczas wycieczki. 
Rozdaj mapki. Wyja nij symbole. 
Zainicjuj spontaniczne wypowiedzi o parku na podstawie 
bie cych prze y .

Przygotowanie  
do wyj cia w teren Po co ludzie chodz  do parku? 

Wyobra  sobie, e jeste  w parku. Co 
s yszysz? Jakie kolory widzisz? 
Gdyby  prowadzi  audycj  radiow  jak 
na ladowa by  d wi ki parku?

Ucze : 
wypowiada si  spontanicznie o parku na 
podstawie w asnych prze y , tworzy zbiory 
skarbów le nych, czy li  z drzewem,  
mierzy obwód drzewa, okre la s yszany d wi k, 
odszukuje wskazane kolory, poprawnie wykonuje 
polecenia zwi zane z orientacj  przestrzenn .

 
Zapro  dzieci w do wspólnej zabawy na orientacj  przestrzenn . 
Wydawaj polecenia. Przyk ad: dwa kroki w prawo, jeden w lewo. 
Pole  oszacowanie ci aru poprzez porównywanie.  
Przyk ad: woreczek z kasztanami i woreczek z li mi.

Matematyka 
w plenerze

Og o  konkurs.   
Rozdaj dzieciom kartki ró nego koloru.  
Zadaniem dzieci jest odszukanie otrzymanych kolorów w ró nych 
elementach przyrody i okre lenie ich nazwy.

Liczenie kolorów

karty pracy numer 15 i 16  
(odznaki, mapki), 
woreczki, 
kartki z otworem na nos dla dzieci, 
kredki pastelowe. 

Pole : 
obserwacj  i nazywanie ro lin w parku. 
zbieranie materia u przyrodniczego, 
grupowanie li ci wed ug kolorów, czenie li cia z nazw  drzewa,  
patrzenie przez rozstawione nogi.

Lusterkowe obserwacje
4.4 W parku

Pole : 
badanie grubo ci kory,  
dokonywanie pomiarów obwodu drzewa sznurkiem, 
okre lanie faktury pnia drzewa, kory, 
przy o enie kartki do pnia drzewa i zamalowanie jej pastel .

Zmys  dotyku

Og o  konkurs na najlepsze ucho. 
Zadaniem dzieci jest okre lenie nazwami us yszane d wi ki. Konkurs

Przeprowad  wiczenia ortofoniczne wykorzystuj c  
do tego szelest li ci, szum wiatru i poruszaj cych si  li ci. wiczenia ortofoniczne

Przeprowad  wiczenia z w chem, przy zas oni tych oczach. 
Zadaniem dzieci jest rozpoznanie za pomoc  w chu 
poszczególnych elementów natury: owocu, li ci, gar ci ziemi.

Jak to pachnie?

zastanów si  co zrobisz z jesiennych 
skarbów przyniesionych ze spaceru.

Zapro  dzieci do udzia u w zabawach dowolnych na sprz tach. 
Przypomnij o zasadach bezpiecznej zabawy na placu zabaw. 
Zach  dzieci do wspólnego truchtu w terenie otwartym 
z pokonywaniem naturalnych przeszkód. 
Wr cz wszystkim dzieciom odznaki M odego Badacza Przyrody.

Odznaki
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Powitaj dzieci przy piosence „Wszyscy s ". 
Zgromad  na dywanie jesienne skarby przyniesione ze spaceru. 
Zainicjuj rozmow  na ich temat.  
 

Powitanie
Czym si  ró ni  jesienne skarby od skarbów 
piratów? 
Co schowa by  do skrzyni ze skarbami? 
Komu pierwszemu powiedzia by ,  
e znalaz e  skarb?

Ucze : 
segreguje i przelicza jesienne skarby, 
uk ada rytmy z materia ów przyrodniczych, 
odpowiada na pytania dotycz ce wys uchanego 
opowiadania, tworzy improwizacje ruchowe do 
piosenki „Jesienne li cie", pisze cyfr  1, wykonuje 
prace plastyczne z materia ów przyrodniczych.

Pole :  
posegregowanie, przeliczenie i porównanie ich ilo ci, 
u o enie rytmów z materia ów przyrodniczych.  
Zwró  uwag  na pojedynczy li  d bu.

Jesienne skarby

Przeczytaj opowiadanie „Przygody d bowego listka". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat jego tre ci. 
 

Przygody  
d bowego listka

jesienne skarby, 
chust  animacyjn , 
ilustracj  do wierszyka  
„Kto si  z nami lubi bawi ", 
wzór cyfry 1.

Zapro  do wicze  usprawniaj cych orientacj  w schemacie cia a. 
Ustaw dzieci w szeregu. Wydaj polecenia. Przyk ad: podnie  
praw  r k , chwy  si  ni  za lewe ucho, lewe kolano. 
Zadania mo na wykonywa  przy muzyce.

Orientacja w schemacie 
cia a 4.5 Jesienne 

skarby i liczba 1
Zapro  do wicze  kszta tuj cych orientacj  w przestrzeni. 
Zadaniem dzieci jest swobodnie poruszanie si  po sali.  
Na umówiony pole  by zatrzyma y si  i wyci gn y w bok praw  
r k . W ten sposób sprawdz , co lub kto znajduje si  obok nich.

Orientacja w przestrzeni

jesienne skarby:  
szyszki, o dzie, kasztany 
plastelin , 
wyka aczki, 
nakr tki od butelek.

Pole  by dzieci usiad y w kr gu, na rodku którego umie  
ilustracj  wierszyka. Przeczytaj wiersz „Kto si  lubi z nami bawi ”. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat jego tre ci. 

Wierszyk

Zapro  do wicze  ruchowych, kszta tuj cych du  i ma  
motoryk . Pole  by dzieci biega y po sali. Na umówiony sygna  
maj  za zadanie skaka  na jednej nodze. Popro  by dzieci usiad y 
na dywanie. Podaj liczby od 1 do 5. Zadaniem dzieci jest 
wskazan  liczb  palców ka dej s oni stuka  po pod odze.

Ma a i du a motoryka

Zapro  dzieci do wicze  ruchowo – s uchowo – wzrokowych. 
Pole  by dzieci mówi y rytmicznie wierszyk  i na przemian 2 razy 
klaska y i 2 razy uderza y w uda. Zaprezentuj cyfr  1, wspólnie 
powiedz rytmicznie wierszyk. Zadaniem dzieci jest napisanie 
palcem cyfry 1 na materia ach o ró nej fakturze typu piasek, kasza

Ruch - s uch - wzrok umie : 
ilustracj  do wierszyka, 
wzór cyfry 1.

„Nasz elementarz", strona 32 i 33. napisz cyfr  1.

narysuj jeden jesienny skarb  
pod napisan  cyfr  1.

Odtwórz piosenk  „Jesienne li cie". Zach  dzieci do wykonania 
improwizacji ruchowych do piosenki z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej. Pole  wykonanie pracy plastycznej  
z wykorzystaniem jesiennych skarbów.  
Stwórz wspólnie wystaw  prac. Po egnaj dzieci w kr gu „Iskierk ."

Jesienne li cie
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Opowiadanie tre ci ilustracji. Czytanie zda . Pisanie sylab.  
Wprowadzenie i nauka pisania liter „m", „M" oraz „t", „T". 
Fragment ksi ki „Nasza mama czarodziejka”J. Papuzi ska. 
Odró nianie zdarze  ba niowych od realistycznych.  
Swobodne wypowiedzi dzieci o swoich ojcach.  
Wymowa g oski „t”. Wykonanie kartek do „Albumu liter". 

 
Ustalanie na kartce papieru kierunku i po o enia.  
Utrwalenie zwrotów: „góra strony", „dó  strony",  
„lewa strona", „prawa strona", „po lewej", „po prawej". 
Grupowanie i przeliczanie elementów.

5.1 „M" jak mama

 
Spontaniczne wypowiedzi na temat swojej mamy. 
Wprowadzenie liter „m", „M".  
Analiza i synteza wyrazów z g osk  „m".  
Czytanie wyrazów zawieraj cych poznane litery. 

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter „m", „M". 
Tworzenie albumu liter z liter  „m", „M". 
Wykonanie obrazka dla mamy z u yciem 
kolorowych plam i kresek.

Rozpoznawanie kolorów.  
Zjawisko powstawania cienia i zabawy z jego udzia em. 
Ro liny pokojowe - kaktusy.  
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania:  
„Czego potrzebuj  ro liny ci te do ycia?" 
„Jak jesie  pomalowa a ogród?".

5.2 „T" jak tata

 
Swobodne wypowiedzi na temat taty i jego hobby. 
Wprowadzenie liter „t", „T".  
Analiza i synteza wyrazów z g osk  „t".  

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter „t", „T". 
Tworzenie „Albumu liter" z liter  „t", „T".  
Czytanie wyrazów i prostych zda .  
Rola babci i dziadka w rodzinie. 
Szacunek dla osób starszych.  
Ro liny pokojowe w naszym otoczeniu.

Moja mama i formy sp dzania z ni  czasu.  
Kszta towanie szacunku do osób starszych.  
Dziecko jako cz onek rodziny. ycie i praca w domu. 
Mój tata i formy sp dzania z nim czasu. 
Praca ludzi w ró nych zawodach. Rodzaje zachowa . 

5. Moja rodzina
5.3 „I" jak irys

 
Swobodne wypowiedzi na temat pracy kwiaciarki   
i ogrodników. Wprowadzenie liter „i", „I".  
Analiza i synteza wyrazów z g osk  „i".  
Czytanie wyrazów i prostych zda .  
Tworzenie  „Albumu liter” z liter  „i", „I".  

wiczenia w kszta tnym pisaniu poznanych liter. 
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: 
„Czego potrzebuj  do ycia ro liny ci te?"

Piosenka Majki Je owskiej ,,A ja kocham swoj  mam ".  
Piosenki o mamie i tacie z repertuaru dzieci cego. 
Zabawy muzyczno - ruchowe.  
Sposoby gry na instrumentach perkusyjnych. 

Wykonanie obrazka dla mamy technik  plam i kresek. 
Zorganizowanie wystawy prac.  
Wprowadzenie nazw: „sztaluga", „p dzel", „paleta", „rama".  
Wykonanie ilustracji do fragmentu lektury ,,Nasza mama 
czarodziejka". Wykonanie postaci mamy lub ksi yca  
do teatrzyku kukie kowego.

5.4 „Nasza mama 
czarodziejka"

Spotkanie z lektur  ,,Nasza mama czarodziejka - 
Jak nasza mama odczarowa a wielkoluda". 
Wypowiedzi na temat tre ci poznanej lektury. 
Wyró nianie scen realnych i fantastycznych. 
Porz dkowanie wydarze  w historii obrazkowej. 
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Co 
spowodowa o, e ch opiec sta  si  wielkoludem?". 
Wykonanie ilustracji do lektury  
,,Wielkolud w parku".

Skojarzenia 
Super-Bohaterowie 
Domowi Supe - Bohaterowie 

Projektowanie sukienki dla mamy. 
Wype nianie kolorami konturów sukienki.  
Korzystanie z wyszukiwarki Google 
(ogl danie zdj  ró nych gatunków irysów).

5.5 Kolejne przygody 
naszej mamy

Spotkanie z kolejnymi dwoma rozdzia ami lektury 
,,Nasza mama czarodziejka".  
Spontaniczne wypowiedzi na temat przygody         
z ksi ycem i na morzu. 
Wyró nianie scen realnych i fantastycznych. 
Wykonanie kukie ki. 
Odgrywanie scenek w teatrzyku kukie kowym.    

 
wiczenia kszta tuj ce. 

Przyjmowanie pozycji wyj ciowych rednich i niskich. 
Zabawy z pi k  w tym: toczenie praw  i lew  r k , rzut pi k  
o cian , chwyt pi ki obur cz.
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5

1

Skojarzenia

2

Super-Bohaterowie

3

Domowi 
Super-Bohaterowie

sznurek 
zapoznaj si  z opisem techniki skojarze

zapoznaj si  z opisem techniki twórczego my lenia 
Super-Bohaterowie 
rysunki znanych Super-Bohaterów

Do czego mo e s u y  sznurek? Skojarzenia - jak mo na najkrócej po czy  ze 
sob  te s owa? (np. jab ko - tablica, drzwi - 
serwetka, sznurek - s o )

Sk d bior  si  kamienie w bucie?

Skojarzenia 
gwiazda

Zadaniem dzieci b dzie wspólne stworzenie 
gwiazdy skojarze . Jedna osoba staje na 
rodku kr gu i mówi jakie  s owo. Mo esz 

powiedzie  na przyk ad: "Kiedy s yszysz 
s owo...., jaki inny wyraz przychodzi ci na my l?

Super- 
Bohaterowie

Dzieci siedz c w awkach wymieniaj , jakich 
znaj  Super-Bohaterów. Zapisz je na tablicy w 
formie mapy my li. Do cz do niej przygotowane 
rysunki. Wypiszcie dok adnie, jakimi 
zdolno ciami dysponuj  Super-Bohaterowie.

... jest domowym 
s-b, bo ...

Zach  dzieci do zastanowienia si  nad tym, 
czy MAMA/TATA jest podobna/podobny do 
super-bohatera? Po krótkiej dyskusji popro  
uczniów o uzupe nienie zdania "......... jest 
domowym super-bohaterem, bo .........".

Skojarzenia 
gwiazda

Powtórz wiczenie kilka razy. Mo esz zacz  od 
s ów: tort, gra, li  itd. Aby dzieci by y bardziej 
zaanga owane w wiczenie, mo ecie liczy , ile 
skojarze  uda o Wam si  utworzy  i próbowa  
"pobi  swój rekord" w kolejnej kolejce.

Zadaniem dzieci jest wymy lenie, w jaki sposób 
poradziliby sobie z ró nymi problemami 
wymienieni wcze niej Super-Bohaterowie. Im 
odpowiedzi b d  bardziej pomys owe, zabawne, 
tym lepiej! Zaproponuj swoje problemy dla S-B.

S-B rozwi zuj  
problemy

Odpowiedzi 
typowe

Domowymi super-bohaterami mog  by  nie 
tylko rodzice, ale równie  dziadkowie, czy 
zwierz ta lub dalekie wujostwo. Niech dzieci 
postaraj  si  znale  inne cechy oprócz 
typowych, jak: "tata naprawia wszystko w domu"

Skojarzenia 
a cuch

Przyk ady
Uczestnicy siedz  w kr gu. Rozpoczynaj ca 
osoba podaje jedno (oboj tnie jakie) s owo. Jej 
s siad mówi, co kojarzy mu si  z tym wyrazem, 
nast pny ucze  podaje skojarzenie do s owa 
swojego poprzednika itd.

W twoim pokoju panuje okropny ba agan, a 
w a nie przed chwil  dzwoni a mama, e 
wcze niej dzi  wraca z pracy. Jak upora  si  z 
takim nieporz dkiem w pi  minut?

"Mój pies jest s-b, bo potrafi wszystkich 
roz mieszy ", "Mój tata jest s-b, bo potrafi 
zapakowa  na wakacje pi cioosobow  rodzin  
do ma ego samochodu", "Ja jestem s-b, bo nikt 
nie potrafi tak wszystkich zdenerwowa  jak ja!"

Problem 1

Uczestnicy siedz  w kilkuosobowych rz dach. 
Podaj pierwszym osobom w rz dach pierwsze 
s owo a cucha. Kolejne skojarzenia dzieci b d  
przekazywa y sobie po kolei do ucha. Czy 
ostatnie s owa w a cuchach powtórzy y si ?

Skojarzenia 
g uchy telefon

Problem 2
Zapowiada  si  wspania y dzie . Zamiast 
siedzie  kilka godzin w szkole mieli cie dzi  
pój  na wycieczk  do lasu. Jednak od samego 
rana wieje i leje. Pani powiedzia a, e nigdzie 
nie wyjdziecie, bo wszyscy si  przezi bi ...

Praca w grupach Dzielimy klas  na cztero- pi cioosobowe grupy. 
W zespo ach tych dzieci b d  rozwi zywa y 
Problem miesi ca. Pierwszym zadaniem 
wszystkich dla grup jest ustalenie jednej rzeczy 
wspólnej dla wszystkich cz onków dru yny.
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania.

 Powitanie
Jakie znasz wyrazy ko cz ce si  liter  „m"? 
Jaki wyraz zaczynaj cy si  na „m" podoba ci 
si  najbardziej? 
Wymy l i powiedz zdanie, w którym jest jak 
najwi cej wyrazów na „m". 
Jaki przedmiot zaczynaj cy si  na „m" 
podarowa by  swojej mamie?

Ucze : 
wypowiada si  na temat ilustracji u ywaj c 
okre le : „pod", „nad", „obok", 
zna liter  „m", „M", 
samodzielnie odszukuje wyrazy z liter  „m", „M", 
czyta sylaby i wyrazy z liter  „m", „M", 
zna wierszyk „Obrazek".

Poka  zdj cia przedstawiaj ce mam , która wykonuje ró ne prace 
domowe. Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat zdj . 
Pole  zaprezentowanie zdj  przyniesionych przez dzieci. 
Zach  dzieci do udzielenia d u szych wypowiedzi.

Mama i jej prace

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku.  
Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów z liter  „m”, „M”. 
Zbuduj modelu wyrazu. 
Wspólnie nazwij obrazki i podziel wyrazy na sylaby i g oski. 
Zwró  uwag  na zapis imion wielk  liter .

Tajemnicza litera 

obrazki przedstawiaj ce 
mam  podczas wykonywania ró nych 
czynno ci w domu i posta  mamy, 
litery „m", „M" drukowane i pisane , 
kart  do ,,Albumu liter" z liter  „m", „M",  
strona numer 1 do 3, dla ka dego 
ucznia.

Odszukaj wspólnie w podr czniku litery ,,m", ,,M". 
Pole  wyklejenie wydzierank  z papieru kolorowego  
wydrukowanych na kartkach  liter ,,m", ,,M". 
Wspólnie przeczytaj wyrazy z podr cznika.

Drukowany obraz litery
5.1 „M" jak mama

Zapoznaj dzieci z obrazem pisanej litery ,,m", ,,M".  
Zaprezentuj prawid owy sposób pisania nowo poznanych liter. Pisany obraz litery

segregatory z koszulkami, 
kolorowe kartoniki do budowania 
modelu wyrazu, 
zdj cie swojej mamy.

Zapro  dzieci do wicze  pisania liter palcem po tablicy, nast pnie 
po awce. Pole  wykonanie kart do ,,Albumu liter" z poznanymi 
literami.

Nauka pisania liter

Pole  wklejenie do zeszytu obrazka z mam  oraz drukowanych  
i pisanych liter ,,m", ,,M". Popro  o kaligraficzne zapisanie  
w zeszycie poznanych liter.

Obrazek mamy i liter

Pole  wykonanie obrazka dla mamy z u yciem kresek i plam. 
Przeczytaj wspólnie, kilkakrotnie wierszyk ,,Obrazek". Praca plastyczna 

Wierszyk
umie :  
drukowane i pisane 
litery ,,m", ,,M" 
model wyrazu ,,mama", ,,Maja".

,,Nasz elementarz", strona 
32 - 33.

przyklej obrazek przedstawiaj cy 
mam  z podpisem, a tak e 
drukowane i pisane 
litery ,,m", ,,M".

przynie  do szko y wyci te z gazet 
zdj cia przedmiotów zaczynaj cych si  
na liter  ,,m" do ,,Albumu liter", 
 
kaligraficznie przepisz liter  ,,m", ,,M"  
oraz sylaby: ,,ma", ,,mo". 

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie
Jaki wyraz zaczyna si  i ko czy na „t"? 
Wymy l i powiedz zdanie, w którym  
jest jak najwi cej wyrazów z liter  „t" 
Jaki wyraz zaczynaj cy si  na „t" podoba si  
najbardziej twojemu tacie? 
Co przypomina literka „t"?

Ucze : 
zna liter  „t", „T", 
odszukuje wyrazy z liter  „t", „T" w tek cie, 
czyta sylaby i wyrazy z liter  „t", „T", 
wie, e zdanie rozpoczyna si  wielk  liter ,  
a ko czy kropk .Przedstaw obrazki z tat , który wykonuje ró ne prace. 

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na ich temat. 
Pole  zaprezentowanie przyniesionych przez dzieci zdj  taty. 
Zwró  uwag  na poprawno  udzielonych wypowiedzi.

Pogadanka

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku. 
Przeprowad  analiz  i syntez  innych wyrazów z liter  t", T". 
Pole  nazwanie obrazków i dokonanie podzia u wyrazów  
na sylaby i g oski. Zwró  uwag  na poprawny zapis imion wielk   
liter .

Tajemnicya

obrazki z tat  wykonuj cym jak  prac  
w domu i przedstawiaj ce posta  taty, 
obrazki z literami „t", „T" drukowanymi  
i pisanymi do wklejenia do zeszytu, 
model wyrazu „tata", „Tomek" 
karty do ,,Albumu liter" z liter  „t", „T",  
strona od numeru 1 do 3.

Pole  odszukanie w podr czniku liter ,,t", ,,T", a nast pnie 
pokolorowanie flamastrami wydrukowanych liter ,,t", ,,T".  
Popro  o odczytanie wyrazów i zda  w podr czniku.

Drukowany obraz litery
5.2  „T" jak tata

Zapoznaj dzieci z obrazem pisanej litery ,,t", ,,T". 
Zaprezentuj prawid owy sposób pisania litery. Pisany obraz litery

zdj cie swojego taty, 
segregator, 
koszulka do „Albumu liter".

Zapro  do wicze  pisania nowych liter palcem po tablicy potem  
po awce. Pole  wykonanie kart do ,,Albumu liter". Nauka pisania 

Pole  wklejenie do zeszytu obrazka z tat , a tak e drukowanych  
i pisanych liter ,,t", ,,T". Popro  o kaligraficzne zapisanie liter  
w zeszycie. 

Obrazek 

Pole  wykonanie obrazka dla taty z u yciem kresek i plam. 
Przypomnij wierszyk ,,Obrazek". Praca plastyczna 

Wierszyk
umie : 
drukowane i pisane litery „t", „T", 
model wyrazu „tata", „Tomek".

,,Nasz elementarz", strona 
 34 - 35.

wklej obrazek przedstawiaj cy 
tat  z podpisem, a tak e 
drukowane i pisane litery „t", „T".

kaligraficznie przepisz sylaby: 
„to", „ta", „ot", „at" 
 
przynie  do szko y wyci te z gazet 
zdj cia przedstawiaj ce przedmioty 
zaczynaj ce si  na liter  „t".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie
Jaki wyraz zaczynaj cy si  na „i" podoba ci 
si  najbardziej? 
Który wyraz zaczynaj cy si  na  
„i" podarowa by  Twojemu tacie? 
Jakie przedmioty przypominaj  wygl dem 
literk  „i"?

Ucze : 
samodzielnie pisze liter  „i", „I" 
wskazuje liter  „i", „I" w wyrazach i tek cie, 
uk ada model wyrazów „irys", „Iwona", 
czyta wyrazy i proste zdania, 
wie czego potrzebuj  do ycia ro liny ci te.Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat bukietu.  

Zadaj pytania: 
„Jak si  nazywaj  kwiaty w bukiecie?", „Do czego s u y bukiet?",   
„Kto piel gnuje kwiaty?"„Czego potrzebuj  do ycia kwiaty ci te?". 

Pogadanka 

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku. 
Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów z liter  „i”, I”. 
Zbuduj wspólnie modelu wyrazu. Pole  nazwanie obrazków. 
Dokonaj wspólnie podzia u wyrazów na sylaby i g oski.  
Zwró  uwag  na zapis imion wielk  liter .

Tajemnicza litera

zdj cie lub obraz z bukietem irysów, 
obrazki z irysem, 
obrazki z liter  "i", "I" drukowane  
i pisane  do wklejenia do zeszytu, 
model wyrazu „irys", „Iwona", 
karty do ,,Albumu liter" z liter  „i", „I",  
strona od numeru 1 do 3.

Pole  odszukanie w podr czniku liter „i", „I", a nast pnie  
wyklejenie wydzierank  z kolorowych gazet liter nowo poznanymi 
literami. Popro  o odczytanie wyrazów i prostych zda .

Drukowany obraz litery
5.3 „I" jak irys

Poka  obraz pisanej litery „i", „I".  
Zaprezentuj prawid owy sposób pisania liter. Pisany obraz litery

segregatory z koszulk , 
kolorowe kartoniki do budowania 
modelu wyrazu.

Pole  napisanie litery palcem po tablicy, nast pnie po awce,  
a nast pnie wykonanie kart do ,,Albumu liter". Nauka pisania

Pole  wklejenie do zeszytu obrazka z irysem oraz drukowanych  
i pisanych liter „i", „I", a nast pnie kszta tne zapisanie liter  
w zeszycie.

Obrazek

Pole  wykonanie obrazka przedstawiaj cego kwiat - irys,  
technik  kresek i plam. Praca plastyczna umie : 

zdj cie lub obraz  
z bukietem irysów, 
model wyrazu „irys", 
model wyrazu „Iwona".

,,Nasz elementarz", strona 36. wklej: 
obrazek przedstawiaj cy kwiat 
irys z podpisem, 
drukowane i pisane litery „i", „I".

zapisz kaligraficznie: 
litery „i", „I", 
sylab „li", „mi", „ti", „it", „im", „il".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie
Co powiedzia by  wielkoludowi na placu 
zabaw? 
Co spodoba o ci si  najbardziej  
w przeczytanej ksi ce? 
Czy znasz inny sposób, aby zmieni  
wielkoluda w ch opca?

Ucze : 
zna przeczytany fragment / rozdzia  lektury,  
rozró nia sceny realne od fantastycznych, 
przedstawia wybrany fragment lektury plastycznie, 
zna negatywne i pozytywne cechy zachowania, 
uk ada obrazki w ci g wydarze .Przeczytaj fragment lektury ,,Nasza mama czarodziejka",  

rozdzia  "Jak mama odczarowa a wielkoluda". Lektura

Zainicjuj spontaniczne wypowiedzi na temat wys uchanej lektury.

Pogadanka

lektur  J. Papuzi skiej  
,,Nasza mama czarodziejka", 
kolejne sceny historyjki obrazkowej  
do rozdzia u ,,Jak nasza mama 
odczarowa a wielkoluda" dla ka dego 
dziecka do wklejenia do zeszytu.

Podziel dzieci na grupy. 
Pole  by ka da z grup oddzieli a sceny fantastyczne od realnych. Zadanie grupowe

5.4 „Nasz mama 
czarodziejka"

Pole  wklejenie do zeszytu uporz dkowanego ci gu wydarze   
w obrazkach i nast pnie pokolorowanie ich. Praca plastyczna

kredki pastelowe.

Zadaj pytanie: 
„Co spowodowa o, e ch opiec sta  si  wielkoludem?" 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi.

Pogadanka

Pole  wskazanie negatywnych cech charakteru. 
Przyk ady: nad ty, zarozumia y, najm drzejszy, najwi kszy. Cechy charakteru

Pole  wykonanie ilustracji do przeczytanego rozdzia u.

Praca plastyczna u ó  kolejno obrazki zgodnie  
z kolejno ci  wydarze   
w rozdziale ,,Jak nasza mama 
odczarowa a wielkoluda".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
W jaki sposób ty naprawi by  ksi yc? 
Czy na ksi yc mo na wej  po drabinie? 
W czym pomaga wiat o ksi yca?

Ucze : 
rozumie s uchany tekst, 
wypowiada si  pe nymi zdaniami na temat 
wybranego fragmentu lektury, 
uwa nie s ucha wypowiedzi innych, 
odtwarza wybran  rol  w scence teatralnej, 
rozró nia sceny realne od fantastycznych.

Przeczytaj rozdzia  ,Jak nasza mama zreperowa a ksi yc", 
ksi ki "Nasza mama czarodziejka". Kolejny rozdzia

Zainicjuj spontaniczne wypowiedzi na temat lektury, 
Ustal wspólnie gdzie, kiedy i co przydarzy o si  ksi ycowi? Ustalenie faktów

lektur  J. Papuzi skiej  
,,Nasza mama czarodziejka", 
szablony do wyci cia dla ka dego 
dziecka ksi yc i posta  mamy, 
parawan do teatrzyku kukie kowego.

Pole  wykonanie kukie ki: mamy lub ksi yca, wed ug instrukcji.

Kukie ka
5.5 Kolejne 

przygody mamy
Dokonaj wraz z dzie mi wyboru roli do odegrania w teatrzyku 
kukie kowym. Dobór roli

patyk do szasz yków, 
kolorowy papier, 
klej,  
no yczki.

Nadzoruj poprawno  ogrywanych przez dzieci ról w teatrzyku 
kukie kowym. Teatrzyk kukie kowy

Przeczytaj kolejny rozdzia  ,Jak nasza mama obroni a statek  
przed burz ", ksi ki "Nasza mama czarodziejka". Kolejny rozdzia

Podziel dzieci na grupy. 
Pole  dokonanie podzia u scena na realne i fantastyczne. Zadanie grupowe

wys uchaj przeczytany przez rodzica  
nast pny rozdzia u ,,Jak nasza mama 
hodowa a potwora".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Pisanie z pami ci wyrazów z poznanych liter.  
Korzystanie z instrukcji w podr czniku jako pomoc  
w rozwi zywaniu krzy ówek. Zabawy literami. Tworzenie  
historyjki obrazkowej. wiczenia w pisaniu z pami ci.  
Odczytywanie sylab, wyrazów i zda .  
Szukanie informacji w ró nych ród ach.   
Formy i okoliczno ci sk adania ycze . 

Porównywanie liczebno ci grup przedmiotów, dobieranie  
w pary i ich przeliczanie.  
Utrwalenie poj : „wy ej - ni ej", „dalej - bli ej".  
Rozbudzanie zainteresowa  w zabawach badawczych. 
Tworzenie zbiorów 2-elementowych na klockach „Liczby  
w kolorach" z uwzgl dnieniem: kszta tu, koloru, wielko ci.

6.1 Bawimy si  literami

Pisanie z pami ci wyrazów  z poznanych liter. 
wiczenia narz dów artykulacyjnych.  

Korzystanie z instrukcji w podr czniku jako pomoc 
w rozwi zywaniu krzy ówek. Zabawy literami - 
wymy lanie w asnych zagadek. Porównywanie 
liczebno ci grup przedmiotów, dobieranie w pary,  
i ich przeliczanie. Tworzenie kszta tów  
litero - podobnych z w asnego cia a, wst ek, 
klocków. Sposoby komunikowania si  bez u ycia 
liter. Odtwarzanie rytmów. Kalambury.

 
Jak dba  o zwierz ta domowe? 
Wyszukiwanie informacji w ró nych ród ach.  
Rodzaje kotów: domowe i dzikie.  
Zachowanie ostro no ci w kontaktach ze zwierz tami. 

6.2 „E" jak ekran

Wprowadzenie litery „E", „e" na podstawie  
wyrazu „ekran".  

wiczenia w pisaniu z pami ci.  
Odczytywanie sylab, wyrazów i zda .  
Wykonanie kartki do „Albumu liter".  
Tworzenie historyjki obrazkowej na dany temat.  
Nadawanie imion bohaterom historyjki.   
S uchanie wiersza „Mój kolega komputer".  
Pogadanka na temat ochrony wzroku i s uchu  
oraz rozs dnego korzystania z komputera.

 
Komu i kiedy wr czamy kwiaty?  
Stosowanie form i zwrotów grzeczno ciowych. 
Odpowiedzialno  za zwierz  domowe.  
Wspólne sp dzanie czasu wolnego z rodzin  i przyjació mi. 
Numer alarmowy 112. 

6. Zwierz ta 
domowe 6.3 „K", „y"  

jak kot i koty

Wypowiedzi dzieci o zabawach z kotem i kocich 
zwyczajach na podstawie w asnych do wiadcze . 
Wprowadzenie i nauka pisania liter k, K, y, Y.  
Wykonanie kartek do "Albumu liter". Kot               
w powiedzeniach i bajkach dla dzieci. 
Rozwi zywanie i uk adanie zagadek i rebusów       
o zwierz tach. O czym mo e ni  kot? - rozwijanie 
twórczej wyobra ni dziecka.wiczenia s uchowe i d wi kona ladowcze.  

S uchanie muzyki: „Kot i mysz" A. Goplanda - na fortepian, 
„Taniec kotów" z cyklu „Sny dzieci ce" B. Mazurka  
- muzyka elektroniczna ( ród o: Poradnik MEN).  
Gra na instrumentach perkusyjnych.   
Rytmy w zabawach muzyczno-ruchowych.

 
Zasady bezpiecze stwa w trakcie wycieczek rowerowych  
i pieszych  - dziecko na rowerze.   
Wykonanie klasowego plakatu na temat „Rodzina kotów". 
Projektowanie w asnego kasku na rower.  
Przygotowanie laurki z okazji Dnia Nauczyciela.

6.4 Spotkanie z liczb  2

Poszukiwanie informacji w ró nych ród ach. 
„Dlaczego balony unosz  si  w powietrzu?" 
Utrwalenie poj : „wy ej - ni ej", „dalej - bli ej".  
Rozbudzanie zainteresowa  uczniów poprzez 
zabawy badawcze. Tworzenie zbiorów 
2-elementowych na klockach „Liczby w kolorach" 
z uwzgl dnieniem: kszta tu, koloru, wielko ci.  
Tworzenie pyta  i logicznych odpowiedzi. 
Zasady bezpiecze stwa w trakcie wycieczek 
rowerowych.

Problem Miesi ca:Zaczynamy! 
 
Cechy Super-Bohatera 
 
Problem w problemie

 
Wyszukiwanie informacji w Internecie.  
Wykorzystanie pomocy multimedialnych (tablicy 
interaktywnej) do prezentacji omawianych tre ci.

6.5 Z bukietem ycze  
dla...

Dba o  o poprawno  wypowiedzi podczas 
uk adania prostych zda  w formie ycze .  
Zasady sk adania oraz przyjmowania ycze .  
Formy i okoliczno ci sk adania ycze .  
Stosowanie form grzeczno ciowych.  
Wykonanie laurki z okazji Dnia Nauczyciela.  
Zaprojektowanie kasku rowerowego.  
Gra zespo owa „Rajd rowerowy".    

 
Tor przeszkód z elementami skoczno ciowymi .  
Sztafety wielozadaniowe z elementami: 
marszu, biegu, skoku i czworakowania.  
Aktywne sp dzanie czasu wed ug zasady  
"Sport to zdrowie".  Zabawy zespo owe integruj ce grup .
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1 2 3

Historyjki 
obrazkowe

Wlaz  kotek na 
p otek

Czy te pary  
s  do pary?

po 5 ma ych karteczek dla ka dego 
uczestnika

ma y przedmiot (np. kamie , ma  
maskotk )

Ka de dziecko otrzymuje 5 ma ych 
karteczek. Na ka dej karteczce rysuje jedno 
ko o, z którego tworzy co  pomys owego, o 
czym nie pomy leliby inni uczniowie. 

Podobie stwa

kartk  z bloku technicznego poci t  na 4 
cz ci

Do czego podobna jest litera "I", a do 
czego "i"?

Sko owani?

Uczestnicy siadaj  w swoich grupach. 
Przegl daj  wszystkie karteczki. Odk adaj  
na bok rozwi zania, które si  powtórzy y. Ile 
oryginalnych pomys ów uda o im wspólnie 
si  wygenerowa ?

Podobie stwa 
c.d.

Gdyby  mog a/móg  by  jakim  
zwierz ciem, to jakim i dlaczego?

Co wyst puje w parach? (np. buty, 
skarpetki, ludzie dobieraja si  w pary, 
niektórzy mówi , e nieszcz cia)

Spo ród rozwi za  dru yna wybiera dwa 
dowolne obrazki. Przedstawione na nich 
obiekty b d  bohaterami stworzonej przez 
zespó  historyjki obrazkowej. Historyjka 
musi zmie ci  si  na czterech kartonikach. 

Wprowadzenie

O czym 
rozmawiaj  ze 
sob  buty

Ka dy chyba zna i potrafi za piewa  
piosenk  "Wlaz  kotek na p otek". Co by 
by o, gdyby mia a ona nie jedn , ale kilka 
zwrotek opowiadaj cych o ró nych innych 
zwierz tach?

Jedna osoba stoi w kole z zamkni tymi 
oczami. Pozostali podaj  sobie z r ki do 
r ki jaki  ma y przedmiot. Kiedy osoba w 
rodku powie "STOP", dziecko które trzyma 

w r ce przedmiot staje obok niej.

W grupie si a!

Zespo y nie numeruj  obrazków historyjki. 
Gdy wszyscy sko cz  prac , grupy 
wymieniaj  si  nawzajem swoimi 
historyjkami i staraj  si  odtworzy  
kolejno  historyjek kolegów.

Nowe zwrotki
Zadaniem ka dej dru yny jest stworzenie 
co najmniej trzech pomys owych i 
oryginalnych zwrotek do piosenki "Wlaz  
kotek na p otek". Ka da zwrotka powinna 
opowiada  o innym zwierz ciu.

Pozostali uczestnicy przygl daj  si  parze 
stoj cej w rodku i staraj  si  poda  jak 
najwi cej podobie stw mi dzy dzie mi. Nie 
tylko tych dotycz cych wygl du, ale te  
zainteresowa , rodziny itd.

Historyjki 
obrazkowe

Praca 
indywidualna

Praca w 
grupach

Aby prezentacja piosenki by a ciekawsza, 
dzieci mog  wykona  akompaniament 
u ywaj c cz ci swojego cia a (klaska , 
pstryka ). Zach  dzieci do twórczych 
poszukiwa  niezwyk ych d wi ków.

Buty najcz ciej wyst puj  parami. Ka dy 
lewy but ma swojego prawego 
odpowiednika. Sp dzaj  one ze sob  
mnóstwo czasu. Ca ymi dniami s  blisko 
siebie. O czym mog  ze sob  rozmawia ?

Uk adamy 
historyjki

Koncert
Na zako czenie ka dy zespó  piewa swoj  
wersj  piosenki. Zapro  dzieci do dyskusji 
na temat wykona  poszczególnych grup. 
Staraj si  podkre li  mocne strony ka dego 
zespo u.

Ka dy ucze  wymy la, a nast pnie 
prezentuje krótk  rozmow  mi dzy swoimi 
butami. 
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
W jaki sposób mo na zapisa  co  inaczej  
ni  za pomoc  liter? 
Jak porozumia by  si  z cz owiekiem 
pierwotnym? 

Ucze : 
rozpoznaje w liniaturze poznane litery  
(„a", „l", „o", „m", „i", „t"), 
samodzielnie pisze po czenia mi dzy nimi, 
potrafi skorzysta  z instrukcji z podr cznika 
do rozwi zania krzy ówki, 
wie jak odtworzy  rytm na instrumentach.

Zadaj dzieciom zagadki Iwonki. 
Pole  wymy lenie przez dzieci kolejnych zagadek. Zagadki

Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach doskonal cych  
narz dy artykulacyjne: „Gimnastyka buzi i j zyka". Gimnastyka buzi i j zyka

instrumenty perkusyjne,     
litery do manipulacji, 
ró nego rodzaju klocki z literami, 
has a do zabawy w „Kalambury", 
kolorowe tasiemki, 
tekst do pisania z pami ci, 
zagadki. 

Zapro  dzieci do zabawy w kalambury.

Kalambury
6.1 Bawimy si  

literami
Zapro  dzieci do zabawy dydaktycznej s owotwórczej.

Tworzenie s ów

klocki z literami,  
powycinane z czasopism litery, 
wst ki lub sznurek, 
kolorowe tasiemki.

Pole  utworzenie kszta tów literopodobnych z w asnego cia a  
wraz z wykorzystaniem „manipulacyjnych pomocy". Litery z cia a

Zapro  dzieci do gry na instrumentach perkusyjnych.

Instrumenty perkusyjne

Pole  prze wiczenie pisania z pami ci.

Pisanie z pami ci umie : 
poznane litery oraz proste wyrazy 
z nich u o one: „Ala", „Ola", 
„mama", „tata", „tama", „mata", 
„lata", „Lila", „mam".

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 39.

zapisz tre  zdania domowego.

po wiczy  pisowni  poznanych 
wyrazów,  
 
naucz si  czyta  wybran  zagadk  
z podr cznika na stronie 39.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Jak rozumiesz zdanie: „Twój mózg  
to najlepszy komputer"? 
Co to jest Internet? 
Sk d bierze si  „m dro " komputera? 
Jak brzmia a by twoja rozmowa, gdyby 
zabrak o g oski „e"?

Ucze : 
rozpoznaje w liniaturze litery „e", „E", 
samodzielnie pisze po czenia mi dzy literami, 
pisze imiona wielk  liter , wykonuje starannie 
kartk  do „Albumu liter", wymy la historyjki 
obrazkowe z logik  i chronologi  zdarze ,  
potrafi korzysta  z Internetu jako ród a informacji.

Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat sposobu korzystania przez  
dzieci z komputera. Zwró  uwag  na rol  komputera w yciu 
cz owieka oraz zagro enia dla naszego zdrowia. 

Komputer

Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat praktycznego 
wykorzystania Internetu jako ród a informacji. 
Zademonstruj zastosowanie tablicy interaktywnej  
jako „du ego ekranu".

Internet

karty do „Albumu liter" z liter  „E", „e", 
strona od numeru 1 do 4,  
dla ka dego dziecka, 
kartoniki do modelu wyrazu 
podstawowego,  
plansz  z wprowadzan  liter , 
tekst do pisania z pami ci.

Wprowad  liter  „e", „E". 
Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach z kszta tnego pisania liter.  
Pole  wykonanie karty do „Albumu liter".

Wprowadzenie litery
6.2 „E" jak ekran

Omów wspólnie historyjk  obrazkow  z podr cznika. 
Pole  samodzielne utworzenie w asnej historyjki obrazkowej. Historyjka obrazkowa

flamastry,  
klej, 
no yczki.

Popro  dzieci by zapisa y z pami ci podane zdanie. 
Zwró  uwag  na poprawno  zapisu imion wielk  liter . Nauka pisania

Pole  rozwi zanie rebusów.

Rebusy

Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach globalnego czytania 
wyrazów oraz doskonalenia logicznego my lenia. Logiczne my lenie umie : 

plansz  z wprowadzan  liter ,    
model wyrazu podstawowego, 
zdanie do zapisania z pami ci: 
„To  Emil i Ala. A tam lama."

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 44-45.

zapisz wzory liter oraz wyraz 
podstawowy, 
napisz podane zdanie z pami ci.

przygotuj zdj cie swojego kotka, 
poszukaj w czasopismach zdj cia 
ró nych kotów,  
przynie  ksi eczk  o kotku.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 
 

Powitanie
O czym ni ma y kotek? 
Co to jest sen? 
Jak wygl da dzie  z ycia kota? 
Co powiedzia by o tobie twój kot,  
gdyby potrafi  mówi ? 
 

Ucze : 
wie, w jaki sposób nale y opiekowa  si  kotem, 
wypowiada si  na temat zabaw z kotami, 
rozpoznaje liter  „k" i y", rozró nia w ród kotów 
gatunki domowe i dzikie, zna tytu y literatury  
o kotach, potrafi wskaza  zwyczaje kotów, 
zachowuje ostro no  w kontakcie z kotem.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat posiadanego przez 
dzieci kotka, zabaw i ciekawych przygód z nim zwi zanych. 
Pole  indywidualne zaprezentowanie kotka ze zdj cia. 
Utwórz wspólnie wystaw  klasow . 

Prezentacja

Pole  wyszukanie informacji na temat kotów w Internecie. 
Omów wyniki prac. Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat  
materia ów znalezionych przez dzieci.

Koty w Internecie

karty do „Albumu liter" od numeru  
1 do 4, model wyrazu podstawowego, 
plansze z wprowadzanymi literami 
„K",„k" i „Y",„y",  ilustracje z kotami 
materia y na tablic  multimedialn   
o kotach, rebusy z wyrazem „kot", 
przyk ady ksi eczek o kotach,  
obrazek kota, nagrania utworów 
 „Kot i mysz" i „Taniec kotów".Prezentuj przyk ady wyst powania kotów w literaturze dzieci cej. 

Wska  przyk ady znanych powiedze  na temat kotów. Literatura i powiedzenia
6.3 „K", „y"  

jak kot i koty
Wprowad  litery: „K", „k", „Y", „y", w oparciu o wyraz podstawowy 
„kot". Tajemnicze litery

zdj cie swojego kotka,   
wyci te zdj cia ró nych kotów,  
ksi eczka o kotku.

Pole : 
wykonanie kartek do „Albumu liter" z poznanymi literami, 
dokonanie zapisu zda  z pami ci w karcie liter numer 4. 

Nauka pisania litery

Pole  w ramach rozwijania twórczej wyobra ni dziecka 
wymy lenie odpowiedzi na pytanie z podr cznika. Wyobra nia dziecka

Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach s uchowych 
i d wi kona ladowczych. 
Odtwórz wybrane utwory muzyczne. 

wiczenia muzyczne umie : 
plansze wprowadzanych liter, 
model wyrazu podstawowego, 
zdj cia ró nych kotów, 
rebusy z wyrazem „kot",  
tytu y bajek z wyrazem „kot(y)".

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 46-47.

wklej: 
wzory wprowadzanych liter, 
wyrazy z poznanych liter, 
obrazek kotka do u o enia  
z papierowych puzzli.

przynie  balon do nadmuchania  
w klasie. 

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Co by by o, gdyby nie wynaleziono ko a? 
Jeste  balonem unosz cym si  w powietrzu. 
Co widzisz, jak si  czujesz? 
Dlaczego warto uprawia  sport? 
Jaki znasz atwy sposób zapami tania 
numeru 112?

Ucze : 
rozpoznaje cyfry: 1, 2 i przyporz dkowuje  
im odpowiedni  liczb  elementów, 
przelicza i podpisuje zbiory, 
zna zasady bezpiecze stwa podczas wycieczek, 
rozumie poj cie „aktywny wypoczynek", 
zna numer alarmowy 112.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku 
oraz w oparciu o w asne prze ycia.  
Omów zasady bezpiecze stwa podczas wycieczek rowerowych  
i pieszych.  
Zwró  uwag  na okoliczno ci korzystania z telefonu 112.

Zasady

Pole  utworzenie pyta  rozpoczynaj cych si  od s owa „ile". 
Dokonaj porówna  z zastosowaniem okre le : 
„bli ej - dalej", „wy ej - ni ej".

Porównywanie

kart  pracy numer 22 i 24, 
plansz  z wprowadzan  liczb  2, 
monet  2 z , 
kostk  do gry, 
liczmany do aspektu porz dkowego, 
liczby w kolorach,  
o  liczbow , 
do do wiadczenia: misk  z ciep  wod , 
butelk , balon i dost p do lodówki.Wyja nij poj cie „aktywny wypoczynek". 

Rozwi  znaczenie przys owia „W zdrowym ciele zdrowy duch". Przys owie
6.4 Spotkanie  

z liczb  2
Zadaj pytanie: „Dlaczego balony unosz  si  w powietrzu?" 
Pole  wyszukanie odpowiedzi w ró nych ród ach. Balony

balon do nadmuchania w klasie.

Przeprowad  do wiadczenie, które udzieli odpowiedzi na pytanie:  
„Jak nape ni  balon ciep ym powietrzem?" Do wiadczenie

Wprowad  liczb  2 we wszystkich aspektach. 

Tajemnicza liczba

Pole  wype nienie kart pracy numer 22 oraz 24.

Praca z podr cznikiem umie : 
plansz  z wprowadzan  liczb , 
plansz  z wizerunkiem rowerów  
plansz  z telefonami alarmowymi 
(g ównie z numerem 112).

"Nasz elementarz", cz  1, 
strona 48-49.

zanotuj wzór poznanej liczby.

wyczy  swój rower i wyposa  go  
w brakuj ce elementy odblaskowe.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Czy jest kto , kto nie ma swoich 
urodzin/imienin? 
W jakich momentach twoja pani lubi 
najbardziej swoj  prac ? 
Co jest przyjemniejsze: dawa  czy dostawa  
upominki?

Ucze :  
potrafi zaprojektowa  w sposób estetyczny  
i pomys owy kask rowerowy, 
tworzy proste yczenia stosownie do okazji, 
wie, komu, kiedy i w jaki sposób podaruje kwiaty, 
wspó pracuje zgodnie z zasadami z rówie nikami 
podczas gry planszowo-ruchowej. 

Pole  wykonanie laurki - kotka - z okazji Dnia Nauczyciela.

Praca plastyczna

Podziel dzieci na grupy. 
Popro  o przygotowanie i ustne zredagowanie ycze . Praca grupowa

karty pracy numer 25 i 26, 
„Kask rowerowy"/Gr  „Rajd rowerowy" 
opis gry, pomoce potrzebne  
do przeprowadzenia gry (butelk  wody 
mineralnej, kubeczki jednorazowe,  
znak zakazu, 2 strza ki wyci te  
z papieru, trójk t muzyczny), 
kask rowerowy, 
kamizelk  odblaskow .Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat : 

 „Komu, kiedy i w jaki sposób wr czamy bukiet lub sk adamy 
yczenia"? 

Bukiet kwiatów
6.5 Z bukietem 

ycze  do...
Omów zasady poprawnego zachowania si  
podczas sk adania ycze . yczenia

ró ne materia y do ozdobienia  
kasku rowerowego, 
kask rowerowy.

Pole  zaprojektowanie kasku rowerowego, a nast pnie 
wype nienie karty pracy numer 25. 
 

Kask rowerowy

Zapro  dzieci do udzia u w grze ruchowo - planszowej 
 „Rajd rowerowy". Gra

Pole  przepisanie tekstu z tablicy, a nast pnie przeprowadzenie 
kontroli kole e skiej poprawno ci wykonania zadania. Zadanie umie : 

ilustracje kasków rowerowych, 
tekst do wicze  w pi knym 
pisaniu:  
"Kto to? To Mlekotek.  
Kotek Toli i Tomka".

przepisz tekst z tablicy.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Wprowadzenie liter  „j",  „J". Nauka pisania nowych liter.  
Wykonanie kartki do  „Albumu liter".  
Czytanie i omawianie komiksu.  
Wype nianie tekstu w dymkach.  
Opowiadanie tre ci komiksu o przygodzie Kamila i Kamili. 
Tworzenie innego zako czenia.  
Rozmowa na temat ulubionych gier planszowych dzieci. 

Porównywanie liczebno ci grup przedmiotów, dobieranie     
w pary, przeliczanie.  Porównywanie:  „ma y - du y",    
„mniejszy - wi kszy:.  Uk adanie matematycznych 
opowiada . Wymy lanie zasad gry. Ustalenie strategii. 
Budowanie klasowej wagi z wieszaka i foliowych torebek. 
Porównywanie ci aru owoców na wadze wykonanej           
z wieszaka. Stosowanie okre le :  „ci szy",  „l ejszy". 

7.1 Sa atka owocowa - 
spotkanie z liter  „j",„J"

Wprowadzenie liter  „j",  „J". wiczenia: orientacji 
w schemacie cia a i przestrzeni, ruchowe, 
s uchowe, wzrokowe do piosenki "Jajko". 
Wykonanie kartki do "Albumu liter".  
Warto ci od ywcze owoców. Przeliczanie  
i porównywanie wielko ci owoców. Okre lenia:  
„ma y",  „du y",  „wi kszy", „mniejszy".  
Analiza i synteza sylabowo - g oskowa wyrazów. 
Wykonanie sa atki owocowej w grupach. Zasady 
bezpiecze stwa podczas pos ugiwania si  no em.

 
Rozpoznawanie i nazywanie owoców.  
Warto ci od ywcze owoców.  
Rozmowa o kosmosie. 

7.2 Porównywanie  
i wa enie

Rozmowa o sposobach wa enia przedmiotów        
i osób. Konstruowanie w parach wagi.  
Wa enie przedmiotów.  
U ywanie okre le :  „l ejszy",  „ci szy".  

wiczenia w pisaniu liter „j",  „J".  
Doskonalenie analizy i syntezy s uchowej 
wyrazów z g osk   „j".  
Kszta towanie zwinno ci - pe zanie, czo ganie i 
przechodzenie pod niskimi przeszkodami.

 
    
Wspó praca w tworzeniu regu  gry planszowej.  
Zasady wspó zawodnictwa.  
Przyjmowanie przegranej.  
Zdrowa rywalizacja. 

7. W kosmosie
7.3  „S" jak smok

Wprowadzenie litery  „s",  „S" na podstawie 
piosenki  „Smok". wiczenia ruchowe, s uchowe, 
wzrokowe do piosenki.  
Wykonanie kartki do  „Albumu liter".  
Lepienie smoka z plasteliny.  
Przeliczanie i porównywanie wielko ci smoków. 
Uk adanie zdania z rozsypanki wyrazowej.  
Nauka piosenki  „Smok".    

Zabawy muzyczne i ruchowe przy piosence  „Jajko".  
Nauka piosenki  „Smok".  
Taniec kosmitów przy d wi kach muzyki elektronicznej. 

    
Wykonanie smoka z plasteliny.  
Budowa smoczej planety, z wykorzystaniem ró nych 
rodków plastycznych.  

Pos ugiwanie si  no em. 

7.4 Kosmiczna 
przygoda

Czytanie kosmicznego komiksu.  
Uk adanie w asnego zako czenia.  
Pisanie imion. Przeliczanie liter w wyrazach. 
Stosowanie liczebników porz dkowych  
przy okre laniu miejsca litery w wyrazie. 
Tworzenie smoczej planety z wykorzystaniem 
ró nych rodków plastycznych.  
Taniec kosmitów do muzyki elektronicznej. 
Doskonalenie koordynacji ruchowej w le eniu  
na brzuchu i na plecach.

Kostium Super-Bohatera 
  
Prezent 
 
Super-Imi

    
Wyszukiwanie informacji w internecie.  
Gra w gry matematyczne przygotowane przez nauczyciela. 7.5 Gra planszowa 

- "W kosmosie"

Rozmowa na temat gry planszowej w oparciu       
o ilustracj  w  „Naszym elementarzu".  
Ustalenie czynno ci przy tworzeniu w asnej gry 
planszowej. Tworzenie kosmicznego opowiadania 
w oparciu o czytany komiks i zgromadzone 
ilustracje. Doskonalenie umiej tno ci liczenia  
w zakresie 6. Przestrzeganie kolejno ci podczas 
gry. wiczenie biegu po prostej ze zmian  tempa  
i kierunku. Nauka poruszania si  krokiem 
dostawnym w bok. wiczenia koordynacji. Naprzemianstronne  

ruchy ramion i nóg w le eniu na plecach i na brzuchu.  
Kszta towanie zwinno ci - pe zanie, czo ganie  
i przechodzenie pod niskimi przeszkodami.  
Bieg po prostej ze zmian  tempa i kierunku.  
Poruszanie si  krokiem dostawnym w bok. 
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To brzmi pysznie! Rakieta Lot rakiet

4 du e fotografie dowolnych, pysznie 
wygl daj cych potraw

sznurek, s omki do napojów (dla ka dej dru yny) brystol, fragment 
utworu "Muzyka na wodzie" - G. F. 
Handel, mi kki drucik

Potrawy mog  nazywa  si  zwyczajnie, np. 
"deser malinowy". Dzi ki takiej nazwie 
wiemy, co zamawiamy w restauracji, nie 
porusza ona jednak naszej wyobra ni... 

Wyruszamy! 
Zabawa 
ruchowa

10 kubeczków po jogurtach (ró nej 
wielko ci), foli  aluminiow , papier 
kolorowy, ta m  klej c , klej, no yczki

stworzon  na poprzednich zaj ciach 
rakiet , farby, g bki do mycia naczy , 
patyki, balony

Co mo na zrobi  ze skorupki jajka?

Wprowadzenie

Powie  fotografie potraw na tablicy. 
Zadaniem zespo ów jest wymy lenie 
pysznie brzmi cej nazwy dla ka dego 
dania. Na pocz tku zach  dzieci do 
wnikliwej obserwacji zdj .

Gdzie by a 
nasza rakieta?

Do czego mo e s u y  kubeczek po 
jogurcie?

Co mo e lata ?

Jakie kolory maj  potrawy? Z czym Wam 
si  kojarz ? Jakie s owa sprawiaj , e co  
wydaje si  smakowite? Dru yny pracuj  
wspólnie, by wymy li  jak najlepsz  nazw  
do ka dej fotografii.

Rakiety

Wspólne 
dzie o

Ka da dru yna ma za zadanie stworzy  
rakiet , która b dzie zbudowana z 
wszystkich 10 przyniesionych przez 
dru yn  kubeczków po jogurtach. 

Uczniowie na laduj  ruchami start rakiety: 
- wsiadamy do rakiety, zapinamy pasy, 
- adujemy silniki (uderzamy d o mi o uda), 
- odpalamy (podnosimy r ce do góry), 
- na laduj c lot siadamy w swoich grupach.

Zadanie

Zapisz propozycje nazw wszystkich dru yn 
pod odpowiednimi fotografiami. Nast pnie 
ka de dziecko stawia kropk , przy tytu ach, 
które najbardziej mu si  podobaj  (nie 
wolno g osowa  na swoje rozwi zanie).

Praca w 
grupach

Do wykonania rozwi zania dru yna mo e 
wykorzysta  równie  foli  aluminiow ,  
papier kolorowy, s omki do napojów, ta m  
klej c , sznurek, no yczki i klej. Zespo y 
wymy l  swojej rakiecie oryginaln  nazw .

Popro  uczniów o zamkni cie oczu i 
wyobra enie sobie, jakie miejsca mog a 
odwiedzi  ich rakieta. Jako t o muzyczne 
mo esz u y  np. fragmentu utworu 
"Muzyka na wodzie".

Praca w 
grupach

Niezwyk e 
"p dzle"

Nazwa rakiety - 
ograniczenia

Nazwa ta musi si  sk ada  wy cznie z liter, 
które zosta y poznane na lekcjach (a, l, o, 
m, t, i, e, k, y, j, s). Musi ona sk ada  si  z 
co najmniej 5 liter. Nazwa musi by  
umieszczona na rakiecie.

Ka dy uczestnik opowiada swojej dru ynie, 
co wyobrazi  sobie, kiedy mia  zamkni te 
oczy. Zespo y staraj  si  po czy  
wszystkie opowie ci w jedn  ca o  maluj c 
ilustracj  na arkuszu brystolu.

Konkurs na 
najlepsz  
nazw

Na co zwróci  
uwag

Zwracaj uwag  przede wszystkim na 
pomys owo  konstrukcji oraz pomys owo  
wykorzystania dost pnych materia ów. 
Wa na jest te  estetyka pracy oraz to, jak 
dru yna pracowa a razem.

Uczniowie nie maluj  jednak p dzlami, a 
przyniesionymi przez siebie g bkami, 
patykami i balonami. Na koniec, dru yna 
przyczepia drucikiem swoj  rakiet  do 
namalowanego obrazu.
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Jak rozumiesz przys owie "jajko m drzejsze 
od kury"? 
Dlaczego trzeba uwa nie pos ugiwa  si  
no em? 

Ucze :  
czyta proste wyrazy i zdania, 
wykonuje sa atk  owocow  wed ug instrukcji, 
dokonuje analizy i syntezy sylabowo-g oskowej 
wyrazów, 
pos uguje si  no em, 
przestrzega zasad bezpiecze stwa.

Zapro  dzieci do udzia u w zabawach. 
Pole  by swobodnie chodzi y po sali. Na umówiony sygna  
zatrzymuj  si  i witaj : prawymi ramionami, okciami, kolanami. 
Na sygna  zatrzymuj  si  i rozwi zuj  zagadk : czyje to jest jajo 
strusie, kacze albo kurze. Odtwórz piosenk  „Jajko".

Jajo

Zapro  do udzia u w zabawie. Dzieci spaceruj  po podwórku, 
szukaj c po ywienia. Chodz c unosz  wysoko kolana. Na znak – 
pianie koguta, zatrzymuj  si  i rozgrzebuj  ziemi , najpierw jedn , 
a potem drug  stop . Zwró  uwag  by palce obu d oni sk ada y 
tak, aby przypomina y dzioby ptaków.

R czne dziobanie

kartki w kszta cie jaja,  
piórka, 
kred , 
papierowe owoce, 
kartki do Albumu liter".

Popro  dzieci by stan y w kole, trzymaj c r ce na biodrach, 
piewaj c piosenk  i rytmicznie ko ysz c si . Na okrzyk „aj” 

akcentuj  uniesieniem r k nad g ow . piewaj piosenk  wybijaj c 
jej rytm, potrz saj c grzechotk  z jajka niespodzianki.

Aj!
7.1 Sa atka 
owocowa 

 
Zaprezentuj liter  „j”, „J”. Omów jej wygl d. Zapro  dzieci do 
wykonania wicze  w których pisz  liter  palcem po wzorze, 
powtarzaj  wiczenia ze piewem piosenki, piewaj  piosenk   
i pisz  liter  piórkiem w powietrzu/na wewn trznej stronie d oni.

wiczenia ruchowo - 
s uchowo-wzrokowe

grzechotki z jajek - niespodzianek, 
owoce,  
fartuszki,  
deski do krojenia, 
miseczki.

Pole  napisanie litery kred  na kartce w kszta cie jajka. 
Zwró  uwag  by dzieci podczas pisania piewa y piosenk . 
Popro  dzieci o powstanie. Rozdaj piórka, które k ad  na d oniach. 
Nast pnie pole  by dmuchn y w nie tak, aby unios y si   
w powietrzu.

Piórka

Pole  wykonanie kartki do „Albumu liter". Posad  dzieci w kr gu. 
Umie  na tablicy owoce. Zainicjuj rozmow  na temat tego czy  
wszystkie potrawy s  korzystne dla zdrowia. Zadaj pytanie: 
„Dlaczego powinni my je  du o owoców i warzyw". Wska  
dziecko, które z zamkni tymi oczami rozpozna i nazwie owoc. 

Owoce

Pole : 
porównanie wielko ci owoców i  ich przeliczenie. 
przeprowadzenie analizy sylabowo - g oskowej nazw 
zgromadzonych owoców.

Porównywanie umie : 
drukowane litery  „j",  „J" 
pisane litery  „j",  „J", 
model wyrazu  „jajko", 
model wyrazu  „Jola", 
owoce.

 „Nasz elementarz", strona 53 pisane litery  „j",  „J".

przynie : 
wieszak, woreczki foliowe, gumki 
po wicz kaligraficzny zapis nowo 
poznanej litery.

Podziel dzieci na grupy poprzez wylosowanie kartki z literami „o”, 
„a”, „t”, „i”. Przypomnij zasady pracy w grupach. Przeczytaj 
instrukcj  z podr cznika. Pole  przygotowanie produktów w 
grupach. Sprz tanie stanowisk. Degustacja.  
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ". 

Sa atka 
Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Jak zademonstrowa by  u ycie 
skonstruowanej dzisiaj wagi? 
Czego nie mo na zwa y ? 
Sk d wiesz, e co  jest lekkie a co  ci kie?

Ucze :  
porównuje liczebno ci grup przedmiotów,  
dobiera przedmioty w pary i je przelicza,  
konstruuje wag  z wieszaka i woreczków,   
porównuje wag  dwóch przedmiotów,   
pisze poprawnie litery „J", „j", 
pokonuje niskie przeszkody.

Popro  by dzieci usiad y w kr gu na dywanie.  
Po rodku kr gu ustaw tac  z naczyniami :  
talerzykami, kubkami, widelcami, no ami, y eczkami, owocami. 
Pole  porównanie liczebno ci grup przedmiotów, dobieranie ich  
w pary wraz z przeliczeniem.

Przeliczanie

Przy u yciu klasowej maskotki powiedz, e chcesz spakowa  
najl ejsze rzeczy do swojego plecaka, ale nie wiesz jak to  
sprawdzi  które s  lekkie. Pole  by dzieci przedstawi y swoje  
pomys y.

Lekkie i ci kie 
przedmioty

karty wicze  z literami „J", „j", 
tac  z: kubkami, sztu cami, 
owocami, talerzykami, 
maskotk  klasow .

Poka  dzieciom woreczki foliowe i wieszak.  
Zadaj pytanie: „Czy z tych przedmiotów mo na zrobi  wag ?". 
Zach  dzieci do podawania propozycji.  
Zainicjuj swobodn  rozmow  o sposobach wa enia przedmiotów  
i osób.

Sposoby wa enia 
przedmiotów 7.2 Porównywanie 

i wa enie
Podziel dzieci w pary. 
Pole  w ramach prac plastycznych wykonanie wagi. Waga

woreczki foliowe, 
wieszaki.

Zwa  przedmioty zgromadzone na tacy. 
Odszukaj wspólnie najl ejszy. Najl ejszy przedmiot

Pole : 
wype nienie kart wicze , doko czenie rysowania wzorów  
na jajkach, pisanie liter po ladzie i w liniaturze, 
odszukanie litery „j” w pl taninie liter, 
wybrzmiewanie g oski „j” w nag osie, wyg osie i ródg osie.

Nauka pisania liter

Zapro  dzieci do wicze  kszta tuj cych zwinno . 
Dzieci pe zaj , czo gaj  si  i przechodz  pod niskimi 
przeszkodami.

Zabawy ruchowe „Nasz elementarz", strona 54.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Pole  utworzenie kr gu. 
Powitaj dzieci piosenk  „Jak si  masz?" 
 
Zapro  do udzia u w wiczeniach usprawniaj cych orientacj   
w schemacie w asnego cia a.

Powitanie
Czy chcia by  mie  swojego w asnego 
smoka? Dlaczego? 
W czym smoki mog yby pomaga  dzieciom? 
A w czym doros ym?

Ucze : 
rozpoznaje i nazywa cz ci cia a, a tak e kierunki, 
odpowiada na pytania do tre ci piosenki, reaguje 
ruchem na umówiony sygna  d wi kowy, dzieli 
zdanie na sylaby, pisze litery „s", „S", znajduje  
„s" w s owach: bystry, dziarski, s odki, las, weso y, 
przelicza i porównuje wielko  smoków.

Pole  by dzieci stan y w rozsypce i wysun y do przodu lew  
r k . Nast pnie by dotkn y lewego ramienia, biodra i kolana, 
wykona y kilka wymachów lew  nog , sk onów z dotkni ciem 
lew  d oni  lewej stopy. Na zako czenie dzieci wskazuj  lew  
r k  w bok patrz c w innym kierunku

Orientacja w schemacie  
cia a

Zadaj zagadk :  „Nie potrzeba wiele czasu, by odgadn ,  
któ  to taki y  w jaskini pod Wawelem?". Zainicjuj swobodn  
rozmow  na temat wygl du smoków i ich prawdziwego istnienia. 

Smoki

woreczki, 
karty z wzorem litery „s", 
blok i mazaki, 
rozsypank  wyrazow   
dla ka dego dziecka, 
sok owocowy i kubki, 
karty wicze  z liter  „s" . 

Odtwórz piosenk  „Smok". Zainicjuj swobodne wypowiedzi  
na temat jej tre ci. Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach 
j zykowych. Pole  podzielenie sylab w zdaniu „Pewien smok lubi  
sok”, wyodr bnienie g oski s yszanej na pocz tku ka dego s owa. 
Ustal lokalizacj  litery „s” w s owach „bystry”, „las”.

Piosenka  
7.3 „S" jak smok

Roz ó  woreczki na dywanie. Pole  by dzieci swobodnie si  
pomi dzy nimi porusza y, wyobra aj c sobie e woreczki to jab ka, 
a dzieci to smoki, które przysz y do sadu po owoce na sok.  
Na sygna  zacznij zbiera  z dzie mi jab ka i nosi  je na g owie.

wiczenia ruchowe

plastelin .

Pole  by dzieci u o y y d onie tak by przypomina y paszcz  smoka. 
Za piewaj piosenk , w rytm której otwierane lub zamykane s   
"paszcze". Uderzaj rytmicznie pi ciami w dwa woreczki najpierw 
jednocze nie, a potem na przemian. 

Paszcza smoka

Zaprezentuj liter  „s”. Omów jej wygl d. Pole  napisanie litery „s” 
w nast puj cej kolejno ci palcem po wzorze, stop  po pod odze,  
grubym mazakiem, a potem o ówkiem na kartce. 
 

Tajemnicza litera

Pole  wykonanie zada  na karcie liter.  
Odtwórz instrumentaln  wersj  piosenki "Smok" lepi  z plasteliny 
sympatycznego smoka. Wystawa prac.   
Przeliczanie smoków, porównywanie wielko ci. Z rozsypanki 
wyrazowej uk adaj  zdanie: To jest smok. Wklejaj  je do zeszytu.

Zadanie umie : 
drukowane litery „s", „S", 
pisane litery „s", „S", 
model wyrazu „Smok", 
model wyrazu „sok".

napisz: 
litery „s", „S", 
zdanie z rozsypanki wyrazowej.

narysuj w zeszycie pod wklejonym 
zdaniem weso ego smoka, 
po wicz kaligraficzny zapis nowej 
litery.

Pole  wykonanie kart do „Albumu liter". Popro  o wypicie szklanki 
soku owocowego. 
Po egnaj dzieci piosenk  „Smok".  

Sok owocowy
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Powitaj dzieci w kr gu klasow  piewank  - powitank .

Powitanie
Co na pewno zabra by  ze sob , gdyby  
wyrusza  w kosmos? 
Jakie pytanie zada by , przeprowadzaj c 
wywiad ze smokiem-kosmit ? 
O co smok-kosmita móg by spyta  ciebie?

Ucze :  
uk ada z rozsypanki imiona, czyta komiks,  
tworzy w asne zako czenia opowiada ,  
pisze poprawnie imiona, liczy litery w wyrazach, 
porównuje wyrazy i stosuje liczebniki porz dkowe, 
ocenia swoje zaanga owanie i prac  w grupie, 
ilustruje ruchem muzyk  elektroniczn .

Na dywanie po ó  siedem kopert i postaw globus. Zdziwiony 
zajrzyj do rodka jednej z kopert i wysyp litery. Zwró  uwag   
na jedn  wielk  liter . Pole  wspólne u o enie wyrazu.  
Pozosta e koperty przydziel dzieciom podzielonym w pary.  
Ich zadaniem jest  u o enie wyrazu z rozsypanki literowej. 

Tajemnicze koperty

Odczytaj wspólnie u o one wyrazy. 
Zapytaj: „Jaki zwi zek mog  mie  te imiona z globusem?". Pytanie

koperty z literami imion smoków:  
Solo, Kati, Timo, Olo, Mati, LI, Emi, 
globus, 
karteczki z imionami smoków  
z podzia em na grupy, 
nagranie z muzyk  elektroniczn .

Podziel dzieci na role w których odczytuj  komiks. 
Pole  u o enie w asnego opowiadania przygód Kamila i Kamilii,  
z nowym zako czeniem.

Komiks
7.4 Kosmiczna 

przygoda
Pole  napisanie imion smoków, przeliczenie liter, porównanie ich  
ilo ci wyrazach  z u yciem okre le : „wi cej", „mniej". Popro   
o nazwanie miejsca litery w wyrazie poprzez zastosowanie 
liczebników porz dkowych.

Przeliczanie  
i porównywanie

no yczki, 
klej, 
kolorowy papier, 
ró nej wielko ci pude ka, 
sznurek, 
kolorowe nici, 
pojemniki po jogurtach.

Podziel dzieci na grupy, poprzez wylosowanie karteczek  
z imionami smoków. Pole  wybudowanie bajkowej smoczej 
planety wed ug w asnego pomys u. Zapro  do prezentacji efektów 
prac ka dej z grup. Podsumuj zaj cia. Omów zaanga owanie  
w prac  w grupie.

Smocza planeta

Zapro  do ta ca kosmitów przy muzyce elektronicznej

Taniec

Pole  wykonanie naprzemiennych ruchów ramion i nóg w pozycji  
najpierw le enia na plecach, a nast pnie na brzuchu. wiczenia koordynacji umie : 

imiona smoków, 
wyrazy do globalnego czytania 
„globus", „planeta".

„Nasz elementarz", 
strona 56, 57, 58, 59.

napisz imiona smoków.

napisz w zeszycie swoje propozycje 
kosmicznych imion.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitanie dzieci „Rakiet ". 
Popro  by dzieci usiad y w kr gu na dywanie. Powitanie

Któr  gr  planszow  lubisz najbardziej? 
Dlaczego? 
Dlaczego jest wa ne, by przestrzega  
kolejno ci ruchu w grze planszowej? 
O czym by aby twoja w asna gra planszowa?

Ucze : 
dokonuje syntezy wzrokowej wyrazów,  
uk ada opowiadanie o kosmosie, odmierza 
odleg o  za pomoc  klocka, uczestniczy w 
tworzeniu gry, przelicza w zakresie 6 
przestrzega swojej kolejno ci podczas gry, 
porusza si  krokiem dostawnym w bok.

Po ó  przed nimi kostki do gry, pionki i arkusz szarego papieru, 
litery tworz ce wyrazy: START, META, ilustracje: statku 
kosmicznego, planet, kosmitów, smoków. 
Zapytaj: „Co mo na zrobi  z tych rzeczy?".  

Pogadanka

Obejrzyj i omów gry planszow  z podr cznika.  
Ustal wspólnie kolejno  dzia a  przy tworzeniu gry planszowej: 
1. temat gry planszowej, 
2. rysowanie toru, chodniczka, 
3. rysowanie okienek na torze (równych jednakowo odmierzonych)

Etapy tworzenia gry 
cz.1

du y arkusz szarego papieru, 
kostki do gry, 
pionki, 
ilustracje:  
statku kosmicznego, kosmitów, 
planet, smoków, 
klasow  maskotk .

4. zaznaczenie STARTU i METY wyrazami z rozsypanki literowej, 
5. ilustracja rakiety na STARCIE  
6. okre lenie pu apek i premii.

Etapy tworzenia gry 
cz.2 7.5 Gra planszowa 

„W kosmosie"
Wspólnie utwórz gr  planszow  z jednoczesnym u o eniem 
opowie ci kosmicznej.  
Podziel dzieci na dwie grupy poprzez losowanie karteczek  
z cyframi 1 i 2. 

Gra planszowa

Zapro  do udzia u w grze. Ka dej grupie przeka  kostk  do gry  
i pionek. Pole  by kolejno rzuca y kostk  i szybko liczy y kropki.  
Wyniki podaj  swojemu przedstawicielowi, który przesuwa 
pionek do przodu o tyle p ytek, ile by o kropek na kostce.

Gra w gr

Zapro  dzieci do biegu kosmitów.  
Pole  wykonanie biegu po prostej ze zmian  tempa i kierunku, 
nast pnie krokiem dostawnym w bo. 
 

wiczenia ruchowe

Zadaj pytania przy u yciu klasowej maskotki: 
„Co Ci si  dzisiaj podoba o na zaj ciach?" 
„Co by  chcia  zmieni ?" 
„Z czym mia e  trudno ci?". 

Pytania „Nasz elementarz", strona 60 i 61. narysuj zbiór jedno - elementowy 
i dwu - elementowy, 
napisz cyfry 1 i 2.

Po egnanie „Rakiet ".

Po egnanie
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i edukacja 

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja
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Swobodne rozmowy o domu jako budynku. Wprowadzenie  
i nauka pisania liter ,,d", ,,D". Utrata d wi czno ci na ko cu 
wyrazu – czujno  ortograficzna. Wykonanie kartki  
do „Albumu liter”. Czytanie: tekstu z podr cznika, napisów, 
szyldów w czasie spaceru. Rozmowy o domu: czy dom to 
tylko budynek? S uchanie i rozmowa o tre ci „Bajki o trzech 
winkach”.  wiczenia pami ci s uchowej – odg osy domu. 

 
Porz dkowanie grup przedmiotów w taki sposób,  
e w ka dym nast pnym zbiorze jest o jeden przedmiot 

wi cej. Wprowadzenie liczby 3. Nauka pisania cyfry 3. 
Szacowanie ilo ci, przeliczanie elementów. 

8.1 ,,D" jak dom

 
Wypowiedzi na temat domów, w których 
mieszkaj  uczniowie i na temat ilustracji  
w podr czniku. Wprowadzenie liter ,,d", ,,D". 
Analiza i synteza wyrazów z g osk  ,,d". 
Tworzenie strony do ,,Albumu z literami". 

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter ,,d", ,,D". 
Czytanie wyrazów i zda  z poznanymi literami. 
Pisanie z pami ci. Rola domu w yciu rodziny.

 
 
Spacer po okolicy. 
Obserwowanie i nazywanie domów ludzi i zwierz t.

8.2 Bajka o trzech 
winkach

 
G o ne czytanie ,,Bajki o trzech winkach". 
Wypowiedzi na temat przygód winek. 
Porz dkowanie wydarze  w historyjce 
obrazkowej.  
Wykonanie z plasteliny postaci winek.  
Przygotowanie wystawy prac.

 
Moja rodzina - mój dom.  
Znaczenie domu w yciu dzieci.  
Poszanowanie cudzej w asno ci.  
Domy ludzi w innych cz ciach wiata. 

8. W domu
8.3 Bezpieczny domek 

dla trzech winek

 
Opowiadanie przygotowanej ,,Bajki o trzech 
winkach". Spacer w okolicy szko y.  

Obserwacja domów ludzi i zwierz t.  
Wypowiedzi na temat zaobserwowanych 
podobie stw i ró nic domów.  
Znaczenie domów w yciu dzieci.  
Budowanie w grupach domu z pudel kartonowych. 
Nauka piosenki ,,Wybuduj  liczny domek".

 
Nauka piosenki ,,Wybuduj  liczny domek" .  
Nastrój w muzyce.  
Identyfikowanie w asnych nastrojów pod wp ywem s uchanej 
muzyki. Rytmizacja tekstu ,,Idzie rak..." z udzia em 
instrumentów perkusyjnych. 

 
 
Wykonanie budowli z pude  kartonowych.  
Lepienie winki z plasteliny.  
Kolorowanie historyjki obrazkowej.

8.4 Spotkanie z liczb  3 

 
 
Utrwalenie poj : ,,ile", ,,który", ,,gdzie". 
Przeliczanie elementów zbioru.  
Tworzenie zbiorów o okre lonej liczebno ci. 
Monografia liczby 3.  
Nauka pisania cyfry 3.  
Udzielanie odpowiedzi na pytania w podr czniku.

Schronienie 
 
Nasze przedstawienia 
 
Prezentujemy nasze rozwi zania

 
Rysowanie domku dla winek w programie PowerPaint. 

8.5 ,,R" jak rak

 
Czytanie wiersza ,, Rak Makary".  
Wypowiedzi na temat tre ci wiersza i ilustracji. 
Wprowadzenie liter ,,r", ,,R". 
Analiza i synteza wyrazów z g osk  ,,r".  
Tworzenie strony do ,,Albumu z literami". 

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter ,,r", ,,R". 
Wyszukiwanie wyrazów rymuj cych si   
i uk adanie prostych wierszyków.   

 
wiczenia rzutne, podrzut i chwyt pi ki obur cz w miejscu, 

próby koz owania pi ki w miejscu jednor cz lub obur cz. 
wiczenia kszta tuj ce z przewag  wicze  gibko ciowych. 

Tor przeszkód z wykorzystaniem elementów 
zwinno ciowych. 



Pr
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Pr
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g

Pr
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g

dzieci dzieci dzieci

Przygotuj

..... ..... .....

Przygotuj Przygotuj

Rozgrzewka Rozgrzewka Rozgrzewka

 ..........
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8

1 2 3

Budujemy 
schronienie

Raz, dwa, trzy... 
czyli wyliczanki

G ówna bohaterka - 
literka

stoper, po jednej ma ej maskotce dla 
ka dego zespo u (powinny by  podobnej 
wielko ci), suszark  do w osów, latark

pude ko klamerek (spinaczy do bielizny) kartoniki z poznanymi ju  literami oraz 
(dla ka dej dru yny) arkusz szarego 
papieru

Rozdaj dru ynom maskotki. Ka dy zespó  
stworzy dla swojej zabawki schronienie 
(domek), które uchroni j  przed wiatrem 
(podmuchem suszarki) i s o cem ( wiat em 
latarki). 

Litery na 
zawo anie

stare gazety, patyczki do szasz yków, 
ta m  klej c , sznurek, plastelin

Czego nie wida , cho  wiadomo, e 
istnieje?

Schronienie

Na wykonanie tego zadania daj dru ynom 
dok adnie 15 minut. Do stworzenia 
rozwi zania dzieci mog  u y  wy cznie: 
starych gazet, patyczków do szasz yków, 
ta my klej cej, sznurka i plasteliny.

Krótkie 
przedstawienie

Co przypomina Ci cyfra "3". Czym 
mog aby by , gdyby j  powi kszy  lub 
zmniejszy ?

Gdyby  móg  by  jedn  z poznanych ju  
liter, któr  by  wybra  i dlaczego?

Obserwuj dok adnie wszystkie dru yny. 
Zwracaj szczególn  uwag  na wspó prac  
w dru ynie oraz to, jak przebiega praca w 
poszczególnych grupach.

Rym, czy nie 
rym?

Losowanie 
liter

Uczniowie chodz  swobodnie po sali. Kiedy 
us ysz  dwa rymuj ce si  s owa - klaszcz  
w d onie, a gdy us ysz  s owa, które si  nie 
rymuj  - staj  w bezruchu.

Dzieci dobieraj  si  w pary. Ka da para 
znajduje sobie troch  miejsca. Nauczyciel 
lub wybrany ucze  wykrzykuje poznane ju  
litery, a uczestnicy staraj  si  u o y  kszta t 
tych liter ze swoich cia .

Ograniczenia

Kiedy sko czy si  czas przetestuj ka de 
schronienie za pomoc  latarki i suszarki. 
Omówcie wszystkie rozwi zania. Co dzieci 
nast pnym razem zrobi yby inaczej, eby 
ich praca przebiega a jeszcze lepiej?

Podaj rym
N. stoi w rodku ko a trzymaj c pojemnik z 
klamerkami. Podaje jakie  s owo (np. p ot) 
wszyscy, którzy znaj  do niego rym 
podbiegaj  do n. Je li ich rym jest 
prawid owy, mog  przypi  sobie klamerk .

Zadaniem ka dej dru yny b dzie 
stworzenie krótkiego, humorystycznego 
przedstawienia, którego g ówn  bohaterk  
b dzie wylosowana przez cz onków zespo u 
litera.

Wspó praca

Wspó praca

Rymowanki - 
wyliczanki

Zapytaj uczniów, jakie znaj  wyliczanki. Czy 
one si  rymuj ? Jakie dzieci odnajduj  w 
nich rymy? Po co s  wyliczanki?

Ka dy zespó  losuje kartonik z liter . Strój 
dla g ównej bohaterki - literki uczestnicy 
wykonaj  z arkuszu szarego papieru. Mog  
zmienia  jego kszta t w dowolny sposób, 
ugniata , wycina . 

Co mo na by o 
zrobi  lepiej?

Praca w 
grupach

Zadaniem ka dej grupy jest wymy lenie 
krótkiej rymowanej wyliczanki. Nast pnie 
wszystkie zespo y prezentuj  wyniki swojej 
pracy ca ej klasie.

Zwró  uwag  na przebieg wspó pracy w 
ka dym zespole. W czasie przedstawie  
zapisz sobie, co najbardziej podoba o Ci si  
w ka dym rozwi zaniu. Zapytaj dzieci, co 
im najbardziej przypad o do gustu.



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Na jaki kolor pomalowa by  swój dom? 
Czy mo na zbudowa  dom na Ksi ycu?  
A na S o cu? 
Czy mo na zbudowa  wspólny dom dla kreta 
i ptaka?   
Jak nazwiesz dom na kó kach? A na wodzie?

Ucze : 
pisze kszta tnie liter  „d", „D", 
poprawnie czy nowe litery z innymi literami, 
wyró nia poznane litery w wyrazach, 
czyta globalnie wyrazy i proste zdania,  
wypowiada si  na temat domów ludzi i zwierz t, 
uwa nie s ucha wypowiedzi innych.

Zainicjuj spontaniczne wypowiedzi na temat domów w których  
mieszkaj  dzieci. Omów wspólnie ilustracje w podr czniku. 
Pole  udzielenie opowiedzi na pytania z podr cznika. 

Domy

Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów, w tym  
wyrazów z liter  „d", „D". Zbuduj wspólnie modele wyrazów. 
Pole  nazwanie obrazków, a tak e podzielenie wyrazów  
na sylaby i g oski. Zwró  uwag  na zapis imion wielk  liter . 

Tajemnicza litera

obrazki z domem, 
drukowane i pisane litery „d", „D"  
dla ka dego dziecka do wklejenia  
do zeszytu, 
karty do ,,Albumu liter" z liter  „d", „D",  
strona od numeru 1 do 3 dla ka dego 
dziecka.

Zapoznaj dzieci z obrazem drukowanej litery „d", „D". 
Pole  wyklejenie kolorowym papierem drukowanych nowych liter, 
a nast pnie przeczytanie wyrazów i zda  w podr czniku.

Drukowany obraz litery
8.1 „D" jak dom

Zapoznaj dzieci z obrazem pisanej litery „d", „D". 
Zaprezentuj prawid owy sposób pisania nowych liter. Pisany obraz litery

segregatory z koszulk , 
kolorowe kartoniki do budowania 
modelu wyrazu.

Zapro  do wspólnych wicze  doskonal cych nauk  pisania 
najpierw palcem po tablicy, nast pnie po awce. 
Pole  wykonanie kart ,,Albumu liter" z poznanymi literami. 

Nauka pisania

Pole  wklejenie do zeszytu obrazka z domem, a nast pnie 
wklejenie drukowanych i pisanych liter „d", „D". Popro   
o prze wiczenie kszta tnego pisania liter w zeszycie.

Nauka pisania litery cz.2

Popro  dzieci do zapisania z pami ci prostych zda  z liter  „d".

Zadanie umie : 
model wyrazu „dom", 
model wyrazu „Darek".

,,Nasz elementarz", strona 
 62 - 63.

wklej: 
obrazek przedstawiaj cy dom  
z podpisem, 
drukowane i pisane litery „d", „D", 
zapisz kaligraficznie liter  „d". 

kaligraficznie napisz litery „d", „D" 
oraz sylaby „do", „da", „di", „de". 

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci
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Powitanie piosenk  "Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp... Powitanie

W jakich bajkach wyst puje wilk? 
Czy wilk móg by zmieni  swoje  
z e zachowanie? 
Czy wilki maj  swoje domy? 
Co oznacza powiedzenie ,,wilk w owczej 
skórze"?

Ucze : 
s ucha uwa nie czytany tekst, 
wypowiada si  na temat tre ci bajki, 
uwa nie s ucha wypowiedzi innych, 
poprawnie uk ada obrazki w historyjk  obrazkow .

Przeczytaj na g os ,,Bajk  o trzech winkach".

Bajka

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat: 
przygód trzech winek, 
ilustracji w podr czniku. 
Zwró  uwag  na wypowiedzi pe nymi zdaniami.

Przygody trzech winek

obrazki kolejnych scenek z „Bajki  
o trzech winkach" dla ka dego 
dziecka.

Pole  uporz dowanie ci gu wydarze  w obrazkach.

Obrazki
8.2 Bajka o trzech 

winkach
Pole  wklejenie do zeszytu i pokolorowanie historyjki obrazkowej. 

Historyjka obrazkowa

plastelina lub modelina  
do wykonania winek.

Pole  wykonanie z modeliny lub plasteliny trzech winek.

Praca plastyczna

Utwórz wspólnie wystaw  prac.

Wystawa prac

Odtwórz piosenk  „Wybuduj  liczny domek" 
Powtórz kilkakrotnie s owa piosenki. 
Podejmij prób  wspólnego piewania.

Piosenka ,,Nasz elementarz", strona 64- 65. uporz dkuj i wklej ci g wydarze   
w obrazkach, 
pokoloruj historyjk  obrazkow . 

nauczy  si  opowiada  bajk  o trzech 
winkach korzystaj c z historyjki 

obrazkowej, 
 
przynie  do szko y du e pud a 
kartonowe do zbudowania domu.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania.

Powitanie
Wyobra  sobie, e jeste  wilkiem z „Bajki  
o trzech winkach". Opowiedz swoj  histori . 
Czy w domku z kartonów mo na mieszka  
zim ? Gdzie (w jakich miejscach) nie mo na 
budowa  domów? 
Co oznacza powiedzenie ,,wolno  Tomku  
w swoim domku"?

Ucze : 
opowiada ,,Bajk  o trzech winkach", 
piewa piosenk  ,,Wybuduj  liczny domek", 

estetycznie wykonuje dom z pude ,  
wspó pracuje w grupie.

Pole  opowiedzenie przez dzieci "Bajki o trzech winkach".

Opowiadanie

Zapro  dzieci na spacer po okolicy szko y. 
Pole  obserwacj  i nazwanie domów spotkanych domów ludzi  
i zwierz t. 
 

Zadanie cz.1

dom zbudowany z wielkich kartonów.

Porównaj wspólnie domy ze wzgl du na okre lon  cech . 
Zwró  uwag  na stosowanie okre le : 
,,wi kszy", ,,mniejszy", ,,bli ej", ,,dalej", ,,wy szy", ,,ni szy",  
,,stary", ,,nowy".

Porównanie
8.3 Bezpieczny 

domek - 3 winki
Zadaj pytanie: 
,,Czym si  ró ni  obserwowane domy?" 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi.

Pogadanka

du e pud a kartonowe,  
arkusze papieru do pakowania, 
ta ma klej ca, 
klej, 
no yczki.

Zadaj pytania: 
,,Czy dom jest potrzebny w naszym yciu?", 
,,W jakim domu mo emy czu  si  bezpiecznie?". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi. 

Rola domu w yciu

Pole  wykonanie domu z pudel kartonowych dla trzech ma ych 
winek. Domek dla winek

Odtwórz piosenk  ,,Wybuduj  liczny domek". 
Kilkakrotnie powtórz jej s owa. 
Podejmij prób  wspólnego piewania piosenki.

Piosenka

przynie  do szko y wyci t   
z gazety cyfr  3.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 
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Przygotuj

Na tablicy W zeszytach
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Która z poznanych liczb podoba si   
Tobie najbardziej? 
Jaka figura ma trzy boki? 
Ile kolorów ma sygnalizacja wietlna?

Ucze : 
rozpoznaje cyfry 1, 2, 3 i przyporz dkowuje  
im odpowiedni  liczb  elementów, 
przelicza i podpisuje zbiory odpowiedni  liczb , 
stosuje poj cia:  
,,ile", ,,który", ,,gdzie", ,,najbli ej", ,,najdalej", 
udziela poprawnych odpowiedzi na polecenia.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku. 
Pole  udzielenie odpowiedzi na pytania z podr cznika na stronie  
od 66 od 67. 

Pogadanka

Wprowad  liczb  3 w ró nych aspektach.

Wprowadzenie liczby 

plansz  z wprowadzan  liczb , 
obrazek z trzema elementami i cyfr  3 
do wklejenia do zeszytu, 
zegar, 
o  liczbow ,  
kostk  do gry, 
kart  pracy - cyfra 3 do pisania po  
ladzie i w powi kszonych kratkach.

Wska  wspólnie liczb  3 na: zegarze, osi liczbowej i kostce.

Poszukiwanie liczby 3
8.4 Spotkanie  

z liczb  3
Wyszukiwanie przedmiotów z liczb  3. 
Zaprezentuj prawid owy sposób pisania cyfry 3. 
Pole : 
napisanie cyfry palcem w powietrzu i po awce, 
wype nienie karty pracy.

Tajemnicza cyfra

patyczki.

Pole  pisanie cyfry po ladzie i w powi kszonych kratkach,  
a nast pnie wklejenie do zeszytu obrazka z trzema elementami  
i cyfr  3. Popro  o napisanie cyfry w zeszycie.

Nauka pisania cyfry 

Pole  wykonanie zada  w podr czniku na stronie 68 - 69.

Zadania

Pole  u o enie patyczków - po 3 w ró nych kolorach.

Patyczki umie : 
plansz  z wprowadzan  liczb , 
o  liczbow .

,,Nasz elementarz", strona  
66 - 69.

wklej obrazek ze zbiorem  
i z liczb  3, 
zapisz kaligraficznie cyfr  3. 

narysuj zbiór trzech serduszek i 
wykonaj szlaczek z o ony z kwadratów 
na przemian po 3 czerwone i 3 zielone 

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Czy pami tasz kiedy pierwszy raz 
powiedzia e  g osk  „r"? 
Wymie  nazwy zwierz t,  
które zaczynaj  si  na liter  „r". 
Co oznacza „opali  si  na raka"? 

Ucze :  
zna drukowan  i pisan  liter  „r", „R",  
czyta globalnie wyrazy i krótkie zdania, 
wskazuje wyrazy z liter  „r", „R",  
podaje dowolne pary wyrazów, które si  rymuj , 
uk ada z koleg /kole ank  krótkie wierszyki.Przeczytaj wiersz ,,Rak Makary". 

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci wiersza  
i ilustracji w podr czniku.

Pogadanka

Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów. 
Zbuduj modelu wyrazów. Prowad  analiz  i syntez   
innych wyrazów z g osk  ,,r". Pole  nazwanie obrazków,  
podzielenie wyrazów na sylaby i g oski. 
Zwró  uwag  na zapis imion wielk  liter .

Tajemnicza litera

obrazki z rakiem, 
obrazki litery „r", „R" drukowane  
i pisane dla ka dego dziecka do 
wklejenia do zeszytu, 
model wyrazu „rak", „Robert", 
karty do ,,Albumu liter" z liter  „r", „R",  
strona od 1 do 3 dla ka dego ucznia.

Wyklej szarym papierem drukowane litery ,,r", ,,R". 

Drukowany obszar litery
8.5 „R" jak rak

Pole  przeczytanie wyrazów i zda  w podr czniku. 
Zwró  uwag  na zako czenie zda  wykrzyknikiem  
lub znakiem zapytania. Wska  wspólnie w wierszu 
wyrazy, które si  rymuj .

Wykrzyknik

segregatory z koszulk , 
kolorowe kartoniki,  
do uk adania modelu wyrazu.

Zapro  do udzia u w wiczeniach z nauki pisania 
najpierw palcem po tablicy, potem po awce. 
Pole  wykonanie kart do ,,Albumu liter" z poznanymi literami.

Nauka pisania liter 

Pole  napisanie litery ,,r", ,,R" w zeszycie, a nast pnie  
wklejenie obrazka z rakiem i  drukowanych i pisanych liter ,,r", ,,R" 
do zeszytu. Popro  o kszta tne napisanie liter.

Litera ,,r" w zeszycie

Zapro  dzieci do wspólnych wypowiedzi innych wyrazów,  
które si  rymuj  i uk adaj  w parach w krótkie wierszyki. Rymowanki umie : 

drukowane litery „r", „R" 
pisane litery „r", „R".

,,Nasz elementarz", strona  
70 - 71.

wklej: 
obrazek z rakiem, 
drukowane litery „r", „R", 
pisane litery „r", „R".

napisz kaligraficznie litery „r"  
w sylabach, zwró  uwag  na poprawne 
po czenia liter:  
„ro", „or", „ra", „ar", „ru", „ur".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Swobodne wypowiedzi na temat: „woda - wróg, czy 
przyjaciel?" Wprowadzenie i nauka pisania liter:  
„W", „w" , „ó", „Ó", „U", „u" na podstawie wyrazów: „woda",  
„ul", „ósemka". Pisanie z pami ci. Doskonalenie techniki 
czytania prostych zda . Rozwijanie pami ci s uchowej  
oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego. „Gra j zykowa". 
Praca z tekstem „Kukuryku na r czniku".

Praktyczne zastosowanie poj cia: „tyle samo". 
Wprowadzenie znaku matematycznego „=".  
Porównywanie liczebno ci zbiorów.

9.1 „W" jak woda

Woda - przyjaciel, czy wróg? Znaczenie wody  
w yciu dzieci na obszarach obj tych susz . 
Wprowadzenie i nauka pisania liter: „W", „w"  
na podstawie wyrazu „woda". „Jak wygl da woda  
w stawie?" - zabawa badawcza. Zabawy 
ortofoniczne wyrabiaj ce czujno ci ortograficzn  
przy utracie d wi czno ci na ko cu wyrazu. 

wiczenia w pisaniu z pami ci. Opisywanie 
ilustracji przedstawiaj cej wiosk  i staw. 
Doskonalenie techniki czytania prostych zda .

Warunki ycia, zwyczaje i znaczenie raka w przyrodzie.  
„Jak zwierz ta przygotowuj  si  do zimy?". 
Znaczenie wody w przyrodzie.  
Sposoby oszcz dzania wody. 

ycie w ulu. Bezpieczne zachowanie si  w pobli u ula. 
Zwierz ta w wiejskiej zagrodzie. Poj cie "recykling".

9.2 Tyle samo,  
znak „="

Budowanie ruroci gu.  
U wiadamianie uczniom faktu konieczno ci  
oszcz dzania wody, jako dobrodziejstwa 
natury, którego zasoby s  zagro one.  
Praktyczne zastosowanie poj cia: „tyle samo".  
Wprowadzenie znaku matematycznego „=". 
Porównywanie liczebno ci zbiorów.  
Zabawy twórczo - badawcze wokó  zagadnienia:  
„Co mo na zrobi  z plastikowej butelki?".  
Wzbogacanie s ownictwa o poj cie „recykling".

Rola ludzi w udzielaniu pomocy zwierz tom  
w przygotowaniach do zimy. Zaj cia ludzi yj cych  na wsi. 
Dobre strony ycia na wsi. ycie w ulu, ycie w klasie. 
Rozmowy i zabawy na temat wspólnoty, spo eczno ci,  
a tak e pracy dla innych.  
Spotkanie z ciekawym cz owiekiem.

9. W wodzie,  
w powietrzu 9.3 „U" jak ul

Spotkanie z pszczelarzem w pasiece. Zapoznanie 
ze rodowiskiem i zwyczajem ycia pszczó .  
Miód - naturalny lek na odporno .  
Wprowadzenie i nauka pisania litery: „U", „u"  
na podstawie wyrazu podstawowego „ul".  

wiczenia w pisaniu z pami ci.  
Odczytywanie sylab i wyrazów z liter  „u". 
Rozwijanie pami ci s uchowej.  
Usprawnianie aparatu artykulacyjnego. 
„Gra j zykowa".

piewanie z akompaniamentem „orkiestry butelkowej". 
Nauka piosenki o jesieni. Zabawy ruchowe przy piosence 
lub utworze muzycznym. S uchanie odg osów wody. 
S uchanie muzyki ludowej „Koguciki" i „Trzy kurki". 
Melodia francuska.  
Os uchanie z piosenk  „Dobranoc, misiu".

Wykonanie koszyczka z plastikowej butelki. 
Staw (woda) w obrazach znanych polskich malarzy. 
Lepienie zwierz tek z plasteliny. 
Budowanie ruroci gu. 
Rysowanie snów zwierz t dowolna technik . 

9.4 „Ó" jak ósemka

S uchanie fragmentu lektury "Kukuryku na 
r czniku" M. Kownackiej, czytanego przez 
nauczyciela. Na wiejskim podwórku - swobodne 
wypowiedzi uczniów na temat "co nam daje 
wie ..." Wprowadzenie i nauka pisania liter: "Ó", 
"ó" oraz cze  z innymi literami. Wyrabianie 
czujno ci ortograficznej w zapisie wyrazów z "u-ó" 
Analiza i synteza s uchowa wyrazów, budowanie 
modelu wyrazu. Wykonanie z plasteliny króliczka  
/ królika / sójki.

Wodne opowie ci 
 
Problem miesi ca - zaczynamy 
 
Nasze komiksy

Tworzenie ilustracji do tre ci zada  matematycznych  
z u yciem poj cia „tyle samo". Samodzielne wymy lanie 
tre ci zada  i ilustracji w zakresie porównania „tyle samo" 
w programie graficznym z u yciem narz dzi „Kszta t". 
Korzystanie z Internetu w celu zdobycia ciekawych 
informacji dotycz cych przygotowa  zwierz t do zimy.

9.5 Jak zwierz ta 
przygotowuj  si  

Czytanie i rozwi zywanie zagadek  
o zwierz tach i ich snach. Tworzenie dialogów  
„Rozmowy zwierz t". Rysowanie snów zwierz t.  
Pisanie wzorów literopodobnych. Tworzenie 
zbiorów zwierz t i przyporz dkowywanie  
im miejsca do snu. Zabawa darmowa „Dwa 
zwierzaki". Os uchanie z piosenk  "Dobranoc, 
misiu". Korzystanie z ró nych róde  w celu 
zdobycia ciekawych informacji dotycz cych 
przygotowa  zwierz t do nadchodz cej zimy. Zasady utrzymania higieny osobistej. 

Prawid owa technika mycia r k.  
Zabawy orientacyjno - porz dkowe oraz bie ne. Przyk ady: 
"Raki", "Wiewiórki do dziupli", "Chodzi lisek ko o drogi", 
"Berek - ogonki".  
Zestaw wicze  z plastikow  butelk .
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9

1

Wodne opowie ci

2

Komiksy

3

Bohaterowie z 
trudno ciami

(tyle, ile dru yn) 1 rolk  plasteliny, 5 spinaczy, foli  
aluminiow  o d ugo ci 30 cm, 1 kubek plastikowy, 4 
wyka aczki, 1 koszulk  biurow ; 1 misk  z wod

kilka egzemplarzy komiksów jedn  kartk  A4 dla ka dej dru yny

Zestaw 10 odwa ników: monety 1x1gr, 1x2gr, 
1x5gr, 5x1z , 1x2z , 1x5z

ulubione komiksy Za dostarczenie materia ów b d  odpowiedzialne 
dzieci. W razie potrzeby, pomó  im zapisa , co 
musz  przynie  na kolejny tydzie .

Jakie mog  by  rodzaje wody? 
Uczniowie mog  podawa  swoje propozycje po 
kolei lub "na ochotnika"

Z czym kojarzy Wam si  litera U? A gdyby j  
powi kszy /zmniejszy /odwróci  do góry 
nogami/przewróci  na bok?

Z czym kojarzy Wam si  litera Ó? A gdyby j  
powi kszy /zmniejszy /odwróci  do góry 
nogami/przewróci  na bok?

Wspólne 
opowiadania

Uczestnicy siedz  w kr gu. W wiczeniu tym 
nauczyciel rozpoczyna opowiadanie. Nast pnie 
wybiera osob , która rozwinie jego wypowied  
(mo na przy tym podawa  sobie jaki  
przedmiot), ta osob  wybiera nast pn  itd. 

Praca  
w grupach

Dzieci wymy laj  wspólnie nazwy dla swoich 
dru yn, wylosowanych na poprzednich 
zaj ciach.  
Poinformuj dru yny, e na kilku kolejnych 
zaj ciach b d  wykonywa  wspólnie komiksy.

Z czego zrobi  
komiksy?

Na tych zaj ciach dzieci b d  projektowa y 
swoje komiksy. Ka dy komiks powinien 
wygl da  inaczej. Dzieci musz  zastanowi  si , 
z czego zrobi  swoje ksi eczki, jak wykonaj  
ilustracje. Liczy si  oryginalno  prac! 

Jak zacz  
opowiadanie?

- Pewnego razu na dnie jeziora... 
- Pewna z ota rybka obudzi a si  tego dnia w 
bardzo z ym humorze... 
- Za oga statku p yn a po oceanie ju  drugi 
miesi c, gdy nagle...

Rozmowa na temat ulubionych komiksów dzieci. 
Jakie dzieci znaj  komiksy, kto w nich 
wyst puje? Ogl danie przyniesionych przez 
nauczyciela i dzieci komiksów. Próba 
znalezienia cech charakterystycznych komiksu.

Komiksy Ok adka (strona 
tytu owa)

Powinna ró ni  si  od reszty komiksu. Z czego 
j  zrobi  i co powinno si  na niej znale ? Je eli 
uczniowie b d  chcieli zapisa  tytu  komiksu,  
mo esz pokaza  im jak wygl daj  poszczególne 
wyrazy, ale nie zapisuj nic na pracach uczniów. 

Budowanie 
ódek

Jak po czy  
karty komiksu?

Podziel dzieci na 4-5-osobowe zespo y. Ich 
zadaniem b dzie zbudowanie z dost pnych 
materia ów w ci gu 8 minut ódek, które 
utrzymaj  si  na wodzie. ódki zostan  te  
poddane obci eniu odwa nikami (monetami).

Cechy komiksu: du a ilo  obrazków, ilustracji; 
sk pa ilo  tekstu (dialogi w chmurkach lub 
komentarze w ramkach); fabularny charakter; 
odcinkowo ; cz sto spotykany temat 
przewodni - walka dobra ze z em;

Karty mo na po czy  na wiele sposobów 
(zszy  za pomoc  ig y i nitki, sklei  ta m  
klej c , zrobi  komiks w formie harmonijki itd.). 
Co b dzie do tego potrzebne? Swoje 
rozwi zania dru yny rysuj  na kartkach A4.

Co to jest 
komiks?

Przyznaj ka dej dru ynie punkty i omów 
wiczenie. ódka utrzymuje si  na wodzie: 0 lub 

10 pkt; za ka dy odwa nik utrzymany przez 
ódk : 5 pkt; za to jak dru yna pracowa a razem: 
1 -10 pkt; Pomys owo  ódki: 1 -10 pkt;

Ocena, 
podsumowanie

Nasze komiksy - 
ograniczenia

Komiksy wykonane przez dru yn : 
- musz  mie  przynajmniej jednego bohatera z 
"u" i jednego z "ó" w nazwie, 
- musz  zawiera  co najmniej 5 rysunków,

Bohaterowie Grupy wybieraj  swoich bohaterów. Nazwy 
zwierz t z u i ó mog  znale  w swoich 
elementarzach na str. 74-76. Propozycje 
zapisuj  na swoich kartkach A4, które 
nauczyciel zbiera po zako czonych zaj ciach.
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Z czym kojarzy ci si  literka „w"?  
Dlaczego statki nie ton ? 
Kiedy w domu zu ywa si  najwi cej wody?  
Co by si  sta o,  
gdyby na Ziemi zabrak o wody?

Ucze : 
prawid owo zapisuje litery „w", „W", 
czyta proste wyrazy z t  liter  „w", „W", 
wyja nia znaczenie wody w przyrodzie, 
jest wiadome efektu braku wody, potrafi wskaza   
przyk ady z utrat  d wi czno ci na ko cu wyrazu, 
aktywnie bierze czynny dzia  w zabawach.

Zaprezentuj materia  filmowy na temat: 
ycia dzieci w rejonach suszy, 

powodzi. 
Susza i powód

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat: „Woda - wróg, czy 
przyjaciel?". Wska  miejsca wyst powania wody w trzech stanach 
skupienia. Omów znaczenie wody w yciu dzieci na obszarach 
obj tych susz .

Woda

wod  ze stawu w postaci lodu, 
naczynia przezroczyste (ró ne kszta ty), 
nagrania z odg osami szumi cej wody, 
plansze z liter , kart  pracy numer 34, 
kart  do „Albumu liter" strona od 1 do 3, 
ilustracj  stawu na wsi, du e naczynie, 
przedmioty - „wyporno  wody", 
lusterko, czajnik, 
film obrazuj cy susz   i powód .Wprowad  litery „w", „W", na podstawie wyrazu podstawowego  

„woda". Tajemnicza litera
9.1 ,,W" jak woda

Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach w kszta tnym pisaniu liter 
„w", „W" i wyrazu „woda". Nauka pisania

niewielki przedmioty o ró nej wadze - 
do do wiadczenia: „Które z nich 
p ywaj , a które ton "?, 
wod  do picia.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ycia w stawie.

Pogadanka

Zapro  dzieci do udzia u w zabawie badawczej - degustacja wody 
pitnej. Zadaj pytania: 
„Jak wygl da woda w stawie?" 
„Co p ywa, a co tonie?". 
Zorganizuj wycieczk  na pobliski staw.

Staw

Pole  wys uchanie „odg osów wody". 
Zapro  dzieci do udzia u w zabawach ortofonicznych 
wyrabiaj cych czujno ci ortograficzn  przy utracie d wi czno ci 
na ko cu wyrazu. 
Pole  wykonanie kart do „Albumu liter" oraz karty pracy numer 34.

Zadanie umie : 
plansz  z wprowadzanymi 
literami, 
model wyrazu podstawowego, 
plansz  przedstawiaj ca  wod   
w trzech stanach skupienia.

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 70-71.

wklej wzory liter do wicze   
w kszta tnym pisaniu.

poka  na rysunku, w jaki sposób  
w twoim domu oszcz dzacie wod .

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 

Powitanie
Sk d ludzie brali wod  zanim wymy lono 
rury? 
Jak da  „drugie ycie" butelce po wodzie? 
Jak my lisz, w jakiej postaci woda jest 
najszcz liwsza? (w jakim stanie skupienia?) 
Czy woda mo e by  sucha? 

Ucze : 
rozumie poj cie równo ci oraz wiadomie stosuje 
znak „=", poprawnie i kszta tnie zapisuje poznane 
liczby od 1 do 3, wie, w jaki sposób woda dociera 
do naszych mieszka , rozumie znaczenie 
„wodoci gów", ma wiadomo  konieczno ci 
oszcz dzania wody, rozumie poj cie recyklingu.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat: 
„Sk d si  bierze woda?", 
„Jak woda trafia do naszych mieszka ?".

Pogadanka

Odtwórz film „Historia kropelki wody". 

Projekcja filmu

liczby w kolorach,  
liczmany, 
kartoniki z poznanymi cyframi, 
model wodoci gu, 
s omki po napojach, 
film edukacyjny „Historia kropelki wody" 
przyk ady przedmiotów powsta ych  
w drodze recyklingu.

U wiadom dzieciom fakt konieczno ci oszcz dzania wody,  
jako dobrodziejstwa natury, którego zasoby s  zagro one Pogadanka

9.2 Tyle samo, 
znak „="

Podziel dzieci na grupy. 
Pole  skonstruowanie wodoci gu ze s omek po napojach. Zabawa badawcza 

kilka s omek do napojów jednakowej 
grubo ci, 
plastelin , 
cztery monety:  
trzy 1- z otowe, jedna 2-z otowa, 
plastikowe butelki.

Wprowad  znak „=".  
Utrwal poj cie „tyle samo". Wprowadzanie znaku 

Zapro  dzieci do zabawy twórczej „Co mo na zrobi  z butelki po 
wodzie?". Wzboga  s ownictwo dzieci o poj cie „recykling". Zabawa twórcza

Utrwal przez zabaw  manipulacyjn  poj cie „tyle samo"  
oraz znak „=" z wykorzystaniem liczmanów i liczb w kolorach. 
Porównaj liczebno ci zbiorów.

Zabawy manipulacyjne umie : 
przyk ady zbiorów równolicznych, 
kartoniki z poznanymi cyframi,, 
symbole znaku „=", 
liczmany do manipulacji.

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 72-73.

wklej przyk ady zbiorów 
równolicznych podpisane regu  
matematyczn , przyk ad: „2=2" 
lub „3=3" lub „1=1".

wyszukaj ilustracje przedstawiaj ce  
ul oraz pszczo y.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania. 
 

Powitanie
Pszczo y s  symbolem pracowito ci. 
Dlaczego? W której roli w pszczelej rodzinie  
widzia by  siebie?  
Gdyby  by  pszczo , co sprawia oby ci 
najwi ksza rado ? 
Kto kogo potrzebuje: cz owiek pszczo y,  
czy pszczo y cz owieka?

Ucze :  
s ucha ze zrozumieniem opowiada  drugiej osoby, 
kszta tnie pisze i czy litery: „U", „u", 
czyta proste zdania z podr cznika, 
zna zawody wykonywane przez mieszka ców wsi, 
wie, dlaczego pszczo y s  po yteczne, 
potrafi wymieni  w a ciwo ci lecznicze miodu.

Zorganizuj wycieczk  do pasieki i spotkanie z pszczelarzem. 
Przedstaw ciekawostki z ycia pszczó . 
Zwró  uwag  na zachowanie szczególnej ostro no ci w obecno ci 
pszczó .

Wycieczka

Przeprowad  degustacj  miodu.  
Zwró  uwag  na walory smakowe i w asno ci lecznicze miodu. Degustacja

wizyt  w pasiece, 
y eczki do degustacji miodu, 
ró ne gatunki miodu, 
plansze z wprowadzana liter , 
model wyrazu podstawowego, 
plansze przedstawiaj ce prac   ludzi 
na wsi w ró nych zawodach, 
karty pracy z „Gr  j zyków" 
dla zespo ów 4-osobowych.Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat zawodów wykonywanych 

na wsi. Pogadanka
9.3 „U" jak ul

Wprowad  litery „u", „U" na podstawie wyrazu podstawowego „ul". 
Pole  odczytanie sylab i wyrazów z liter  „u". Wprowadzenie litery

s oiczek miodu  
(opisany nazw  rodzaju miodu), 
przyk ady literatury dzieci cej,  
w której bohaterem jest pszczó k , 
dla ch tnych: przyj  na zaj cia  
w kostiumie pszczó ki, 
kostk  do gry,  
pionki do gry w kilku kolorach.

Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach w kszta tnym pisaniu. 
Pole  wype nienie karty od numeru 1 do 3 do „Albumu liter". Nauka pisania

Pole  wype nienie karty numer 4 do „Albumu liter".

Album liter

Podziel dzieci na zespo y. 
Zapro  ka dy z nich do udzia u w „Grze j zykowej", rozwijaj cej  
pami  s uchow  oraz usprawniaj c  aparat artykulacyjny.

Gra j zykowa umie : 
plansze z zawodami ludzi na wsi, 
wprowadzane litery „u", 
model wyrazu podstawowego, 
zdanie do wpisania do zeszytu: 
„Tu ul, a tam ule."

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 74-75.

wklej ilustracj  ula  
i podpis: „Tu ul, a tam ule".

dowied  si ,  
co to jest agroturystyka.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 
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Powitanie piosenk  "Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp... Powitanie

Do czego t skni  mieszka cy wsi? Czego 
brakuje mieszka com miast? 
Sprawd  czy potrafisz kre li  ósemki obiema 
r kami jednocze nie? A nogami? 
Sprawd  czy potrafisz w asnym cia em 
odtworzy  kszta t ósemki.

Ucze : 
s ucha ze zrozumieniem tekstów czytanych, 
szczegó owo odpowiada na pytania do tekstu, 
potrafi wymieni  zwierz ta mieszkaj ce na wsi, 
wskazuje zalety mieszkania na wsi i w mie cie, 
czyta i pisze wyrazy z „ó".Przeczytaj fragmentu lektury M. Kownackiej „Kukuryku  

na r czniku". Literatura

Zadaj pytania do tekstu sprawdzaj ce stopie  zrozumienia tekstu. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat „Co nam daje wie ". Pogadanka

plansze -ilustracje wiejskiego podwórka 
zwierz t z gospodarstwa wiejskiego 
karty pracy do „Albumu liter" z liter  
„ó" „Ó", strona 1-4 dla ka dego dziecka, 
plansze z wprowadzan  liter ,  
kart  pracy domowej 
ilustracje oraz podpisy do ilustracji: 
„królik", „wiewiórka", „sójka"  
(lub inne z pisowni  „ó").Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów. Zbuduj model 

wyrazu. Przeprowad  analiz  i syntez  innych wyrazów z liter   
„ó", „Ó". Pole  nazwanie obrazków.  
Podziel wspólnie wyrazy na sylaby i g oski. 

Tajemnicza litera
9.4  

„Ó" jak ósemka
Zapoznaj z obrazem drukowanej litery „ó", „Ó". 
Pole  wyklejenie kolorowym papierem drukowanych liter „ó", „Ó". 
Pole  przeczytanie wyrazów i zda  w podr czniku.

Drukowany obraz litery

plastelin , 
ilustracje lub zdj cia  
przedstawiaj ce wie .

Zapro  dzieci do wicze  z nauki pisania najpierw palcem  
po tablicy, nast pnie po awce. 
Pole  wykonanie kart do ,,Albumu liter" z poznanymi literami, 
strona od 1 do 3. 

Nauka pisania litery

Zapro  dzieci do wspólnych zabaw dydaktyczno - manipulacyjnych 
wyrabiaj cych czujno  ortograficzn  w zapisie wyrazów  
z „u" i „ó". 

Zabawa

Pole   napisanie z pami ci prostych zda  z liter  "ó", a nast pnie 
wype nienie karty pracy numer 4. Popro  o wykonanie z plasteliny 
króliczka lub królika lub sójki.

Praca plastyczna umie : 
wprowadzane litery, 
model wyrazu podstawowego 
„ósemka", 
ilustracje oraz podpisy:  
„królik", „wiewiórka", „sójka".

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 76 - 77.

wklej wzory wprowadzanych liter 
oraz ich po czenia z innymi 
literami. 

samodzielnie uzupe nij kart  pracy,  
na której jest kilka wyrazów z pisowni  
„u" lub „ó", 
 
wys uchaj czytany przez rodziców 
kolejny fragment lektury.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy pi knie si  witamy i do kr gu 
zapraszamy" wraz z podaniem sobie kolejno d oni, stóp....  
Pokazuj ró ne gesty podczas piewania 

Powitanie
Jakie zwierz  jest najwi kszym piochem? 
Czy mo na spa  z otwartymi oczami? 
O czym mo e ni  suse  w czasie snu 
zimowego? 
Czy chcia by  by  weterynarzem? Dlaczego?

Ucze :  
wie, jak poszczególne zwierz ta przygotowuj  si  
do zimy, wymienia nazwy zwierz t zapadaj cych 
w sen zimowy, zna zasady zachowania si  wobec 
zwierz t, wie, kto leczy zwierz ta, na laduje 
odg osy zwierz t, potrafi korzysta  z ró nych 
róde  i szuka  informacji w temacie zaj .

Przeczytaj teksty o zwierz tach. 
Pole  rozwi zanie zagadek na temat zwierz t i ich snów. Zagadki

Odtwórz odg osy zwierz t. 
Wspólnie odgadnij odg osy zwierz t. 
 

Odg osy zwierz t

nagrania odg osów zwierz t, 
zagadki o zwierz tach,  
karty pracy dla ka dego ucznia  
ze wzorami literopodobnymi  
do kre lenia, obrazki zwierz t, 
kartoniki z rysunkami miejsc zimowania 
zwierz t.

Pole  narysowanie snów zwierz t.

Praca plastyczna
9.5 Przygotowania 
zwierz t do zimy

Pole  odszukanie w dost pnych ród ach ciekawych informacji 
dotycz cych przygotowa  zwierz t do nadchodz cej zimy. Internet

ród a informacji o przygotowaniu 
zwierz t do snu zimowego.

Podziel dzieci na grupy. 
Wspólnie utwórz dialogi na temat „Rozmowy zwierz t". Rozmowy zwierz t

Pole  napisanie wzorów literopodobnych, a nast pnie utworzenie 
zbiorów zwierz t. Na zako czenie zadania popro   
o przyporz dkowanie zwierz tom miejsca do snu.

Zwierz ta

Odtwórz piosenk  „Dobranoc, misu". 
Zapro  dzieci do wspólnej zabawy „Dwa zwierzaki". Piosenka umie : 

obrazki zwierz t, 
ilustracje z miejscem  
zimowania zwierz t.

wklej tekst z ciekawostkami  
o nie ró nych ssaków.

wys ucha i zapami taj przeczytane 
przez rodzica z zeszytu ciekawostki  
o nie ró nych ssaków.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Globalne czytanie nazw zwierz t. Kilku zdaniowe 
wypowiedzi na temat wybranego zwierz cia. Inscenizacja  
w teatrzyku sylwet wed ug opowiadania M. Kownackiej 
„Idzie zima - chudy nie przetrzyma". Wprowadzenie 
drukowanych i pisanych liter „p", „P" (Metoda Dobrego 
Startu). wiczenia doskonal ce analiz  i syntez  wzrokowo- 
s uchowo-ruchow  wyrazów. Analiza wyrazów w zdaniu.

Kszta cenie poj cia dodawania i jego symbolicznego zapisu. 
Uk adanie formu  z kartoników z liczbami i znakami 
matematycznymi. Zapisywanie dzia a . Uk adanie zada  
matematycznych do rysunku. Przeliczanie nazw zwierz t  
w zdaniu. Kszta towanie poj cia odejmowania  
i jego symbolicznego zapisu. Dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 5. Porównywanie ilo ci.

10.1 Spi arnie le ne - 
dodawanie

Zapoznanie z le nymi darami dla zwierz t i ludzi  
w oparciu o ilustracje i w asne obserwacje. 
Tworzenie wypowiedzi na temat le nych zwierz t.  
Analiza g oskowa i sylabowa nazw zwierz t 
le nych. Uk adanie i zapisywanie zda .  
Poj cie dodawania i jego symbolicznego zapisu. 
Zabawy ruchowe z nazwami le nych zwierz t. 
Zabawa z chust  klanza w „Drzewa, krzewy, 
li cie".

Le ne dary dla zwierz t i ludzi. Le ne spi arnie. 
Zabawy w „Drzewa, krzewy, li cie" i "Sa atk  owocow ". 
Zabawa ruchowa z nazwami zwierz t le nych. 
Rozpoznawanie i nazywanie „mieszka "zwierz t le nych .  
Swobodne wypowiedzi na temat egzotycznych zwierz t.

10.2 Zwierz ta le ne 
przygotowuj  sie do zim

Ogl danie inscenizacji wed ug opowiadania  
M. Kownackiej pod tytu em „Idzie zima - chudy  
nie przetrzyma". Wypowiedzi na temat 
zachowania bohaterów. Uk adanie historyjki 
obrazkowej z zachowaniem ci gu 
przyczynowo-skutkowego. Nazywanie „mieszka " 
le nych zwierz t w oparciu o ilustracje.  
Kszta towanie poj cia odejmowania  
i jego symbolicznego zapisu. Zabawy  
ze piewem - „Stary nied wied  mocno pi". 

Przestrzeganie ustalonej kolejno ci podczas gry zespo owej

10. Pó na jesie
10.3 Park pó n  jesieni  

- spotkanie z „p", „P"

Swobodne wypowiedzi na temat egzotycznych 
zwierz t na podstawie wys uchanej piosenki  
pod tytu em „Spacer Paw a". Wprowadzenie 
drukowanych i pisanych liter „p", „P" (Metoda 
Dobrego Startu). wiczenia doskonal ce analiz   
i syntez  wzrokowo-s uchowo-ruchow  wyrazów. 
Kszta cenie orientacji w schemacie w asnego cia a 
- wskazywanie prawej i lewej strony.  
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 5.  

wiczenia równowa ne.

Nauka piosenki „Spacer Paw a" Metod  Dobrego Startu. 
Zabawy ruchowo-na ladowcze do piosenek. Gra na 
instrumentach perkusyjnych: ko atce, b benku, tamburynie. 

piewanie piosenek. Rysowanie obur cz do muzyki. 
Zabawy ze piewem piosenki „Stary nied wied  mocno pi". 
Zabawa ruchowa ze piewem „Chodzi lisek ko o drogi". 

Kolorowanie zwierz cych przysmaków na rysunkach. 
Rysowanie i ci cie obur cz do muzyki. 

10.4 Gra planszowa 
„Wiewiórki w lesie"

Kinezjologiczna zabawa dydaktyczna „Nasz park". 
Uk adanie  zda  do tworzonej kompozycji 
plastycznej. Wyodr bnianie wyrazów w zdaniu. 
Wspólne tworzenie  opowiadania pod tytu em 
„Wiewiórki w lesie" na podstawie zgromadzonych 
przedmiotów i obrazków. Kszta cenie umiej tno ci 
przestrzegania ustalonej kolejno ci podczas  
gry zespo owej. Porównywanie ilo ci z u yciem 
okre le : „wi cej o ile", „mniej o ile".  
Zabawa ruchowa.

Wymy lamy opowiadanie 
 
Nasze komiksy 
 
Pomoc pewnego ptaka

Samodzielne uk adanie tre ci zadania.  
Tworzenie ilustracji do dzia ania w programie graficznym, 
u ywaj c narz dzi „Kszta t". 10.5 Bawimy sie literami

S uchanie i wizualizacja opowiadania nauczyciela. 
Gry i zabawy utrwalaj ce poznane g oski i litery. 
Doskonalenie umiej tno ci czytania i pisania  
w zakresie poznanych liter. Kszta cenie ekspresji 
ruchowej w zabawie „Poka  jak...".  

wiczenia utrwalaj ce zapis dodawania.  
Zabawa ruchowa ze piewem „Chodzi lisek  
ko o drogi". 

Zabawy z chust  animacyjn  „Drzewa, krzewy, li cie". 
Zabawa bie na „Wiewiórki do dziupli". 

wiczenia równowa ne, w schemacie w asnego cia a  
i przestrzeni.
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10

1

Wymy lamy 
opowiadanie

2

Tworzymy 
rozwi zanie

3

Wystawa komiksów

Du  ilo  ma ych karteczek, np. wielko ci 1/4 
kartki A4 (dla ka dej dru yny co najmniej 10).

Dzieci przynosz  ju  i zbieraj  materia y potrzebne 
do wykonania swoich komiksów.

materia y potrzebne do stworzenia komiksów materia y potrzebne do stworzenia komiksów

Znacie ju  pewnie ró nego rodzaju liczmany 
(patyczki, kasztany itp.). Jak wygl da yby/czym by 
by y wasze wymarzone liczmany?

W czym podobne s  do siebie kura i wiewiórka? Je li móg bym sp dzi  zim  w jakim  innym 
miejscu na wiecie, gdzie by to by o?

Opowiadanie
Zadaniem dru yn b dzie wymy lenie 
opowiadania, którego g ównymi bohaterami 
b d  zwierz ta wybrane na poprzednich 
zaj ciach. Ka de opowiadanie powinno mie  
wst p, rozwini cie i zako czenie.

Komiksy
Podczas tych zaj  dzieci pracuj  nad swoimi 
komiksami. Komiksy

Uczniowie doka czaj  prac  nad swoimi 
komiksami. 
Ka dy cz onek grupy powinien by  
zaanga owany w wykonywanie komiksu.

Wydarzenia na 
karteczkach

Na zaj ciach tych dzieci powinny zaplanowa , 
jakie b d  kolejne wydarzenia komiksu i bardzo 
schematycznie wykona  projekt poszczególnych 
kart komiksu na ma ych karteczkach. 

Ka dy cz onek grupy powinien by  
zaanga owany w wykonywanie komiksu. 
Zapisywanie tekstów w dymkach, czy krótkich 
opisów nie jest tutaj elementem wymaganym. 
Je eli dzieci chc  i potrafi  - mog  je wykona . 

Wspó praca w 
grupie

Wystawa 
komiksów

Popro  ka d  grup , aby wysz a na rodek i 
zaprezentowa a swój komiks pozosta ym 
dru ynom. Zach  pozosta ych uczestników do 
zadawania pyta  dotycz cych komiksów innych 
zespo ów.

Pytania 
kontrolne

Krytycznym 
okiem

Czy w ród bohaterów komiksu jest co najmniej 
jeden z "u" i jeden z "ó" w nazwie?Czy komiks 
sk ada si  z co najmniej 5 rysunków? 

Wa ne jest jednak, aby w zapisywaniu tekstów 
nie pomaga  dzieciom nikt spoza ich dru yny (co 
innego pokaza  jak si  pisze, a co innego 
napisa  za kogo ).

Po obejrzeniu prezentacji popro  dzieci, by 
wypowiedzia y si  na temat rozwi za  innych 
grup - co im si  podoba o, a co nast pnym 
razem mo na by by o zrobi  lepiej.

Samodzielno  
rozwi zania

Przypomnij dzieciom, e oceniaj c ich 
rozwi zanie b dziesz zwraca  szczególn  
uwag  na pomys owo , oryginalno  
opowie ci. Aby opowiadanie by o ciekawe 
powinno mie  par  zaskakuj cych epizodów.

Przede 
wszystkim

Estetyka  
i pomys owo

Jednymi z najwa niejszych elementów 
rozwi zania s  estetyka pracy i oryginalno  
rozwi zania. Je eli jaka  grupa u ywa tylko 
kredek, zapytaj co mog  zrobi , aby ich komiks 
jeszcze bardziej ró ni  si  od innych.

Omówienie prac Porozmawiaj z dzie mi o tym, jak pracowa o im 
si  razem. Czy uwa aj , e ich grupa dobrze 
wspó pracowa a? Co wiadczy o dobrej 
wspó pracy? Czy napotka y jakie  problemy, 
trudno ci wynikaj ce z pracy w grupie?
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Przed wej ciem do klasy ka demu dziecku przeka  jaki  
przedmiot.  Powitaj dzieci klasow  piewank . Pole  dzieciom 
zaj cia miejsca na dywanie. Przejd  z koszykiem pomi dzy 
dzie mi, które wk adaj  do niego  otrzymane przedmioty.

Powitanie
Czy lepiej jest dawa  czy dodawa ? 
Co jest warto dodawa  a czego lepiej nie 
dodawa ? 
Jakie k opoty mia yby zwierz ta, gdyby nie 
gromadzi y zapasów ywno ci? 

Ucze :  
uk ada formu  dodawania, analizuje sytuacj  
zadaniow  przedstawion  na ilustracji,  
zapisuje dzia ania dodawania, dokonuje analizy 
s uchowo-wzrokowej nazw zwierz t le nych, 
buduje model g oskowy wyrazów, przelicza wyrazy 
w zdaniu, reaguje ruchem na sygna  s owny.

Wysyp przedmioty z koszyka. Nast pnie w ó  tylko jeden, potem 
do ó  drugi. Wspólnie z dzie mi omów sytuacj  i zapisz na tablicy 
„1+1=2”. Powtórz czynno , w odpowiedzi na któr  dzieci mówi : 
2 doda  1 równa si  3. Podziel dzieci w grupy.

Dodawanie 

Rozdaj dzieciom pude ka z dwoma kasztanami. Pole  wyszukanie 
nowych kasztanów w ró nych cz ciach sali. Znalezione kasztany 
dzieci dok adaj  do pude ka i przeliczaj  jego zawarto . Zwró  
uwag  na liczb  kasztanów, któr  mia y na pocz tku, a jak  maj  
teraz. Wspólnie ustal z dzie mi czynno ci, jakie wykona y.

Zadanie w grupach

koszyk, 
drobne przedmioty, 
kartoniki z liczbami i znakami 
matematycznymi, chust  animacyjn , 
obrazki pi ciu le nych zwierz t, 
„Nasz elementarz" - kart  pracy 
„Uk adanie zada  matematycznych  
do rysunku" (numer 32 /33), 
rysunek do zadania.Popro  dzieci by zilustrowa y czynno ci podj te w zadaniu  

z kasztanami. Zapisz ich spostrze enia na tablicy. Dokonaj 
wspólnej analizy sytuacji przedstawionej na ilustracji.

Kasztany
10.1 Spi arnie 

le ne - dodawanie
Pole  dzieciom wykonanie zada  z „Naszego elementarza”.  
Dzieci uk adaj  formu y z kartoników z liczbami i znakami 
matematycznymi. Nast pnie dokonuj  zapisu dzia a .  
Na zako czenie uk adaj  zadania matematyczne do rysunku, 
wype niaj c kart  pracy numer 32 i 33.

Zadanie matematyczne

kasztany, 
kartoniki z liczbami i znakami, 
pude ko, 
nakrywki do budowania modelu 
g oskowego wyrazów.

Zapoznaj dzieci z le nymi darami dla zwierz t i ludzi - spi arnie 
le ne. Nast pnie omów ilustracje z podr cznika „Elementarz XXI 
wieku".

Spi arnie le ne

Pole  globalne przeczytanie nazw zwierz t. Zainicjuj swobodne 
kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wybranego zwierz cia. 
Nast pnie popro  dzieci o przeliczenie wyrazów w zdaniu,  
i zapisanie prostych zda  w zeszycie. 
Zapro  dzieci co wspólnej zabawy w „Drzewa, krzewy, li cie".

Nazwy zwierz t

Przeka  dzieciom chust   animacyjn  wraz z instrukcj  dzia a : 
na has o: „drzewa" podnosz  j  jak najwy ej i ko ysz ,  
na has o: „krzewy" trzymaj  chust  na wysoko ci pasa  
i napr aj c, ci gn  do siebie, 
na has o „li cie" trzymaj  chust  nad pod og  i lekko ni  faluj .

Drzewa, krzewy, li cie umie : 
wyrazy do globalnego czytania  
z nazwami zwierz t le nych, 
zapis formu y dodawania  
w postaci kartoników z liczbami  
i znakami matematycznymi.

„Nasz elementarz", strona 78 i 79, 
podr cznik cz  1  
„Elementarz XXI wieku",  
strona 30 i 31.

zapisz: 
dzia anie do ilustracji, 
proste zdania.

u ó  zadanie do rysunku i zapisz 
dzia anie.

Zapro  dzieci do wspólnej zabawy ruchowej z nazwami zwierz t 
le nych „Sa atka owocowa”. Pole  by wszystkie dzieci po za 
jednym usiad y w kole na krzes ach. Przeka  im obrazki 5 le nych 
zwierz t, których nazwy zamiennie wypowiesz na g os. Dzieci 
s ysz c nazw  zwierz cia z obrazka zamieniaj  si  miejscami.

Zabawa 
Po egnanie „Iskierk ”



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Powitanie dzieci. Pole  by porusza y si  po sali w rytm muzyki.  
Na przerw  w muzyce dzieci witaj  si  podaniem r ki, mi ym 
pozdrowieniem i „przybiciem pi tki".

Powitanie
Jak mog oby brzmie  ostatnie zdanie 
nied wiedzia przed zapadni ciem w zimowy 
sen? 
Opowiedz w asnymi s owami, co oznacza 
przys owie „Idzie zima - chudy nie 
przetrzyma".

Ucze : 
dokonuje analizy s uchowo-wzrokowej wyrazów, 
uk ada historyjk  obrazkow  do opowiadania, 
rozpoznaje i nazywa miejsca zamieszkania 
zwierz t le nych w oparciu o ilustracje, 
rozwi zuje zdania i dokonuje oblicze .Zapro  dzieci do obejrzenia inscenizacji w teatrzyku sylwet wed ug 

opowiadania Marii Kownackiej „Idzie zima - chudy nie przetrzyma". 
Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat bohaterów opowiadania. 

Teatrzyk

Pole  dzieciom u o enie historyjki obrazkowej wed ug podanej  
kolejno ci. Rozdaj napisy i sylwety zwierz t. Zadaniem dzieci jest 
wyszuka  i przyporz dkowa  napisy do zwierz t. Nast pnie dzieci 
wspólnie dokonuj  analizy s uchowo-wzrokowej nazw zwierz t, 
w których nazywaj  samog oski i spó g oski.

Historyjka obrazkowa

opowiadanie Marii Kownackiej  
„Idzie zima - chudy nie przetrzyma", 
historyjka obrazkowa do opowiadania,  
„Nasz elementarz" - karta pracy numer 
31,  sylwety bohaterów wy ej 
wymienionego opowiadania, 
nazwy zwierz t  le nych, 
du y arkusz brystolu, konturowe rysunki 
zwierz cych przysmaków.Popro  dzieci by dokona y rozpoznania i nazwania „mieszka ” 

zwierz t le nych w oparciu o ilustracje. Dzieci wycinaj  zwierz ta  
i dopasowuj  je do miejsca, gdzie sp dz  zim . Wype niaj  kart  
pracy z „Naszego elementarza" numer 31.

Le ne mieszkania
10.2 Zwierz ta 

le ne
Zapro  dzieci do zabawy zbie nej „Wiewiórki do dziupli". Posad  
dzieci w okr gu na dywanie. Pole  wylosowanie karteczek  
z nazwami zwierz t. Zadaniem ka dego dziecka jest 
przedstawienie wylosowanego zwierz cia za pomoc  gestu  
i ruchu, a pozosta ych odgadni cie jakie to zwierz .

Wiewiórki do dziupli

Zapro  dzieci do zabawy „Sklepik pe en przysmaków".  Narysuj na 
du ym arkuszu brystolu pó ki. Na kartonikach przygotuj po kilka 
konturowych rysunków zwierz cych przysmaków:  szyszki, ziarno 
w s oikach, marchewk , o dzie, kawa ki s oniny. Zadaniem dzieci 
jest pokolorowa  rysunki i umie ci  produkty na pó kach.

Sklepik pe en 
przysmaków

Pole  zabranie jednego produktu z jednej pó ki i od o enie na bok. 
Zapytaj dzieci ile produktów zosta o. Nast pnie wydaj polecenia 
zgodnie z którymi dzieci wykonuj  inne kombinacje analogicznych 
czynno ci na produktach. Popro  ka e dziecko o zabranie 1 
produktu z pó ki. Zadaj pytanie z pro b  o odpowied  „Co robi e ?”

Sklepowe kombinacje

U ó  na dywanie przyk ady ilustruj ce dzia anie odejmowania, 
wykorzystuj c rysunki zwierz cych przysmaków oraz jego zapis 
na tablicy.  Zadaniem dzieci jest wykona  zadania w „Naszym 
elementarzu", na stronie 80 i 81. 

Odejmowanie zapisz formu  odejmowania  
za pomoc  kartoników z liczbami  
i znaków matematycznych, 
 
umie  wyrazy do czytania   
z nazwami zwierz t le nych.

„Nasz elementarz", strona 80 i 81. zapisz dzia ania na odejmowanie.

Ka de dziecko wciela si  w rol  okre lonego zwierz cia i wyrusza 
do „Sklepiku pe nego przysmaków", by zrobi  zapasy na zim . 
Mo e kupi  okre lony produkt, je li wykona wskazane zadanie. 
Przyk ad: rozwi  zagadk , wykonaj 10 podskoków, wypowied  
s owo z podzia em na sylaby. Po egnaj dzieci „Iskierk ”.

Zakupy 
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Powitaj dzieci w kr gu, wymieniaj c wszystkie ich imiona. 
Ustaw dzieci w parach naprzeciw siebie. Zapro  dzieci do udzia u 
w wiczeniach w schemacie cia a i przestrzeni. 

Powitanie
Wyt umacz co robi  twoje usta, gdy 
wymawiasz g osk  „p"? Co ci przypomina jej 
brzmienie? 
Jaki przedmiot zaczynaj cy si  na liter  „p" 
zabra by  ze sob  w dalek  podró ? 
O jakim zdarzeniu z dzisiejszego dnia 
opowiedzia by  swojemu przyjacielowi?

Ucze : 
czyta proste wyrazy i zdania, 
dokonuje analizy i syntezy sylabowo-g oskowej 
wyrazów, wskazuje praw  i lew  stron  piewaj c, 
gra rytmicznie na instrumentach perkusyjnych 
pisze litery „p", „P", stoi na jednej nodze, 
wykonuj c dodatkowe czynno ci drug  nog .

Popro  by powita y si  prawymi d o mi i wskaza y te prawe cz ci 
cia a kolegi/kole anki z pary, które on wymienia. Dokonaj zamiany 
ról. Nast pnie popro  by dzieci wyobrazi y sobie, e id  na spacer. 
W tym celu ustaw je w pary jeden za drugim. Pole  by dziecko 
stoj ce z ty u kierowa o to stoj ce z przodu.

Spacer „na niby"

Zadaj dzieciom zagadk : „Jak si  taki ptak nazywa, co nie lata, 
tylko p ywa? P ywa w bardzo zimnej wodzie, nosi czarny frak na co 
dzie ”. Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi, odtwórz piosenk  
„Spacer Paw a”. Pole  by dzieci doko czy y s owa piosenki. 

Zagadka

litery „p", „P" pisane, 
litery „p", „P" drukowane, 
woreczki, po dwa dla ka dego dziecka, 
kredki wiecowe, 
gazety, 
karty wicze  (Metoda Dobrego Startu), 
ko atk , tamburyn, b benki.

Nast pnie dzieci wypowiadaj  sylabami s owa: pytony, pingwiny,  
papugi, pelikany z jednoczesnym klaskaniem. Powtórz to 
wiczenie kilkakrotnie zast puj c tupni ciem pierwsze sylaby  

w wyrazach. Odtwórz kolejny raz piosenk , w trakcie której dzieci 
podnosz  r k  za ka dym razem, gdy us ysz  g osk  „p".

Tajemnicze s owa
10.3 Park pó n  

jesieni  
Zapro  dzieci do wicze  ruchowych. Pole  by ka de dziecko  
wcieli o si  w rol  zwierz cia, którego nazwa rozpoczyna si   
na literk   „p”. Dzieci swobodnie poruszaj  si  po sali w sposób 
charakterystyczny dla wybranego zwierz cia. Rozdaj gazety. 
Dzieci próbuj  z nich wydrze  jak najd u szy pasek - pytona.

Zwierz  na literk  „p”

kolorowe kartoniki do budowania 
schematu wyrazu.

Zapro  dzieci do wicze  s uchowo - ruchowych. Zadaniem dzieci 
jest za piewa  piosenk , wraz z rytmiczn  gr  na instrumentach 
perkusyjnych (ko atkach, b benkach, tamburynach). Dzieci 
siedz c przy stolikach i piewaj c piosenk , wystukuj  jej rytm 
wewn trzn  stron  d oni na woreczkach.

piew, gra i rytm

Zaprezentuj liter  „p”, „P”. Omów jej wygl d. Nast pnie 
zademonstruj sposób pisania nowej litery, wraz z jednoczesnym 
piewaniem piosenki. Pole  by dzieci napisa y liter  równie  
piewaj c piosenk  najpierw palcem po wzorze, potem po wodzie 

i na zako czenie kredk  na kartce.

Tajemnicza litera  „p”

Zaproponuj dzieciom swobodne u o enie si  na dywanie,  
w celu wys uchania muzyki. Dzieci maj  za zadanie, w ramach  
odpr enia wyobrazi  sobie zwierz ta, które najbardziej lubi . 
Nast pnie pole  wykonanie kartek do „Albumu liter". 

Zdanie z wyobra ni umie : 
drukowane litery „p", „P", 
pisane litery „p", „P", 
model wyrazu „park", 
model wyrazu „Pawe ".

„Nasz elementarz", strona 82 i 83. wklej: 
pisane litery „p", „P", 
drukowane litery „p", „P".

znajd  w gazetach ilustracje  
i zdj cia przedmiotów na liter  „P"  
do albumu, 
 
po wicz kaligraficzn  pisowni   
litery „P". 

Zapro  dzieci co wicze  równowa nych. Pole  by stan y  
na jednej nodze, z jednoczesnym wykonywaniem dodatkowych 
czynno ci drug  nog . Nast pnie ka de z dzieci przechodzi  
po aweczce z woreczkiem na g owie i ramionami wyprostowanymi 
na boki. Po egnaj dzieci w kr gu „Iskierk ".

wiczenia
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Powitaj dzieci w kr gu piosenk  „Jak si  masz?". 
 
 
Popro  by dzieci usiad y w zespo ach sze cioosobowych przy  
stolikach. Roz ó  na ka dym stoliku arkusz szarego papieru. 

Powitanie
Wyobra  sobie, e jeste  drzewem.  
Co powiedzia by  dzieciom, które podczas 
jesiennego spaceru podziwiaj  w a nie 
ciebie? 
Gdyby  zajrza  do dziupli wiewiórki przed 
zim , co by  tam znalaz ? 
Czy znasz inne zastosowania kostek do gry?

Ucze :  
rysuje obur cz, wycina rytmicznie do muzyki,  
dzieli zdania na sylaby, liczy w zdaniu wyrazy, 
pisze zdanie o parku, porównuje ilo  orzechów, 
stosuje okre lenia: „o ile wi cej", „o ile mniej", 
reaguje ruchem na sygna  d wi kowy, przestrzega 
ustalonej kolejno ci podczas grupowej gry.

Zapro  dzieci do zabawy dydaktycznej kinezjologicznej „Nasz 
park". Narysuj trzy ko a w przestrzeni: ma e, wi ksze  
i najwi ksze. Zadaniem dzieci jest samodzielne narysowanie 
obur cz trzech kó  przypominaj cych ba wana. Nast pnie odtwórz 
szybk  muzyk , przy której dzieci wype niaj  obur cz ko a.

Ma e, wi ksze, 
najwi ksze

Pole  dzieciom by na s owo „hop" przekaza y sobie kredki na 
przyk ad w praw  stron  i wype nia y ko a dalej. W kolejnym etapie 
rytmicznie do muzyki dzieci wycinaj  ko a, które mog  rozcina . 
Wspólnie z dzie mi zastanów si , co mo na u o y  z wyci tych 
kó . Przyk ad: korale, owoce, grzyby, g sienice, drzewa. 

Ko a

papier pakowy, du  cerat ,  
kredki wiecowe, mazaki, 
klocki do odmierzania p ytek,  
kostki do gry, figurki, 
sylwety zwierz t które yj  w lesie: 
wiewiórki, je e, nied wiedzie, sarny,  
drobne przedmioty zamiast orzechów  
(kamyki, guziki, ziarenka fasoli), 
dwa pojemniki na orzechy i szarfy.Dzieci licz  ilo  korali, porównuj  d ugo ci u o onych g sienic. 

Na koniec tworz  kompozycj  „Nasz park", do której uk adaj  
zdania. Dzieci dziel  zdania o parku na sylaby, licz  ilo  wyrazów 
w zdaniu, a nast pnie zapisuj  je w zeszycie.  Pozostaw na stoliku 
wszystkie przedmioty potrzebne do konstruowania gry. Przyk ad:

Kompozycja 
z g sienic 10.4  

Gra planszowa
drzewa z poprzedniej zabawy, du a cerata, kredki, kostki, figurki, 
kamyczki, guziki. Zaproponuj zbudowanie gry, w której dwie 
weso e wiewiórki b d  zbiera  orzechy. Wygrywa ta, która zbierze 
najwi cej orzechów. Zbieranie orzechów jest skomplikowane,  
bo mo na prze y  rozmaite przygody. 

Gra z wiewiórkami

kamyki,  
guziki, 
no yczki.

Narysuj „chodniczek" na planszy gry. Wska  jedno dziecko, które 
za pomoc  klocka odmierza p ytki. W tym czasie pozosta e dzieci 
g o no je przeliczaj . Niektóre z tych p ytek (wi cej ni  dziesi ) 
oznaczaj  jesiennym kolorem. Tu  obok rysuj  p telki, do których 
wk adaj  po kilka orzechów, a w niektórych miejscach stawiaj  

Przebieg gry 
„Wiewiórki w lesie"

zwierzaki, do których dorysowuj  obej cia albo strza ki.  
Podziel dzieci na 2 zespo y poprzez wylosowanie karteczek  
z jesiennymi kolorami. Ka dy zespó  otrzymuje pojemnik  
na orzechy. Je eli wiewiórka zatrzyma si  na ciemnej p ytce, 
mo e zabra  orzechy, które s  tu  obok w p telce. 

Przebieg gry 
„Wiewiórki w lesie" c.d.

Obok chodniczka drepcze je . Gdy wiewiórka zatrzyma si   
na p ytce tu  obok je a, zechce z nim porozmawia , traci jeden 
rzut kostk . W gawrze pi nied wied . Lepiej si  nie zatrzymywa  
na p ytce do sypialni misia. Wiewiórka mo e przeskoczy  
niebezpieczn  p ytk , je li na kostce wyrzuci 6 albo 5 oczek.

Przebieg gry 
„Wiewiórki w lesie" c.d.

napisz zdania o parku.

narysuj w zeszycie, pod napisanym 
zdaniem, jesienne drzewo.

Je eli tak nie jest, wiewiórka obchodzi mieszkanie nied wiedzia. 
Wiewiórki zako czy y zbieranie orzechów. Dzieci ustalaj : Ile 
orzechów ka da z nich zebra a, która ma wi cej i o ile, która ma 
mniej i o ile. Na zako czenie przeprowad  zabaw  ruchow  
„Wiewiórki do dziupli". Po egnaj dzieci w kr gu „Iskierk ".

Przebieg gry c.d. 
Po egnanie Iskierk
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Powitaj dzieci „Iskierk " s owami:  „Iskierk  przyja ni puszczam  
w kr g,  niech przyjazna i ciep a trafi do mych r k”. Roz ó   
na pod odze chust  animacyjn , której ka de pole oznaczone  
jest liter  (kartonikami kolorowymi z liter  pisan ). Obok chusty  
w szarfach przygotuj kartoniki, tworz ce zbiory roz czne liter.

„Loteryjka literowa"
Jak  chcia by  by  liter ? 
Która litera twoim zdaniem jest najweselsza? 
Która zabawa dzisiejszego dnia by a 
najzabawniejsza? 

Ucze : 
uk ada wyrazy z rozsypanki literowej, 
klasyfikuje g oski na spó g oski i samog oski, 
odnajduje ukryte w wyrazach inne wyrazy,  
czyta i pisze wyrazy, a tak e proste zdania, 
dodaje dwie liczby.Odtwórz muzyk . Pole  by dzieci chodzi y po chu cie w rytm 

muzyki. Wska  kierunek. W pauzie dzieci zatrzymuj  si   
i odczytuj  litery z pola na którym si  zatrzyma y. Nast pnie 
uk adaj  wyrazy z liter. Na zako czenie schodz c z chusty,  
w szarfach odnajduj  odpowiedniki drukowany liter i wyrazu.

„Loteryjka literowa" c.d. 

Dzieci rozk adaj  na chu cie przygotowany zbiór kartoników 
literowych drukowanych oraz pisanych. Trzymaj c chust , faluj  
ni  staraj c si , aby wszystkie kartoniki spad y z niej „ulew " na 
pod og . Pust  chust  dzieci rozk adaj  ponownie na pod odze. 
Wydaj dzieciom polecenia do wykonania:

„Literowa ulewa"

chust  animacyjn , 
kartoniki z literami wielkimi i ma ymi, 
a tak e drukowanymi i pisanymi, 
szarfy,  
obr cze, 
kilka przedmiotów o prostej nazwie, 
karty i wyrazy do „Wyrazowego binga". 
 

We cie po jednym kartoniku z liter , odczytajcie i sprawd cie,  
czy jest ona samog osk  czy spó g osk . Je eli stwierdzicie, e 
samog osk  - od ó cie kartonik na dowolne, czerwone pole chusty. 
Je eli stwierdzicie, e spó g osk  po ó cie kartonik z liter  na 
niebieskie pole. Po zako czeniu dzieci robi  „deszczow  ulew ".

„Literowa ulewa" c.d.
10.5 Bawimy si  

literami
Polec by dzieci usiad y wokó  chusty i wys ucha y opowie ci,  
o pi knym zamku, którego widzia y tylko 3 osoby. Nie wiedziano 
kto w nim mieszka. Mówiono, e pi kna, smutna i samotna 
królewna, która nigdzie nie wychodzi a i nikt jej nie odwiedza . 

Opowiadanie o pi knej 
królewnie

przedmiot, którego nazwa rozpoczyna 
si  ulubion  g osk .

By a smutna bo nie mog a zle  swojego ojca i jego przyjaciela. 
Kluczem do znalezienia przyjació  jest napis „Królewna”.  
Pole  by dzieci odszuka y w wyrazie ukrytych s ów: „król", „lew", 
nast pnie dobra y odpowiednie napisy. 

Poszukiwanie przyjació   
królewny

Dzieci uk adaj  z obr czy drog  do zamku, na które wk adane s  
ró ne przedmioty. Nast pnie losuj  kartoniki z cyfr  i przechodz  
o tyle pól. Z pola na którym stoj , mog  zabra  tylko przedmiot 
rozpoczynaj cy si  na dan  g osk . Dzieci odkrywaj  wyrazy: 
lasek, lista, okolica, butelka, schowaj, które zapisuj  je w zeszycie.

Zadania do opowiadania

Wydaj dzieciom polecenia, na które odpowiadaj  dowolnym 
ruchem. Przyk ad: poka  jak uk u  ci  je , jak uciekasz przed 
nied wiedziem, jak podajesz wiewiórce orzeszki. Przeka  
dzieciom karty z polami w których wpisane s  proste wyrazy. 
W pude ku ukryte s  kartoniki z wypisanymi wyrazami. 

„Poka  jak..."   modele wyrazów:  
„królewna", „las", „lis", „oko", „but", 
„sowa", „król", „lew" i modele 
zaproponowane przez dzieci.

zapisz wyrazy, zdania i dzia anie 
na dodawanie. 

Wyjmij z pude ka wyraz i popro  dzieci o jego odczytanie. Dziecko, 
które ma dany wyraz na swojej karcie, k adzie na tym polu guzik. 
Zwyci zc  jest to dziecko, które nakryje swoje pola i zawo a 
„BINGO". Na zako czenie zapro  dzieci do zabawy ruchowej 
ze piewem „Chodzi lisek ko o drogi". Po egnaj dzieci „Iskierk ".

„Wyrazowe BINGO"
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Czytanie z podr cznika krótkiego tekstu z wyrazami  
z „p" i „pi". Praca z tekstem wiersza Jana Brzechwy „Katar". 
„Zagl damy do jesiennej szafy". Wielozadaniowe 
wypowiedzi na temat odzie y na jesienne s oty. 
Konkurs pi knego czytania dowolnego fragmentu  
z podr cznika.

„Listopadowa galeria". Omówienie kszta tów ramek 
obrazków. Wprowadzenie poj cia prostok t  i kwadrat. 
Monografia liczby 4. Rozwijanie logicznego my lenia 
poprzez amig ówki matematyczne.

11.1 Gdy jeste my 
chorzy

Spójne wypowiedzi uczniów na temat choroby  
na podstawie w asnych do wiadcze  i wiersza. 
Wiersz Jana Brzechwy „Katar".  
Wyszukiwanie ró nic na ilustracji.  
Spotkanie profilaktyczne z lekarzem.  
Czytanie z podr cznika krótkiego tekstu  
z wyrazami z „p" i „pi".

Profilaktyka zdrowotna. „Jak ustrzec si  przed 
przezi bieniem?". Naturalne sposoby leczenia kataru. 
Sposoby post powania, w czasie kataru? Spotkanie  
z lekarzem/lekark . Sposoby zapobiegania przezi bieniom. 
S uchanie prognozy pogody oraz ogl danie mapy pogody. 
Prowadzenie obserwacji meteorologicznych.

11.2 Listopadowa 
pogoda

S uchanie prognozy pogody. 
Ogl danie mapy pogody.  
Prowadzenie obserwacji meteorologicznych. 
Wykonanie obrazkowego kalendarza pogody. 
Zabawy badawcze. 
Tworzenie deszczu oraz chmur. 

Troska o innych w czasie choroby. Udzielanie odpowiedzi 
na pytanie „Jestem dobrym uczniem/ koleg ?" 
Praca w grupach. Poszukanie odpowiedzi na pytania : 
„Co ju  umiemy?"oraz „Czego jeszcze chcemy si  
nauczy ?". Burza mózgów. Spotkanie integracyjne  
z dzie mi wszystkich oddzia ów klas pierwszych.

11. Listopadowa 
s ota 11.3 Ciep o, zimno

Wielozadaniowe wypowiedzi na podany temat: 
„Zagl damy do jesiennej szafy". 
Zastosowanie ró nych termometrów: 
wewn trznych i zewn trznych. 
Pomiary i odczyty temperatur powietrza.  
Sposoby radzenia sobie ze zmianami temperatur 
w ród zwierz t.

Zabawy akustyczne z wykorzystaniem naturalnych efektów 
d wi kowych. Zabawy ortofoniczne (kap-kap-kap, szszszsz, 
szur, szur, chlap) w tworzeniu listopadowej muzyki. 
S uchanie utworów z cyklu „Cztery pory roku" A. Vivaldiego.

Projektowane w asnych symboli oznaczaj cych pogod . 
Wykonanie obrazkowego kalendarza pogody. 
Cztery pory roku w malarstwie. Wykonanie prac: 
„Jesienny pejza " - akwarela technik  "mokre w mokre", 
„Koniczynka" - sk adanie papieru wed ug instrukcji. 
Doskonalenie ma ej motoryki - zabawy z origamii

11.4 Spotkanie z liczb  
4

„Listopadowa galeria"- kszta ty ramek obrazków. 
Wprowadzenie poj cia prostok t  i kwadrat. 
Monografia liczby 4.  
Doskonalenie ma ej motoryki - zabawy z origamii. 
Rozwijanie logicznego my lenia - amig ówki 
matematyczne.

Dobre rady 
 
Komiksy i opowie ci 
 
Prezentujemy nasze rozwi zania

wiczenia utrwalaj ce i sprawdzaj cy zdobyte dotychczas 
wiadomo ci i umiej tno ci w zakresie obs ugi  
i wykorzystania komputera w praktyce. 
Przypomnienie zasad higieny i bezpiecze stwa korzystania 
z pracowni komputerowej. Poszukiwanie odpowiedzi  
na pytanie „Jak m drze korzysta  z komputera?".

11.5 Co ju  potrafimy?

Po egnanie z 1 cz ci  podr cznika.  
Konkurs pi knego czytania dowolnego fragmentu 
z podr cznika. Podsumowanie zdobytych 
wiadomo ci i umiej tno ci. 
Samoocena uczniów. Praca w grupach. 
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania  
„Co ju  umiemy?"oraz „Czego jeszcze chcemy si  
nauczy ?". Burza mózgów.  
Spotkanie integracyjne z dzie mi wszystkich 
oddzia ów klas pierwszych.wiczenia kszta tuj ce z pi kami: toczenie w marszu, 

koz owanie w miejscu, podrzut i chwyt obur cz, rzut  
do nieruchomego celu. wiczenia wzmacniaj ce mi nie 
brzucha i grzbietu przy drabinkach. Tor przeszkód  
z wykorzystaniem poznanych elementów.  
Spotkanie profilaktyczne z lekarzem.
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1 2 3

Niezb dnik 
przezi bionego

Czapki z g ów! Rysunki z 
kwadratów

emblematy przedstawiaj ce ró ne 
rodzaje pogody (s o ce, nieg, deszcz, 
wiatr), karty pracy z czapkami

karty pracy - kartki A4 z narysowanymi 
pi cioma kwadratami ró nej wielko ci w 
dowolnym rozmieszczeniu, lina

Kiedy jeste my przezi bieni, czujemy si  
niedobrze i musimy le e  w ó ku, czas 
bardzo wolno p ynie. Co mo na zrobi , by 
chorowanie by o troch  bardziej zno ne?

Figura z liny

(ka da dru yna) karton po butach, stare 
gazety, pisaki, blok techniczny, no yczki, 
sznurek

(ka da dru yna) 2 nieu ywane we niane 
czapki, ta m  dwustronn , zszywacz, 
kolorowe kartki bloku technicznego

kredki

Zaproponuj wiczenie gimnastyczne, 
które pomo e Ci si  rozgrza  w mro ny 
poranek.

Wprowadzenie

Zadaniem ka dej dru yny jest zmieni  
zwyk e pude ko po butach w niezb dnik 
chorego. uczestnicy powinni wype ni  je 
rzeczami, dzi ki którym atwiej mo na 
b dzie przetrwa  le enie w ó ku.

Figura z liny  
c. d.

Jaki jest/ mo e by  deszcz? Wymy lcie 
jak najwi cej okre le  opisuj cych 
deszcz.

Co jest/ mo e by  kwadratowe?

Do wykonania zawarto ci niezb dnika 
uczestnicy mog  u y  tylko i wy cznie 
gazet, pisaków, bloku technicznego, 
no yczek i sznurka. Zawarto  pude ka 
powinna by  zabawna i pomys owa.

Na niepogod  - 
zabawa 
ruchowa

Rysunki z 
kwadratów

Wybrana osoba steruje pogod  - pokazuje 
pozosta ym emblematy z ró nymi rodzajami 
pogody, a oni musz  zareagowa  na nie w 
odpowiedni sposób (udawa , e rozk adaj  
parasol, zak adaj  lub ci gaj  kurtk  itd.).

Przygotuj sznurek o d ugo ci ok. 4m. 
Do wykonania tego wiczenia potrzebne 
b dzie troch  miejsca. Dru yny wykonuj  to 
zadanie po kolei. Pozostali w tym czasie 
uwa nie obserwuj . 

Niezb dnik 
chorego

Popro  ka d  grup , by opowiedzia a, co 
w o y a do swojego niezb dnika. Nast pnie 
zapytaj uczestników, które pomys y s  
wed ug nich najbardziej oryginalne i 
kreatywne.

Jak mo na 
udoskonali  
czapk ?

Rozdaj uczniom karty pracy i popro , by 
wymy lili i narysowali pi  sposobów na 
udoskonalenie czapki. Pomys y te nie 
musz  by  realistyczne. Dzieci zabieraj  
swoje kartki i siadaj  w grupach.

Zadaniem dru yny jest u o enie z liny 
kwadratu. Cz onkowie zespo u nie mog  si  
jednak przy tym porozumiewa  za pomoc  
s ów. Która dru yna poradzi a sobie 
najlepiej, czy w grupach wy onili sie liderzy?

Wspó praca 

Wspólna 
ksi eczka

Wspó praca
Cz onkowie zespo ów wspólnie wybieraj  
najciekawsze rozwi zania. Z 
przyniesionych czapek tworz  dwa 
udoskonalone nakrycia g owy - jedno dla 
dziewczyn, drugie dla ch opaków.

Praca indywidualna. Ka dy otrzymuje kart  
pracy, na której znajduje si  pi  dowolnie 
rozmieszczonych kwadratów. Dzieci 
zastanawiaj  si , w co mo na by zamieni  
ten rysunek, aby stanowi  sensowny obraz. 

Pomys owo  
rozwi za

Prezentacje
Uczniowie prezentuj  swoje rozwi zania tak 
jak na prawdziwym wybiegu mody. Jedne 
osoby opowiadaj  o zastosowanych 
ulepszeniach a pozosta e prezentuj  
stworzone nakrycie g owy.

Uczestnicy nadaj  swoim obrazkom tytu y. 
To wiczenie pokazuje, jak wiele ró nych 
rozwi za  mo na stworzy  na podstawie 
schematycznego rysunku. Wszystkie 
ilustracje mo ecie spi  w jedn  ksi eczk
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Pytania HOT
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Przygotuj
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Powitanie dzieci. 
Pole  swobodne poruszanie si  po sali w rytm muzyki. 
Na przerw  w muzyce dzieci witaj  si  podaniem r ki i mi ym 
pozdrowieniem przez „przybicie pi tki".

Powitanie
Czy lekarzowi atwiej jest chorowa ? 
Sk d twoi rodzice wiedz , e jeste  
przezi biony? 

Ucze :  
s ucha uwa nie czytanego tekstu, 
czyta ulotk  ze zrozumieniem,  
wypowiada si  logicznie na dany temat, 
wymienia naturalne sposoby leczenia kataru, 
wie, jak zapobiega  przezi bieniom, 
potrafi troszczy  si  o innych w czasie choroby.

Przeczytaj wiersz J.ana Brzechwy „Katar".

Wiersz

Pole  g o ne czytanie tekstu z podr cznika o chorym Piotrku. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci wiersza. 
 
 
Zorganizuj spotkanie z lekarzem/lekark .

Chory Piotrek

spotkanie z lekarzem lub lekark , 
tekst wiersza J. Brzechwy „Katar", 
propozycje gier i zabaw z ksi ki  
H. Bucken „Gry i zabawy... kiedy 
dziecko jest chore", 
naturalne „ rodki" podawane  
przy przezi bieniu (miód, cytryna, sok  
z malin i aronii, kompot: z czarnych 
porzeczek i agrestu). Popro  dzieci o zadawanie pyta  zwi zanych z wykonywanym 

przez go cia zawodem. Zwró  uwag  na informacje o sposobach  
zapobiegania chorobom i leczeniu ewentualnych chorób. 
Omów naturalne sposoby leczenia przezi bienia. Przeprowad  
degustacj  niektórych „naturalnych rodków leczniczych".

Zaproszony go
11.1 Gdy  

jeste my chorzy
Zapro  dzieci do wicze  w kszta tnym pisaniu.

Nauka pisania

przygotowane w domu pytanie/a,  
które mo na zada  lekarzowi .

Zainicjuj rozmow  na temat sprawowania opieki nad innymi lud mi 
podczas choroby. Opieka nad chorym

Podziel dzieci na grupy. 
Zapro  do zabaw i gier w których pokazuje si  jak sprawowa  
opiek  nad chorymi. 

Gry i zabawy

Pole  przeczytanie w grupach ulotki „Kubu  i przyjaciele". 
U wiadom niebezpiecze stwa zwi zane z za ywaniem leków. Leki umie : 

ilustracje z lekami, 
plansze z ro linami  
o w a ciwo ciach leczniczych, 
zdania do wicze  w kszta tnym 
pisaniu: „Piotrek ma katar.  
A to Pimpek. I on ma katar."

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 84-85.

przepisz tekst z tablicy.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci. Pole  by porusza y si  po sali w rytm muzyki. 
Na przerw  w muzyce dzieci witaj  si  podaniem r ki, mi ym 
pozdrowieniem i „przybiciem pi tki".

Powitanie
Czy istnieje „idealna pogoda"? 
Dla kogo i dlaczego wa na  
jest prognoza pogody? 
Jak prognozowali pogod   
Twoi pradziadkowie? 
Narysuj swoj  ulubion  prognoz  pogody. 

Ucze : 
wie do czego potrzebna jest prognoza pogody, 
wymienia elementy i symbole pogody,   
wie do czego s u y: termometr, wiatromierz, 
deszczomierz, prowadzi systematycznie 
obserwacj  pogody, wyniki obserwacji 
dokumentuje na kalendarzu pogody.

Zapro  dzieci do wspólnej zabawy: 
z rekwizytami przy utworze „Deszczowa piosenka", 
s ownej ze skojarzenia z wyrazem „deszcz".

Zabawa przy muzyce 

Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat rodzajów deszczu. 
Zapro  dzieci do wspólnych zabaw ortofonicznych: 
„Co robi deszcz?". 

Co robi deszcz?

nagranie „Deszczowa piosenka", 
parasolki ró nego typu, 
nagranie z prognoz  pogody, 
map  polski, symbole pogody, 
przyk adowy kalendarz pogody, 
wiatromierz, deszczomierz, termometr, 
elektroniczn  stacj  meteorologiczn , 
y k  wazow , czajnik/garnek z gor c  
wod , kostki lodu, przezroczyst  misk .Omów symbole elementów pogody. 

Pole  wys uchanie prezentera pogody. Zadanie
11.2 Listopadowa 

pogoda
Przedstaw podobn  prognoz  pogody na mapie klasowej. 
Zapro  dzieci do zabawy w prezentera pogody, wed ug instrukcji  
zawartej w podr czniku. 

Prezenter pogody

termometr, 
stacj  meteorologiczn , 
parasolk , 
kalosze, 
pelerynk  od deszczu.

Za ó  wspólnie mini ogródek meteorologiczny na boisku  
szkolnym. Pole  praktyczne wykorzystanie wiatromierza, 
(deszczomierza) i termometru.

Zadanie

Zapro  dzieci do zabawy: 
dydaktyczno - badawczej „Robimy deszcz", 
badawczej „Robimy chmury", 
Pole  indywidualne zaprojektowanie symboli elementów pogody.

Zabawa w deszcz

Pole  wykonanie: 
kalendarza pogody, 
symboli do oznaczania elementów pogody, 
„Jesiennego pejza u" farb  akwarelow  technik   
„mokre w mokre".

Symbole pogody umie : 
map  pogody, 
symbole elementów pogody 
do manipulacji.

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 86 - 87.

wklej mapk  pogody  
z samodzielnie zaprojektowanymi 
symbolami.

led  prognoz  pogody  
przez najbli szy tydzie ,  
 
weryfikuj prognoz  w asnymi 
obserwacjami notowanymi  
w kalendarzu.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci. Pole  by porusza y si  po sali w rytm muzyki.  
Na przerw  w muzyce dzieci witaj  si  podaniem r ki, mi ym 
pozdrowieniem i „przybiciem pi tki".

Powitanie
Czy zwierz ta potrzebuj  ubrania? 
Jak  por  roku lubisz najbardziej i dlaczego? 
W co ubierasz si  jesieni ? A co zim ? 
Odegraj scenk .

Ucze : 
nazywa pory roku i rozró nia je na ilustracji,  
potrafi wybra  ubranie stosowne do pory roku, 
wyci ga logiczne wnioski z obserwacji, 
rozró nia, nazywa i wskazuje przeznaczenie 
ró nych termometrów i potrafi odczyta   
ich wskazania.

Przeczytaj wiersz autorstwa N. Usenko „Czarodziejska szafa".  
Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat jego tre ci. Czarodziejska szafa

Odtwórz film o porach roku. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi w oparciu o tre  filmu oraz plansz 
przedstawiaj cych ten sam obiekt w ró nych porach roku.

Pory roku

wiersz N. Usenko „Czarodziejska szafa" 
dwie we niane czapki, 
dwa s oiki z ciep  wod , 
dwa s oiki z lodem,  
ilustracj  obiektu w 4 porach roku, 
cztery kuferki na ubranka lalek, 
nazwy pór roku, 
ró ne termosy i termometry, 
filmy dokumentalne o porach roku.Pole  utworzenie zbiorów „Szafa na ca y rok". 

Zwró  uwag  na wykorzystanie ubranek dla lalek. Ubranka dla lalek
11.3 Ciep o, zimno

Zapro  dzieci do realizacji zadania numer 7 z podr cznika, 
wyrabiaj cego spostrzegawczo . 
 
 
Przeprowad  do wiadczenie.

Zadanie na 
spostrzegawczo

lalk , 
ubranka dla laki, 
ilustracje z ró nymi porami roku.

Zadaj pytania: 
„W którym s oiku woda szybciej ostygnie?  
„W którym s oiku szybciej stopnieje lód?" 
Omów zastosowanie termosu jako miejsca przechowywania  
ciep ych i zimnych potraw.

Do wiadczenie

Omów zastosowanie termometru, jako doskona ej pomocy  
w doborze ubrania. Prze wicz odczytywanie temperatury. Termometr

Zapro  dzieci do wspólnej zabawy manipulacyjnej przy tablicy. 
Zadaj pytanie: „Które ubranka pasuj  do jesiennej pogody?" 
Podejmij próby wyja nienia efektów do wiadcze  z termosem  
i s oikami

Do wiadczenia i wnioski umie : 
ilustracj  tego samego obiektu  
w ró nych porach roku, 
nazwy pór roku, 
papierowe ubrania na ka d   
por  roku.

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 88 - 89.

dla ch tnych:  
sprawd , jak dzia a Twój termos, 
spróbuj wynik do wiadczenia 
przedstawi  graficznie.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci. Pole  by porusza y si  po sali w rytm muzyki.  
Na przerw  w muzyce dzieci witaj  si  podaniem r ki, mi ym 
pozdrowieniem i „przybiciem pi tki".

Powitanie
Co mo e o sobie powiedzie  liczba cztery? 
Masz 4 z ote. Jak mo esz je wykorzysta ? 
Co co by oby nam atwiej robi  gdyby my 
mieli cztery r ce? A co sprawia oby nam 
trudno ?

Ucze : 
rozpoznaje, zapisuje i rozk ada na czynniki licz  4, 
rozró nia figury geometryczne,  
potrafi starannie sk ada  papier technik  origamii, 
logicznie my li podczas rozwi zywania amig ówek 
matematycznych.Zwró  uwag  na kszta ty ramek.  

Obejrzyj wspólnie w klasowej galerii wystaw  prac. Wystawa prac

Przeprowad  matematyczne zabawy manipulacyjne. 
Pole  utworzenie czworok tów z patyczek na geoplanach. Zabawy matematyczne

kart  pracy numer 37  
"Monografia liczby 4",  
plansz  z wprowadzan  liczb , 
geoplany dla ka dego dziecka, 
liczmany, 
kartoniki z liczbami od 1 do 4.

Utrwal: 
poj cia prostok t i kwadrat, 
liczb  boków figury, 
liczb  4 w ró nych aspektach, 
monografi  liczby 4.

Utrwalenie poj  i liczb
11.4 Spotkanie  

z liczb  4
Pole  rozwi zanie zada  tekstowych w zakresie liczby 4.

Cztery

patyczki, 
gumki recepturki (kilka sztuk), 
4 ró ne guziki.

Przedstaw zasad  sk adania papieru.  
Przeprowad  zabawy kwadratem, zgodnie zgodnie z instrukcj  
s own  i manipulacyjn . Pole  wykonanie koniczynki wed ug 
instrukcji graficznej.

Koniczynka

Zapro  dzieci do rozwi zania amig ówek matematycznych 
z zadania od numeru 5 do 8 z podr cznika. amig ówki 

matematyczne

Utwórz grupy. 
Pole  zaprezentowanie wyrazów 4-sylabowych. Wyrazy 4-sylabowe umie : 

symbole zbiorów  
do wype nienia elementami, 
liczmany do uzupe nienia zbiorów 
kartoniki z liczbami od 1 do 4.

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 90 - 93.

wklej:  
zbiory ró noliczne podpisane 
liczb  okre laj c   
ilo  elementów, 
wzór liczby 4 do wicze   
w kszta tnym pisaniu.

wymy l prezent i yczenia dla 4-latka.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci. Pole  by porusza y si  po sali w rytm muzyki.  
Na przerw  w muzyce dzieci witaj  si  podaniem r ki, mi ym 
pozdrowieniem i „przybiciem pi tki".

Powitanie
Jak w czterech zdaniach opiszesz 
koleg /kole ank  z awki?  
Za co pochwali by  samego siebie? 

Ucze :  
potrafi wymieni  nabyte umiej tno ci i zdobyte 
wiadomo ci wykorzystuj c je w praktycznym 
dzia aniu, ma potrzeb  samodoskonalenia si , 
potrafi zademonstrowa  w asne osi gni cia  
w obecno ci rówie ników, 
dokonuje w a ciwiej samooceny.

Zapro  dzieci do zabawy w dokonywanie oceny sytuacji  
„Weso o - smutno". Nastroje

Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat wiedzy i umiej tno ci 
nabytych przez dzieci w szkole.  
Zapro  dzieci do zabawy "Czy wiesz, czy umiesz?". 
Zadaj pytanie "Co Was interesuje, czego jeszcze chcieliby si  
nauczy ?". Zwró  uwag  na poprawno  wypowiedzi.

Wnioski

karta pracy numer 38,  
przyk ady umiej tno ci zdobytych  
po realizacji 1 cz ci podr cznika, 
zasady pracy w grupie, 
zasady pracy z „Kart  ewaluacyjn ", 
zadnia do rywalizacji przez zespo y, 
dyplom dla ka dego ucznia.

Podsumuj prac  z pierwszej cz ci podr cznika. 
Pole  samodzielne wykonanie „Karty ewaluacyjnej". Praca z podr cznikiem

11.5  
Co ju  potrafimy?

Podziel dzieci na grupy. 
Pole :  
wykonanie poznanych literek z plasteliny, 
utworzenie wyrazów z przygotowanych liter. 

Literki z plasteliny

narysowane na kartkach emotki: 
weso a :), 
smutna :(, 
kolorowe czasopisma, 
plastelin .

Zorganizuj spotkanie integracyjne z dzie mi z innych oddzia ów.  
Przeprowad  zabawy i gry sprawno ciowo - zr czno ciowe,  
a tak e amig ówki logiczne, jako przyk ad „zdrowej rywalizacji" 
zespo ów pomi dzyklasowych.

Spotkanie integracyjne  

Podziel dzieci na grupy (mieszane - przedstawiciele ró nych klas). 
Pole  wykonanie planszy informacyjnej na temat  
„Co ju  potrafimy?". Zwró  uwag  na wykorzystanie informacji  
obrazkowych oraz s ownych wyci tych z czasopism.

Praca w grupach

Podsumuj wyniki rywalizacji. 
Wr cz dyplomy wszystkim uczestnikom jako: 
podsumowanie ich dotychczasowej pracy, 
docenienie wysi ku w o onego w pokonywanie trudno ci, 
motywacj  do dalszej pracy.

Podsumowanie umie : 
wzory poznanych liter, 
plansze z poznanymi liczbami 
przyk ady umiej tno ci zdobytych 
przez uczniów  - zapisane na 
ró nokolorowych kartkach.  

„Nasz elementarz", cz  1, 
strona 94 - 95.

zastanów si  i przygotuj wypowied   
do prezentacji „na forum" na temat:  
„Któr  z umiej tno ci zdobyt   
dotychczas w szkole uwa asz  
za najbardziej przydatn ?. Uzasadnij 
wybór".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter „n", „N", „C", 
„c", na podstawie wyrazu „nuty" i „cytryna".  Pisanie imion. 
Rozwi zywanie i uk adanie prostych zada  tekstowych. 
Analiza i synteza s uchowa wyrazów.  
Tworzenie zbiorów na podstawie dwóch podanych cech. 
Uk adanie zda  z wyrazów. wiczenia w kszta tnym pisaniu. 

Uk adanie dzia a  do zadania. Odejmowanie w zakresie 5.   
wiczenia w pisaniu cyfry 5. Przeliczenie palców i zapisanie 

na odpowiednich cyfr: 1, 2, 3, 4. Monografia liczby 5. 
Kszta towanie poj cia liczby w aspekcie g ównym  
i porz dkowym. Figury geometryczne.  
Zbiory pi cioelementowe. Ustalenie listy zakupów za 5 z . 
Przeliczanie od 1 do 7. 

12.1 „N" jak nuty

Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter „n", 
„N" na podstawie wyrazu „nuty" (Metoda Dobrego 
Startu). wiczenia doskonal ce analiz  i syntez  
wzrokowo - s uchow  wyrazów. Pisanie imion. 
Uk adanie dzia ania do zadania, odejmowanie  
w zakresie 5. Nauka piosenki pod tytu em „Nuty". 
Doskonalenie umiej tno ci rozró niania d wi ków 
wysokich i niskich. Gry i zabawy ruchowe z pi k :  
„Pi ka parzy", „Zbijak".

Wykonanie wiczenia badawczego, s u cego okre laniu 
zmys ów w poznawaniu wiata: „Szk o powi kszaj ce". 12.2 Poznajemy wiat  

za pomoc  zmys ów

Wypowiedzi na temat funkcji i roli narz dów 
zmys u. Rozpoznawanie przedmiotów za pomoc  
zmys u wzroku, dotyku, smaku, w chu i s uchu. 
Rozmowa o sposobach dbania o wzrok.  
Analiza i synteza sylabowa i g oskowa wyrazów.  
Uk adanie zda  z rozsypanki sylabowej  
i wyrazowej. Rozwi zywanie prostych zada   
z tre ci . wiczenia metod  V. Sherborne  
na wyczucie w asnego cia a. 

Zabawa orientacyjno-porz dkowa doskonal ca reakcj   
na sygna  „Ustawiamy si  na zbiórki".  
Gra planszowa „Wy cigi pionków z nagrodami".

12. Nasze zmys y
12.3 Spotkanie  

z liczb  5

Kszta towanie poj cia liczby 5 w aspekcie 
g ównym i porz dkowym. Rozpoznawanie  
i nazywanie zmys ów. Analiza i synteza s uchowa 
wyrazów. Budowanie modeli zda .  

wiczenie badawcze, s u ce okre laniu zmys ów 
w poznawaniu wiata: „Szk o powi kszaj ce". 
Malowanie tego, co s ycha , za pomoc  palców. 
Zabawa orientacyjno-porz dkowa doskonal ca 
reakcj  na sygna  „Ustawiamy si  na zbiórki".

Nauka piosenki „Nuty". Zabawy ruchowo-na ladowcze  
do piosenek. Gra na instrumentach perkusyjnych: ko atce, 
b benku, tamburynie. Rozró nianie d wi ków wysokich  
i niskich. Nauka piosenki „Cudaczek". Zabawy rytmiczno  
- ruchowe do piosenek. Nas uchiwanie i rozpoznawanie 
odg osów: poruszanie kluczami, darcie papieru, ci cie.

Wylepianie z plasteliny wzoru litery „n", „N". 
Rysowanie ilustracji do podanego dzia ania.  
Malowanie farbami tego, co s ycha  (za pomoc  palców). 
Wystawa prac. Wykonanie gitary w oparciu o ilustracj   
w „Naszym elementarzu". Lepienie z plasteliny zabawnego 
„Cudaczka". Wycinanie tangramów. 

12.4 „C" jak cytryna

Rozk ad liczby 5 na sk adniki, obliczenia 
pieni ne. Kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci  
na temat zmys u smaku i rodzajów smaków. 
Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter „c", 
„C" na podstawie wyrazu „Cudaczek" (Metoda 
Dobrego Startu). Zabawy z mocowaniem  
- kszta towanie zwinno ci, szybko ci i si y.  
Nauka piosenki pod tytu em „Cudaczek".  
Zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki. 
„Cudaczek"- praca plastyczna z plasteliny.

Zmys y 
 
Dru yna dobrze si  rozumie 
 
Kwa ne miny bez cytryny

Nauka korzystania z narz dzi O ówek oraz P dzel  
w programie MS Paint.

12.5  Gry i zabawy 
matematyczne

Przeliczanie i porównywanie liczebno ci. 
Utrwalanie poj cia dodawania i odejmowania 
poprzez gry matematyczne. Wycinanki i uk adanki 
- spotkanie z tangramem. Rozpoznawanie  
i nazywanie figur geometrycznych: trójk t, 
kwadrat, prostok t. Tworzenie zbiorów  
na podstawie dwóch podanych cech.  
Uk adanie zda  z wyrazów.  

wiczenia w kszta tnym pisaniu.  
Zabawa muzyczno-ruchowa z liczbami.Gry i zabawy ruchowe z pi k : „Pi ka parzy", „Zbijak". 

Doskonalenie rzutu pi k .  
wiczenia metod  V. Sherborne do muzyki  

na wyczucie w asnego cia a.  
Zabawy z mocowaniem.  
Kszta towanie zwinno ci, szybko ci i si y.
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12

1

Zmys y

2

Dru yna dobrze si  
rozumie

3

Kwa ne miny bez 
cytryny

ciemny worek i jaki  ciekawy przedmiot o 
nieregularnym kszta cie

opaski na oczy (komplet dla jednej dru yny), klocki, 
kilka przedmiotów do posegregowania (kartki 
papieru, ubrania, kubeczki), kilka talii kart

ilustracje z czasopism przedstawiaj ce ludzi z 
ró nymi wyrazami twarzy

bibu , klej, no yczki, kartki z bloku technicznego, 
wat , foli  aluminiow , plastelin

Do ciemnego worka chowamy jaki  przedmiot o 
ciekawym kszta cie. Zadaniem dzieci jest zbada  
go za pomoc  dotyku i odgadn  co to mo e by .

Sztafeta karciana - zobacz dok adny opis wiczenia Prezentuj po kolei przygotowane przez siebie 
zdj cia z gazet. Jaka sytuacja, zdarzenie wywo a o 
u danej osoby t  w a nie min ?

Podzia  na 
dru yny

Dzielimy klas  na cztero- pi cioosobowe grupy. 
Mo na na przyk ad przeprowadzi  losowanie za 
pomoc  kartoników z narysowanymi symbolami 
zmys ów. Od tej pory a  do ko ca miesi ca 
dzieci b d  pracowa  w a nie w tych zespo ach.

Ze s uchem, ale 
bez wzroku

Poszczególne dru yny b d  musia y po kolei 
wykona  wspólne zadanie z zamkni tymi 
oczami. Ka da grupa b dzie mia a inny problem 
do rozwi zania. Pozostali uczestnicy b d  w 
tym czasie obserwatorami.

Podawanie miny
Jest to wiczenie podobne do g uchego 
telefonu, uczniowie b d  sobie jednak podawa  
nie s owa, lecz dziwne miny. Dzieci siedz  jeden 
za drugim. 

Jakie jest to 
s owo?

Na tablicy zapisujemy kilka s ów, np. ciep y, 
wygodny, kolorowy, skomplikowany, kolczasty, 
atwy, mi y, zdenerwowany. Uczniowie zamykaj  
oczy i wyobra aj  sobie, jakie s owa te mog yby 
by  w dotyku. 

Sens takich wicze  polega na podkre leniu 
znaczenia jakiego  sposobu porozumiewania 
si , po tym jak zostanie on celowo 
wyeliminowany. Pokazuj  one jak wa ny jest 
dany zmys  w komunikacji z innymi.

Komunikacja 
"zdegradowana"

Jak g uchy 
telefon

Ostatnia osoba, kiedy jest gotowa, klepie t  
która siedzi przed ni  w rami  i prezentuje jej 
swoj  min . Kolejne dzieci przekazuj  sobie 
miny, a na ko cu porównuj , czy ostatnia mina 
jest podobna do tej wzorcowej. 

Obrazki 
dotykowe

Recepta na 
u miech

Zadaniem dru yn jest stworzenie co najmniej 
dwóch obrazków ilustruj cych s owa z 
poprzedniego wiczenia. Maj  to by  ilustracje 
do dotykania, nie do ogl dania. Na koniec 
urz dzamy wystaw  dotykow  wszystkich prac.

1. Ustawcie jeden za drugim 
2. Po czcie przedmioty w trzy zbiory 
3. Ustawcie si  wed ug wzrostu 
4. U ó cie z kart kszta t serca na pod odze 
5. Zbudujcie razem wie  z klocków

Jak wyt umaczy  przybyszowi z obcej planety, 
który nigdy si  nie u miecha , jak ma to zrobi ? 
Zadaniem poszczególnych dru yn jest 
stworzenie szczegó owej instrukcji "Jak si  
u miecha ? Poradnik krok po kroku". 

Zadania dla 
dru yn

Wa ne jest, aby dru yny nie mówi y innym 
grupom, jakie s owa przedstawiaj  ich ilustracje. 
Ka dy mo e zamkn  oczy i odgadn , który z 
wyrazów przedstawiono. Mo e te  nada  
w asn  nazw  dotykanym dzie om.

Wystawa 
dotykowa

Bezpieczne 
warunki

Je li grupa uwa a, e ju  zako czy a prac , 
wszyscy na komend  zdejmuj  opaski. Stwórz 
dzieciom bezpieczne warunki do wykonania 
zada . Zapytaj uczniów, jak im si  pracowa o z 
zamkni tymi oczami. Co by o dla nich trudne?

Prezentacja 
instrukcji

Ka dy poradnik powinien sk ada  si  z 
przynajmniej czterech kroków. Na koniec 
dru yny prezentuj  swoje poradniki. Jedna 
osoba mówi, jakie s  kolejne kroki a pozostali 
cz onkowie grupy prezentuj , jak je wykona .
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Za piewaj piosenk  „Wszyscy s ". Pole  wiczenia usprawniaj ce 
orientacj  w schemacie cia a i przestrzeni. Dzieci k ad  si  na 
plecach. Praw  d oni  dotykaj  lewej stopy, a potem lewego 
kolana. Obracaj  g ow  w lewo i odpowiadaj , kto le y na lewo  
od nich. Wstaj  i robi  dwa kroki do przodu, na lewo, do ty u.

Powitanie
Które s owo rozpoczynaj ce si  g osk   
„n" lubisz najbardziej? 
Wyobra  sobie, e jeste  muzyk .  
Jaka ona b dzie? 
Jaka muzyka wprawia ci  w dobry nastrój?

Ucze : 
zapisuje dzia ania odejmowania, 
dokonuje analizy s uchowo-wzrokowej, 
buduje model g oskowy wyrazów, 
reaguje ruchem na d wi ki wysokie i niskie, 
rzuca pi k .Zadaj dzieciom wiczenia w których podziel  na sylaby i g oski 

s owa: flet, puzon, kontrabas,wiolonczela, akcentuj c ka d  
wyodr bnion  cz  uderzeniem w b benek. Pole  porównanie 
s ów w parach „nuty- buty", „nuta- nuda", „nuta -nuty" i wskazanie 
ró nic, a nast pnie s ów, które zaczynaj  si  g osk  „n".

wiczenia

Zadaj zagadk  „Klucz po czy  pi  linijek, na nich du o czarnych 
znaków. W nich ukryta jest melodia dla muzyków i piewaków”. 
Porozmawiaj o nutach, pi ciolinii i gamie. Po wys uchaniu piosenki 
„Nuty", zainicjuj swobodne rozmowy na temat instrumentu  
z piosenki. Pole  wskazanie znanych im innych instrumentów.

Zagadka

woreczki po trzy dla ka dego dziecka, 
karty do „Albumu liter" dla ka dego 
dziecka, 
litery „n", „N" pisane, 
litery „n", „N" drukowane, 
pi k , 
b benek.

Przeprowad  wiczenia ruchowe. Dzieci biegaj  swobodnie  
po sali. Gdy us ysz  wysoki d wi k, staj  na palcach i unosz  r ce 
wysoko. Gdy zabrzmi niski d wi k, zatrzymuj  si  i wykonuj  
przysiad. Nast pnie siadaj  skrzy nie i palcami obu r k wykonuj  
ruchy przypominaj ce gr  na pianinie.

Tajemnicza litera
12.1 „N" jak nuty

Pole  za piewanie piosenki wraz z rytmiczn  graj  na b benkach. 
Zawró  uwag  by dzieci uderza y dwiema pa eczkami  
na przemian. Nast pnie dzieci siadaj  przy stolikach, k ad  przed 
sob  3 woreczki. piewaj  piosenk  i wystukuj  jej rytm 
wszystkimi palcami lewej r ki na woreczkach (od lewej strony).

Rytm, woreczki  
i b benek

nakrywki do budowania modelu 
g oskowego wyrazów, 
niebiesk  plastelin .

Zaprezentuj litery „n", „N". Omów ich wygl d. Nast pnie napisz 
liter  „N", piewaj c piosenk  „Nuty". Dzieci wyklejaj  wzór litery 
„N" kuleczkami niebieskiej plasteliny. Pole  by dzieci napisa y litery 
„n", „N" palcem na wzorze, kilkakrotnie powtarzaj c to wiczenie  
ze piewem piosenki. Potem równie  grubym i cienkim pisakiem.

Nuty

Dobierz dzieci parami. Pole  by jedno dziecko po o y o si  na 
brzuchu, a drugie narysowa o na jej plecach pi ciolini , licz c  
na g os linie. Potem popro  by na pi ciolini  „spada y nutki".  
Dzieci delikatnie stukaj  opuszkami palców w plecy le cego. 

Wprowadzenie litery

Dzieci uk adaj  z rozsypanki literowej wyraz „Nosek". Zwró  
uwag  na wielk  liter  na pocz tku wyrazu. Wspólnie z dzie mi 
zastanów si , co oznacza i czyim mo e by  imieniem. Pole : 
odczytanie tekstu z podr cznika, przeg oskowanie wszystkich 
imion wyst puj cych w tek cie i porównanie ilo ci liter w imionach.

Zadanie umie : 
drukowane litery „n", „N", 
pisane litery „n", „N", 
model wyrazu „nuty" 
model wyrazu „Natalka".

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 4 - 5. 

zapisz: 
imiona, 
dzia ania odejmowania.

znajd  w gazetach ilustracje  
i zdj cia przedmiotów na liter  „N"  
do „Albumu liter", 
po wicz kaligraficzny zapis nowej 
litery.

Dzieci uk adaj  tre  zadania o imionach do podanego dzia ania:  
„4 - 3 =...". Przeprowad  gry i zabawy ruchowe z pi k  („Pi ka 
parzy", „Zbijak"), a tak e zabaw  „Ucho- nos". Zrób wprowadzenie 
do rozmowy o zmys ach. Na zako czenie pole  by dzieci rzuca y 
kolejno niebiesk  pi eczk , mówi c, co im si  dzi  podoba o.

Gry i zabawy 
Po egnanie
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Pole  by dzieci porusza y si  w rytm muzyki. W przerwie witaj  si  
podaniem r ki, mi ym pozdrowieniem, „przybiciem pi tki".  
W 5 miejscach w sali roz ó  napisy - has a: „S YSZ ", „WIDZ ", 
„CZUJ  ZAPACH", „CZUJ  SMAK", „DOTYKAM". Dzieci losuj  
rysunki: oko, ucho, usta, nos, d o . Dopasowuj  rysunki do has a. 

Powitanie 
wiczenie Czy ha as jest zawsze niemi y?  

Co mo na zrobi , aby zmniejszy  ha as  
w mie cie?  
Czy wszystkie zmys y s  wa ne?

Ucze : 
nazywa g ówne zmys y cz owieka, 
podaje przyk ady, jak dba  o wzrok i s uch, 
uk ada zdanie z rozsypanki sylabowej i wyrazowej, 
uk ada tre  zadania do ilustracji, 
rozwi zuje proste zdania z tre ci .Pole  rozwi zanie zada : 1) Zgadnij, jaki to smak? Dzieci po kolei 

smakuj  i odgaduj  produkty: sól, cytryna, miód, d em, cukier.  
2) Zgadnij, jaki to zapach? Dzieci po kolei w chaj  i odgaduj  
zapachy: cytryna, czosnek, cebula, jab ko, woda. 3) Zgadnij,  
co to jest? Zabawa „Zaczarowany worek". Dzieci po kolei losuj  

Zadanie

przedmioty z worka i tylko dotykaj c je, zgaduj : o ówek, gumka, 
linijka, klej, moneta. 4) Zgadnij, co s yszysz? Dzieci po kolei 
s uchaj  i rozpoznaj  odg osy: poruszanie kluczami, darcie 
papieru, ci cie no yczkami. 5) Zabawa „Patrz uwa nie".  
Dzieci odszukuj  10 ró nic mi dzy dwoma ilustracjami.

Zadanie c.d.

napisy - has a: „S YSZ ", „WIDZ ", 
„CZUJ  ZAPACH", „CZUJ  SMAK", 
„DOTYKAM", rozsypank  sylabow : 
„Jak poznaj  wiat?", nazwy zmys ów: 
wzrok, s uch, w ch, dotyk, smak, 
puzzle - narz dy zmys ów, rozsypank  
wyrazow , ilustracj  zadanie 
matematyczne, produkty do wykonania 
do wiadcze  (worek, sól,cytryna, miód).Nast pnie uk adaj  zdanie z rozsypanki sylabowej:  

„Jak poznaj  wiat ?" Dzieci z poszczególnych grup opowiadaj , 
jakim zmys em rozpoznawa y przedmioty, rzeczy. Pole  obejrzenie 
narz dów zmys ów w lusterkach kieszonkowych i przez lup ,  
a tak e u o enie puzzli przedstawiaj cych narz dy zmys ów.

Uk adanie puzzli
12.2 Poznajemy 

wiat zmys ami
Umie  na tablicy nazwy 5 g ównych zmys ów cz owieka: wzrok, 
s uch, w ch, dotyk, smak, które dzieci odczytuj . Nast pnie cz  
obrazki - puzzle z nazw  zmys u. Pole  dzieciom: u o enie zda   
z rozsypanki wyrazowej, g o ne odczytanie i przepisani do zeszytu 
Dbaj o swój wzrok! Dbaj o wzrok i s uch! Badaj swój wzrok i s uch! 

Sposoby dbania o wzrok

lusterka kieszonkowe, 
lupy, 
nakrywki do budowania modelu 
g oskowego wyrazów, 
tekturowe pude ko, 
kolorowe gumki („recepturki").

Pole  dzieciom rozwi zanie i u o enie prostych zada  tekstowych: 
Ania kupi a lizaki o ró nych smakach: 2 cytrynowe, 2 czekoladowe 
i 1 porzeczkowy. Zaprezentuj ilustracj . Zadaj pytania: Co wiemy? 
O co pytamy? Jakie dzia anie zapiszemy? Dzieci uk adaj  tre  
zadania do ilustracji. Nast pnie obliczaj  dzia ania w zakresie 5. 

Zdanie matematyczne

Pole  dzieciom narysowanie ilustracji do podanego dzia ania.  
Dzieci projektuj  i wykonuj  w asn  gitar  w oparciu o ilustracj   
w podr czniku.

Praca plastyczna 

Wyczuwanie brzucha, pleców, po ladków: le enie na brzuchu, 
lizganie sie w kó ko na brzuchu, plecach, siedz c - przyci ganie 

kolejno nóg, siedz c - kr cenie si  w kó ko na po ladkach, 
czo ganie si  na brzuchu i plecach do przodu. Wyczuwanie nóg - 
w ruchu: chodzenie, bieganie na „sztywnych" i „gumowy" nogach.

wiczenia V. Sherborne umie : rozsypank  sylabow : 
„Jak poznaj  wiat?", nazwy 
zmys ów, zadania z rozsypanek 
„Dbaj o swój wzrok!, „Dbaj  
o wzrok i s uch!", „Badaj swój 
wzrok i s uch!" ilustracj   
do zadania z tre ci .

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 7.

zapisz dzia ania i zdania, 
narysuj ilustracje do dzia ania.

Wyczuwanie okci siedz c kolana zgi te dotykaj  okciem kolana. 
Wyczuwanie twarzy /siedzenie w kole: wytrzeszczanie oczu, 
mru enie oczu. Wyczuwanie ca ego cia a: w le eniu z r kami 
wzd u  cia a napinanie/rozlu nianie mi ni. Dzieci podaj  sobie 
pi k  wyobra aj c sobie, e jest ona bardzo k uj ca, parz ca.

wiczenia V. Sherborne 
c.d.
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Powitaj dzieci w kr gu „Iskierk ". Rozdaj kartoniki z liczbami  
od 1 do 4 i ró ne liczmany: patyczki, guziki. Dzieci pod kartonikami 
z cyframi uk adaj  liczmany w odpowiedniej liczbie. Nast pnie 
bior  udzia  w wiczeniach kszta tuj cych poj cie liczby 5  
w aspekcie g ównym i porz dkowym.

Powitanie 
wiczenia Jakie pi  przedmiotów chcia by  mie  

zawsze przy sobie? 
Wymy l szósty zmys . Co nim b dzie? 

Ucze : 
czyta proste wyrazy i zdania, 
tworzy zbiory 5 - elementowe,  
poprawnie pisze cyfr  5, 
dokonuje analizy i syntezy s uchowej wyrazów, 
uk ada model zdania, 
na sygna  ustawia si  w rz dzie i dwuszeregu.

Dzieci odrysowuj  swoj  d o  na kartce papieru.  Powied  
wierszyk, a dzieci go powtarzaj  "Tu jest moja d o . Tu jest palców 
pi . Chcesz przekona  si ? Policz, gdy masz ch ". Nast pnie 
przeliczaj  i koloruj  palce, zapisuj c na odpowiednich liczby: 1, 2, 
3, 4. Popro , by powiedzia y z jakim zmys em kojarzy im si  d o .

Tajemnicza liczba 5

Podaj zadanie, które dzieci ilustruj  na liczmanach. Wprowad  
liczb  5 w aspekcie kardynalnym z wykorzystaniem liczmanów. 
Umie  na tablicy szereg pi ciu obrazków z narz dami zmys ów 
cz owieka. Dzieci podaj  nazwy narz dów zmys ów wed ug 
wydanych polece : Jaki narz d przedstawia obrazek trzeci  

Zadanie

pisana cyfra 5, 
obrazki z narz dami zmys ów 
cz owieka, 
farby, 
du e arkusze papieru, 
kartoniki z cyframi, liczmany.

od lewej? A jaki pi ty od prawej? Nast pnie przeprowad  
wiczenia w pisaniu cyfry 5. Dzieci tworz  liczby poprzez 

dope nianie do pi ciu (dzia ania na liczmanach). Zapro  dzieci  
do udzia u w wiczeniu badawczym, s u cym okre laniu zmys ów 
w poznawaniu wiata: „Szk o powi kszaj ce".

wiczenia
12.3 Spotkanie  

z liczb  5
Pole  wykonanie wiczenia z „Naszego elementarza". Dzieci 
dobieraj  nazw  zmys u do ilustracji, a nast pnie okre laj ,  
z jakimi zmys ami kojarz  si  im rzeczy przedstawione  
na zdj ciach. Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów. 
Zbuduj modele zda . Dzieci wykonuj  obliczenia w zakresie 5.

wiczenia c.d.

patyczki albo guziki, 
foli , 
karton.

Zapro  dzieci do udzia u w zabawach plastycznych. Dzieci maluj  
farbami to, co s ysz , u ywaj c palców zamiast p dzla. Stwórz 
wystaw  prac. 
 

Malowanie palcami

Zapro  dzieci do zabawy „Co si  zmieni o?", w której tworz   
uk ad z obrazków, ilustruj cych narz dy zmys ów. Jedno dziecko 
odwraca si , a pozosta e dokonuj  jednej zmiany w uk adzie. 
Nast puje omówienie, jaka zmiana zosta a dokonana, u ywaj c 
okre le  zwi zanych z aspektem porz dkowym liczby 5. 

Uk ady obrazków

Przeprowad  zabaw  orientacyjno - porz dkow  doskonal ca 
reakcj  na sygna  „Ustawiamy si  na zbiórki". Dzieci biegaj  po 
sali. Na gwizdek zatrzymuj  si  i obserwuj  prezentowane gesty: 
r ka w górze - ustawienie w rz dzie, dwie r ce w górze - 
ustawienie w dwóch rz dach.

Zabawa orientacyjno  
- porz dkowa

umie  cyfr  5. „Nasz elementarz", cz  2, 
strona 6 i 9. 

napisz cyfr  5.

po wicz kaligraficzny zapis cyfry 5  
w zeszycie.

Podsumuj zaj cia zadaj c pytanie, z pro b  o odpowiedzi: 
„Co chcia by  powtórzy  jeszcze raz z dzisiejszych zaj ? ". 
Po egnaj dzieci w kr gu „Iskierk "

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu piosenk  „Wszyscy s , witam Was". Pole  
wyszukanie i przeczytanie w tek cie z podr cznika wyrazów  
z literami „c",„C". Przeprowad  wiczenia usprawniaj ce orientacj  
w schemacie cia a i przestrzeni. Dzieci dobieraj  sie parami  
i ustawiaj  jeden za drugim. Dzieci, które ustawione s  z ty u,

Powitanie
Jaka to jest kwa na mina? Zademonstruj. 
Czy ma y s odki piesek jest naprawd  s odki? 
Sk d to wiesz? 
Co by by o, gdyby woda w kranie by a 
s odka?

Ucze : 
rozk ada liczb  5 na sk adniki, 
pisze poprawnie litery „c", „C" 
rozpoznaje i nazywa rodzaje smaków, 
czyta wyrazy i zdania, 
dokonuje oblicze  pieni nych w zakresie 5.wskazuj  lew  r k  oraz lewe ucho kolegi. Nast pnie k ad  lew  

d o  na jego lewym ramieniu. Nast puje zamiana ról.  
Zadaj zagadk : „Ro nie w polu lub ogrodzie. Z tego w ca ym 
wiecie s ynie, e gdy z niej zdejmujesz skórk , to Ci ezka z oka 

p ynie. Gdy pomy lisz sobie o niej, buzia krzywi  si  zaczyna,

wiczenia orientacji 
w schemacie cia a

Owoc ó ty, tropikalny. Czy odgad e ? To....". Nast pnie odtwórz 
piosenk  „Cudaczek" i zadaj pytania do jej tre ci. Dzieci ponownie 
s uchaj  piosenki, ale Cudaczek zmieni  w niej niektóre s owa. 
Zadaniem dzieci jest ich wskazanie. Zapro  dzieci do udzia u  
w wiczeniach ruchowych. Dzieci staj  jak pajacyk na baczno .

Piosenka i ruch

karty do „Albumu liter" dla ka dego 
dziecka, 
litery „c", „C" pisane, 
ilustracje, obrazki przedstawiaj ce 
produkty: s one, gorzkie, kwa ne, 
s odkie, 
subtopic 4.

Nast pnie unosz  ramiona w bok, podskakuj  i staj  w rozkroku. 
Przy drugim podskoku opuszczaj  ramiona i cz  nogi. Potem 
skacz  zabawnie jak Cudaczek, rozbawiaj c kolegów. Nast pnie 
maszeruj  rytmicznie, piewaj c piosenk  o Cudaczku. Na sygna  
zatrzymuj  si  i staj  w rozkroku. Rytmicznie kiwaj  g ow

wiczenia 
ruchowo-s uchowe 12.4 „C"  

jak cytryna
najpierw na boki, a potem do przodu i do ty u.  
Zaprezentuj litery „c", „C". Omów wspólnie ich wygl d. Nast pnie 
napisz liter , piewaj c piosenk . Pole  by dzieci uformowa y  
z plasteliny d ugi, cienki wa ek i naklei y go na wzór litery „C",  
a nast pnie prze wiczy y na tym wzorze pisanie nowej litery.

Tajemnicza litera „C"

plastelin , 
cytryn .

wiczenie dzieci powtarzaj  kilkakrotnie z jednoczesnym 
piewaniem piosenki o Cudaczku. Nast pnie pisz  liter  „C” 

okciem na stole i na kartach z bloku. Na zako czenie zadania 
popro  by dzieci po o y y si  na dywanie, zamkn y oczy  
i wyobrazi y sobie zabawnego Cudaczka.

Cudaczek

Zapro  dzieci do udzia u w pracach plastycznych. Pole  
wykonanie z plasteliny Cudaczka. Nast pnie rozwi  z dzie mi  
zadania matematyczne wed ug podanych polece . Dzieci tworz  
na tablicy zbiory 5- elementowe produktów: s onych, gorzkich, 
kwa nych, s odkich.

Smaki

Podaj dzieciom zadanie, które wspólnie analizujecie, tak by mog y 
je zilustrowa  w zeszycie. Nast pnie pole  u o enie w parach 
5-elementowych zbiorów. Nast pnie popro  o indywidualne 
utworzenie ró nych uk adów monet daj cych warto  5 z .  
Ustaw na biurku zgromadzone produkty i kartki z ich cenami. 

Moneta 5 z . „Nasz elementarz", cz  2,  
strona 10 i 11.

wklej ilustracj  do zadania.

znajd  w gazetach ilustracje 
przedmiotów na liter  „C"  
(do „Albumu liter"), 
 
dokonaj kaligraficznego zapisu litery  
w zeszycie.

Ustaw na biurku zgromadzone produkty i kartki z ich cenami. 
Dzieci ustalaj  list  zakupów za kwot  5 z .  
Pole  dzieciom zaszyfrowanie wiadomo ci cytrynowym 
atramentem. Po wyschni ciu kartki przeprasuj j  elazkiem. 
Podsumuj zaj cia pytaniem „Jaki smak lubisz najbardziej?”. 

Szyfrowanie wiadomo ci
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Powitaj dzieci s owami: „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niech 
przyjazna i ciep a trafi do mych r k". Nast pnie popro  dzieci by 
„powita y swoje paluszki". Dzieci przeliczaj  palce obu r k  
do przodu i wspak. 

Powitanie
Dlaczego liczby s  potrzebne? 
Jak my lisz, dlaczego dzieci ucz  si  
dodawa  i odejmowa ? 
Dlaczego w gry planszowe gra si  w kilka 
osób?

Ucze : 
oblicza sumy i ró nice w zakresie 5,  
uk ada wyrazy z sylab i zdania z wyrazów, 
pisze poprawnie wyrazy, liczy w przód i w ty , 
rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, 
tworzy zbiory na 2-ch cechach: kszta tu i wielko ci, 
wycina w asne i uk ada obrazki z tangramu. 

Zapisz na tablicy dzia ania na dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 5.  Rozdaj dzieciom kartoniki z liczbami od 1 do 5, 
które podnosz  jako wskazanie prawid owego wyniku dzia ania  
na tablicy.

„Raz, dwa, trzy,  
wynik znasz Ty" 

Zapro  dzieci do udzia u w zabawach muzyczno - ruchowych. 
Dzieci poruszaj  si  swobodnie po sali w rytm muzyki  
z przypi tymi cyframi od 1 do 5. W przerwie wskazujesz kartonik  
z liczb . W dopowiedzi dzieci dobieraj  si  w pary tak, aby suma 
ich liczb równa by a wskazanej liczbie na kartoniku.

Liczby

kartoniki z liczbami, 
arkusz szarego papieru, 
tangram plastikowy, 
plansze z przygotowanymi obrazami 
wykonanymi z tanów 
(www.zcdn.edu.pl),  
kostki do gry, pionki, 
kartoniki z cyfr  od 1 do 5 dla ka dego 
dziecka.Pole  indywidualne przygotowanie papierowych tangramów. 

Dzieci rozpoczynaj  od z o enia kwadratu po przek tnej. 
Nast pnie kwadrat przecinaj  wzd u  linii na po ow . Otrzymuj  
dwa du e trójk ty, z których jeden odk adaj  na pó niej. Drugi 
ponownie sk adaj  na pó , tworz c z niego dwa mniejsze trójk ty. 

Wycinanki i uk adanki
12.5 Gry i zabawy 

matematyczne
W ramach utrwalenia wiadomo ci o trójk cie popro  o wskazanie 
boków, wierzcho ków. Pole  dzieciom zbudowanie kwadratów z 2  
i 4 ró nych trójk tów. Nast pnie o przygotowanie pozosta ych 
tanów. Od o ony trójk t ponownie sk adaj  na pó , a nast pnie 
rozginaj . Zaginaj  jego górny wierzcho ek do przeciwleg ego 

Wycinanki i uk adanki 
c.d.

koperty, 
no yczki, 
kartoniki z liczbami, 
kolorowe kartki, 
koperty.

boku. W tak z o onym trójk cie zaginaj  do rodka jeden  
z bocznych wierzcho ków, a jeden z 2-ch ma ych trójk tów 
odcinaj . Rozginaj  górny wierzcho ek i odcinaj  powsta y trójk t. 
Nast pnie ma y trójk t przyk adaj  do powsta ego wcze niej 
trójk ta przy zgi ciach kwadratu i rysuj  lini  wzd u  jego boku.

Wycinanki i uk adanki 
c.d.

Pole  dzieciom utworzenie równoleg oboku. Nast pnie rozci cie 
pozosta ych tanów, z których w parach dzieci u o  figury i obrazki 
wed ug w asnych pomys ów. 

Wycinanki i uk adanki 
c.d.

Pole  dzieciom przeliczenie elementów od 1 do 7. Nast pnie 
utworzenie zbiorów na podstawie dwóch cech: kszta tu i wielko ci. 
Dzieci wykonuj  wiczenia z „Naszego elementarza" na stronie 12  
i 13. Uk adaj  wyrazy z sylab, zapisuj  je. Na zako czenie tworz  
zdania z u o onymi wyrazami i je zapisuj .

Zadanie matematyczne umie : 
sylaby „ma", „te", „ma", „ty", „ka", 
„cy", „try", „na", „so", „ki", „wo", 
„da", „ma", „li", „ny" 
plansze z obrazami wykonanymi  
z tanów.

„Nasz elementarz", strona 12 i 13. zapisz: wyrazy, zdania, dzia ania 
dodawania w zakresie 5.

Zagraj z dzie mi w gr  planszow  „Wy cigi pionków z nagrodami”. 
Roz ó  papier i narysuj chodniczek. Dzieci odliczaj  do 5, tworz c 
zespo y, w których wykonuj  plansze do gry. Nast pnie wspólnie 
graj , przestrzegaj c zasad gry. Na zako czenie popro   
o doko czenie zda : „Zaj cia by y...”, „Dowiedzia em si  ...”.

Gra planszowa 
Po egnanie



Wychowanie 

i edukacja 

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Edukacja 

dnia

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Wprowadzenie liter „ ", „ ". Nauka pisania liter „ ", „ ".  
Wykonanie kart do „Albumu liter". Czytanie sylab, prostych 
wyrazów i zda . Nazywanie czynno ci w pierwszej osobie 
liczby pojedynczej oraz w trzeciej osobie liczby mnogiej.  
S uchanie czytanego przez nauczyciela tekstu z „Naszego 
elementarza". Nazywanie czynno ci - „co robi "?  wiczenia 
s uchu fonemowego. Rozmowa o zabawkach na choink .

 
Liczba 0. Nauka pisania cyfry 0. Dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 5.  Mierzenie za pomoc  sznurka oraz ró nych 
przedmiotów zgodnie z instrukcj  przedstawiona  
na ilustracji w „Naszym elementarzu".   
Próby mierzenia ró nych przedmiotów z u yciem linijki.  
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 5.

13.1 „Prezent dla 
Miko aja" - liczba 0

Rozmowa na temat rado ci z dawania prezentów  
i czynienia dobra, w oparciu o wiersz i w asne 
do wiadczenia. 
Wiersz D. Gellner „Prezent dla Miko aja". 
Nauka wiersza na pami .  
Pisanie z pami ci wyrazów.  
Monografia liczby 0.  
Oklejanie kolorowym papierem i ozdabianie 
pude ka na prezenty wi teczne.  
Zabawa ruchowo- na ladowcza "Jedzie Miko aj".

 
Poznanie wybranych gatunków drzew typu: 
sosna, jod a, wierk, modrzew.  
Ogl danie fotografii drzew, ich igie  i szyszek. 

13.2 wi teczne 
prezenty - litera „ "

Wprowadzenie litery „ " Metod  Dobrego Startu. 
Piosenka „Bawi  si ".  
Wykonanie kart z liter  „ " do „Albumu liter". 
Rozmowa na temat wi tecznych prezentów. 
Wykonanie laurki dla taty wed ug instrukcji 
zawartej w „Naszym elementarzu".  
Nazwy czynno ci w pierwszej osobie liczby 
pojedynczej. Uk adanie i rozwi zywanie zada   
o wi tecznych prezentach. 
Chód na czworakach po sko nych p aszczyznach.

Ubieranie klasowej choinki w asnor cznie wykonanymi 
ozdobami. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 
„W jaki sposób mo emy pomóc rodzicom  
w przygotowaniach do wi t?", 
„Co mo emy zrobi , aby Bo e Narodzenie by o prawdziwym 
wi tem mi o ci?". 

13. Wkrótce 
wi ta... 13.3 Choinka w lesie - 

porównujemy d ugo ci

Tradycja ubierania choinki. 
Wiersz M. Konopnickiej „Choinka w lesie". 
Wykonanie a cucha z kolorowych pasków  
na klasow  choink .  
Mierzenie za pomoc  sznurka oraz ró nych 
przedmiotów. Próby mierzenia z u yciem linijki. 
Kinezjologiczna zabawa „Choinka".  
Prezentacja multimedialna „Drzewa iglaste". 
Pokonywanie przeszkód nieruchomych o ró nych 
wysoko ciach. Obliczanie sum i ró nic.

Nauka piosenki „G ski" (Metoda Dobrego Startu).  
Zabawy ruchowo - na ladowcze do piosenek. 
Nauka piosenki „Bawi  si " (Metoda Dobrego Startu). 
S uchanie piosenki „Kol da domowa".  
Kinezjologiczna zabawa ruchowa „Choinka".  
Rozpoznawanie d wi ków wysokich i niskich.

Oklejanie kolorowym papierem i ozdabianie pude ka  
na prezenty. 
Wykonanie „Laurki dla taty" wed ug instrukcji. 
Wykonanie w parach „ a cucha na choink ". 
Wykonanie „Zabawki na choink " wed ug  
w asnego projektu. 

13.4 Spotkanie z liter  
„ "

Wprowadzenie litery „ " Metod  Dobrego Startu  
Piosenka „G ski".  
Wykonanie kart z liter  „ " do „Albumu liter". 
Nazywanie czynno ci w trzeciej osobie liczby 
mnogiej.  
S uchanie piosenki „Kol da domowa".  
Zabawy muzyczno-ruchowe do piosenki „G ski". 

Gesto - s owa 
 
Zero czyli nic? 
 
a cuchy nie ca kiem choinkowe

Wykorzystanie narz dzi programu graficznego do rysowania 
zabawek na choink .  
Wype nianie kolorem narysowanych kszta tów.  
Wprowadzenie polece  „kopiuj", „wklej". 

13.5 Ozdoby choinkowe

Wypowiedzi dzieci na temat ozdób choinkowych 
na podstawie w asnych do wiadcze  i tekstu  
w „Naszym elementarzu".  
Zabawa ruchowa „Ukryta gwiazda".  
Dodawanie liczb w zakresie 5. 
Dzia ania z niewiadom .  
Rozpoznawanie d wi ków wysokich i niskich. 
Zabawa muzyczno - ruchowa  
„Czyj to dzwoneczek?".  
Wykonanie ozdób choinkowych. Tory przeszkód z elementami pe zania i czworakowania. 

Pokonywanie przeszkód nieruchomych o ró nych 
wysoko ciach. 
Zabawy rzutne. Rzuty pi k  w dowolny sposób. 

wiczenia zwinno ciowe.  
Chód na czworakach po ró nych sko nych p aszczyznach.



Pr
ze

bie
g

Pr
ze

bie
g

Pr
ze

bie
g

dzieci dzieci dzieci

Przygotuj

..... ..... .....

Przygotuj Przygotuj

Rozgrzewka Rozgrzewka Rozgrzewka

 ..........

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

13

1

Gesto - s owa

2

Zero, czyli nic?

3

a cuchy nie 
ca kiem choinkowe

stoper; dla ka dej dru yny: 3 kartki A4, kawa ek folii 
aluminiowej o d . 50 cm, woreczek foliowy, kawa ek 
sznurka o d . 20 cm, 2 kubki plastikowe, 2 balony

stoper; dla ka dej dru yny: 1 kartka A4, dwa 
patyczki do szasz yków, rolka plasteliny

stoper; dla ka dej dru yny: sznurek o d ugo ci 20 
cm, 5 patyczków do szasz yków, 6 spinaczy 
biurowych, 2 kartki A4, rolk  plasteliny

pisaki, no yczki no yczki

Jak mo na porozumiewa  si  inaczej, ni  za 
pomoc  s ów?

Czego mo e by  mniej ni  zero? Podaj propozycj  czego , co mo e by  ma e, 
czerwone i okr g e.

Imiona
Jak mog oby wygl da  moje imi  wyra one za 
pomoc  gestu? Dzieci prezentuj  po kolei swoje 
imiona i towarzysz ce im gesty. Mog  te  
pozdrowi  si  s owami "Ja (gest) pozdrawiam 
(gest)". Wywo ana osoba pozdrawia kolejn  itd.

Przekazywanie 
przedmiotów

Dzieci podaj  sobie przedmioty, których tak 
naprawd  nie maj  w r ku, musz  te  
zachowywa  si  odpowiednio do stawianych 
przed nimi zada , np. podawa  sobie myd o, 
kostk  lodu, gor c  herbat  itd.

Jak najd u szy 
a cuch

Dzieci pracuj  w grupach. Ich zadaniem jest 
stworzenie z dost pnych materia ów jak 
najd u szego a cucha. Oprócz przedmiotów 
przyniesionych przez nauczyciela ka da grupa 
mo e u y  dok adnie dwóch par no yczek.

W idealnej ciszy
Dzieci pracuj  w ustalonych wcze niej grupach. 
Ich zadaniem jest wspólne stworzenie 
dru ynowego zwierzaka - cudaka. Rozwi zanie 
tego problemu musi odbywa  si  jednak w 
idealnej ciszy. Nie wolno si  do siebie odzywa !

Technika "W poszukiwaniu interesuj cych 
zjawisk" polega na wybraniu przez grup  
jednej rzeczy (mo e to by  np. pierwsza rzecz, 
któr  wyci gn  z plecaka) i odpowiedzeniu 
sobie na kilka pyta .

My lenie  
pytajne

Wspó praca
Na wykonanie zadania grupy b d  mia y 
dok adnie 9 minut. Przypomnij dzieciom, e 
wa ny jest podzia  zada  oraz to, jak 
poszczególne osoby odnosz  si  do siebie. 
Obserwuj uwa nie wspó prac  dru yn.

Zwierzaki - 
cudaki

Pomiar
Na rozwi zanie tego zadania wyznacz 
dok adnie 10 minut. Oprócz przyniesionych 
przez Ciebie materia ów dzieci mog  u ywa  
jeszcze no yczek i pisaków. Obserwuj 
dok adnie prac  wszystkich dru yn.

Co jest w tej rzeczy interesuj cego?, w jakich 
ciekawych miejscach by a?, Czy przypomina 
ona co  niezwyk ego, jak  przygod , jakie  
dziwne zdarzenie?, jak  ciekaw  opowie  
mo na o niej wymy li ?

a cuchy nie musz  by  adne. Wa ne jest, by 
w momencie pomiaru wszystkie cz ci a cucha 
by y ze sob  po czone, je li tak nie b dzie, 
zmierz najd u sze ogniwo a cucha. Zmierz 
dok adnie wszystkie a cuchy i omów wiczenie.

Ciekawe 
historyjki

Niech ka da dru yna zaprezentuje swojego 
zwierzaka - cudaka. Zapytaj dzieci, jak 
pracowa o im si  w takich warunkach - co by o 
dla nich trudne, a mo e w a nie w ciszy dobrze 
im si  pracowa o?

Omówienie 
wiczenia

Co  z niczego
Zadaniem dru yn jest wymy lenie jak 
najwi kszej ilo ci rzeczy, które mo na stworzy  
z kartki A4, dwóch patyczków do szasz yków i 
rolki plasteliny. Na wykonanie zadania maj  
dok adnie 5 minut.

Iskierka Na koniec dzieci ustawiaj  si  w kr gu i 
przesy aj  sobie iskierk .
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Pole  by dzieci porusza y si  swobodnie po sali. Odtwórz muzyk . 
W trakcie pauzy dzieci witaj  si  u ciskiem d oni, uszami, pi tami, 
kolanami i nosami. 

Powitanie
Co wydarzy oby si , gdyby ka dy  
z nas by  wi tym Miko ajem? 
Jak my lisz, dlaczego strój Miko aja ma kolor 
czerwony? 
Jak poka esz liczb  zero? Ile to jest zero?

Ucze : 
dokonuje analizy s uchowo-wzrokowej, 
buduje model g oskowy wyrazów, 
reaguje ruchem na d wi ki wysokie i niskie, 
recytuje z pami ci fragment wiersza,  
wypowiada si  swobodnie na temat tradycji 
miko ajkowych.

Popro  by dzieci usiad y w kr gu na dywanie. Na rodku okr gu 
po ó  czerwony worek i czapk  wi tego Miko aja. Zainicjuj 
swobodne wypowiedzi na temat tradycji miko ajkowych.

wi ty Miko aj

Przeczytaj wiersz D. Gellner „Prezent dla Miko aja". Rozpocznij 
klasow  dyskusj  z uzasadnieniem w asnej opinia na temat:  
„Co mo emy podarowa  Miko ajowi?". 

Prezent Miko aja

czerwony worek, 
czapk  wi tego Miko aja, 
kart  pracy dla ka dego dziecka 
„Monografia 0", 
wiersz D. Gellner „Prezent  
dla Miko aja".

Zainicjuj rozmow  na temat rado ci z dawania prezentów  
i czynienia dobra. Pole  nauk  wiersza na pami . Rado  z dawania 

prezentów 13.1 Prezent dla 
Miko aja i liczba 0

Popro  dzieci by wylosowa y z worka Miko aja ró ne przedmioty: 
gumk , linijk . Nast pnie dzieci g oskuj  nazwy tych przedmiotów, 
a potem  pisz  je z pami ci. 

Zadanie j zykowe

kart  pracy „Monografia 0", 
kolorowy papier, 
klej,  
no yczki.

Popro  dzieci by opowiedzia y historyjk  obrazkow  
przedstawion  na obrazkach w „Naszym elementarzu". Praca z podr cznikiem

Pole  prze wiczenie kaligrafii cyfry 0, a nast pnie wykonanie 
zada  z liczb  0. Monografia 0

Zapro  dzieci do wykonania zadania plastycznego „Pude ko  
na prezenty". Dzieci oklejaj  i ozdabiaj  pude ka kolorowym  
papierem. Nast pnie bior  udzia  w zabawie ruchowo  
- na ladowczej „Jedzie Miko aj". 

Zabawy plastyczne  
i ruchowo-na ladowcze

umie  pisan  cyfr  0. „Nasz elementarz", cz  2, 
strona 16 i 17. 

wklej:  
nazwy przedmiotów 
wylosowanych z worka wi tego 
Miko aja, 
kart  pracy „Monografia 0" (37).

prze wicz kaligraficzne pisanie  
w zeszycie.

Po egnaj dzieci w kr gu. Ka de dziecko kolejno zak ada na g ow  
czapk  wi tego Miko aja i mówi, co podarowa by klasie. Po egnanie 
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy s ". S owa piosenki skieruj 
kolejno do ka dego dziecka. Powitanie

Z czym ci si  kojarzy literka „ "?  
Co by by o, gdyby z polskiego alfabetu 
znikn a litera „ "?  
Jaki jest twój wymarzony prezent? 
 

Ucze : 
rozró nia kierunki, 
dokonuje analizy s uchowo-wzrokowej,  
buduje model g oskowy wyrazów,  
piewa piosenk , robi wi teczn  laurk   

wed ug instrukcji, rozwi zuje zadania z tre ci , 
uk ada dzia ania do tre ci zadania.

Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach usprawniaj cych 
orientacj  w schemacie cia a i przestrzeni. Dzieci staj  naprzeciw 
siebie. Na powitanie machaj  do siebie lewymi r kami, stukaj   
w pod og  lew  stop . Lewym okciem stukaj  w lewe kolano. 
Kciukiem lewej d oni dotykaj  po kolei ka dego palca tej d oni. 

wiczenia 
usprawniaj ce

Pole  wykonanie kilku skoków na lewej nodze w lewo. Nast pnie  
kilka obrotów w lew  stron . Przeczytaj dzieciom wierszyk,  
z pro b  o jego doko czenie: „Gdy si  hu tam, biegam, skacz ,  
to si  ciesz  i nie p acz . Jest weso o i ciekawie, gdy si  razem  
z wami ..... ".

Wierszyk

woreczki, 
karty z wzorem litery „ "  
dla ka dego dziecka, 
skakanki, 
pisaki i kartki z bloku, 
baloniki, 
dzia ania do zda  i nazwy czynno ci  
w pierwszej osobie liczby pojedynczej 
dla ka dego dziecka.Odtwórz piosenk  „Bawi  si ". Zadaj dzieciom pytania zwi zane  

z jej tre ci , z pro b  o udzielenie odpowiedzi. Nast pnie dzieci 
skacz  przez skakank  obunó , a potem na jednej nodze.  
Na zako czenie odbijaj  baloniki r kami i nogami. 

Piosenka i balonik
13.2 wi teczne 

prezenty-litera „ "
Ustaw dzieci w kole. Pole  za piewanie piosenki, w trakcie której 
na raz klaszcz  w d onie, na dwa razy pstrykaj  palcami. 
Nast pnie ustaw dzieci parami naprzeciw siebie. Dzieci piewaj c 
piosenk , wyklaskuj  jej rytm: jedno kla ni cie w swoje d onie, 
dwa kla ni cia w d onie kolegi. 

wiczenia ruchowo - 
s uchowe

nakrywki do budowania modelu 
g oskowego wyrazów, 
kolorowy papier,  
makaron,  
nitk , 
i kokard .

Zaprezentuj liter  „ ". Wspólnie z dzie mi omów jej wygl d. 
Nast pnie napisz liter  „ " na tablicy, piewaj c piosenk  „Bawi  
si ". Dzieci w ramach wicze  kilkakrotnie pisz  liter  „ "  palcem 
na wzorze, równie  piewaj c piosenk . 

wiczenia ruchowo- 
s uchowo - wzrokowe

Dzieci kontynuuj  piewanie, pisz c liter  „ " na kartkach z bloku, 
najpierw grubym pisakiem, potem cienkim. Nast pie uk adaj  si  
na dywanie. Wyobra aj  sobie, e s  na pi knej, s onecznej ce. 
Bawi y si  weso o, biega y, skaka y, a teraz zm czone zamykaj  
oczy i wystawiaj  buzie na promienie s o ca. Odpoczywaj .

wiczenia relaksacyjne

Pole  wykonanie kart do „Albumu liter". Zainicjuj rozmow  
na temat wi tecznych prezentów. Popro  o nazywanie czynno ci 
w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Nast pnie o wykonanie 
laurki dla taty wed ug instrukcji zawartej w „Naszym elementarzu".

Laurka dla taty umie : 
drukowane litery „ ", „ ", 
pisane litery „ ", „ ", 
model wyrazu „bawi  si ", 
napisz liter  „ ".

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 18 - 19. 

wklej: 
dzia ania do zda , 
nazwy czynno ci w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej.

znajd  w gazetach, ilustracje, zdj cia 
przedmiotów, które w swoich nazwach 
maj  liter  „ " (do „Albumu liter"), 
 
dokonaj kaligraficznego zapisu liter  
w zeszycie.

Pole  zapisanie w zeszycie nazw czynno ci potrzebnych  
do wykonania wi tecznej laurki. Nast pnie popro  o: rozwi zanie 
zadania matematycznego o wi tecznych pude kach, u o enie 
i rozwi zanie dzia ania. Na zako czenie chodz  na czworakach  
po ró nych sko nych p aszczyznach. Po egnaj dzieci piosenk .

Zadania matematyczne 
Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu s owami „Iskierk  przyja ni puszczam  
w kr g, niech przyjazna i ciep a trafi do mych r k". Nast pnie 
dzieci „Witaj  swoje paluszki", przeliczaj c palce obu r k  do 
przodu i wspak. 

Powitanie
Do czego jeszcze mo na wykorzysta  linijk ? 
Po co ludzie dekoruj  dom na wi ta? 
Co mo na by udekorowa  w domu na wi ta 
zamiast choinki? 

Ucze : 
oblicza sumy i ró nice w zakresie 5,  
swobodnie wypowiada si  na temat wiersza, 
wycina paski z kolorowego papieru, 
porównuje d ugo ci, 
mierzy przedmioty z u yciem linijki, 
nazywa wybrane gatunki drzew iglastych. 

"Raz, dwa, trzy, wynik znasz Ty" - zapisz na tablicy dzia ania  
na dodawanie i odejmowanie w zakresie 5. Rozdaj dzieciom 
kartoniki z liczbami od 1 do 5. W odpowiedzi na zapisane dzia ania 
na tablicy dzieci podnosz  kartonik z prawid owym wynikiem. 

Zadania matematyczne

Porozmawiaj z dzie mi w kr gu na temat zebranych przedmiotów: 
bombki, wata, a cuchy, czubek na choink , wieczka.   
Zadaj pytanie „Z czym si  kojarz , do czego s u ?". 

Przedmioty

kartoniki z liczbami, 
kolorowe sznurki, 
arkusze szarego papieru, 
obr cze, ko a, 
prezentacj  multimedialn   
„Drzewa iglaste", 
kartoniki z cyfr  od 1 do 5  
dla ka dego dziecka, 
p yt  z muzyk  irlandzk , pi k .Przeczytaj wiersz „Choinka w lesie".  

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci wiersza. 
Omów tradycj  ubierania choinki. 

Choinka
13.3  "Choinka  

w lesie"- d ugo ci
Pole  wykonanie w parach a cucha na klasow  choink .  
Dzieci tn  paski z kolorowego papieru, a nast pnie je sklejaj .  
Na zako czenie porównuj  d ugo ci wykonanych a cuchów.  

a cuch na choink

no yczki, 
kartoniki z liczbami, 
kolorowy papier, 
klej, 
linijki, 
kredki wiecowe.

Zainicjuj rozmow  na temat  dok adnego mierzenia d ugo ci  
w oparciu o „Nasz elementarz". Podejmij wraz z dzie mi próby 
mierzenia ró nych przedmiotów za pomoc  linijki.  
Nast pnie dokonaj wspólnie porównania wykonanych pomiarów. 

Mierzenie d ugo ci

Odtwórz prezentacj  multimedialn  „Drzewa iglaste". 
 Prezentacja 

multimedialna

Przeprowad  zabaw  ruchow  w której dokonuje si  pomiarów 
d ugo ci „Kto rzuci dalej pi k ". Nast pnie popro  dzieci  
o pokonanie przeszkód nieruchowych o ró nych wysoko ciach.

Zabawa ruchowa umie : 
ilustracje drzew iglastych  
(sosna, wierk, jod a, modrzew), 
fotografie igie  i szyszek drzew 
iglastych.

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 20 - 21.

Pole  by dzieci ko czy y zdania:  
„Zaj cia by y...",  
„Dowiedzia em si  .....",  
„Musz  popracowa  nad .....". 
Po egnaj dzieci w kr gu piosenk .

Podsumowanie 
Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy s ". Skieruj jej s owa kolejno  
do ka dego dziecka. 
 
Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach usprawniaj cych 
orientacj  w schemacie cia a i przestrzeni.

Powitanie
Co robi twoja buzia, eby wymówi  g osk  
„ "? Zademonstruj 
Jakie wyrazy rymuj  si  ze s owem „m ka"? 

Ucze : 
poznaje liter  „ ", rozró nia kierunki, 
buduje model wyrazu, 
dokonuje analizy s uchowo-wzrokowej, 
uk ada i zapisuje zdania z nazwami czynno ci  
w trzeciej osobie liczby mnogiej. Dzieci chodz  swobodnie po sali, kiwaj c do innych dzieci lew  

r k . Lewymi d o mi „przybijaj  pi tki". Nazywaj  kolejno palce 
lewej d oni, zaczynaj c od kciuka, a potem od ma ego palca. 
Wyci gaj  lew  r k  w bok i patrz  w lewo. 

wiczenia usprawniaj ce

Zadaj dzieciom zagadk  „Te zielone z lasu marynuj , susz .  
Od bia ych z podwórka mam puch do poduszek". Dzieci podaj  
rozwi zanie i wyja niaj  s owo g ska. Popro  o podanie innego 
s owa, które jest jednocze nie nazw  grzyba i ptaka. Odtwórz 
piosenk  „G ski".

G ski

wat , 
nagrania odg osów przyrody, 
wzór pisanej litery „ " dla ka dego 
dziecka, 
nagrania z odg osami przyrody, 
piosenk  „G ski". 

Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Kto poszed  na spacer?", „Jak  dró k  szli g ska i g sior?",  
„W jakim byli humorze?", „Co to znaczy: drepta  cie eczk   
w prywatne sprawy?". Wypowied  kolejne sylaby, z których dzieci 
sk adaj  wyrazy: „g -sior", „g s-ka", „g -secz-ka". 

Pytania
13.4 Spotkanie  

z liter  „ "
Ustaw dzieci g siego. Pole  by pierwsze dziecko prowadzi o 
pozosta e w sk  i bardzo kr t  dró k . Dzieci staraj  si  i  
dok adnie jeden za drugim, ko ysz c si  tak jak g ski, z boku na 
bok. Nast pnie popro  by dzieci usiad y przy stolikach, wzi y wat  
i skubi c ko cami palców „g si puch", wrzuca y go do pojemnika. 

G si puch

czerwony mazak, 
kolorowy papier, 
gumowe r kawice, 
plastelin , 
cekiny i brokat, 
s omki i pióra.

Dobierz dzieci parami. Popro  by piewaj c zwrotki piosenki,  
drepta y rytmicznie przed siebie. W refrenie maj  za zadanie  
stan  naprzeciw siebie i rytmicznie klaska  w d onie kolegi. 

wiczenia ruchowo  
- s uchowe

Zaprezentuj liter  „ ". Omów jej wygl d. Nast pnie napisz liter  
„ ", piewaj c piosenk  „G ski". Pole  by dzieci napisa y liter   
„ " palcem na wzorze, kilkakrotnie powtarzaj c to wiczenie 
z jednoczesnym piewaniem piosenki. Nast pnie by narysowa y 
na kartce d ug  cie k  pisz c liter  czerwonym mazakiem.

wiczenia ruchowo- 
s uchowo - wzrokowe

Dobierz dzieci parami. Popro  by usiad y na dywanie, opieraj c si  
o siebie plecami. Dzieci zamykaj  oczy i ko ysz  si  lekko, 
s uchaj c nagrania odg osów przyrody.  
Nast pnie pole  wykonanie kart do „Albumu liter". 

wiczenia relaksacyjne umie : 
drukowan  liter  „ ", „ ", 
pisan  liter  „ ", 
model wyrazu „g ski".

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 22 - 23. 

zapisz: 
nazwy czynno ci w trzeciej  
osobie liczby mnogiej, 
zdania z nazwami czynno ci.

znajd  w gazetach ilustracje  
i zdj cia przedmiotów z liter  „ "  
(do „Albumu liter") 
 
dokonaj kaligraficznego zapisu litery  
w zeszycie.

Pole  wykonanie zadania, polegaj cego na nazywaniu czynno ci 
w trzeciej osobie liczby mnogiej. Dzieci zapisuj  nazw czynno ci,  
a nast pnie uk adaj  z nimi zdania.  
Po egnaj dzieci w kr gu piosenk .

Zadanie 
Po egnanie
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Powitaj dzieci piosenk  „Wszyscy s ". Skieruj s owa piosenki 
kolejno do ka dego dziecka. Powitanie

Dlaczego bombki zdobi  choink ?  
Co powiedzia yby ozdoby choinkowe 
wykonane z papieru do szklanych bombek? 
Jaka ozdoba choinkowa jest naj adniejsza? 
Dlaczego? Co dzieje si  z ozdobami 
choinkowymi latem? 

Ucze : 
wypowiada si  swobodnie na dany temat, 
wyszukuje takie same kszta ty, 
uk ada i rozwi zuje zadania z tre ci , 
oblicza dzia ania z niewiadom , 
projektuje zabawk  na choink , 
prezentuje swój projekt na forum klasy.

Zapro  dzieci do zabawy „Co kojarzy mi si  z Bo ym 
Narodzeniem?". Ustaw dzieci w kr gu. Przeka  czapeczk  
Miko aja, któr  rzucaj  do siebie. Ka de dziecko, do którego 
zostanie rzucona czapeczka, podaje wyraz lub wyra enie 
kojarz ce si  z Bo ym Narodzeniem. 

Czapka wi tego 
Miko aja

Popro  dzieci o pozostanie w kr gu. Zgromad  po rodku ozdoby 
choinkowe. Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat „Co mo emy 
zawiesi  na choince?".

Ozdoby choinkowe

styropianowe bombki, 
materia y plastyczne,  
czapeczk  Miko aja, 
karta pracy „Zabawki na choink ". 

Przeczytaj tekst z „Naszego elementarza" o zabawkach  
na choink . Pole  dzieciom wskazanie i zapisanie wyrazów  
okre laj cych wykonywane czynno ci. Nast pnie popro   
o  wype nienie Karty pracy „Zabawki na choink ",  
w których maj  za zadanie wyszuka  te same kszta ty.

Zabawki na choink
13.5 Ozdoby 
choinkowe

Zapro  dzieci do udzia u w pracach plastycznych. 
Dzieci ozdabiaj  styropianowe bombki dost pnymi rodkami. 
Sk adaj  i wycinaj  zabawki na choink  z kolorowego papieru: 
koszyczki, ptaszki, pawie oczka.

Styropianowe bombki

no yczki, 
kolorowy papier, 
plastelin , 
cekiny i brokat. 

Popro  dzieci o zamkni cie oczu. W dowolnym miejscu w sali 
umie  z ot  gwiazdk . Zadaniem dzieci jest odszukanie nowego 
elementu i zachowanie tego w tajemnicy. Dziecko, które znalaz o 
gwiazdk , siada na swoim miejscu, nic nie mówi c. Zabawa trwa 
tak d ugo, a  wszystkie dzieci odnajd  gwiazdk .

Poszukiwanie z otej 
gwiazdki

Pole  u o enie zda  z tre ci  o zabawkach choinkowych  
i ich zilustrowanie. Na tablicy umie  dzia ania z niewiadom . 
Dzieci rozwi zuj  zadanie.

Dzia ania z niewiadom

Zaprezentuj dwa rodzaje dzwonków i d wi ki jakie one wydaj . 
Wyja nij, e dzwonek wydaj cy wysoki d wi k nale y do anio ka,  
a niski do Miko aja. Ustaw dzieci ty em do siebie. Pole  by ruchami 
pokazywa y kolejno  dzwoni cych dzwonków. 

D wi ki dzwonków umie : 
zapis dzia ania z niewiadom .

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 22. 

zapisz: 
nazwy czynno ci, 
dzia ania z niewiadom .

Posad  dzieci w kr gu. Nast pnie przeka  czapeczk  wi tego  
Miko aja, któr  dzieci kolejno zak adaj  sobie na g ow , 
wypowiadaj c swoj  opini  na temat ozdób choinkowych.  
Odtwórz kol dy, przy d wi kach których, ka de dziecko po kolei 
zawiesza wykonane przez siebie ozdoby na choince.

 
Po egnanie
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Wypowiedzi dzieci o przygotowaniach wi tecznych  
na podstawie w asnych do wiadcze  oraz fotograficznej 
instrukcji pieczenia pierników w „Naszym elementarzu". 
Nazywanie czynno ci wykonywanych podczas przygotowa  
wi tecznych. S uchanie wiersza „Zima" czytanego  

przez nauczyciela, nauka wiersza na pami .  
Sk adanie wi tecznych ycze . 

Rozwi zywanie zada  tekstowych na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 6.  
„Kto co lubi?" - przeprowadzenie ankiety.  
Podsumowanie ankiety. Liczba 6. Nauka pisania cyfry 6. 
Dostrzeganie symetrii. Zabawa w robienie wi tecznych 
zakupów. Rozwi zywanie i uk adanie zada  zwi zanych  
z obliczeniami pieni nymi. Zapisywanie dzia a .

14.1 yczenia 
wi teczne - liczba 6

Rozmowa o zwyczaju sk adania ycze  
wi tecznych. Uk adanie tekstu ycze . Symetria 

w p atkach niegu. Kszta towanie poj cia liczby  
6 w aspekcie g ównym i porz dkowym. wiczenia 
zapobiegaj ce p askostopiu. Rozmowa o tym,  
jak s  obchodzone wi ta w domach dzieci  
w  oparciu o tekst z „Naszego elementarza"  
i w asne do wiadczenia. Zabawa ruchowo - 
na ladowcza "Taniec nie ynek". Wykonanie 
kartek wi tecznych z kolorowych kartek.

Ogl danie p atków niegu przez lup .  
Bezpiecze stwo swoje i innych w czasie obchodzenia  

wi t Bo ego Narodzenia i Nowego Roku. 14.2 wi teczne zakupy

Rozmowa o tym, jak, jak s  obchodzone wi ta  
w domach dzieci w oparciu o tekst  
z „Naszego elementarza" i w asne do wiadczenia. 
Wykonywanie oblicze  pieni nych w zakresie 6. 
Kszta towanie umiej tno ci pos ugiwania si  
warto ciami monetarnymi w sytuacjach 
codziennych.  
Kszta cenie umiej tno ci wspó pracy w zabawie.  
Czytanie wyrazów i prostych polece .  

wiczenie sprawno ci manualnej.
Rozmowa o tym, jak obchodzona jest Wigilia  
w innych krajach.  
Sk adanie i przyjmowanie ycze . 
Rozmowa o tym jak s  obchodzone wi ta w domach dzieci 14. To ju  

wi ta ... 14.3 Robimy 
cynamonowe pierniki

Wypowiedzi o przygotowaniach wi tecznych  
na podstawie w asnych do wiadcze   
oraz fotograficznej instrukcji pieczenia pierników  
w „Naszym elementarzu".  
Rozwi zywanie zada  tekstowych na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 6. Kinezjologiczna 
zabawa „Anio y". Ankieta „Kto co lubi?".  
Nauka piosenki „Wieczór wigilijny". Zabawy 
zwinno ciowe - przetoczenia w ty  i w przód  
w pozycji skulonej z przysiadu podpartego.

Zabawa ruchowo-na ladowcza „Taniec nie ynek".  
Zabawy ruchowo-na ladowcze do piosenek. 
Nauka piosenki „Wieczór wigilijny". 
Kinezjologiczna zabawa ruchowa „Anio ki" 

wiczenia w rytmicznym „stemplowaniu" niegu. 
S uchanie i piewanie kol d i pastora ek.

Kartka wi teczna wed ug inspiracji  
w „Naszym elementarzu".  
Zdobienie pierników. 

wiczenia w rytmicznym wycinaniu.  
wiczenia w rytmicznym „stemplowaniu" niegu. 

Wykonanie ozdoby na wi teczny stó .

14.4 Zimowe wi ta

Malowanie zimowego, wi tecznego obrazu. 
Wiersz Józefa Czechowicza „Zima".  
Nauka wiersza „Zima" na pami .  
Rozmowa o tym, jak obchodzona jest Wigilia  
w innych krajach w oparciu o prezentacj  
multimedialn .  
Rozwi zywanie zada  tekstowych na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 6.  
Wykonanie ozdoby na wi teczny stó  - wbijanie 
go dzików w pomara cz .

Szóstkowe ozdoby choinkowe 
 
Co  dobrego 
 
Kto maluje szron na szybie?

Wyszukiwanie informacji w internecie. 
Prezentowanie filmów o tradycjach wi tecznych. 
Rysowanie choinki w programie Paint. 14.5 Ju  wi ta

Szopki bo onarodzeniowe. 
Prezentacja multimedialna.  
Udzia  w szkolnych jase kach.  

piewanie kol d i pastora ek.  
Zabawa ruchowo-na ladowcza  
„Taniec nie ynek".  
Sk adanie ycze  wi tecznych. 

wiczenia i zabawy zwinno ciowe.  
Przetoczenie w ty  i w przód w pozycji skulonej  
z przysiadu podpartego.  
Zabawy bie ne. 
Starty z ró nych pozycji wyj ciowych.
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14

1

Szóstkowe ozdoby 
choinkowe

2

Co  dobrego

3

Kto maluje szron na 
szybie?

zdj cia lodowych malowide  na szkle

ró ne papiery do pakowania, wst ki, guziki, papier 
kolorowy, klej, no yczki

ozdoby choinkowe wykonane na poprzednich 
zaj ciach

czarne lub granatowe kartki, bia e kredki, farby lub 
past  do z bów

Co na gwiazdk  chcia by dosta  wi ty Miko aj? Co  dobrego - zobacz opis poni ej. Sk d bierze si  szron na szybie? (Chodzi o 
uruchomienie wyobra ni, nie o podanie 
rzeczywistego wyja nienia)

Ozdoby na 
szóstk !

Zadaniem dzieci jest stworzenie ozdób 
choinkowych na bazie cyfry 6. Ozdoby te mog  
sk ada  si  z wielu szóstek lub mog  by  
wykonane z jednej cyfry 6.

Co  dobrego
Dzieci siadaj  w kr gu. Najpierw same w 
my lach zastanawiaj  si  nad odpowiedzi  na 
pytanie "Co dobrego przydarzy o mi si  w ci gu 
ostatniego tygodnia?". Nast pnie po kolei dziel  
si  z klas  swoimi mi ymi do wiadczeniami. 

Mrozem na szkle 
malowane

Dlaczego mróz maluje na szybach (najcz ciej 
starych okien) pióropusze, ga zki czy kwiaty? 
Jak to si  dzieje, e podczas zimy na szklanych 
powierzchniach pojawiaj  si  takie malowid a? 
(Mo na dzieciom pokaza  zdj cia takich dzie ).

Praca w grupach
Uczniowie pracuj  w grupach, które zosta y 
ustalone na pocz tku miesi ca. Ka da grupa 
musi wykona  co najmniej dwie ozdoby, musz  
one te  do siebie w jaki  sposób pasowa , 
tworzy  pewnego rodzaju komplet.

Ka de dziecko patrzy na s siada ze swojej 
prawej strony i zastanawia si  o jakim prezencie 
marzy dana osoba. Pierwsze dziecko mówi, 
czym obdarowa oby koleg , który oznajmia, o 
jakim prezencie marzy w rzeczywisto ci itd.

Prezent dla 
s siada

Czary z 
lodowych igie ek

Przy ujemnej temperaturze nasycone par  
wodn  powietrze styka si  z przedmiotami 
mocno wych odzonymi, a para wodna 
przechodzi bezpo rednio ze stanu gazowego w 
drobne kryszta ki - igie ki lodu.

Co  wspólnego Zimowe obrazki
Ozdoby mog  na przyk ad by  wykonane z 
podobnych materia ów lub przedstawia  
bohaterów tej samej bajki. Ka dy cz onek 
dru yny powinien wiedzie , jak  cech  wspóln  
maj  wykonywane przez grup  zawieszki.

Kiedy domownicy po o  si  ju  spa  i zgasn  
wszystkie wiat a, ozdoby choinkowe 
rozpoczynaj  swoje rozmowy. O czym mog  
rozprawia  ze sob  wykonane przez uczniów 
ozdoby choinkowe?

Ka dy ucze  b dzie mia  okazj  sta  si  takim 
"dziadkiem mrozem" i z przyniesionych 
materia ów wyczarowa  pi kny obrazek 
przedstawiaj cy zimowe wzory.

Rozmowy po 
zmroku

Po sko czonej pracy dzieci prezentuj  swoje 
ozdoby innym grupom. Pozostali uczestnicy 
staraj  si  odgadn , jak  cech  wspóln  maj  
zaprezentowane zawieszki. B d  one jeszcze 
potrzebne na kolejnych zaj ciach.

Prezentacja 
prac

Krótkie scenki
Zadaniem dzieci jest wymy lenie i 
przedstawienie przed ca  klas  scenek z 
u yciem wykonanych przez dru yny ozdób 
choinkowych i innych dowolnych rekwizytów. 

Czego ycz  
mojej klasie?

Dzieci siedz  w kr gu. Czego yczyliby sobie 
wszyscy uczniowie, eby w przysz ym roku w 
klasie i szkole mogli czu  si  jeszcze lepiej. 
Jakie maj  postanowienia na nadchodz cy rok? 
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Powitaj dzieci. Pole  by porusza y si  swobodnie po sali. Odtwórz 
muzyk . W pauzie dzieci witaj  si  u ciskiem d oni, uszami, 
pi tami, kolanami i nosami. 
 

Powitanie
Co by by o, gdyby wszystkie yczenia si  
spe nia y? 
Co by  zrobi , gdyby twoje jedno yczenie 
mog o si  spe ni  natychmiast?  
Dlaczego sze  lubi je ? 
Narysuj palcem w powietrzu liczb  sze .

Ucze : 
dostrzega symetri  na przyk ad w p atkach niegu, 
tworzy zbiory 6-elementowe i pisze cyfr  6, 
uk ada yczenia wi teczne, 
wypowiada si  na temat tradycji miko ajkowych, 
wykonuje kartk  wi teczn , 
chwyta woreczek gimnastyczny palcami stóp.

Popro  by dzieci usiad y w kr gu na dywanie. Na rodku kr gu 
po ó  wyci te p atki niegu. Omów wspólnie z dzie mi ich wygl d. 
Pole  by dzieci wskaza y w nich podobie stwa i ró nice,  
a nast pnie przy o y y prostok tne lusterka do po ówek p atków. 

P atki niegu

Zadaj dzieciom pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Jak powsta  obrazek?". Obrazek

wyci te p atki niegu, 
karty pracy dla ka dego dziecka, 
„Monografia 6", 
nagranie dowolnego walca.

Pole  dzieciom wykonanie kartek wi tecznych. 
Dzieci wykonuj  kartki z kolorowych kartek z o onych na pó   
zgodnie z instrukcj  z „Naszego elementarza".

Praca plastyczna
14.1 wi teczne 
yczenia - liczba 6

Zainicjuj swobodn  rozmow  o zwyczajach sk adania ycze  
wi tecznych. Nast pnie popro  dzieci o u o enie ycze . yczenia wi teczne

prostok tne lusterka, 
kolorowy papier, 
no yczki.

Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach kszta tuj cych poj cie  
liczby w aspekcie g ównym i porz dkowym. Monografia liczby 6

Przeprowad  wiczenia zapobiegaj ce p askostopiu. Dzieci 
kolejno wykonuj  najpierw chód na palcach po narysowanej linii  
i skakance, nast pnie chwytaj  woreczki gimnastyczne palcami 
stóp.

wiczenia korekcyjne

Zapro  dzieci do udzia u w zabawie ruchowo - na ladowczej  
„Taniec nie ynek". Zabawa umie  cyfr  6. „Nasz elementarz", cz  2, 

strona 24 - 25. 

po wicz kaligraficzne pisanie.

Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Co chcia by  powtórzy  z dzisiejszych zaj ?". 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci 

Po egnanie w kr gu



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Zainicjuj powitanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Powitanie
Co by by o, gdyby nie wymy lono pieni dzy? 
Czy lubisz wi teczne zakupy? Dlaczego? 
Czy lepiej jest by  sprzedawc  czy 
kupuj cym?

Ucze : 
czyta wyrazy i krótkie polecenia, 
klasyfikuje i grupuje przedmioty wyci te z gazet, 
odczytuje cen  artyku u w sklepiku klasowym, 
manipuluje symbolicznymi monetami w zakresie 6, 
liczy w zakresie 6.Porozmawiaj z dzie mi o tym, jak s  obchodzone wi ta  

w domach dzieci w oparciu o tekst z „Naszego elementarza"  
i w asne do wiadczenia. 

Swobodna rozmowa

Rozdaj dzieciom bombki, które maj  za zadanie u o y   
od najmniejszej do najwi kszej. Nast pnie odczytuj  litery 
zapisane z ty u bombek, które tworz  has o: „SKLEPIK". 

Bombki z has em

kart  pracy  „Monety i banknoty"  
dla ka dego dziecka, 
karteczki z literk  „s" i wyrazami: 
„Tomek", „Wojtek", „Emilka", „Kasia", 
osiem bombek z literami tworz cymi 
has o: „SKLEPIK", kart  pracy numer 
41.

Dzieci losuj  karteczki z wyrazami. Odczytuj  je i cz  si   
w rodziny: „Tomek", „Wojtek", „Emilka", „Kasia". Dzieci, które 
wylosowa y kartki z liter  „s" zostaj  sprzedawcami. Ka da  
z „rodzin" otrzymuje jedn  kart  pracy do uzupe nienia. Zadanie 
„rodziny" polega na zrobieniu zakupów w ka dym sklepiku.

Zabawa w sklep
14.2 wi teczne 

zakupy
Zadaniem cz onków „rodzin" jest kontrolowanie swoich wydatków 
tak, aby w ka dym sklepiku wyda  6 z otych. Dzieci podliczaj ,  
ile zap aci y za zakupione artyku y. Nast pnie warto  zakupów  
wpisuj  na karcie pracy.

Zabawa w sklep c.d.

gazety z ilustracjami artyku ów 
wi tecznych.

Popro  dzieci o utworzenie kr gu na dywanie. Pole  
poszczególnym „rodzinom" zaprezentowanie zakupionych  
artyku ów, które nast pnie porównuj  z zakupami innych „rodzin".  

Podsumowanie prac

Podejmij prób  sprawdzenia wraz z dzie mi czy w trakcie 
zakupów, ka da rodzina podst powa a wed ug wytycznych. 
Czy dana „rodzina" dokona a zakupu na ka dym stanowisku?  
Czy na ka dym stanowisku „rodzina" wyda a równe 6 z otych?

Ewaluacja

Rozwi  i u ó  wspólnie z dzie mi zadania matematyczne, 
dotycz ce oblicze  pieni nych. Nast pnie zanotuj przygotowane 
dzia ania. 

Zadania matematyczne umie  obliczenia pieni ne.  „Nasz elementarz", cz  2, 
strona 25, 26, 27. 

zanotuj zadanie domowe. 

poszukaj odpowiedzi na pytania: 
 „Jakie wi ta obchodzi si  w innych 
krajach?" 
 „W jaki sposób mo emy pomóc 
osobom samotnym podczas wi t?".

Podsumuj zaj cia, zadaj c dzieciom pytania z pro b  o udzielenie 
odpowiedzi:  
„Co podczas dzisiejszej zabawy sprawi o Ci rado ?", 
„Nad czym musisz jeszcze popracowa ?".

Po egnanie
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Zainicjuj powitanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Powitanie
Wyobra  sobie, e jeste  piernikiem.  
W jaki sposób chcia by  by  ozdobiony? 
Czy trudno jest upiec pierniki? O czym trzeba 
pami ta ?

Ucze : 
wypowiada si  o przygotowaniach wi tecznych  
w swoim domu, 
rozwi zuje zadania z tre ci , 
dodaje i odejmuje w zakresie 6, 
segreguje „ozdoby" do pierników, 
ozdabia pierniki.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi o przygotowaniach wi tecznych 
na podstawie w asnych do wiadcze  oraz fotograficznej instrukcji 
pieczenia pierników w „Naszym elementarzu".  Pole  dzieciom 
rozwi zywanie zada  matematycznych, tekstowych na dodawanie 
i odejmowanie w zakresie 6.

wi teczne 
przygotowania

Przeprowad  ankiet  „Kto co lubi?”. Utwórz „grupy badawcze” 
poprzez wylosowanie przez dzieci karteczek z dzia aniem  
w zakresie 6 (dzieci z tymi samymi dzia aniami tworz  grup ). 
Dzieci rysuj  kreski, oznaczaj ce oddanie g osu na dan  rzecz.  
Na zako czenie dzieci zliczaj  kreski, porównuj  wyniki z dwóch

Ankieta

„Ozdoby do pierników", 
miseczki, 
tabel  - ankiet , 
cukier puder, 
du e arkusze szarego papieru, 
karteczki z dzia aniami w zakresie 6  
dla ka dego dziecka.

kolumn, a nast pnie podsumowuj  ankiety przed ca  klas . 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Pole  dzieciom posegregowanie „ozdób" do zdobienia pierników,  
a nast pnie sporz dzenie lukru.

Zadanie
14.3  Cynamonowe 

pierniki
Zapro  dzieci do kinezjologicznej zabawy ruchowej „Anio y”.  
Dzieci stoj  wokó  sto u, po czonych dwóch stolików, na których 
s  umieszczone du e arkusze szarego papieru.  Trzymaj c  
w d oniach niebieskie, wiecowe kredki, przy d wi kach walca 
„ y wiarze", rysuj  linie na szarym papierze. 

Zabawa „Anio y”

pierniki, 
gazety, 
kolorowy papier, 
bia  farb , 
linijki, 
kredki wiecowe.

Ka de dziecko wydziera swoj  chmur .  
Nast pnie przy d wi kach szybkiej muzyki dzieci gniot  gazet , 
podchodz  do stolika i bia  farb  stempluj  nieg. Na bia ej kartce 
dzieci rysuj  znak „X” zamkni ty na dole. Wype niaj  trójk t.  
Na górze rysuj  ko o, po bokach dorysowuj  skrzyd a.

Zabawa „Anio y” c.d.

 
Na zako czenie dzieci rytmiczne wycinaj  „Anio a" i sklejaj  
wszystkie elementy. 

Zabawa „Anio y”c.d.

Odtwórz piosenk  „Wieczór wigilijny", a nast pnie kilkakrotnie j  
powtórz, tak by dzieci zapami ta y jej melodi  i s owa. 
Nast pnie zapro  dzieci do udzia u w zabawach zwinno ciowych, 
polegaj cych na przetoczeniu si  w ty  i w przód w pozycji skulonej 
z przysiadu podpartego.

Piosenka 
Zabawy ruchowe

umie  dzia ania dodawania  
i odejmowania w zakresie 6.

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 28 - 29. 

zanotuj dzia ania na dodawanie 
i odejmowanie w zakresie 6.

Na zako czenie zaj  popro  by dzieci, doko czy y zdania 
„Zaj cia by y...",  "Dowiedzia em si  .....", "Musz  popracowa  
nad .....".

Podsumowanie 
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Powitaj dzieci w kr gu klasow  powitank . 

Powitanie
Kto pomalowa  nieg na bia o? 
Co by by o, gdyby nieg by  kolorowy? 
Wymy l jak inaczej móg by nazywa  si  
nieg. 

Jakich zapachów twój nos czuje najwi cej  
w wi ta? 

Ucze : 
maluje obrazek na podstawie swoich wyobra e  
do wiersza, 
recytuje fragmenty wiersza „Zima" z pami ci, 
rozwi zuje zadania tekstowe na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 6.Popro  by dzieci zamkn y oczy. Przeczytaj wiersz Józefa 

Czechowicza „Zima". Wiersz

Pole  by dzieci namalowa y obrazek na podstawie swoich 
wyobra e . Porównaj wykonane prace z ilustracjami  
w podr czniku. Popro  by dzieci opowiedzia y o tym, w jaki sposób 
znalaz yby si  na ulicy z wiersza.  

Ulica z wiersza

prezentacj  multimedialn  
„Wigilia w innych krajach", 
du  bombk .

Powtórz kilkakrotnie wiersz „Zima", tak by dzieci nauczy y si   
go na pami . Wiersz

14.4 
Zimowe wi ta

Zainicjuj rozmow  na temat sposobu obchodzenia Wigilii w innych  
krajach. Odtwórz prezentacj  multimedialn . wi teczne zwyczaje

pomara cz , 
go dziki.

Zapro  dzieci do rozwi zania zada  matematycznych, tekstowych 
na dodawanie i odejmowanie w zakresie 6. Dodawanie  

i odejmowanie

Pole  dzieciom wykonanie ozdób wi tecznych stó .  
Dzieci samodzielnie wbijaj  go dziki w pomara cz . wi teczne ozdoby

Popro  by dzieci ustawi y si  w kr gu. Przeka  jedn  du  
bombk  losowo wybranemu dziecku, które przekazuje j  
pozosta ym, jednocze nie mówi c, co dzisiaj najbardziej  podoba o 
si  im na zaj ciach.

Podsumowanie „Nasz elementarz", cz  2, 
strona 30 i 31.

zanotuj dzia ania dodawania  
i odejmowania w zakresie 6.

Po egnaj dzieci w kr gu piosenk . 

Po egnanie
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Zainicjuj powitanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Powitanie
Z kim chcia by  porozmawia , gdyby  znalaz  
sie w szopce bo onarodzeniowej w Betlejem? 
Co podarowa by  Nowonarodzonemu? 
Która kol da jest twoj  ulubion ?

Ucze : 
wymienia postacie z szopki bo onarodzeniowej, 
wycina kwadrat wed ug instrukcji nauczyciela, 
sk ada wi teczne yczenia, 
wykonuje gwiazdk  technik  origamii, 
piewa kol dy i pastora ki.Popro  o pozostanie dzieci w kr gu na dywanie. Na rodku okr gu 

po ó  tekturowe postacie z szopki bo onarodzeniowej. Zadaniem 
dzieci b dzie nazwanie poszczególnych postaci z szopki. 

Postaci z szopki

Przeczytaj opowiadanie o Bo ym Narodzeniu. 
 Opowiadanie

prezentacj  multimedialn  
 „Szopki bo onarodzeniowe", 
tekturowe postaci z szopki  
bo onarodzeniowej, 
du  bombk , bia y obrus, 
sianko, talerzyki, pierniki, 
op atek.

Pole  wykonanie gwiazdki betlejemskiej technik  origamii.  
Dzieci wycinaj  kwadrat wed ug podanej instrukcji. 
Odtwórz prezentacj  multimedialn  na temat  „Szopki  
bo onarodzeniowe". 

Gwiazda betlejemska
14.5  

Ju  wi ta
 
Zapro  dzieci do udzia u w szkolnych jase kach. Wydarzenie artystyczne

z oty papier, 
no yczki, 
pierniki.

Poka  poprawny sposób nakrywania wigilijnego sto u. 
Podziel si  z dzie mi op atkiem. Z ó  wi teczne yczenia. Op atek

Zapro  dzieci do udzia u w zabawie ruchowo - na ladowczej 
„Taniec nie ynek". Nast pnie zapro  wszystkie dzieci  
do wspólnego kol dowania. Za piewaj wspólnie z dzie mi kol dy  
i pastora ki. 

Wspólne kol dowanie

Dzieci podaj  kolejno du  bombk , mówi c, co im si  dzisiaj 
najbardziej podoba o w szkole. Podsumowanie

dowied  si  od rodziców, jakie 
postacie wyst puj  w szopce 
bo onarodzeniowej.

Po egnaj dzieci w kr gu.

Po egnanie
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Wprowadzenie liter „ ", „ ", „b", „B". 
Analiza i synteza wyrazów. 
Tworzenie stron do „Albumu liter". 
Czytanie tekstów o Babie -Jadze. 

wiczenia w kszta tnym pisaniu. 
Wymy lanie i opowiadanie zako czenia do bajki.

Wprowadzenie liczby 7. 
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 7. 
Utrwalanie poj : „o tyle wi cej", „o tyle mniej". 
Przeliczanie elementów zbioru. 

15.1 „ " jak opata

Wypowiedzi na temat poznanej 
„Historyjki o smokach" i ilustracji w podr czniku. 
Wprowadzenie liter „ ", „ ".  
Analiza i synteza wyrazów z g osk  „ ".  
Tworzenie strony do „Albumu z literami". 

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter „ ", „ ". 
Czytanie wyrazów i zda  z poznanymi literami. 
Uk adanie dalszego ci gu poznanej historyjki.

Korzystanie z urz dze  domowego u ytku.  
Poznanie zasad bezpiecze stwa. 
Wykorzystanie energii elektrycznej przez cz owieka. 15.2 Spotkanie  

z liczb  7

Przeliczanie elementów zbioru.  
Tworzenie zbiorów o okre lonej liczebno ci. 
Monografia liczby 7 w aspekcie kardynalnym  
i porz dkowym. Nauka pisania cyfry.  
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 7. 
Utrwalenie poj : „o tyle wi cej", „o tyle mniej".

Zasady zachowania si  podczas wizyty w bibliotece. 
Poszanowanie ksi ek wypo yczonych z biblioteki. 
Zgodne wspó dzia anie na rzecz grupy. Warto  
sentymentalna i poszanowanie przedmiotów z dawnych lat. 
Wykonanie gry i potem gra w ni  z zachowaniem zasad 
poszanowania innych uczestników gry.

15. W bajkowym 
wiecie 15.3 „B" jak bajka

Czytanie tekstu o Babie - Jadze.  
Wypowiedzi na temat tre ci i ilustracji. 
Wprowadzenie liter „b", „B".  
Analiza i synteza wyrazów z g osk  „b".  
Tworzenie strony do „Albumu z literami". 

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter „b", „B". 
Wymy lanie i opowiadanie bajki  
,,O Babie Jadze zakl tej w kamyk".wiczenia rytmiczne z u yciem instrumentów perkusyjnych. 

D wi ki wysokie i niskie. 
Nauka piosenki ,,W bibliotece".

Wykonanie przedmiotu o magicznych w a ciwo ciach  
z dowolnego materia u. 
Wykonanie gry planszowej ,,Poszukiwacze skarbów". 
Rysowanie przedmiotu przydatnego w szkole  
"Mój wynalazek".

15.4 Bajkowa gra 
planszowa

Rozmowy na temat gier planszowych  
jako sposobu na sp dzenie czasu wolnego. 
Zasady uczestniczenia w grach.  
Doskonalenie czytania ze zrozumieniem  
zasad gry w ,,7 bajkowych krainach".  
Gra w trzyosobowych zespo ach.  
Projektowanie i wykonanie gry planszowej.  
Praca w grupach ,,Poszukiwacze skarbów".

Narz dzia w innej ods onie 
 
Siedmiu krasnoludków 
 
Bardzo brzuchaci bohaterowie

Zabawa przy wykorzystaniu Internetu.  
Poszukiwanie obrazów z bohaterami popularnych bajek  
dla dzieci. 
Korzystanie z Przybornika w programie Paint. 
Malowanie p dzlem krasnoludka.

15.5 Dawniej i dzi

Wypowiedzi na temat zdj , ilustracji  
i przedmiotów u ywanych dawniej i dzi . 
Wskazywanie podobie stw i ró nic.  
Zasady funkcjonowania urz dze  elektrycznych  
w naszych domach i zapewnienie bezpiecze stwa 
podczas ich u ytkowania. 
Wyja nienie zagadnienia ,,Potrzeba matk  
wynalazków". 
Wymy lanie i rysowanie urz dzenia przydatnego 
w szkole.Zabawy ruchowe przy muzyce. 

wiczenia kszta tuj ce szybko , zr czno , 
orientacj  w zabawach i grach z kó kiem ringo.
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15

1

Narz dzia w innej 
ods onie

2

Siedmiu 
krasnoludków

3

Bardzo brzuchaci 
bohaterowie

dla ka dej dru yny: ilustracj  przedstawiaj c  
siedmiu krasnoludków 
zapoznaj si  z opisem techniki "ma e ludziki"

blok rysunkowy, kredki papier kolorowy, rolk  po papierze toaletowym, 
kolorow  w óczk , skrawki materia u, klej no yczki

Co wam przypomina lub do czego mo e s u y  
opata/ opatka? (Podajcie niezwyk e zastosowania 
przedmiotu)

Za siedmioma górami... Tak najcz ciej zaczynaj  
si  ba nie. W jaki inny sposób mo na rozpocz  
swoj  opowie ?

"B" jest wyj tkowo "brzuchat " liter . Jakie rzeczy 
rozpoczynaj ce si  t  g osk  mog aby zje ?

Narz dzia
Narz dzie, to urz dzenie umo liwiaj ce r czne 
wykonanie jakiej  czynno ci lub pracy. Jakie 
znacie narz dzia, do czego one s u ? Klasowa 
burza mózgów - wszystkie przyk ady narz dzi i 
ich zastosowa  zapisujemy na tablicy. 

Podzia   
na grupy

W tym miesi cu dzielimy klas  na siedem 
dru yn po 3-4 osoby. Grupy pozostaj  
niezmienne do ko ca miesi ca.

Z rolki
Zadaniem ka dej dru yny b dzie stworzenie 
przynajmniej trzech postaci z jakiej  bajki (nie 
musz  to by  bajki ju  istniej ce). Ka da posta  
ma by  wykonana z rolki po papierze 
toaletowym.

W innej ods onie 
(praca w parach)

Co by by o, gdyby pomiesza  wypisane 
narz dzia i ich funkcje, jakie zabawne sytuacje 
mog yby z tego wynikn ? Do jakiego innego 
celu mo na by by o u y  np. miot y lub widelca 
albo szczoteczki do z bów?

Ka da dru yna otrzymuje ilustracj  
przedstawiaj c  siedmiu krasnoludków. 
Zadaniem grup jest wymy lenie oryginalnych 
imion poszczególnym postaciom a nast pnie 
zaprezentowanie ich na forum klasy.

Imiona dla 
krasnoludków

Ukryte litery
Ka da posta  z rolki po papierze toaletowym 
powinna mie  ukryt  gdzie  wielk  lub ma  
liter  "b" (litera ta mo e by  elementem korony, 
posta  mo e mie  peleryn  w kszta cie tej litery 
itd.).

W innej ods onie 
(ilustracje)

Wspó praca
Praca w parach. Nie zdradzaj c nikomu swoich 
pomys ów z poprzedniego wiczenia, wybierzcie 
najciekawszy z nich i przedstawcie go na 
ilustracji. Zaprezentujcie swoje rysunki 
pozosta ym grupom.

(Zobacz dok adny opis techniki)  
Podajemy dzieciom problem, który nale y 
rozwi za . Nast pnie w czasie burzy mózgów 
uczniowie wymy laj , jak poradzi yby z tym 
sobie ma e ludziki lub krasnoludki.

Ka da dru yna musi wspólnie zadecydowa , z 
jakiej bajki b d  pochodzili bohaterowie. Nie 
musi by  tak, e ka de dziecko wykonuje 
osobn  posta , jednak ka dy powinien by  
zaanga owany w wykonywanie zadania.

Ma e ludziki

Gdyby cie tak jak smoki z komiksu w 
elementarzu odnale li jaki  niezwyk y magiczny 
przedmiot, co by to mog o by , jakie mia oby 
w a ciwo ci? Swobodne wypowiedzi dzieci.

Moja magiczna 
uska

Problem
Kolejnym etapem  jest zamiana ludzików na 
roboty lub maszyny skonstruowane tak, by 
mog y to wykona . Przyk ady problemów: 
ba agan w klasie, segregowanie mieci.

Element 
rywalizacji

Dru yny mog  na koniec policzy , ile literek "b" 
uda o im si  ukry . Warto doceni  tu najbardziej 
oryginalne i zaskakuj ce pomys y.
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Przeczytaj ,,Historyjk  o smokach". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat jej tre ci oraz ilustracji  
w podr czniku.

Powitanie
Po co zwierz tom uski?  
Jak wykorzysta by  czarodziejsk  usk , 
gdyby  j  znalaz ? 
Co zrobi by , gdyby  znalaz  si  mi dzy 
smokami?

Ucze : 
zna liter  „ ", „ ", kszta tnie j  pisze,  
rozró nia litery drukowane od pisanych, 
wskazuje wyrazy z liter  „ ", „ ", 
czyta globalnie wyrazy i proste zdania, 
wypowiada si  na temat poznaj przygody smoków, 
tworzy ci g dalszy poznanej przygody.

Wprowad  litery „ ", „ " na podstawie wyrazu: „ opatka", „ ucja". 
Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów, w tym wyrazów 
z g osk  „ ”. Zbuduj model wyrazów. Pole  nazwanie obrazków,  
a nast pnie podzia  wyrazów na sylaby i g oski. Zwró  uwag   
na zapis imion wielk  liter .

Tajemnicza litera

Zapoznaj dzieci z obrazem drukowanej litery  „ ", „ ". 
Pole  wyklejenie kolorowym papierem drukowanej litery  „ ", „ ". Drukowany obraz litery

obrazki z opatk  oraz litery „ ', „ " 
drukowane i pisane dla ka dego 
dziecka do wklejenia do zeszytu, 
model wyrazu „ opatka", „ ucja", 
karty do ,,Albumu liter"  
(do podr cznika MEN) z liter  „ ", „ ",  
strona od 1 do 3 dla ka dego dziecka. 

Pole  przeczytanie wyrazów i zda  w podr czniku.

Globalne czytanie
15.1  „ "  

jak opatka
Zapoznaj dzieci z obrazem pisanej litery „ ", „ ". 
Zaprezentuj prawid owy sposób pisania nowo poznanych liter. Pisany obraz litery

segregatory z koszulk , 
kolorowe kartoniki do uk adania modelu 
wyrazu.

Przeprowad  wiczenia z pisania liter  „ ", „ ". Najpierw palcem  
po tablicy, a potem po awce. Pole  wykonanie kart do ,,Albumu 
liter" z poznanymi literami.

Nauka pisania

Popro  dzieci o przepisanie  litery  „ ", „ " do zeszytu. Nast pnie  
o wklejenie obrazka z opatk  oraz  obrazka z drukowanymi 
i pisanymi literami   „ ", „ ". Pole  prze wiczenie kszta tnego 
pisania nowo poznanych liter.

Obrazki

Wspólnie z dzie mi utwórz dalszego ci gu przygód smoków. 
Podziel dzieci na grupy, w których wykonaj  przedmiot  
o magicznych w a ciwo ciach z dowolnego materia u.

Przygody smoków umie : 
drukowane litery „ ", „ ", 
pisane litery „ ", „ ".

„Nasz elementarz", cz  2  
strona 32 - 35.

wklej: 
obrazek z opatk , 
drukowane litery „ ", „ ", 
pisane litery „ ", „ ".

naucz si  opowiada  historyjk   
o smokach, 
kaligraficznie przepisz sylaby 
„ a", „ o", „ u", „ y", „ e".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku. Powitanie 

Jaki strój mog y mie  wspó czesny 
krasnoludek? 
Jakie miejsca by  odwiedzi , gdyby  by  
krasnoludkiem? 
Dlaczego krasnoludki maj  d ug  brod ?

Ucze : 
rozpoznaje cyfr  7 przyporz dkowuje  
jej odpowiedni  liczb  elementów, 
uk ada zadania i rozwi zuje je  
z wykorzystaniem dodawania i odejmowania, 
czyta i pisze liczby w zakresie 7, 
porz dkuje i porównuje liczby w zakresie 7.

Pole  udzielenie odpowiedzi na pytania i wykonanie polece   
w podr czniku na stronie 36. Praca  podr cznikiem

Wprowad  liczb  7.

Monografia liczby 7

plansz  z wprowadzan  liczb , 
obrazek z siedmioma elementami  
i cyfr  7 dla ka dego dziecka do 
wklejenia do zeszytu, 
zegar, o  liczbow , kostk  do gry, 
kart  pracy z liczb  7  
dla ka dego dziecka.

Przeprowad  wiczenia z kszta towania poj cia liczby 7  
w aspekcie kardynalnym i porz dkowym. Tajemnicza liczba

15.2 Spotkanie  
z liczb  7

Pole  dokonanie rozk adu liczby 7 na sk adniki.

Rozk ad liczby 7

liczmany papierowe w formie monet, 
kostki do gry.

Pole  wykonanie zada  w podr czniku na stronie 37.

Praca z podr cznikiem

Pole  u o enie i rozwi zanie prostych zada  tekstowych  
na konkretach. Zadanie

Pole  utworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów. 
Nast pnie popro  o indywidualne uzupe nienie ,,Kart pracy"  
z liczb  7, wed ug instrukcji.

Karta pracy umie : 
plansz  z wprowadzan  liczb , 
o  liczbow , 
zbiory ró noelementowe.

,,Nasz elementarz,  cz  2  
 strona 36 - 37.

wklej obrazek ze zbiorem 
i z liczb  7, 
kaligraficznie przepisz cyfry 7. 

przynie  ksi k  ze swoj  ulubion  
bajk .

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Zaprezentuj kilka ksi ek z bajkami dla dzieci.  
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ulubionych bajek dzieci.

Powitanie 
Jaki pojazd mog aby mie  dzi  Baba-Jaga? 
Jaki przedmiot zaczynaj cy si  na liter  
„b" podarowa by  Babie-Jadze? 
Gdyby na miotle mo na lata , dok d by  
polecia ? 

Ucze : 
zna liter  „b", „B", rozró nia litery drukowane  
od pisanych, wskazuje wyrazy z liter  „b", „B", 
czyta globalnie wyrazy i krótkie zdania,   
wypowiada si  na temat swoich ulubionych bajek, 
opowiada wymy lon  przez siebie bajk  
o ,,Babie-Jadze zakl tej w kamyk".

Przeczytaj tekst w podr czniku na stronie 38 - 39. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci i ilustracji. 
Wprowad  litery „b", „B" na podstawie wyrazu „bajka".

Praca z podr cznikiem

Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów, w tym wyrazów 
z g osk  „b”. Zbuduj model wyrazów.  Pole  nazwanie obrazków,  
a nast pnie ich podzielenie na sylaby i g oski. Zwró  uwag   
na zapis imion wielk  liter . 

Tajemnicza litera

ksi ki z popularnymi bajkami  
dla dzieci, obrazki z bajk , 
obrazki litery „b", „B" drukowane  
i pisane dla ka dego dziecka  
do wklejenia do zeszytu, 
model wyrazu „bajka", „Bartek" 
Karty do ,,Albumu liter"  
(do podr cznika MEN) z liter  „b", „B",  
strona od 1 do 3 dla ka dego ucznia.Zapoznaj dzieci z obrazem drukowanej litery  „b", „B". 

Pole  pokolorowanie, wed ug w asnego pomys u, drukowanej  
litery  „b", „B".

Drukowany obraz litery
15.3 „B"  
jak bajka

Pole  przeczytanie wyrazów i zda  w podr czniku.

Wyrazy i zdania

segregatory z koszulk , 
kolorowe kartoniki 
do uk adania modelu wyrazu, 
ksi k  ze swoj  ulubion  bajk .

Zapoznaj dzieci z obrazem pisanej litery  „b", „B". 
Dokonaj prezentacji prawid owego sposobu pisania liter. Pisany obraz litery

Przeprowad  wiczenia z poprawnej nauki pisania liter  „b", „B". 
Najpierw palcem po tablicy, nast pnie po awce. 
Pole  wykonanie kart do ,,Albumu liter" z poznanymi literami.

Nauka pisania

Popro  dzieci o przepisanie  litery „b", „B" do zeszytu. Nast pnie  
o wklejenie obrazka z bajk  oraz  obrazka z drukowanymi 
i pisanymi literami  „b", „B". Pole  prze wiczenie kszta tnego 
pisania nowo poznanych liter. 

Obrazki umie : 
drukowane litery „b", „B", 
pisane litery „b", „B". 

,,Nasz elementarz", cz  2  
strona 38 - 39.

wklej: 
obrazek z bajk , 
drukowane litery „b", „B", 
pisane litery „b", „B".

napisz kaligraficznie sylaby: 
„ba", „ab", „bo", „ob", „bi", „ib", „by". 
 
przynie  do szko y swoj  ulubion  gr  
planszow  i kostki do gry.

Pole  dzieciom wymy lenie i opowiedzenie ,,Bajki o Babie-Jadze 
zakl tej w kamyk". Odtwórz piosenk  ,,W bibliotece". Powtórz j  
kilkakrotnie tak by dzieci mog y zapami ta  jej s owa i melodi . 
Po egnaj dzieci  „Iskierk ".

Opowiadanie i piosenka 
Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Czego ucz  nas gry planszowe? 
Dlaczego nie atwo jest przegrywa ?  
Czy zawsze trzeba wygrywa ? Czy zawsze 
trzeba by  najlepszym?

Ucze : 
zna i stosuje zasady bajkowej gry planszowej, 
pozytywnie wyra a emocje po przegranej, 
zna bajki zawarte w grze planszowej, 
wymy la i proponuje inne gry planszowe, 
poprawnie odczytuje liczb  kropek na kostce  
i liczb  pól w grze planszowej.

Zaprezentuj przyniesione przez Ciebie gry planszowe. 
 Rodzaje gier 

planszowych

Zapoznaj dzieci z zasadami gry.

Zasady gry

ró ne gry planszowe, przyk ady: 
„Grzybobranie", „Pluszaki rozrabiaki", 
emblematy dla ka dego dziecka 
wyci te z tekturki, pokryte kolorowym 
papierem z napisami, przyk ady: 
,,Jeste  mistrzem",  
,,Musisz jeszcze troch  po wiczy " 
,,Wzorowo zachowujesz si   
podczas gry".Popro  dzieci o dokonanie prezentacji przyniesionych gier 

planszowych. Prezentacja 
15.4 Bajkowa  
gra planszowa

Wspólnie z dzie mi poszukaj odpowiedzi na pytanie: 
„Z kim i kiedy graj  uczniowie?" Pytanie

kostki do gry planszowej, 
swoje ulubione gry planszowe, 
kartk  z du ego bloku technicznego, 
kolorowy papier,  
klej,  
no yczki.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci w obszarze zagadnie : 
w a ciwego zachowania si  podczas gry, przestrzegania zasad 
gry i pozytywnego wyra ania emocji po zako czeniu gry.

Gra i emocje

Podziel klas  na 3 - osobowe zespo y.  
Zapro  dzieci do gry „7 bajkowych krain". Gra w gr

Podziel dzieci na grupy.  
Pole  zaprojektowanie gry planszowej „Poszukiwacze skarbów". Zadanie w grupach „Nasz elementarz", cz  2  

strona 48 - 49.

przynie  do szko y zdj cia 
przedstawiaj ce przedmioty u ywane 
dawniej, 
 
w miar  mo liwo ci przynie  ,,dawne" 
przedmioty u ywane w domach.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Czy mo na y  bez pr du? 
Jak wygl da by twój dom bez pr du? 
Czy mo na zobaczy  energi  elektryczn ? 

Ucze : 
zna i wymienia przedmioty u ywane dawniej i dzi , 
które u atwiaj  ludziom ycie, 
wie, do czego s u y energia elektryczna, 
wyja nia poj cie ,,Potrzeba matk  wynalazków", 
wypowiada si  pe nymi zdaniami, 
uwa nie s ucha wypowiedzi innych.

Zaprezentuj przedmioty i zdj cia przedmiotów u ywanych dawniej. 
Podejmij wspólnie z dzie mi prób  odpowiedzi na pytania: 
„Z czego wykonano przedmioty?", 
„Do czego one s u y y?"

Prezentacja

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji na tablicy. 
Pole  wskazanie przez dzieci podobie stw i ró nic. Podobie stwa i ró nice

kilka przedmiotów u ywanych dawniej 
w domach, przyk ad: lampa naftowa, 
elazko z dusz , 

kilka urz dze  dzi  u ywanych w domu, 
przyk ad: mikser, elazko, suszarka do 
w osów, toster, latarka, lampka biurowa, 
zestaw ,,Ma y elektryk" do zrozumienia 
obwodu elektrycznego.

Przeprowad  rozmow  na temat ilustracji zamieszczonych  
w podr czniku. Popro  dzieci o udzielenie odpowiedzi na pytania 
od numeru 1 do 6. 

Pytania
15.5 Dawniej i dzi

Zademonstruj sposób funkcjonowania domowych urz dze  
elektrycznych przyniesionych do klasy. Zwró  uwag    
na zachowanie zasad bezpiecze stwa podczas pracy  
z ich u yciem.

Urz dzenia elektryczne

zdj cia wydrukowane z Internetu 
przedstawiaj ce przedmioty u ywane 
dawniej, 
 
w miar  mo liwo ci - przedmioty 
u ywane dawniej w domach.

Obja nij i zademonstruj funkcjonowanie „Ma ego elektryka".  
Sprawd  stopie  zrozumienia poj cia „obwód elektryczny". Pr d

Wyja nij poj cie ,,Potrzeba matk  wynalazków".

Nowe poj cie

Zapro  dzieci do wykonania pracy plastycznej. Dzieci wymy laj   
i rysuj  urz dzenia, które by yby przydatne w szkole. Praca plastyczna umie  ilustracje przedstawiaj ce  

wn trze domu dawniej i dzi .
,,Nasz elementarz", cz  2  
strona 42 -

przynie  do szko y kalendarz

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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G o ne czytanie tekstu. 
Opowiadanie przygód Julki i Piotra na podstawie obrazków. 
Uk adanie zda  z rozsypanek wyrazowych. 
Rozwi zywanie zada  w podr czniku. 
Odczytywanie informacji z tabeli. 
Planowanie obowi zków i czasu wolnego.

Wprowadzenie liczby 8, nauka pisania cyfry 8. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8. 
Nauka pisania cyfry 8/ 
Wprowadzenie poj cia „para" - liczenie po 2. 
Utrwalenie poznanych figur geometrycznych. 
Gry i zabawy matematyczne z u yciem guzików.

16.1 Tydzie

Rozmowa na temat kalendarzy:  
„Czy s  potrzebne i do czego s u ?".  
Poznanie kolejnych dni tygodnia.  
Odczytywanie informacji z tabeli. 
Planowanie obowi zków i czasu wolnego. 
Wykonywanie prostych oblicze  zwi zanych  
z kalendarzem.

Zimowe zmiany w przyrodzie. 
Nadawanie nazw zjawisk wyst puj cych zim . 
Poznanie ró nych kalendarzy, w tym kalendarza pogody. 
Wykonywanie  prostych do wiadcze  z lodem.

16.2 Kalendarz pogody

Wypowiedzi na temat zjawisk atmosferycznych 
zachodz cych zim  na podstawie zdj  i w asnych 
do wiadcze .  
Ilustrowanie kalendarza pogody  
umownymi znaczkami.  
Obserwacja i okre lanie pogody.  
Wykonanie do wiadcze  z lodem.  
Krajobraz zimowy - przedstawienie realnej sceny 
za pomoc  farb akwarelowych i pasty do z bów.

Planowanie obowi zków i czasu wolnego. 
Tworzenie katalogu bezpiecznych zachowa  podczas 
zabaw na niegu i lodzie.

16. Zabawa  
na niegu 16.3 Spotkanie  

z liczb  8

Przeliczanie elementów zbioru.  
Tworzenie zbiorów o okre lonej liczebno ci. 
Monografia liczby 8 w aspekcie kardynalnym  
i porz dkowym.  
Nauka pisania cyfry.  
Wprowadzenie poj cia ,,para".  
Liczenie po 2.  
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 8.Poznanie i nauka piosenki ,,Hej na narty, sanki, y wy". 

S uchanie i na ladowanie odg osów zimy. 
Przyk ad: szum wiatru, skrzypienie niegu pod butami.

„Krajobraz zimowy".Przedstawienie realnej sceny  
za pomoc  farb akwarelowych i pasty do z bów. 
Wykonanie wycinanki ba wanka ze z o onej kartki. 
Ba wanek - wyklejanie bia  krep  sylwetki ba wanka  
i ozdabianie go elementami z kolorowego papieru. 
Ilustrowanie kalendarza pogody.

16.4 ,,Kto ukrad  nos 
ba wana"

G o ne czytanie tekstu  
,,Kto ukrad  nos ba wana?".  
Rozmowa na temat poznanej tre ci.  
Opowiadanie przygód Julki i Piotrka na podstawie 
obrazków w podr czniku.  
Nadawanie tytu ów obrazkom.  
Uk adanie zda  z rozsypanek  
i przepisywanie ich do zeszytu. 
Tworzenie katalogu bezpiecznych zachowa  
podczas zabaw na niegu i lodzie.

Jakie s  dni tygodnia? 
 
Ba wanki na start! 
 
Co robi by ba wan latem?

Wype nianie konturów obrazka z wykorzystaniem  
narz dzi przybornika w programie Paint. 
Korzystanie z dydaktycznych gier komputerowych  
do zada  matematycznych.

16.5 Gry i zabawy 
matematyczne

Utrwalenie poznanych figur geometrycznych. 
Zabawy, gry i zagadki matematyczne rozwijaj ce 
spostrzegawczo  i logiczne my lenie. 
Wymy lanie prostej gry matematycznej  
z u yciem guzików.  
Rozwi zywanie zada  w podr czniku.

Zabawy na niegu. 
wiczenia równowa ne z ró nych pozycji wyj ciowych. 

Przeskoki zawrotne przez aweczk .
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16

1

Jakie s  dni 
tygodnia?

2

Ba wanki na start!

3

Co robi by ba wan 
latem?

7 du ych arkuszy papieru (mo e by  szary papier), 
flamastry 
zapoznaj si  z opisem techniki "Personifikacja"

Dla ka dej dru yny: kubeczek plastikowy, kawa ek 
tekturki o formacie A5, 5 wyka aczek, pude ko po 
zapa kach, 5 spinaczy, kartka papieru A4

farby, pisaki plastelin , no yczki kartki, wat , farby

Czy istniej  takie obowi zki, które s  przyjemne? Z czym kojarzy Wam si  cyfra 8? A gdyby j  
powi kszy , zmniejszy , obróci , po czy  z czym  
innym?

W co mo na ubra  niegowego ba wana? Z czego 
zrobi  nos, oczy buzi ?

Losowanie dni 
tygodnia

Na pocz tku dok adnie przedstawiamy dzieciom 
dni tygodnia, Jakie dni nast puj  po sobie, kiedy 
odpoczywamy, kiedy pracujemy itd. Nast pnie 
ka da dru yna losuje jeden dzie  tygodnia, ale 
nie zdradza go innym uczestnikom. 

Ba wanki
Ka da dru yna ma za zadanie stworzenie 
ba wanka z jednej rolki plasteliny. Na jego 
wykonanie b d  mieli dok adnie 3 minuty. 
Nast pnie ba wanki z plasteliny odk adamy na 
bok.

Marzenia 
ba wana

Biedny ba wan... Jest wykonany ze niegu, a do 
tego, eby powsta  potrzebna jest niska 
temperatura. Czy zastanawiali cie si  kiedy , co 
móg by robi  ba wan latem? Za ó my, e jakim  
cudem ba wan przetrwa  i zim , i wiosn ...

Personifikacja
Zadaniem ka dej dru yny jest wyobra enie 
sobie, jak  osob  by by dany dzie  tygodnia. 
Jakie s  typowe dla niego zachowania, jakie ma 
wady, zalety, jakie s  jego typowe zaj cia, 
sposób sp dzania wolnego czasu itd.

Zadaniem dru yn jest stworzenie pojazdów dla 
ba wanków, które: przetransportuj  bezpiecznie 
ba wanka z linii startu do linii mety i poruszaj  
si  inaczej ni  przy u yciu si y r k cz onków 
dru yny.  

Pojazdy Spe niamy 
marzenia

Dzieci pracuj  w grupach. Za pomoc  
przyniesionych materia ów przedstawiaj  na 
obrazku co móg by robi  ba wan latem (opala  
si , je  lody, p ywa  na kajaku itd.).

Plakaty Prezentacja prac
Po dyskusji i nadaniu cech swoim postaciom, 
gdy dni tygodnia s  ju  ca kowicie ludzkie, 
dru yny zabieraj  si  za wykonanie plakatu 
przedstawiaj cego ich postaci. Nie umieszczaj  
jednak nigdzie nazwy dnia tygodnia. 

Przeka  dru ynom przygotowane wcze niej 
materia y, dzieci mog  wykorzysta  dodatkowo 
1 rolk  plasteliny i no yczki. Wyznacz na awce 
lub na pod odze lini  startu i lini  mety (np. 
ta m  malarsk ) oddalone od siebie o 1m. 

Zwró  uwag  na przebieg pracy w grupach. 
Niech uczniowie przeprowadz  najpierw burz  
mózgów a nast pnie wybior  najciekawszy 
pomys . Podkre l tak e, e wa na jest estetyka 
pracy.

Jazda po torze

Ka da dru yna przedstawia przy pomocy 
plakatu swój dzie  tygodnia. Zadaniem klasy 
jest zgadni cie, o który dzie  tygodnia chodzi. 
Na koniec (przy pomocy nauczyciela) 
podpisujemy plakaty i wieszamy je na cianie.

Kto rozwi e 
zagadk ?

Omówienie 
wiczenia

Obserwujcie wspólnie jak pojazdy wszystkich 
dru yn radz  sobie z pokonaniem odleg o ci. 
Jakie sposoby nap dzania pojazdów by y 
najciekawsze? Jak sprawiono, e ba wanki nie 
wypada y z pojazdów?

Do dziewi ciu Dzieci siedz  w kr gu z zamkni tymi oczami. 
wiczenie polega na wspólnym, g o nym 

odliczaniu do 9. Trudno ci  jest to, e dzieci nie 
umawiaj  si , w jakiej kolejno ci b d  liczy , a 
naraz mo e mówi  tylko jedna osoba.



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci
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Powitaj dzieci w kr gu piosenk .

Powitanie
Co by oby, gdyby nie istnia y kalendarze? 
Który dzie  tygodnia powinien by  
najd u szy? Dlaczego? 
 

Ucze : 
zna kolejne dni tygodnia,  
opowiada w kolejnych dniach, 
zna znaczenie prostych piktogramów i na ich 
podstawie poprawnie odczytuje dane w tabeli, 
dodaje i odejmuje liczby w zakresie 7. Zgromad  w jednym miejscu przyniesione ró ne kalendarze. 

Omów wraz z dzie mi ró nice w nich wyst puj ce. 
 

Kalendarze

Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
,,Do czego potrzebne s  kalendarze?", ,,Czego mo na dowiedzie  
si  z kalendarza?".

Pytania

kilka ró nych kalendarzy na przyk ad: 
cienny z obrazami, biurowy, 

plakatowy, 
tabel  do uzupe nienia dla ka dego 
ucznia ,,Co robi em w poprzednim 
tygodniu?" do wklejenia do zeszytu, 
tygodniowy plan lekcji klasy pierwszej.

Omów dni tygodnia. Zwró  uwag  dzieci na chronologi   
nazw wyst puj cych po sobie kolejno dni. Dni tygodnia

16.1 Tydzie

Przeczytaj plan lekcji klasy pierwszej. 
Sprawd  stopie  zrozumienia przez dzieci przeczytanych tre ci. 
 

Plan lekcji

kalendarz u ywany w domu.

Wyja nij dzieciom dlaczego lekcje musz  by  zaplanowane. 
Poszukaj wspólnie z dzie mi odpowiedzi na pytanie : 
,,Czy mo na zaplanowa  zaj cia w inny sposób?". 

Planowanie

Pole  dzieciom wykonanie polece  z podr cznika na stronie  
od 44 do 45. Praca z podr cznikiem

Pole  uzupe nienie tabeli prostymi, symbolicznymi rysunkami. 
Zwró  uwag  na temat przewodni wykonania pracy plastycznej 
,,Co robi em w poprzednim tygodniu?".

Plan tygodniowy umie : 
kalendarz cienny, 
tygodniowy plan lekcji klasy 
pierwszej.

,,Nasz elementarz", cz  2  
strona 44 - 45.

wklej tabel  
,,Co robi em w poprzednim 
tygodniu?".

nauczy  si  nazw kolejnych dni 
tygodnia.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.  
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ogl danych zdj   
z zimowym krajobrazem.

Powitanie 
Narysuj niezwyk  prognoz  pogody. 
Dlaczego tylko zim  pada nieg? 
Wyobra  sobie, e jeste  czarodziejem. Jaki 
smak mia by zaczarowany przez ciebie 
nieg?

Ucze : 
zna i nazywa zimowe zjawiska przyrodnicze, 
odczytuje pogod  z zapisu obrazkowego, 
samodzielnie tworzy kalendarz pogody, 
wypowiada si  na temat przeprowadzonych 
do wiadcze   z lodem, 
tworzy rodzin  wyrazów od s owa ,,lód".

Nast pnie przeprowad  rozmow  na temat kalendarza pogody 
umieszczonego na tablicy i w podr czniku. Zaprezentuj i omów 
znaczki ilustruj ce zjawiska atmosferyczne wyst puj ce zim .

Zimowe znaczki

Wspólnie z dzie mi dokonaj odczytu wykresu w podr czniku. 
Pole  porównanie ile by o dni: s onecznych, cz ciowo / ca kowicie 
zachmurzonych, a ile z opadami deszczu.

Prównania

kalendarz pogody ze znaczkami 
ilustruj cymi zjawiska atmosferyczne 
zachodz ce zim  (s oneczko, chmurka 
z kroplami deszczu lub niegu), 
kart  prac - kalendarz pogody na ca y 
tydzie  do uzupe niania znaczkami  
- rysunkami dla ka dego dziecka, 
butelki plastikowe z wod , szklane 
miseczki, lód w kostkach, obraz zimy.Przeprowad  wspólnie z dzie mi do wiadczenia, wed ug instrukcji 

zawartej w poleceniu numer 3, z podr cznika strona 47. Do wiadczenia
16.2 

Kalendarz pogody
Pole  uzupe nienie karty pracy znaczkami - rysunkami 
przedstawiaj cymi pogod  w dniu przeprowadzenia zaj . Karta pracy

bia  past  do z bów, 
farby akwarelowe,  
p dzle, 
kartk  bloku rysunkowego.

Pole  dzieciom wykonanie pracy plastycznej na temat „Krajobraz 
zimowy". Zwró  uwag  na realno  przedstawionej sceny. Dzieci 
przygotowuj  prac  przy u yciu farb akwarelowych i bia ej pasty 
do z bów.

Krajobraz zimowy

Wspólnie przeprowad  z dzie mi do wiadczenie wed ug polecenia 
numer 3 z podr cznika, strona 47. Zwró  uwag  dzieci  
na zachodz ce zmiany. 

Do wiadczenie

Pole  wykonanie do wiadcze  z p ywaj cym lodem wed ug 
instrukcji - polecenia numer 4 z podr cznika, strona 47. 
Nast pnie popro  dzieci o narysowanie szlaczka z o onego  
ze niegowych gwiazdeczek. 

Szlaczek z niegowych  
gwiazdeczek

umie : 
kalendarz pogody ze znaczkami 
ilustruj cymi zjawiska 
atmosferyczne zachodz ce zim , 
zdj cia z zimowym krajobrazem. 

,,Nasz elementarz", cz  2  
strona 46 - 47.

narysuj szlaczek  
z gwiazdkami niegowymi.

uzupe nij kalendarz pogody 
nast pnych dni w okresie tygodnia, 
na podstawie w asnych obserwacji. 

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Przeprowad  rozmow  na temat ulubionych zabaw dzieci  
na niegu. Zwró  uwag  na ich znaczenie dla zdrowego trybu 
ycia.

Powitanie 
Co ci przypomina cyfra osiem? 
Wymie  osiem okre le , które kojarz  ci si  z 
zim . Dlaczego wymy lono narty i sanki? 
Narysuj w powietrzu ósemki: najpierw r k  a 
potem nog . 
 

Ucze : 
rozpoznaje cyfr  8 w ród innych cyfr, 
przyporz dkowuje cyfrze 8 odpowiedni   
liczb  elementów, 
zna poj cie pary i stosuje je w obliczeniach, 
porz dkuje i porównuje liczby w zakresie 8, 
estetycznie wykonuje wycinank  z papieru.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku 
na stronie 50. Praca z podr cznikiem

Wprowad  liczb  8.

Monografia liczby 8

plansz  z wprowadzan  liczb , 
obrazek z o mioma elementami i cyfr  
8 dla ka dego ucznia do wklejenia  
do zeszytu, zegar, o  liczbow ,  
kostk  do gry, kart  pracy z liczb  8  
dla ka dego ucznia, kart  pracy 
usprawniaj ca spostrzegawczo  
(zaprojektowana przez Ciebie), wzór 
wycinanki ,,ba wanka" do odrysowania.Przeprowad  wiczenia kszta towania poj cia liczby 8  

w aspektach kardynalnym i porz dkowym. Tajemnicza liczba 8
16.3 Spotkanie  

z liczb  8
Wyja nij znaczenie s owa „para". Pole  wykonanie przez dzieci 
zada  w podr czniku na stronach od 50 do 51. Para

liczmany papierowe w formie monet.

Pole  uzupe nienie przez dzieci „Karty pracy" z liczb  8. Ka de 
dziecko pracuje indywidualnie wed ug instrukcji. Liczba 8

Nast pnie pole  uzupe nienie „Karty pracy" usprawniaj cej 
spostrzegawczo . Zadaniem dzieci jest po czenie w pary takich 
samych elementów. 

czenie w pary

Zapro  dzieci do wykonania pracy plastycznej. 
Dzieci wycinaj  „ba wanka". 
Zapoznaj dzieci z muzyk   i  s owami piosenki ,,Hej na narty, 
sanki, y wy". Kilkakrotnie j  powtórz w celu nauki jej na pami . 

Ba wanek umie : 
plansz  z wprowadzan  liczb , 
o  liczbow , 
zbiory ró noelementowe. 

,,Nasz elementarz", cz  2 
 strona 50 - 51.

wklej obrazek ze zbiorem  
i liczb  8, 
kaligraficznie przepisz poznan  
cyfr  8. 

wykonaj wycinank  dowolnego  
kszta tu z papieru z o onego 8 razy.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w  kr gu. 
 Powitanie

Co móg by powiedzie  ba wan do wiewiórki, 
która ukrad a mu nos? 
Jak czu by  si , gdyby  zamieni   
si  w ba wana? 
Dlaczego ba wany s  zimne?

Ucze : 
uwa nie s ucha czytany tekst, 
opowiada przygod  Julki i Piotrka na podstawie 
ilustracji, uk ada krótkie zdania-podpisy do 
obrazków, zna zasady bezpiecze stwa podczas 
zabaw zimowych, poprawnie uk ada zdania  
z rozsypanki wyrazowej.

Przeczytaj tekst z podr cznika na stronie 52. Nast pnie zainicjuj 
swobodne wypowiedzi na temat przeczytanej tre ci  
i ilustracji w podr czniku.

Swobodne wypowiedzi

Pole  wykonanie polecenia od numeru 1 do 4 w podr czniku.

Praca z podr cznikiem

ilustracje przedstawiaj ce zabawy  
na niegu i lodzie w bezpiecznych  
i niebezpiecznych miejscach, 
rozsypanki wyrazowe dla czterech 
zespo ów po jednym zdaniu, 
sylwetk  ba wanka dla ka dego ucznia 
do wyklejenia krep .

Podziel dzieci na grupy. Pole  u o enie i odczytanie zda   
z rozsypanek wyrazowych. Praca w grupach

16.4 "Kto ukrad  
nos ba wana"

Napisz na tablicy u o one w grupach zdania. Dzieci kszta tnie  
przepisuj  je do zeszytu. Nauka pisania

bia  krep ,  
kolorowy papier, 
klej, 
no yczki.

Przedstaw prezentacj  ilustracji przedstawiaj cych bezpieczne  
i niebezpieczne zachowania podczas zabaw na niegu i lodzie. 
Zadaj pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Gdzie i jak nale y korzysta  ze niegu i lodu?".

Prezentacja

Pole  wyklejenie bia  krep  sylwetki ba wanka i ozdobienie go 
elementami z kolorowego papieru tworz c guziczki, nos  
i kapelusz.

Ba wanek

Powró  do nauki piosenki ,,Hej na narty, sanki, y wy".

Piosenka umie : 
ilustracje przedstawiaj ce zabawy 
na niegu i lodzie w bezpiecznych 
i niebezpiecznych miejscach.

,,Nasz elementarz", cz  2,  
strona 52 - 53.

przepisz kszta tnie zdania  
z u o onych rozsypanek 
wyrazowych.

przepisz do zeszytu ostatnie zdanie  
z czytanki ,,Kto ukrad  nos ba wana?", 
 
przynie  do szko y patyczki  
i plastelin .

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.  
W ramach utrwalenia, za piewaj wspólnie piosenk   
,,Hej na na narty, sanki, y wy".

Powitanie 
Jak wygl da by wiat, gdyby w ogóle  
nie by o zimy? 
Czy to mo liwe, e nieg mo e mie   
inny kolor? 
Dlaczego guziki s  najcz ciej okr g e? 
Dlaczego figury geometryczne maj  nazwy?

Ucze  
odró nia prostok t od innych figur 
geometrycznych,  
wytrwale poszukuje poprawnych rozwi za , 
projektuje prost  matematyczn  gr  planszow , 
uwa nie s ucha polece  i wykonuje je, 
rozwi zuje proste zadania tekstowe.

Pole  rozwi zanie zada  od numeru 1  do 4 z podr cznika, strona 
58. Praca z podr cznikiem

Zadaj dzieciom zagadki matematyczne zwi zane z nazywaniem 
figur geometrycznych. Zagadki

kart  pracy z rysunkami w ,,lustrzanym 
odbiciu" dla ka dego ucznia, 
plansz  z figurami geometrycznymi, 
lusterko i gr  ,,Domino" dla 4 zespo ów, 
kartk  z ba wankiem do pokolorowania  
w domu (wykonana przez Ciebie)  
wed ug podanego kodu liczbowego. 

Pole  rozwi zanie zada  od numeru 4 do 5 z podr cznika, strona 
59. Praca z podr cznikiem

16.5 Gry i zabawy 
matematyczne

Pole  skonstruowanie figury z patyczków i plasteliny, wed ug 
instrukcji z zadania numer 6 z podr cznika, strona 59.  Nast pnie 
dzieci konstruuj  figur , która z o ona jest z samych trójk tów.

Figury

patyczki, 
plastelin , 
guziki, 
ma e lusterka.

Zapro  dzieci do zabawy z,,lustrzanym odbiciem". Nast pnie 
zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat efektów lustrzanego 
odbicia.

Lustrzane odbicie

Pole  wykonanie zadania numer 7 z podr cznika, strona 59. 
Nast pnie podziel dzieci na grupy. Ka da z grup ma za zadanie 
wymy li  gr  z u yciem guzików. Przyk ad: losowanie guzika, 
którego kolor wymaga wykonania okre lonej czynno ci, czerwony 
- wykonaj trzy sk ony, zielony - wykonaj 5 podskoków.

Praca w grupie

Pole  wykonanie ,,Karty pracy" - rysunków w ,,lustrzanym odbiciu". 
Dzieci zamalowuj  kratki. Nast pnie zagraj z dzie mi w ,,Domino" 
w ramach 4 zespo ów.

Gra w ,,Domino" umie : 
figury geometryczne, 
przyk adowy rysunek  
w ,,lustrzanym odbiciu".

,,Nasz elementarz, cz  2, 
strona 58 - 59.

wklej kart  pracy - rysunki  
wykonane przez dziecko  przez 
zamalowanie kratek 
w ,,lustrzanym odbiciu".

pokoloruj kartk  z ba wankiem zgodnie 
z podanym kodem liczbowym. 

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Czytanie tekstu w podr czniku. 
Wprowadzenie litery „g", „G" 
Tworzenie strony do „Albumu z literami". 

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter. 
G o ne czytanie kartki z pami tnika Gabrysi. 
Rozmowa na temat tekstu.

Przeliczanie elementów zbioru. 
Tworzenie zbiorów o okre lonej liczebno ci. 
Wprowadzenie liczby 9. 
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 9. 
Utrwalenie poj : „o tyle wi cej", „o tyle mniej". 

17.1 Planujemy 
wypraw  do lasu

G o ne czytanie tekstu.  
Wypowiedzi na temat tre ci i ilustracji. 
Wskazywanie ró nic mi dzy lasem, 
 a ruchliw  ulic  podczas zimy.  
Tworzenie katalogu zasad zachowania w lesie. 
Planowanie wyprawy do lasu. 
Zapis najwa niejszych informacji.

Wyprawa do lasu.  
Spotkanie i rozmowa z le niczym. 
Obserwacja lasu zim . 
Zwierz ta le ne. 
Dokarmianie zwierz t le nych.

17.2 Las zim

Rozmowa na temat ilustracji ,,Las zim "  
Podejmowanie prób odpowiedzi na pytania. 
Wyprawa do lasu.  
Spotkanie i rozmowa z le niczym.  
Obserwacja rodowiska le nego.  
Wypowiedzi wielozdaniowe na temat swoich 
wra e  i spostrze e .

Zasady zachowania w lesie. 
Praca le niczego. 
Kultura i tradycje regionu górskiego. 
Praca ratownika górskiego. 
Bezpiecze stwo podczas wyj  i wycieczek.

17. Zima
17.3 „G" jak góra

Czytanie tekstu w podr czniku.  
Wypowiedzi na temat tre ci i ilustracji. 
Wprowadzenie liter „g",„G".  
Analiza i synteza wyrazów z g osk  „g".  
Tworzenie strony do „Albumu z literami". 

wiczenia w kszta tnym pisaniu liter „g", „G". 
Tworzenie rodziny wyrazów z wyrazem:  
„góra", „dom".S uchanie piosenek w wykonaniu kapeli góralskiej. 

Tworzenie melodii do ko ysanki dla Ignacego. 
Rytmizacja wyrazów ko ysanki dla Ignacego.

Rysowanie choinek na zielonym papierze, wycinanie  
ich i naklejanie na ,,Planie wyprawy" - praca w grupach. 
Góral w stroju góralskim - uzupe nianie rysunku 
konturowego - praca indywidualna. 
Wykonanie pami tnika z kartek bloku technicznego, 
ozdabianie ok adki.

17.4 Spotkanie  
z liczb  9

Przeliczanie elementów zbioru.  
Tworzenie zbiorów o okre lonej liczebno ci. 
Monografia liczby 9 w aspekcie kardynalnym  
i porz dkowym. Nauka pisania cyfry.  
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 9. 
Utrwalenie poj : „o tyle wi cej", „o tyle mniej. 
Uk adanie i rozwi zywanie zda  do ilustracji.

W zimowym lesie 
 
Dziwne tropy 
 
Na straganie

Kolorowanie stroju góralki z wykorzystaniem narz dzi 
przybornika w programie Paint. 
Wyszukiwanie w internecie ciekawostek zwi zanych  
z górami.

17.5 Pami tnik Gabrysi

G o ne czytanie kartki z pami tnika Gabrysi. 
Rozmowa na temat tekstu, obrazków  
i zgromadzonych pami tek.  
S uchanie ,,Legendy o pi cym rycerzu". 
Poznanie gwary i muzyki góralskiej.  
Kszta tne i estetyczne pisanie wyrazów.

Kszta towanie zwinno ci, zr czno ci, skoczno ci podczas 
zabaw z pi k .  
Minisiatkówka. 
Zabawy ruchowe.  
Rzuty obur cz w przód znad g owy. 

wiczenia i zabawy przy muzyce.
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1

W zimowym lesie

2

Dziwne tropy

3

Na straganie

Ilustracje przedstawiaj ce tropy zwierz t, kawa ki 
filcu, guziki, monety, sznurek

stare gazety, kawa ki sznurka, wata (do 
wykorzystania przez wszystkie dru yny do 
wykonania dziwnych zwierz t)

7 przedmiotów zwi zanych z górami np. oscypek, 
kapcie, kapelusz góralski, ciupaga, korale, chusta, 
kamizelka  itp.

drewniany klocek lub twarde pude ko, farby, kartki z 
bloku rysunkowego, g sty klej

klej, no yczki, skrawki materia ów, wst eczki, 
ta ma klej ca (do wykonania dziwnych zwierz t)

kartk , d ugopisy, pisaki

Z czym kojarzy ci si  las? Co by by o, gdyby zwierz ta nosi y obuwie? Jakie wyrazy utworz  rodzin  wyrazu 
góra/dom/król?

Tropy
Podczas zimowej wycieczki do lasu cz sto 
udaje si  nam znale  odcisk ap lub racic 
zwierz t le nych w niegu. S  to tropy.  
Porównajmy ze sob  tropy pozostawione przez 
le ne zwierz ta, do kogo one nale ?

Kto zostawi  te 
lady?

Wykorzystuj c przyniesione materia y dzieci 
projektuj  i wykonuj  zwierz , które pozostawi o 
dziwne odciski na niegu. Wielko  stworze  
zale y tylko od wyobra ni grupy. Czas na 
wykonanie tego zadania to 20 min.

Prosto z gór 
Na zaj cia przynosimy przedmioty, które 
mog yby si  znale  na góralskim straganie. 
Pytamy dzieci, czy wiedz  do czego one s u , 
omawiamy ich cechy charakterystyczne. Po tej 
prezentacji grupy dostaj  jeden z przedmiotów. 

Dziwne tropy
Dzieci pracuj  w grupach. Ich zadaniem jest 
stworzenie "dziwnych" odcisków zwierz t, które 
nie istniej . W tym celu przygotowuj  stempelki 
z drewnianych klocków i innych przyniesionych 
przedmiotów.

Nale y stale informowa  grupy o up ywie czasu. 
Zwró  uwag  na to, czy wszyscy cz onkowie 
dru yn maj  jakie  zadanie do wykonania, jak 
podejmuj  oni decyzje i rozwi zuj  konflikty. 
Omów to z klas  pod koniec zaj .

Wspó praca w 
grupie

Na straganie
Na tych zaj ciach dzieci b d  musia y si  
wcieli  w sprzedawców na targu. Ich zadaniem 
b dzie zareklamowanie swojego produktu. Aby 
to zrobi  musz  wymy li  jak najwi cej jego 
zastosowa  (typowych i nietypowych).

Stemple na z 
klocka

Mapy my li
Grupy cz  czasu (ok. 10 min.) mog  
przeznaczy  na testowanie ró nych rozwi za . 
Ostatecznym wynikiem ich pracy powinna by  
jednak 1 kartka A4 z odbitym tropem jakiego  
tajemniczego zwierza. 

Zwierz ta jak i ich tropy zosta y ju  wykonane. 
Pozostaje jedynie nazwa  jako  te dziwne 
stworzenia. Dru yny przekazuj  tropy i 
zwierz ta innej grupie, która wymy la nazw  dla 
otrzymanego stwora.

Na pocz tku dru yny przeprowadzaj  burz  
mózgów (do czego mo e s u y  nasz 
przedmiot?) i zapisuj  (za pomoc  s ów lub 
rysunków) wszystkie propozycje na kartkach w 
formie mapy my li.

Nazwa dla 
zwierz cia

Ka da grupa przekazuje swoj  kartk  jakiej  
innej dru ynie. Na kolejnych zaj ciach dzieci 
b d  wykonywa y zwierz , które pozostawi o te 
dziwne lady. 

Tropy dla innej 
dru yny

Zestawienie 
prac

Nazwy zostaj  zapisane na kartkach. Nast pnie 
organizujemy wystaw  prac i rozmawiamy z 
dzie mi na temat przebiegu zaj  oraz 
wspó pracy w dru ynach.

Kto to kupi? Dru yny staj  kolejno przed ca  klas  i próbuj  
przekona  swoich kolegów do kupienia ich 
produktów (mog  korzysta  ze swoich map 
my li). Na koniec mo emy zapyta  dzieci, który 
przedmiot kupi yby najch tniej.
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Jak wyobra asz sobie las za 100 lat? 
Co by by o, gdyby w ogóle nie by o lasów? 
Gdyby  zmieni  si  w drzewo, co chcia by  
powiedzie  ludziom? 
Wyja nij, jak rozumiesz powiedzenie  
,,Drzewa s  p ucami Ziemi"? 
Czym ró ni si  las zim  od lasu jesieni ?

Ucze : 
wie, jak wygl da las zim , a jak ruchliwa ulica, 
wie, na czym polega praca le niczego, 
wie, jak zachowa  si  w lesie, 
potrafi zaplanowa  wypraw  do lasu lub parku,  
potrafi s ucha  wypowiedzi i zadawa  pytania.Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku. 

Zadaj dzieciom pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi. 
Przyk ady pyta : 
„Jak  por  roku widzimy na ilustracji?", 
„Jak nazwiemy t  ilustracj ?".

Pytania

Na g os przeczytaj zdania w podr czniku. Pole  udzielenie 
odpowiedzi na pytania od numeru 1 do 2 z podr cznika, strona 55. 
 

Praca z podr cznikiem

du y rysunek/zdj cie lasu i ruchliwej 
ulicy podczas zimy, mapk  najbli szej 
okolicy z terenem le nym lub parkiem 
wydrukowan  z internetu, kartk   
z kalendarza, aparat, lornetk , lup  
arkusz szarego papieru, na którym 
znajd  si  najwa niejsze informacje 
(obrazki i wyrazy) dotycz ce 
planowanej wyprawy, ma e obrazki.Zaprezentuj du y rysunek lub zdj cie w du ym formacie 

przedstawiaj ce las i ruchliw  ulic  podczas zimy.  
Pole  wskazanie przez dzieci wyst puj cych ró nic.  
Nast pnie zadaj pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi  
„Czy powinno si  planowa  wypraw  i dlaczego?".

Wska  ró nice
17.1 Planujemy 

wypraw  do lasu
Zapro  dzieci do wspólne zabawy polegaj cej na zaplanowaniu  
wyprawy do lasu lub parku. Zadaniem dzieci jest umieszczenie 
niezb dnych informacji na arkuszu szarego papieru. Na arkuszu 
dzieci przyklejaj  mapk  zaznaczonym ,,punktem", kartki  
z kalendarza, obrazki oraz przygotowane wyrazy.

Planowanie wyprawy

kartk  zielonego papieru, 
no yczki, 
klej.

Zadaj dzieciom pytania pomocnicze do realizowanego zadania: 
„Dok d?" (las lub park, zaznaczenie punktu na mapce), 
„Kiedy?" (kartka z kalendarza z wyra nie napisan  dat ), 
„Kto?" (klasa I z wychowawc , 1 - 2 rodziców), 
„W jakim celu?" (obserwacja lasu zim ).

Planowanie wyprawy 
c.d.

Pole  samodzielne wklejenie obrazków do zeszytu. 
Dzieci zapisuj  odpowiedzi na pytania: „Dok d?" 
„Kiedy?" , „Kto?" , „W jakim celu?".

Obrazki

Podziel dzieci na grupy. Pole  narysowanie choinek na  
zielonym papierze, które nast pnie zostan  wyci te i naklejone 
na ,,Planie wyprawy".

Plan wyprawy umie : 
du y rysunek/zdj cie lasu zim   
i ruchliwej ulicy, 
arkusz szarego papieru. 

,,Nasz elementarz", cz  2, 
strona 54-55.

wklej ma e obrazki z:  
aparatem, lornetk  i lup  
zapisz odpowiedzi na pytania: 
Dok d? 
Kiedy?  
Kto?  
W jakim celu?

przygotuj jedno pytanie, które mo na 
zada  le niczemu, 
 
przynie  do szko y marchewk , ziarna 
zbó , kawa ki s oninki na sznureczku 
oraz (w miar  mo liwo ci) lornetk , 
lup , aparat.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Doko cz zdanie: Gdybym by  le niczym to ... 
Czy zwierz ta lubi  zim ? Dlaczego? 
Powiedz, jak rozumiesz powiedzenie: ,,Las 
jest domem dla zwierz t"? 

Ucze : 
wie dlaczego podczas zimy zwierz tom trudniej 
jest zdoby  po ywienie, a tak e w jaki sposób 
le niczy pomaga zwierz tom, co to jest pa nik,  
wymienia nazwy zwierz t le nych, które zapadaj  
w sen zimowy i potrafi rozpozna  ich legowiska, 
umie zachowa  si  w lesie.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku. 
Pole  dzieciom przeczytanie nazw zwierz t. Praca z podr cznikiem

Zadaj dzieciom pytania zwi zane z lasem i prac  le niczego.  
Dzieci podejmuj  próby odpowiedzi na pytania i jednocze nie  
zostaj  przygotowane do obserwacji rodowiska le nego  
i do spotkania z ciekawym cz owiekiem.

Las i praca le niczego

lornetk , 
lup , 
aparat.

Zorganizuj wyj cie do lasu.

Wycieczka
17.2 Las zim

W lesie zwró  uwag  dzieci na odg osy ptaków, a tak e lady 
zwierz t.  Obserwacja przyrody

marchewk , 
ziarna zbó , 
kawa ki s oninki na sznureczku, 
w miar  mo liwo ci:  
lornetk , 
lup , 
aparat.

Przeprowad  rozmow  z le niczym.  
Popro  dzieci o zadawanie przygotowanych pyta .  Spotkanie z le niczym

Popro  dzieci o ustawienie si  do wspólnego pami tkowego 
zdj cia. Wykonaj zdj cie. Zdj cie do klasowego 

albumu

Popro  dzieci by zgromadzi y w jedno miejsce, wskazane przez 
le niczego, przyniesione ze karmy dla zwierz t i ptaków. Jedzenie dla zwierz t ,,Nasz elementarz", cz  2, 

strona 56 - 57.

narysuj zaobserwowan  scen   
w lesie.

Zorganizuj bezpieczny powrót do szko y. 
Porozmawiaj z dzie mi na temat wra e  i spostrze e  jakie im 
towarzyszy y w dzisiejszym dniu. 

Podsumowanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Przeczytaj tekstu w podr czniku na stronie 60.  
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci i ilustracji  
z podr cznika.

Powitanie 
Powiedz zdanie, w którym b dzie jak 
najwi cej wyrazów zaczynaj cych si  na 
liter  „g".  
Jak czu by  si , gdyby  nagle zmieni  si   
w gór ? 
Czy lepiej by  gór  czy dolin ?

Ucze : 
zna liter  „g", „G" i rozró nia litery drukowane  
od pisanych, czyta globalnie wyrazy i krótkie 
zdania, wskazuje wyrazy z liter  „g", „G"  
oraz fragment tekstu pasuj cy do ilustracji,  
potrafi utworzy  rodzin  wyrazów: „góra", „dom", 
potrafi u o y  melodi  do ko ysanki.

Wprowad  liter  „g", „G" na podstawie wyrazów „góra", „Gabrysia". 
Przeprowad  analiz  i syntez  s uchow  wyrazów, w tym wyrazów 
z g osk  „g”. Zbuduj model wyrazów. Pole  nazwanie obrazków,  
a nast pnie podzielenie ich na sylaby i g oski.  
Zwró  uwag  na zapis imion wielk  liter . 

Wprowadzenie litery  
„g", „G"

Zaprezentuj dzieciom obraz drukowanej litery „g", „G". Dzieci 
wyklejaj  kolorowym papierem drukowane litery „g", „G". Drukowany obraz litery

obraz z krajobrazem górskim, 
obrazki z gór  oraz litery „g", „G" 
drukowane i pisane dla ka dego 
dziecka do wklejenia do zeszytu, 
model wyrazu „góra", „Gabrysia", 
Karty do ,,Albumu liter" z liter  „g", „G", 
strona 1 - 3 dla ka dego ucznia.

Pole  wyszukanie w tek cie i przeczytanie wyrazów 
rozpoczynaj cych si  na liter  „g". Nast pnie dzieci wykonuj  
polecenie numer 1 z podr cznika, strona 61.

Poszukiwania litery
17.3 „G" jak góra

Zapoznaj uczniów z obrazem pisanej litery „g", „G". Nast pnie 
zaprezentuj sposób prawid owego pisania nowych liter. Pisany obraz litery

segregatory z koszulk , 
kolorowe kartoniki 
do uk adania modelu wyrazu.

Pole  dzieciom nauk  pisania litery „g", „G" w pierwszej kolejno ci 
palcem po tablicy, potem po awce. Na zako czenie dzieci 
wype niaj  karty do ,,Albumu liter".

Nauka pisania

Popro  dzieci o zapisanie liter w zeszycie, a nast pnie wklejenie  
obrazka z gór , a tak e drukowanych i pisanych liter „g", „G". 
Pole  prze wiczenie kszta tnego pisania liter. 

Obrazek z gór

Pole  wykonanie polece  od numeru 2 do 4 w podr czniku.

Praca z podr cznikiem umie : 
drukowane litery „g", „G", 
pisane litery „g", „G".

,,Nasz elementarz", cz  2, 
strona 60 - 61.

wklej: 
obrazek z gór , 
drukowane litery „g", „G", 
pisane litery „g", „G", 

kaligraficznie zapisz sylaby: 
„ga", „ag", „go", „og", „ge", „eg", „gy".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Gdyby  by  projektantem mody,  
co by  zmieni  w stroju górala? 
Który z elementów stroju góralskiego podoba 
si  tobie najbardziej? Dlaczego?  
Z czym kojarzy ci si  liczba 9? 
Dlaczego 9 i 6 s  do siebie podobne? Czy 
maj  co  wspólnego?

Ucze : 
rozpoznaje cyfr  9 w ród innych cyfr,  
czyta i pisze liczby w zakresie 9,  
korzystaj c z zapisu cyfrowego, dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 9, pos uguje si  okre leniami:  
„o tyle wi cej", „o tyle mniej",  
zna elementy stroju góralskiego.

Dokonaj prezentacji stroju górala na planszy. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat charakterystycznych 
elementów tego stroju. 

Góralski strój

Zapro  dzieci do wspólnych wicze  zwi zanych z prowadzeniem 
liczby 9. Monografia liczby 9

plansz  z góralem w stroju góralskim, 
plansz  z wprowadzan  liczb , 
obrazek z dziewi cioma elementami  
i cyfr  9 dla ka dego ucznia  
do wklejenia do zeszytu, zegar,  
o  liczbow , kostk  do gry, kart  pracy 
z liczb  9 dla ka dego ucznia, rysunek 
konturowy górala w stroju góralskim  
do pokolorowania dla ka dego dzieckaZapro  dzieci do wspólnych wicze  zwi zanych z kszta towaniem 

poj cia liczby 9 w aspektach kardynalnym i porz dkowym. Liczba 9 i jej aspekty
17.4 Spotkanie  

z liczb  9
Pole  uzupe nienie „Karty pracy" z liczb  9. 
Dzieci pracuj  indywidualnie wed ug instrukcji. Tajemnicza liczba 9

liczmany papierowe w formie monet.

Pole  wykonanie zada  od numeru 1 do 7 z podr cznika, strona  
62 - 63. Praca z podr cznikiem

Popro  dzieci o pokolorowanie górala w stroju góralskim.

Strój góralski

Zapro  dzieci do wspólnych wicze  muzycznych. 
Dzieci maj  za zadanie wyklaskiwa  rytm do ko ysanki dla ma ego 
Ignacego.

wiczenia muzyczne umie : 
plansz  z góralem w stroju 
góralskim, 
o  liczbow ,  
zbiory ró noelementowe.

,,Nasz elementarz", cz  2, 
strona 62 - 63.

wklej obrazek ze zbiorem  
i z liczb  9, 
kaligraficznie zapisz cyfr  9. 

przynie  (w miar  mo liwo ci) 
pami tki z gór, widokówki, zdj cia.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Zgromad  przyniesione przez dzieci pami tki, widokówki i zdj cia. 
Porozmawiaj z dzie mi na temat zgromadzonych przedmiotów.

Powitanie 
Na jakim instrumencie góralskim chcia by  
gra  i dlaczego? 
Co wiesz o ratownikach górskich?  
Czy ich praca jest atwa? 
Gdyby  by  smrekiem,  
co chcia by  powiedzie  turystom? 
Po co ludzie pisz  pami tniki?

Ucze : 
z uwag  s ucha czytanego tekstu, 
wypowiada si  pe nymi zdaniami na temat tekstu 
i ilustracji, zna poj cie pami tnik i wie do czego 
s u y, rozpoznaje gwar  góralsk  oraz melodie 
góralskie, wymienia charakterystyczne  
przedmioty zwi zane z regionem gór.

Odczytaj tekst na g os z podr cznika, strona 64. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat jego tre ci. 
Zwró  uwag  na rol  jak  pe ni pami tnik Gabrysi.

Pami tnik Gabrysi

Pole  przeprowadzenie obserwacji zdj  w podr czniku,  
a nast pnie wykonanie polecenia numer 2. 
 

Praca z podr cznikiem 

plansz  z kapel  góralsk , 
legendy zwi zane z górami,  
w tym: ,,Legend  o pi cym rycerzu", 
obrazki do pokolorowania 
przedstawiaj ce kierpce, oscypek, 
smerk, gawr , wart  dla ka dego 
dziecka do wklejenia do zeszytu.

Przeczytaj na g os ,,Legendy o pi cym rycerzu". Zadaj dzieciom 
pytania do tekstu z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Dlaczego rycerz zmieni  si  w gór ?". 

Legenda
17.5 Pami tnik 

Gabrysi
Zaprezentuj plansz  z kapel  góralsk . Odtwórz piosenki 
góralskie. Podejmij wraz z dzie mi prób  nazwania instrumentów, 
na których graj  górale.

Góralska kapela

w miar  mo liwo ci pami tki z gór: 
widokówki i zdj cia, 
kartki ma ego bloku technicznego, 
tasiemk , 
dziurkacz, 
drobne elementy ozdobne.

Pole  dzieciom pokolorowanie obrazków i klejenie ich do zeszytu. 

Praca plastyczna

Pole  wykonanie wicze  w kszta tnym i estetycznym pisaniu 
wyrazów gwary góralskiej. Przyk ady: kierpce, oscypki, smerk, 
gawra, warta.

Gwara góralska

Popro  dzieci o wymy lenie figur tanecznych do melodii góralskiej. 
Nast pnie pole  wykonanie pami tnika. Dzieci ozdabiaj  ok adk  
pami tnika wed ug w asnego pomys u. 

Ta ce i pami tnik umie  plansz  z kapel  góralsk . ,,Nasz elementarz", cz  2  
strona 64 - 65.

wklej: 
pokolorowane obrazki 
przedstawiaj ce kierpce, oscypek, 
smerk, gawr , wart  
i podpisy pod obrazkami.

przynie : patyczki, linijk , 
paski papieru ,,liczby w kolorach".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Zabawy j zykowe utrwalaj ce poznane litery. 
Doskonalenia czytania ze zrozumieniem instrukcji. 
„Klasowa zgaduj-zgadula" - zabawa w palindromy. 
Bogacenia s ownictwa dzieci o wyrazy brzmi ce tak samo  
i o ró nym znaczeniu (homonimy).  
Wprowadzenie litery „Z", „z". Inscenizacja wiersza Juliana 
Tuwima „Lokomotywa".Czytanie ze zrozumieniem wiersza

Budowanie z patyczków figur p askich. Mierzenie d ugo ci 
odcinków za pomoc  linijki. Wprowadzenie poj cia 
„centymetr" jako podstawowej jednostki d ugo ci. 
Przeliczanie w zakresie 9. Wprowadzenie liczby  
10 jako pierwszej liczby dwucyfrowej. Rozró nianie poj : 
„liczba", „cyfra". Odejmowanie „na palcach" w zakresie 10.

18.1 Matematyczne  
gry i zabawy

Kompozycja symetryczna z figur geometrycznych. 
Budowanie z patyczków figur p askich.  
Mierzenie d ugo ci odcinków za pomoc  linijki. 
Wprowadzenie poj cia „centymetr"  
jako podstawowej jednostki d ugo ci.  
Przeliczanie w zakresie 9.

„Jak to dzia a?".  
Wykorzystanie zjawisk przyrodniczych w yciu cz owieka. 
Cz owiek - nieod czny element wiata przyrody. 
W drówki po mapie, szlakiem polskich zamków.  
Historie zamków. Polskie zamki - Wawel. 
Mapa Polski.

18.2 „Z" jak zamek

„Klasowa zgaduj - zgadula" - zabawa  
w palindromy.  
Bogacenia s ownictwa dzieci o wyrazy brzmi ce 
tak samo i o ró nym znaczeniu (homonimy). 
Wprowadzenie litery „Z", „z" na podstawie  
wyrazu podstawowego „zamek".  
Czytanie ze zrozumieniem wiersza  
„Zabawy raka Makarego".  

wiczenia w pisaniu wyrazów z liter  „Z",„z". 

Zaznajamianie z przesz o ci  naszego kraju. 
Rycerz - rycerskie zachowanie. 
Kontrola kole e ska. 
Wdra anie do samodzielno ci i obiektywnego oceniania. 18. Nauka  

przez zabaw 18.3 Bawimy si  literami

Zabawy j zykowe utrwalaj ce poznane litery. 
Doskonalenia czytania ze zrozumieniem instrukcji  
Praca w grupach.  
Uk adanie i pisanie zda  z podanymi wyrazami. 
Kontrola kole e ska.  
Wdra anie do samodzielno ci i obiektywnego 
oceniania. 

Zabawy muzyczno - ruchowe. 
S uchanie przyk adów muzyki dworskiej. 
Nauka piosenki „Litery, litery, literki". 

wiczenia rytmiczne z u yciem instrumentów perkusyjnych. 
Os uchanie z piosenk  „Bal baloników".

Zimowy krajobraz t em do tematu pracy plastycznej.  
Prace znanych artystów. 
Malowanie farbami zamku w zimowym krajobrazie 
w dowolnej technice. 
Wykonanie w zespo ach wagoników poci gu z pude ek. 

18.4 Spotkanie  
z liczb  10

Inscenizacja wiersza J. Tuwima „Lokomotywa". 
Aspekt porz dkowy i kardynalny poznanych liczb. 
Wprowadzenie liczby 10 jako pierwszej liczby 
dwucyfrowej.  
Rozró nianie poj : „liczba", „cyfra".  
Odejmowanie „na palcach" w zakresie 10.

cie ki 
 
Zgaduj - zgadula 
 
Lokomotywa

Nauka z komputerem. 
Wykorzystanie dydaktycznych gier komputerowych  
do zada  matematycznych. 
Wyszukiwanie informacji w Internecie na dany temat.

18.5 Eksperymentujemy

Balony, baloniki - wspólne zabawy ruchowe  
oraz eksperymenty z wykorzystaniem balonów. 
Próby odpowiedzi na pytania:  
„Dlaczego tak si  sta o?", 
"Jak my lisz, co si  stanie, gdy...?" 
Os uchanie z piosenk  „Bal baloników". 

wiczenia z nietypowymi przyborami kszta tuj cymi 
prawid owa postaw  cia a.  
Wykorzystanie balonów do wicze  ruchowych. 
Przygotowanie do gier zespo owych z pi k . 

wiczenie poda  pi ki. 
Zabawy i wiczenia z pi k  - nauka koz owania.



Pr
ze

bie
g

Pr
ze

bie
g

Pr
ze

bie
g

dzieci dzieci dzieci

Przygotuj

..... ..... .....

Przygotuj Przygotuj

Rozgrzewka Rozgrzewka Rozgrzewka

 ..........

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

18

1

cie ki

2

Zgaduj - zgadula

3

Lokomotywa

dla ka dej grupy: kartk  z narysowanymi obiektami 
i cie kami mi dzy nimi ( cie ki musz  mie  ró n  
d ugo  w centymetrach - podobnie jak na str. 67)  

kartoniki z has ami: rak, oko, zamek, wazon, lato, 
rogal, noc, jajko, smok, góra, kot, góral, tata, sok, 
ptak, samolot, but

lokomotyw  wykonan  ze sztywnej kartki A4, 
w óczka

linijki kartk  z zeszytu w linie (po jednej na ka d  grup ) kartk  z bloku technicznego (jedna na grup  - 
mo e by  kolorowa), papier kolorowy, no yczki, 
klej, kredki

Wymy lcie, co maj  ze sob  wspólnego wszyscy 
uczniowie naszej klasy? 

Co to jest zagadka? Poznali cie ju  wiersz J. Tuwima "Lokomotywa". 
Co mog o by  w kolejnych wagonach?

Podzia  na grupy
Dzielimy klas  (np. drog  losowania) na cztero- 
pi cioosobowe grupy. Od tej pory a  do ko ca 
miesi ca dzieci b d  pracowa  w a nie w tych 
zespo ach (bez mo liwo ci zamiany grup).

Zgaduj-zgadula
Organizujemy w klasie zgaduj zgadul . 
Zadaniem dru yn b dzie wymy lenie zagadki 
dla pozosta ych grup. Has a uczniowie b d  
losowali spo ród kart przygotowanych przez 
nauczyciela.

Wspólny poci g
Na dzisiejszych zaj ciach stworzymy nasz 
klasowy poci g. Lokomotywa ju  jest. Do Was 
b dzie nale a o wykonanie kolejnych wagonów. 
Ka da grupa stworzy wspólnie jeden wagon z 
kartki bloku technicznego.

Ustawka w 
grupach

Podczas tego wiczenia dzieci nie mog  
porozumiewa  si  ze sob  za pomoc  s ów. 
Zadaniem ka dej grupy jest ustawienie si  w 
kolejno ci: wed ug wzrostu, wed ug rozmiaru 
buta. Która grupa zrobi to najszybciej/najciszej?

Na pocz tku ka da grupa losuje po jednym 
ha le i wymy la do niego zagadk . Nast pnie 
zespo y po kolei prezentuj  swoje amig ówki. 
Potem znowu losuj , wymy laj  i przedstawiaj  
a  do wyczerpania hase . 

Trzy rundy Wagony
Swój wagon mo ecie ozdobi  w dowolny 
sposób. Pami tajcie jednak, e powinien on 
mie  ko a. Do swoich wagonów zapakujcie to, 
co chcieliby cie zabra  w dalek  podró . Co to 
b dzie?

Ustawka Po czenie prac
Po prze wiczeniu porozumiewania si  bez s ów 
w grupach, utrudniamy zadanie. Teraz ca a 
klasa ustawia si  w kolejno ci: wed ug wzrostu, 
wed ug rozmiaru buta, wed ug koloru w osów, 
oczu itd.

Po ka dej zagadce (nawet swojej) ka da 
dru yna zapisuje has o na swojej kartce w linie, 
zachowuj c odpowiedni  kolejno  s ów. Liczy 
si  te  estetyka pracy i poprawno  zapisu!

Ka da grupa podpisuje wagon imionami swoich 
cz onków. Nast pnie opowiada, co spakowa a 
ze sob  w dalek  podró . Po prezentacji 
wszystkich wagonów czymy je w jeden d ugi 
poci g (np. za pomoc  w óczki).

Zapisywanie 
hase

Na kartkach znajduj  si  drogi ró nej d ugo ci. 
Uczniowie staraj  si  oszacowa , jak  d ugo  
(w cm) ma ka da z nich. Swoje przewidywania 
zapisuj  nad odcinkami. Nast pnie mierz  je za 
pomoc  linijki. O ile cm si  pomylili?

Odleg o ci 
szacowane

Wy onienie 
zwyci zców

Po trzech rundach zagadek sprawdzamy, która 
dru yna odgad a i prawid owo zapisa a 
wszystkie has a.

Odje d amy! Niech wszystkie dzieci zastanowi  si , co trzeba 
by by o zabra  w tak  klasow  podró , aby 
wszyscy czuli si  podczas niej dobrze. 
Zapiszcie propozycje na tablicy, nast pnie 
wybierzcie trzy i umie cie je na lokomotywie.   
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Wyobra  sobie, e znika prostok tny kszta t - 
co zniknie razem z nim? 
Z czym kojarzysz s owo „trójk t"? 
W jakich sytuacjach z ycia codziennego 
mo esz wykorzysta  linijk ?

Ucze : 
rozró nia i nazywa figury geometryczne, 
tworzy kompozycje geometryczne, 
wskazuje ró nice i podobie stwa mi dzy nimi, 
pos uguje si  linijk  jako przyrz dem do mierzenia 
odleg o ci (d ugo ci), dok adnie mierzy i podaje 
wynik pomiaru, przelicza w zakresie 9.

Zapro  dzieci do udzia u w indywidualnych zabawach 
matematycznych klockami Dienesa. Zabawy 

Podziel dzieci na dwuosobowe zespo y. Pole  rozwi zanie 
matematycznych zagadek. Zagadki

klocki Dienesa dla ka dego dziecka,  
klocki Cuisenaire'a dla ka dego 
dziecka, 
zagadki matematyczne, 
kart  pracy domowej dla ka dego 
dziecka, 
ró ne przyrz dy do wyznaczania 
odleg o ci z podzia k  centymetrow .

Zapro  dzieci do udzia u w indywidualnych zabawach 
matematycznych, z u yciem patyczków. Zabawy matematyczne

18.1 Gry i zabawy 
matematyczne

Podziel dzieci na zespo y. Pole  zaprojektowanie toru przeszkód 
dla krasnali. Nast pnie zapro  do wspólnej zabawy klockami 
Cuisenaire'a.

Tor przeszkód

patyczki, 
linijk , 
paski papieru - liczby w kolorach.

Pole  utworzenie prostok tów z kwadratów jednostkowych. 
Nast pnie zapro  do zabaw graficznych. 
 
 

Zabawy graficzne

Wprowad  poj cie „centymetr".

Centymetr

Prze wicz z dzie mi praktyczne zastosowanie linijki do pomiaru 
odleg o ci (d ugo ci). Linijka umie : 

kompozycj  graficzn , 
plansz  „Mierzenie odcinków", 
cie k  u o on  z klocków 

Cuisenaire'a.

„Nasz elementarz", cz  2 
strona 66 - 67.

wklej: 
rysunek dowolnego odcinka  
z opisem miary d ugo ci wyra on  
w centymetrach, zaprojektowan  
drog  zbudowan  z pasków 
papieru odpowiadaj cych klockom 
Dienesa o d ugo ci 9 cm.

wype nij kart  pracy -  
pomiar d ugo ci odcinków.

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Zorganizuj w drówk  po mapie „Na szlaku polskich zamków". Powitanie 

Jakie wyrazy mo na u o y  z liter „o" i „k"? 
Jeste  królem/królow  zamku. Jak wygl da 
twoje ycie? A jak wygl da ycie twoich 
poddanych?

Ucze : 
wzbogaca s ownictwo czynne przez zabawy 
s owotwórcze, rozpoznaje w tek cie litery „Z", „z", 
potrafi zapisa  samodzielnie oraz w po czeniu  
z innymi literami liter  „Z", „z",  
czyta samodzielnie krótki tekst, czyta map  Polski 
wskazuj c wa niejsze miasta i g ówne rzeki.

Przeka  dzieciom informacje na temat  „Tajemnice zamków". 
Dzieci uwa nie s uchaj  przekazywanych informacji. Tajemnice zamków

Zapro  dzieci do udzia u w zabawach muzyczno - ruchowych: 
„Damy i rycerze". Zwró  uwag  na zachowanie dam i rycerza. Damy i rycerze

plansze wprowadzanych liter, 
litery do tworzenia wyrazów, 
karty pracy dla ka dego ucznia  
do „Albumu liter", 
przyk ady palindromów na kartonikach: 
Ikar apa  raki zaraz kajak Anna, 
przyk ady homonimów na kartonikach, 
figury geometryczne lub klocki Dienesa, 
map  Polski, ilustracje zamków.Wprowad  litery „Z", „z" na podstawie wyrazu „zamek". 

Tajemnicza litera
18.2  

„Z" jak zamek
Pole  prze wiczenie kszta tnego pisania.

Nauka

zdj cia z wycieczek po zamkach, 
widokówki miast, w których znajduj  si  
zamki wraz z ich nazwami.

Zapro  dzieci do zabawy ruchowej ze piewem „Brama".

Zabawa ruchowa

Zapro  dzieci do zabawy j zykowej w palindromy „Klasowa zgaduj 
- zgadula". Przeczytaj tekst „Zabawy raka Makarego". Rak Makary

Zapro  dzieci do zabawy j zykowej w szukanie znacze  
niektórych homonimów oraz podawanie ich przyk adów. 
Nast pnie pole  namalowanie farbami zamku w zimowym 
pejza u, technik  kola u.

Zamki w zimowym 
pejza u

umie : 
plansz  wprowadzanych liter, 
map  Polski, 
model wyrazu podstawowego.

„Nasz elementarz", cz  2 
strona 68 - 69.

przepisz z podr cznika wyrazy: 
„palindromu" lub „homonimy".

zbuduj z dowolnego materia u 
„Najpi kniejszy zamek", 
opowied  o nim kilka s ów kolegom  
(mo na zrobi  zdj cie i przynie   
je do klasy na wystawk ).

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Czy chcia by  by  rycerzem albo dam  
dworu? Dlaczego? 
 
Masz zdolno  teleportacji. Przenosisz si   
w czasy redniowieczne. Co opowiesz 
napotkanym ludziom o naszym wiecie?

Ucze : 
s ucha uwa nie czytanych tekstów,  
samodzielnie czyta proste wyrazy, 
zadaje logiczne pytania do danego tekstu, 
uk ada zdania z podanych wyrazów, 
ch tnie i zgodnie wspó pracuje w grupie,  umie 
pracowa  wed ug ustalonych zasad zachowania.

Odtwórz piosenk  „Litery, litery, literki". 

Piosenka

Przeczytaj zabawne wierszyki z ksi ki W. Gawdzika „Ortografia 
na weso o". Wierszyki

ksi ka W. Gawdzika „Ortografia  
na weso o", 3 lub 4 obr cze, 3 lub 4 
komplety liter wchodz cych w sk ad 
wyrazu „zamczysko", jednakowe 
zestawy dowolnych wyrazów dla 3 lub 4 
zespo ów, kartoniki z napisami, tekst 
opowiadania „Król i królowa",7wagonów 
instrumenty perkusyjne, zestaw  
liter alfabetu wyró nione kolorami.Podziel dzieci na zespo y. Pole  u o enie i napisanie weso ych 

zda  z podanymi wyrazami. Praca w grupach
18.3 Bawimy si  

literami
Zapro  dzieci do udzia u w zabawie dydaktycznej „Zamczysko". 
 
 

Praca w grupach 
c.d.

dla ch tnych - kostium: 
króla, królowej, rycerza, damy.

Zapro  dzieci do udzia u indywidualnie w zabawie s owno - 
ruchowej „Król i królowa". Zabawa

Zapro  dzieci do realizacji wicze  rytmicznych „Muzykanci  
na dworze królewskim", z u yciem instrumentów perkusyjnych. wiczenia rytmiczne

Zapro  dzieci do zabawy „Poci g liter", w której indywidualnie 
klasyfikuj  litery wed ug okre lonej cechy. Nast pnie przeprowad  
wiczenia w pi knym pisaniu. Na zako czenie za piewaj  

kilkakrotnie piosenk  „Litery, litery, literki". 

Zabawa 
wiczenia

umie : 
najciekawszy tekst weso ego 
zdania u o ony przez zespó , 
poci g z siedmioma wagonami.

przepisz tekst z tablicy.

u ó  i zapisz mo liwie jak najwi cej 
wyrazów z liter na zielonym tle. 

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Przeprowad  inscenizacj  wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa". Powitanie 

Czy 10 to du o czy ma o? 
Czym mo na by zast pi  pieni dze? 
Jak mówisz „poci g", to masz na my li...?

Ucze : 
tworzy zbiory, czyta i pisze liczby w zakresie 10, 
porz dkuje i porównuje liczby w zakresie 10, 
dodaje, odejmuje na konkretach liczby w zakresie  
10, rozwi zuje zadania jednodzia aniowe z tre ci , 
umie wykona  plastyczno-techniczn   
prac  przestrzenn .

Podziel dzieci na zespo y. 
Pole  zaprojektowanie i wykonanie wagoników kolejki - 10 sztuk. Kolejka

Zapro  dzieci do udzia u w zabawie ruchowej „Poci gi". 

Zabawa

o  liczbow , 
kartoniki z cyframi 0 - 9, 
tekst wiersza Juliana Tuwima 
„Lokomotywa", 
banknot 10 z ., 
monety, 
klocki Cuisenaire'a, 
kart  pracy z liczb  10 dla ka dego 
ucznia.Wprowad  liczb  10. Pole  wykonanie wicze  kszta tuj cych 

poj cie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porz dkowym. Monografia liczby 10
18.4 Spotkanie  

z liczb  10
Wspólnie rozwi  zadanie polegaj ce na roz o eniu liczby 10  
na sk adniki. Nast pnie pole  dzieciom utworzenie tre ci zada  
do ilustracji.

Zadanie matematyczne

rekwizyty do inscenizacji wiersza, 
liczmany papierowe w formie monet  
i banknotów.

Zapro  dzieci do rozwi zania prostych zada  tekstowych  
na konkretach. Zadania tekstowe

Zapro  dzieci do zabawy matematycznej.  
Dzieci „na palcach" odejmuj  i dodaj  w zakresie 10. Liczymy na palcach

Pole  utworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.  
Nast pnie popro  o samodzielne uzupe nienie „Kart pracy"  
z liczb  10, wed ug instrukcji. 
 

Karta pracy umie : 
zbiory ró noelementowe, 
cyfry 0 - 9, 
o  liczbow .

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 70 - 71.

wklej: 
wzór wprowadzanej liczby, 
przyk ady poznanych liczby  
wraz ze zbiorem o odpowiedniej 
liczbie elementów.

wymy l i zapisz w dowolnej formie, 
pisemnej lub graficznej, 10 wyrazów 
wokó  tematu „poci g".

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
 Powitanie 

Z czym kojarzysz s owo „balon"? 
Zaprojektuj wynalazek z balona,  
który u atwi ludziom ycie. 
Któr  zabaw  z balonami polubi e  
najbardziej? Dlaczego? 

Ucze : 
do wiadcza przyjemnych dozna  przez udzia    
w eksperymentach i zabawach badawczych, 
skupia uwag  podczas obserwacji, 
podejmuje próby wyci gania wniosków  
z obserwowanych zjawisk, liczy w zakresie 10, 
wspó dzia a w grupie podczas do wiadcze .

Przeprowad  wiczenia oddechowe „Baloniki". 
Dzieci nadmuchuj  balony, a nast pnie utrzymuj  balon  
w powietrzu dmuchaj c w niego.

Dmuchanie balonów

Przeprowad  rozmow  kierowan  na temat klasyfikacji  
balonów wed ug ró nych kryteriów. Balony

nadmuchane balony, 
nagranie piosenki „Bal baloników", 
skrawki papierków lub piórka, 
wag  z listewki i sznurka, 
cienki sznurek, we nian  szmatk , 
s omk  do napoju, ta m  klej c , 
sod  oczyszczon , ocet, lejek, 
plastikow  butelk , dost p do wody 
tabliczki i szablony balonów.Przeprowad  burz  mózgów na temat „Do czego mo e s u y  

balon?". Zwró  uwag  na naturaln  potrzeb  dzieci wykorzystania 
balonów do eksperymentów. 

Burza mózgów
18.5 Eksperymen - 

tujemy
Zapro  dzieci do udzia u w zabawie matematycznej „U o   
ten sam wzór". Nast pnie odtwórz piosenk  „Bal baloników". Bal baloników

balony do nadmuchania, 
d ug  wyka aczk .

Zapoznaj dzieci z w a ciwo ciami „elektromagnetycznymi" balona. 
Przeprowad  nast puj ce zabawy z balonami: 
1) eksperymentaln  numer 1 z: papierkami lub piórkami, w osami,  
cian  i bie c  wod . 

Eksperymenty  
z balonami

2) „Balonowe b benki", polegaj c  na wystukiwaniu rytmów, 
3) eksperymentaln  numer 2 „Balonowa waga",  
4) ruchowo - taneczn  przy muzyce „Taniec z balonami", 
5) eksperymentaln  numer 3 „Balon-odrzutowiec",

Eksperymenty  
z balonami c.d.

6) eksperymentaln  numer 4 „Samodzielny balon", 
7) eksperymentaln  numer 5 „Wystrza owe balony", 
8) eksperymentaln  numer 6 „Balonowy szasz yk" 
9) „Ja i mój balonik", polegaj c  na dorysowaniu 
charakterystycznej „minki" - emotki, wyra aj cej nastrój dziecka.

Eksperymenty  
z balonami c.d.

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 78 - 79.

wklej ilustracj  najciekawszego 
zdaniem dziecka eksperymentu.

zademonstruj swoim rodzicom 
wybrane do wiadczenia z balonem.

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Praca plastyczna 
Po egnanie
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Wielozdaniowe wypowiedzi na temat Ziemi, Ksi yca  
i innych obiektów w kosmosie.  
Uwa ne s uchanie wiersza. 
Utrwalenie pisowni planet wielk  liter . 
S uchanie tekstu ze zrozumieniem. 

Wprowadzenie liczby 11. 
Wykonanie „Albumu liczb" - praca w grupach. 
Rozwi zywanie nietypowych zada  matematycznych. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i 11. 
Rozwi zywanie prostych zada  tekstowych na liczmanach  
i liczbach. Tabelka jako graf matematyczny.

19.1 Obserwujemy 
niebo

Wizyta w planetarium.  
Wielozdaniowe wypowiedzi na temat Ziemi, 
Ksi yca i innych obiektów w kosmosie.  
Uwa ne s uchanie wiersza J. Brzechwy „Ksi yc". 
Opis bohatera utworu.  
Poj cie gwiazdozbioru.  
Kim by  Miko aj Kopernik?  
Zabawa dydaktyczna w „Pytania - odpowiedzi". 
Utrwalenie pisowni planet wielk  liter .

Ochrona Ziemi. 
Wyznaczanie kierunków wiata. 
Zagro enia dla rodowiska przyrodniczego  
ze strony cz owieka.

19.2 Planeta Ziemia

Podró  w Kosmos. Zabawa w niedoko czone 
zdania. Rozmowa na temat Uk adu S onecznego. 
Wykonanie modelu Uk adu S onecznego.  
Nazwy planet w Uk adzie S onecznym - 
dydaktyczna zabawa ruchowa.  
Uwa ne s uchanie tre ci wiersza M. Terlikowskiej 
„Halo, tu mówi Ziemia". Zabawa rytmiczna 
„Tworzenie wulkanicznych odg osów".  
S uchanie ze zrozumieniem tekstu:  
„Zjawiska pochodz ce z wn trza Ziemi".

Ziemia - B kitna Planeta. 
Uk ad S oneczny. 
Wn trze Ziemi. 
Kosmos. 
Wizyta w Planetarium.

19. Pierwszokla - 
sista - astronom 19.3 Matematyczne  

gry i zabawy

Projektownaie gry planszowej „Matematyczny 
kosmos" wed ug w asnego pomys u.  
Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 
10. Rozwi zywanie prostych zada  tekstowych  
na liczmanach i liczbach. Tabelka jako graf 
matematyczny. Symetria osiowa - zabawy  
z lusterkiem. Podbój kosmosu oczami bohaterów 
filmu animowanego „Wyprawa na Ksi yc".  
„Ksi ycowy krajobraz" - przedstawianie zjawisk 
fantastycznych za pomoc  wyrazu artystycznego.

Nauka piosenki „S oneczko" lub „Moja planeta - Ziemia". 
wiczenia rytmiczne. 

Zabawa rytmiczna „Tworzenie wulkanicznych odg osów".

Zaprojektowanie i wykonanie modelu Uk adu  
S onecznego z modeliny. 
Wykonanie planszy do gry matematycznej. 
„Ksi ycowy krajobraz" - praca wykonana technik  sgraffito. 
Tworzenie zabawnych ilustracji do tekstu.

19.4 Spotkanie  
z liczb  11

Wykonanie „Albumu liczb" - praca w grupach. 
Monografia liczby 11.  
Rozwijanie twórczej aktywno ci dzieci  
poprzez rozwi zywanie nietypowych zada  
matematycznych.  
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 11.  
Wielka litera w pisowni imion - pisanie z pami ci. 

Uk ad S oneczny 
 
Z obcej planety 
 
Globus

Wykorzystanie edycji „kopiuj", „wklej" w programie Paint. 
Projektowanie Gwiazdozbioru w programie. 
Korzystanie z komputera jako ród a ciekawych informacji. 19.5 Globus

Uwa ne s uchanie fragmentów wierszy J. 
Brzechwy. Szczegó owe omówienie tre ci utworu 
pt. "Globus". Wskazywanie na mapie danych 
obiektów. wiczenia w kszta tnym pisaniu - 
przepisywanie fragmentów tekstu. Tworzenie 
rymów.  Kiedy jest dzie , a kiedy noc? - zabawa 
dydaktyczna. Zapoznanie z ogóln  budowa i 
dzia aniem latarki. Wykonanie zabawnej ilustracji 
do tekstu.

Kszta towanie zwinno ci, zr czno ci i orientacji w zabawach 
i grach z kó kiem ringo. 

wiczenia z woreczkami kszta tuj ce postaw  cia a. 
wiczenia i zabawy przy muzyce. 

Zabawa z pi k  „Ziemia kr y".
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19

1

Uk ad S oneczny

2

Z obcej planety

3

Globus

dla ka dej dru yny: rysunek przedstawiaj cy 
planety Uk adu S onecznego z podpisami

dla ka dej dru yny: identyczny zestaw 
kilku-kilkunastu figur geometrycznych wyci tych z 
papieru kolorowego

globus, stoper, butelki do wyznaczenia trasy 
slalomu, pi ka; dla grup: 3 kartki A4, rolka po 
r czniku papierowym, ta ma klej ca, siatka foliowa

 kartk  z bloku technicznego (jedna na ka d  
grup ) 

Z czym kojarzy Wam si  planeta Ziemia? Jak brzmia oby Twoje kosmiczne imi ? Co Ci przypomina globus?

Planety
Ka da grupa otrzymuje rysunek przedstawiaj cy 
planety Uk adu S onecznego. Uczniowie czytaj  
g o no ich nazwy. U ywane s  one w niemal 
ca ym zachodnim wiecie (oprócz Grecji). 
Innych nazw u ywa si  np. w j zyku chi skim.

Przybywacie na 
obc  planet

Uczniowie siedz  w kr gu. Popro  ich, aby 
wyobrazili sobie, e s  astronautami, którzy 
w a nie dotarli do jakiej  obcej planety. Jakie 
by yby ich pierwsze s owa skierowane do 
mieszka ców tego miejsca?

Globus, czyli sto 
pyta  do...

Dzieci zapewne widzia y ju  globus, wiedz  
wi c czym on jest. Mo e maj  jednak pytania 
dotycz ce tego przedmiotu. Ich zadaniem 
b dzie wymy lenie co najmniej 20 pyta  
dotycz cych globusu.

Nowe nazwy 
starych planet

Gdyby nazwanie wszystkich planet zale a o od 
Was, jakie by yby to nazwy? Zapiszcie swoje 
propozycje obok odpowiednich planet.

Mieszka cy obcej planety okazali si  przyja nie 
nastawieni. Postanowili oni nie tylko oprowadzi  
Was po swoim miejscu zamieszkania, ale tak e 
odwiedzi  Ziemi . Jak mog yby wygl da  ich 
statki kosmiczne?

Statek z figur Pytania 
nieoczywiste

Na wiele z tych pyta  b dzie mo na 
odpowiedzie  podczas zaj . Ale by  mo e 
pojawi  si  problemy, na które odpowiedzi 
trzeba b dzie szuka  winnych ród ach. Gdzie 
mo na je znale , sk d czerpa  informacje?

Prezentacje Pchni cie kul
Dzieci pracuj  w grupach. Spo ród wszystkich 
pomys ów wy aniaj  te najciekawsze i 
najbardziej oryginalne i wspólnie zapisuj  je na 
kartkach a nast pnie przedstawiaj  cz onkom 
pozosta ych dru yn.

Dzieci pracuj  w grupach. Z otrzymanych 
zestawów figur geometrycznych tworz  statki 
kosmiczne mieszka ców obcej planety. Zwró  
uczniom uwag  na to, e mimo, i  otrzymali oni 
identyczne zestawy, ka dy statek jest inny.

Zadaniem grup jest stworzenie z otrzymanych 
materia ów narz dzia s u cego do jak 
najszybszego przemieszczenia kuli (pi ki) przez 
wyznaczony na pod odze slalom. Na wykonanie 
narz dzia maj  dok adnie 10 minut.

Statek z figur

Uczniowie siedz  w kr gu. Popro  ich o 
zamkni cie oczu i wyobra enie sobie takiej 
planety, na której przyjemnie by si  mieszka o. 
Jak ona wygl da, jak pachnie, co si  na niej 
znajduje, a czego nie ma? 

Moja wymarzona 
planeta

Przybysze z 
kosmosu

A teraz popro  uczniów, aby wyobrazili sobie, 
e przybysze z kosmosu pojawiaj  si  na Ziemi. 

Co powiedzieliby o naszej planecie? Co 
mog oby im si  spodoba , a co nie?

Co by by o 
gdyby...

Uczniowie siedz  w kr gu. Ch tne dzieci 
udzielaj  odpowiedzi na pytania co by by o, 
gdyby: Ziemia by a p aska, Ziemia by a 
trójk tna, nie by o S o ca, nie by o Ksi yca, nie 
wymy lono nigdy rakiety?
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Pole  rozwi zanie zadania „pl taninka", której has o brzmi 
„PLANETARIUM".

Powitanie 
Czy obserwowa e  kiedy  gwie dziste niebo? 
Opowiedz o tym. Twoja podró  w kosmos 
trwa rok. Czego b dzie ci najbardziej 
brakowa o z „ziemskich dobrodziejstw?" 
Po co ludzie badaj  kosmos? Z czym kojarzy 
ci si  rozgwie d one niebo?  

Ucze : 
potrafi swoimi s owami wyja ni  poj cie 
„planetarium", „kosmos", wyszukuje w tek cie 
fragmenty opisu bohatera, uk ada odpowiedzi  
na pytania z tekstu, zapisuje nazwy planet wielka 
liter , wie kim by  Miko aj Kopernik, zgodnie 
wspó pracuje w grupie i przestrzega  zasad.

Wyja nij poj cie „planetarium". Pole  dzieciom zapoznanie si   
z tre ci  z podr cznika. Planetarium

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat kosmosu na podstawie 
tre ci tekstu oraz do wiadcze  dzieci. Swobodne wypowiedzi

sprz t multimedialny do odtworzenia 
prezentacji, tekst wiersza J. Brzechwy 
„Ksi yc" dla ka dego ucznia, zestaw 
liter do napisu: „PLANETARIUM", 
lunet , teleskop, zdj cie Miko aja 
Kopernika, prezentacj  multimedialn  
o Miko aju Koperniku, plansz   
z gwiazdozbiorem „Wielki Wóz, plansz  
ze zdj ciami wykonanymi z kosmosu.Przeczytaj tekst  wiersza Jana Brzechwy „Ksi yc".

Uwa ne s uchanie
19.1 Obserwujemy 

niebo
Pole  wyszukanie w tek cie fragmentów opisuj cych g ównego 
bohatera. Przeprowad  zabaw  dydaktyczn  „Obserwujemy 
niebo", z u yciem obrotowej mapy nieba. 

Mapa nieba

wycinki z czasopism,  
ksi ki i inne materia y  o Miko aju 
Koperniku.

Odtwórz prezentacj  multimedialn  „Kim by  Miko aj Kopernik?"

Prezentacja

Przeprowad  rozmow  kierowan  na temat obejrzanego 
materia u. Nast pnie pole  wykonanie wystawki  o Miko aju 
Koperniku z materia ów przyniesionych przez dzieci.

Rozmowa kierowana

Podziel dzieci na grupy, a nast pnie zapro  do udzia u  
we wspólnej zabawie dydaktycznej „Pytania - odpowiedzi" . 
Utrwal pisowni  nazw planet wielk  liter . Pole  przepisanie 
odpowiednich fragmentów tekstu z podr cznika.

Planety umie : 
zdj cia z kosmosu, 
litery tworz ce napis: 
„PLANETARIUM".

„Nasz elementarz, cz  2, 
strona 72 - 73. 

wklej nazwy planet, 
przepisz fragment tekstu  
z podr cznika.

poprowad  obserwacje Ksi yca 
i zanotuj wyniki obserwacji. 

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Zapro  do podró y w kosmos. Pole  wykorzystanie  
materia ów na stronie www.minikosmonauta.waw.pl.

Powitanie
Spróbuj wyobrazi  sobie, jak wygl da  b dzie 
ycie na Ziemi za 100 lat? 

Opisz, jak wygl da by pojazd, którym 
wyruszy (a)by  w kosmos. 
Jestem kosmit . Opowiedz mi o twojej 
planecie. Pami taj, e mog  nie rozumie  
twojego j zyka.

Ucze : 
uk ada i zapisuje wyrazy z rozsypanych liter, 
uk ada zdania z wyrazów, s ucha ze zrozumieniem 
czytanych tekstów, wypowiada si  na dany temat, 
porz dkuje nazwy planet, potrafi doko czy  
zdanie tak by stanowi o logiczn  ca o , 
umie wspó dzia a  zgodnie w grupie.

Przeprowad  rozmow  na temat Uk adu S onecznego  
na podstawie obejrzanego materia u i do wiadcze  dzieci. 
Przeczytaj wiersz M. Terlikowskiej  „Halo, tu mówi Ziemia".

Rozmowa kierowana 
Wiersz

Popro  o u o enie odpowiedzi na pytania do tekstu. 
Podziel dzieci na grupy. Nast pnie pole  rozwi zanie problemu 
„Nasza B kitna Planeta".

Nasza b kitna planeta

dost p do Internetu:  
www. minikosmonauta.waw.pl, 
zbiór liter wyrazu „PLANETA" 
rozsypanki zdaniowe - jedno zdanie dla 
grupy, kartoniki z nazwami planet, 
ilustracj  Uk adu S onecznego, pi k , 
dowolne nagranie muzyczne, zdj cia 
satelitarne Ziemi, globus, kartoniki  
z napisami: „j dro", „p aszcz",„skorupa".Zapro  dzieci do zabawy dydaktyczno - ruchowej  z pi k  „Ziemia 

kr y". Nast pnie przeprowad  wiczenia rytmiczne. Podziel 
dzieci na grupy. Pole  u o enie opowiadania z rozsypanki 
wyrazowej „Ratujemy nasz  planet ".

wiczenia
19.2 Planeta 

Ziemia
Przeprowad  rozmow  na temat budowy Ziemi w przekroju. 
Zapro  dzieci do zabawy s ownej „Niedoko czone zdania". Swobodne wypowiedzi 

Zabawa

modelina.

Podziel dzieci na grupy, w których wykonuj  model Uk adu 
S onecznego. 
 
 

Praca 
plastyczno-techniczna

Przeka  dzieciom informacje na temat „Zjawisk pochodz cych 
z wn trza Ziemi". Wn trze Ziemi

Zapro  dzieci do udzia u w zabawie rytmicznej „Tworzenie 
wulkanicznych odg osów". Wulkaniczne odg osy umie : 

napis „UK AD S ONECZNY", 
zdj cia satelitarne ziemi, 
nazwy planet, 
budow  ziemi w przekroju.

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 74 - 75.

przepisz 1 - 2 zdania  
z rozsypanki wyrazowej.

poszukaj odpowiedzi na pytanie:  
„Co powoduje, e na Ziemi zmieniaj  
si  pory roku?"

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Wymy l prost  zabaw  lub gr  
matematyczn , któr  móg by  zaproponowa  
ufoludkowi. 
Mówi si , e „Matematyka to królowa 
wszystkich nauk". Jak to wyja nisz? 
U ó  dialog mi dzy trójk tem, a ko em na 
temat: „Jestem bardziej potrzebny(e), bo..."

Ucze : 
dok adnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, 
rozwi zuje proste zadania tekstowe na liczmanach 
i symbolach liczbowych, potrafi zaprojektowa  
prost  matematyczn  gr  planszow , nazywa, 
przelicza i klasyfikuje figury geometryczne,  
potrafi w praktyce rozpozna  symetri  osiow .

Odtwórz film animowany „Wyprawa na Ksi yc".

Wyprawa na ksi yc

Zapro  dzieci do wykonania pracy plastycznej „Ksi ycowy 
krajobraz". Dzieci wykonuj  prac  technik  sgraffito. Ksi ycowy krajobraz

film animowany  
„Wyprawa na Ksi yc", 
du y arkusz papieru 
papierowe gwiazdki ró nej wielko ci, 
liczmany, 
kartoniki z cyframi 0 - 9, 
zasady gry „Matematyczny kosmos", 
szarfy, 
figury geometryczne.Podziel dzieci na grupy. Ka da grupa ma za zadanie 

zaprojektowa  plansz  do gry matematycznej „Matematyczny 
kosmos" w formie gwiazdozbioru. 
 

wiczenia
19.3 Gry i zabawy 

matematyczne 
Wraz z dzie mi przelicz, porównaj i sklasyfikuj figury 
geometryczne. Nast pnie pole  u o enie pyta  do tre ci zadania 
na podstawie ilustracji.

Figury geometryczne

bok techniczny, 
farby akwarelowe, 
p dzle p askie, 
myd o, 
wyka aczki krótkie, 
lusterka, 
kostk  do gry.

Popro  o rozwi zanie zadania graficznego z zastosowaniem  
symetrii osiowej „Zabawa z lusterkiem". 
 

Zadanie graficzne

Pole  dzieciom rozwi zanie grafów matematycznych w postaci 
tabelek. Grafy

Zapro  dzieci do udzia u w grze matematycznej „Matematyczny 
kosmos". Zwró  uwag  na zdrowe zasady rywalizacji zespo owej. Gra umie : 

liczmany, 
rozwi zania zada  tekstowych 
w postaci regu  matematycznych.

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 76 - 77.

wklej: rysunek w „lustrzanym 
odbiciu" wykonany przez dziecko 
poprzez zamalowywanie kratek, 
 
regu y matematyczne stanowi ce 
rozwi zanie zada  tekstowych.

poszukaj odpowiedzi na pytanie:  
"Kto by   pierwszym cz owiekiem,  
który dotkn  powierzchni Ksi yca?

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Wypisz lub narysuj 11 okre le , które kojarz  
ci si  z wyrazem "Ziemia".  
Które miejsce na Ziemi chcia by  zobaczy ? 
Dlaczego?  
O czym my lisz, gdy patrzysz w niebo noc ? 

Ucze : 
przelicza elementy zbioru w zakresie 11, 
rozpoznaje, zapisuje, rozk ada na czynniki liczb  
11, uk ada tre  zada  matematycznych,  
potrafi wykona  kart  do albumu liczb wed ug 
podanego schematu, bierze odpowiedzialno   
za fragment wykonanego wspólnie zadania.

Zorganizuj dzieciom rozgrzewk  matematyczn .  

Rachunek pami ciowy

Omów schemat karty do „Albumu liczb". 

Album liczb

makulatur  do wycinania, 
schemat karty do „Albumu liczb", 
kart  pracy z liczb  11 dla ka dego 
ucznia, 
kart  pracy dla ka dego ucznia 
do utrwalenia pisowni imion wielk  
liter .

Pole  zaprojektowanie i wykonanie kart liczb od numeru 0 do 10. 
Przeprowad  prac  w grupach z „Albumem liczb" numer 1. Praca z podr cznikiem

19.4 Spotkanie  
z liczb  11

Wprowad  liczb  11. Pole  u o enie tre ci zada  do ilustracji  
z kart wykonanych w zespo ach. 
 

Monografia liczby 11

patyczki, 
koraliki - 10 sztuk, 
wyka aczki d ugie, 
y k , 

papierowe liczby w kolorach, 
naklejki (lub inne papierowe liczmany).

Zapro  dzieci do wykonania pracy technicznej. 
Podziel dzieci na grupy, w których wykonuj  liczyd a. 
 

Praca techniczna

Przeprowad  wiczenia z dodawania i odejmowania  
w zakresie 11. 
 

Dodawanie  
i odejmowanie

Popro  dzieci o rozwi zanie nietypowych zada  matematycznych  
z podr cznika. Utrwal pisowni  wielk  liter . Pole  przepisanie 
imion dzieci, które wyst powa y w podr czniku. Na zako czenie 
dzieci uzupe niaj  karty pracy.

Zadania matematyczne umie  schemat karty do albumu. „Nasz elementarz", cz  2, 
strona 80 - 81.

wklej wzór wprowadzanej liczby  
do wicze  w pisaniu.

wykonaj samodzielnie kart   
do „Albumu liczb" dla liczby 11  
wed ug schematu podanego na lekcji 
(dla drugiej dziesi tki wykonaj 
samodzielnie album).

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Przedstaw krótk  informacj  o Janie Brzechwie. 
Przeczytaj kilka fragmentów wierszy.  
Popro  dzieci o podanie ich tytu ów.

Powitanie
Co by by o, gdyby na Ziemi nast pi a  
zamiana ról mi dzy lud mi i zwierz tami? 
Wyobra  sobie, e zgas o S o ce? Co by 
zrobili ludzie? 
Czy umiesz sobie wyobrazi , e Ziemia 
przypomina globus? 

Ucze :  
poznaje globus, pami ta o pisowni wielk  liter  
nazw miast i innych nazw geograficznych,  
tworzy rymy do danych wyrazów,  
uwa nie s ucha czytanych tekstów,  
zna tre  wybranych wierszy Jana Brzechwy  
oraz kojarzy je z tytu ami utworów.

 
Zadaj dzieciom zagadk , której której rozwi zaniem jest s owo 
„GLOBUS". Wyja nij poj cie „globus" i zaprezentuj jego model. 
Zorganizuj wspólnie z dzie mi wystaw  ksi ek J. Brzechwy.

Zagadka 

Przeczytaj wiersz „Globus" i porozmawiaj na temat jego tre ci. 

Globus

fragmenty wierszy Jana Brzechwy, 
krótki yciorys Jana Brzechwy, 
kartoniki z tytu ami wierszy,  
z których wybrano fragmenty, 
globus, latark , map  Polski, 
zdj cia Ziemi z Kosmosu, 
atlas wiata dla dzieci, 
kartki z wyrazami - rymami dla ka dego 
dziecka dost p do Internetu.Pole  wskazanie na globusie miejsc wymienionych w wierszu. 

Dzieci wyszukuj  na mapie Polski miasta, które „biegaj "  
po globusie. Nast pnie popro  o przepisanie fragmentów wiersza. 

Wiersz
19.5 Globus

Pole  dobranie do wyrazów rymów z wiersza. 
Zapro  dzieci do wspólnej pracy plastycznej pastelami. 
Dzieci wykonuj  rysunek zabawnej ilustracji do wiersza. 

Praca plastyczna

blok rysunkowy, 
kredki pastelowe, 
ksi ki Jana Brzechwy.

Zapoznaj dzieci z tre ci  tekstu z podr cznika. Nast pnie podejmij 
rozmow  na temat tre ci pyta  stawianych przez bohaterów. Praca z podr cznikiem 

Zapro  dzieci do zabawy badawczej „Kiedy jest dzie , a kiedy 
noc?". Nast pnie zapoznaj z podstawow  budow  i zasad  
dzia ania latarki.

Latarka

Podejmij wraz z uczniami prób  poszukiwania odpowiedzi  
na pytania z tekstu. Podziel dzieci na grupy, w których pracuj   
z dost pnymi ród ami informacji. 

Praca w grupach umie : 
map  Polski. 
kartoniki z nazwami miast. 
plansze ze zdj ciami Ziemi 
wykonane z Kosmosu.

 „Nasz elementarz", cz  2, 
strona 82 - 83.

kaligraficznie przepisz fragment 
wiersza.

doko cz zdanie w formie pisemnej  
lub graficznej :  
 „Cz owiek mo e mieszka  w..."

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Uwa ne s uchanie czytanego tekstu. 
D u sze wypowiedzi uczniów na podstawie w asnych 
do wiadcze  oraz tekstu wiersza. 

wiczenia w pisaniu z pami ci krótkiego tekstu. 
Indywidualna diagnoza ucznia. 
Samodzielna praca z kart  pracy.

Wprowadzenie poj : „cyfry arabskie", „znaki rzymskie". 
Zastosowanie liczb w yciu codziennym.  
Wprowadzenie zasady zapisu znaków rzymskich. 
Wprowadzenie liczby 12. 
Zabawy matematyczne wokó  liczby 12.

20.1 Niezwyk a historia 
liczb i cyfr

Tekst J. Bednareka „Niezwyk a historia...". 
Uk adanie pyta  do tekstu.  
Próby udzielania odpowiedzi na pytania. 
Ró ne systemy liczenia od pradawnych  
po dzisiejsze. Wprowadzenie poj :  
„cyfry arabskie", „znaki rzymskie".  
Zastosowanie liczb w yciu codziennym.  
Wprowadzenie zasady zapisu znaków rzymskich.

D wi ki z otoczenia i ich ród a. 
Rok i nazwy miesi cy. 
Poznanie znaczenia snu dla zdrowia cz owieka 20.2 Spotkanie z liczb  

12

Rozpoznawanie d wi ków z otoczenia  
i nazywanie ich róde . Wyró nianie cech 
podobnych i ró ni cych. Ró ne sposoby 
odmierzania p yn cego czasu. Odczytywanie  
i wskazywanie godzin na zegarach 
elektronicznych i wskazówkowych oraz ich 
porównywanie. Zabawa ruchowo - s uchowa 
„Zepsuty zegar". Monografia liczby 12.  
„Co to jest kwadrat magiczny?" - zabawy 
matematyczne wokó  liczby 12.

Rodzaje zegarów. 
Praca zegarmistrza. 
Znaczenie snu dla zdrowia cz owieka. 
Kalendarz. 20. Dogoni  czas

20.3 Co robimy w ci gu 
dnia?

„Mój plan dnia".  
Uk adanie chronologiczne zada  do wykonania.  
Obowi zki domowe - po co i na co to komu?  
Utrwalenie nazw dni tygodnia.  
Tygodniowy rozk ad zaj  w szkole.  
D ymy do bycia obowi zkowym.  
Czasownik jako nazwa czynno ci.  
Obliczenia zegarowe w zadaniach z tre ci .  
Zabawa matematyczna „Godziny na zegarze".  
Wykonanie modelu zegara wskazówkowego. 

Przyporz dkowywanie rytmów do zegarów. 
Czytanie i rytmiczne wypowiadanie sylab. 
Tworzenie i s uchanie zegarowej muzyki „U zegarmistrza". 
S uchanie odg osów zegarów. 
Nauka i piewanie piosenki „Tik, tak". 
Rozpoznawanie d wi ków z otoczenia  i nazywanie ich.

Zaprojektowanie i wykonanie „Klasowego kalendarza 
urodzin". Wykonanie modelu zegara wskazówkowego  
z papierowego talerzyka. Projektowanie i wykonanie  
w grupach plakatu, zaproszenia, og oszenia.

20.4 Zegar

Wizyta u zegarmistrza. Spotkanie z ciekawym 
cz owiekiem. Ogl danie ró nych zegarów  
oraz przygl danie si  pracy zegarmistrza.  
Czy zegar biegnie? D u sze wypowiedzi uczniów 
na podstawie w asnych do wiadcze  oraz tekstu 
wiersza  „Zegar i czas". Jak sp dzamy czas 
wolny? - pomys y dla siebie i rodziny. Plakat, 
og oszenie, zaproszenie... po co data i godzina? 
Poznanie znaczenia snu dla zdrowia cz owieka. 

wiczenia w pisaniu z pami ci krótkiego tekstu.
Dwana cie 
 
Pomieszane historie 
 
Jak w zegarku

Malowanie obrazka w ró nych porach roku. 
Zastosowanie z przybornika programu Paint narz dzi: 
p dzel, aerograf. 20.5 Klasowy kalendarz 

urodzin. 

Utrwalenie nazw i numerowanie miesi cy.  
Znaki rzymskie od 1 do 12.  
Wykonanie „Klasowego kalendarza urodzin".  
Po egnanie z 2 cz ci  podr cznika.  
Konkurs pi knego czytania wybranego fragmentu 
tekstu. Kwiz - co ju  potrafi ? - praca w grupach. 
Indywidualna diagnoza ucznia. 
Samodzielna praca z kart  pracy.

Wyrabianie umiej tno ci szybkiego biegu z ró nych pozycji 
startowych. wiczenie rzutu na odleg o . 
Rzuty przyborem do celu i na odleg o  praw  i lew  r k . 
Skoki przez przybór b d cy w ruchu.  
Zabawy skoczne z wykorzystaniem skakanki. 

czenie biegu, przeskoku przez przyrz d i czworakowanie.
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20

1

Dwana cie

2

Pomieszane historie

3

Jak w zegarku

zegar; dla ka dego zespo u: worek foliowy, ma a 
butelka plastikowa, folia aluminiowa, plastikowy 
kubek, o ówek, dwie metalowe y eczki

co najmniej osiem obrazków przedstawiaj cych, co 
robi  dowolny bohater w ci gu dnia

dla ka dej grupy: folia aluminiowa o d ugo ci 50cm, 
1 kartka A4, rolka plasteliny, kawa ek wst ki o 
d ugo ci 50cm, 4 ma e kawa ki papieru kolorowego

klej, no yczki, pisaki

Jakie znacie sposoby odmierzania czasu? Co ka dy cz owiek musi zrobi  w ci gu dnia? Jakie macie dobre rady dla kogo , kto ci gle si  
spó nia?

Ulubiona pora 
dnia

Nauczyciel przynosi do klasy zegar (taki, by 
mo na by o ustawi  dowoln  godzin ). Dzieci 
po kolei podchodz  i ustawiaj  na zegarze 
swoj  ulubion  por , mówi , co to za godzina i 
wyja niaj , co wtedy robi .

Nasz bohater
Nauczyciel wiesza na tablicy wydarzenia z dnia 
bohatera w prawid owej kolejno ci. Mówi 
dzieciom, e jest to bohater, który nazywa si  ... 
i w a nie w taki sposób sp dzi  swój dzie .

Mamy czas, nie 
mamy czasu

S  pewne czynno ci, które mo emy wykonywa  
szybko, ale i takie, przy których raczej nie warto 
si  spieszy . Ch tne osoby wychodz  na 
rodek sali i prezentuj  co wykonuj  szybko, a 

co powoli, starannie. O jak  czynno  chodzi?

Zegarowe 
odg osy

Jakie odg osy wydaj  zegary? Zadaniem ka dej 
dru yny jest stworzenie krótkiej prezentacji 
d wi kowej przedstawiaj cej ró ne odg osy 
zegarów. Takich odg osów dru yna powinna 
wymy li  co najmniej tyle, ile cz onków grupy.

Zadaniem dzieci jest u o enie krótkiego, 
spójnego opowiadania dotycz cego tego, jak 
bohater sp dzi  dzie , rozpoczynaj cego si  od 
s ów "Pewnego dnia...". Nauczyciel zapisuje 
opowiadanie stworzone wspólnie przez dzieci.

Co robi ... w 
ci gu dnia?

Przypominacze
Uczniowie na wykonanie tego zadania b d  
mieli dok adnie 15 minut. Musz  w tym czasie 
naradzi  si  i wspólnie stworzy  pewien 
przedmiot, który przypomina wyj tkowo 
zapominalskiej osobie, o wa nych rzeczach. 

Prezentacje 
d wi kowe

Praca w grupach
Do wykorzystania uczniowie b d  mieli 
materia y przyniesione przez nauczyciela, ale 
tak e inne przedmioty znalezione w klasie, pod 
warunkiem, e nie zostan  one uszkodzone. 

Nast pnie nauczyciel zdejmuje karty z tablicy i 
wiesza je w dowolnej, losowej kolejno ci. 
Uczniowie znowu wymy laj  opowiadanie na 
podstawie obrazków, ale musz  je tak sprytnie 
po czy , by opowiadanie to mia o sens.

Do dyspozycji dru yn s  materia y przyniesione 
przez nauczyciela oraz dodatkowo no yczki, klej 
i pisaki. Dru yny musz  pracowa  razem, a ich 
przedmiot powinien by  nie tylko pomys owy, 
ale równie  estetycznie wykonany.

Pomieszane 
opowiadanie

Uczniowie siedz  w kr gu. Ch tne dzieci 
udzielaj  odpowiedzi na pytanie co by by o, 
gdyby: na wiecie nie by o zegarów. Zach  
dzieci do wymy lania jak najwi kszej ilo ci 
odpowiedzi.

Co by by o 
gdyby...

Porównanie
Na koniec nauczyciel odczytuje obydwa 
opowiadania wymy lone przez dzieci. 
Uczniowie oceniaj , które bardziej im si  
podoba, które jest ciekawsze, bardziej 
zaskakuj ce lub bardziej zrozumia e.

Prezent dla 
zapominalskich

Grupy wymy laj  tak e nazw  dla stworzonego 
przez siebie przedmiotu. Podczas prezentacji 
swojego dzie a musz  okre li , czym jest dany 
przedmiot oraz dla kogo jest on przeznaczony i 
o czym przypomina?
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat sposobów liczenia. 
Popro  o zaprezentowanie ich przy u yciu dost pnych pomocy.  

Powitanie 
Do czego potrzebne s  liczby? 
Wymy l jak najwi ksz  liczb . 
Spróbuj stworzy  swój w asny system 
liczenia. Zaprezentuj go kolegom.

Ucze  
wie, jaka jest ró nica mi dzy cyfr , a liczb , 
potrafi wymieni  dawne i obecne sposoby 
zapisywania liczb i wyników pomiarów, 
zna poj cia i rozró nia: cyfry arabskie, znaki 
rzymskie, zapisuje cyfry od 0 do 9 oraz tworzy  
z nich liczby dwucyfrowe.

Odtwórz prezentacj  multimedialn  „Historia liczb".

Prezentacja

Zapro  dzieci do zabaw matematycznych z zastosowaniem 
dawnych sposobów liczenia. Zabawy matematyczne

sprz t multimedialny, 
prezentacj  multimedialn   
„Historia liczb", 
plansz  systemu dziesi tnego liczb, 
plansz  znaków rzymskich, 
plansz  dawnych systemów liczbowych 
kartoniki z cyframi arabskimi i znakami 
rzymskimi, kalkulatory, liczmany, 
zadania znaki rzymskie, cyfry arabskie.Przeczytaj tekst z podr cznika J. Bednarka „Niezwyk a historia...". 

Dzieci uwa nie s uchaj . Niezwyk a historia
20.1 Niezwyk a 
historia liczb

Podziel dzieci na grupy. Pole  u o enie pyta  do tekstu wraz  
z udzieleniem na nie odpowiedzi. Nast pnie popro  o wyszukanie 
w tek cie fragmentów na podany temat.

Praca w grupach

patyczki, 
przedmioty z ycia codziennego,  
na których s  liczby,  
liczyd o.

Omów zasad  zapisu znaków rzymskich. 
Zapro  dzieci do zabawy z patyczkami. Znaki rzymskie

Pole  utworzenie zbiorów znaków rzymskich i cyfr arabskich. 
Nast pnie popro  o dokonanie porównania liczebno ci zbiorów. Znaki i cyfry

Wspólnie utwórz i nast pnie omów wystawk  na temat „Liczby  
w yciu codziennym", przygotowan  z materia ów przyniesionych 
przez dzieci. Pole  rozwi zanie zada  tekstowych  
z zastosowaniem cyfr arabskich i znaków rzymskich.

Liczby s  wsz dzie umie : 
zbiór znaków rzymskich  
z oznaczon  ilo ci  elementów, 
zbiór cyfr arabskich z oznaczon  
ilo ci  elementów.

„Nasz elementarz", cz  2, 
strona 92 - 93.

wklej zbiór znaków rzymskich  
oraz cyfr arabskich.

u ó  i zapisz zdania rozpoczynaj ce 
si  od liter tworz cych wyraz 
„LICZBA".

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Zadania 
Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Do czego potrzebne nam s  zegary? 
Po co ludzie wynale li zegary? 
W którym momencie dnia chcia by , eby 
czas si  zatrzyma ?

Ucze : 
czyta, pisze, porz dkuje, porównuje, dodaje  
i odejmuje liczby w zakresie 12, wyró nia niektóre 
jednostki czasu: rok, miesi c, godzina, 
odczytuje i wskazuje pe ne godziny na zegarze, 
rozpoznaje zegary i nazywa inne czasomierze, 
rozpoznaje d wi ki z otoczenia, nazywa ich ród a

Przeprowad  wiczenia matematyczne. Dzieci przeliczaj  w 
zakresie 11. Nast pnie wykonuj  rachunek pami ciowy. wiczenia

Zapro  dzieci do zabawy s uchowej „D wi ki z otoczenia". 
 Zabawa

ró ne czasomierze, 
kart  pracy z liczb  12 
dla ka dego ucznia, 
kartoniki z cyframi od 0 do 9, 
kwadrat magiczny, 
plansz  z monografi  liczby 12, 
o  liczbow , 
liczmany, 
b benek.Omów budow  i zasady dzia ania ró nych czasomierzy. 

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat roli zegarów w yciu 
cz owieka.

Zegary
20.2 Spotkanie  

z liczb  12
Pole  u o enie odpowiedzi do pyta  z podr cznika. Przeprowad  
zabaw  ruchowo - s uchow  „Zepsuty zegar". Zepsuty zegar

ró ne zegarki, 
materia y do wykonania karty  
z „Albumu liczb".

Wprowad  liczb  12. Nast pnie pole  indywidualne wykonanie 
karty do „Albumu liczb". Monografia liczby 12

Zapro  dzieci do zabaw matematycznych z u yciem zegarów. 
Dzieci odczytuj  i wskazuj  godziny. 
 

Zabawy z zegarem

Przedstaw zasad  rozwi zywania kwadratu magicznego. 
Pole  wykonanie oblicze  zegarowych w zadaniach z te ci . Kwadrat magiczny umie : 

zegar do manipulacji, 
tablic  z monografi  liczby 12, 
o  liczbow .

„Nasz elementarz", cz  2 
strona 84 - 85.

wklej kwadrat magiczny, 
wzór wprowadzanej liczby.

wymy l historyjk  s own  lub 
obrazkow , w której g ównym 
bohaterem jest zegar.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powitanie
Zaplanuj „Dzie  leniucha". 
Który dzie  tygodnia lubisz najbardziej  
i dlaczego? 
Doko cz my l: Z ca ego dnia najbardziej 
lubi ..., bo..." .

Ucze : 
nazywa w kolejno ci dni tygodnia, 
wypowiada si  w chronologicznym porz dku  
na podstawie historyjki obrazkowej, 
przewiduje dalszy ci g danej historii, 
uk ada tekst z rozsypanki wyrazowej,  
potrafi zaplanowa  swój dzie .

Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci na temat obowi zków 
domowych cz onków ich rodziny. Swobodne wypowiedzi

Omów rozk adu dnia Piotrka, bohatera z podr cznika. 
Pole  dzieciom indywidualne u o enie z rozsypanki wyrazowej 
rozk adu dnia Piotrka, na podstawie informacji z tekstu. 

Plan dnia Piotrka

tygodniowy plan zaj  szkolnych, 
model zegara do manipulacji, 
liczmany, 
szablon rozk adu dnia, 
nazwy pór dnia, 
rozsypank  wyrazow  
dla ka dego dziecka, 
plansz   „Czasownik".

Wprowad  czasownik jako nazw  czynno ci. 
Podziel dzieci w pary, w których maj  za zdanie przekaza  sobie 
jak min  ich wczorajszy dzie . 

Praca w parach
20.3 Co robimy  
w ci gu dnia?

Zapro  dzieci do zabawy matematycznej „Godziny na zegarze". 
Nast pnie pole  indywidualne zaplanowanie i wykonanie modelu 
zegara. 

Zegar

papierowe talerze, 
2 p askie patyczki po lodach, 
pinezk  - ko ek, 
korek, 
pisaki.

Pole  zaplanowanie w asnego rozk adu dnia. Nast pnie 
przypomnij nazwy dni tygodnia. 
 

Rozk ad dnia

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tygodniowego rozk adu 
zaj  szkolnych. Swobodne wypowiedzi

Zapro  dzieci do wspólnego rozwi zywania zada  tekstowych  
z zastosowaniem oblicze  zegarowych. Zadania umie  nazwy pór dnia.  „Nasz elementarz", cz  2 

 strona 86 - 87.
wklej rozk ad dnia Piotrka  
u o ony z  rozsypanki wyrazowej.

wykonaj tygodniowy rozk ad zaj  
swojej rodziny (forma dowolna) z 
wyró nieniem w asnych obowi zków, 
 
przygotuj pytanie/a, które chcia (a)by  
zada  zegarmistrzowi.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”. 

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu.

Powiatanie
W czym pomagaj  nam zegary? 
Co by by o, gdyby wszystkie zegary na 
wiecie stan y? 

Czy znasz sposób, by wskaza  bez zegara, 
która jest godzina? 
S yszysz bicie zegara. O czym mo e 
opowiada ?

Ucze : 
wypowiada si  logicznie na dany temat, 
wie, na czym polega praca zegarmistrza, 
rozumie wyra enia: „precyzja"  
oraz „zegarmistrzowska robota", 
potrafi uwa nie przepisa  tekst z pami ci, 
wie, e cz owiekowi potrzebny jest sen.

Zorganizuj wycieczk  do zegarmistrza. 
Zapoznaj dzieci z prac  zegarmistrza. 
Wspólnie obejrzyj ró ne zegary i wys uchaj ich odg osów. 
 

Wycieczka

Przeprowad  rozmow  z zegarmistrzem. Popro  dzieci  
o zadawanie wcze niej przygotowanych pyta . Wzboga   
s ownictwo dzieci o nast puj ce poj cia: 
„precyzja" oraz „zegarmistrzowska robota".

Zegarmistrz

spotkanie z zegarmistrzem, 
kartk  z Kroniki Klasowej na wpis 
„CIEKAWEGO GO CIA W KLASIE", 
przyk ady z ycia, w których podana 
jest godzina i data, 
zabawy matematyczne  
na obliczenia zegarowe, 
tekst do pisania z pami ci. 

Przeczytaj wiersz „Zegar i czas". Przeprowad  rozmow   
na temat tre ci wiersza. Zwró  uwag  na znaczenie snu  
w yciu cz owieka. 

Zegar i czas
20.4 Zegar

Przeka  dzieciom ciekawostki historyczne dotycz ce sposobów 
odmierzania czasu. Zapro  dzieci do wspólnej zabawy rytmicznej 
„Zegarowa orkiestra". 

Ciekawostki

materia y do wycinania, 
du y arkusz papieru, 
klej, 
no yczki, 
farby, 
pisaki.

Pole  dzieciom napisanie z pami ci tekstu z tablicy. Nast pnie 
zapro  do wspólnego piewania piosenki „Tik, tak". Piosenka

Zainicjuj swobodne wypowiedzi uczniów na temat aktywnego 
sp dzania czasu wolnego na wie ym powietrzu. Pole  dzieciom 
przygotowanie, w formie dowolnej, planu czasu wolnego dla siebie 
i dla swojej rodziny.

Swobodne wypowiedzi 
Zadanie

Zapro  dzieci do wykonania pracy plastycznej na temat „Po co 
data i godzina?". Podziel dzieci na zespo y, w których przygotuj  
zaproszenia, plakaty, og oszenia z widoczn  dat  i godzin . 
Utwórz i wys uchaj wspólnie zegarowej muzyki „U zegarmistrza". 

Praca plastyczna 
Zadanie muzyczne

umie : 
ilustracj  „U zegarmistrza", 
tekst do pisania z pami ci.

„Nasz elementarz", cz  2 
strona 88 - 89.

przepisz tekst z tablicy.

narysuj dowolny zegar i napisz  
o nim trzy zdania.

Przeprowad  zabawy matematyczne - obliczenia zegarowe. 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Pole  przywitanie si  ka dego oddzia u klasowego z osobna. 
Dzieci wypowiadaj  przygotowane wcze niej oryginalne powitanie. 
 

Powitanie
Co twój podr cznik mo e powiedzie  o tobie  
i twoim zachowaniu wobec niego? 
Jaki jest twój pomys  na zapami tanie w 
kolejno ci wszystkich miesi cy?

Ucze : 
bezb dnie wymienia w kolejno ci nazwy miesi cy 
potrafi wymieni  nabyte umiej tno ci i zdobyte 
wiadomo ci i wykorzysta  je w dzia aniu 
praktycznym, umie s u y  pomoc  s abszym 
kolegom, aktywnie uczestniczy w zabawach: 
s ownych, dydaktycznych, muzycznych.

Przeprowad  z dzie mi rozmow  na temat ró nych kalendarzy. 

Rozmowa kierowana

Przeka  dzieciom informacje o miesi cach i kalendarzu. 
Dzieci uwa nie s uchaj  przekazywanych tre ci. Miesi ce i kalendarz

kart  pracy „Ewaluacja" dla ka dego 
dziecka, 
zasady pracy w grupie, 
zasady pracy z "Kart  ewaluacyjn ", 
zadania do rywalizacji zespo ów, 
dyplom dla ka dego ucznia, 
ró ne kalendarze, 
nazwy miesi cy.

Pole  odszukanie takich samych nazw miesi cy. Popro  o ich 
globalne odczytanie. 
 

Czytanie globalne
20.5 Klasowy 

kalendarz urodzin
Omów sposób wykonania klasowego kalendarza urodzin. 
Nast pnie podziel dzieci na zespo y w których przygotuj  
kalendarze. Zapro  dzieci do zabawy ruchowej „Kartki z 
kalendarza".

Kalendarz urodzin

swoje zdj cie, 
dowolny kalendarz. 
dzieci z innych oddzia ów przynosz  
klasowy kalendarz urodzin.

Popro  dzieci o wskazanie wiadomo ci i umiej tno ci, które ich 
zdaniem zdoby y z cz ci drugiej podr cznika. „Co ju  umiemy?"

Zapro  dzieci do wspólnych gier i zabaw sprawdzaj cych nabyt  
wiedz  i umiej tno ci z cz ci drugiej podr cznika. Zwró  uwag  
na zdrow  rywalizacj  mi dzy zespo ami.

Gry i zabawy

Podsumuj wysi ki dzieci. Wr cz dyplomy  ka demu uczestnikowi  
zaj , wraz z oryginalnym po egnaniem zespo ów. 
Pole  indywidualne wype nienie przez dzieci "Karty ewaluacyjnej".  

Podsumowanie umie : 
klasowe kalendarze urodzin 
wszystkich grup i zbiorowy 
kalendarz urodzin 
pierwszoklasistów, 
zasady pracy w grupie, 
zasady pracy indywidualnej.

„Nasz elementarz", cz  2 
strony 90-91, 94-95.

wklej napisy umiej tno ci  
i wiadomo ci zdobytych w ramach 
2 cz ci podr cznika.

 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.
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Wprowadzenie liter „ ”, „ ”. 
Wyró nianie w tek cie wyrazów z „ ”, „ ”. 
Pisanie liter „ ”, „ ” i ich po cze  z innymi literami. 
Czytanie ze zrozumieniem tekstu.  
Czytanie i pisanie wyrazów, sylab, zda .

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 13. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Uk adanie tre ci do ilustracji i zapisywanie dzia a .  
Liczenie pieni dzy. Rozpoznawanie monet: 1 z , 2 z , 5 z . 
Wprowadzenie liczby 13 w ró nych aspektach.  
Wykonywanie pomiaru d ugo ci za pomoc  linijki.

21.1 „ " jak limak,  
„si" w imionach

Swobodne wypowiedzi o wio nie. 
Wprowadzenie liter „ ", „ ". Piosenka " limak".  
Pisanie wyrazów i zda .  
Rozró nianie spó g osek i samog osek. 
Zmi kczenia „si" w imionach.  
Praca z papieru i krepiny „Kolorowy limak".

Omówienie warunków ycia ro lin i zwierz t ( limaków). 
Przygotowanie dzienniczka obserwatora przyrody. 21.2 Poznajemy limaki

Wypowiedzi na temat wygl du i ycia limaków. 
Prezentacja multimedialna pod tytu em „ limak".  
Uk adanie wyrazów z rozsypanki wyrazowej. 
Podpisywanie cz ci limaka.  
Klasyfikowanie muszli.  
Uk adanie tre ci zada  do podanych dzia a . 
Opisywanie „O czym szumi  muszle?". 
Ilustrowanie opisu za pomoc  ruchu i gestu. 
Realizacja zabaw muzyczno-ruchowych „ limak".

Prezentacja w a ciwego zachowania si  w trakcie zabaw. 
Nauka przestrzeganie regulaminów i instrukcji. 

21. W wiecie 
limaków 21.3 Spotkanie  

z liczb  13

Wypowiedzi do ilustracji akwarium z rybkami. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12. 
Poznanie liczby 13 w ró nych aspektach. 
Uk adanie tre ci zadania do ilustracji. 
Dokonywanie zapisu do u o onych tre ci. 
Wykonywanie pomiaru d ugo ci za pomoc  linijki.  
Realizacja zabaw muzyczno-ruchowych „ limak".

Realizacja zabawy muzyczno-ruchowej „ limak".  
Nauka piosenki „W marcu". 
Wprowadzenie zabaw tanecznych: „Grosik", „Dwóm ta czy  
sie zachcia o", „Nie chce ci  zna ". 

Zaprojektowanie i wykonanie kompozycji p askiej „ limak". 
Wykonanie farbami obrazu na bazie barwnej plamy.

21.4 W k ciku 
przyrodniczym

Wypowiedzi dzieci na pytanie „Czego potrzebuj  
ro liny do prawid owego wzrostu"?  
Planowanie hodowli w ramach pracy grupowej. 
Utworzenie dzienniczka obserwatora przyrody. 
Uk adanie zda  z rozsypanki wyrazowej.  
Zapisywanie u o ony zda . 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 13. 

Dziwne przyj cie 
W limaczym tempie 
Wielkie gady kontra owadyZapoznanie z edytorem tekstu w tym klawiszem Enter.

21.5 Gry i zabawy 
matematyczne

Zabawa rytmiczna „Matematyczne pola". 
Uk adanie formu y matematycznej do wyniku. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Uk adanie z figur geometrycznych dinozaura. 
Porównywanie liczebno ci figur w parach. 
Ilustrowanie dzia a  w zakresie 13.

Próby onglowania dwoma przyborami „Dwa to sztuka". 
Doskonalenie umiej tno ci rzutnych „Pi ka, która leczy". 
Przygotowanie do udzia u w grach zespo owych „M y skie 
ko o".  
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21.1 21.2 21.3

Dziwne przyj cie W limaczym tempie Wielkie gady  
kontra owady

talerz, dezodorant, kawa ek gazety, 
kredk , rubokr t, chochl

karteczki z nazwami czynno ci; dla 
ka dej grupy kartk  A3 z narysowan  
muszl  limaka

du  misk , koc, wyka aczk

Uczniowie siedz  w kr gu. Na rodku 
k adziemy "nietypowe nakrycie sto u". 
Zadaniem dzieci jest wyobra enie sobie, e 
kto  zaprosi  je na przyj cie i przygotowa  
dla nich tak  zastaw . Jak zareaguj ?

Ró ne 
zastosowania 
przedmotów 

Jakie przyj cie mo na uzna  za udane? 

Komentarze s  
wskazane

Na przyk ad: talerz a obok niego 
dezodorant zamiast szklanki, kredka, 
rubokr t i chochla zamiast sztu ców, 

kawa ek gazety zamiast serwetki (lub inne 
przedmioty wymy lone przez nauczyciela).

Z innej 
perspektywy

Co porusza si  powoli? Dinozaury by y bardzo du ymi 
stworzeniami. Co jest równie du e jak 
dinozaury?

Dzielimy klas  (np. drog  losowania) na 
cztero- pi cioosobowe grupy. Od tej pory a  
do ko ca miesi ca dzieci b d  pracowa  
w a nie w tych zespo ach (bez mo liwo ci 
zamiany grup).

Kalambury w 
zwolnionym 
tempie

Powolna 
pogo

Przygotuj karteczki z nazwami czynno ci. 
Zadaniem dzieci b dzie przedstawienie 
wylosowanych hase  pozosta ym uczniom 
za pomoc  pokazywania. Musz  oni jednak 
porusza  si  bardzo powoli. 

Nauczyciel przygotowuje kilka przedmiotów 
(du a miska, koc, wyka aczka itp.). 
Uczniowie siedz  w kr gu. Ich zadaniem 
jest wymy lenie jak najwi kszej ilo ci 
zastosowa  dla ka dej z tych rzeczy.

Nietypowe 
nakrycie sto u

Dzieci siadaj  w grupach. Wspólnie 
zastanawiaj  si , kto móg  przygotowa  dla 
nich takie dziwne nakrycie, a nast pnie 
wymy laj  dla tej osoby nietypowe yczenia 
z okazji imienin.

Powoli do celu
Popro  dzieci, aby usiad y w wylosowanych 
na poprzednich zaj ciach grupach. Maj  to 
jednak zrobi  bardzo powoli, jak w 
poprzednim wiczeniu.

Przedmioty pozostaj  te same, ale teraz 
dzieci wyobra aj  sobie, e s  ma ymi 
owadami lub wielkimi dinozaurami. Czym 
b d  dla nich te obiekty widziane z innej 
perspektywy?

Podzia  na 
grupy

Wielkie gady 
kontra owady

Wprowadzenie
limaki wytwarzaj  ró ne muszle. S u  

one do ochrony ich mi kkich cia . 
Wyobra cie sobie, e w takiej muszli 
znajduje si  ma e mieszkanie limaka. Co 
mog oby si  w nim znale ?

Uczniowie wracaj  do swoich awek w 
parach w nast puj cy sposób: jedna osoba 
jest ma ym owadem a druga wielkim 
gadem. Owad ucieka przed gadem, ale 
dzieje si  to w zwolnionym tempie. 

yczenia dla 
gospodarza (w 
grupach)

Nowa muszla 
dla limaka 
(w grupach)

Zadanie dzieci polega na stworzeniu dla 
limaka muszli idealnej - takiej, w której 

mieszka oby si  mu wygodnie i 
bezpiecznie. Swoje pomys y zamieszczaj  
na kartkach A3 z narysowanymi muszlami.

Nauczyciel zapisuje na tablicy zdania:  
1. Lepiej jest by  wielkim gadem ni  ma ym 
owadem; 2. Lepiej jest by  ma ym owadem 
ni  wielkim gadem. Ka dy ucze  wybiera 
jedno ze zda  i uzasadnia swoj  decyzj .
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Powitaj dzieci siedz ce w kr gu piosenk . 
Dzieci piewaj  piosenk  „Witaj, jak si  masz". 
Kieruj  jej s owa kolejno do wszystkich dzieci.  

Powitanie 
Jak zdrabnia si  twoje imi ? Czy je lubisz? 
Dlaczego ludzie u ywaj  zdrobnie ?  
Spróbuj poda  zdrobnia e wyrazy 
wyposa enia naszej klasy. Czy nowe nazwy 
co  zmieniaj ?

Ucze : 
po wys uchaniu piosenki odpowiada na pytania 
dotycz ce jej tre ci,   
dzieli wyrazy na sylaby, 
wyodr bnia w wyrazach spó g oski i samog oski, 
pisze liter  „ " w izolacji i w wyrazach,  
zwija krepin  na wzór muszli limaka.

Ustaw dzieci w parach. 
Popro  by wyci gn y przed siebie praw  r k .  
Nast pnie by obrysowa y r k  praw  stron  cia a kolegi.  
Zwró  uwag  by wiczenie to zosta o powtórzone lew  r k .

Prawa r ka, lewa r ka

Rozdaj dzieciom kartki papieru. 
Dzieci stoj c k ad  kartki przed sob . 
Wydaj polecenie by stan y obok kartki najpierw z jednej,  
a potem z drugiej strony.

Kartka na pod odze

drukowane litery „ ", „ ",  
pisane litery „ ", „ ",  
wiec , kawa ki wiecy do "rysowania", 

bia e kartki papieru,  
zagadk , piosenk  „ limak",  
bibu k , plastelin , farb ,  
kolorowy papier,  
instrumentaln  wersj  piosenki „ limak"

Zadaj dzieciom zagadk  „Ma dwa rogi, nie ma nóg. Szed by 
szybko, gdyby móg ”. Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi dzieci 
s uchaj  piosenki o limaku. Zadaj dzieciom pytania do piosenki. 
Nast pnie popro  by uzupe ni y zdania: „ limak, limak poka ...”,  
„Je li zechcesz dam ci ..”. Dzieci licz  sylaby w s owie „ limak".   

limak, limak poka  
rogi... 21. 1 „ "  

jak limak
Dzieci odgaduj , jaki kwiatek ukry  si  w s owie „ limak".  
Rozdaj dzieciom bibu ki. Nast pnie za piewaj piosenk  o limaku. 
Dzieci maj  za zadanie kre li  w powietrzu, trzyman  w r ce 
bibu k , leniwe ósemki. piewaj c piosenk , tocz  kulk   
z plasteliny po blacie awki. 

Leniwe ósemki 
i limak

kolorowy papier,   
krepina, 
klej, 
farby.

Zadaj pytania kierunkowe. Dzieci opisz  liter  „ ”, „ ”, jej wygl d, 
podobie stwo, elementy sk adowe. Za piewaj piosenk  pisz c 
jednocze nie litery „ ”, „ ”. Dzieci powtarzaj  wiczenie równie  
piewaj c. Nast pnie pisz  liter  „ ” wiec  na bia ej kartce,  

by potem móc j  pomalowa   farbami.

wieca i farby

Dy urny gasi wiat o. Dzieci siadaj  w kole na dywanie. 
Obserwuj  w skupieniu p omyk wieczki, która stoi w rodku 
kr gu.  Wyja nij dzieciom, e podobno temu, kto umie si  
wpatrywa  w p omyk uwa nie,  opowiada niekiedy ciekawe 
historie.

wiczenia relaksuj ce

Odtwórz dzieciom instrumentaln  wersj  piosenki „ limak". 
W tym czasie dzieci wykonaj  limaka z kolorowego papieru  
i krepiny. 

Kolorowy limak zamie :  
drukowane litery „ ”, „ ”,  
pisane litery  „ ”, „ ”,  
model wyrazu: 
„ limak",„Zo ka", „Zosia".

„Nasz elementarz", strony 4 i 5. napisz litery „ ", „ "  
i imiona z liter  „ ".

przepisz  z „Naszego elementarza"  
ze strony 4 do zeszytu wszystkie 
imiona z liter  „ ",  
u ó  ze znalezionymi wyrazami zdania, 
przynie  zdj cia i ilustracje limaków.

Popro  by dzieci w „Naszym elementarzu" odszuka y wyrazy z „ ”, 
a tak e takich w których piszemy „si”. Nast pnie wraz z dzie mi 
rozró nij w znalezionych wyrazach spó g oski od samog osek. 
Podziel wyrazy na sylaby. Zadaj dzieciom pytanie: „Jak brzmi  
zdrobniale ich imiona?", „Po egnaj dzieci piosenk  „ limak".

Poszukiwania „ ” i „si” 
Po egnanie
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Dzieci poruszaj  si  po sali w rytm dowolnej muzyki.  
Co jaki  czas spraw by nast pi a przerwa w muzyce. Wtedy dzieci  
b d  wita  si , podawa  sobie d onie, "przybija  pi tk ', dotykaj c 
si  przy tym nosami, czo ami, stopami.

Powitanie
O czym marzy limak? 
Wyobra  sobie, e jeste  limakiem w g stej 
trawie. Opisz co widzisz.

Ucze : 
uk ada wyrazy z rozsypanki literowej,  
uk ada tre  zdania z rozsypanki wyrazowej,  
rysuje ilustracj  do podanego dzia ania, 
nazywa cz ci cia a limaka, 
opisuje s owami wygl d muszli.Ustaw dzieci w kr gu z wyj tkiem jednego które ma za zadanie 

sta  w kr gu i mówi  „Tak to ja, limak ma y, nosz  domek swój 
wspania y. Zawsze go przy sobie mam, spacerowa  nie chc  sam. 
Lubi , gdy kto  przy mnie jest. Wi c zapraszam ciebie ...” 
Wywo ane dzieci chwytaj  si  za r ce i zwijaj  domek limaka.

limak w kr gu

Odtwórz dzieciom prezentacj  multimedialn  o limakach.  
Dokonaj wraz z dzie mi porównania informacji zawartych  
w prezentacji z informacjami zawartymi w "Naszym elementarzu",  
a tak e z tymi przyniesionymi z domu.  

Ranking limaczych 
pi kno ci

zdj cie limaka winniczka, wyrazy 
nazywaj ce poszczególne cz ci 
limaka, gips, wazelin ,  zdania  

z tre ci  o muszelkach, rozsypank  
zdaniow  dla ka dego dziecka, 
prezentacj  o limakach, kartki  
z nazwami cz ci cia a limaka, 
ró nego rodzaju muszle.

Udost pnij dzieciom kartki z wyrazami cz ci cia a limaka. 
Dzieci odczytuj  wyrazy. Nast pnie umieszczaj  w odpowiednim 
miejscu na zdj ciu. Wyrazy "g owa" i "noga" maj  za zadanie 
u o y  z rozsypanki literowej.  

Czy limak ma nogi?
21.2 Poznajemy 

limaki
Poka  dzieciom ró ne rodzaje muszli. Dokonaj z nimi porównania 
ich kszta tu i wielko ci. Nast pnie popro  dzieci o sklasyfikowanie 
muszli ze wzgl du na wielko , kolor i pochodzenie. 

Przyjrzyjmy si   
domkowi limaka

muszle, zdj cia i informacje  
o limakach. 

Podaj dzieciom instrukcj  wykonania zadania. Dzieci uk adaj  
zadania o muszlach z rozsypanek zdaniowych. Nast pnie 
wykonuj   rysunek w zeszycie do wybranego zadania 
matematycznego.

Zdania matematyczne

Udost pnij dzieciom muszle. Dzieci wybieraj  dowoln  muszl   
i smaruj  j  wazelin . Nast pnie odciskuj  j  w gipsie. Gipsowa muszla

Dzieci siedz  w kr gu. Przyk adaj  do ucha muszl  i próbuj  
opisa  tylko za pomoc  ruchu i gestów, co us ysza y. "O czym szumi  

muszle"?
umie : zdj cie limaka 
winniczka, wrazy: „muszla", 
„czu ki", „g owa", „noga", „oczy", 
napisz dzia ania: 5 + 6 =..., 
4 + 7 =..., 
9 - 2 =..., 
10 - 6 =....

"Nasz elementarz" strona 10 i 11. zapisz dzia ania matematyczne na 
dodawanie i odejmowanie  
w zakresie 12, wykonaj rysunek 
ilustruj cy tre  zadania,  
zapisz uporz dkowane zdania 
tworz ce tre  zadania.

wykonaj rysunek do podanego 
dzia ania: 6 + 6 = ... .

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ". Dzieci 
ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz ze s owami 
„Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci do mych r k”.

Po egnanie
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Zainicjuj powitanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ". Dzieci ustawione 
w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz ze s owami „Iskierk  
przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci do mych r k”.

Powitanie
Dlaczego ludzie mówi , e liczba 13  
przynosi pecha? 
Jaka liczba jest dla ciebie szcz liwa  
i dlaczego? 
Czy s  twoim zdaniem smutne liczby  
i weso e liczby?

Ucze : 
pisze kszta tnie i starannie zdania, 
rozwi zuje zadania tekstowe, 
przelicza elementy zbiorów w zakresie 12, 
odmierza d ugo  za pomoc  linijki, 
wycina paski o podanej d ugo ci. Posad  dzieci w kr gu na dywanie. Zaprezentuj zas oni t , 

ponumerowanymi do 12 kwadratami, ilustracj . Dzieci podaj  
dzia ania, którego wynik jest na okienku. Otwieraj  okienka. 
Odgaduj  co przedstawia ilustracja. Nast pnie ka de kolejne 
dziecko powtarza te czynno ci, a  ilustracja zostanie ods oni ta. 

Magiczne okienka

Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci na temat ods oni tej 
ilustracji. Dzieci licz , ile rybek jest w akwarium. Odpowiadaj  na 
pytanie „Których rybek jest mniej, a których wi cej"? Podaj  jakich 
rybek w akwarium jest tyle samo, a tak e na ilu kamieniach s  
limaki, a na ilu ich nie ma.

Rybki, limaki, kamienie 
ile ich jest?

ilustracj  akwarium zas oni t  
ponumerowanymi do 12 kwadratami,  
kartoniki z liczbami i znakami  
matematycznymi,  
rybki - liczmany,  
dwie szarfy. 

Wprowad  liczb  13 wed ug „Etapów wprowadzania liczb". 
Wykonaj z dzie mi wiczenia praktyczne w rozk adaniu liczby 13 
na dziesi tki i jedno ci. 

Ciekawa liczba 
21.3 Spotkanie  

z liczb  13
Przeprowad  zabawy matematyczne w kr gu. Dzieci losuj  
kartoniki z liczbami w zakresie 13 i znaki matematyczne.   
Uk adaj  dzia ania i je zapisuj . Podaj  poprawny wynik 
zapisanych dzia a .

Tajemnicza cyfra 13

patyczki od lodów,  
kolorowy papier 
no yczki,  
klej,  
linijk .

Pole  dzieciom w parach wykonanie zadania z „Naszego 
elementarza". Dzieci podaj  wyniki dzia a . Sprawdzaj  
poprawno  wykonania oblicze .

Pracujemy w parach

Umie  na tablicy ilustracje rybek. Nast pnie dzieli je na dwa 
zbiory. Pole  by dzieci u o y y tre  i dzia anie do przedstawionej 
na tablicy ilustracji. Wybran  wspólnie tre  nast pnie zapisuj   
i ilustruj  w zeszycie.

Rybki i matematyka

Dzieci mierz  za pomoc  linijki d ugo ci pasków na rysunku 
(„Nasz elementarz", strona numer 9). Wycinaj  paski takiej samej 
d ugo ci. Roluj  je i przyklejaj  do patyczka od lodów.

limak na patyczku  
od lodów

umie :  
cyfr  13 i rybki - liczmany.

„Nasz elementarz", strona 8 i 9. zapisz tre  zadania, 
wykonaj ilustracj  do zadania.

Jedno dziecko jako limak stoi w rodku kr gu i mówi: „Tak to ja, 
limak ma y, nosz  domek swój wspania y. Zawsze go przy sobie 

mam, spacerowa  nie chc  sam, lubi , gdy kto  przy mnie jest. 
Wi c zapraszam ciebie ...".  
Wywo ane dzieci chwytaj  si  i zwijaj  w domek limaka. 

To ja limak
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Pole  by dzieci porusza y si  po sali w rytm muzyki. Na pauzie 
zatrzymuj  si . Wymie  ro lin  typu: kaktus, drzewo, szczypior, 
któr  dzieci b d  na ladowa  w przerwie muzyki. 

Powitanie z kaktusem, 
drzewem i szczypiorem Czy pracuj c w grupie mo na wi cej ni  

samemu? Dlaczego? 
Gdyby  by  ro lin , o co prosi by  ludzi? 
Które ro liny s  najbardziej po yteczne? 
Czym si  ró ni  ro liny od zwierz t?

Ucze : 
odpowiada na pytania do wys uchanego tekstu, 
wymienia czynniki potrzebne do wzrostu ro lin, 
dodaje i odejmuje w zakresie 13, 
uk ada zdanie rozsypanki wyrazowej, 
pisze starannie zdanie, 
wspó pracuje w grupie.

Dzieci siedz  w kr gu na dywanie. Zaprezentuj rysunki dwóch 
kwiatów: jednego wie ego, kwitn cego i drugiego zgi tego, 
usychaj cego, po ó k ego. Dzieci odpowiadaj  na pytanie:  „Co si  
wydarzy o, e te ro liny tak inaczej od siebie wygl daj ?",  „Czego 
potrzebuj  ro liny do prawid owego wzrostu?".

wie y kwitn cy, czy 
zgi ty, usychaj cy?

Przeczytaj opowiadanie  „Dbamy o ro liny".  
Zadaj pytania do tekstu. Dzieci odpowiadaj  na pytania, 
jednocze nie inicjuj c rozmow  o tym, jakie chcia yby hodowa  
ro liny?

Czy chcesz hodowa  
ro liny?

karteczki z dzia aniami 
matematycznymi w zakresie 13  
dla ka dego dziecka, 
rozsypank  wyrazow  „Dbamy  
o ro liny" dla ka dego dziecka, 
dzienniczki badacza przyrody, 
arkusz szarego papieru, 
ilustracje dwóch kwiatów.

Dzieci losuj  karteczki z dzia aniami w zakresie 13.  
Wynik b dzie decydowa  o przyznaniu dzieci do grup. Magiczne karteczki

21.4 W k ciku 
przyrodniczym

Zaplanuj z dzie mi hodowl . Podziel pomi dzy dzieci obowi zki. 
Nast pnie pozwól by one mi dzy sob  ustali y, jakie materia y  
s  niezb dne do za o enia hodowli i kto jest odpowiedzialny  
za ich dostarczenie.

Nasza w asna hodowla

trzy „bu ki"  
(weso , smutn , rozgniewan ).

Dzieci siedz  w kr gu na dywanie. Wspólnie zastanawiaj  si ,  
jak zapisywa  prowadzone obserwacje: zdj cia, rysunki, mierzenie 
za pomoc  linijki wysoko ci ro lin, nazywanie cz ci z jakich 
ro lina si  sk ada. Zapisz pomys y dzieci na arkuszu szarego 
papieru. Zaprezentuj „gotowe" dzienniczki badacza przyrody.

Burza mózgów

Dzieci opowiadaj , o tym, co im si  uda o, a co nie. Czy ka dy by  
wys uchany, czy nikomu nie przerywano, czy z czyjej  wypowiedzi 
si  nie na miewano? Dzieci okre laj  swoje samopoczucie, 
wybieraj c jedn  z trzech „buziek" (weso a, smutna, rozgniewana).

Jak si  czujesz?

Dzieci uk adaj  z rozsypanki wyrazowej zdanie: „Dbamy o ro liny". 
Nast pnie zapisuj  je w zeszycie i wykonuj  ilustracje. Dbamy o ro liny 

- zapisane!
zapisz zdanie „Dbamy o ro liny". „Nasz elementarz", strona 6 i 7. u ó  i przepisz zdanie  

z rozsypanki wyrazowej  
„Dbamy o ro liny",  
wykonaj ilustracj  do zapisanego 
zdania.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ". Dzieci 
ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz ze s owami 
„Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci do mych r k”.

Po egnanie
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Posad  dzieci w kr gu na dywanie. Za piewaj wspólnie piosenk  
„Witaj, jak si  masz". Skieruj jej s owa kolejno do wszystkich 
dzieci.  

Powitanie
Co by by o, gdyby ci g liczbowy ko czy  si  
na 13? 
Jak inaczej mo na by nazwa  dodawanie  
i odejmowanie? 
Jakimi innymi znakami mo na by zast pi  
znak „-" i znak „+"?

Ucze : 
dodaje i odejmuje w zakresie 13, 
uk ada tre  do podanej formu y matematycznej, 
nazywa figury geometryczne, 
uk ada z figur geometrycznych dinozaura, 
dokonuje oblicze  pieni nych, 
pisze starannie cyfry i dzia ania matematyczne.

Podziel sal  na 4 pola. Ka demu polu przypisz jedn  liczb  10, 11, 
12, 13. Gdy dzieci us ysz  muzyk , poruszaj  si  rytmicznie  
po wszystkich polach. Na przerw  w muzyce  zatrzymuj  si   
w „jakim " polu i wymy laj  przyk ady formu y matematycznej, 
której wynikiem jest numer tego w a nie pola.

Matematyczne pola

Pole  by dzieci rozwi za y zadania z „Naszego elementarza".  
Maj  za zadanie dokona  oblicze  pieni nych. Nast pnie 
dzia ania zapisuj  w zeszycie.

Liczenie pieni dzy

figury geometryczne dla ka dego 
dziecka w „Figurowym pudle", 
kartki dla ka dego dziecka z liczbami.

Dzieci z „Figurowego pud a" odliczaj  dla siebie 13  figur 
geometrycznych. Uk adaj  z nich dinozaury. W parach zadaj   
sobie pytania dotycz ce tych uk adanek:  „O ile masz wi cej 
trójk tów ode mnie?”, „O ile masz mniej kwadratów ode mnie?”.

Dinozaur z kartoników
21.5 Gry i zabawy 

matematyczne  
Dzieci siedz  w kr gu. Rozdaj ka demu dziecku kartoniki  
z liczbami od 9 do 13, które k ad  przed sob .  Umów si ,  
e ich  prawa r ka oznacza dodawanie, a lewa odejmowanie. 

Ka de dziecko po kolei z kartonikiem. Je li podnosi praw ,  
to pozostali uk adaj  przyk ad, którego wynikiem jest ta liczba.

Dodajemy i odejmujemy

kartoniki z cyframi od 9 do 13.

Dzieci poruszaj  si  po klasie z kartonikami liczbowymi od 9 do 
13. Na umówiony sygna  zatrzymuj  si .  W czasie pauzy podaj  
dzieciom dowoln  liczb , w odpowiedzi na któr  one z kolei podaj  
przyk ady, w których wyst puje ich liczba. Wynikiem ko cowym 
zawsze b dzie liczba podana przez ciebie.

Podaj przyk ad

Dzieci zapisuj  na kartkach formu y matematyczne i k ad   
je na rodku kr gu na dywanie. Wybrane dziecko losuje kartk   
z formu  i uk ada tre , która wi e si  z dinozaurami. 

Wylosowany dinozaur

Pole  by dzieci wybrane przyk ady formu  matematycznych 
zapisa y w zeszycie i wykona y do nich ilustracje. Formu y matematyczne „Nasz elementarz", strona 14 i 15. zapisz tre  zadania do wybranej 

formu y matematycznej i wykonaj 
ilustracj .

Podsumuj zaj cia pytaniem „Co chcia by  powtórzy   
z dzisiejszych zaj ?". Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  
„Iskierk ". Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni 
wraz ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj 
wróci do mych r k”.

Po egnanie
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Wprowadzenie litery „ ", „ ".  
Wyró nianie w tek cie i pisanie wyrazów z „ ", „ ", „ni", „ ". 
Pisanie poznanych liter i ich po cze  z innymi.  
Czytanie ze zrozumieniem tekstu.  
Czytanie i pisanie wyrazów, sylab i zda . 

Wprowadzenie liczby 14 w ró nych aspektach. 
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 14. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Uk adanie tre ci do ilustracji i zapisywanie dzia a .  
Uk adanie z figur z tangramów. 
Uzupe nianie obrazków w sudoku. 

22.1 „ " jak s o   
i „ni" jak niebo

Wprowadzenie litery „ ". Piosenka "S o ".  
Pisanie wyrazów i zda .  
Rozró nianie spó g osek i samog osek. 
Zmi kczenia „ni" w wyrazach.  
Zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki "S o ". 

wiczenia oddechowe. 

Nazywanie zjawisk atmosferycznych. 
Omówienie zasad zachowania si  podczas zmian pogody. 
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat koni. Poznanie 
zasad bezpiecze stwa w kontaktach ze zwierz tami.   
Poszukiwania oznak wiosny. 

22.2 Konie i liczba 14

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat koni.  
Omówienie zasad bezpiecze stwa w kontaktach 
ze zwierz tami. 
Prezentacja tematyczna, 
Poznanie liczby 14 w ró nych jej aspektach, 
Opowie  ruchowa „Na ko skim grzbiecie", 
Wykonanie zabawki - konika wed ug instrukcji.

Omówienie szczegó ów dotycz cych pracy reportera. 
Przeprowadzenie wywiadu nauczyciela z dzie mi. 

22. Wiosna tu , tu
22.3 Zabawy 

matematyczne

Uk adanie i rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Powtórzenie wiadomo ci - figury geometryczne. 
Zabawy manipulacyjne na tangramach.  
Uk adanie trójk ta z tangramu.  
Sudoku - uzupe nianie brakuj cych obrazków. 
Ilustrowanie dzia a  matematycznych - zakres 14. 
Zabawa ruchowa „Podaj przyk ad".

Nauka piosenki „S o ", „ rebaki", „Idzie wiosna".  
Gra na instrumentach perkusyjnych. 
Realizacja zabaw muzyczno-ruchowych. 

Wykonanie zabawki - konika - wed ug podanej instrukcji. 
Ilustrowanie farbami akwarelowymi sceny z wiersza 
„Marzec". 

22.4 „ " jak rebak,  
„zi" jak ziarno

Wprowadzenie litery „ ", 
Piosenka „ rebak", 
Pisanie wyrazów,  
Rozró nianie spó g osek i samog osek. 
Zmi kczenia „zi" w wyrazach.  
Zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki „ rebaki". 
Cechy ssaków i ptaków.  
Zabawa ruchowa „Matki i ich dzieci". 

Wskazówki w ciemno ci 
Pomocni czworono ni 
Na marcow  pogodDoskonalenie umiej tno ci pos ugiwania si  klawiatur  

(samodzielne korzystanie z klawiszy: Spacja, Backspace, 
Delete, Shift, Caps Lock, Enter oraz klawiszy literowych). 22.5 Spotkanie z wiosn

Swobodne wypowiedzi na temat oznak wiosny. 
Wiersz Zofii Lorek „Marzec".  
Omówienie ciekawostek z praca reportera. 
Poszukiwanie oznak wiosny.  
Praca plastyczna "Ilustracja do wiersza Marzec". 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 14.  
Nauka piosenki „Idzie marzec".  
Instrumentalizacja piosenki. 

„Wiosno, hej..." -marsz z podbieganiem w terenie. 
Zabawy rzutne i balansowanie ró nymi przedmiotami - 
chwytanie pi ki, rzucanie do celu. Zabawy ruchowe  
i improwizacje taneczne do piosenek mówi cych o zdrowiu. 
Opowie  ruchowa „Na ko skim grzbiecie" 
(PP 10.2) b, 10.2) a, 10.4))
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22.1 22.2 22.3

Wskazówki w 
ciemno ci

Pomocni 
czworono ni

Na marcow  pogod

stoper, opaski na oczy (komplet dla 
jednej dru yny)

arkusze szarego papieru (po jednym dla 
ka dej dru yny), stare gazety

Przeczytajcie wspólnie jeszcze raz 
czytank  ze str. 16-17 "Naszego 
Elementarza". Jak Piotrek dogaduje si  z 
koniem? W jaki sposób wydaje mu 
komendy?  

Wprowadzenie

Co mo na zobaczy  na niebie?

Wprowadzenie

Uk adamy w klasie krótki slalom. 
Cz onkowie poszczególnych grup b d  
musieli pokona  go z zamkni tymi oczami. 
Zadbaj o bezpiecze stwo dzieci w trakcie 
wykonywania wiczenia.

Okrycie 
wielofunkcyjne

Pierwsza osoba podaje imi , druga 
nazw  zwierz cia. Trzecia wymy la 
zdanie zawieraj ce obydwa te wyrazy itd.

Co mo e s u y  do ochrony? 
(Uzupe nijcie zdanie "... chroni nas 
przed...")

Zespo y wybieraj  "podpowiadacza", który 
jako jedyny ma odkryte oczy i udziela 
pozosta ym wskazówek. Slalom dzieci 
pokonuj  pojedynczo, jednak mo esz 
zmierzy  dru ynowy czas pokonania toru.

Wprowadzenie

Praca w 
grupach

Wiemy ju , e ludzie pomagaj  zwierz tom, 
np. zim  buduj  karmniki dla ptaków. Ale 
zwierz ta pomagaj  te  ludziom. 
Przyk adem na to jest hipoterapia. W jaki 
jeszcze sposób czworonogi nas wspieraj ? 

Przyjrzyjcie si , jak  pogod  zaobserwowali 
w marcu bohaterowie "Naszego 
Elementarza" (str. 26). Co oznacza 
powiedzenie "W marcu jak w garncu"? Jak 
przygotowa  si  na marcow  pogod .

Slalom w 
ciemno ci

Jakie s  odczucia dzieci po wykonaniu 
wiczenia? Czy atwo by o porusza  si  z 

zamkni tymi oczami? Jakie wskazówki by y 
najbardziej pomocne? Co by o trudne? A co 
by o trudne dla "podpowiadaczy"?

Mapa my li
Na jednej cz ci tablicy zapisz wszystkie 
pomys y dzieci (jak w burzy mózgów), 
nast pnie spróbujcie wspólnie stworzy  na 
podstawie tych notatek map  my li. 

Jak mog oby wygl da  okrycie wierzchnie 
(kurtka, p aszcz) idealnie przystosowane do 
marcowej pogody? Z czego musia oby by  
zrobione, jakie elementy powinno 
zawiera ?

Z zakrytymi 
oczami

Plan pracy na 
najbli sze 
zaj cia

lepiec i 
przewodnik

Dzieci dobieraj  si  w pary. Jedna osoba 
zas ania sobie lub zamyka oczy, druga 
b dzie za r k  oprowadza  j  przez 5 minut 
po np. boisku szkolnym. Po tym czasie 
nast puje zamiana ról.

Uczestnicy pracuj  w grupach. Najpierw 
podczas burzy mózgów wymy laj , jak 
powinno wygl da  idealne ubranie na 
marcow  pogod , nast pnie wybieraj  
najlepsze pomys y. 

Omówienie 
wiczenia

Budowa 
zaufania

"Przewodnik" musi zadba  o to, by 
"niewidomy" bezpiecznie pozna  napotkane 
elementy otoczenia, opowiada o tym, co 
znajduje si  woko o, zach ca do dotykania 
ró nych rzeczy.  

Do dyspozycji dru yn b d : arkusz szarego 
papieru oraz stare gazety. Pozosta e 
materia y dzieci b d  musia y przynie  z 
domu, jednak lepiej, aby by y to atwo 
dost pne przedmioty np. puszki, kartony itd. 



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci
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Posad  dzieci w kr gu na dywanie. Za piewaj piosenk  "Witaj, jak 
si  masz", kieruj c jej s owa kolejno do wszystkich dzieci.  Powitanie

Jak wygl da by s o  bez tr by? 
Co by by o, gdyby konie mia y tr by? 

Ucze : 
po wys uchaniu piosenki odpowiada na pytania, 
dzieli wyrazy na sylaby, 
wyró nia w wyrazach spó g oski i samog oski, 
pisze liter  „ " w izolacji i w wyrazach.

Zapro  dzieci do wspólnej zabawy w „Boogie-woogie'", w której 
kilkakrotnie powtarzaj  zwrotki piosenki z yw  gestykulacj . 
Zwró  uwag  by rozpocz y gestykulacj  od prawej,  
a zako czy y na lewej nodze. 

Boogie-woogie

Ustaw dzieci w szeregu. Nast pnie wydaj komendy: 
„w lewo zwrot",  „w prawo zwrot",  „w ty  zwrot",  „naprzód marsz".  
Zadaniem dzieci jest wykonanie polece .

Klasowa musztra

drukowane litery „n", „ ", pisane litery 
„ ", „ ", s omki dla ka dego dziecka, 
piosenk  „Boogie -woogie", piosenk  
„S o ", woln  muzyk  do ta ca s oni.

Przeczytaj dzieciom zdania: „S o ce mocno wieci”, „Zas o  okno”. 
Dzieci odnajduj  ukryte w nich zwierz . Nast pnie po wys uchaniu 
piosenki „S o " odpowiadaj  na pytania dotycz ce jej tre ci. Tupi  
tyle razy, ile sylab jest w kolejnych s owach: „s o ”, „ko ”, „d o ”. 
Zamieniaj  pierwsz  liter  w s owie „s o ” na „d”.

Poszukiwania zwierz t
22.1  jak s o  i ni 

jak niebo
Pole  powolny spacer po sali na czworakach. Dzieci wyobra aj  
sobie, e jedna r ka jest tr b . Sk adaj  palce razem i podnosz  
tr b  ró ne lekkie przedmioty, unosz c je jak najwy ej. Robi  to 
samo drug  r k . piewaj  piosenk  o s oniu i kiwaj  rytmicznie 
g owami. piewaj , ruszaj c rytmicznie d o mi przy g owie (uszy).

Stado s oni w klasie

kubek na wod .

Napisz na tablicy liter  „ ". Za piewaj piosenk  o s oniu. 
Zach  dzieci do napisania prezentowanej litery na wzorze.  
Powtarzaj z dzie mi wiczenie piewaj c piosenk . 

S o  i jego literka „ "

Rozdaj rurki i kubki z wod . Pole  by dzieci nabiera y nosem du o 
powietrza. Nast pnie wydmucha y je przez rurk  do kubka z wod . U ywamy tr by 

jak s onie!

Pole  przeczytanie tekstu ze zrozumieniem. Nast pnie dzieci 
wyszukuj  i podkre laj  w tek cie wyrazy z „ " i „ni". 
Przepisuj  wyrazy do zeszytu. Wspólnie wyró niaj  samog oski  
i spó g oski w przepisanych wyrazach.

Poszukiwania „ " i „ni" umie :  
drukowane litery „n", „ ", 
model wyrazu „s o " i „niebo", 
napisz litery „n", „ ".

„Nasz elementarz", strona 16 i 17. napisz wyrazy z „ " i „ni".

u ó  i napisz dwa zdania z wyrazami  
z liter  „ ".

Wspólnie z dzie mi w rytm wolnej muzyki wykonuj taniec s oni, 
wymachuj  energicznie tr b . Na podany sygna  s onie kl kaj   
i odpowiadaj  "tr bi co" na pytanie: „Jak si  dzisiaj bawi y cie?". 

Po egnanie
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Posad  dzieci w kr gu na dywanie. Podaj dzieciom temat dnia na 
ucho. Dzieci kolejno przekazuj  sobie podane has o. Ostatnia 
osoba podaje je na g os: „lubimy konie".

Powitanie
Jak wygl da by ko  ze skrzyd ami? Czy 
umia by lata ? Czy mo na by go dosiada ? 
Co powiedzia yby konie, gdyby mog y mówi ? 
Dlaczego konie yj  w stadach?

Ucze : 
wypowiada si  swobodnie na temat koni, 
pisze starannie wyrazy, 
przelicza elementy zbiorów w zakresie 14, 
wykonuje zabawk  - konika wed ug instrukcji, 
recytuje rytmicznie wyliczank . Zainicjuj wypowiedzi dzieci na temat koni i zasad bezpiecze stwa 

w kontaktach ze zwierz tami na podstawie obejrzanej prezentacji, 
zdobytych informacji, przyniesionych zdj  i zdobytych 
do wiadcze .

Prezentacja 
multimedialna

Pole  by dzieci samodzielnie przeczyta y tekst o koniach. 
Nast pnie wymieni y „imiona" poznanych koni i zapisa y  
je w zeszycie.

Jak masz na imi ?

karteczki z liczbami w zakresie 14,  
karteczki ze znakami matematycznymi.

Wprowad  liczb  14 wed ug „Etapów wprowadzania liczb".  
Przeprowad  wiczenia praktyczne w rozk adaniu liczby 14  
na dziesi tki i jedno ci. 

Tajemnicza liczba 14 
22.2 Konie  
i liczba 14

Posad  dzieci w kr gu. Z wylosowanych kartoników z liczbami  
w zakresie 14 i znakami matematycznymi dzieci uk adaj  dzia ania 
i nast pnie podaj  poprawny wynik.

Zaczarowane kartoniki

zdj cia koni,   
informacje o koniach,  
we n ,  
skarpetki,  
guziki,  
nici, 
drucik,  
kijek,  
wat .Podziel dzieci na cztery grupy.  Pierwsza grupa recytuje w rytmie 

marszowym, druga kl ska j zykami, trzecia pstryka palcami, 
czwarta klepie d o mi o uda. W tym samym czasie podaj tekst 
wyliczanki „Jedzie kareta, dzwonek dzwoni. Zgadnij panie, ile 
koni? ".

Jedzie kareta, dzwonek 
dzwoni...

W grupach dzieci przygotowuj  materia y do wykonania zabawki. 
cz  poszczególne elementy wed ug instrukcji. W efekcie 

powstaj  wspania e koniki. 
Stado koni

Opowied  dzieciom histori  o tym co nale y zrobi  ruszaj c  
na wypraw . Dzieci ruchem na laduj  proponowane czynno ci: 
ubieraj  si , id  do stajni, siod aj  konia...

"Na ko skim grzbiecie" napisz cyfr  14. „Nasz elementarz", strona  
17, 18 i 19.

wypisz „imiona" poznanych koni. 

napisz dwa zdania o koniu, którego 
dzisiaj pozna e . 
 
 
 

Ustaw dzieci w kr gu. Pole  by wyrecytowa y wyliczank , tupi c 
jednocze nie nogami. Nast pnie dzieci odpowiadaj  na pytanie: 
„Jedzie kareta, dzwoni dzwonek, jaki mia e  dzionek?".

Po egnanie
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Podaj jednemu dziecku temat dnia na ucho. Pozosta e dzieci 
siedz  w kr gu na dywanie. Podane has o przekazuj  sobie 
kolejno na ucho. Ostatnia osoba podaje g o no has o dnia, które 
brzmi „tangram".

Powitanie
Dlaczego lubisz matematyk ? 
Czy jest mo liwy wiat bez liczb? 
Dlaczego ludzie my l ? 

Ucze : 
dodaje i odejmuje w zakresie 14, 
uk ada tre  do podanej formu y matematycznej, 
uk ada trójk ty z tangramu, 
uzupe nia brakuj ce obrazki w sudoku, 
pisze starannie cyfry i dzia ania matematyczne.Przeka  ka demu dziecku model tangramu, z którego b d  

wycina  elementy. Dzieci wskazuj  boki kwadratu i wierzcho ki 
trójk tów.

Tangram

Podziel dzieci w pary. 
Dzieci buduj  w parach kwadraty z 2 i 4 ró nych trójk tów. 
Uk adaj  trójk t z dwóch tangramów. Licz , z ilu cz ci go u o y y. 

Magiczne trójk ty

model pangramu dla ka dego dziecka,  
tabele do sudoku dla ka dego dziecka.

Rozdaj dzieciom kartoniki liczbami od 9 do 14. Dzieci siedz   
w kr gu, a przed ka dym le   kartoniki z liczbami. Prawa r ka 
oznacza dodawanie, lewa odejmowanie. Ka dy po kolei podnosi 
r k  z kartonikiem liczbowym. Je li podnosi praw , to pozostali 
uk adaj  przyk ad, którego wynikiem jest ta liczba. 

Matematyczny kr g
22.3  Zabawy 

matematyczne  
Dzieci poruszaj  si  po klasie z kartonikami liczbowymi od 9  
do 14. Na umówiony sygna  zatrzymuj  si . W trakcie pauzy  
podaj dowoln  liczb . Dzieci podaj  przyk ad, w którym wyst puje  
ich liczba, a wynikiem ko cowym b dzie liczba podana przez 
Ciebie.

Powiedz przyk ad

po 4 obrazki: psów, kotów, owiec, 
winek.

Dzieci uk adaj  obrazki zwierz t tak, jak pokazano na rysunku  
w „Naszym elementarzu". Uzupe niaj  brakuj ce obrazki tak, aby 
w ka dym kwadracie obrazek jednego zwierz tka pojawi  si  raz.  
Nast pnie w parach uk adaj  obrazki na ró ne sposoby, zgodnie  
z t  sam  zasad .

Sudoku

Dzieci zapisuj  na kartkach formu y matematyczne i k ad  je na 
rodku kr gu na dywanie. Wybrane dziecko losuje kartk   

z formu  i uk ada jej tre .
Losowanie formu

Pole  by dzieci zapisa y w zeszycie wybrane przyk ady formu y 
matematycznej, a nast pnie j  zilustrowa y. Formu a matematyczna 

zamkni ta w zeszycie
„Nasz elementarz" strona 23. zapisz i zilustruj tre  zadania do 

wybranej formu y matematycznej. 

u ó  z tangramu dowolne obrazki.

W ramach podsumowania zaj  zadaj pytanie „Co chcia by  
powtórzy  z dzisiejszych zaj ?". 
Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ". Dzieci 
ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz ze s owami 
„Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci do mych r k”.

Po egnanie
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Posad  dzieci w kr gu. Za piewaj piosenk  „Witaj, jak si  masz". 
Skieruj jej s owa kolejno do wszystkich dzieci.  Powitanie

Któr  liter  najtrudniej jest napisa ? Któr  
cyfr  najtrudniej jest napisa ? 
Co by o najzabawniejsze na dzisiejszej lekcji? 

Ucze : 
po wys uchaniu piosenki odpowiada na pytania 
dotycz ce jej tre ci,  
dzieli na sylaby wyrazy,  
wyodr bnia w wyrazach spó g oski i samog oski, 
pisze liter  „ " w izolacji i w wyrazach, 
czyta wyrazy i proste zdania.

Ustaw dzieci parami naprzeciw siebie. Rozdaj woreczki. 
Jedno z dzieci k adzie woreczek gimnastyczny na dowolnej lewej 
cz ci cia a kolegi. Drugie dziecko musi wybra  inn  lew  cz  
cia a kolegi by po o y  swój woreczek.

Woreczki i cz ci cia a

Pole  by dzieci stan y w ró nych cz ciach klasy.  
Wydaj dzieciom nast puj ce polecenia: trzy ma e kroki w lewo, 
dwa wielkie kroki do przodu, skok obunó  do ty u, obrót w prawo. 
Zadaniem dzieci jest wykonanie polece .

Kroki, podskoki i obroty

woreczki dla ka dego dziecka, 
instrumenty perkusyjne,   
kartoniki z nazwami zwierz t,  
które yj  na wiejskim podwórku, 
wyrazy: „ptaki", „ssaki".

Zadaj dzieciom zagadk : „Póki jest ma y, póty beztrosko po ce 
bryka. Do wozu wnet go zaprz gn , gdy ko  wyro nie z tego 
konika". Wys uchaj piosenk  „ rebaki". Zadaj pytania dotycz cej 
tre ci piosenki. Podaj dzieciom zdania w których maj  uzupe ni  
rymy: „ rebak nie le skacze i dlatego nigdy nie ...".

Kto jak jest ma y 
beztrosko bryka? 22.4 „ "  

jak rebak
Przeprowad  wiczenia w których dzieci poruszaj  si  k usem, 
potem ostro nie galopuj . Nast pnie grzebi  kopytkami w ziemi. 
W siadzie skrzy nym na laduj  palcami galopowanie rebaczka. 

piewaj  piosenk  i graj  jej rytm na instrumentach perkusyjnych.

wiczenia ruchowe  
ze rebakiem

Napisz na tablicy liter  „ ".  
Za piewaj piosenk  o rebakach. 
Pole  by dzieci napisa y liter  „ " palcem na wzorze.  
Nast pnie powtarzaj  wiczenie, równie  piewaj c piosenk . 

piewaj ce „ "

Dzieci poruszaj  si  „po ce", od czasu do czasu zatrzymuj c si   
i na laduj c r enie zadowolonych rebi t.  
W tek cie w „Naszym elementarzu" dzieci szukaj  wyrazów,  
z liter  „ " w nazwie, oraz takich, w których piszemy „zi".

Klasowe rebaki

Dzieci rozró niaj  spó g oski i samog oski w znalezionych 
wyrazach. Dziel  je równie  na sylaby. Nast pnie odczytuj  
kartoniki z nazwami zwierz t, które yj  na wsi. W zeszycie 
zapisuj  nazwy zwierz t zachowuj c podzia  na ptaki i ssaki.

Ptaki i ssaki umie :  
drukowane litery „ ", „ ",  
model wyrazów: 
„ rebak" i „ziarno",  
napisz litery  „ ", „ ".  

„Nasz elementarz", strona 24 i 25. napisz nazwy zwierz t.

napisz kilka zda  z nazwami zwierz t, 
które yj  na wiejskim podwórku.

Dzieci losuj  kartoniki z nazwami zwierz t, które yj  na wiejskim 
podwórku. Umieszczaj  je w widocznym miejscu na ubraniu.  
Z towarzyszeniem piosenki „ rebaki", „mamy zwierz t" biegaj   
w poszukiwaniu swoich „zwierz cych dzieci". 

Matki i ich dzieci
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Posad  dzieci w kr gu.  
Wyst p w roli reportera.  
Przeprowad  z dzie mi wywiad na temat wiosny.  
Dzieci odgaduj , jak  rol  w zabawie odgrywa  nauczyciel. 
Wypowiadaj  si  na temat pracy reportera. 

Reporterski wywiad
Sk d wiadomo, e wiosna ju  przysz a? 
Co jest najprzyjemniejsze na wiosn ? 
Dlaczego?

Ucze : 
swobodnie wypowiada si  o wio nie i formach 
pracy reportera, 
przepisuje starannie strof  wiersza, 
dodaje i odejmuje w zakresie 14, 
ilustruje farbami wiersz, 
piewa piosenk  „Idzie wiosna".

Zaprezentuj dzieciom wiersz Zofii Lorek „Marzec". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci na temat oznak wiosny  
w oparciu o wiersz, ilustracje i w asne obserwacje przyrodnicze. 

Poszukiwanie oznak 
wiosny

Dzieci uk adaj  z rozsypanki literowej wyraz wiosna. Mówi , czego 
chcia yby sie dowiedzie  o tej porze roku. Nauczyciel zapisuje ich 
propozycje na tablicy. Dzieci tworz  pary. Wybieraj  jedno z pyta . 
Prowadz  w parach swobodne rozmowy na wybrany temat.

Rozmowy o wio nie

rozsypank  literow : „wiosna", 
kartoniki z liczbami w zakresie do 14 
dla ka dego dziecka,  
wiersz Zofii Lorek „Marzec".

Dzieci poruszaj  sie swobodnie po sali przy melodii „Idzie wiosna". 
Wybieraj  sobie nazw  jednego ze zwiastunów wiosny: ro liny, 
zwierz ta. „Pani wiosna" budzi „zwiastuny wiosny" w wybrany 
przez siebie sposób: kla ni cie, zawo anie, gra na instrumencie. 
Obudzone „zwiastuny wiosny" poruszaj  si  ospale po sali. 

Wstawa  piochy
22.5 Spotkanie  

z wiosn
Pole  by dzieci przepisa y do zeszytu pierwsz  strof  wiersza 
„Marzec". Marzec

farby akwarelowe, blok rysunkowy.

Zaproponuj dzieciom by przygotowa y ilustracj  do wybranej sceny 
z wiersza. Dzieci wykorzystuj  do tego farby akwarelowe. Akwarelowe arcydzie a

Rozdaj dzieciom kartoniki z liczbami od 9 do 14. Dzieci siedz c  
w kr gu k ad  kartoniki przed sob . Ustalaj , e prawa r ka 
oznacza dodawanie, lewa odejmowanie. Ka de dziecko po kolei 
podnosi r k  z kartonikiem liczbowym. Je li podnosi praw , to 
pozosta e dzieci uk adaj  przyk ad, którego wynikiem jest ta liczba. 

Magiczne kartoniki

Nauka piosenki „Idzie wiosna". Pole  by dzieci utworzy y orkiestr  
perkusyjn  i zinstrumentalizowa y piosenk . Posad  dzieci  
w kr gu. Zadaj pytania: „Czy czuj  ju  wiosn ?", „Co najbardziej  
o tym wiadczy?". Dzieci udzielaj  odpowiedzi.

Idzie wiosna umie  wyraz „wiosna". „Nasz elementarz", strona 26 i 27. napisz pierwsz  strof  wiersza 
„Marzec".

naucz si  na pami  wiersza „Marzec".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ". Dzieci 
ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz ze s owami 
„Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci do mych r k”.

Po egnanie
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Wprowadzenie liter „ ", „ ", „f", „F". 
Wyró nianie w tek cie wyrazów z poznanymi literami. 
Pisanie liter „ ", „ ", „f", „F" i ich po cze  z innymi literami.  
Czytanie tekstu ze zrozumieniem. 
Czytanie i pisanie wyrazów, a tak e sylab, zda . 
Uk adanie opisu. 
Udzielanie swobodnych wypowiedzi na podany temat.

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 15. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Uk adanie tre ci do ilustracji i zapisywanie dzia a .  
Wprowadzenie liczby 15 w ró nych aspektach.  
Uzupe nianie liczb na osi liczbowej. Porównywanie liczb. 
Realizacja zada  ze znakami: „<", „>", „=". 
Ilustrowanie dzia a  matematycznych. Obliczenia pieni ne.

23.1 „ " jak ma,  
„ci" jak cie

Swobodne wypowiedzi na temat my. 
Wprowadzenie liter „ ", „ ". 
Piosenka „ ma".  
Pisanie wyrazów i zda .  
Rozró nianie spó g osek i samog osek. 
Zmi kczenia „ci" w wyrazach.  
Uk adanie tre ci zadania do ilustracji.

Omówienie wiosennego krajobrazu. 
S uchanie, rozpoznawanie i na ladowanie g osów ptaków. 
Poznanie nazw ptaków. 23.2 Bociany wracaj   

i liczba 15

S uchanie i na ladowanie g osów ptaków 
Zabawa dydaktyczna „Jaki to ptak?"  
Uk adanie, czytanie i pisanie nazw ptaków.  
Poznanie liczby 15 w ró nych aspektach.  
Zastosowanie znaków: „<", „>", „=".  
Sporz dzenie w asnego opisu bociana.  
Zabawa ruchowa „Ptasie rozmowy".  
Wykonanie bociana z okr gów metod  origami. 

Omówienie pracy ludzi filmu i ich roli w powstawaniu filmu. 
Nauka wspó pracy z kole ankami i kolegami w zabawie. 

23. Wiosna
23.3 „F" jak foka

Wprowadzenie liter „f", „F".  
Piosenka „Foki".  
Pisanie wyrazów i zda .  
Rozró nianie spó g osek i samog osek. 
Wprowadzenie osi liczbowej.  
Uzupe nianie brakuj cych liczb na osi. 
Aerobik z literkami.  

wiczenia oddechowe.  
Zabawa ruchowa „ ma".

Zabawa muzyczno-ruchowa „ ma". 
S uchanie i piewanie piosenek „ ma" i „Foki". 
S uchanie, rozpoznawanie i na ladowanie g osów ptaków. 
S uchanie utworu „ ab d " C. Saint-Saensa.  
Zabawy rytmiczne. 

Utworzenie postaci bociana z kó ek origami. 
Wykonanie wiosennego krajobrazu.  
Wykonanie statuetki „Oskara".  
Zaprojektowanie kostiumu królowej elfów. 

23.4 Na planie filmowym

Swobodne wypowiedzi o filmie. 
Nazywanie twórców filmu.  
Uk adanie i pisanie zda .  
Wykonanie  statuetki „Oskara".  
Wykonanie oblicze  czasowych.  
Zaprojektowanie kostiumu królowej elfów.  
Zabawa w „Kalambury".

To okrycie w marcu przyda ci si  
Bocianie gniazdo 
Kamera, akcja, dykcja!Nauka narz dzi edytora tekstu - kolor czcionki. 

23.5 Zabawy 
matematyczne

Zabawa rytmiczna „Matematyczne pola". 
Uk adanie formu y matematycznej do wyniku. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci . 
Ilustrowanie dzia a  matematycznych.  
Obliczenia pieni ne w zakresie 15.  
Zabawy matematyczne z chust  animacyjn .

Zabawy i wiczenia z szarfami „Wiosenna gimnastyka". 
Omówienie znaczenia codziennego ruchu dla zdrowia. 
Wykonanie strza u z miejsca w kierunku bramki. 
Rozwijanie sprawno ci ogólnej „Bawimy si  razem". 
Zabawy ruchowo - na ladowcze "Ptaki".
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23.1 23.2 23.3

To okrycie w marcu 
przyda ci si

Bocianie gniazdo Kamera, akcja, 
dykcja!

arkusze szarego papieru, stare gazety dla ka dej grupy: ko o o rednicy 9 cm (z 
tektury) obci one na rodku jedn  rolk  
plasteliny, materia y opisane w zadaniu

kilka zda , wierszyków wicz cych 
dykcj , np. W czasie suszy szosa sucha, 
W ó  p aszcz w deszcz.

Dzieci, pracuj c w grupach, tworz  okrycie 
wierzchnie idealnie przystosowane do 
marcowej pogody. Musi ono chroni  przed 
deszczem, niegiem, wiatrem, a tak e by  
dostosowane do ró nej temperatury.

Wprowadzenie

materia y potrzebne do wykonania okry  
wierzchnich na marcow  pogod

ka da dru yna: 1 rolka plasteliny, 1 
wyt oczka od jajek, nie wi cej ni  dwie 
pary no yczek na grup

Okrycie 
wielofunkcyjne

Obserwuj uwa nie, jak dzieci wspó pracuj  
ze sob . Czy podzieli y si  zadaniami, czy 
wszyscy maj  co  do zrobienia, jak si  do 
siebie zwracaj ? Staraj si  nie udziela  
gotowych odpowiedzi na pytania dru yn.

Trudne s owa 
(burza 
mózgów)

Czy wiecie jak wygl da gniazdo bociana? 
Co wam ono przypomina lub do czego 
innego mog oby s u y ?

Gimnastyka buzi i j zyka.

Oprócz samego ubrania, uczestnicy 
wymy laj  te  dla niego jak  nazw . 
Najlepiej, gdyby by a ona nietypowa, 
oryginalna lub zabawna.

Wprowadzenie

Przej cie przez 
sal  w roli

Czy wiecie gdzie bociany buduj  gniazda? 
W Polsce bociany zak adaj  gniazda 
g ównie na s upach elektroenergetycznych, 
budynkach, drzewach, na kominach i 
innych wysokich, stabilnych obiektach.

Ka dy aktor musi wiczy  sprawn  
wymow . Czy znacie jakie  wierszyki 
wicz ce dykcj ? Powiedzcie wyra nie np.: 

Czarny dzi cio  z ch ci  pie  ci . 
Dromader z Durbanu turban po ar  panu.

Praca w 
grupach

Dru yny prezentuj  rozwi zania ca ej 
klasie. Zapytaj dzieci, jakie mocne strony 
maj  wszystkie okrycia przedstawione 
przez zespo y. A co mo na by o zrobi  
lepiej?

Gniazdo na 
wysoko ci

Zadaniem dru yn jest zbudowanie w ci gu 
10 minut jak najwy szej konstrukcji, która 
stabilnie utrzyma bocianie gniazdo 
(tekturowe ko o obci one plastelin ).

Jakie s owa s  trudne do wypowiedzenia? 
Nauczyciel zapisuje wszystkie propozycje 
dzieci na tablicy. Je li uczniowie nie maj  
pomys u mog  pos u y  si  wyrazami z 
rymowanek z poprzedniego wiczenia.

Nazwy

Wierszyki 
amij zyki

Materia y dla 
ka dej dru yny

1 rolka plasteliny, 5 patyczków do 
szasz yków, 2 kartki A4, 1 wyt oczka od 
jajek, 2 arkusze folii aluminiowej o d ugo ci 
20 cm, 5 gumek recepturek oraz nie wi cej 
ni  2 pary no yczek.

Dzieci ustawiaj  si  z jednej strony sali. 
B d  przechodzi  na drug  stron  klasy 
wed ug wskazówek re ysera (nauczyciela 
lub jednego z uczniów), np. po w skiej 
desce, st paj c mi dzy limakami itd.

Prezentacje Pomiar
Poinformuj grupy, gdy do ko ca czasu 
pozostanie 5, 2 i 1 minuta. Na koniec 
zmierzcie wspólnie ka d  konstrukcj . 
Która jest najwy sza? Czy wszystkie 
stabilnie utrzymuj  bocianie gniazdo?

Dzieci w swoich zespo ach wymy laj  
swoje w asne wierszyki amij zyki. Mog  
pos u y  si  wyrazami zapisanymi na 
tablicy. Na koniec ca a klasa wypowiada 
wspólnie rymowanki poszczególnych grup.
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Posad  dzieci w kr gu. 
Nast pnie za piewaj wspólnie piosenk  „Witaj, jak si  masz". 
Zaadresuj s owa piosenki kolejno do wszystkich dzieci.  

Powitanie
Czy fajnie by oby by  m ? Dlaczego? 
Dlaczego my lubi  wiat o? 

Ucze : 
odpowiada na pytania dotycz ce tre ci piosenki, 
dzieli wyrazy na sylaby,  
wyodr bnia w wyrazach spó g oski i samog oski, 
pisze liter  „ " w izolacji i w wyrazach, 
uk ada tre  zadania do ilustracji.Popro  dzieci by biega y swobodnie po sali w ró nych kierunkach. 

Na sygna  zatrzymuj  si  i stoj  nieruchomo.  
Wydaj polecenie by ka de dziecko, nie zmieniaj c pozycji 
wskaza o lew  nog  kolegi stoj cego najbli ej. 

Gdzie jest lewa noga?

Popro  dzieci by dobra y si  w pary. 
Ka da para ma za zadanie skrzy owa  r ce i obraca  si  w lewo. 
Obrót pocz tkowo ma by  powolny by nast pnie sta  si  coraz 
szybszy. Nast pnie dzieci zmieniaj  kierunek i obracaj  si   
w ten sam sposób w prawo.

Prawo, lewo...

drukowane litery „ ", „ ", 
latark , 
kolorowe chusteczki dla ka dego 
dziecka, 
piosenka „ ma", 
wieczk . 

 

Zadaj pytanie: „Kiedy lamp  kto  za wieci, ona pr dko do niej 
leci”, na które dzieci udzielaj  odpowiedzi. Nast pnie odtwórz 
piosenk  „ ma”. Dzieci odpowiadaj  pe nymi zdaniami na pytania 
dotycz ce jej tre ci. Kolejno dodaj  s owo „le ” do sylab „po”, 
„przy”, „wy”. Popro  dzieci by  odszuka y wyrazy z s ówkiem „le ".

„Po-”, „przy-”,  
„wy-”le . 23.1 „ " jak ma, 

„ci" jak cie
Popro  dzieci by na ladowa y fruwaj ce my. Na sygna  w czonej 
latarki, maj  za zadanie przylecie  do wiat a i ukucn  w pobli u. 
Po zgaszeniu latarki znów rozpoczynaj  „swobodny lot po klasie”. 
Nast pnie rozdaj dzieciom chusteczki, którymi b d  wykonywa y 
drobne rytmiczne ruchy w powietrzu, przy d wi kach  piosenki.

Piosenka o mie

kolorowe chusteczki, 
wieczki, 

informacje o mach.

Napisz liter  „ " piewaj c piosenk  „ ma". 
Popro  by dzieci napisa y liter  „ " na wzorze, nast pnie palcem  
w powietrzu. Zach  dzieci do wspólnego piewania piosenki. 

Za piewaj z nami

Popro  dzieci by w „Naszym elementarzu" odszuka y wyrazów,  
w których piszemy „ "  oraz takich, w których piszemy „ci".  
Po zako czonych z sukcesem poszukiwaniach dzieci zapisuj   
je starannie w zeszytach, rozró niaj c spó g oski i samog oski, 
dziel  wyrazy na sylaby. Swobodnie wypowiadaj  si  o mach. 

Poszukiwania litery

Umie  na tablicy sylwety motyli.  Popro  dzieci by u o y y tre  
do obrazu zamieszczonego na tablicy. Nast pnie zadaniem dzieci 
b dzie napisa  dzia ania w zeszytach i wykona  obliczenia. 

Motyle z tablicy umie : 
drukowane litery „ ", „ ", 
model wyrazu „ ma", 
model wyrazu „cie ", 
sylwety motyli. 
napisz: 
litery „ ", „ ".

napisz: 
litery „ ", „ ", 
wyrazy z liter  „ ", 
zanotuj dzia ania na motylach. 

napisz kilka zda  z wyrazami, które 
zawieraj  liter  „ ".

Popro  by dzieci usiad y w kr gu. Po rodku postaw zapalon  
wieczk .  Zadaniem dzieci b dzie dmuchanie w p omie  by nie 

zgas , a jedynie si  porusza . Na zako czenie dzieci wci gaj  
du o powietrza nosem i zdmuchuj  wieczk . 

P omie  wieczki
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Popro  aby dzieci usiad y w kr gu na dywanie. Jednemu dziecku 
przeka  na ucho temat dnia. Zadaniem dzieci jest przekazywa  je 
kolejno kolegom i kole ankom, w taki sposób by tylko ostatni móg  
powiedzie  je na g os. Has o brzmi: „bociany wracaj ". 

G uchy telefon
Dlaczego ptasie piórka s  lekkie? 
Czy chcia by  umie  lata ? Dlaczego? 
Gdyby bocian zaproponowa  ci wycieczk  na 
swoim grzbiecie, dok d chcia by  polecie ? 

Ucze  
pisze kszta tnie i starannie zdania, 
dodaje i odejmuje w zakresie 15, 
porównuje liczby, stosuj c znaki: „<", „>", „=", 
nazywa kilka ptaków,  
rozpoznaje i na laduje odg osy ptaków, 
opisuje wygl d bociana.

Dzieci pozostaj  w kr gu siedz c na dywanie. Przeka  im ptasie 
puzzle z których maj  utworzy  dwa zbiory: ptaków przylatuj cych 
i odlatuj cych na wiosn  z Polski.  Wspólnie dokonajcie 
rozpoznania ptaków. Poznane nazwy podziel na sylaby, wyró nij  
samog oski, g o no odczytaj. Popro  o zapisanie ich w zeszytach.

Odlatuje czy nie ?

Odtwórz odg osy ptaków.  Po uwa nym wys uchaniu, popro  by 
dzieci rozpozna y odg osy ptaków. Nast pnie zach  je do 
na ladowania d wi ków wydawanych przez poszczególne ptaki.

Co to za ptak, który robi 
tak...

ptasie puzzle przedstawiaj ce ptaki 
przylatuj ce na wiosn  i odlatuj ce  
z Polski, sylaby - nazwy ptaków, 
zdj cia bociana, kó ka origami, 
p yta z odg osami ptaków, utwór 
„ ab d ", kartoniki ze znakami 
wi kszo ci i mniejszo ci, ko a  
z zapisanymi dzia aniami 
matematycznymi.Poka  dzieciom zdj cie bociana. Nast pnie popro  by u o y y do 

tych zdj  trzy zdania opisuj ce jego wygl d.  Jak wygl da bocian?
23.2 Bociany 

wracaj  i liczba 15
Rozdaj dzieciom kó ka origami. Zadaniem dzieci b dzie u o enie  
z nich postaci bociana. Nast pnie poro  by naklei y efekt swoich  
prac na kartk . Na zako czenie dzieci maluj  wokó  bociana  
wiosenny krajobraz. 

Wiosenna ka 

zdj cia ptaków, 
informacje o ptakach, 
kartoniki z liczbami w zakresie 15, 
kartoniki ze znakami matematycznymi.

Wprowad  liczb  15 wed ug „Etapów wprowadzania liczby". 
Wspólnie z dzie mi roz ó  poznan  liczb  na dziesi tki i jedno ci.  
Dokonajcie porównania liczb, wstawiaj c kartoniki z odpowiednimi 
znakami: „<", „>", „=". Na zako czenie popro  dzieci by zapisa y  
kilka przyk adów w zeszycie.

15 roz o ona na 
dziesi tki i jedno ci

Popro  wszystkie dzieci o wylosowanie kartoników z liczbami  
w zakresie 15 i kartoniki ze znakami matematycznymi. Nast pnie 
dzieci kolejno uk adaj  dzia ania. Spo ród kolegów i kole anek 
wskazuj  to, które podaje poprawny wynik, podnosz c kartonik  
z cyfr .

Zaczarowane kartoniki

Umie  na tablicy zdj cia ptaków zimuj cych w Polsce  
i powracaj cych wiosn . Ka de zdj cie ma by  zakryte ko ami,  
na których s  zapisane dzia ania matematyczne. Dzieci, podaj c 
wynik dzia ania, odkrywaj  kolejno cz  zdj cia. Ich zadaniem 
jest jak najszybsze odgadni cie i nazwanie ukrytego ptaka.

„Jaki to ptak?" umie :  
liczb 15, 
zdj cia ptaków zimuj cych  
w Polsce i powracaj cych 
na wiosn . 

„Nasz elementarz", strony  
30, 31, 32, 33.

zanotuj nazwy poznanych ptaków, 
dokonaj porównywania liczb  
z u yciem znaków: „<", „>", „=".

Popro  by dzieci stan y w dowolnym miejscu sali. Odtwórz 
d wi ki utworu „ ab d ”. Popro  by zilustrowa y ruchem i g osem: 
„Jakim s  ptakiem, tym który si  cieszy, fruwa, siedzi na ga zi, 
k óci si , jest przestraszany?”. Na zako czenie zadaj pytanie: 
„Jak Ty si  teraz czujecie”?

Ptasie rozmowy
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Popro  dzieci by usiad y na dywanie w kr gu. 
Wspólnie za piewaj piosenk  „Witaj, jak si  masz". 
Adresuj s owa piosenki kolejno do wszystkich dzieci.

Jak si  masz?
Co by by o gdyby foki chodzi y po ulicach? 
Foki to bardzo mi e zwierz tka. Dlaczego tak 
podobaj  si  ludziom?

Ucze : 
odpowiada na pytania dotycz ce tre ci piosenki, 
dzieli wyrazy na sylaby, 
wyodr bnia w wyrazach spó g oski i samog oski, 
pisze liter  „f", „F" w izolacji i w wyrazach, 
uzupe nia liczby na osi liczbowej.Popro  dzieci by ustawi y si  w parach na przeciw siebie. 

Nast pnie ka de dziecko ma za zadanie wyci gn  przed siebie 
praw  r k  i obrysowa  ni  praw  stron  cia a kolegi / kole anki. 

Prawa strona kolegi  
i kole anki

Rozdaj dzieciom bia e kartki papieru. Nast pnie popro  by 
po o y y je przed sob . Zadaniem dzieci b dzie ustawienie si  
obok kartki najpierw z prawej potem z lewej strony.  
Na zako czenie wiczenia b d  musia y stan  przed, a potem  
za kartk .

Bia a kartka papieru

wst ki dla ka dego dziecka, 
drukowane i pisane litery „f", „F", 
bia e kartki dla ka dego dziecka, 
piosenka „Foki",  
wst ki dla ka dego dziecka,  
niebieski karton dla ka dego dziecka, 
kartoniki z dzia aniami matematycznymi 
w zakresie 14.

Zadaj dzieciom zagadk : „Lubi wygrzewa  sie na skale, p ywa 
doskonale". Nast pnie odtwórz piosenk  o foce.  
Po jej wys uchaniu zadaj pytania zwi zane z tre ci  piosenki.  
Zainicjuj zabaw  w dobieranie rymów do s ów: „foka", „foczki".  
Na zako czenie dzieci g oskuj  wyrazy z literk  „f".

Lubi wygrzewa  si  na 
skale, p ywa doskonale? 23.3 „F" jak foka

Rozdaj dzieciom lizaki matematyczne. Wymie  wyrazy równie  
zawieraj ce literk  „f”. Dzieci na lizakach pokazuj  liczb  wyrazów 
z poznan  liter . Nast pnie zainicjuj zabaw  w pokazywanie 
cia em uk adu liter do wyrazów: „delfin”, „telefon”, „fala”. Dzieci 
piewaj  piosenk  „Foczki”, rytmicznie rysuj c wst kami fale.

Fale wst ek

lizaki matematyczne, 
linijki.

Zaprezentuj liter  „f", „F" piewaj c jednocze nie piosenk  „Foki". 
Popro  dzieci by w powietrzu i na ró nych fakturach wodzi y  
palcem po ladzie. Na zako czenie dzieci piewaj c piosenk   
pisz  litery „f", „F" na niebieskim kartonie. 

piewaj ce foki

Popro  dzieci by w „Naszym elementarzu" odszuka y wyrazy 
w których piszemy liter  „f". Nast pnie zainicjuj rozró nianie  
w znalezionych wyrazach spó g osek i samog osek, a tak e 
podzia u ich na sylaby. Na zako czenie dzieci uk adaj  i zapisuj  
w zeszycie zdania z wyrazami, w których wyst puje litera „f". 

Poszukiwania litery „f"

Przedstaw dzieciom graficzny obraz osi liczbowej. Wspólnie 
odczytajcie zamieszczone na niej liczby. Popro  o uzupe nienie 
brakuj cych liczb. Nast pnie dzieci rysuj  przy u yciu linijki,  
w zeszytach o  liczbow . Losuj  kartoniki z dzia aniami matema- 
tycznymi w zakresie 14. Sumy i ró nice zapisuj  na osi liczbowej.

D uga o  liczbowa umie : 
drukowane i pisane litery „f", „F",  
tak e model wyrazu „foka". 

„Nasz elementarz", strona 34. zapisz zdania z wyrazami,  
w których wyst puje litera „f", 
narysuj o  liczbow .

narysuj o  liczbow  i uzupe nij na niej 
liczby.

Dzieci koloruj  mandal  z liter  „f" przy d wi kach piosenki „Foki".

Kolorowa mandala
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Odtwórz muzyk  w rytm której dzieci b d  porusza  si  po sali. 
Popro  by na pauzie dzieci kolejno wita y si , podaj c sobie 
d onie, „przybija y sobie pi tk ", dotyka y si  nosami, czo ami, 
stopami.

Witaj!
Dlaczego ludzie ogl daj  filmy? 
Czy ty lubisz ogl da  filmy? 
Jakie lubisz zako czenia? Dlaczego? 
Czy mo na nagra  film bez aktora?  

Ucze : 
swobodnie wypowiada si  o filmie, 
wymienia nazwy twórców filmu, 
wykonuje statuetk  „Oskara", 
projektuje kostium filmowy, 
pisze starannie zdania, 
wykonuje obliczenia czasowe.

Umie  na tablicy rozsypank  wyrazow , z której dzieci uk adaj  
s owo „film". Zainicjuj rozmow  zadaj c pytania: „Jakie filmy 
najbardziej lubi , co w tych filmach najbardziej im si  podoba?", 
„Jakie znaj  rodzaje filmów?". Popro  by ka de z dzieci uzasadni o 
swoj  wypowied .

Poszukiwania s owa

Podziel dzieci na grupy. Popro  o wylosowanie kartek z tytu ami 
sze ciu ekranizowanych bajek. Dzieci najpierw odczytuj  nazwy 
osób pracuj cych w filmie, a nast pnie zdania na temat czynno ci 
wykonywanych podczas pracy nad powstawaniem filmu. Nazwy 
i zdania cz  w pary. Na zako czenie zapisuj  je w zeszytach.

Filmowe pary  
nazw i zda

nazwy osób pracuj cych w filmie  
i zdania na temat wykonywanych 
czynno ci podczas prac nad 
powstawaniem filmu „Bieta 
Leszczy ska, Kr cimy filmy. Krok  
po kroku", CEO,  
kartki z tytu ami bajek,  
kartonowe zegary, karteczki z has ami  
z bajek, obrazki do  hase .Popro  dzieci by w grupach wymy li y nazw  wraz z projektem 

graficznym w asnej statuetki - nagrody filmowej. Na zako czenie, 
ka da z grup, ma za zadanie podj cie zgodnie decyzji jakiemu 
filmowi przyzna zaprojektowan  statuetk . 

Nowe „Oskary"
23.4 Na planie 

filmowym
Popro  by dzieci indywidualnie zapozna y si  z tekstem  
„Naszego Elementarza". Na jego podstawie nazwa y osoby 
pracuj ce nad powstaniem filmu. Zadaj pytania do tekstu:  
„W jakim filmie gra mama Franka?", „Czym zajmuje si  babcia 
Franka?".  Dzieci udzielaj  odpowiedzi.

Mama i babcia Franka

kredki. 

Zainicjuj udzielanie swobodnych wypowiedzi, zadaj c pytanie:  
„O czym mo e opowiada  film pod tytu em „Kufer pe en tajemnic"? 
Rozdaj kredki. Nast pnie popro  by dzieci by zaprojektowa y 
kostiumy dla królowej elfów.  

Kostium królowej elfów

 
Popro  dzieci by usiad y na dywanie w kr gu i wylosowa y zegary 
na których indywidualnie odczytaj  godziny. Nast pnie zadaj  
pytanie: „Ile godzin trwa  film?". W odpowiedzi dzieci wykonaj  
obliczenia zegarowe w pami ci lub manipuluj c na zegarze. 

Ile godzin trwa  film?

Przeka  ch tnym dzieciom karteczki z has em zwi zanym  
z bajkami, który maj  za zadanie pokaza  grupie do odgadni cia.  
Okre l dost pny czas 5 minut na ka de dziecko. Po wyznaczonym 
czasie swoje wyst pienie ma kolejne dziecko. Dodatkowo przy 
ka dej bajce spraw by pojawi  si  rysunek obrazuj cy has o. 

Bajkowe kalambury umie  rozsypank  literow  do 
wyrazu „film".

„Nasz elementarz", strona 36 i 37. zapisz zdania z nazwami twórców 
filmu. 

napisz dwa zdania na temat pracy 
aktora.

Popro  by dzieci siedz ce w kr gu odpowiedzia y na pytania: 
„Co chcia by  powtórzy  z dzisiejszych zaj ?", „Nad czym musisz 
jeszcze popracowa ?".

Autorefleksja
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Popro  dzieci by usiad y na dywanie w kr gu. Zainicjuj piewanie  
piosenki - powitanki „Wszyscy s ". Nast pnie wspólnie policzcie  
ile jest ch opców ile dziewczynek. Zadaj pytanie „kogo jest wi cej  
i o ile?".

Wi cej ch opców  
czy dziewczynek? Dlaczego liczymy? 

Co jest atwiejsze, dodawanie czy 
odejmowanie?

Ucze : 
dodaje i odejmuje w zakresie 15, 
uk ada tre  do podanej formu y matematycznej, 
dokonuje oblicze  pieni nych, 
pisze starannie cyfry i dzia ania matematyczne.

Rzu  kostk  do gry. Zadaniem dzieci jest klaska  w d onie tyle 
razy, ile oczek wypad o na kostce. Nast pnie w odpowiedzi na  
rzut kostk , dzieci maj  przesun  si  o dwa w przód lub jeden 
krok w ty . W ramach utrwalenia rzu  dwiema kostkami 
jednocze nie. Dzieci maj  za zadanie poda  sum  oczek.

Rzut dwiema kostkami

Podziel sal  na 4 pola, ka demu z nich przypisuj c liczb  13, 14, 
13, 15. W rytm muzyki dzieci poruszaj  si  swobodnie po polach.  
W czasie pauzy dzieci zatrzymuj  si  w dowolnym polu  
i wymy laj  przyk ady formu y matematycznej, której wynikiem  
jest numer tego w a nie pola. Wska  dziecko które poda formu .

Matematyczne pola

chust  animacyjn , 
naklejki dla dzieci z dzia aniami 
matematycznymi, 
kartoniki z liczbami od 1 do 15,  
kostki do gry.

Rozdaj dzieciom naklejki z dzia aniami matematycznymi  
w zakresie 15, które przyklejaj  na sobie w widocznym miejscu. 
Wszyscy chwytaj  chust  animacyjn . Podaj liczb , która jest 
wynikiem dzia a . Zadaniem dzieci, które otrzymaj  taki sam wynik 
jest  zamiana miejsca.

Liczby i chusta 
animacyjna 23.5 Zabawy 

matematyczne
Rozdaj dzieciom kartoniki liczbowe od 1 do 15. Odtwórz muzyk   
w rytm której dzieci si  poruszaj . W czasie pauzy dzieci 
zatrzymuj  si . Wska  dowoln  liczb . Dzieci w odpowiedzi 
podaj  przyk ady dzia a  w których wyst puje ich liczba,  
a wynikiem jest liczba podana przez ciebie.

„Powiedz przyk ad"

Popro  dzieci by zapisa y na kartkach formu y matematyczne  
i nast pnie u o y y je na rodku kr gu na dywanie. Dokonaj 
losowego wyboru dziecka które wyci ga dowoln  kartk  z formu  
i uk ada do niej tre .

Zakl te w kr gu formu y

Stworzone formu y popro  by dzieci zapisa y w zeszytach 
i nast pnie je zilustrowa y. Zilustrowane formu y

Dokonaj wraz z dzie mi oblicze  pieni nych. 
Rozwi  zadania z tre ci  z „Naszego Elementarza". 
Prze wicz aspekt porz dkowy liczby. 

Praca z „Naszym 
elementarzem"

„Nasz elementarz" strona 38. zapisz tre  zadania do wybranej 
formu y matematycznej, 
wykonaj ilustracje do podanej 
tre ci.

u ó  tre  do podanego dzia ania:  
„10 +5 = ...".

Popro  aby dzieci usiad y na dywanie w kr gu. W ramach 
podsumowania zaj  zadaj pytanie: „Co chcia by  powtórzy   
z dzisiejszych zaj ?".

Informacja zwrotna  
z kr gu
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S uchanie ze zrozumieniem: wiersza W. Chotomskiej „Teatr" 
i inscenizacji W. Ostrowskiego „Witamy wiosn ". 
Swobodne wypowiedzi na temat plakatu teatralnego. 
Praca z tekstem z podzia em na role. 
Czytanie i pisanie  nazw  zawodów osób pracuj cych  
w teatrze i lalek teatralnych. 
Wyszukiwanie wyrazów nale cych do tej samej rodziny.

Liczenie pieni dzy. 
Rozpoznawanie monet: 1z , 2 z , 5 z  i banknotu 10z . 
Dodawanie i odejmowanie liczb mianowanych. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci . 
Wprowadzenie liczby 16 w ró nych aspektach. 
Rozpoznawanie czasu na zegarze. 

24.1 W teatrze

Swobodna rozmowa do tekstu „Teatr" . 
Pracownicy teatru.  
Dobieranie rekwizytu do tytu u bajki.  
Uk adanie i pisanie zda .  
Rozpoznawanie polskich monet i banknotu 10 z . 
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Zabawa mimiczna. 

24.2 W teatrze lalek

Swobodna rozmowa o rodzajach teatrów lalek. 
Ogl danie prezentacji multimedialnej „Teatry". 
Nazwy lalek teatralnych.  
Pisanie wyrazów.  
Poznanie liczby 16 w ró nych aspektach. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Zabawa ruchowa „Teatr marionetek". 

Omówienie zagadnie : teatr i jego pracownicy.  
Poznanie nazw ró nych lalek teatralnych. 
Zasady kulturalnego zachowania si  w teatrze. 
Teatr jako placówka kulturalna.  
Przygotowanie przedstawienia klasowego. 

24. Teatr
24.3 Nasze  

przdstawienie

Przygotowanie klasowej inscenizacji.  
S uchanie tekstu „Witamy wiosn ".  
Czytanie inscenizacji z podzia em na role. 
Uk adanie i pisanie zda .  
Analiza informacji na plakacie teatralnym.  
Zabawa „Teatralne pozy".  
Rozwi zywanie zada  z tre ci .  
Projektowanie i wykonanie w grupach plakatu 
teatralnego. 

Zabawa muzyczno-ruchowa „Marionetki". 
Okre lanie tempa, nastroju i dynamiki w muzyce. 
Nauka piosenki „Idzie wiosna". 
Zabawy rytmiczne. 
Improwizacje ruchowe do muzyki. 

Omówienie plakatu jako jednej z form u ytkowych.  
Projektowanie i wykonanie plakatu teatralnego. 
 

24.4 Wizyta w teatrze

Swobodne wypowiedzi dzieci o teatrze, pracy 
ludzi i ich roli w powstawaniu spektaklu. 
Prezentacja multimedialna „W teatrze".  
Teatr jako placówka kulturalna.  
Czytanie i pisanie wyrazów, dzielenie na sylaby. 
Tworzenie rodziny wyrazów.  
Dzia ania matematyczne w zakresie 16. 
Okre lanie nastroju w muzyce.   
Improwizacje ruchowe do muzyki.

wiczymy rymy 
Ró ne minki wiosennej pacynki 
S ucham i patrz , bo jestem w teatrzeNauka narz dzia edytora tekstu - pogrubienie. 

24.5 Gry i zabawy 
matematyczne

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 16. 
„Kwiatek matematyczny" i zabawy kostk . 
Rozpoznawanie polskich monet.  
Obliczenia pieni ne w pami ci.  
Proste obliczenia zegarowe.  
Cyfry arabskie i odpowiadaj ce im znaki rzymskie 
w zakresie do XII.

Zabawy bie ne na wiosennej ce. 
Pokonywanie przeszkód naturalnych i sztucznych. 
Zabawy z koz owaniem pi ki, w tym chwytanie pi ki, rzucanie 
ni  do celu i na odleg o , toczenie, próby koz owania. 
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24.1 24.2 24.3

wiczymy rymy Ró ne minki 
wiosennej pacynki

S ucham i patrz , bo 
jestem w teatrze

materia  do przykrycia awki

Dzieci siedz  w kr gu. Pierwsza osoba 
wymy la dowolne s owo. Druga podaje rym 
do tego s owa. Trzecia uk ada zdanie z 
obydwoma s owami. Np.: 1. s o , 2. d o , 3. 
Uczynny s o  poda ci pomocn  d o . 

Jak nale y 
zachowywa  
si  w teatrze?

jedn  niepotrzebn  zimow  r kawiczk , 
kolorow  bibu , papier kolorowy, g sty 
klej, no yczki

wiczenie dykcji - za pomoc  
wierszyków - amij zyków z poprzednich 
zaj .

Twoje zadanie 
- u ó  rym i 
zdanie!

Uczniowie siadaj  w swoich grupach. Ich 
zadaniem jest znalezienie i zapisanie jak 
najwi kszej ilo ci s ów rymuj cych si  z 
podanym wyrazem (np. ata, mama, rak). 
Która dru yna zapisa a najwi cej rymów? 

A jak w czasie 
prezentacji? 

Co wam przypomina lub do czego mo e 
s u y  zimowa r kawiczka?

wiczenie dykcji - za pomoc  
wierszyków - amij zyków.

To zadanie trudniejsze, przeprowadzamy je 
wi c z ca  klas . Polega ono na 
stworzeniu nowego zako czenia (drugiego 
cz onu) do podanych rymowanek, tak aby 
zmieni  ich sens, stworzy  zabawn  ca o .

Wiosenne 
skojarzenia 
(gwiazda)

Doka czanie 
scenek

Z czym kojarzy si  Wam wiosna? 
Nauczyciel zapisuje wszystkie skojarzenia 
dzieci na tablicy w formie gwiazdy 
skojarze  (w centrum wyraz "wiosna", od 
którego odchodz  inne skojarzenia).

Wyobra cie sobie, e wasz kolega po raz 
pierwszy wybiera si  na wycieczk  do 
teatru. Jakie rady daliby cie mu odno nie 
tego, jak nale y zachowywa  si  w czasie 
przedstawienia?

Jak najwi cej

CO TA MA A MUCHA szepn a ci do ucha; 
POLECIA A BIEDRONKA wysoko do 
s onka; NALA A OLA MLECZKA do bia ego 
spodeczka; ZMIENNE CI GLE MIA  
HUMORY, raz chcia  ogórki a raz pomidory

Wiosenne 
pacynki

Dzieci pracuj  w grupach. Ka dy uczestnik 
musi stworzy  pacynk , która kojarzy si  z 
wiosn , nie mo e to by  jednak ani zwierz , 
ani kwiat. Ka da pacynka w grupie powinna 
przedstawia  co  innego.

Wasze prezentacje przygotowywane w 
czasie lekcji to cz sto w a nie ma e 
przedstawienia. Czy takie same rady, jakie 
dali cie swojemu koledze pasowa yby jako 
zasady zachowania podczas prezentacji?

Nietypowe 
zako czenia

Jak w teatrze

Ró ne minki
Dodatkowo pacynki powinny w jaki  sposób 
mie  dwie wersje, z dwoma ró nymi minami 
(np. weso a na jednym palcu, na drugim - 
smutna lub zdziwiona mina po obróceniu 
d oni).

Uczniowie w grupach przygotowuj  krótkie 
scenki o wio nie z wykorzystaniem pacynek 
wykonanych na poprzednich zaj ciach. 
Nast pnie prezentuj  scenki na forum 
klasy, pami taj c o wyra nym mówieniu.

Przyk ady 
rymowanek

Mini-scenki
Za pomoc  wykonanych przez uczestników 
pacynek, grupy zaprezentuj  klasie na 
kolejnych zaj ciach krótkie scenki o 
wio nie. 

Przygotuj uczniom miejsce prezentacji - 
przykryj awk  materia em, aby dzieci mog y 
schowa  si  za ni  w czasie mini-scenek. 
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Popro  by dzieci stan y w kr gu na dywanie. Zainicjuj powitanie  
piosenk  - powitank . Nast pnie popro  by dzieci porusza y si   
swobodnie po sali gdy gra muzyka. W trakcie pauzy podaj nazwy 
postaci z bajek; smok, czarownica, ksi niczka, ksi . Zadaniem 
dzieci b dzie wcielenie si  w podan  posta .

Teatralne powitanie
Czy by e  kiedy  w teatrze? Opowiedz o tym. 
Czy chcia by  wyst powa  w teatrze? Kogo 
chcia by  zagra ? 
Co magicznego ma w sobie teatr? 

Ucze : 
czyta i pisze wyrazy i zdania,  
odpowiada na pytania do tekstu, 
rozwi zuje krzy ówk , 
nazywa osoby pracuj ce w teatrze. 
rozpoznaje podstawowe banknoty i monety. Popro  dzieci by u o y y z rozsypanki literowej wyraz „TEATR”. 

Zainicjuj swobodne wypowiedzi o teatrze. Nast pnie przeczytaj 
wiersz „Teatr" i dla sprawdzenia stopnia zrozumienia zadaj kilka 
pyta  zwi zanych z jego tre ci . Porozmawiaj z dzie mi  
o zasadach kulturalnego zachowania si  w teatrze.

W. Chotomska „Teatr"

Umie  na tablicy kartoniki z nazwami ró nych zawodów. Popro  
by dzieci dokona y wyboru tych zwi zanych z teatrem, które maj  
umie ci  na tablicy wokó  wyrazu „TEATR”. Zainicjuj g o ne 
czytanie wyrazów, a nast pnie swobodne wypowiedzi o pracy 
wykonywanej przez ludzi teatru.

Kto pracuje w teatrze?

kartoniki z nazwami zawodów, 
napis TEATR, wiersz  „Teatr", 
krzy ówk  dla ka dego dziecka  
(has o TEATR),  
wyrazy do krzy ówki, 
rekwizyty: czerwony kapturek, jab ko, 
pantofelek, piernik, z ota rybka, 
napisy - tytu y bajek, 
monety: 1z , 2z , 5 z , 10z . 

Popro  dzieci by zapozna y si  z wyrazami które nast pnie nale y 
wpisa  do krzy ówki w odpowiednie okienka. Na zako czenie prac 
wszyscy g o no odczytuj  utworzone has o.

Has o „TEATR"
24.1 W teatrze

Roz ó  na dywanie ró ne rekwizyty do znanych bajek: czerwony 
kapturek, z ota rybka, piernik, pantofelek, jab ko. W ród nich 
równie  napisy z tytu ami bajek. Zapro  dzieci do kr gu na dywan.  
Nast pnie popro  by dzieci dopasowa y rekwizyty do tytu u bajki. 

Pantofelek, jab ko, 
piernik, z ota rybka

Zadaniem dzieci jest u o y  zdania z nazwami zgromadzonych  
z poprzedniego wiczenia rekwizytów teatralnych, które nast pnie 
zapisuj  w zeszycie.

Tajemnicze rekwizyty 
teatralne

Zainicjuj swobodn  wypowied  o pracy kasjera i cenach biletów. 
Zaprezentuj monety 1 z ., 2 z ., 5 z . oraz banknot 10 z . Zapro  
dzieci do wspólnych wicze  manipulacyjnych zadaj c pytania: 
Jakimi monetami zap acisz za bilet, który kosztuje 12 z ., 8 z .,  
13 z ., 15 z .?

Zap a  za bilet 
banknotem i monet !

Dzieci maj  za zadanie zapisa  formu y matematyczne na 
dodawanie i odejmowanie wyra e  mianowanych (z oty)  
w zakresie 15. Zaprezentuj dzieciom ilustracj  do której u o  
tre  zadania matematycznego i które nast pnie rozwi .

Ilustracja do zadania 
matematycznego

umie :  
kartoniki z nazwami ró nych 
zawodów, 
wyrazy do krzy ówki, 
ilustracj  „Kupujemy bilet  
do teatru".

„Nasz elementarz", strona 40 i 41. zanotuj zdania z nazwami 
rekwizytów teatralnych, 
 
przepisz tre  zadania 
matematycznego i podaj jego 
rozwi zanie. 

napisz, jakimi monetami zap acisz  
za bilet, który kosztuje 10 z . i 11 z .  

Popro  dzieci by porusza y si  swobodnie po sali w czasie gdy  
gra muzyka. W przerwie b d  mia y za zadanie za pomoc  mimiki 
i ruchu przedstawi : w ciek  czarownic , radosn  królewn , 
smutnego ksi cia, przestraszonego smoka.

Smutny, weso y, z y  
i przestraszony
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Popro  by dzieci stan y w kr gu na dywanie. Zainicjuj powitanie  
piosenk  - powitank . Nast pnie popro  by dzieci porusza y si   
swobodnie po sali gdy gra muzyka. W trakcie pauzy podaj nazwy 
postaci z bajek; smok, czarownica, ksi niczka, ksi . Zadaniem 
dzieci b dzie wcielenie si  w podan  posta .

Teatralne powitanie
Co zrobi , by twoja ulubiona maskotka 
zosta a lalk  teatraln ? 
Dlaczego ludzie mówi , e kto  jest jak 
marionetka?

Ucze : 
swobodnie wypowiada si  na temat 
zgromadzonych lalek, 
czyta i pisze wyrazy, 
nazywa lalki teatralne, 
rozwi zuje zadania z tre ci , 
wykonuje obliczenia w zakresie 16.

Dzieci pozostaj  na dywanie tworz c kr g. Zgromad  przed nimi  
pacynki, marionetki, maski, koron . Zadaj zagadki. By u atwi  
udzielenie poprawnej odpowiedzi animuj mask , pacynk , 
kukie k . Zadaniem dzieci jest podanie nazw teatrów: maski, 
kukie kowy, paluszkowy. 

Tatr: maski, kukie kowy  
i paluszkowy

Odtwórz dzieciom prezentacj  multimedialn  „Teatry". 
Nazwij wspólnie z dzie mi kolejno przedstawione rodzaje teatrów. Teatry w praktyce

pacynk , marionetk , mask , koron , 
prezentacj  multimedialn  „Teatry", 
kartoniki z liczbami w zakresie 16, 
cyfr  16,  
kartoniki ze znakami matematycznymi, 
muzyk  do teatru marionetek.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci o wygl dzie zgromadzonych 
i przedstawionych w prezentacji multimedialnej lalek.  
Popro  o wskazanie podobie stw i ró nic. 
W ramach podsumowanie dzieci czytaj  nazwy lalek, nast pnie 
zapisuj  je w zeszycie. 

Jak nazywa si  ta lalka?
24.2 W teatrze 

lalek 
Podziel dzieci w pary, w których jedno przyjmie rol  re ysera,  
a drugie lalki. Podawaj kolejny nazwy lalek: marionetka, pacynka  
i kukie ka. Przy d wi kach muzyki dziecko b d ce re yserem za  
pomoc  gestów i wzroku wprawia w ruch drugie dziecko b d ce 
lalk

Chcesz by  lalk   
czy re yserem?

Wprowad  liczb  wed ug „Etapów wprowadzania liczb".  
W ramach wicze  dzieci rozk adaj  liczb  16 na sk adniki. Roz o ona liczba 16

Zapro  dzieci do kr gu na dywanie. Przeka  im kartoniki  
z liczbami w zakresie 16, a tak e ze znakami matematycznymi.  
Popro  by u o y y z nich dzia ania, które nast pnie rozwi . 

Zabawna 16

 
Popro  by dzieci odczyta y nazwy lalek, a nast pnie je przeliczy y.  
Porównuj  wspólnie z dzie mi liczebno  lalek.  
Rozwi  zadanie z tre ci , które dzieci b d  mia y za zadanie 
zilustrowa .

Ile jest lalek? umie  cyfr  16. „Nasz elementarz", strona 42 i 43. zanotuj nazwy lalek teatralnych.

napisz tre  do dzia ania: „12 + 4 =...", 
wykonaj ilustracj  do zadania.

Zaproponuj dzieciom, by zamieni y si  w marionetki, które zostaj  
wprowadzone w ruch na d wi k trójk ta. Odtwórz dzieciom trzy 
fragmenty muzyki, do których maj  za zadanie dobra  
odpowiedni  posta : baletnicy, o nierza, robota. Dzieci same 
okre laj  nastrój, tempo i dynamik  utworu.

Teatr marionetek
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Popro  dzieci by utworzy y kr g i nast pnie powita y si  szczerym 
pi knym u miechem na twarzy. Zainicjuj piewanie piosenki „Idzie 
wiosna”. Poka  dzieciom na kartonikach proste teksty, które maj  
za zadanie odczyta  tak jakby to czytali: mama, m odsza siostra, 
smutna dziewczynka, radosny ch opiec. 

Powitanie z u miechem
Jakie informacje powinny znale  si  na 
plakacie teatralnym? Dlaczego? 
Co jest wa niejsze: scenografia czy aktorzy?

Ucze : 
wymienia bohaterów wys uchanego tekstu, 
uk ada i rozwi zuje zdania z tekstem, 
maluje plakat teatralny, 
uk ada i zapisuje zdania, 
piewa piosenk  „Idzie wiosna". Odczytaj tekst Witolda Ostrowskiego „Witamy wiosn ". 

Popro  by dzieci odszuka y i oceni y wyst puj ce w tek cie 
postaci. Zainicjuj wyra enie przez dzieci w asnego s du  
na ich temat. 

Wiosenne postaci

Przeka  dzieciom do wylosowania kartki z nazwami zwierz t 
wyst puj cych w inscenizacji. Ka de dziecko na laduje odg osy 
wylosowanego przez siebie zwierz tka, a pozosta e  odgaduj  
jego nazw . W ramach podsumowania dzieci uk adaj  i zapisuj  
zdanie z u yciem nazwy zaprezentowanego zwierz cia.

Co to za zwierz , które 
robi tak...?

kartoniki z zapisanymi prostymi 
tekstami, 
piecz tki literowe, 
karteczki z dzia aniami 
matematycznymi, 
afisz teatralny, 
kartki z nazwami zwierz t, 
tekst W. Ostrowskiego „Witamy wiosn "

Zainicjuj zbiorowe czytanie tekstu, nast pnie równie  indywidualne 
Zwró  wag  na si  g osu i tempo czytania.  Popro  by ka de  
z dzieci nauczy o si  na pami  roli zwi zanej  z wylosowanym 
zwierz ciem wskazuj c na w a ciw  intonacj  i dykcj . 
Przygotuj wspólnie z dzie mi improwizacj  ruchow  tekstu. 

Si a g osu
24.3 Nasze  

przedstawienie
 
Zaprezentuj dzieciom przyk adowy afisz teatralny. 
Wspólnie przeczytajcie informacje w nim zawarte. 
Wyja nij poj cia zwi zane z teatrem: premiera, repertuar, plakat. 

Premiera, repertuar, 
plakat...

ilustracje z czasopism przedstawiaj ce: 
postacie, przedmioty, zwierz ta, litery, 
napisy.

Popro  dzieci o wylosowanie kartek z dzia aniami 
matematycznymi.  Popro  o podanie wyniku wylosowanych zada  
matematycznych. Dokonaj podzia u dzieci na grupy, z uwagi na 
uzyskany wynik wykonanych oblicze . Grupa dzieci które uzyska y 
wynik wi kszy od 10 przygotowuj  plakat, pozosta e scenografi .

Przedstawienie  
„Witamy wiosn "

Umie  na tablicy plakaty wykonane w grupach.  
Zadaniem dzieci b dzie u o enie tre ci i dzia ania do  
przedstawionej na tablicy sytuacji.  
Wybran  wspólnie tre  dzieci zapisuj  w zeszytach.

Matematyczne dzia ania

Popro  by dzieci ustawi y si  w kr gu.  
Wska  kolejno po jednym dziecku, które wchodz c do rodka ko a 
przyjmuj  dowoln  poz . Zadaniem pozosta ych dzieci jest 
nadanie tytu  utworzonej rze bie.

Teatralne pozy „Nasz elementarz", strona 44, 45, 
46, 47.

zanotuj: tre  zadania, 
zdania z nazwami zwierz t 
wyst puj cych w inscenizacji 
„Witamy wiosn ".

naucz si  na pami  roli z w a ciw  
interpretacj .

Dzieci pozostaj  w kr gu. Popro  by usiad y.  
Zach  je do udzielenia odpowiedzi na pytania:  
„Co chcia by  powtórzy  z dzisiejszych zaj ?", „Nad czym musisz 
jeszcze popracowa ?".

Autorefleksja
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Popro  dzieci by usiad y na dywanie tworz c kr g. 
Zainicjuj piewanie piosenki „Witaj, jak si  masz". 
Zaadresuj jej s owa kolejno do ka dego dziecka.

Powitanie piosenk
Co jest wa niejsze w teatrze: scena czy 
widownia? 
Który moment w czasie spektaklu lubisz 
najbardziej? 
Dlaczego ludzie klaszcz  na koniec 
przedstawienia? 

Ucze : 
swobodnie wypowiada sie na dany temat, 
dzieli wyrazy na sylaby i wyró nia samog oski, 
uk ada i pisze zdania, 
tworzy rodzin  wyrazów, 
improwizuje ruchem do muzyki, 
okre la nastrój w wys uchanej muzyce.

Odtwórz fragment przedstawienia w teatrze. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat bohaterów, wygl du 
teatru, pracy ludzi i ich roli w powstawaniu spektaklu.  
Wyja nij dzieciom zagadnienie: „Teatr jako placówka kulturalna".

W teatrze

Poka  dzieciom ilustracje przedstawiaj ce wn trze teatru. 
Wspólnie przeczytajcie podpisy pod ilustracjami w podr czniku  
„Nasz elementarz". 
Dokonaj podzia u wyrazów na sylaby i wyró nij samog oski. 
Popro  dzieci o przepisanie wyrazów do zeszytu.

Wn trze teatru

fragment przedstawienia w teatrze, 
gazety,  
butelk  wody,  
dwa kubki,  
no yczki, 
kartoniki z wyrazami tworz cymi 
rodzin  wyrazów dla ka dego dziecka. 

Popro  dzieci by usiad y w kr gu na dywanie. Przypomnij, e 
wyrazy podobne, maj  swoje rodziny. Przeka  ka demu dziecku 
kartonik z wyrazem, który czyta na g os. Wspólnie utworzone 
zostaj  rodziny wyrazów: „aktor”, „aktorka”, „aktorski”, „re yser”, 
„re yserka”, „re yserski”, „teatr”, „teatralny”, „teatrzyk”.

Rodziny wyrazów
24.4 Wizyta  
w teatrze

Zainicjuj wspólne utworzenie rodziny wyrazu „scena”, któr  dzieci 
zapisuj  w zeszycie. Nast pnie ka de indywidualnie uk ada z nimi 
zdania.

Rodzina wyrazu „scena”

Popro  dzieci by odczyta y na g os utworzone zdania. 
Nast pnie dzieci maj  za zadanie podzieli  wyrazy na sylaby, 
które zliczaj . 
Na zako czenie dzieci uk adaj  i wykonuj  dzia ania 
matematyczne w zakresie 16. 

Tajemnicza liczba 16

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat roli muzyki  
w przedstawieniu. Popro  dzieci by rytmicznie przeczyta y wyrazy. 
Nast pnie po wys uchaniu trzech fragmentów muzycznych; 
marszu, ko ysanki, walca, by okre li y nastrój i charakter tych 
utworów. Na koniec zaimprowizowa y ruch do muzyki.

Charakter utworów

Zapro  dzieci do kr gu utworzonego na dywanie.  
W rodku okr gu umie   gazety, butelk  wody, dwa kubki, 
no yczki. Zadaj dzieciom pytanie: „Jakie d wi ki wydawa  mog  
te rzeczy i czy mo na je wykorzysta  w teatrze?".

Tworzenie d wi ków „Nasz elementarz", strona 48 i 49. zapisz wyrazy z „Naszego 
elementarza" nazywaj ce 
elementy wyposa enia wn trza 
teatru, a tak e rodzin  wyrazu 
„scena” i u o one z nimi zdania. 

napisz kilka wyrazów nale cych do 
rodziny wyrazu „kot".

Popro  dzieci o pozostanie w kr gu.  
Zach  dzieci do udzielenia odpowiedzi na pytania: 
„Co chcia by  powtórzy  z dzisiejszych zaj ?",  „Przy jakiej 
muzyce bawi e  sie dobrze?". 
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Popro  dzieci by usiad y w kr gu na dywanie. Za piewaj wspólnie 
z dzie mi piosenk  powitank  „Wszyscy s ". Nast pnie zadaj  
dzieciom zadanie by policzy y ile jest dziewczynek, ile ch opców, 
kogo jest  wi cej i o ile, ile dziewczynek ma spinki we w osach,   
ile dziewczynek jest ubranych w sukienki, a ile w spodnie.

Powitanki wyliczanki
Dobierzcie si  w trzyosobowe grupy. Ka da 
ma za zadanie stworzy  liczb  16 z waszych 
cia . 
W jakim humorze by a dzisiaj liczba 16?

Ucze : 
wykonuje obliczenia  w zakresie 16, 
wykonuje proste obliczenia zegarowe, 
wykonuje obliczenia pieni ne, 
rozpoznaje znaki rzymskie do XII. 

Przygotuj kostk  do gry. Popro  by dzieci klaska y w d onie tyle  
razy ile oczek wypad o na kostce. Nast pnie w odpowiedzi na  
rzut kostk  popro  dzieci by wykona y okre lony ruch w przód lub 
w ty . W ramach podsumowania rzu  dwiema kostkami 
jednocze nie. Dzieci maj  za zadanie doda  oczka, które wypad y.

Magiczne kostki

Umie  na tablicy matematyczny kwiatek. Na p atkach napisane 
s  liczby, w rodku znak dzia ania. Popro  by ka de z dzieci 
kolejno podesz y do tablicy i wpisa y wynik dzia ania. 
Popro  by dzieci dobra y si  parami. Ka de z dzieci otrzymuje 
kartk  na której zapisuje liczby od 1 do 8. 

Matematyczny kwiatek

„Matematyczny kwiatek", 
kartoniki z cyframi arabskimi, 
kartoniki z cyframi rzymskimi, 
kostki do gry,  
kartki dla ka dego dziecka,  
papierowe zegary dla ka dego dziecka.

W ka dej parze jedno dziecko podaje liczb , któr  skre la  
ze swojej listy. Nast pnie kolejne dziecko podaje wybran  liczb , 
któr  równie  skre la z listy i dodaje do wyniku poprzednika.  
To dziecko z pary, które jako  pierwsze osi gnie lub przekroczy 
liczb  16 przegrywa.

Liczba 16 przegrywa
24.5 Gry i zabawy 

matematyczne
Dzieci pozostaj  w parach. Jedno z nich wybiera kilka monet, 
które umieszcza pod serwetk . Drugie dziecko ma za zadanie  
rozpozna  monety dotykiem i doda  je w pami ci. Poprawno  
podanego wyniku dodawania wspólnie sprawdzaj  po odkryciu  
serwetki. Wynik dzia ania zapisuj  w zeszycie.

Liczymy monety

plansze zegarowe do manipulacji.

Popro  dzieci by usiad y w kr gu na dywanie. Rozdaj ka demu  
z nich plansz  zegarow , które k ad  przed sob . Podaj godzin  
rozpocz cia i zako czenia przedstawienia. Zadaniem dzieci jest 
zaznaczenie jej na swoich zegarach, a nast pnie obliczenie  
w pami ci albo manipuluj c na zegarze, ile trwa o przedstawienie.

Wielogodzinne 
przedstawienie

Popro  dzieci by ustawi y krzes a w 5 rz dach, po 6 w ka dym. 
Ka de krzes o otrzymuje kartonik z liczb . Zainicjuj przyklejanie 
kartoników z liczb  1 na pierwszym krze le. Kolejne kartoniki maj  
za zadanie przyklei  dzieci, wraz z udzieleniem odpowiedzi na 
pytania:„Które miejsca s  wolne, a które zaj te w którym rz dzie?"

Rz dy krzese

Popro  dzieci by wykona y proste obliczenia zegarowe. Nast pnie  
zadaj amig ówk  matematyczn  zawart  w podr czniku „Nasz 
Elementarz". Na zako czenie zadaniem dzieci b dzie 
uzupe nienie ci gów liczbowych z o onych ze znaków rzymskich  
do XII i odpowiadaj cych im cyfr arabskich.

Arabskie i rzymskie ci gi 
liczbowe

umie : „Matematyczny kwiatek", 
ci g cyfr arabskich (zakres do 12), 
ci g cyfr rzymskich (zakres do 12)

„Nasz elementarz", strona 50 i 51. zanotuj dzia ania dodawania 
wyra e  mianowanych. 

Popro  dzieci by usiad y w kr gu na dywanie. Zainicjuj swobodne 
wypowiedzi zadaj c pytanie: „Która zabawa matematyczna 
dostarczy a Ci najwi cej rado ci i dlaczego?".
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Wprowadzenie liter „ ", „ ", „rz", „Rz". 
Wyró nianie w tek cie wyrazów z nowopoznanymi literami. 
Pisanie liter  „ ", „ ", „rz", „Rz" i ich po cze  z innymi 
literami.  Czytanie tekstu ze zrozumieniem.  
Uk adanie zdania z rozsypanki wyrazowej. 
Sporz dzenie opisu pisanki. Uzupe nianie tekstu ycze . 

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 16. 
Rozwi zywanie zada  z tre ci . 
Wprowadzenie liczby 17 w ró nych aspektach.  
Poznanie jednostki miary p ynów - litr. 

25.1 „ " jak aba

Wprowadzenie liter „ ", „ ". 
Piosenka „ aba".  
Pisanie wyrazów z nowopoznan  liter . 
 Zabawy muzyczno-ruchowe do piosenki. 
Wykonanie abki z papieru wed ug instrukcji.

Omówienie przyk adów zwierz t  wykluwaj cych si  z jaj.

25.2 „Rz" jak rzeka

Wprowadzenie liter „rz", „Rz". 
Piosenka "Rzeka".  
Pisanie wyrazów z nowopoznan  liter . 
Przeliczanie i porównywanie ilo ci liter, sylab i 
g osek w wyrazach.  
Zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki "Rzeka". 
„Wiosna nad rzek " malowanie obrazu farbami.

 
Nauka rozró niania dobrego i z ego artu w kontaktach  
z rówie nikami. 
Omówienie przyk adów tradycji wielkanocnych. 
Pokazanie ró nic pomi dzy pisankami, a kraszankami. 
Tworzenie wi tecznych ycze .

25. Ju  Wielkanoc
25.3 Prima aprilis,  

liczba 17

S uchanie tekstu J. Bednarek „Prima aprilis". 
Rozmowa na temat dobrego i z ego artu. 
Uk adanie i zapisywanie z rozsypanki wyrazowej 
„Zakl cia na miech".  
Poznanie liczby 17 w ró nych aspektach. 
Uk adanie i rozwi zywanie zada  z tre ci . 
Wycinanie „Gwiezdnego py u".  
Zabawa ruchowa „U miechni te kroki".Zabawy muzyczno - ruchowe:  

„ aba", „Rzeka", „Nimfy i wojownicy". 
Nauka piosenek:  
" aba", „Rzeka", „Zielona wielkanoc", „Dyngus". 
Zabawa ze piewem „Mam chusteczk  haftowan ". 
Wykonanie improwizacji ruchowej do muzyki.

Wykonanie abki z papieru wed ug instrukcji.  
Kolorowanie sylwet abek zgodnie z naturalnym 
ubarwieniem. 
Wycinanie gwiezdnego py u - ci cie po linii. 
Pisanka wielkanocna - praca plastyczna.

25.4 Wielkanocny stó

Swobodne wypowiedzi o wielkanocnym stole. 
Uk adanie nazw potraw z rozsypanek literowych.  
Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy kwoka patrzy". 
Tworzenie opisu pisanki z  podanego s ownictwa.  
S uchanie piosenki „Zielona wielkanoc".  
Praca plastyczna „Pisanka wielkanocna". 
Improwizacja ruchowa do muzyki „Taniec kurcz t".

Zdania naje one trudno ciami 
Niez e jaja 
To nie przelewki!Nauka narz dzia edytora tekstu - kursywa. 

25.5 migus-dyngus

Swobodna rozmowa o tradycjach wielkanocnych. 
Opowiadanie A. Onichimowskiej „ migus-dyngus". 
Nadawanie tytu ów ilustracjom historii obrazkowej. 
Nauka ludowej piosenki o dyngusie.  
Poznanie jednostki miary p ynów - litr.  
Dodawanie wyra e  mianowanych w zakresie 17. 
Uzupe nianie o brakuj ce wyrazy ycze . 
Zapisywanie w zeszycie ycze  wielkanocnych. 

Zabawy rozbie ne „Na wiosennej ce", „Bociek", 
„D ugonogi berek". 
Rozwijanie ogólnej sprawno ci ruchowej zgodnej  
z przyj tymi regu ami: „Rytmy weso e i smutne",  
„Bawmy si  razem".
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25.1 25.2 25.3

Zdania naje one 
trudno ciami

Niez e jaja To nie przelewki!

karteczki z narysowanymi korpusami je y 
(bez igie ) - na tyle du e, by zmie ci o si  
w nich po jednym zdaniu

dla ka dej dru yny: foliowy worek, 10 cm 
kawa ek sznurka, 1 kartk  A4, rolk  po 
papierze toaletowym, 4 gumki recepturki

miska o pojemno ci co najmniej 2l, dwa 
ró ne przezroczyste pojemniki o 
pojemno ci co najmniej 1l, marker

Jakie znacie wyrazy z trudno ciami? 
Zapisujemy na tablicy wszystkie propozycje 
dzieci. Jako pomoc mo e s u y  wierszyk i 
wyrazy zgromadzone w "Naszym 
Elementarzu" na str. 52-53.

Przygotowanie 
wiczenia

po 1 wydmuszce na ka d  dru yn , nie 
wi cej ni  dwie pary no yczek na ka d  
dru yn

ka da dru yna: 1 kubek plastikowy

Co mo e uk u ?

Wyrazy z 
trudno ciami

Dzielimy klas  (np. drog  losowania) na 
cztero- pi cioosobowe grupy. Od tej pory a  
do ko ca miesi ca dzieci b d  pracowa  
w a nie w tych zespo ach (bez mo liwo ci 
zamiany grup).

To nie 
przelewki - 
zadanie

Wymie  rzeczy, które atwo zniszczy . Z czym ci sie kojarzy lub do czego mo e 
s u y  plastikowa butelka po wodzie?

Zadaniem dru yn jest u o enie zda , 
zawieraj cych jak najwi cej wyrazów z 
trudno ci  ortograficzn . Zdania te dzieci 
zapisuj  na kartkach w korpusach je y. 
Dorysowuj  tyle igie , ile trudnych wyrazów. 

Wprowadzenie

Szacowanie

Skorupki jajek s  cienkie i do  delikatne. 
Kupuj c jajka w sklepie, dostajemy je w 
specjalnych wyt oczkach, by nie uszkodzi y 
si  w drodze do domu. 

Oznacz markerem poziom 1l na jednym z 
przezroczystych pojemników, ale nie 
nalewaj do niego wody. Obok niego postaw 
drugi nieoznaczony pojemnik (równie  
pusty), z boku misk  wype nion  wod .

Podzia  na 
grupy

Wygrywa dru yna, której uda si  dorysowa  
najwi cej igie  (u y  najwi cej trudnych 
wyrazów, pod warunkiem, e zapisano je 
poprawnie). Najciekawsze zdania mo na 
wykorzysta  pó niej podczas dyktanda.

Ochraniacze 
na wydmuszki 
- zadanie

Waszym zadaniem b dzie stworzenie z 
dost pnych materia ów struktury, która 
ochroni wydmuszk  przed st uczeniem 
podczas upadku z wysoko ci najpierw 1 
metra, a potem dwóch metrów.

Zadaniem dru yn b dzie nape nienie 
nieoznakowanego pojemnika dok adnie 1l 
wody. Dzieci musz  oszacowa , ile 
kubeczków wody przela  do pojemnika, aby 
znalaz  si  w nim dok adnie 1 litr wody.

Naje one 
zdania

Testowanie

Praca w 
grupach

Na wykonanie tego zadania macie 
dok adnie 7 minut. Kiedy sko czy si  czas, 
b dziecie mogli zapakowa  Wasz  
wydmuszk  w ochraniacz, a nast pnie 
zrzucicie j  z wysoko ci 1m i 2m. 

Najpierw dru yny dostaj  5 minut na 
przedyskutowanie problemu i wymy lenie 
jego rozwi zania. W tym czasie mog  
podchodzi  do pojemników i przymierza  
do nich swoje kubeczki. 

Tylko 
poprawne 
zapisy

Testowanie
Testowanie odbywa si  pod nadzorem 
nauczyciela. Przy ocenie rozwi za  nale y 
zwróci  uwag , w jaki sposób wykorzystano 
materia y oraz to, jak dru yna pracowa a 
razem.

Kiedy dzieci nape ni  nieoznakowany 
pojemnik wystarczaj c  wg nich ilo ci  
wody, nauczyciel przelewa j  do drugiego 
pojemnika i zaznacza markerem poziom 
cieczy. Kto najmniej si  pomyli ?
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Popro  dzieci by usiad y w kr gu na dywanie. Zainicjuj wspólne 
piewanie piosenki - powitanki „ Witam tych, którzy s  dzi  rado ni 

i machaj  r czkami...".
Radosne powitanie

Jaki d wi k wydaje aba? Spróbuj go 
przedstawi . 
Co by by o, gdyby aby miaucza y?  
Jaki masz pomys  na to, aby aby mog y  
zaprzyja ni  si  z bocianem?

Ucze : 
po wys uchaniu piosenki odpowiada na pytania 
dotycz ce jej tre ci, 
pisze litery „ ", „ " w izolacji i w wyrazach, 
wykonuje przestrzenn  prac  plastyczna z papieru 
piewa piosenk  „ aba".Rozdaj dzieciom po dwa woreczki. Popro  by w pierwszej 

kolejno ci po o y y woreczki na prawym kolanie. Nast pnie by 
przenios y je lew  r k  na prawe rami . Zadaj dzieciom pytanie: 
„Na jakiej jeszcze prawej cz ci cia a mo ecie po o y  
woreczek?”. Wa ne by dzieci przenios y woreczek praw  r k .

Prawa r ka, lewe rami ...

Zainicjuj wypowiedzi dzieci o tym co widz  ogl daj c si  za siebie. 
Nast pnie popro  by wykona y kilka obrotów w lewo. Zadaj pytanie 
z pro ba o podanie kolejno odpowiedzi: „Co teraz jest za wami?". 
Zadaj dzieciom zagadk : „Skacz  po ce, p ywaj  w wodzie,  
z bocianem yj  w niezgodzie”, z pro b  o udzielenie odpowiedzi.

Zagadka z abk

drukowane litery „ ", „ ", 
pisane litery „ ", „ ", 
po dwa woreczki dla ka dego dziecka, 
piosenk  o abce.

Odtwórz piosenk  o abce, zadaj c pytania do jej tre ci. Zainicjuj 
zabaw  w ko czenie wyra e : „du a aba – ma a …”, a tak e w 
liczenie sylab w s owach: „poranek”, „ka u a”. Wspólnie porównaj  
z dzie mi s owa w parach, wraz z wskazaniem ró nic w g oskach: 
„ aba – aby”. Popro  by dzieci przykuc y i opar y r ce o pod og .

Piosenka o abce
25.1 „ " jak aba

Zadaniem dzieci b dzie wykona  jak najd u sze abie skoki. 
Nast pnie ju  na stoj co popro  by na ladowa y r kami ruchy 
abek podczas p ywania. Na zako czenie powinny wyskoczy   

na brzeg i otrz sn  wod  z czterech apek po kolei. Wspólnie  
z dzie mi za piewaj piosenk  o abce. 

abie skoki

blok techniczny,  
no yczki,  
klej, 
plastelin , 
kredki wiecowe.

Poka  dzieciom jak wygl da litera „ ”. Omów z nimi jej wygl d. 
Nast pnie zapisz liter  „ ” jednocze nie piewaj c piosenk  o 
abce. Popro  by dzieci zapisa y now  liter  na wzorze, równie  
piewaj c piosenk . Rozdaj plastelin  z której dzieci maj  za 

zadanie wyklei  liter  „ ”. Na zako czenie dzieci pisz  liter  „ ”

Tajemnicze „ "

kredk  wiecow  na kartce z bloku, równie  piewaj c piosenk . 
Popro  dzieci by dobra y si  w pary i stan y naprzeciw siebie. 
Zadaniem dzieci b dzie zrobienie kilku miesznych min, 
przypominaj cych wygl d aby, tak by rozbawi  koleg  lub 
kole ank  z pary.

abie miny w parach

Popro  dzieci by wykona y przestrzenn  prac  plastyczn   
z papieru, koloruj c kredkami sylwety abek zgodnie z naturalnym 
ubarwieniem zwierz t. 

Rysujemy abki umie  wyrazy z „ " wyst puj ce 
w tek cie.

„Nasz elementarz", strona 52. zanotuj wyrazy z „ " wyst puj ce 
w tek cie z „Naszego 
Elementarza".

napisz trzy zdania z wyrazami z „ ".

Na zako czenie dzieci po cichu czytaj  tekst z podr cznika „Nasz 
Elementarz". Na zako czenie popro  by ka e z nich wymieni o 
wyrazy z „ " wyst puj ce w tek cie, które nast pnie zapisuj  
w zeszycie. 

Du o, jeszcze wi cej „ "



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Popro  dzieci by usiad y w kr gu na dywanie.  
Zainicjuj wspólne piewanie piosenki - powitanki: 
„Witam tych, którzy dzi  s  rado ni i klaszcz  w d onie swe..." 
Popro  dzieci by stan y w rozkroku i dotkn y najpierw lew  r k  
do prawego kolana, a potem do prawej stopy. W nast pnej

Radosne powitanie
Dlaczego nie mo na zatrzyma  p yn cej 
rzeki? 
Co by sie sta o, gdyby wysch y wody  
z wszystkich rzek?  

Ucze : 
po wys uchaniu piosenki odpowiada na pytania 
dotycz ce jej tre ci, 
wybrzmiewa brakuj ce g oski na pocz tku s ów, 
przelicza litery, g oski, sylaby w wyrazach, 
pisze starannie wyrazy.kolejno ci pole  by palce lewej d oni przywita y si  z palcami  

prawej d oni. Na zako czenie wiczenia dzieci maj  wykona   trzy 
kroki dostawne w bok, zaczynaj c od lewej nogi.  
Zadaj dzieciom zagadk  z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„P ynie, p ynie, gna do morza wprost". Odtwórz piosenk  "Rzeka". 

Czy potrafisz tak...

Zainicjuj swobodne wypowiedzi zadaj c pytania do jej tre ci. 
Popro  dzieci o uzupe nienie wyra enia: „rzeka – ma a…”. 
Wspólnie wymie  brakuj ce g oski na pocz tku s ów: „-eka”, 
„-eczka”, „-eczny”. Zadaj pytanie: „Jakie s owo powstanie, gdy 
przed s owem rzeczka dodamy sylab  „po-?”.

Rzeka - ma a ...

drukowane litery „rz", „Rz", 
pisane litery „rz", „Rz", 
woreczki po dwa dla ka dego dziecka, 
tabela z kolumnami: wyraz, litery, 
g oski, sylaby. 
piosenka „Rzeka".

Popro  dzieci by usiad y po turecku na laduj c wios owanie. Zadaj 
dzieciom jako sternik by skierowa y wios o na prawo, potem na 
lewe. Nast pnie by od o y y wios a i zanurzy y d onie w wodzie, 
poruszaj c palcami. Wspólnie z dzie mi za piewaj piosenk , 
rytmicznie uderzaj c d o mi w dwa woreczki, krzy uj c r ce.

Sternik i wio larze
25.2 „Rz" jak rzeka

Umie  na tablicy dwuznak „Rz” wraz z jednoczesnym 
piewaniem piosenki. Nast pnie popro  dzieci by kolejno napisa y 

dwuznak na wzorze, palcem w naczyniu z wod ,  grubym 
niebieskim pisakiem na b kitnej kartce. Dzieci równie  piewaj  
piosenk  „Rzeka”.

Tajemnicze „Rz”

p aski naczynie na wod , 
niebieski pisak, 
b kitna kartka.

 
Popro  by dzieci wci gn y nosem powietrze i dmuchn y na 
powierzchni  wody w naczyniu w taki sposób, aby powsta y fale. 
Popro  dzieci by po cichu przeczyta y tekst w podr czniku  
„Nasz Elementarz", nast pnie wyró ni y w nim wyrazy z „Rz”. 

Klasowe fale

Zadaniem dzieci jest u o enie ustnej wypowiedzi dotycz cej 
artów. W ramach utrwalenia popro  by napisa y wyrazy z „rz”, 

wraz z przeliczeniem w nich liter, g osek i sylab. Wspólnie 
porównaj z dzie mi ich liczb , a tak e uzupe nij tabelk   
w zeszycie.

Magiczna tabelka

Popro  by dzieci samodzielnie przygotowa y narz dzia, materia y  
i stanowisko pracy. Ich zadaniem b dzie zaprojektowa  ilustracj , 
wykorzystuj c ca  powierzchni  kartki. Nadzoruj poprawno  
pos ugiwania si  p dzlem, a tak e dbania o estetyk  wykonania 
pracy plastycznej.

 Wiosna nad rzek umie : 
drukowane litery „rz", „Rz",  
pisane litery „rz", „Rz", 
model wyrazu „rzeka". 

„Nasz elementarz", strona 53. narysuj tabel  z kolumnami: 
wyraz, litery, g oski, sylaby.

napisz trzy zdania z wyrazami  
z dwuznakiem „rz". 

Popro  by dzieci usiad y po turecku na dywanie. Zainicjuj 
piewanie piosenki „Rzeka" wraz z jednoczesnym na ladowaniem 

ruchów wios owania. Zadaj dzieciom pytania na które maj   
za zadanie odpowiedzie  rytmicznie chórem: „Jak sie czujesz?",  
„Jak si  masz?". 

Po egnanie ruchami 
wios owania
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Popro  by dzieci zgromadzi y si  w kr gu na dywanie. 
Zainicjuj powitanie w kr gu: „Witam tych, którzy: lubi  si  mia ,  
lubi , gdy inni u miechaj  si  do nich,  wiedz , e miech  
to zdrowie, znaj  kilka dobrych dowcipów, u miechn li sie dzi   
do kogo ".

Powitanie
Jaki by by wiat bez u miechu? 
Dlaczego lubimy, gdy inni si  do nas 
u miechaj ? 
Opowiedz najweselszy dowcip prima 
aprilisowy.

Ucze : 
po wys uchaniu opowiadania odpowiada  
na pytania dotycz ce jego tre ci, 
uk ada zdanie z rozsypanki wyrazowej, 
przelicza elementy zbiorów w zakresie 17, 
pisze starannie zdanie, 
rysuje przy linijce i tnie po linii.

Popro  by dzieci dobra y si  parami, w której jedna osoba usi uje 
by  powa na, a druga przeciwnie próbuje j  roz miesza . Podaj 
sposób roz mieszania: ruchem, s owem, min . Gdy komu  uda si  
wywo a  u miech na twarzy partnera nast puje zamiana ról. Je li 
nie to zmiana nast puje na d wi k trójk ta.

Roz mieszaj mnie

Przeczytaj dzieciom opowiadanie J. Bednarek „Prima aprilis". 
Zadaj pytania zwi zane z jego tre ci  z pro b  o udzielenie 
odpowiedzi: „Na czym polega dobry art?", „Jakich dowcipów 
nale y unika ?".

Zasady dobrego artu

rozsypank  wyrazow , 
kartki z dzia aniami dodawania  
i odejmowania w zakresie 17, 
trójk t, 
opowiadanie J. Bednarek  
„Prima aprilis".

Popro  dzieci by ustawi y si  w kr gu. Wydaj polecenia: „Jeden 
krok do mnie zrobi  dzieci, które lubi  si  mia ”. „Cztery s oniowe 
kroki do ty u zrobi  dzieci, które lubi  roz miesza  innych”, 
„Dziesi  tiptopów do przodu zrobi  dzieci, które wiedz ,  
e miech to zdrowie”.

U miechni te kroki
25.3 Prima aprilis, 

liczba 17
Ods o  dzieciom umieszczon  na tablicy rozsypank  wyrazow . 
Z niej zadaniem dzieci b dzie utworzy  zakl cie: „Abra kadabra  
na g ow  gwiezdny py , aby  u miechni ty zawsze by ".  
Wspólnie odczytaj wynik pracy i popro  by dzieci zapisa y zakl cie 
do zeszytu. 

Zakl cie na miech

kolorowy papier,  
no yczki,  
linijk , 
patyczki.

Wprowad  liczb  17 wed ug „Etapów wprowadzania liczb".  
Nast pnie zadaj dzieciom wiczenia praktyczne w rozk adaniu 
liczby 17 na dziesi tki i jedno ci. Utwórzcie zbiory 17- elementowe 
z wykorzystaniem patyczków. 

Tajemnicza liczba 17

Popro  by dzieci usiad y w kr g na dywanie i wylosowa y po jednej 
przygotowanej kartce z dzia aniem matematycznym. Zadaniem 
dzieci b dzie u o enie tre ci do wylosowanego dzia ania, a tak e 
obliczenie i podanie wyniku. Wybrane zadania zapisz na tablicy, 
które dzieci przepisz  do zeszytów.

Rozwi zywanie zda

Dzieci przygotowuj  miejsce pracy, w którym przy linijce  
na kolorowym papierze, maj  za zadanie narysowa  linie, wzd u  
których dokonaj  ci cia no yczkami. Efektem ko cowym pracy 
maj  by  ma e kwadraty, które b d  gwiezdnym py em.

Gwiezdny py umie :  
rozsypank  wyrazow : „Abra 
kadabra na g ow  gwiezdny py , 
aby  u miechni ty zawsze by ",  
cyfr  17, 
zanotuj tre  zadania 
matematycznego.

„Nasz elementarz", strona 56 i 57. zanotuj: tekst zakl cia,   
tre  zadania matematycznego.

zilustruj „Zakl cie na miech".

Popro  dzieci by zabra y ze stolików „gwiezdny py " i ustawi y si   
w kr gu na dywanie. Po równoczesnym wypowiedzeniu zakl cia 
zadaniem dzieci b dzie wyrzucenie zawarto ci r k do góry.

Gwiezdne 
podsumowanie
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Popro  dzieci by usiad y w kr gu na dywanie. Jednemu z dzieci 
przeka  na ucho po cichu temat dnia. Kolejno has o powinno by  
przekazywane kolejnym osobom tak by ostatnia mog a je 
wywiedzie  na g os. Has o brzmi: „wielkanocny stó ". 

G uchy telefon  
na powitanie Co sprawia ci najwi ksz  przyjemno  w 

Wielkanoc? 
Dlaczego w Wielkanoc przygotowuje si  tak 
wiele potraw? Jaka jest twoja ulubiona?

Ucze : 
czyta krótkie teksty, 
wypowiada si  na temat ilustracji i tekstu, 
uk ada wyrazy z rozsypanek literowych, 
piewa refren piosenki „Zielona wielkanoc", 

przepisuje zdania, 
interpretuje ruchem muzyk .

Umie  na tablicy ilustracj  zas oni t  okienkami liczbowymi. 
Zadaniem dzieci jest podawanie dzia a , którego wynik zapisany  
jest na okienku, w ten sposób je ods aniaj . Po ca kowitej ods onie 
ilustracji popro  dzieci by poda y wszystkie potrawy znajduj ce si  
na stole wielkanocnym. 

Bogaty stó  wielanocny

Popro  dzieci by po cichu przeczyta y tekst „Wielkanoc". Zainicjuj 
swobodne wypowiedzi na temat potraw przygotowywanych 
domach na wi ta. W ramach podsumowania z rozsypanek 
literowych wspólnie u ó  i popro  o zapisanie nazw potraw 
wielkanocnych.

Wielkanocne potrawy

karton wyci ty w kszta cie jajka  
dla ka dego dziecka, 
zdj cia pisanek i kraszanek, 
rozsypanki literowe tworz ce wyrazy 
 - nazwy potraw wielkanocnych, 
czekoladowe jajeczka, 
kolorowe jajeczka, 
piosenka „Zielona wielkanoc", 
utwór „Taniec kurcz t w skorupkach".Przeka  ka demu dziecku kolorowe jajeczka, którymi b d  trafia  

do celu. Na zako czenie zabawy popro  by dzieci pozostawi y 
sobie rekwizyty.

Jajeczka do celu
25.4 Wielkanocny 

stó
Wspólnie z dzie mi wymie  przyk ady zwierz t wykluwaj cych  
si  z jaj. Odtwórz utwór Modesta Musorgskiego „Taniec kurcz t  
w skorupkach" z cyklu „Obrazki z wystawy". Popro  by dzieci 
przedstawi y w asn  interpretacj  ruchow  utworu.

Taniec kurcz t

kolorowy papier,  
klej,  
no yczki, 
farby.

Zaprezentuj dzieciom zdj cia pisanek i kraszanek. Zainicjuj 
swobodne wypowiedzi na ich temat. Popro  by ka de dziecko 
opisa o wybran  pisank , korzystaj c z wyrazów umieszczonych 
na tablicy. Nast pnie zadaniem dzieci b dzie odnotowanie opisu  
w zeszycie, oddzielaj c poszczególne wyrazy przecinkiem. 

Pisanki i kraszanki

Popro  by dzieci przygotowa y stanowisko pracy. Rozdaj 
kartonowe szablony jaj. Zadaniem dzieci b dzie wyci cie  
z kolorowego papieru powtarzaj cych si  elementów, które 
naklejaj  na kartonie wyci tym w kszta cie jajka. W ramach 
uzupe nienia prac  pomaluj  farbami.

Pisanka wielkanocna

Odtwórz piosenk  „Zielona wielkanoc". Wspólnie za piewaj   
j  z dzie mi kilkakrotnie. 
Dokonaj wyboru jednego dziecka, które ustawione zostaje twarz  
do ciany - „kwok ". Pozosta e dzieci ustaw na linii wyznaczonej 
na  przeciwleg ym ko cu sali. Gdy „kwoka" stoi zwrócona do

Zielona wielkanoc umie  wyrazy opisuj ce pisank . „Nasz elementarz", strona 58 i 59. zanotuj: opis pisanki, 
nazwy potraw wielkanocnych.

na podstawie rozmowy z rodzicami, 
dziadkami lub ksi ek dowiedz si , 
jakie zwyczaje ludowe zwi zane  
s  z Wielkanoc . 

 
ciany pozosta e dzieci poruszaj  si  po sali, gdy si  odwróci na 

sygna  „raz, dwa, trzy kwoka patrzy" wszyscy zamieraj   
w bezruchu. Dziecko które si  poruszy wraca na lini  na 
przeciwleg ym ko cu sali.

Raz, dwa, trzy kwoka 
patrzy
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Popro  by dzieci usiad y w kr gu na dywanie. Jednemu dziecku 
przeka  po cichu na ucho temat dnia. Koleje dzieci przekazuj  je 
sobie w taki sposób by ostatnie mog o poda  je g o no. Has o 
brzmi: „lany poniedzia ek". 

G uchy telefon  
na powitanie Dlaczego to w a nie poniedzia ek jest lany?  

Po co s  yczenia? 
Co to znaczy yczy ?

Ucze : 
wypowiada si  na temat ilustracji i tekstu, 
uzupe nia tre  ycze , 
wymienia zwyczaje wielkanocne, 
nadaje tytu  ilustracjom, 
dodaje w zakresie 17 , 
dokonuje oblicze  pos uguj c si  miar  - litr.

Zainicjuj swobodn  rozmow  o tradycjach wielkanocnych  
w oparciu o zdobyte w domu informacje, a tak e wys uchane 
opowiadanie A. Onichimowskiej „ migus-dyngus". Zadaj dzieciom 
pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi: „Na czym polega dobra 
zabawa w lany poniedzia ek?". 

Praca z tekstem

Popro  by dzieci nada y tytu y kolejnym ilustracjom historyjki 
obrazkowej. Wspólnie wymy lcie dalszy ci g historii. W ramach 
podsumowania dzieci maj  za zadanie ziIustrowa  wymy lone 
wydarzenia. 

Historyjka obrazkowa

kartki z tre ci  zadania 
matematycznego z lukami, 
rozsypank  wyrazow  - yczenia, 
opowiadanie  „ migus-dyngus", 
piosenk  z Mazowsza owickiego  
o dyngusie. 

Odtwórz dzieciom ludow  piosenk  z Mazowsza owickiego  
o dyngusie. Zainicjuj piewanie piosenki. Wyja nij, e utwór ten by  
piewany przez ch opców, którzy gonili dziewcz ta bo chcieli je  

obla  wod . 

Dyngus piewaj co
25.5 migus - 

dyngus
Poka  dzieciom ró ne pojemniki do przechowywania p ynów.  
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat rodzajów p ynów,  
a tak e  to w jakich pojemnikach mo na je przechowywa . 
Zaprezentuj  na tablicy zapis jednostki miary p ynów. 

Litr to ile?

pojemniki do przechowywania p ynów, 
kartki okoliczno ciowe.

Popro  dzieci by dokona y oblicze  dzia a  w zakresie 17  
z wykorzystaniem jednostki miary -litr. Wspólnie roz ó  wyra enia 
mianowane na sk adniki. Nast pnie dzieci maj  za zadanie 
uzupe ni  tre  zadania matematycznego o brakuj ce wyrazy, 
które przepisuj  do zeszytu.

Obliczenia z litrem

Popro  by dzieci usiad y w kr gu na dywanie. Roz ó  przed nimi 
ró ne kartki okoliczno ciowe. Zainicjuj swobodne swobodne 
wypowiedzi na ich temat. Utwórzcie wspólnie zbiór kartek 
wielkanocnych, podaj c jednocze nie argumentacj  wyboru. 

Kartki wi teczne

Popro  dzieci by porusza y si  swobodnie po sali w rytm piosenki 
„Zielona wielkanoc". W trakcie pauzy dzieci maj  za zadanie 
dobra  si  w pary i z o y  sobie nawzajem yczenia.  
Nast pnie z rozsypanki wyrazowej uk adaj  tekst ycze  
wielkanocnych, który zapisuj  w zeszycie.

Przesy am yczenia zapisz jednostki miary p ynów. „Nasz elementarz", strona 60 i 61. zanotuj:  
tre  zadania matematycznego  
z uzupe nionymi lukami,  
tekst ycze  wielkanocnych.

W ramach podsumowania zaj , zadaj dzieciom pytania z pro b  
o udzielenie odpowiedzi: „O czym powinni my pami ta  podczas 
sk adania ycze ?", „Na czym polega dobra zabawa w lany 
poniedzia ek?". 

Podsumowanie
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Wprowadzenie dwuznaków „sz", „Sz", „cz", „Cz". 
Wys uchanie tekstu  o wiosennych pracach na wsi. 
Rozmowa o tym, co to znaczy dba  o zdrowie.  
Samodzielne czytanie komiksu o smokach w podr czniku. 
Pantomimicznie przedstawianie prac w ogrodzie.  
Pisanie tekstu z pami ci. 
Czytanie z podzia em na role.

Wprowadzenie liczby 18 w po czeniu z nauk  pisania. 
Uk adanie matematycznych pyta  do ilustracji.  
U ycie w zadaniach okre le : mniej, wi cej, tyle samo.  
Rozwi zywanie równa  jednodzia aniowych z niewiadom .   
Wprowadzenie jednostki wagi – kilogram oraz skrótu kg.  
Wa enie przedmiotów i dokonywanie oblicze .

26.1 „Sz" jak szpak

 
Rozmowa o zmianach zachodz cych wiosn   
w ogrodzie oraz wiosennych pracach. 
Wprowadzenie dwuznaków „sz", „Sz".  
Wykonanie kartek do Albumu liter.  
Wyszukiwanie nazw wiosennych ro lin i zwierz t.  
Pisanie z pami ci nazw kwiatów wiosennych.  
Wykonanie wiosennego kwiatka z bibu ki.  
Podejmowanie prób czytania z podzia em na role. 

Poznanie nazw ro lin kwitn cych wczesn  wiosn .  
Obserwowanie zmian zachodz cych wiosn  w przyrodzie.  
Przygotowanie sa atki z nowalijek i czosnku.  
Omówienie zasad higieny przygotowania posi ków. 
Omówienie zasad zdrowego od ywiania. 
Analizowanie warto ci od ywczych surowych warzyw.

26.2 Kiedy wiosn ...

S uchanie wiersza A. Fr czek „Kiedy wiosn "... 
Tworzenie wypowiedzi ze s owami: „Kiedy wiosn ” 
Wiosenne kwiaty chronione w Polsce. 
Obserwowanie zmian zachodz cych w przyrodzie. 
Wyszukiwanie i nazywanie „ha a liwych” odg osów 
Nauka wiersza na pami .  

wiczenia grafomotoryczne.

Rozmowa o sposobach pomocy rodzicom w pracach  
domowych, w gospodarstwie, w ogrodzie.  
Omówienie zasad kulturalnego spo ywania posi ku.  
Zastosowanie w praktyce poznanych zasad. 
Cz stowanie sa atk  innych osób.  
Nakrywanie do sto u. 

26. Wiosenne 
przebudzenie... 26.3 Spotkanie  

z liczb  18 

Wprowadzenie monografii liczby dwucyfrowej 18. 
Uk adanie matematycznych pyta  do ilustracji  
U ycie okre le : mniej, wi cej, tyle samo. 
Rozwi zywanie równa  z jednym dzia aniem. 
Kolorowanie wiosennych kwiatów chronionych. 
Nauka piosenki „Dziwne spotkanie".  
Wykonywanie skoków w dal. 
Wykonywanie wyskoku dosi nego. 
Dokonywanie pomiaru d ugo ci.

S uchanie i piewanie piosenki „Dziwne spotkanie". 
Tworzenie bazy wyrazów d wi kona ladowczych 
(brrr, bach, buch, bum, bums, b c, buuu, ciach,ciapu-ciap, 
chrupu-chrup, chlapu-chlap, chlast, chlip,...).  
Wprowadzenie wicze  artykulacyjnych i s uchowych.

Uzyskiwanie koloru zielonego w wyniku mieszania barw. 
Wykonanie kwiatu z bibu y wg instrukcji.

26.4 „Cz" jak czosnek

Przegl danie ksi ek kucharskich z przepisami. 
Ogl danie zdj  sa atek w k ciku czytelniczym.  
Odgadywanie produktów w sa atce warzywnej. 
Przygotowanie sa atki z nowalijek i czosnku. 
Wprowadzenie dwuznaku „cz", „Cz".  
Spotkanie z w a cicielem szklarni.  
Matematyczne dyktando graficzne.  
Zabawy z elementami rzutu. Pomiar odleg o ci. 
Rozmowa na temat zdrowego ywienia.

Szumi , szumi  s owa 
Wiosna! 
Sprawa najwy szej wagiRysowanie obrazków w programie Paint. 

Podpisywanie obrazków  
U ycie litery „h", „H" i dwuznaków „sz", „Sz", „cz", „Cz". 26.5 Kilogram

Wprowadzenie jednostki wagi - kilogram. 
Omówienie ró nych typów wag.  
Wa enie przedmiotów.  
Wykonywanie oblicze  ci aru przedmiotów.  
Dokonywanie pomiaru wagi w asnego cia a. 
Realizacja zabawy symulowanej „W warzywniaku" 
Uzyskiwanie koloru zielonego - mieszanie barw. 
Wprowadzenie poj  przeciwstawnych.

Zabawy z elementami rzutu. Pomiar odleg o ci.  
Realizowanie zabaw skocznych z ró nymi przyborami. 
Wykonywanie skoków nad przeszkod , w gór . 
Pomiar d ugo ci skoku w dal i wyskoku dosi nego.
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26.1 26.2 26.3

Szumi , szumi  
s owa

Wiosna! Sprawa najwy szej 
wagi

dla ka dej dru yny: worek foliowy,  
arkusz starej gazety, 2 papierki po 
cukierkach

kartki bloku technicznego A3 - po jednej 
dla ka dej grupy

wag  kuchenn , 6 ró nych przedmiotów 
ró ni cych si  wag  oraz 2 pary ró nych 
przedmiotów o identycznej wadze

Jakie znacie szeleszcz ce s owa? 
Wymie cie s owa, w których s ycha  g osk  
"sz". Nauczyciel zapisuje na tablicy 
wszystkie propozycje dzieci. 

Sprawa 
najwy szej 
wagi

ka da dru yna: 1 kolorow  kartk  A4 farby, czarne kredki

Wymie cie rzeczy, które szumi .

Szumy i 
szelesty

Uczestnicy wyobra aj  sobie, e s  w lesie. 
Ws uchuj  si  w szum wiatru szyyszyyszyy. 
G boko oddychaj  - wci gaj  powietrze 
nosem, zatrzymuj  wdech i wypuszczaj  
powietrze ustami. 

Zadania dla 
dru yn

Co jest lub mo e by  zielone? Co jest tak ci kie, e nie jeste cie w 
stanie tego unie ?

Praca w grupach. Dzieci z wyrazów 
wypisanych na tablicy uk adaj  szumi ce 
zdania, a nast pnie starannie zapisuj  je na 
swoich kolorowych kartkach A4. Ka da 
grupa musi stworzy  co najmniej 4 zdania.

Wprowadzenie

Porozumienie 
bez s ów

Nauczyciel czyta dzieciom wiersz "Kiedy 
wiosn ..." (Nasz Elementarz str. 66-67). 
Jakie kwiaty wyros y na wiosennej ce, jak 
wygl daj ? Kogo mo na tam spotka ? O 
jakim zielonym przybyszu jest tam mowa?

Ka da grupa b dzie mia a kilka minut na 
rozwi zanie jednego z 5 zada , które b d  
polega y na porównywaniu wagi. Podczas 
rozwi zywania problemu dru yna mo e 
bra  do r k wszystkie dost pne przedmioty. 

Spacer po 
lesie

Zadaniem dzieci jest takie przeczytanie 
swoich zda  i wytworzenie takich d wi ków 
za pomoc  materia ów przyniesionych 
przez nauczyciela, aby reszta klasy poczu a 
si  jak w szumi cym lesie.

Na ca ej kartce 
ka (praca  

w grupach)

Dzieci siadaj  w swoich grupach tak,aby 
ka dy mia  dost p do kartki . Na pocz tku 
wyobra aj  sobie, jak wygl da ka wiosn . 
Ich zadaniem jest wspólne namalowanie na 
kartce wiosennej ki. 

Zadania: 1. Które z tych przedmiotów wa  
po tyle samo? 2. Ustawcie przedmioty od 
najl ejszego do najci szego, 3. Ustawcie 
przedmioty od najci szego do najl ejszego 
4. Które przedmioty wa  mniej ni  ten?

Szumi ce 
zdania

Wra enia z 
wa enia

aba, ufoludek 
i inni zieloni 
go cie

Oprócz kwiatów i traw na ce musz  
znale  si  jeszcze ró ni zieloni go cie 
(nawet tacy, którzy tam nie pasuj ). To, 
jakie zielone obiekty znajd  si  na obrazie 
zale y tylko od pomys owo ci uczestników.

5. Które z tych przedmiotów wa  mniej ni  
ten? Dla ka dej grupy wybierz zestaw 5 
innych przedmiotów. Podczas zadania 
dru yny b d  musia y porozumiewa  si  
inaczej ni  za pomoc  s ów.

Ilustracja Wydobywanie 
obiektów z t a

Ca a kartka powinna zosta  zape niona. 
Kiedy prace wyschn , dzieci wybieraj  kilka 
kwiatów lub innych obiektów, które chc  
wyró ni  na obrazie i obrysowuj  je czarn  
kredk . Prace wieszamy w klasie.

Na koniec wa ymy wszystkie przedmioty na 
wadze kuchennej i sprawdzamy, która 
dru yna rozwi za a zadanie najlepiej. Kto 
najlepiej wspó pracowa ? Jak grupy 
oceniaj  zmagania innych zespo ów?
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Zainicjuj powitanie piosenk : „Wiosenne przebudzenie".  
Popro  dzieci by usiad y w kr gu w trakcie piewania zwrotek 
piosenki. W czasie refrenu dzieci spaceruj  po sali i zbieraj  
kwiatki - liczmany. Nast pnie próbuj  nazywa  znane im okazy,  
a tak e wyklaskiwa  sylabami nazwy zebranych kwiatów.

Wiosenne przebudzenie
Co robi twoja buzia kiedy wymawiasz g osk  
„sz"? Jaki d wi k s yszysz? 
Od czego wzi a si  nazwa „szafirki"? 
O czym mog   szepta  kwiaty? 
Którym wiosennym kwiatkiem chcia by  by ? 
Dlaczego w a nie nim?

Ucze : 
wypowiada si  logicznie na temat wykonywanych 
wiosennych prac w ogrodzie, 
poprawnie czy dwuznak „sz" z innymi literami, 
wyszukuje w tek cie i pisze z pami ci nazwy 
kwiatów, 
wykonuje wg instrukcji kwiatki z bibu y.

Dzieci przeliczaj  g oski w nowo poznanych nazwach kwiatów. 
Zaprezentuj dzieciom wyliczank  "PIERWSZE KWIATKI 
PODZIWIAJ - NIE ZRYWAJ, BO KWIATUSZKI SI  GNIEWAJ , 
GDY JE DZIECI ZRYWAJ !". Dokonaj podzia u tekstu na sylaby. 
Rytmiczne wspólnie z dzie mi powtórz kilkakrotnie wyliczank .

Wyliczanka z wiosn   
w tle

Zainicjuj swobodn  rozmow  o zmianach zachodz cych  
w przyrodzie wiosn  oraz pracach, jakie nale y przeprowadza   
w ogrodach. Przeczytaj g o no tekst z „Naszego elementarza" 
strona 64.

Wiosenne zmiany

model wyrazu: „szpak" i „Szyper", 
plansz  dwuznaku: „sz", „Sz", 
plansz  ze zdj ciami wiosennych 
kwiatów, kart  do „Albumu liter" 
dla ka dego ucznia,  
syrop z mniszka lekarskiego, 
fragment tekstu z nazwami kwiatów 
wiosennych,  
kwiatki - liczmany.Zadaj dzieciom pytania do tekstu. Popro  by w odpowiedzi 

poszuka y  odpowiedniego fragmentu i odczyta y go na g os. 
Nast pnie pole  by podkre li y ten fragment tekstu, który sprawia 
im trudno  w wymowie. 

Odszukiwanie 
fragmentów w tek cie 26.1. „Sz"  

jak szpak
Odtwórz muzyk  w tempie wolnym i szybkim. B dzie to „taniec 
kwiatów o ró nej  porze dnia", w którym to dzieci ruszaj  si   
w rytm muzyki. Kiedy muzyka milknie - „dzieci - kwiaty" maj  za 
zadanie szepta  cicho do siebie

Ciche szepty

bibu k ,  
drucik plastyczny, 
ta m  izolacyjn  w zielonym kolorze.

Zaprezentuj wprowadzany dwuznak „sz". Wraz z dzie mi zbuduj 
model wyrazów: „szpak" oraz „Szyper". Nast pnie popro  by 
po wiczy y czenie dwuznaku z poznanymi literami. W ramach 
podsumowania zadania dzieci wykonuj  kart  do „Albumu liter".

Tajemnicze „sz"

Zaprezentuj na zdj ciu wiosenne kwiaty, których nazwy dzieci 
wyszukuj  w tek cie i odczytuj  na g os. Zapisz znalezione nazwy 
na tablicy. Kolejne przyk ady nazw b d  dzieci mia y za zadanie 
zanotowa  samodzielnie z pami ci.  

Pisanie z pami ci

Popro  dzieci by przygotowa y kwiatek mniszka lekarskiego  
wg instrukcji zawartej w elementarzu, a nast pnie w kreatywny 
sposób j  wyeksponowa y. 

Mniszek lekarski umie :  
wzory wprowadzanego dwuznaku, 
model wyrazów podstawowych: 
„szpak", „Szyper", 
zdj cia wiosennych kwiatów 
chronionych.

„Nasz elementarz", cz  3,  
strona 64-65.

napisz wzór dwuznaku „sz"  
oraz zestaw wyrazów do wicze  
w kszta tnym pisaniu, 
zanotuj nazwy kwiatów zapisane  
z pami ci.

wytnij z gazet ilustracje kwiatów 
wiosennych, po wicz kaligraficzne  
pisanie poznanego dwuznaku.

Zaproponuj degustacj  syropu przygotowanego w asnor cznie  
z mniszka lekarskiego. Nast pnie zaprezentuj inne w a ciwo ci 
lecznicze i zastosowanie w ywieniu takich kwiatów jak: szafran  
(przyprawa), susz do naparu (element dekoracyjny), nasturcja 
(przysmak).

Ró ne zastosowania
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Kapitanowie prezentuj  dru yn  w odpowiednich kolorach wiosny 
- dru yna musi okre li , z jakim elementem wiosennym kojarzy si  
ich kolor. Na przyk ad: kolor zielony ma wiosenna trawa, w kolorze 
ó tym s  mniszki, kolor fioletowy - to kolor szafirków, kolor bia y  

to kolor przebi niegów, a niebieski to kolor wiosennego nieba.

Kolorowe powitanie
Po co wymy lono Dzie  Ziemi? 
Z jakiego prezentu Ziemia ucieszy si  
najbardziej? 
Co robisz, eby nauczy  si  na pami  
wiersza? 

Ucze : 
zna nazwy wiosennych kwiatów chronionych  
w Polsce,  
powtarza z pami ci fragmenty wiersza, 
prowadzi obserwacje podczas wycieczki w terenie, 
tworzy wypowiedzi - jako doko czenie my li.Przeczytaj wiersz A. Fr czka „Kiedy wiosn ". Nast pnie wybierz 

jedno dziecko ch tne do samodzielnego przeczytania tekstu 
ponownie na g os.

Czytanie wiersza

Popro  o doko czenie wypowiedzi rozpoczynaj cej si  s owami: 
„Kiedy wiosn ...". Warunkiem jest to by wypowiedzi dzieci by y  
twórcze, a nie sugerowane s owami wiersza.

Kreatywne wypowiedzi

sylwety kwiatów do inscenizacji 
wiersza, zdj cia wiosennych kwiatów, 
kartoniki z nazwami wiosennych 
kwiatów chronionych,  
plansz  „rodziny wyrazu ogród",   
zasady zachowania podczas wycieczki 
po okolicy, 
atlasy ro lin chronionych,  
wiersz „Kiedy wiosn ".Przypomnij zasady zachowania si  podczas wycieczki po okolicy. 

Popro  dzieci by podczas obserwacji, zwróci y uwag  na: 
zmiany zachodz ce w przyrodzie wiosn , wiosenne prace  
w ogrodach, wyszukiwanie „ha a liwych" odg osów wraz  
z wskazaniem ich nazw oraz ród a, z którego pochodz . 

Spacer po okolicy
26.2 Kiedy 
wiosn ...

Podziel utwór na tyle cz ci, ile jest grup uczniów. Nast pnie 
przydziel losowo dla ka dej z nich jeden fragment. Wyznacz czas, 
w którym grupy b d  musia y opanowa  tekst pami ciowo.  
Po up ywie czasu ka da z grup lub „ochotnicy" prezentuj  zadanie. 
W ten sposób zostanie wyrecytowany ca y wiersz.

Nauka wiersza na pami

odzie  w wiosennych barwach   
w kolorze przypisanym dla danej grupy 
(wcze niej dokonano losowania).

Pozwól dzieciom wybra  spo ród wyrazów te, które nale  do 
rodziny wyrazu „ogród": ogrodowy, ogrodniczki, ogrodnik, ogródek. 
Nast pnie popro  by poda y zdania z wybranym wyrazem, które 
zapiszesz na tablicy. W ramach utrwalenia popro  by przepisa y 
zdania kaligraficznie do zeszytu.

Ogród i jego rodzina

Rozdaj przedstawicielom grup kartoniki z nazwami czynno ci, na 
przyk ad: rysuje, podlewa, biega, grabi, piewa, maluje, kopie,  
sadzi, orze, spulchnia. Po przeczytaniu dzieci na laduj  wyrazy 
ruchem tak, aby kolejna grupa odgad a ich znaczenie. Nast pnie 
tworz  zbiór nazw czynno ci, które kojarz  si  z prac  w ogrodzie.

Ruchowe kalambury

Popro  dzieci by podkre li y w podr czniku „Nasz Elementarz"  
nazwy kwiatów, o których mowa  w wierszu. Nast pnie by 
wyszuka y je w atlasie ro lin chronionych i wspólnie utworzy y 
plansz  WIOSENNYCH RO LIN CHRONIONYCH. 

Wiosenna plansza umie : zasady zachowania 
podczas wycieczki po okolicy,  
zdania do przepisania.

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 66 - 67.

zapisz zdania z wyrazami  
z rodziny wyrazu "ogród", czyli 
„ogródek", „ogrodnik", „ogrodowy"  
Przyk ady: W ogródku pojawi y si  
sasanki. Ogrodnik pieli grz dki. 
Ogrodowa awka ju  stoi.

napisz nazwy kwiatów wiosennych 
rozpoznanych na zdj ciach, 
u ó  dwa krótkie zdania z nazwami 
kwiatów.

Zapytaj dzieci z pro b  o udzielenie odpowiedzi: „Która cz  dnia 
by a dzisiaj dla Ciebie interesuj ca, dlaczego?" Pole  by dzieci 
oceni y na „termometrze" dzisiejsze zaj cia i wyrzuci y „do kosza" 
to, co zdaniem by o dzisiaj nudne. 
Oce  aktywno  poszczególnych grup.

Pomiary termometrem
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Podziel dzieci na trzy zespo y. Ka dy zespó  wyjmuje 
po 6 sadzonek z du ego  pojemnika i przesadza  do trzech 
mniejszych. W ten sposób powstaje 18 rozsadek. Pole  by dzieci 
przeliczy y sadzonki, oznaczaj c je nazwami i odstawiaj c 
na parapet do klasowej uprawy. Dzieci zak adaj  karty obserwacji.

Mali ogrodnicy 
Co móg by powiedzie  dziwo-ludek dzieciom 
spotkanym na spacerze? 
Jak zmierzysz d ugo  skoku bez miary? 
Czego lepiej jest mie  mniej? A czego 
wi cej?

Ucze :  
potrafi zapisa , roz o y  na czynniki liczb  18, 
rozumie i stosuje w praktyce poj cia: „mniej", 
„wi cej", „tyle samo", 
rozwi zuje proste zadania z niewiadom , 
potrafi dokona  pomiaru skoku dosi nego i w dal, 
umie zrobi  rozsad  do uprawy w klasie.

Wprowad  zapis liczby 18 przedstawiaj c j  w poszczególnych 
aspektach. Pole  by dzieci przygotowa y kart  do Albumu Liczb. 
Nast pnie przeanalizujcie wspólnie zadanie z ilustracj  na stronie 
68 w Podr czniku „Nasz Elementarz". Popro  o u o enie pyta   
z u yciem okre le : „wi cej", „mniej", „tyle samo". 

Tajemnicza liczba 18

Odtwórz piosenk  „Dziwne spotkanie". Powtórz jej pierwsz   
zwrotk  kilkakrotnie tak aby dzieci mog y j  zapami ta .  
Zainicjuj zabawy ruchowo - muzyczne do piosenki: pokazywanie 
gestem s ów, a tak e wspó praca w parach jedno dziecko piewa,  
w tym samym czasie drugie dziecko pokazuje.

Dziwne spotkanie

ró ne ta my miernicze, 
plansz  wprowadzanej liczby, 
karty pracy do albumu liter dla ka dego 
ucznia oraz kolorowanki  kwiatów, 
liczmany do ilustracji zada  
matematycznych, 
sadzonki ro lin do rozsady, 
pojemniki z ziemi  do sadzonek, 
tabliczki z nazwami sadzonek - ro lin.Pole  rozwi zanie, z u yciem liczmanów, zadania numer 6 ze 

strony 69 podr cznika „Nasz Elementarz", nast pnie zadania nr 7  
polegaj ce na roz o eniu liczby na sk adniki. Popro  o rozwi zanie 
zada  z jedn  niewiadom  przy tablicy (grafy z okienkiem). 

Rozwi zywanie zada
26.3 Spotkanie  

z liczb  18 
Pole  by dzieci wiczy y skoki dosi ne, a nast pnie skoki w dal 
wraz z jednoczesnym dokonywaniem odczytu swojego wyniku  
na ta mie mierniczej. Nast pnie popro  by dokona  zapisu 
wyników cz ciowych. 

Pomiary skoków

ma e narz dzia ogrodnicze  
(patyczek lub opatka, konewka, grabki, 
r kawiczki, fartuszek),  
ilustracje z wiosennymi kwiatkami,  
liczyd o.

Podziel dzieci na  zespo y 4-osobowe, w których dobieraj  podpisy 
do ilustracji kwiatów wiosennych. Nast pnie odszukuj  zidentyfi- 
kowane kwiaty w przyniesionych przez siebie materia ach. Pole  
by w ramach podsumowania zadania odpowiednio je pokolorowa y 

Wiosenne kwiaty

Pole  by dzieci utworzy y ró ne warianty bukietów, zgodnie  
z zapisami zadania numer 9 na stronie 69 z podr cznika  
„Nasz Elementarz". Nast pnie zapisa y do zeszytu rozwi zania 
matematyczne. Po wicz z dzie mi doskonalenie dodawania  
i odejmowania w zakresie 18 z u yciem liczyd a.  

Zabawy matematyczne

Zainicjuj rozmow  na temat potrzeb ro lin do ycia.  
Omów wspólnie z dzie mi etapy rozwoju ro lin „od cebulki  
do szczypiorku", jako wst pu do przygotowania pracy domowej.

Warunki rozwoju ro liny umie : plansz  z monografi  
liczby 18, liczmany, o  liczbow .

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 68-69.

zanotuj: grafy z „okienkiem" do 
uzupe nienia, rozwi zanie zadania 
numer 9 strona 69 („Nasz 
elementarz"), regu  
matematyczn , 
wykonaj rysunek.

za ó  upraw  cebulki w pojemniku,  
a tak e kart  obserwacji ro liny, 
wykonaj ilustracj  do poznanej 
piosenki.

Za piewaj wspólnie z dzie mi piosenk  „Dziwne spotkanie".

Podsumowanie zaj
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Zorganizuj spotkanie z ogrodnikiem w szklarni niedaleko szko y. 
Zach  dzieci do aktywnego udzia u w rozmowie z ogrodnikiem  
o jego pracy. Omów warunki pracy w szklarni wiosn . Pole  by 
dzieci rozpozna y po wygl dzie, zapachu i smaku dost pne 
nowalijki. Pole  by dzieci zaprezentowa y zgromadzone w k ciku

Wycieczka do szkolarni
Jak rozumiesz s owo „nowalijki"? 
Co rozumiesz przez okre lenie:  
„weso y, jak szczypiorek na wiosn "? 
Doko cz my l: „zdrowo si  od ywiam, wi c..." 
Gdyby warzywa mia y humory, jaki humor 
mia by czosnek, kalafior i pomidor?

Ucze : 
potrafi przygotowa  sa atk  z nowalijek, 
umie korzysta  z prostych ksi ek i przepisów 
kucharskich, rozpoznaje, zapisuje i odczytuje 
dwuznak: „cz", s ucha ze zrozumieniem i wykonuje 
polecenia nauczyciela, zna i stosuje zasady 
zdrowego ywienia.

czytelniczym ksi ki kucharskie. Omów ich budow  oraz 
„zawarto " zwracaj c uwag  na tekst i ilustracje. Wyszukaj wraz  
dzie mi przepisy na bazie nowalijek. Zainicjuj rozmow  na temat 
„zdrowego ywienia" pos uguj c si  PIRAMID  ZDROWIA. Omów 
wiosenne deficyty ludzkiego organizmu.

Ksi ki kucharskie

Podziel dzieci na zespo y zadaniowe. Pole  przygotowanie sa atki 
wiosennej z produktów przyniesionych z domu oraz z wycieczki 
wg przepisu pisemnego. Omów zasady bezpiecze stwa, etapy 
pracy oraz zasady higieny. Po uporz dkowaniu miejsc pracy, 
zapro  do degustacji. Oce  walory od ywcze i estetyczne sa atki.

Wiosenna sa atka

plansz  wprowadzanej litery, 
kart  do „Albumu Liter" dla ka dego 
ucznia, plansz  „PIRAMIDA 
ZDROWEGO ZYWIENIA", przepis na 
sa atk , przyk ady ksi ek kucharskich, 
wzór jednego dyktanda 
matematycznego na grup ,  
kart  ewaluacyjn  dla ka dego ucznia.

Przeczytaj g o no tekst  z podr cznika na stronie 70.  
Nast pnie pole  by dzieci przeczyta y ten sam tekst po cichu, wraz 
z  podkre leniem wyrazów z dwuznakiem „cz". Odczytajcie wyrazy 
na g os. Omów ilustracje do tekstu. Nawi  do prze y  z wycieczki 
do szklarni i spotkania z ogrodnikiem. 

Prze ycia z wycieczki
26.4. „Cz"  

jak czosnek
Wprowad  dwuznak „cz" wed ug zasad metodycznych.  
Pole  by dzieci samodzielnie wype ni y karty do „Album Liter". 
Pisa y now  liter  w po czeniu z innymi literami. 
W ramach podsumowania zadania rozwi cie wspólnie rebusy 
znajduj ce si  w podr czniku na stronie 70 .

Tajemnicza litera „cz"

sk adniki na sa atk : sa ata, rzodkiewki, 
szczypiorek, pomidor, ogórek, czosnek, 
oliwa, zio a, przyprawy (wed ug ilo ci 
okre lonej w przepisie).

Pole  ponowne g o ne odczytanie wyrazów z tekstu  
z dwuznakiem „cz", które nast pnie dzieci kaligraficznie przepisuj  
do zeszytu. Wprowad  lub przypomnij zasady kontroli i oceny 
kole e skiej i zastosuj je w praktyce. 
Podziel klas  na zespo y zadaniowe.  Wr cz kapitanowi ka dego 

Kontrola i ocena 
kole e ska

zespo u „tre  dyktanda", które b dzie zadedykowane kolegom.  
Dzieci wykonuj  rysunek, który powstaje z naniesionych punktów.  
Nast pnie dokonuj  oceny swojej pracy, porównuj c je  
z otrzymanym wzorem, ale równie  poddaj c ocenie „fachowo " 
dyktuj cego. Nagrod  prac  uczniów.                      

Matematyczne dyktando 

 
Zapro  dzieci do zabawy w której b d  konkurowa  w rzutach 
na odleg o . Pole  by  dokonywa y prób pomiaru odleg o ci,   
jego odczytu oraz zapisów pozyskanych wyników.  
Stwórz warunki do rywalizacji indywidualnej oraz zespo owej.

Zabawy ruchowe umie :  
plansz  wprowadzanej litery, 
przepis na sa atk , 
plansz  „PIRAMIDA ZDROWEGO 

YWIENIA".

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 70-71.

zapisz wyrazy z dwuznakiem „cz" 
przepisane z tekstu w 
podr czniku strona 70: „Czesia", 
„czosnek", „szczypiorek", „taczka", 
„poczekaj", „zobacz", „Szczepan", 
„czapla", „kaczki", „leszcze", 
„szczupaki". 

przeczytaj tekst z podr cznika na 
stronie 70, 
odwiedzi  sklep warzywno -owocowy  
przyjrzyj si  pracy sprzedawcy oraz 
organizacji sklepu.

Pole  by dzieci dokona y podsumowania zaj  na otrzymanych 
kartach ewaluacyjnych - tarczach strzelniczych z wypisanymi 
aktywno ciami ucznia z dzisiejszych zaj . Ka de dziecko 
samodzielnie zaznacza punktami w umówionych  kolorach  
w odpowiednim obszarze tarczy. Omów wspólnie wyniki ewaluacji.

Ewaluacja
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Przeczytaj wiersz J. Brzechwy „Na straganie". Wykonaj krótk  
inscenizacj  symulowan  z u yciem sylwet i rekwizytów. Utwórz 
wspólnie z dzie mi zbiory nazw bohaterów - warzyw 
wyst puj cych w wierszu - na tablicy. 
Zainicjuj rozmow  na temat ilustracji z podr cznika na stronie 72.

Na straganie
Czego nie wyobra asz sobie w kolorze 
zielonym?  
Co jest ci sze: 1kg pierza, czy 1 kg w gla?  
Jaki jest twój ulubiony kolor? Dlaczego?

Ucze : 
zna poj cie kilogram i stosuje skrót „kg", 
rozpoznaje niektóre odwa niki i wie, których u y  
do zwa enia towaru, potrafi wykona  proste 
obliczenia dotycz ce ci aru ro nych 
przedmiotów, zna poj cie „barwa pochodna".Pole  przygotowanie odpowiedzi na pytania pod ilustracj   

w ramach utrwalenia poj  przeciwstawnych oraz okre laj cych 
po o enie: „ni ej -wy ej", „obok", „z prawej", „z lewej", „nad", „pod". 
Dokonaj podzia u produktów ze wzgl du na sposób „porcjowania": 
na sztuki lub na wag . Nawi  do prze y  z wizyty w sklepie.          

Okre lanie po o enia

Zainicjuj prac  w zespo ach. Zadaniem dzieci b dzie 
zorganizowa  sklep warzywno - owocowy. Pole  by przygotowa y  
stanowiska, ceny, potrzebny sprz t, oznakowanie towarów 
tabliczkami z nazwami oraz cenami. 
Pole  by dzieci oszacowa y i porówna y zgromadzone materia y

Klasowy sklep

kilka rodzajów  produktów  do wa enia, 
ró ne typy wag, 
pojemniki z podzia k  do wyznaczania 
wagi (produktów sypkich i p ynnych), 
przedmioty potrzebne do zabawy  
w sklep na przyk ad stragan, towar, 
pieni dze, waga, plansz  „Barwy 
podstawowe-pochodne", rekwizyty  
do inscenizacji „Na straganie".z u yciem okre le : „ci ki", „lekki", „ci szy", „l ejszy", „o tej 

samej masie". Podejmij prób  rozpoznawania wag i kojarzenia ich 
z miejscem wyst powania. Pole  podpisanie wag odpowiednimi 
nazwami. Wprowad  poj cie „kilogram" wraz z podaniem 
przyk adów. Okre l sposoby wyznaczania kg . 

Kilogram
26.5 Kilogram

Zapro  dzieci do wspólnych wicze  w których doskonali  b d  
technik  wa enia pos uguj c si  odwa nikami oraz "makietami 
odwa ników (2 kg, 5 kg, 10 kg). W czasie zabawy przypomnij 
zasady zachowania w sklepie oraz przeliczania w zakresie 20.  
Wyznacz mas  w asnego cia a i  dzieci, porównaj je „na oko".

Zabawa w sklep

przedmioty nadaj ce si  do wa enia, 
farby akwarele w kolorze ó tym  
i zielonym, 
palet  do mieszania barw, 
fartuszek,  
wiersze Jana Brzechwy.

Pole  obliczanie ca kowitej masy towarów i dodawanie wyra e  
mianowanych, zgodnie z zadaniami z podr cznika na stronie 73. 
Rozwi  wspólnie z dzie mi zadania z tre ci  w zeszycie: 
„Sprzedawca mia  18 kg jab ek. Najpierw sprzeda  5 kg jab ek,  
a potem 3 kg. Ile kg jab ek mu zosta o?".

Zabawy matematyczne

Wybierz jedno dziecko, które stanie twarz  do ciany - „burak". 
Pozosta e dzieci b d  próbowa y podej  do niego. Jednak kiedy  
„burak" odwraca si   dzieci staj  w bezruchu. Wygrywa ten,  
kto pierwszy dojdzie do „buraka" przejmuj c jego rol . Zabaw  
powtórz kilka razy. 

Raz, dwa, trzy 
- burak patrzy

Przypomnij poj cie „barwy podstawowe", by nast pnie wprowadzi  
poj cie „barwy pochodne. Dokonaj wspólnego zmieszania ó tej  
i niebieskiej farby w celu uzyskania wielu odcieni barwy zielonej. 
Zapro  dzieci do  "gry w zielone", polegaj cej na malowaniu tych 
przedmiotów, które z natury s  zielone. Stwórz wystaw  prac.

Gra w zielone umie : 
plansz  barw pochodnych  
i podstawowych,  
kartonik z napisem „1 kilogram -  
1 kg" , nazwy warzyw i owoców. 

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 65-66.

zapisz: rozwi zanie zadania  
z tre ci , 
wklej: pasek z tre ci , 
rysunek, regu  matematyczn  
oraz odpowied .

wype nij kart  pracy. Jakich  
odwa ników u yjesz do zwa enia: 
3 kg ogórków,  
7 kg cytry, 
9 kg jab ek, 
10 kg ziemniaków, 
napisz dzia ania; masz do dyspozycji 
odwa niki: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg .

Za piewaj kilkakrotnie piosenk  „Dziwne spotkanie". Dokonaj 
podsumowania prze ytych aktywno ci w dniu wraz z ocen   
ich atrakcyjno ci. Wykorzystaj do tego karty kolorów: zielony - 
SUPER, ó ty -TAK SOBIE, czerwony - NUUUUDY.

Ocena zaj
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Samodzielne czytanie komiksu o smokach w podr czniku.  
Wprowadzenie i zapisywanie dwuznaków: „dz", „ch", 
„d " („dzi") i litery „h".  
Nauka wiersza na pami .  
Poznanie kana ów przekazywania informacji. 
Poznanie ró nych znacze  jednego wyrazu - dzwonek.  
Drama – inscenizowanie rozmowy telefonicznej.

Monografia liczby 19. Zabawy w bank.  
Proste obliczenia pieni ne na konkretach. Skrót „z " . 
Dodawanie liczb w zakresie 19.  
Utrwalenie kolejno ci dni tygodnia.  
Realizacja zabaw i amig ówek matematycznych.

27.1 „H" jak hulajnoga, 
„ch" jak chmura!

Czytanie komiksu o smokach w podr czniku. 
Uk adanie propozycji tytu ów komiksu.  
Stosowanie wyrazów d wi kona ladowczych. 
Obserwacja wygl du chmur w czasie spaceru. 
Wykonywanie szkicu kredk  lub o ówkiem. 
Lepienie z plasteliny smoczego chochlika.  
Przygotowanie inscenizacji  spotkania  
z  komiksowymi chochlikami z u yciem figurek.  
Nauka wiersza M. Strza kowskiej "By a chmurka". 
Wprowadzenie liter „h" i „ch".

Omówienie szkodliwego wp ywu ha asu na zdrowie.  
Obserwacja wygl du chmur w czasie spaceru.  
Dostrzeganie ró nic w wygl dzie chmur.  
Podejmowanie prób rozró niania rodzajów i nazw chmur.

27.2 Spotkanie  
z liczb  19

Wprowadzenie liczby 19.  
Nauka pisania liczby dwucyfrowej.  
Uk adanie matematycznych pyta  do ilustracji.  
Wprowadzenie skrótu „z ".  Zabawa w bank.  
Rozmowa o tym, czym jest d ug.  
Projektowanie wzoru na karcie bankomatowej.    
Utrwalanie pisowni  wyrazów z „h" i „ch".  
Poznanie zasad czysto ci cia a i ubioru.  
Przypomnienie zasad korzystania z szatni. 

Rozmowa o tym, czym jest d ug.  
Budowanie przekonania, e zawsze warto pracowa .  
Omówienie zasad w trakcie odwiedzin u chorej osoby. 
Przypomnienie numerów telefonów alarmowych. 
Zgodna wspó praca w grupach w trakcie realizacji zadania.

27. Kwiecie , 
plecie ... 27.3 „Dz" jak dzwonek

S uchanie tekstu o chorej anecie z podr cznika. 
Kana y przekazywania informacji. 
Wprowadzenie dwuznaków „dz", „Dz" - dzwonek. 
Poznanie wielu znacze  tego samego wyrazu.  
Drama – inscenizowanie rozmowy telefonicznej   
Omówienie zasad odwiedzin u osoby chorej . 
Numery alarmowe: 997, 998, 999, 112. 

Identyfikowanie i nazywanie ród a pochodzenia d wi ku. 
Piosenka Stary nied wied  mocno pi.  
Wykonanie ta ca nied wiedzi.  
Utwór J. Garzteckiej T„Taniec nied wiadków".  
Tworzenie  akompaniamentu (gestod wi ki).

Wykonanie rysunku wybranego ob oku lub chmury  
(szkic kredk  lub o ówkiem na kartce - praca w plenerze).  
Wykonanie smoczych chochlików z plasteliny.  
Projektowanie wzoru na w asnej karcie bankomatowej.  
Sposoby przekazywania informacji dawniej i dzi . 

27.4 Matematyczne  
gry i zabawy

Realizacja zabaw i amig ówek matematycznych. 
Przeprowadzenie matematycznego dyktanda.  
Utrwalenie dodawania i odejmowania - zakres 19.  
Przeprowadzenie zabaw z pi k .  
Przypomnienie poznanych elementów z pi k . 
(toczenie, koz owanie praw  i lew  r k , podrzut  
i chwyt obur cz, rzuty do kolegi)

Strach ma wielkie oczy   
Pomocna d o  
Niezwyk y koncertRysowanie w programie Paint obrazków, których nazwy 

zawieraj  liter  „h", „H" i dwuznaki „Ch", „ch", „Dz", „dz", 
„d ", „D ". Podpisywanie obrazków. 27.5 „D " jak d wig,  

„dzi" jak dzie

Wypowiedzi o sposobach mi ego rozpocz cia dnia 
S uchanie tekstu o dniu muzyki w szkole.  
Wprowadzenie dwuznaku „d ".  
Wiersz J. Tuwima „Lokomotywa".   
Tworzenie  akompaniamentu (gestod wi ki). 
Przypomnienie nazw dni tygodnia.  
Planowanie czasu pracy i wypoczynku.  
Wykonanie rysunków w programie Paint.

Kszta towanie szybko ci – biegi po prostej.  
Czysto  cia a i ubioru. Korzystanie z szatni. 
Planowanie czasu pracy i wypoczynku.  
Realizacja zabaw z pi k .  
Przypomnienie poznanych elementów: toczenie, koz owanie 
praw  i lew  r k , podrzut i chwyt obur cz, rzuty do kolegi.
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27.1 27.2 27.3

Strach ma wielkie 
oczy  

Pomocna d o Niezwyk y koncert

wyka aczki, foli  aluminiow , waciki, 
spinacze biurowe, s omki do napojów, 
jednorazowe widelce  

dla ka dej dru yny: 1 kartka A4 z du ym 
obrysem d oni

nagranie utworu "W grocie króla gór" E. 
Griega

Co jest bardzo ha a liwe, ale wcale nie jest 
straszne? - swobodne wypowiedzi dzieci. 
Co oznacza przys owie "Strach ma wielkie 
oczy?".

Cia o moim 
instrumentem

ka da grupa: kartonowe pude ko, (takie, 
by mo na je by o zamkn , np. po 
butach), ró ne materia y plastyczne

je li dzieci nie wykona y w klasie - mi e 
niespodzianki dla kolegów, które 
wk adaj  do swoich pude ek; kredki

O kim mo na powiedzie , e jest 
odwa ny?  

Huk, harmider, 
straszny ha as

Ka da grupa przygotowuje kartonowe 
pude ko. Przy pomocy nauczyciela wycina 
w nim otwór, przez który mo na w o y  do 
rodka r k . Dru yna musi sprawi , e 

pude ko z zewn trz wygl da przera aj co.

Dyrygujemy

Co sprawia, e masz dobry humor? Jakie d wi ki kojarz  Ci si  z 
odpoczynkiem, relaksem?

Do wykorzystania dzieci maj  dowoln  ilo  
materia ów przyniesionych przez siebie i 
nauczyciela. W rodku pude ka ma znale  
si  jaka  mi a niespodzianka dla wszystkich 
kolegów z klasy. 

Co  dobrego, 
co  mi ego

Sygna y 
dyrygenta

Dzieci siedz  w kr gu. Ch tne osoby 
opowiadaj  o tym, co dobrego spotka o ich 
w minionym tygodniu w szkole. Nast pnie 
zespo y rozdaj  niespodzianki ze swoich 
"przera aj cych" pude ek.

Jakie ró ne d wi ki mo na wydoby  
wy cznie za pomoc  cz ci naszego cia a 
(d oni, stóp, policzków, ust itd.)? Dzieci 
podaj  jak najwi cej propozycji. 

Przera aj ce 
pude ka z mi  
niespodziank

To wa ne, aby mi ej niespodzianki starczy o 
dla wszystkich! Mo e to by  np. karteczka z 
u miechni t  buzi  lub napisem "lubi  ci ". 
Niespodzianki rozdawane b d  kolejnego 
dnia, mo na wi c przynie  co  z domu.

Pomagamy 
sobie w szkole

Praca w grupach. Zespo y zastanawiaj  si  
nad tym, jak uczniowie mog  pomaga  
sobie nawzajem w szkole i przygotowuj  
krótkie scenki na temat pomocy 
kole e skiej. Prezentuj  je na forum klasy.

Uczniowie siadaj  w grupach. Umawiamy 
si , jaki rodzaj d wi ków wymy lonych 
przez klas  b dzie generowa  ka dy 
zespó . Nast pnie wybieramy osob , która 
b dzie dyrygowa  klasow  orkiestr .

Pozory myl

W 
towarzystwie 
muzyki

Jakie uczucia 
wzbudza 
pomoc

Rozmowa z ca  klas . Czy przypominacie 
sobie sytuacj , w której kto  Wam 
bezinteresownie pomóg ? W jaki sposób? 
Jak si  wtedy czuli cie, czy potraficie 
nazwa  te uczucia?

Nale y tak e ustali , jakie gesty ma do 
dyspozycji dyrygent. Ch tne dziecko 
wychodzi na rodek i pokazuje, które grupy 
w jakim momencie maj  zacz  gra . 
Potem nast puje zmiana dyrygenta.

Mi a 
niespodzianka

Pomocna d o
Praca w grupach. Dzieci otrzymuj  kartk  z 
narysowan  d oni . W ka dy palec wpisuj  
nazwy uczu , które wzbudza w nich czyja  
bezinteresowna pomoc. Koloruj  wed ug 
uznania. Na rodku pisz  "pomocna d o ".

wiczenie to mo na wykona  te  na tle 
muzyki, np. "W grocie króla gór" E. Griega. 
W tym przypadku najpierw wys uchujemy z 
dzie mi ca ego utworu, a dopiero potem go 
wykonujemy pod kierunkiem dyrygenta.
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Przeczytaj wiersz M. Strza kowskiej „By a chmurka". Omów jego 
tre . Przygotuj dzieci do wyj cia w teren w celu obserwacji 
wygl du chmur. Zwró  uwag  na ró nic  w wygl dzie chmur. 
Dokonaj rozró niania rodzajów chmur i podejmij próby ich 
nazywania.

By a chmurka
Jak rozumiesz powiedzenie:  
„Z du ej chmury ma y deszcz"?  
Czy chmury s  potrzebne? Dlaczego? 
W jaki sposób rozpocz by  rozmow   
z napotkanym smokiem komiksowym? 

Ucze : 
samodzielnie czyta komiks o smokach, 
podaje propozycje tytu ów zdarze  
potrafi zaobserwowa  ró nice w wygl dzie chmur, 
recytuje z pami ci dany tekst, 
rozpoznaje i zapisuje znaki literowe: „h", „ch", 
odgrywa scenki fantastyczne.

Zapro  dzieci do zabaw ruchowych z wykorzystaniem hulajnogi. 
Pole  by obserwowa y chmury, a nast pnie je naszkicowa y. 
Zwró  uwag  na ró ne rodzaje kreski, któr  mo na wykona  
o ówkiem. Porównaj naturalne obiekty z obiektami 
prezentowanymi na zdj ciach - ró ne rodzaje chmur.

Wycieczka

Powtórz kilkakrotnie wiersz, by dzieci mog y go zapami ta  
metod  „ze s uchu". Przeplataj nauk  wiersza zabaw  
muzyczno-ruchow  „G o no - cicho". Zwró  uwag  dzieci   
na zmiany tempa i dynamiki utworu.

G o no - cicho

plansze wprowadzanych liter: „h" i „ch", 
karty do „Albumu Liter"  
dla ka dego dziecka,  
wiersz M. Strza kowskiej  
„By a chmurka",  
przyk ady zdj  i ilustracji chmur, 
kolorow  rozsypank  wyrazow , 
tytu y zdarze  do komiksu.

Pole  by dzieci samodzielnie przeczyta y komiks w podr czniku 
na stronie od 74 do 77. Zach  je do przedstawienia relacji  
z przebiegu zdarze  i podj cia próby nadania im tytu ów.  
Popro  o przyporz dkowanie im tytu ów zapisanych na tablicy.

Czytanie komiksu
27.1 „H" i „ch" 

Pole  by dzieci samodzielnie wed ug w asnego pomys u 
zaprojektowa y smocze chochliki z plasteliny. Wykorzystaj efekty  
prac w dalszej cz ci podczas inscenizacji. Dokonaj oceny prac. 
Stwórz wystaw  prac.

Smocze chochliki

hulajnog , 
szkicownik, 
plastelin .

Wprowad  dwuznak „ch" na podstawie wyrazu podstawowego 
„chmura" oraz litery „h" na podstawie wyrazu podstawowego 
"hulajnoga". Pole  wykonanie kart do „Albumu Liter". 

Tajemnicze „ch" i „h"

Pole  utworzenie zdania z rozsypanki wyrazowej: 
"Hubert naprawia hulajnog . Pani Halina haftuje serwetk .  
Hanka i Honorata hu taj  si  na hu tawce".  
Ka de zdanie powinno by  zapisane w innym kolorze. 
Przeprowad  wiczenia w kszta tnym pisaniu zda  do zeszytu.

wiczenia 
grafomotoryczne

Podziel dzieci w pary. Pole  w ka dej z nich przeprowadzenie 
inscenizowanego spotkania z komiksowymi chochlikami  
z wykorzystaniem figurek ulepionych z plasteliny.  
Zwró  uwag  dzieci na form  nieracjonalnego dialogu  
który prowadz  nieznane osoby.

Inscenizacja umie  tytu y zdarze  do 
uporz dkowania przez uczniów.

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 74 - 77.

napisz trzy zdania z wyrazami  
z „h" z rozsypanki wyrazowej. 

wyszukaj w komiksie i przepisz  
do zeszytu w dwóch kolumnach 
wyrazy z: „h" i „ch";  
zilustruj tre  wybranego zdania,  
które przepisa e  na lekcji z rozsypaki 
wyrazowej.

Pole  by dzieci dokona y podsumowania zdobytych podczas zaj  
umiej tno ci. Zgromad  ciekawe ich zdaniem elementy i formy. 
Zwró  uwag  na opinie dzieci o elementach mniej atrakcyjnych  
i podejmij prób  ich zast pienia. Dokonaj oceny aktywno ci dzieci 
w czasie zaj . Omów  zasady przygotowania pracy domowej. 

Podsumowanie zaj
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Zademonstruj poprawny sposób u ycia karty bankomatowej. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci w oparciu ich w asne 
prze ycia, z podaniem sytuacji, w których zaobserwowali 
korzystanie z karty przez swoich rodziców. Omów zastosowanie 
kart bankomatowych i kredytowych.

Karty bankomatowe  
i kredytowe Wyja nij przys owie:  

„Strach ma wielkie oczy"? 
Czy d ug dotyczy tylko pieni dzy? 
„Po równo, czy nie"? - jak s dzisz czy 
wszyscy powinni zarabia  tyle samo, czy nie?

Ucze : 
zna i potrafi zapisa  liczb  dwucyfrow  19, 
wie czym jest d ug, 
potrafi symulowa  zabaw  w „bank", „poczt ", 
przeprowadza atwe obliczenia  pieni ne na 
konkretnych przyk adach, 
umie korzysta  z szatni szkolnej, dba i higien .

Wprowad  liczb  dwucyfrow  19 we wszystkich aspektach. 
Pole  nauk  pisania nowej liczby i wykonanie karty do „Albumu 
Liczb". Dokonaj rozk adu liczby 19 na sk adniki: 
jako poznane liczby od 0 do 19, 
jako suma w z . z u yciem dost pnych nomina ów monetarnych.

Tajemnicza liczba 19

Pole  u o enie matematycznych  pyta  do  ilustracji  z podr cznika 
na stronie 78.  Przeprowad  atwe obliczenia pieni ne na 
konkretnych przyk adach z  zadania, od numeru 6 do 9, na stronie 
79. W celu poprawnego wykonania zada  dzieci powinny u y  
liczmanów i symulowa  sytuacje wynikaj ce z tre ci zadania.

Zadania

przyk adowe wyci gi z banku, 
ró ne karty bankomatowe i kredytowe, 
pieni dze - liczmany do zabawy, 
plansz  wprowadzanej litery, 
kary do „Albumu Liczb"  
dla ka dego ucznia, 
ortograficzne karty pracy, 
gry edukacyjne: „Ma a poczta"  
i „Monopol".Podziel dzieci na zespo y, które bawi  si  w: ma  poczt , bank,  

monopol (w wersji dla m odszych). Sprawuj nadzór nad w a ciwym 
przebiegiem „operacji p atniczych".

Zabawa tematyczna 
27.2 Spotkanie  

z liczb  19
Przeprowad  pogadank  w obecno ci higienistki lub nauczyciela  
wychowania fizycznego, o poprawnym zachowaniu higieny przed  
i po aktywno ci fizycznej, w tym zmianie stroju oraz myciu cia a.  
Zapro  dzieci do zabaw ruchowych.

Higiena na co dzie

pieni ki plastikowe lub papierowe do 
zabawy,  
flamastry,  
pastele, 
szablony do odrysowywania wzorów.

Wzboga  czynne s ownictwo dzieci o nast puj ce poj cia:  
„bank", „konto bankowe", „karta bankomatowa", „karta kredytowa", 
„debet", „d ug". Omów ró ne znaczenia wyrazu „bank".

Bank wiedzy

Omów ró ne rodzaje kart bankomatowych. Zapoznaj dzieci  
z zasadami pozyskania karty zaprojektowanej przez jej 
w a ciciela. Zapro  do zabawy polegaj cej na stworzeniu  
karty wed ug w asnego indywidualnego pomys u.

Karta bankomatowa

Pole  wype nienie kart pracy, w ten sposób utrwalaj c pisowni  
wyrazów z „h" lub „ch". Wykorzystaj do tego ró ne techniki pracy, 
na przyk ad Lkolorowanie, wype nianie wyrazów z lukami, 
ortogramy.

Zabawy ortograficzne umie : liczmany monet  
i banknotów w z  i w euro 
(najpopularniejsze rodki 
p atnicze w Polsce), w du ym 
formacie ilustracje kart 
bankomatowych i kredytowych.

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 78 - 79.

zapisz poznan  liczb ,  
zanotuj  rozk ad liczby 19  
na czynniki (za pomoc  monet  
o istniej cych nomina ach: 1 z ,  
2 z , 5 z ,) z zastosowaniem 
poznanego skrótu „z ".

wymy l i przedstaw rozwi zanie  
problemu: „INNE SPOSOBY 
P ACENIA"  
(sposób dowolny z wyj tkiem 
wypowiadania s ów)

Podsumuj umiej tno ci zdobyte podczas zaj  przez dzieci , 
wraz z prób  oceny ich przydatno  w yciu codziennym.  
Nagrod  najbardziej aktywnych uczniów. Omów prac  domow .

Podsumowanie zaj
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Odtwórz nagranie brzmienia ró nych dzwonków: bicie ko cielnych 
dzwonów, d wi k dzwonka do drzwi, dzwonka szkolnego 
(elektrycznego i r cznego), dzwoneczka do sa , dzwonka przy 
rowerze, dzwonków chromatycznych, dzwonków telefonu. 

Dzwony, dzwonki, 
dzwoneczki... Czy pami tasz kiedy ostatnio by e  chory? 

Na co czeka e ? Co sprawia o ci rado ? 
Jak ludzie b d  komunikowa  si  ze sob  w 
przysz o ci? 

Ucze : 
s ucha se zrozumieniem czytane teksty, 
zna ró ne sposoby przekazywania informacji, 
rozpoznaje i zapisuje dwuznak „dz", 
potrafi stosownie zachowa  si  wobec osoby 
chorej w ró nych miejscach rekonwalescencji, 
zna numery alarmowe, potrafi z nich korzysta .

Przeczytaj na g os tekst o chorej anecie z podr cznika na stronie 
od 80 do 81. Wyznacz osoby które podejm  próby czytania  
z podzia em na role. Sprawd  stopie  zrozumienia tre ci utworu 
przez dzieci. Popro  o u o enie pyta  do opowiadania. Rozwi  
wspólnie z dzie mi rebusy umieszczone obok tekstu.

Chora aneta

Zainicjuj rozmowy na podstawie do wiadcze  dzieci o tym  
„co to znaczy by  dobrym koleg " lub „jak pomaga  chorym?". 
Przypomnij zasady zachowania podczas wizyt u chorego:  
w domu, w szpitalu, o rodku rehabilitacji, sanatorium.  
Omów ró nice w chorobach tymczasowych i przewlek ych. 

Zasady zachowania si  

plansz  wprowadzanej litery, 
karty do „Albumu Liter" dla ka dego 
ucznia, plansz  z numerami 
alarmowymi, ró ne rodzaje dzwonków, 
ró ne „nadajniki" informacji,  
latark , laptop,  
mo liwo  po czenia z sekretariatem.

Zaprezentuj ró ne sposoby przekazywania informacji: rozmowa 
telefoniczna, SMS, mail, komunikatory internetowe, formy pisemne 
oraz znaki wietlne. Wprowad  elementy sygna u SOS   
w systemie znaków odblaskowych.

Ró ne sposoby 
przekazywania informacji 27.3 „Dz"  

jak dzwonek
Wprowad  dwuznaki „dz", „Dz". Pole  zanotowanie poznanych  
znaków wraz z wykonaniem kartek do „Albumu liter". Popro   
o  przeczytanie sylab, wyrazów i zda  i ubezd wi cznienie  
„dz" w wyg osie.

Tajemnicze „dz"

latark , 
dowolny aparat telefoniczny.

Przeprowad  inscenizacj  rozmowy telefonicznej  
z u yciem prawdziwego aparatu z sekretariatem szko y,  
na temat pomocy w sytuacji zas abni cia w klasie nauczyciela, 
lub potrzeby nawi zania pilnego kontaktu z rodzicem.

Gra dramowa

Przypomnij numery alarmowe oraz sytuacje, w których  
z nich korzystamy. Zapro  dzieci do wicze  praktycznych, 
polegaj cych na podejmowaniu prób korzystania z numerów 
alarmowych "na niby" w konkretnych zdarzeniach yciowych.

Numery alarmowe

Pole  przepisanie z tekstu opowiadania o anecie wyrazów  
z dwuznakiem „dz". Nast pnie popro  by dzieci podj y próby 
pisania z pami ci, zwracaj c uwag  na kszta t liter.

Kszta tne pisanie umie :  
plansze numerów alarmowych, 
zasady zachowania si  wobec 
osoby chorej podczas odwiedzin 
(w domu, szpitalu, ...).

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 80 - 81.

zanotuj wyrazy z dwuznakiem „dz" 
przepisane z pami ci  
lub „z odwzorowania".

zaprojektuj dyplom dla chorej(go)  
kole anki (kolegi), 
przygotuj piosenk   
do zaprezentowania, któr  za piewasz 
chorej osobie. 

Pole  podanie „najistotniejszych" wiadomo ci z dzisiejszych zaj . 
Zadaj pytania: „Którego fragmentu zaj  a owa by  z dzisiejszej 
lekcji, gdyby  by  nieobecny (chory)?" lub „Co fajnego straci by   
z dzisiejszych zaj  ucze  nieobecny"?. Obja nij zasady  
wykonania pracy domowej. Oce  aktywno  dzieci na zaj ciach.

Podsumowanie dnia
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Pole  by dzieci uporz dkowa y na kartonika liczby od 1 do 19. 
Na zako czenie zadania popro  by odwróci y kartoniki i odczyta y 
has o, które brzmi: „MATEMATYCZNE ZAGADKI". 

Tajemnicze has o
Czy lubisz rozwi zywa  amig ówki? 
Jakie s  twoje ulubione? 
Które zadanie by o dzisiaj najtrudniejsze?

Ucze  : 
wykazuje si  logicznym my leniem 
matematycznym, 
sprawnie pos uguje si  amig ówkami logicznymi, 
potrafi biegle dodawa  i odejmowa  w zakresie 20 
umiej tnie pos uguje si  pi k  w czasie zabaw 
ruchowych.

Pole  rozpoznanie figur nie pasuj cych do pozosta ych. 
Wspólnie u ó  z dzie mi tangram matematyczny.  
Nast pnie indywidualnie popro  o u o enie mozaiki geometrycznej 
wed ug w asnego pomys u oraz wed ug kodu. 

amig ówki 
geometryczne

Pole  zbudowanie modeli figur przestrzennych z patyczków, 
plasteliny (modeliny, ciastoliny) w ramach pracy zespo owej. 
Zaprojektuj wspólnie z dzie mi modu y przestrzenne  
z wykorzystaniem uk adanek matematycznych. 

Modelowanie 
przestrzenne

kostki do gry,  
drewniane klocki mozaiki , 
kratki do rysowania matematycznego, 
dyktanda graficznego, 
patyczki do liczenia , 
liczmany, 
amig ówki logiczne dla najm odszych, 
pi ka- jedna na dwoje uczniów, 
has o 19 -literowe z cyframi.Pole  wykonanie indywidualnych rysunków „w kratkach". Figura 

musi sk ada  si  z 19 kratek. Nast pnie podawaj polecenia 
wed ug których dzieci b d  tworzy y rysunek z po czenia 
wspó rz dnych punktów na specjalnych szachownicach-planszach 

Dyktando  
matematyczne 27.4 

Matematyczne gry 
Zapro  dzieci do wspólnej zabawy „ ywe liczyde ko", w której  
poruszaj  si  w rytm muzyki. W trakcie pauzy dzieci tworz  
liczyd o. W jednym rz dzie okre lona przez nauczyciela liczba 
„kulek" - dzieci, za ka dym powtórzeniem zmienia si  (liczba 
„kulek" musi by  dzielnikiem liczby dzieci). 

ywe liczyde ko

ciastolina, 
modelina, 
plastelina, 
krótkie wyka aczki, 
patyczki matematyczne, 
liczyd a. 

Pole  rozwi zanie zadania numer 5 z podr cznika ze strony 83. 
Dzieci maj  za zadanie doda  kilka sk adników w zakresie 20  
z zastosowaniem kostek do gry.  
Zabaw  zmodyfikuj zmieniaj c ilo  kostek.

Zabawy z kostk  do gry

Podziel dzieci na 4- osobowe zespo y. Pole  wylosowanie „stolika" 
Dzieci przechodz  stanowiska na zasadzie „obwodu stacyjnego": 
1 stolik - domino, 2 stolik - warcaby, 3 stolik - bierki,  4 stolik -  
logiczna wie a, 5 stolik -  uk adanka logiczna Schubitrix.  
Liczba stolików jest uzale niona od ilo ci dzieci.

K cik amania umys ów

Zapro  dzieci do zabaw z pi k , dziel c je w pary. 
Przypomnij poznane wcze niej elementy: toczenie, koz owanie 
praw  i lew  r k , podrzut i chwyt obur cz, rzuty do partnera 
jednor cz i obur cz.

Zabawy ruchowe z pi k umie : 
regu y matematyczne - dzia ania 
do zadania numer 5 ze strony 83  
w podr czniku.

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 82 - 83.

przepisz regu y matematyczne - 
dzia ania z zadania numer 5  
ze strony 83 w podr czniku, 
 
wykonaj rysunki do dwóch  
wybranych dzia a .

doko cz rysunki do dzia a  zapisanych 
na lekcji, 
wykonaj zadanie numer 6 ze strony 83  
w podr czniku.

Pole  poddanie ocenie zasadno  u ywania pomocy 
dydaktycznych przy rozwi zywaniu amig ówek matematycznych.  
Popro  o wskazanie najciekawszych elementów zaj  
i skrytykowanie najmniej atrakcyjny. Oce  wspó prac  dzieci  
w grupach podczas wykonywania wspólnego zadania.

Podsumowanie zaj
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Odtwórz z p yty CD wiersz J. Tuwima „Lokomotywa".  Zwró  
uwag  na wyra eniach d wi kona ladowczych. Zainicjuj rozmow  
o tym, czy bez nich wiersz by by tak samo ciekawy. Podejmij  
wraz z dzie mi próby powtarzania wyrazów 
d wi kona ladowczych wyst puj cych w wierszu. 

Lokomotywa
Jakie d wi ki s  mi e dla ucha? 
Jakich d wi ków nie lubi  nasze uszy? 
W jaki sposób mo na dba  o s uch? 
Jak rozumiesz powiedzenie: „g uchy jak 
pie "?

Ucze : 
podaje sposoby mi ego sp dzania czasu wolnego, 
wskazuje wyrazy d wi kona ladowcze, 
tworzy akompaniament z wykorzystaniem 
gestod wi ków, 
planuje czas pracy i wypoczynku, 
zna i poprawnie zapisuje dwuznak „d ".

Przeczytaj na g os teksty z podr cznika ze strony 85 i 84 o dniu  
w szkole zwi zanym z muzyk  oraz o nied wiedziach. Wzboga  
przekaz s owny o d wi kogesty. Pole  wyszukanie w tek cie 
wyrazów z dwuznakiem „d ", a tak e nazw instrumentów 
muzycznych.

Praca z tekstem

Pole  nas uchiwanie z zamkni tymi oczami d wi ków, jakie 
dobiegaj  z najbli szego otoczenia. Podziel dzieci w pary i popro  
o przygotowanie listy us yszanych d wi ków. Nast pnie podejmij 
wraz z dzie mi  próby odwzorowania tych d wi ków z u yciem 
przedmiotów codziennego u ytku. 

Co za oknem "piszczy"?

plansz  wprowadzanej litery,  
kart  do „Albumu Liter" dla ka dego 
dziecka, 
nagranie wiersza J. Tuwima 
„Lokomotywa", kalendarz tygodniowy, 
instrumenty perkusyjne,  
nagranie utworu E. Griega „Poranek", 
utwór J. Garzteckiej  
„Taniec nied wiadków".Odtwórz ró ne d wi ki z p yty CD. Popro  dzieci o podj cie próby 

zidentyfikowania i nazwania ród a pochodzenia d wi ku. 
Porozmawiaj o tym, jaki wp yw ma muzyka na nastrój cz owieka. 
Odtwórz utwór Griega „Poranek". Pole  wykonanie ilustracji 
inspirowanej wys uchanym utworem muzycznym. 

Jak namalowa  muzyk ?
27.5 „D "  
jak d wig

Wprowad  dwuznak „d " na podstawie wyrazu podstawowego 
„d wi k". Pole  wykonanie zapisu dwuznaków „dz", „Dz" oraz ich  
po cze  z innymi literami. Popro  dzieci by wykona y kartki do 
„Albumu Liter". Zapro  dzieci do zabawy ruchowej przy piosence 
„Stary nied wied  mocno pi".

Tajemnicze „d "

przedmioty codziennego u ytku,  
które wydaj  d wi ki.

 
Pole  wykonanie ta ca nied wiedzi inspirowanego utworem  
J. Garzteckiej "Taniec nied wiadków". Podziel dzieci na zespo y. 
Popro  ka dy zespó  o wykonanie koncertu z wykorzystaniem 
d oni, stóp i policzków.

Koncert „cia a"

Zainicjuj swobodne wypowiedzi dzieci o sprawdzonych przez nich 
sposobach na mi e rozpocz cie dnia. Przypomnij nazwy dni 
tygodnia. Omów rozk ad dnia z podzia em na czas po wi cony 
pracy, obowi zki oraz czas wolny.

Planowanie dnia

Zadaj wiczenia polegaj ce na pisaniu dwuznaku "d "    
w po czeniach literowych, a tak e po ladzie oraz poprzez 
doko czenie linii wyrazów: „ ab d ", „ ód ", „d wig", „wied ma", 
„d wi k". Pole  podzia  wyrazów na g oski.  Wprowad  sposób 
zapisu g oski „d " trójznakiem „dzi".

wiczenia 
grafomotoryczne

umie :  
przyk ady wyrazów 
d wi kona ladowczych,  
plansz  z ilustracjami 
instrumentów muzycznych.

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 84 - 85.

zapisz: wyrazy z dwuznakiem „d " 
takie jak „ ab d ", „ ód ", „d wig", 
„wied ma", „d wi k".

utwórz i zapisz zdania z wyrazami 
zapisanymi w zeszycie. 

Oce  aktywno  uczniów podczas lekcji. Usystematyzuj i utrwal 
zdobyte wiadomo ci i umiej tno ci przez dzieci. Obja nij zasady 
wykonania pracy domowej.

Podsumowanie zaj
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dnia

Wprowadzenie dwuznaków „d ", „D ". Nauka ich pisania. 
Wykonanie kartek do Albumu liter. 
Czytanie sylab, wyrazów i zda . Pisanie z pami ci. 
Doskonalenie prawid owej wymowy g oski d wi cznej „d ". 
Przypomnienie poznanych liter. Poznanie alfabetu.  
Nauka wybranych zda  na pami .  
Rozmowa o swoich post pach: sukcesach i pora kach. 

Wprowadzenie liczby 20.  
Numerowanie domków na przygotowanej makiecie ulicy. 
Wskazywanie „s siadów” numerów.  
Realizacja zada  z liczbami parzystymi i nieparzystymi. 

wiczenia utrwalaj ce umiej tno ci praktyczne  
(mierzenie ilo ci p ynów miark  litrow , wa enie ró nych 
przedmiotów, obliczenia pieni ne).

28.1 Eksperymentujemy

Rozmowa o wynikach klasowych eksperymentów.  
wiczenia utrwalaj ce umiej tno ci praktyczne: 

mierzenie ilo ci p ynów miark  litrow , wa enie 
ró nych przedmiotów, itp. Obserwowanie ycia 
d d ownicy umieszczonej w szklanym naczyniu. 
Wyszukiwanie ilustracji w albumach 
przyrodniczych, Internecie o d d ownicach.  
Wyci ganie wniosków z obserwacji. 

Zorganizowanie konkursu ekologicznego o recyklingu.  
Poznanie ycia d d ownicy - wyszukiwanie ilustracji  
w albumach przyrodniczych, Internecie. 
Spotkanie z nauczycielem przyrody.

28.2 Spotkanie  
z liczb  20

Wprowadzenie liczby 20. Nauka jej pisania. 
Wskazywanie „s siadów” numerów.  
Liczby parzyste, liczby nieparzyste.  
Utrwalanie kolejno ci liczb w zakresie 20.  
Zasady w a ciwego zachowania wobec s siadów. 
Wykonanie makiety ulicy. 
Piosenka „My chcemy gra  w zielone". 
Realizacja zabaw skoczno ciowych.

Omówienie zasad w a ciwego zachowania wobec: 
doros ych znajomych i nieznajomych,  
rówie ników, 
w ró nych sytuacjach np. w czasie mijania si  w drzwiach. 28. A to ciekawe...

28.3 „D " jak d em

Wiersz A. Fr czek „D  jak… d entelmen?" 
Wymiana spostrze e  o tre ci utworu. 
Wprowadzenie dwuznaku „d ".  
Wyszukiwanie w tek cie dwuznaków „d ".  
Znaczenie wyra enia „by  d entelmenem”. 
Omówienie zasad w a ciwego zachowania si .  
Pisanie z pami ci wyrazów z „d ".

S uchanie i nauka piosenki „My chcemy gra  w zielone", 
(s owa Jerzy Bielunas, muzyka i wykonanie M. Je owska). 
S uchanie piosenki „D ungla"  
(autorzy muzyki i s ów nieznani)

Wykonanie makiety znanej uczniom ulicy  
z pude ek kolorowego papieru, krepiny. 
Wykonanie instrumentów muzycznych. 
Zilustrowanie  wszystkie liter alfabetu z masy solnej.

28.4 Bajka o alfabecie

Wiersz A. Fr czek „Alfabet" z „Naszego 
elementarza".  
Wiersz J. Tuwima „Abecad o".  
Porównanie wierszy.  
Przypomnienie poznanych liter.  
Poznanie alfabetu.  
Nauka wybranych zda  na pami .  
Realizacja wicze  ruchowych. 
S uchanie piosenki „D ungla".

Fabryka instrumentów 
Poradnik d entelmena 
Abecad o w a zjad oTworzenie ilustracji do dzia ania matematycznego. 

Wykorzystanie narz dzia „Kszta ty” w edytorze tekstu Word.
28.5 Co ju  potrafimy

Ogl danie wykonanych Albumów Liter.  
Rozmowa o swoich post pach dzieci w nauce. 
Podsumowanie dwóch ostatnich miesi cy nauki. 
Przeprowadzenie samooceny uczniów. 
Bieg z przyspieszeniem i z maksymaln  
pr dko ci  na krótkim odcinku. 
Turniej wiedzy - rywalizacja pierwszoklasistów.

Wykonanie zabaw skoczno ciowych. 
Marsz przyspieszony i marszobieg. 
Trucht z wykonywaniem prostych zada  ruchowych.  
Bieg z przyspieszeniem.  
Bieg z maksymaln  pr dko ci  na krótkim odcinku. 
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28.1 28.2 28.3

Fabryka 
instrumentów

Poradnik 
d entelmena

Abecad o w a 
zjad o

ró ne gumki recepturki, kolorowe s omki 
do napojów, foli  aluminiow , sznurek,  
ry , kasz , groch itp.

dziurkacz, d ug  kolorow  wst k , kartki 
formatu A5 z bloku technicznego z 
zapisanymi o ówkiem literami alfabetu

Wszystkie przyniesione materia y 
gromadzimy w widocznym miejscu w klasie. 
Ka da grupa b dzie musia a wykona  co 
najmniej dwa instrumenty, które b d  
zarówno pomys owe, jak i adne. 

Losowanie 
liter

materia y z odzysku: ma e butelki szklane 
i plastikowe, puszki po konserwach, rolki 
po r cznikach papierowych itp.

papier kolorowy, klej, no yczki

Dlaczego s omka do napojów i puszka po 
konserwach s  do siebie podobne?

Targ 
materia ów

Po obejrzeniu materia ów i zapoznaniu si  z 
zadaniem, dru yny naradzaj  si , jakie 
wykonaj  instrumenty i jakich materia ów 
b d  potrzebowa . Zespo y zabieraj  z 
targu potrzebne rzeczy. 

Jaki jest w

Doko cz zdanie: Kto ma dobre 
maniery ...

Jak wygl da aby nauka w szkole, gdyby 
nie by o alfabetu?

Nale y po o y  szczególny nacisk na 
pomys owo  instrumentów. Zach  dzieci 
do tworzenia instrumentów innych ni  
grzechotki.

Kto to jest 
d entelmen?

Bohaterem s  
litery

Dzieci siadaj  w kr gu. Kogo okre la si  
mianem d entelmena? Jakie cechy 
powinien posiada  d entelmen? Czy znacie 
jakiego  d entelmena? Usi d cie w swoich 
grupach tak, jakby zrobili to d entelmeni.

Zadanie: Na dzisiejszych zaj ciach 
b dziemy tworzy  alfabetycznego w a. 
Ka dy z Was wylosuje jedn  kartk  z liter , 
na której co  stworzy, a potem wszystkie 
kartki po czymy w jedn  ca o .

Narada

Dodatkowo, do ozdobienia instrumentów 
mo na u ywa  innych materia ów 
papierniczych, np. papieru kolorowego, 
dzieci mog  korzysta  te  ze swoich 
no yczek, kredek, pisaków oraz kleju.

Przekorny 
poradnik

Zadaniem dzieci jest wymy lenie i 
przedstawienie krótkiego humorystycznego 
poradnika "Jak d entelmenem nie by ?". 

Na kartkach b dziecie musieli napisa , jaki 
jest w , cecha ta musi zaczyna  si  na 
wylosowan  liter . Np. je li kto  wylosowa  
liter  "m" mo e napisa  "m dry", je li kto  
ma "y", wymy la wyraz ko cz cy si  na "y".

Pomys owe 
instrumenty

Alfabetyczny 
w

Jak nie by  
d entelmenem 

W scence musi pojawi  si  co najmniej 
jeden prowadz cy/narrator oraz osoby 
prezentuj ce sytuacje z ycia obrazuj ce 
jak nie by  d entelmenem.

G ównym bohaterem na kartce jest Wasza 
litera, to ona ma by  najbardziej widoczna. 
Wasze wyrazy maj  by  starannie 
zapisane, a karteczki pi knie ozdobione, 
aby w  móg  przystroi  nasz  sal .

Ozdabianie Nienaganne 
maniery

Podczas prezentacji ca a klasa musi 
zachowywa  si  jak na d entelmenów 
przysta o. Natomiast po wszystkich 
wyst pach rozmawiamy z dzie mi o tym, 
który poradnik im si  najbardziej podoba .

Gdy wszystkie karteczki b d  doko czone 
nauczyciel zadaje pytanie "Jaki jest 
alfabetyczny w ?" a odpowiada mu osoba, 
która wylosowa a "a", potem "b" itd. Kartki 
s  po kolei nawlekane na wst k .
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Odtwórz piosenk  „Ekoskrzaty" (s owa: U. Piotrowska, muzyka:  
M. Melnicka - Sypko). Zainicjuj rozmow  na temat tre ci utworu.   
Podaj my l przewodni  zaj : „My te  dzisiaj zamienimy si   
w ekoskrzaty, które dok adniej przyjrz  si  przyrodzie oraz troch   
poeksperymentuj , wykorzystuj c do tego EKO- MIECI".

Wprowadzenie do tematu
Co si  stanie z kartk  papieru, je li 
zakopiemy j  w ziemi? 
Dlaczego po naszych praprzodkach nie 
pozosta y mieci? 
Czy lubisz eksperymentowa ? Dlaczego? 

Ucze : 
swobodnie wypowiada si  na dany temat, 
stosuje w praktyce umiej tno ci: wa enia, 
mierzenia, eksperymentowania, 
wyci ga trafne wnioski z obserwacji,    
potrafi korzysta  z ró nych róde  informacji, 
bierze czynny udzia  w konkursie o recyklingu.

Pole  obserwacj  ycia d d ownicy umieszczonej w szklanym 
naczyniu. Dok adny jej przebieg opisany jest w przewodniku  
do „Naszego Elementarza" w cz ci 3 na stronie 34. 
Zwró  uwag  uczniom, e po przeprowadzonej obserwacji nale y 
wypu ci  zwierz ta do ich naturalnego rodowiska.

Z ycia d d ownicy

Podziel dzieci na 4-osobowe zespo y, które b d  wykonywa  
eksperymenty z podr cznika opisane na stronach od 86 do 87. 
W pierwszej kolejno ci wykonaj eksperyment polegaj cy na 
na o eniu uci tych w 2/3 d ugo ci balonów na plastykowe 
kubeczki o ró nej rednicy.

Eksperyment  
z foli  i balonami

wysokie szklane naczynie, 
szklan  misk , 
gleb , piasek, 
2–3 d d ownice, 
p dzelek lub y k , 
lup , magnesy, opatk  
li , 
nagranie piosenki „Ekoskrzaty", 
odkurzacz.Pole  wykonanie grzechotek z plastykowych butelek wg opisu  

w eksperymencie numer 2 z podr cznika. Ka da grupa ma mie  
zró nicowan  ilo ci sypanych produktów. Dokonaj zapisu 
us yszanych d wi ków na tablicy, obok  rysunków „grzechotek". 
Zaproponuj kolejny eksperyment z naelektryzowan  linijk .

Szeleszcz ce butelki  
i chodz ce puszki 28.1 

Eksperymenty
Podziel dzieci na grupy. Pole  by poszuka y róde  informacji  
o segregacji mieci oraz obja nienia poj cia „recykling". Popro   
o zaprezentowanie wyników prac. Zaproponuj organizacj  
konkursu ekologicznego na temat recyklingu dla uczniów klas 1-3. 
Przydziel zadania zespo om.

Co to jest recykling?

kilka plastykowych butelek, 
fasol , piasek, ry , 
spinacze, 
ta m  klej c , 
no yczki, 
s omki do napojów, 
szklank , plastykowy kubek, puszk , 
drewnian  y k , 
foli , kilka balonów.Naucz dzieci "gra  na szklankach i odkry , od czego zale y 

wysoko  d wi ku". Dzieci podzielone w zespo ach przygotowuj  
krótk  prezentacj  muzyczn  wg eksperymentu numer 4  
z podr cznika. Utwór mo e by  „skomponowany" przez zespó   
lub stanowi  fragment znanej dzieciom melodii. 

Gra na szklankach

Pole  narysowanie na kartce trasy toru wy cigowego. Metalowy 
spinacz pos u y jako „bolid". Pod kartk  umieszczony magnes 
„kierujemy pojazdem". Popro  by dzieci sprawdzi y czy papier, 
szk o oraz aluminiowa puszka równie  oddzia uj  z magnesem, 
czyli czy spinacze „bolidy" s  przyci gane.

Wy cigi spinaczy

Po zrealizowaniu eksperymentu numer 5 z podr cznika  
z „uciekaj cym d wi kiem" mo na przeprowadzi  podobny 
eksperyment z odkurzaczem. Polega on na sprawdzeniu 
nat enia ha asu oraz mocy przyci gania mieci zmieniaj c 
„ wiat o przekroju" w  rurze odkurzacza.

Eksperyment ze s omk umie : rysunki przedstawiaj ce 
butelki wype nione ró nymi 
produktami i nazwy d wi ków, 
jakie wydaje dana butelka, 
wyrazy: „cichy", „melodyjny", 
„pi kny", „przyjemny", „delikatny", 
„g o ny", „piskliwy", „fa szywy".

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 86 - 87.

zapisz: wyrazy okre laj ce 
d wi ki mi e dla ucha: „cichy", 
„melodyjny", „pi kny", 
„przyjemny", „delikatny", wybrane 
spo ród zbioru innych wyrazów.

wykonaj eksperyment z papierem: 
zakop go na trzy dni w ziemi (podziel 
uczniów na grupy, aby zró nicowa  
rodowisko i warunki zalegania 

papieru: gleba, piasek, glina, torf; 
warunki suche i mokre - razem 8 grup); 
u ó  i zapisz zdania z wyrazami 
przepisanymi na lekcji.

Pole  dokonanie oceny atrakcyjno ci zrealizowanych 
eksperymentów, wraz z analiz  ilo ci i jako ci zdobytej wiedzy. 
Zach  do przeprowadzenia podobnych zabaw w domu  
z rodzicami. Obja nij sposób wykonania pracy domowej.

Podsumowanie zaj
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Popro  dzieci z numerami w dzienniku od 1 do 19 aby podeszli  
do tablicy i wybrali liczb  odpowiadaj c  ich numerowi oraz 
dowolny dom (liczman). Dzieci umieszczaj  liczmany i liczby tak, 
jak s  numerowane domy przy ulicach. Po prawej stronie parzyste 
- po lewej nieparzyste. W ten sposób wprowadza si  liczb  20.

Numery ulic
Jakie odg osy mo na rozpozna  na ulicy? 
Co by by o gdyby domy nagle zgubi y swoje 
numery? 
Kiedy trzeba co  ponumerowa ? 
Czego mo e by  20? 
Czego nie mo e by  w liczbie 20?

Ucze : 
potrafi wskaza  i zapisa  liczb  20, 
zapisuje liczby od 0 do 20 na osi liczbowej, 
podaje przyk ady liczb parzystych i nieparzystych, 
zna zasady wspó ycia z s siadami, 
uk ada pytania matematyczne do ilustracji,  
potrafi wykona  elementy makiety miasta.

Wprowad  liczb  20. Prze wicz z dzie mi pisanie nowej liczby  
i roz ó  j  na kilka sk adników. Przedstaw warto ci 20 z  na ró ne 
sposoby. Pole  wykonanie karty do „Albumu Liczb”. Popro  dzieci 
o udzielenie odpowiedzi  do pyta  pod ilustracj  oraz u o enie 
pyta  do ilustracji z podr cznika na stronie 88.

Tajemnicza liczba 20

Przypomnij poznane liczb od 0 do 20. Pole  ich zapis w kolejno ci: 
rosn co - malej cej. Popro  o wskazanie liczb parzystych  
i nieparzystych, a tak e o podpisanie osi liczbowej poznanymi 
liczbami w zakresie 20. Zapro  dzieci do udzia u w zabawie,  
w której ka de tworzy zbiory o wskazanej liczbie elementów.

Liczby na osi liczbowej

o  liczbow , 
kartoniki z cyframi od 0 di 20, 
plansz  liczby 20, 
kart  do „Albumu Liter", 
liczmany w kszta cie domów (20 szt.), 
liczmany - latarnie (kilka sztuk), 
plansz  liczb parzystych i nieparzystych 
banknot 20 z , monety (w  kwocie 20 z ), 
nagranie piosenki „My chcemy gra  ...".Pole  by w utworzonych zbiorach dzieci utworzy y pary liczmanów. 

Rozdaj uczniom rysunek osi liczbowej (do wklejenia do zeszytu). 
Zadaniem uczniów jest podpisanie osi liczbowej liczbami od 0  
do 20, a nast pnie oznaczenie w umowny sposób liczb parzystych 
i nieparzystych. Pole  narysowanie w parach na kartkach formatu 

Liczby parzyste  
i nieparzyste 28.2 Spotkanie  

z liczb  20
 A-3 skrzy owania dróg lub dowolnego uk adu. Nast pnie 
wszystkie prace po cz w jedn  ca o  tak aby powsta a plansza 
ulic. Umie  na niej domy – liczmany. Przypomnij zasady savoir 
-vivre w rodkach komunikacji miejskiej, wobec s siadów,  
w zabawie. Zapro  dzieci do symulowanej zabawy „na ulicy”.

Zabawa na ulicy

ma e pude ka, 
kolorowy papier, 
krepin , 
klej, 
no yczki, 
ta m  klej c , 
farby, ma e samochodziki, 
papierowe pieni dze.

Pole  wykonanie w grupach makiet znanej uczniom ulicy z ma ych 
pude ek, kolorowego papieru, krepiny. Wykonane elementy maj  
zosta  przyklejone do du ego kartonu z rysunkiem ulicy. Zapro  
dzieci do zabawy w prawdziwe miasteczko. By j  urozmaici   
mo na dodatkowo u y  modele samochodów, ludziki, znaki.

Makieta miasta

Ods uchaj piosenk  „My chcemy gra  w zielone" (s owa  Jerzy 
Bielunas, wykonanie Majka Je owska). Za piewaj j  z dzie mi 
kilka razy. Pole  by dzieci wymy li y zabaw  ruchow  do jej s ów.

My chcemy gra   
w zielone

Zapro  dzieci do zaj  ruchowych w terenie z wykorzystaniem  
naturalnych przeszkód. Zorganizuj zabawy skoczno ciowe, 
podskoki w marszu, wyskoki na niskie przeszkody, zeskoki  
w dó , marsz przyspieszony, marszobieg i trucht.

Zabawy skoczno ciowe umie : 
plansz  liczby 20, 
o  liczbow ,  
kartoniki z cyframi od 0 do 20, 
liczmany w postaci domów  
i latarni,  rysunek ulicy.

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 88 - 89.

zapisz liczb  20, 
narysuj o  liczbow  z liczbami  
od 0 do 20 (z podzia em na liczby 
parzyste i  nieparzyste), 
zanotuj liczb  20 zapisan   
jako sum  sk adników.

napisz w zeszycie nazwy pojazdów, 
których odg osy mo na us ysze   
na ulicy.

Podsumuj, utrwal i sprawd  wiadomo ci, a tak e umiej tno ci 
zdobyte przez dzieci podczas zaj .  
Oce  aktywno  dzieci.  
Obja nij sposób wykonania pracy domowej.

Podsumowanie zaj
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Przeprowad  degustacj  przyniesionych na zaj cia d emów.  
Wspólnie z dzie mi dokonaj analizy ich sk adu wykorzystuj c 
zmys  smaku, wzroku i powonienia. Podejmij próby wyja nienia  
w jaki sposób robione s  domowe d emy oraz z jakich sk adników. 
Popro  dzieci o wypowiedzi na temat ilustracji w podr czniku s. 90

Degustacja
W jakich sytuacjach mówimy o kim , e jest 
d entelmenem? Czy o dziewczynce mo na 
powiedzie  „d entelmen"? 
Czy o mo na o tobie powiedzie  „ma y 
d entelmen"? Dlaczego?

Ucze : 
rozpoznaje i zapisuje dwuznak „d ", 
wie, co znaczy poj cie „by  d entelmenem", 
zna i stosuje zasady savoir - vivre'u,  
wyszukuje odpowiednie fragmenty tekstu, 
s ucha ze zrozumieniem czytany tekst, 
pisze z pami ci wyrazy z dwuznakiem „d ".

Przeczytaj wiersz A. Fr czka „D  jak… d entelmen?". Nast pnie 
pole  by dzieci  przeczyta y tekst po cichu i wyszuka y wszystkie 
wyrazy z dwuznakiem „d ". Na zako czenie popro  by na g os 
odczyta y zaznaczone wyrazy.

D  jak... d entelmen

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci wiersza. 
Dokonaj porównania spostrze e  dzieci. Wska  zdarzenia 
i bohaterów realnych i fantastycznych. 

Jestem ciekaw twojej 
opinii

kilka smaków d emów, 
plansz  z  zasadami  savoi - vivre, 
rozsypank  zdaniow , 
plansz  z wprowadzan  liter , 
kart  do „Albumu Liter", 
„S ownik Wyrazów Obcych", 
tekst luk, 
wyrazy do pisania z pami ci.

Pole  pisanie dwuznaku „d " samodzielnie i w po czeniach 
literowych. Popro  o przepisanie  do zeszytu podkre lonych  
w wierszu wyrazów z poznanym dwuznakiem, a tak e 
zaprojektowanie karty z dwuznakiem „d " do „Albumu Liter". 

Tajemnicze „d "
28.3 „D " jak d em

Umie  wyrazy na tablicy. Rozdaj tekst z lukami dla ka dego 
dziecka. Pole  uzupe nienie luk w tek cie wyrazami z „d ". 
Przyk ad tekstu: "D okej wybra  si  na przeja d k . Spotka  
d entelmena, który z lup  przygl da  si  d d ownicy. D okej 
zsiad  z konia. Nawet w d ungli nie widzia em takiego okazu!"

Uzupe nianie luk z „d "

plastykow  y eczk , 
plastykowy talerzyk, 
d insy (ubrane na sobie) w miar  
mo liwo ci i inne d insowe cz ci 
garderoby (lub d insowe „dodatki": 
piórnik, woreczek, gumka do w osów, 
portfelik), 
d em (domowy w miar  mo liwo ci).

Pole  by dzieci podj y prób  wyja nienia sformu owania  
„by  d entelmenem”  w oparciu o dost pne ród a na przyk ad 
„S ownik Wyrazów Obcych dla dzieci”. Popro  o podanie 
przyk adów zachowa  d entelmenów z ycia codziennego.

By  d entelmenem

Popro  dzieci by zaprezentowa y mod  d insow  oraz 
zgromadzi y inne przedmioty, które maj  w sobie element  
tego materia u czyli: piórnik, saszetka, czapka, woreczek, teczka. 
Zapytaj: „Gdzie wypada, a gdzie nie wypada by  ubranym   
w d insach..."?

D insomania

Zainicjuj swobodne wypowiedzi o tym „co wiesz o zasadach savoi 
- vivre?". Zapisz podstawowe zasady w a ciwego zachowania  
w ró nych sytuacjach: 1.W a ciwie zachowuj  si  przy stole.  
2.Nie grymasz  przy jedzeniu. 3.Uprzejmie rozmawiam  
ze wszystkimi osobami. 4.Stosuj  ró ne zwroty grzeczno ciowe.    

Zasady savoir - vivre'u umie : 
plansz  z wprowadzan  liter ,  
plansz  z zasadami savoir - vivre, 
wyrazy do pisania z pami ci: 
„d okej", „przeja d ka", 
„d entelmen", „d d ownica", 
„d ungla".

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 90 - 91.

napisz: wzór poznanej litery, 
wyrazy z dwuznakiem „d " 
wypisane z wiersza.

u ó  zdanie, w którym znajdzie si   
jak najwi cej  dwuznaku „d ".

Pole  podsumowanie przez dzieci przydatno ci w yciu 
codziennym zdobytych wiadomo ci i umiej tno ci. Popro   
by wskaza y  co jeszcze musz  uzupe ni  lub utrwali ,  
tak aby mog y powiedzie  o sobie, e s  dobrze wychowane. 
Obja nij sposób wykonania pracy domowej.

Autorefleksja
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Popro  dzieci by na podstawie w asnego „Albumu Liter" 
przedstawi y swoje prze ycia zwi zane z jego tworzeniem.  
Nast pnie pole  by przygotowa y „wystaw  liter". Dokonaj 
wspólnie z dzie mi porównania prac, zwracaj c uwag   
na pomys owo  i staranno  wykonania prac.

Wprowadzenie do zaj
Która z liter alfabetu jest najwa niejsza? 
Dlaczego? 
Która litera w alfabecie jest zb dna? 
Co by by o, gdyby  nie zna  liter?

Ucze : 
s ucha ze zrozumieniem czytany przez tekst, 
czyta ze zrozumieniem wiersz „Abecad o", 
potrafi zarecytowa  z pami ci fragment tekstu, 
pisze starannie wszystkie litery alfabetu, 
wykonuje w biegu proste zadania ruchowe,    
rozró nia samog oski i spó g oski.

Przeczytaj wiersz A. Fr czka „Alfabet" z podr cznika. Pole   
by dzieci wybra y dla siebie dowolny fragment tekstu. Wykonaj 
wraz  z dzie mi minispektakl, w którym wcielisz si  w rol  
re ysera.

Minispektakl

Rozdaj ka demu dziecku tekst wiersza J. Tuwima „Abecad o". 
Zamie  ilustracje na tablicy. Pole  by dzieci opisywa y scenki 
przedstawione na ilustracji wyra eniami z wiersza. 

Abecad o

tekst wiersza J. Tuwima „Abecad o" 
dla ka dego ucznia, plansze wszystkich 
liter do inscenizacji wiersza, kart  pracy 
ze wzorem liter dla ka dego ucznia,  
ilustracj  do wiersza J. Tuwima 
„Abecad o".

Popro  by dzieci porówna y uk ad liter we w asnym „Albumie Liter" 
z prezentacj  liter u o onych alfabetycznie oraz portretami 
bohaterów dnia w "Naszym elementarzu".  
Ka dy ucze  zabiera z wystawy w asne karty i uk ada  
je w kolejno ci alfabetycznej. 

Porównanie 
28.4 Bajka  
o alfabecie

Pole  by dzieci najpierw zapisa y po ladzie wzory wszystkich  
poznanych liter, w kolejno ci alfabetycznej (na karcie pracy),  
a nast pnie podj y prób  samodzielnego ich zapisu w zeszycie.

wiczenia 
grafomotoryczne

mas  soln , 
materia y dekoracyjne: cekiny, koraliki, 
ozdobn  tasiemk , 
farby, 
lakiery do paznokci, 
„Album Liter", 
no yczki, klej,  
ruchome oczka, kartki piankowe albo 
kolorowy blok techniczny.Pole  wybranie z wiersza „Alfabet” zda  z literami, które podobaj  

si  dzieciom najbardziej.  Ka de dziecko uczy si  tych zda  na 
pami  i nast pnie recytuje na forum klasy. Zainicjuj rozmow   
o ilustracji do wiersza zawartej w podr czniku. Zwró  uwag  na 
elementy humorystyczne zarówno w wierszu jak i ilustracji.

Która litera 
naj adniejsza?

Odtwórz piosenk  „D ungla" (autorzy muzyki i s ów nieznani). 
Zapro  dzieci do twórczych zabaw do muzyki wed ug ich 
autorskich pomys ów. Nast pnie zainicjuj szalony taniec, podczas 
którego dzieci uk adaj  swoje cia a w kszta cie liter. Podejmij próby 
wspólnego piewania refrenu piosenki.

Zabawa muzyczna

Pole  zilustrowanie wszystkich litery alfabetu wed ug przyk adu  
„A jak Anio ek", „B jak Balonik", „C jak Ca us albo Cmok".  
Dzieci maj  do dyspozycji mas  soln  i inne materia y. 
 

Weso y wiat liter umie : ilustracj  w du ym 
formacie do wiersza J. Tuwima 
„Abecad o".

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 92 - 93.

zapisz kaligraficznie alfabet. 

zapisz po jednym wyrazie 
rozpoczynaj cym si  kolejnymi literami 
alfabetu;  
zaznacz kolorem pierwsz  liter  
wyrazu wed ug zasady: samog oski na 
czerwono, spó g oski na niebiesko.

Utrwal i sprawd  stopie  realizacji celów lekcji.  
Oce  aktywno  uczniów. 
Omów sposób przygotowania pracy domowej.

Podsumowanie
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Zainicjuj rozmow  o swoich post pach w nauce. Zwró  uwag  
dzieci na to co sprawi o im przyjemno , a z czym mia y problem. 
Zaproponuj by skonfrontowali swoje wysi ki z kolegami z innych 
oddzia ów. Przejd  z dzie mi do sali, w której zaj cia b d  
realizowane z udzia em wszystkich uczniów klasy 1-szej ze szko y.

Powitanie
Ile wiedzy „zmie ci si " w twojej g owie? 
Czy cz owiek uczy si  tylko w szkole? 
Co by by o, gdyby  wcale nie chodzi  do 
szko y?

Ucze : 
potrafi wymieni  nabyte umiej tno ci , 
potrafi wymieni   zdobyte wiadomo ci, 
wykorzystuje zdobyt  wiedz  w praktyce, 
wykazuje naturaln  potrzeb  uzupe niania swojej 
wiedzy i umiej tno ci, 
dokonuje obiektywnie samooceny.

Przygotuj oryginalne przygotowanie dla klasy. Przedstaw je  
z dzie mi na forum klas pierwszych. Za piewaj wspólnie z dzie mi 
wybran  piosenk . Stwórz wystaw  naj adniejszych prac 
plastycznych, powsta ych w trakcie realizacji materia u  
z podr cznika. Pole  dzieciom wymian  do wiadcze  i prze y . 

Spotkanie integracyjne 

Zainicjuj rozmow  na temat wiadomo ci i umiej tno ci nabytych 
przez dzieci dotychczas w szkole. Pos uguj si  ilustracjami  
w podr czniku oraz zamieszonymi na tablicy. Porozmawiaj  
o tym co  interesuje dzieci, czego jeszcze chcia yby si  nauczy?  
Wspólne obejrzyjcie „Albumy Liter i Liczb".

Co ju  wiesz, co ju   
umiesz?

kart  pracy dla ka dego ucznia, 
zadania do rywalizacji mi dzy 
zespo ami, miejsce na galeri  prac, 
przyk ady umiej tno ci zdobytych po 3 
cz ciach podr cznika na ilustracjach  
i opisach, dyplom dla ka dego ucznia, 
emblematy w kolorach dla danej grupy, 
mikrofon, dyktafon (lub magnetofon).

Przygotuj zadania praktyczne sprawdzaj ce wiedz  z dotychczas 
omawianego materia u (przyk ad: tworzenie wyrazów z sylab, 
proste zadania rachunkowe, uk adanki geometryczne). Podziel 
dzieci na zespo y. Przedstaw zasady turnieju wiedzy  
i umiej tno ci „Cz wiesz, czy umiesz?".

Czy wiesz, czy umiesz?
28.5 Co ju  
potrafimy

Rozdaj ka demu dziecku kart  do samodzielnej pracy w wersji  
A lub B. Podaj sygna  rozpoczynaj cy sprawdzian wiedzy z cz ci  
trzeciej podr cznika „Nasz Elementarz".

Sprawdzian wiedzy

jednorazowe naczynia (kubek, talerzyk, 
widelczyk lub y eczk ), 
nagrania z ulubion  muzyk , 
tekst utworu na konkurs czytania. 

Pole  by dzieci wspólnie nakry y do sto u. Przypomnij zasady 
savoir - vivre'u przy zasiadaniu do pocz stunku.  
 

Pocz stunek 

Przygotowany wcze niej fragment tekstu z podr cznika „Nasz 
Elementarz" dzieci maj  za zadanie zaprezentowa  do mikrofonu,  
na forum klas pierwszych. Nagrywaj wyst pienia uczniów,  
w celu pó niejszego odtworzenia.

 Konkurs czytania

Zapro  dzieci do zabaw taneczno - ruchowych realizowanych  
przy muzyce na zako czenie spotkania integracyjnego.  
Wyznacz ch tnych uczniów do roli "disc - d okeja".

Zabawa przy muzyce umie : przyk ady umiej tno ci 
zdobytych po 3 cz ciach 
podr cznika - na ilustracjach  
i w opisie.

„Nasz elementarz", cz  3, 
strona 94 - 95.

dzieci tego dnia pracuj   
z kontroln  kart  pracy  
(arkusz sprawdzianu).

zaprojektuj inicja y swojego imienia  
i nazwiska (forma dowolna).

Wr cz dzieciom dyplomy i drobne upominki. Przeka  komentarz 
do indywidualnych  prac kontrolnych. Wystaw oceny  
ze sprawdzianu. Po egnaj wszystkie dzieci.

Podsumowanie
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Poszerzanie zakresu s ownictwa. Legenda jako tekst 
literacki. Symbole narodowe. Ustalanie kolejno ci wydarze  
w legendzie. Dociekanie, dlaczego w godle Polski jest orze . 
S uchanie opowiadania nauczyciela historii na temat flagi  
i hymnu narodowego Polski. Wypowiedzi dzieci na temat 
zmiany wygl du god a narodowego. Wyrabianie czujno ci 
ortograficznej.

Porz dkowanie chronologiczne – dawniej, obecnie,  
w przysz o ci. Odczytywanie i zapisywanie wyrazami liczb 
drugiej dziesi tki. Liczby drugiej dziesi tki na osi liczbowej. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych na dodawanie w zakresie 
20 bez przekroczenia progu dziesi tkowego.

29.1. „Legenda o Lechu, 
Czechu i Rusie”

Zapoznanie dzieci z tekstem J. Bednarka 
"Legenda o Lechu, Czechu i Rusie".  
Ustalenie zachodz cych w niej kolejno wydarze . 
Zapisywanie zda . Wyja nienie znaczenia poj cia 
„legenda". Dociekanie, dlaczego w godle Polski 
jest orze . Wypowiedzi dzieci na temat zmiany 
wygl du god a narodowego na podstawie ilustracji 
w podr czniku oraz przygotowanej prezentacji. 
Orze  – ptak obj ty ochron  prawn .  
Ró nice w wygl dzie or a i innych ptaków

Orze  – ptak obj ty ochron  prawn . Dostrzeganie ró nic  
w wygl dzie or a i innych ptaków wyst puj cych w Polsce. 
Zapoznanie z map  Polski. Znaczenia kolorów, znaków  
i symboli znajduj cych si  na mapie. Dociekanie, do czego 
s u y mapa.  Zabawy z map . Wis a – najd u sza rzeka  
w Polsce. Kraków na mapie Polski. 

29.2 Flaga, god o i hymn

S uchanie wypowiedzi nauczyciela historii o fladze 
i hymnie narodowym Polski. Formu owanie pyta   
adresowanych do nauczyciela historii.  
Nauka wiersza A. Onichimowskiej „Dzie  Flagi". 
Rozmowa na temat obchodów Dnia Flagi w szkole 
oraz we w asnej miejscowo ci. Poszerzanie 
s ownictwa zwi zanego z symbolami narodowymi. 
Wykonanie bia o-czerwonej chor giewki z papieru 
i patyczka uformowanego z papierowej wikliny. 
S uchanie "Mazurka D browskiego".

Spotkanie z ciekawym cz owiekiem – nauczycielem historii. 
Formu owanie pyta  i zadawanie ich nauczycielowi historii. 
Wykonanie kartek z kalendarza: 1 maja, 2 maja, 3 maja. 
Zachowanie odpowiedniej postawy podczas piewania 
hymnu narodowego.

29. Polska, moja 
Ojczyzna 29.3 Druga dziesi tka

Wykonanie w grupach kotyliona wg instrukcji 
obrazkowej w podr czniku lub herbu (or a)  
z chusteczek higienicznych. Odczytywanie  
i zapisywanie wyrazami liczb drugiej dziesi tki. 
Prezentowanie liczby drugiej dziesi tki na osi 
liczbowej. Rozwi zywanie zada  tekstowych  
na dodawanie w zakresie 20 bez przekroczenia 
progu dziesi tkowego. wiczenia i zabawy 
zwinno ciowe. Doskonalenie przewrotu w przód.

S uchanie „Mazurka D browskiego" (s owa J. Wybicki, 
muzyka autor nieznany). Nauka piewania pierwszej zwrotki 
oraz refrenu hymnu Polski, a tak e piosenki „P ynie Wis a, 
p ynie" (s owa E. Wasilewski, muzyka K. Hoffman).  

wiczenia rytmiczne - takt dwumiarowy z zastosowaniem  
rytmów krakowiaka. Nauka podstawowych kroków.

Wykonanie bia o-czerwonej chor giewki z papieru  
i patyczka uformowanego z papierowej wikliny.  
Wykonanie kotyliona wg instrukcji obrazkowej  
w podr czniku lub wykonanie herbu (or a) z chusteczek 
higienicznych.  
Tworzenie ksi eczki „Legenda o smoku wawelskim". 

29.4 Wis a

Nauka piosenki „P ynie Wis a, p ynie".  
Wis a – najd u sza rzeka w Polsce. W drówki  
po Polsce na stronie www kultura w sieci dla 
dzieci. Poznawanie polskich miast i zwi zanych  
z nimi legend. Nauka podstawowych kroków 
krakowiaka. Wielka litera w pisowni nazw miast, 
pa stw, rzek oraz imion. Poszerzanie zakresu 
s ownictwa o nazwy elementów stroju  
krakowskiego zarówno ch opi cego jak  
i dziewcz cego na podstawie zdj .

Legendy 
Z dwudziestu patyczków 
Nie p kaj nam smoku!W drówki po Polsce na stronie Kultura w sieci dla dzieci. 

Poznawanie polskich miast i ich charakterystycznych 
miejsc, budowli, a tak e zwi zanych z nimi legend. 29.5 Kraków

Czytanie tekstu Kraków – inspiracja do wyprawy  
w wyobra ni do dawnej stolicy Polski. Porównanie 
wygl du dawnego Krakowa (Wzgórza Wawel) z 
wygl dem miasta obecnie. S uchanie opowiadanej 
lub czytanej przez nauczyciela „Legendy o smoku 
wawelskim".  Ogl danie ilustracji w podr czniku. 
Nadawanie tytu ów kolejnym wydarzeniom. 
Tworzenie w grupach ksi eczki „Legenda  
o smoku wawelskim". Rodzina wyrazu „król".  

wiczenia i zabawy zwinno ciowe.  
Doskonalenie przewrotu w przód na sko nie ustawionym 
materacu. Zwisy z prawid ow  asekuracj .   

wiczenia kszta tuj ce przy drabinkach.  
wiczenia wzmacniaj ce mi nie grzbietu i klatki piersiowej. 

Korygowanie postawy w ró nych pozycjach wyj ciowych.
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29.1 29.2 29.3

Legendy Z dwudziestu 
patyczków

Nie p kaj nam 
smoku!

karteczki z wymy lonymi herbami 
przedstawiaj cymi zwierz ta, np. aba na 
fioletowym tle, sarna na ó tym tle itd.

dla ka dej dru yny: 1 balon

Legenda, to opowie , któr  ludzie sobie 
przekazywali z pokolenia na pokolenie, 
dotycz ca prawdziwego miejsca lub osoby. 
Legenda cz sto opowiada o tym, jak 
powsta o jakie  pa stwo, albo miasto.

Wprowadzenie

ka da grupa: 20 wyka aczek, 1 rolk  
plasteliny

kolorowy blok techniczny, papier 
kolorowy, ta m  klej c , klej, no yczki 

W czym orze  jest podobny do niegu?

Wprowadzenie

Dzielimy klas  (np. drog  losowania) na 
cztero- pi cioosobowe grupy. Od tej pory a  
do ko ca miesi ca dzieci b d  pracowa  
w a nie w tych zespo ach. Ka da grupa 
losuje jedn  karteczk  z herbem.

Smok zrobiony 
w balona

Co by by o, gdyby drzewa wygl da y jak 
wielkie wyka aczki?

Doko cz zdanie: Chcia bym, by  królem / 
królow , poniewa ...

Instrukcja dla dru yn: Wylosowali cie herb 
pewnego miasta. Waszym zadaniem jest 
wymy lenie nazwy dla tego miejsca oraz 
legendy o tym, jak ono powsta o. Stwórzcie 
te  obrazek ilustruj cy to zdarzenie.  

Wyka aczkowe 
potyczki

Z efektem 
d wi kowym

Uczniowie pracuj  w grupach. Na tych 
zaj ciach dru yny otrzymaj  trzy zadania. 
Ka de zadanie musi zosta  rozwi zane 
przy pomocy dok adnie 20 wyka aczek. 
Wyka aczek nie wolno ama , ani niszczy .

Uczniowie siadaj  w kr gu. Nauczyciel 
prosi, by jedna osoba opowiedzia a 
w asnymi s owami legend  o smoku 
wawelskim ("Nasz Elementarz" str. 13). Jaki 
on by , dlaczego chciano si  go pozby ?

Podzia  na 
grupy

Dru yny po kolei prezentuj  god a swoich 
miast i ich nazwy. Opowiadaj  te  klasie 
wymy lon  przez siebie legend .

Zadanie 1
U ó cie wyka aczki na awce tak, by 
przedstawia y pierwsze litery Waszych 
imion. Do wykonania tego zadania musicie 
u y  wszystkich 20 wyka aczek.

Dzieci siadaj  w zespo ach. Ka da dru yna 
otrzymuje balon. Z tego balonu i ró nych 
przyborów papierniczych ma stworzy  
strasznego i przera aj cego smoka 
wawelskiego.

Legenda o 
za o eniu 
miasta

Inne 
zako czenie

Zadanie 2
U ó cie wyka aczki tak, aby jak najbardziej 
wystawa y ponad powierzchni  awki 
(stwórzcie jak najwy sz  konstrukcj ). 
Musicie u y  wszystkich 20 wyka aczek. 
Mo ecie wykorzysta  te  pó  rolki plasteliny.

Gdy smoki b d  gotowe, mo na 
zaproponowa  uczniom ponowne 
opowiedzenie legendy. Tym razem ch tne 
zespo y mog  przebi  swojego smoka w 
odpowiednim momencie opowie ci.

Snujemy 
opowie ci

Zadanie 3
U yjcie 20 wyka aczek i rolki plasteliny, aby 
stworzy  zwierz , w którego nazwie jest 
jaka  trudno  ortograficzna.

Niektóre grupy pewnie zdecydowa y si  
oszcz dzi  swoje smoki. Co by by o, gdyby 
w Krakowie nadal mieszka  smok wawelski? 
- swobodne wypowiedzi dzieci.
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Zadaj dzieciom zagadk  „Pytanie to nietrudne, to ka dy z was 
przyzna. Jak si  nazywa nasza Ojczyzna?" /Odpowied  POLSKA) 
Pole  u o enie napisu na tablicy. Przeczytaj wiersz J. Kulmowej 
„Mój orze ”. Zainicjuj rozmow  na temat tre ci wiersza. Zwró  
uwag  na to, e Orze  Bia y symbolizuje wolno , blisko , pokój".  

Orze  Bia y
Czy lubisz legendy? Która jest twoj  
ulubion ? 
Czy podoba ci si  god o Polski? Dlaczego? 
Wymy l god o dla swojej rodziny. Co w nim 
b dzie? 

Ucze : 
ustala kolejno  zdarze  w legendzie,  
zna znaczenie poj cia „legenda", 
uwa nie s ucha czytanej legendy, 
potrafi wskaza  ró nice w wygl dzie god a            
w ró nych okresach historycznych, 
wskazuje cechy charakterystyczne or a.

Przeczytaj g o no tre  legendy o "Lechu, Czechu i Rusie".  
Pole  by dzieci s uchaj c uwa nie czytanej legendy ledzi y 
jednocze nie jej tekst w podr czniku. 

Lech, Czech i Rus

Ustal wspólnie z dzie mi kolejno ci zdarze . U ó  przygotowane 
zdania w kolejno ci na tablicy. Przyk ad: 
1) Lech, Czech i Rus wyruszyli w drog . 2) Dotarli do starego d bu 
na wzgórzu. 3) Bracia zobaczyli bia ego or a. 4) To by  znak, na 
którego bracia czekali. 5) Lech za o y  gród zwany Gnieznem.

Kolejno  zdarze

prezentacj  o zmianie wygl du god a 
narodowego, 
map  Polski, 
god o Polski - puzzle, 
god o Polski - kontur, 
kart  pracy „podró  po Polsce", 
tekst luk o stolicach Polski, 
wiersz „Mój orze ” Joanny Kulmowej, 
zdj cie or a.Przeczytaj z dzie mi kilka razy ustalony plan wydarze . 

Pole  przepisanie zda  w punktach do zeszytu. 
Skontroluje poprawno  wykonania zadania. 
Podaj przyk adowe fragmenty zda : „Dawno temu...", „Pewnego 
dnia ...", „Nagle Lech ...", „Podstanowi  ...", „Tak powsta o...".

Adnotacja w zeszycie 
29.1 „Legenda  

o Lechu, Czechu"
Pole  by dzieci korzystaj c z planu wydarze  i podanych 
fragmentów zda  spróbowa y opowiedzie  legend  w asnymi 
s owami. Zwró  uwag  na prezentowan  chronologi  wydarze . 

Opowiadanie legendy

ksi ki z ilustracjami i informacjami   
o godle (symbolach) narodowym, 
S ownik Wyrazów Obcych dla dzieci, 
widokówki z wizerunkiem Gniezna.

Zainicjuj rozmow  na temat „Gdzie widzia e  orze ka, symbolu 
naszego pa stwa?" /Odpowied : monety, banknoty, biura, szko y 
w urz dach/. Pole  by dzieci wskaza y  miejsca w szkole, w której 
wisi god o. Rozdaj puzzle przedstawiaj ce god o Polski (ilo  
elementów zró nicowana ze ze wzgl du na umiej tno ci uczniów). 

Poszukiwanie god a

Pole  u o enie puzzli.  
Nast pnie zapro  do obejrzenia prezentacji  na temat „Jak 
zmienia o si  god o Polski?". Zwró  uwag  na podobie stwa i 
 ró nice w wygl dzie ca ego god a, w tym kszta t, kolorystyk , 
elementy sk adowe.

Opis god a Polski

Pole  wyszukanie i zaprezentowanie informacji o orle bia ym. 
Materia y dzieci maj  za zadanie zgromadzi  na gazetce  
w k ciku przyrodniczym.  
Omów znaczenie or ów, jako gatunku ptaków chronionych  
w Polsce.

Orze  - ptak chroniony umie :  
plan wydarze  legendy, 
napis „POLSKA",  
fragmenty zda  do opowiadania 
legendy.

„Nasz elementarz", cz  4, 
strona 4-5.

zanotuj kolejne wydarzenia  
z legendy w formie zda

przepisz pi knie tekst z lukami  
do zeszytu, 
wyklej kontur god a Polski plastelin  
lub krep .

Usystematyzuj wiedz  uczniów w temacie omawianym na lekcji. 
Zwró  uwag  na poszanowanie god a jako symbolu narodowego 
(np. poprzez ci ganie nakrycia g owy ch opców). 
Obja nij sposób wykonania pracy domowej.

Podsumowanie
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Przeczytaj wzorowo wiersz „Dzie  Flagi" z podr cznika.  
Zainicjuj swobodne wypowiedzi uczniów na temat wi t majowych. 
Umie  kartki z kalendarza na tablicy.

Majowe wi ta
Czy flaga musi mie  kszta t prostok ta?  
Czy Polacy mieszkaj  tylko w Polsce? 
Czy w Polsce mieszkaj  tylko Polacy?

Ucze : 
nazywa symbole narodowe, 
rozpoznaje flag  Polski spo ród innych flag, 
zna s owa I ca e zwrotki hymnu narodowego, 
potrafi wyrazi  szacunek dla symboli narodowych, 
formu uje pytania do nauczyciela historii, 
potrafi wykona  flag  Polski z papieru.

Pole  wspólne wyrecytowanie z pami ci wiersza „Kto Ty jeste ?". 
U ó  w kolejno ci w obrazkach „Katechizm Ma ego Polaka". 
Zaprezentuj na mapie Europy s siadów Polski. 

Wiersz, katechizm  
i mapa

Zaprezentuj flag . Pole  poszukanie odpowiedzi na pytania: 
 „Co to jest flaga?", „Dlaczego ka dy kraj ma swoj  flag ?",  
„Jak wygl da flaga Polski?",  
„Kiedy j  wywieszamy?", „Kiedy ma swoje wi to?". Pole    
odszukanie spo ród ilustracji flag ró nych pa stw flag  Polski.

Flaga Polski

spotkanie z nauczycielem historii, 
rysunki flagi Polski i innych pa stw, 
histori  „Mazurka D browskiego", 
Konstytucj  Rzeczypospolitej Polskiej, 
napis „POLSKA", 
muzyk  do zabaw ruchowych, 
Katechizm Ma ego Polaka, 
kalendarz, 
map  Polski i  Europy.Zaprezentuj egzemplarz Konstytucji RP. Wyja nij co to jest za 

dokument, komu  i do czego s u y? Zapro  dzieci do zabawy w 
niedoko czone zdanie: „Kim jestem?", wypowiadaj c pocz tki 
zda  z pro b  o doko czenie „Mieszkam w ...", „Jestem...", 
„Mówi  w j zyku...", „Stolic  Polski jest...", „Moja flaga jest...", 

Konstytucja RP 
29.2 Flaga, god o  

i hymn
"Moje god o to...", „Mój hymn narodowy to ...". Pole  przyj cie 
postawy zasadniczej. Odtwórz „Mazurka D browskiego". 
Pole  wyszukanie informacji o historii hymnu Polski. 
Nauka pierwszej zwrotki hymnu na pami .  
Podejmij wspólne z dzie mi próby piewania hymnu.

Mazurek D browskiego

bia  i czerwon  krep , 
no yczki, 
klej, 
d ug  wyka aczk , 
kartk  w kolorze bia y i czerwonym.

Pole  utworzenie ko a, w którym dzieci trzymaj  si  za r ce.  
Wytypuj jedno dziecko do rodka ko a tzw. „orze ". W trakcie 
muzyki dzieci poruszaj  si  po obwodzie ko a. W pauzie „orze " 
demonstruje sposób budowania gniazda. Pozosta e dzieci go 
na laduj . Nast puje zmiana dziecka - wybierany jest nast pca.

Budowanie orlego 
gniazda

Spotkanie z nauczycielem historii, który przekazuje informacje 
o symbolach narodowych z perspektywy historycznej. 
Zach  dzieci do zadania pyta  nauczycielowi historii w temacie 
zaj . 

Spotkanie z historykiem

Pole  wykonanie flagi polski z papieru w kolorze bia ym  
i czerwonym. Zwró  uwag  na rysowanie od linijki, sposób ci cia 
po linii prostej, sklejanie „na zak adk ", mocowanie do „drzewca". 
Oce  prace. Stwórz wystaw  prac.

Praca plastyczna umie : 
kartki z kalendarza, 
ilustracje „Kto Ty jeste ?", 
symbole narodowe: flaga, god o, 
s owa hymnu polskiego, 
notatk  z lekcji (zdania do 
przepisania do zeszytu).

„Nasz elementarz", cz  4, 
strona 6-7.

zanotuj zdania z tablicy:  
„Jestem Polakiem.  
Moja ojczyzna to Polska.  
Kocham swój kraj ojczysty.  
Dbam o Polsk .  
Szanuj  symbole narodowe: 
hymn, god o i flag ."

przygotuj plakat reklamuj cy wakacje 
w  swoim kraju, w którym uwzgl dnisz 
symbole narodowe i specyfik  Polski.

Podsumuj wiedz  uczniów. Zwró  uwag  na fakt, i  „flaga, hymn,  
i god o to symbole narodowe wszystkich Polaków! cz  nas jako 
naród i wyró niaj  w wiecie! Dlatego musimy by  z nich dumni, 
szanowa  je, czci  i otacza  szczególn  ochron  przed 
ewentualnym wrogiem!". Obja nij prac  domow .

Podsumowanie zaj
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Zapro  dzieci do zabawy matematycznej. Podziel dzieci na  
3 zespo y, które tworz  zbiory 20 elementowe. Na sygna  dzieci 
przerywaj  prac . Oce  który zespó  ma wi cej zbiorów. Pole  
g o ne liczenie od 1 do 20 i od 20 do ze wskazywaniem tych liczb.

Zabawa matematyczna
Gdyby  mia  ukoronowa  któr  z liczb  
- która twoim zdaniem zosta aby królow  
liczb? Dlaczego? 
W jakich sytuacjach przydaje si  znajomo  
liczb? 

Ucze : 
odczytuje w a ciwie liczby drugiej dziesi tki, 
w a ciwie zapisuje cyframi liczby od 10 do 20, 
potrafi zapisa  liczby drugiej dziesi tki wyrazami, 
zaznacza prawid owo liczby na osi liczbowej, 
rozwi zuje proste zadania tekstowe, 
umie wykona  prac  plastyczn  wed ug instrukcji.

Pole  dzieciom utworzenie liczb dwucyfrowych 10+, z zapisem 
kolejnych liczebników, wed ug instrukcji w zadaniu numer 1  
z podr cznika. Nast pnie zadaj zadanie dodatkowe dla dzieci 
sprawnie licz cych, polegaj ce na liczeniu dziesi tkami do 100.

Zapisywanie liczedników

Pole  rozwi zanie zada  z okienkami. Zadawaj pytania: 
„masz 10, ile brakuje do 17?" , „masz osiem, ile brakuje do 18?". 
Dzieci udzielaj  odpowiedzi. Nast pnie dokonuj  matematycznego 
zapisu bez u ycia s ów. 

Dziesi tki i jedno ci

o  liczbow  liczyd o, 
kartoniki z cyframi 0-9 oraz z liczb  10, 
szablony liczb, 
nazwy liczb drugiej dziesi tki, 
liczmany (20 sztuk), 
kontur god a Polski (ka de dziecko), 
szablony do wykonania kotyliona, 
liczyd o (du e), 
matematyczn  kart  pracy - o  liczb.Rozsyp dwa komplety szablonów liczb. Rozdaj woreczki.  

Pole  by ka de dziecko wycelowano nim w jedn  z liczb. 
Nast pnie powinno odszuka  w ród pozosta ych drugiej liczby,  
tak by ich suma wynios a 10.

Zabawa ruchowa  
29.3 Druga 
dziesi tka

Podziel dzieci na grupy. Nast pnie rozsyp drobne liczmany (od 10 
do 20 sztuk). Pole  dzieciom u o enie liczmanów poziomami.  
Wersja 1 zabawy: Jeden poziom - 10 liczmanów, drugi – reszta. 
Wersja 2 zabawy: liczby w poziomie 10 rozsuwamy na dwie 5.

Przeliczanie   
i porz dkowanie

chusteczki higieniczne, 
bia  bibu , 
klej,  
no yczki, 
liczyd o ma e, 
ró ne liczmany (drobne przedmioty).

Umie  liczby zapisane cyframi na osi liczbowej. Pole  dzieciom 
odczytanie nazw literowych i umieszczanie ich pod osi  liczbow  - 
odpowiedni  pod ka d  liczb . Zmodyfikuj zadanie wprowadzaj c 
„pionow ” o  liczbow , dokonuj c porównania  do uk adu pi ter  
w bloku.

O  liczbowa

Pole  porównanie prostych zada  tekstowych z rozwi zaniem 
przedstawionym na rysunku lub za pomoc  liczmanów, zgodnie  
z zadaniem numer 3 i numer 4 z Podr cznika. Rozdaj ka demu 
dziecku szablon liczby. Nast pnie pole  by dzieci utworzy y 
dowolne pary. 

Zadania tekstowe

Zainicjuj rozmow  „w imieniu liczb" na temat: 
„Która liczba jest wi ksza?", „O ile wi ksza?", „Która liczba jest 
mniejsza?", „O ile mniejsza?", „Która liczba jest dwucyfrowa, a 
która jednocyfrowa?", „Która liczba jest parzysta, a która 
nieparzysta?", „Gdzie jest "jej mieszkanie" na osi liczb?".

Rozmowa liczb umie : 
zadania z „okienkami", 
rozwi zania zada  tekstowych.

„Nasz elementarz", cz  4,  
strona od 8 do 9.

zapisz rozwi zanie jednego 
zadania z tre ci ,  
na karcie pracy wprowad  zapis  
s owny (lub literowy liczb) - na osi 
liczbowej.

pokoloruj obrazek wed ug kodu, 
prawid owe rozwi zanie wyraz „Wis a". 

Podziel dzieci na dwa zespo y. Pierwszy wykonuje kotyliony 
wed ug instrukcji obrazkowej w podr czniku. Drugi wykonuje herb 
z poci tych z chusteczek lub bibu y pasków (upierzenie or a) 
wed ug instrukcji s ownej. Oce : organizacj  pracy, sposób 
odczytywania instrukcji oraz pomoc kole e sk .

Praca w grupach
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Sprawd  poprawno  rozwi zania pracy domowej. 
Zainicjuj burz  mózgów w temacie „Co wiesz o Wi le"?,  
a nast pnie swobodne wypowiedzi wspierane materia ami  
z przyniesionych przez dzieci albumów.

Wprowadzenie
Sk d rzeka wie, dok d ma p yn ? 
Co przypomina kszta tem rzek ?  
Jak rozumiesz powiedzenie „kijem rzeki nie 
zawrócisz". 
 

Ucze : 
potrafi za piewa  piosenk  „P ynie Wis a, p ynie", 
wskazuje Wis  na mapie, 
wyszukuje informacje na stronach internetowych, 
zna podstawowe kroki krakowiaka, 
potrafi opisa  strój krakowski, 
zapisuje poprawnie wielkimi literami nazwy w asne

Przeczytaj tekst, b d cy inspiracj  do odbycia podró y po mapie 
wzd u  brzegu rzeki Wis y. Pole  dzieciom odszukanie w tek cie 
nazw zapisanych wielk  liter . Zapisz podane nazwy na tablicy lub 
umie  kartoniki z nazwami. Dzieci przepisuj  wyrazy do zeszytu.

Podró  po Wi le

Przeanalizuj plansz  ortograficzn . Przedstaw zasady pisowni 
wielk  liter  imion, nazw miast, pa stw, rzek. Zapro  dzieci  
do zabawy ortograficznej polegaj cej na czytaniu wyrazów  
i porz dkowaniu nazw: miast, pa stw, rzek, imion (na zasadzie 
analogicznej do zabawy w „Pa stwa-miasta").

Zabawa  
„Pa stwa - miasta"

map  Polski, 
ilustracj  lub zdj cia /ubrane lalki/ stroju 
krakowskiego, 
nagranie utworu „P ynie Wis a, p ynie", 
nagranie melodii do „krakowiaka", 
kartoniki z nazwami g ównych miast 
Polski le cych nad Wis , 
okre lenia do „co robi rzeka", 
schemat rzeki: ród o, uj cie, dop yw.Omów kszta t, dop ywy, ród o i uj cie rzeki Wis y.  Wyznacz 

nazwami wi ksze miasta, przez które przep ywa Wis a. Wska  
drug  co do wielko ci polsk   rzek  - Wart . Dokonaj porównania 
d ugo ci rzek oraz kszta tu ich „biegu". Omów kolory znajduj ce na 
mapie. Zainicjuj rozmow  na temat „Do czego s u y mapa"?.

Praca z map
29.4 Wis a

Zaprezentuj polskie miasta, ich charakterystyczne miejsca, 
budowle, legendy, z u yciem materia ów „W drówki po Polsce”, 
ze strony internetowej „Kultura w sieci dla dzieci”. Pole  bie ce 
uzupe nianie karty pracy numer 74 na stronie od 1 do 2 podczas 
zaj  dotycz cych podró y po Polsce.

W drówki wzd u  Wis y

atlas Polski, 
zdj cia lub widokówki wi kszych miast 
Polski, 
lalk  w stroju krakowskim, 
wydania albumowe o polskich rzekach.

Odtwórz nagranie piosenki „P ynie Wis a, p ynie”. 
Nast pnie odczytaj g o no i kilkakrotnie tekst s ów z podr cznika. 
Podejmij próby wspólnego z dzie mi wykonania piosenki.

„P ynie Wis a, p ynie"

Zademonstruj podstawowe figury ta ca krakowiak. 
Pole  dokonywanie skojarze  figur tanecznych z ilustracjami. 
Podziel dzieci w pary. Zapro  dzieci do udzia u w ta cu  
i zabawach muzyczno-ruchowych przy d wi kach krakowiaka. 

Ta ce

Omów elementy stroju ludowego. Nast pnie zwró  uwag   
na ró nice w stroju dziewczynki i ch opca. Pole  dzieciom podj cie 
prób opisu stroju ludowego w asnymi s owami.

Strój krakowski umie  plansz  z zasadami 
pisowni wielk  liter , 
przyk ady nazw rzek, miast, 
pa stw, imion, ... pisanych wielk  
liter  z tekstu czytanego w trakcie 
zaj .

„Nasz elementarz", cz  4, 
strona 10-11

zanotuj przyk ady wyrazów pisane 
wielka liter ,  
pokoloruj rysunek dzieci w stroju 
krakowskim.

u ó  i zapisz w zeszycie odpowied   
w trzech zdaniach na pytanie:  
„Co robi rzeka?"  
/u yj wyrazów „ze wst ki").

Stwórz „ortogram" z okre leniami dotycz cymi rzeki. 
Podstaw pytanie „Co robi rzeka?". Umie  na wst ce 
symbolizuj cej rzek  podane propozycje wyrazy typu „p ynie", 
„wyp ywa", „wp ywa", „wzbiera", „opada", „szumi", „wpada", 
„biegnie", „zakr ca", „dop ywa", „wylewa".

Co robi rzeka?
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Odtwórz nagranie hejna u z Wie y Mariackiej w Krakowie.  
Zainicjuj swobodne wypowiedzi w trakcie prezentacji pami tek  
z Krakowa. Zwró  uwag  na wypowiedzi zwi zane z emocjami  
towarzysz cymi wycieczce do Krakowa. 

Wprowadzenie
Jak wyobra asz sobie smoka wawelskiego? 
Gdyby  by  smokiem wawelskim, to...? 

Ucze : 
wymienia ciekawe obiekty Krakowa, 
zna legend  o smoku wawelskim, 
wskazuje ró nice w wygl dzie dawnego  
i obecnego Krakowa, zapisuje poprawnie  
liter  „ó" i rodzin  wyrazu „król", 
potrafi starannie wykona  fragment ksi eczki.

Przeczytaj tekst o Krakowie z podr cznika. Pole  u o enie pyta  
do tekstu. Wska  Kraków na mapie Polski. Oszacuj odleg o  
pomi dzy szko  a Krakowem i czas podró y  w rozgraniczeniu  
na rodki lokomocji. Nakre l tras  zwiedzania na planie miasta.

Zaproszenie do Krakowa

Przedstaw informacje o Krakowie zawarte w albumach 
geograficznych, przewodnikach turystycznych, ilustracjach, 
oraz prezentacji multimedialnej.  
 

Zwiedzanie Krakowa  

legend  o smoku wawelskim, 
fotografie Krakowa - dawniej i dzi , 
plan miasta Krakowa, 
podpisy obiektów, 
map  Polski, 
nagranie hejna u z Wie y Mariackiej, 
plansze z „rodzin " wyrazu „król", 
ilustracje z atrybutami w adzy:  
ber o, z ote jab ko i korona królewska.Pole  przygotowanie i zaprezentowanie legend zwi zanych  

z miastem Kraków: 
legenda o Wawelu, 
legenda o dzwonie Zygmunta, 
legenda o hejnale z Wie y Mariackiej.

Legendy
29.5 Kraków

Odtwórz lub przeczytaj „Legend  o smoku wawelskim”  
z podr cznika. Pole  ustalenie kolejno ci zdarze , wraz  
z umieszczeniem ich tytu ów na tablicy. Wspólnie dokonaj  
oceny zachowania bohaterów i podejmij z dzie mi prób  opisu  
ich wygl du. Zwró   uwag  na zachowanie godne rycerza.

Smok wawelski

zdj cia lub widokówki Krakowa, 
pami tki „kojarz ce si " z Krakowem, 
zbiór legend.

Podziel dzieci na zespo y. Przydziel zadania, w kolejno ci zdarze  
tworz cych ksi eczk  „Legenda o smoku wawelskim”. Dokonaj 
po czenia w ca o  efektów prac ka dego zespo u. Oce  prace. 
Pole  podj cie prób opowiadania legendy w asnymi s owami,  
z wykorzystaniem stworzonej ksi eczki.

Praca plastyczna

Podziel dzieci w pary. Przeka  ka dej z nich pasek papieru  
z szeregiem liter: "WGENRITEYZUNIOOKPRAASKDÓFWGWH 
AJRKSLZZAXWVA". Pole  wykre lenie co drugiej litery  
i przeczytanie pojawiaj cych si  nazw dawnych i obecnej stolicy 
Polski. Wska  stolice na mapie.

Wykre lanka literowa

Pole  wskazanie wyrazów, które tworz  rodzin  wyrazu „król”. 
Przyk ady: „król”, „królowa”, „królewicz”, „królewna”, „królewskie”, 
„królestwo”, „królowa ”. Zwró  uwag  na pisowni  wyrazów  
z „ó”. Stwórz plansz  ortograficzn .

Królewska rodzina umie : 
zdj cia obiektów Krakowa, 
podpisy obiektów, 
plansz  ortograficzn  rodziny 
wyrazu „król", 
tytu y zdarze   
„Legendy o smoku wawelskim".

„Nasz elementarz", cz  4, 
strona 12-13.

zanotuj wyrazy rodziny wyrazu 
„król".

zaprojektuj i przedstaw w dowolnej 
formie fantastyczn  posta  
Praca na temat „Nasz niezwyk y smok" 
u ó  i zapisz (z pami ci) trzy zdania  
z wyrazami „z rodziny królewskiej".

Podsumuj wiadomo ci o Krakowie. Poka  portrety s awnych 
w adców, którzy zas u yli si  dla Polski. Omów ilustracje 
przedstawiaj ce atrybuty w adzy królewskiej: ber o, z ote jab ko, 
korona. Zainicjuj rozmowy na temat tych przedmiotów.  
Omów sposób wykonania pracy domowej.

Atrybuty w adzy
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Uczestniczenie w rozmowach na tematy inspirowane 
literatur , fotografiami i w asnymi wra eniami.  
Uk adanie i zapisywanie pyta  o Warszawie.  
Rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga.  
Porz dkowanie wydarze  w „Legendzie o Warsie i Sawie". 
Pisownia imion, nazwisk i nazw miejscowo ci wielka liter . 
Pisanie wyrazów z trudno ciami ortograficznymi.

Rozk adanie liczby na dwa sk adniki, dope nianie do 10. 
Ró ne sposoby  przeliczania w zakresie 20.  
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.  
Uk adanie zada  do ilustracji.  
Zapisywanie rozwi za .  
Uk adanie pyta  matematycznych do rysunków  
w podr czniku.

30.1 Dodajemy  
w zakresie 20

Ró ne sposoby przeliczania w zakresie 20. 
wiczenia w rozk adaniu liczby 10 na sk adniki. 

Dodawanie liczb w zakresie 20 z przekroczniem 
progu dziesi tkowego.  
Rozwiazywanie zada  tekstowych.

Przypomnienie zasad bezpiecze stwa i zachowania si  
podczas wycieczek. Znaczenie i zagro enia czterech 
ywio ów: powietrze, ogie , woda i wiatr.  

Warszawa i Toru  na mapie Polski. Praca z map .

30.2 Warszawa

Wirtualna wycieczka po Warszawie. 
Ogl danie prezentacji multimedialnej.  
Wypowiedzi na temat Warszawy. 
Dawny i wspó czesny wygl d na podstawie 
ogl danej prezentacji i podr cznika.  
Praca przewodnika: zalety i wady.  
Uk adanie i zapisywanie zda  o Warszawie . 
Praca architekta. Wykonanie projektu jak 
wyobra am sobie moj  miejscowo  za 10 lat.

Poznanie pracy przewodnika, architekta, cukiernika, 
astronoma. Miko aj Kopernik – cz owiek zas u ony  
dla Polski i wiata. S uchanie z uwag  wypowiedzi innych. 
Komunikowanie w jasny sposób swoich spostrze e   
i odczu . Status miejscowo ci. Ludzie, którzy zrobili co  
dobrego w najbli szym rodowisku.

30. Miasta, które 
warto odwiedzi  30.3 ,,Legenda o Warsie 

i Sawie"

Poznanie ,,Legendy o Warsie i Sawie". 
Formu owanie wypowiedzi na temat tre ci 
poznanej legendy. Porz dkowanie wydarze   
w legendzie. Znaczenie herbu jako symbolu 
miasta. Projektowanie herbu miejscowo ci.  
Podejmowanie próby opowiadania poznanej 
legendy. Znaczenie i zagro enia czterech 
ywio ów: powietrze, ogie , woda i wiatr.S uchanie piosenek o Warszawie oraz krótkiego fragmentu 

koncertu Chopina w azienkach. Gra na trójk cie.  
Rytm wier nut.

Poznanie charakterystycznych zabytków Warszawy  
i Torunia. Porównanie zabudowy starego i nowego miasta. 
Wykonanie wie owca - forma przestrzenna. Projektowanie 
herbu swojej miejscowo ci. Jak wyobra am sobie moj  
miejscowo  za 10 lat, rysowanie najwa niejszych obiektów 
(budynków). Wykonanie z plasteliny piernika - pami tki.

30.4 wiczymy 
dodawanie

Zagadki z fotografiami przedstawiaj cymi 
charakterystyczne zabytki Warszawy.  

wiczenia w dodawaniu w zakresie 20  
z przekroczeniem progu dziesi tkowego. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych.  

wiczenia w kszta tnym pisaniu wyrazów  
z dwuznakami.  
Ilustrowanie ruchem piosenki. 

Najwy szy budynek w Polsce 
Nasze herby 
Mordercy pomys ówWyszukiwanie w internecie zdj  przedstawiaj cych 

najs yniejsze budowle Warszawy i Torunia oraz zdj  
Miko aja Kopernika. 30.5 Toru

Pierniki - symbol i tradycja miasta Torunia. 
Zabytki Torunia.  
Wypowiedzi na temat tekstu „Toru " i wiersza  
W. Chotomskiej ,,Dzieci stawiaj  pomnik".  
Zapoznanie z zas ugami s ynnego astronoma 
Miko aja Kopernika.  
Uk adanie i zapisywanie zda  o Koperniku. 
Odejmowanie w zakresie 20. 

Pokonywanie przeszkód naturalnych i sztucznych, w tym: 
przeskakiwanie przez nisk  przeszkod , przej cie po 
równowa ni, czworakowanie, wiczenia zapobiegaj ce 
p askostopiu, wiczenia wzmacniaj ce mi nie obr czy 
barkowej i brzucha.
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30.1 30.2 30.3

Najwy szy budynek 
w Polsce

Nasze herby Mordercy pomys ów

ilustracje, zdj cia przedstawiaj ce Pa ac 
Kultury i Nauki, arkusze szarego papieru, 
bia e kartki A4

dla ka dej dru yny: kartki z obrysem 
tarczy herbowej

Warszawa jest stolic  Polski. Jest to 
najwi ksze miasto w Polsce, mieszka tu te  
najwi cej ludzi. Czy wiecie, e w 
Warszawie znajduje si  najwy szy budynek 
w Polsce? Jest to Pa ac Kultury i Nauki.

Obserwatorzy  

klej, no yczki, ta m  klej c , czarne 
pisaki

Z czym kojarzy Ci si  Warszawa?

Wprowadzenie

Zobaczcie, jak wygl da Pa ac Kultury. 
Spróbujcie w asnymi s owami opisa  jego 
wygl d. Waszym zadaniem b dzie 
wyklejenie na szarym papierze budynku jak 
najbardziej podobnego do Pa acu Kultury.

Mordercy 
pomys ów

Jakie znacie wyrazy rozpoczynaj ce si  
na liter  "h"?

W czym naukowiec jest podobny do 
kucharza?

Zespo y maj  za zadanie wyklei  budynek 
jak najbardziej podobny do Pa acu Kultury, 
a jednocze nie jak najwy szy. Do 
dyspozycji maj  10 kartek A4. Kartki i szary 
papier mog  by  dowolnie rozcinane, darte.

Wprowadzenie

Zadanie dla 
dru yn

Herb, to charakterystyczny znak, który 
wiadczy o przynale no ci do danego rodu 

i wyró niaj cy jego cz onków z innej grupy. 
Znacie ju  herb Polski oraz herb Warszawy. 
Dzisiaj stworzycie swoje dru ynowe herby.

Zapro  po jednym dziecku z ka dej dru yn. 
Wyjd  z ochotnikami na chwil  z klasy i tam 
wyja nij im w sekrecie, e ich zadaniem 
b dzie obserwowanie tego co b dzie dzia o 
si  w ich grupie. B d  Obserwatorami.

Pa ac Kultury i 
Nauki 

Dru yny mog  u ywa  te  czarnych 
pisaków, ale jedynie do ozdabiania prac, 
rysowania konturów, okien itd. Na koniec 
wieszamy wszystkie budynki na tablicy i 
porównujemy ich wygl d i wielko .

Jacy jeste my, 
co nas 
wyró nia?

Zastanówcie si  co macie ze sob  
wspólnego jako dru yna. Mo e jest co , co 
wszyscy lubicie robi  lub je ? Mo e 
wszyscy lubicie najbardziej to samo 
zwierz ?

Po powrocie do klasy zapro  po jednej innej 
osobie z ka dej dru yny za drzwi. B d  one 
Mordercami Pomys ów - b d  musia y 
zachowaniem i wypowiedziami "mordowa " 
pomys y kolegów (np. "to bez sensu").

Praca w 
grupach

Na 
zako czenie

Herb 
dru ynowy

Narysujcie na kartkach swoje dru ynowe 
herby. Wymy lcie te  nazw  dla Waszej 
dru yny zwi zan  z tym co znajduje si  na 
Waszych ilustracjach.

W klasie daj dru ynom do rozwi zania 
problem: "Wkrótce imieniny obchodzi 
Wasza kole anka, która lubi niepospolite 
niespodzianki, wymy lcie dla niej jaki  
oryginalny i niezwyk y prezent".

Porównanie Przedstawiamy 
si

Na koniec przedstawicie si  ca ej klasie 
swoj  now  nazw . Opowiecie o tym, co 
znajduje si  na Waszym herbie i dlaczego.

Daj dru ynom kilka minut na dyskusj . 
Potem popro  Obserwatorów o 
powiedzenie, jakie stwierdzenia skutecznie 
mordowa y nowe pomys y. Mo ecie je 
zapisa  na du ej kartce i powiesi  w klasie.
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Powitaj uczniów. 
Odtwórz piosenk  ,,P ynie Wis a p ynie". 
Zapro  dzieci do wspólnego piewania.

Powitanie  
Wyobra  sobie, e jeste  smokiem 
wawelskim. Opowiedz swoj  histori . 
Czy masz jakie  pami tki? O jakich 
miejscach ci przypominaj ?

Ucze : 
czyta i pisze liczby, rozwi zuje zadania z tre ci   
w zakresie 20,  
sprawnie dope nia do pierwszej dziesi tki, 
rozk ada liczb  na dwa sk adniki,  
opowiada ,,Legend  o smoku wawelskim", 
odtwarza rytm wier nut na trójk cie.

Pole  opowiedzenie w asnymi s owami ,,Legendy o smoku 
wawelskim". Zwró  uwag  na kolejno  wydarze  w poznanej 
historii obrazkowej z poprzedniego dnia.

Legenda

Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach w sprawnym dope nianiu 
do 10 na liczydle, palcach i w pami ci. Liczenie

du e liczyd o,  
20 patyczków w dwóch kolorach  
dla ka dego ucznia, 
kart  pracy dla ka dego ucznia 
przygotowana z dwoma zadaniami 
tekstowymi, 
trójk ty.

Zapro   dzieci do udzia u w matematycznych zabawach 
manipulacyjnych na liczydle i dwukolorowych patyczkach wed ug 
instrukcji z  podr cznika, zadanie nr 1, strona 14.

Zabawy manipulacyjne
30.1 Dodajemy  
w zakresie 20 

Pole  rozwi zanie zdania na dodawanie w zakresie 20. 
wed ug instrukcji w podr czniku zadanie od numeru 2 do numeru 
6, strona od 14 do 15. 

Rozwi zywanie zada

liczyd o,  
zbiór 20 liczmanów,  
patyczki w dwóch kolorach,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4 
Wydawnictwo WSiP.

Pole  zaprojektowanie pami tki z Krakowa. 
Dzieci wykonuj  dzwoneczki w formie p askiej. Pami tka z Krakowa

Pole  rozwi zanie zadania na dodawanie w zakresie 20. 
wiczenia z pomys em", zadanie od numeru 1 do numeru 5, 

strona od 13 do 14. 
Dodawanie w zakresie 20

Pole  uzupe nienie wyrazów o brakuj ce litery i staranne 
przepisanie ich do zeszytu. Nast pnie dzieci dziel  wyrazy  
na sylaby  „ wiczenia z pomys em", zadanie numer 6 strona 14.

wiczenia ortograficzne umie : 
plansz  z przyk adami  
dodawania liczb w zakresie 20  
z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego.

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 14-15.

rozwi  zadania z podr cznika  
od 1 do 6.

wype nij dwa zadania z karty pracy 
z tre ci  utrwalaj ce dodawanie  
w zakresie 20.

Pole  dzieciom odtworzenie na trójk tach rytmu wier nut. 
Omów sposób wykonania pracy domowej. Gra na instrumentach
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Odtwórz piosenk  ,,Warszawa da si  lubi ".

Powitanie
Gdyby  by  przewodnikiem wycieczek,  
co chcia by  pokaza  innym w twojej 
miejscowo ci? 
Jak my lisz, co robi architekt? Czy jego praca 
jest potrzebna? Dlaczego?

Ucze : 
wypowiada si  pe nymi zdaniami na temat tekstu, 
uk ada i zapisuje zdania pytaj ce,  
rozpoznaje rzeczowniki w liczbie  
pojedynczej i mnogiej,  
poprawnie pisze wyrazy z „rz",  
poprawnie rozwi zuje zadania tekstowe.

Wyja nij poj cie ,,multimedialna wycieczka". 
Wy wietl prezentacj  multimedialn . 
Zwró  uwag  na ró nice wyst puj ce w architekturze. 
Przeczytaj tekst „Warszawa".  
Zainicjuj swobodn  wypowied  na temat tekstu.

Multimedialna wycieczka

Zaprezentuj zdj cia z widokiem na Warszaw  dawn  i dzi . 
Zwró  uwag  na ró nice w budownictwie. 
Przypomnij zasady zachowania si  podczas wycieczki.  
Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat tego czym zajmuje si  
przewodnik wycieczek?

Architektura Warszawy

krótk  prezentacj  multimedialn   
o Warszawie dawnej i dzi , 
fragment koncertu Chopina  
w azienkach Królewskich.

Odtwórz krótki fragment koncertu Chopina w azienkach 
Królewskich. Pole  wyra enie ruchem melodii. Zabawa

30.2 Warszawa

Pole  uzupe nienie nazw zabytków Warszawy o brakuj ce 
samog oski, a nast pnie przepisanie nazwy do zeszytu. 
„ wiczenia z pomys em", zadanie numer 1, strona 15. 

Nazwy zabytków

widokówki widokiem na Warszaw ,  
„ wiczenia z pomys em" cz  4, 
po trzy kartony ró nej wielko ci, 
ta m  klej c , 
kolorowe papiery, 
no yczki, 
klej. 

Podziel dzieci na grupy. 
Pole  wykonanie wie owca z kartoników ró nej wielko ci.  
 

Praca w grupach

Pole  uzupe nienie wyrazów wed ug podanego wzoru w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, a tak e wyszukanie w tek cie wyrazu z ,,rz" 
i u o enie z nimi zdania i pyta  o Warszawie. 
„ wiczenia z pomys em, zadanie od nr 3 do 4, strona 16.

Poszukiwania ,,rz"

 
Zapro  dzieci do zabawy w której wciel  si  w rol  przewodnika. 
Zadaniem przewodnika jest oprowadzanie grupy wycieczkowej  
po swojej miejscowo ci.  
Prezentacja wie owców zbudowanych przez grupy. 

Przewodnik wycieczek wy wietl prezentacj  
multimedialn   
,,Warszawa dawniej i dzi ".

,,Nasz elementarz", cz  4,  
strona 16 - 17.

zanotuj nazwy zabytków 
wyst puj cych w Warszawie.

u ó  i napisz zdania z wyrazami:  
„most", „mosty".

Pole  wype nienie zada  z dodawania w zakresie 20. 
„ wiczenia z pomys em", zadanie numer od 6 do numeru 8,  
strona 17.

Dodawanie
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Zapro  dzieci do kr gu. Zainicjuj przekazywanie powitania „Witaj  
+ imi " szeptem na ucho kolegi lub kole anki siedz cej obok.  
.

Powitanie
Wymy l inne zako czenie legendy o Warsie i 
Sawie. 
Co by by o, gdyby nie by o wiatru? 
Czy boisz si  burzy? Dlaczego? 

Ucze : 
porz dkuje wydarzenia w legendzie,  
w asnymi s owami opowiada legend ,  
udziela poprawnej odpowiedzi na pytania  
i zapisuje je w formie zda ,  
wymienia cztery ywio y i zna ich znaczenie  
w yciu cz owieka.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat poznanych legend. 
Przypomnij ich tre . 
Pole  udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co to jest legenda?"

Legenda

Przeczytaj ,,Legend  o Warsie i Sawie". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat jej tre ci. 
Zwró  uwag  na zachowanie bohaterów i kolejno  wydarze .

Wars i Sawa

herby: Warszawy, stolicy regionu, 
powiatu i najbli szego miasta, 
„Legend  o Warsie i Sawie", 
kartk  papieru z konturem herbu  
dla ka dego dziecka.

Zadaj pytania:  
„Co to jest herb?", „Co mo e przedstawia  herb?",  
„Jak wygl da herb Warszawy?". 
Dzieci udzielaj  odpowiedzi. Zaprezentuj ró ne herby na tablicy. 
Dokonaj wspólnego wyró nienia i nazywania elementów herbu.

Herb
30.3 Legenda  

o Warsie i Sawie  
Pole  wykonanie pracy plastycznej, zaprojektowania herbu swojej 
miejscowo ci, w formie p askiej. 
 

Praca plastyczna

kredki, 
no yczki,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4.

Uporz dkuj wydarzenia w legendzie. 
Zadaj pytania i pole  zapisanie odpowiedzi - zda , wed ug 
instrukcji „ wiczenia z pomys em", zadanie numer 1, strona 18. 

wiczenia z pomys em

Podziel dzieci na grupy. 
Zadaj dzieciom pytanie b d ce tematem pracy 
„Jak wyobra am sobie moj  miejscowo  za 10 lat?". 
Dzieci udzielaj  odpowiedzi. Zwró  uwag  by rysunek zawiera  
najwa niejsze obiekty danej miejscowo ci.

Obiekty za 10 lat

Wyja nij pisowni  wyrazów wieloznacznych. 
Przyk ady: „pi a" - „Pila", „ ód " - „ ód ". 
Pole  wyszukanie w zdaniach nazw miast. 
„ wiczenia z pomys em", Zadania numer od 2 do 3, strona 18.

Wyrazy wieloznaczne umie : 
ró ne herby 
- Warszawy,  
- stolicy regionu,  
- powiatu,  
- najbli szego miasta.

,Nasz elementarz", cz  4,  
strona 18 - 19.

zanotuj nazwy miast wielk  liter .

nauczy  si  opowiada  ,,Legend  
o Warsie i Sawie".

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat niebezpiecze stwa 
czterech ywio ów. Zadaj pytanie „Czy powietrze, ogie , woda  
i wiatr s  wa ne w yciu cz owieka?”. Dzieci udzielaj  odpowiedzi. 
Pole  uzupe nienie wyrazów w zdaniu dwuznakami „rz”  
i dokonania zapisu zda  z pami ci.

Pogadanka i zadanie 
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Powitaj dzieci ,,przybiciem pi tki". 
Odtwórz piosenk  Czes awa Niemena ,,Sen o Warszawie". Powitanie

Co wiesz o Warszawie? Czy by e  tam 
kiedy ? Czy chcia by  tam mieszka ? 
Dlaczego Warszawa jest stolic  Polski?

Ucze : 
g o no czyta tre  zada ,  
wskazuje dane do oblicze , poprawnie zapisuje 
formu  do zadania i rozwi zuje je,  
stosuje ró ne sposoby liczenia na konkretach  
i liczbach, wskazuje liczby parzyste i nieparzyste,  
poprawnie pisze wyrazy z dwuznakami.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci piosenki. 
Zadaj pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„O jakim mie cie opowiada ta piosenka?", „Co warto zobaczy   
w tym mie cie?". Dzieci udzielaj  odpowiedzi.

Sen o Warszawie

Pole  opowiedzenie ,,Legendy o Warsie i Sawie", na podstawie 
tekstu W. Chotomskiej poznanego poprzedniego dnia. Samodzielne wypowiedzi

piosenka Czes awa Niemena  
,,Sen o Warszawie", 
karta pracy dla ka dego ucznia 
przygotowan  z dwoma  zadaniami 
tekstowymi. 

Pole  wskazywanie danych do oblicze . Popro  o u o enie i 
zapisanie formu  do zada  na tablicy i w zeszytach, a nast pnie  
podanie i zapisanie wyników zada . 
Podr cznik zadania od numeru 1 do numeru 5.

Praca z podr cznikiem
30.4 wiczymy 

dodawanie
Wspólnie z dzie mi zilustruj ruchem s owa piosenki Czes awa 
Niemena ,,Sen o Warszawie". Ruchowa ilustracja 

piosenki

20 klocków plastikowych, 
dwa pojemniki po jajkach dla grupy,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4.

Podziel dzieci na grupy. 
Zapro  grupy do zabaw z klockami i pojemnikami po jajkach. 
„ wiczenia z pomys em" zadanie numer 1, strona 20. 
 

Praca w grupach

 
Pole  samodzielne wykonanie dodawania w zakresie 20. Popro   
o wype nienie karty pracy z dwoma zadaniami tekstowymi, a 
nast pnie rozwi zanie zada  nr 2-5 „ wiczenia z pomys em", 
strona 20-21.

Zadania matematyczne

Pole  ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu, a nast pnie 
wyszukiwanie i pisanie wyrazów z dwuznakami. 
„ wiczenia z pomys em", zadanie numer 6, strona 21.

Praca z tekstem umie : 
formu y zada  z podr cznika  
i ich rozwi zania.

,,Nasz elementarz" - cz  4, 
strona 20 - 21.

zanotuj rozwi zanie do zada   
z podr cznika.

zbierz informacje od rodziców, 
dziadków na temat ludzi, którzy zrobili 
co  dobrego dla miejscowo ci, w której 
mieszkasz.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Popro  dzieci o utworzenie kr gu na dywanie. 
Pocz stuj ka de dziecko toru skim piernikiem. Powitanie

Wymy l pami tk  ze swojej miejscowo ci. 
Jak b dzie wygl da a? 
Na któr  planet  chcia by  wybra  si  w 
podró ? Dlaczego? 
Która planeta ma naj adniejsz  nazw ?

Ucze : 
wypowiada si  pe nymi zdaniami na temat 
zabytków Torunia i tradycji pieczenia pierników, 
uwa nie s ucha wypowiedzi kolegów,  
dobiera w a ciwe nazwy czynno ci zwi zanych 
z prac  astronoma,  
uk ada i poprawnie zapisuje zdania o Koperniku.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat wra e  smakowych  
po zjedzeniu piernika.  
Zadaj pytanie z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„W jakim mie cie wypieka si  pierniki?".

Pierniki

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tekstu ,,Toru "  
i wiersza ,,Dzieci stawiaj  pomnik". 
Pole  udzielenie odpowiedzi na pytania numer 1 w podr czniku.

Praca z tekstem

piernik toru ski dla ka dego ucznia, 
portret Miko aja Kopernika,  
map  Uk adu s onecznego, 
tekstu ,,Toru ", 
wiersz,,Dzieci stawiaj  pomnik".

Zadaj pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Czy w waszej miejscowo ci yj  lub yli ludzie, którzy zrobili du o 
dobrego dla innych?", „W jaki sposób dowiedzieli cie si  o tych 
ludziach?", „Co ciekawego mo ecie powiedzie  o miejscu,  
w którym mieszkacie?".

Pytania
30.5 Toru

Pole  wykonanie z plasteliny piernika - pami tki dla turystów. 
Omów czynno ci wykonywane przez astronoma. 
 
 

Praca plastyczna

plastelin ,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4.

Pole  u o enie i zapisanie zda  z rozsypanki wyrazowej. Popro   
o uzupe nienie zdj  brakuj cymi elementami, a nast pnie  
u o enie i zapisanie zda  o Koperniku. 
„ wiczenia z pomys em", zadanie od numeru 1 do 4, strona 22-23.

wiczenia z pomys em

Pole  uporz dkowanie na mapie nazw planet zgodnie  
z uk adem s onecznym. 
Zapro  dzieci do zabawy ,,Na ladujemy planety".

Planety

Pole  wykonanie zda  na odejmowanie w zakresie 20. 
„ wiczenia z  pomys em", zadanie numer od 5 do 7, strona 23. Zadanie na odejmowanie umie : 

portret Miko aja Kopernika,  
map  Uk adu s onecznego.

,Nasz elementarz", cz  4. zanotuj nazwy zabytków Torunia.

przynie : 
materia  do wykonania plakatu o swojej 
miejscowo ci typu zdj cia, gazety, 
 
nauczy  si  p ynnie czyta  
wiersz ,,Dzieci stawiaj  pomnik".

Po egnanie piewank  klasow .

Po egnanie
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Rozmowy na tematy zwi zane z yciem szkolnym, tak e 
inspirowane literatur . Pisanie prostych, krótkich zda  ze 
zwróceniem uwagi na estetyk  i poprawno  graficzn  
pisma. Pisownia nazw kontynentów, pa stw i cz onków 
narodowo ci wielk  liter . Nauka na pami  wierszyka - 
rymowanki. 

Obliczenia zwi zane z zegarem i wag . Wyznaczanie sumy 
i ró nicy manipuluj c na zbiorach zast pczych. Poprawne 
zapisywanie dzia a  stosuj c zapis cyfrowy i znaki dzia a .

31.1 Odejmujemy  
w zakresie 20

Rozwi zywanie zada  tekstowych.  
Odejmowanie w zakresie 20 ró nymi sposobami. 
Wyra enia mianowane: z oty, kilogram.  

wiczenia utrwalaj ce poj cie g oska, litera. 
Wykonanie plakatu o swojej miejscowo ci. 
Odczytywanie i poprawne zapisywanie wyrazów  
z liter u o onych ,,wspak".

Rozró nianie krajobrazów Polski.  
Klasyfikowanie rodków transportu. 
Mapa jako ród o informacji. 31.2 Wis a wpada  

do morza

Rozmowa na temat ró nych sposobów 
podró owania na podstawie ilustracji  
w podr czniku i tekstu ,,Wis a wpada do morza". 
Klasyfikowanie rodków transportu.  
Zasady bezpiecznego poruszania si  po drogach  
i korzystania ze rodków komunikacji.  
Typy krajobrazu w Polsce.  
Projektowanie bezpiecznego pojazdu przysz o ci.

Wyja nienie poj cia Unia Europejska. Wskazywanie Polski 
na mapie oraz jej s siadów. Poznanie symboli UE (flaga, 
god o, hymn). Przestrzeganie regu  obowi zuj cych  
w spo eczno ci dzieci cej oraz w wiecie doros ych. 
Szacunek i tolerancja wobec osób innej narodowo ci  
i tradycji kulturowej.

31. Nasza podró  
palcem po mapie 31.3 wiczymy 

dodawanie i odejmowan

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Rozwi zywanie zada  tekstowych wed ug 
podanych warunków.  
Odczytywanie informacji z rysunku. 
Obliczenia zegarowe.  
Zapisywanie odpowiedzi w formie zda .

Odtwarzanie prostych rytmów g osem i na instrumentach 
perkusyjnych. Wykonanie rymowanki i uk adanie do niej 
melodii. Zabawa piewno - ruchowa ,,Jedzie poci g  
z daleka". Wys uchanie hymnu Unii Europejskiej. Muzyka  
i ta ce z ró nych krajów Europy. S uchanie nagra  CD.

Projektowanie bezpiecznego pojazdu przysz o ci. 
Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania si  na 
drogach (w tym na rowerze) i zasad korzystania ze rodków 
komunikacji. Wykonanie plakatu o swojej miejscowo ci  
(praca w grupach). 

31.4 Polska w Europie

Wypowiedzi na temat tekstu ,Polska w Europie". 
Mapa jako wa ne ród o informacji. 
Czytanie nazw pa stw europejskich. 
Wyró nianie ,,s siadów" Polski.  
Symbole Unii Europejskiej: flaga i hymn.  
Pisownia wyrazów wielk  liter .  
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Porz dkowanie wyników w tabeli.

Prosz  wsiada , na pok ad, start! 
Kto to spakowa ? 
Na dworze klasa integrowa  si  mo eWyszukiwanie ciekawostek z ró nych pa stw UE. 

Wyszukiwanie zdj  przedstawiaj cych krajobrazy Polski. 
Rysowanie pojazdu kosmicznego z figur geometrycznych 
dost pnych w programie Paint. Korzystanie z palety kolorów 
i kszta tów.  Stosowanie polece  „kopiuj” i „wklej”.

31.5 Gry i zabawy  
na boisku

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych 
zabaw i gier na boisku z wyja nieniem zasad gry. 
Oblicznie wyników gier na podstawie dost pnych 
danych. Udzia  w wybranych grach na boisku 
szkolnym. Uzupe nianie zda  nazwami czynno ci. 
Zapisanie wybranych czasowników.  
G o ne czytanie wyliczanek.

Zabawy bie ne i rzutne.  
Tor przeszkód z elementami rzutu do celu. 
Chód na czworakach po ró nym pod o u i po sko nych 
p aszczyznach. wiczenia zapobiegaj ce p askostopiu.  
Gra w ,,klasy" i ,,ch opka". 
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31.1 31.2 31.3

Prosz  wsiada , na 
pok ad, start!

Kto to spakowa ? Na dworze klasa 
integrowa  si  mo e

ilustracje i zdj cia przedstawiaj ce 
dawne i obecne rodki transportu 
(wodne, l dowe i powietrzne)

walizk  pe n  ró nych przedmiotów (im 
dziwniejsze, tym lepiej) oraz pocztówek z 
polskich i europejskich miast

kred , po jednym piórku dla ka dej 
dru yny

Zaj cia te po wi camy na stworzenie krok 
po kroku wspólnej mapy my li o pojazdach. 
Grupy otrzymuj  kilka ilustracji z pojazdami. 
Dzieci zastanawiaj  si  na jakie g ówne 
kategorie (rodzaje) mo na podzieli  pojazdy

NIGDY - 
CZ STO - 
ZAWSZE

kartki do malowania, farby

Co ma ko a?

Jakie s  
rodzaje 
pojazdów

W centralnym miejscu na tablicy 
zapisujemy temat planowanych dzia a  - 
POJAZDY, nast pnie prosimy dzieci o 
podanie skojarze  do tego tematu. 

Dru ynowy 
podmuch

Co zabra by  ze sob  w dalek  podró ? Klasowy okrzyk - wymy lamy jaki  
wspólny okrzyk, którym przywitamy si  
na zaj ciach.

Tworzymy g ówne kategorie - odga zienia, 
np. wodne, l dowe, powietrzne (o ile dzieci 
nie wymy l  innych). Pytamy uczniów, czy 
da oby si  doda  do nich jeszcze jakie  
ga zie. 

Opisujemy 
walizk

Zak ócacze

Uczniowie siedz  w kr gu. Nauczyciel 
przynosi na zaj cia walizk  wype nion  
ró nymi dziwnymi przedmiotami. Uczniowie 
opisuj , jak wygl da walizka z zewn trz. 

Zapisujemy kred  na boisku wyrazy "nigdy", 
"cz sto" i "zawsze" w odleg o ci ok. 3m. 
Nast pnie podajemy nazwy nietypowych 
czynno ci, a dzieci ustawiaj  si  zgodnie z 
tym jak cz sto dan  czynno  wykonuj .

Pojazdy - 
mapa my li

Nast pnie dzieci uzupe niaj  map  my li 
ilustracjami oraz w asnymi pomys ami 
(mo e znaj  jakie  inne pojazdy, które nie 
pojawi y si  na obrazkach?). Czy ga zie 
mo na jeszcze jako  rozbudowa ?

Kto to 
spakowa ?

Otwieramy walizk  i po kolei wyjmujemy z 
niej jej zawarto . Uczniowie nazywaj  i 
opisuj  wyci gane przedmioty. Jak 
my licie, kim jest w a ciciel tej walizki, jakie 
miejsca ostatnio odwiedzi ?

Dzielimy klas  na grupy po 3-4 osoby. 
Ka dej z dru yn dajemy piórko. Wygrywa 
zespó , który najd u ej utrzyma piórko w 
powietrzu jedynie dmuchaniem go w gór .  

Podzia  na 
kategorie

Ludzie do ludzi

20 pyta
Prosimy dzieci, aby zastanowi y si , o co 
chcia yby zapyta  w a ciciela walizki. Ka dy 
wymy la co najmniej jedno pytanie. Pytania 
nie mog  si  powtarza .

Dzielimy klas  na trzy grupy: Nadawców, 
Zak ócaczy i Odbiorców. Grupy staj  w odl. 
5m od siebie (Zak ócacze w rodku). 
Nadawcy musz  przekaza  Odbiorcom 
proste has o. Zaklócacze im przeszkadzaj .

Uzupe nianie 
mapy my li

Malujemy
Nast pnie uczniowie siadaj  w swoich 
awkach. Ich zadaniem b dzie namalowanie 
w a ciciela walizki (tak jak go sobie 
wyobra aj ) w jednym z miejsc, które 
odwiedzi  (praca indywidualna).

Dzieci dobieraj  si  w pary. Musz  one 
dotkn  si  cz ciami cia a, które poda 
prowadz cy, np. "g owa do g owy", " okie  
do kolana". Na has o "ludzie do ludzi" 
uczestnicy musz  znale  sobie now  par .
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Odtwórz muzyk .  
Dzieci poruszaj  sie w rytm muzyki. 
W pauzie witaj  si  podaniem r ki. 

Powitanie
Który z poznanych sposobów odejmowania 
jest atwiejszy. Wyja nij dlaczego. 
Czy jest to mo liwe, aby w matematyce  
nie by o znaku ,,odj "? 

Ucze : 
czyta ze zrozumieniem tre  zada , wyszukuje 
dane do rozwi zania zadania, wyznacza ró nice 
(odejmuje) manipuluj c na zbiorach zast pczych, 
poprawnie zapisuje dzia ania,  
dokonuje oblicze  na monetach,  
uk ada i zapisuje wyrazy z liter.

Zapro  do udzia u w matematycznych zabawach manipulacyjnych 
na liczydle i klockach z pojemników po jajkach, wed ug instrukcji 
w podr czniku, zadanie numer 1, strona 24.

Matematyczne zabawy

Pole  rozwi zanie zadania na odejmowanie w zakresie 20, wed ug 
instrukcji w podr czniku, zadanie numer od 2 do 7, strona  
od 24 do 25. 

Odejmowanie  
w zakresie 20

liczyd o,  
wyrazy napisane wspak, w których jest 
zaszyfrowane polecenie dla uczniów: 
„Plakat mojej miejscowo ci".

Pole  rozwi zanie zadania na odejmowanie w zakresie 20, wed ug 
instrukcji w „ wiczeniach z pomys em", zadanie numer od 1 do 5, 
strona od 24 do 25.

Odejmowanie w zakresie 
20 cz. 2 31.1 Odejmujemy 

w zakresie 20
Zapro  do udzia u w wiczeniach w poprawnym odczytywaniu  
wyrazów wspak umieszczonych na tablicy. 
Pole  u o enie tych wyrazów w zdanie: 
„Plakat mojej miejscowo ci". 

Czytanie wspak

2 pojemniki po jajkach,  
20 kloców,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4, 
zdj cia swojej miejscowo ci,  
wycinki z gazet,  
bia  kartk  z bloku technicznego (A3), 
klej, 
no yczki, 
flamastry i kredki.Pole  samodzielne odczytanie i zapisanie wyrazów wspak, wed ug 

instrukcji z „ wicze  z pomys em", zadanie numer 6, strona 25. Samodzielne wiczenia

Podziel dzieci na grupy. 
Pole  ka dej grupie wykonanie plakatu o swojej miejscowo ci. Praca plastyczna

Popro  o dokonanie prezentacji plakatów przez grupy.

Prezentacja prac umie : 
wyrazy napisane wspak,  
z których powstanie zdanie: 
„Plakat mojej miejscowo ci".

„Nasz elementarz", cz  4. zanotuj dzia ania i wyniki zada  
tekstowych.

nauczy  si  na pami  rymowanki 
- ,, wiczenia z pomys em", zadanie 7, 
strona 25.

Zainicjuj rytmiczne czytanie zdania z wyklaskiwaniem, 
Wspólne uk adanie melodii i piewnie zdania. 
„ wiczenia z pomys em" zadanie numer 7, strona 25.

Zabawa
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Popro  o utworzenie kr gu na dywanie. 
Odtwórz piosenk  ,,P ynie Wis a, p ynie...". 
Przeczytaj tekst ,,Wis a wpada do morza". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci oraz ilustracji 
w podr czniku na stronie od 26 do 27.

Powitanie
Czy jest mo liwe, aby skonstruowa  lataj c  
ódk ? 
Dlaczego ludzie wymy laj  coraz to nowsze 
rodki transportu? 

Ucze : 
wymienia i klasyfikuje znane mu rodki transportu, 
zna zasady bezpiecznego poruszania si  po 
drogach oraz korzystania ze rodków komunikacji, 
wymienia typy krajobrazu Polski, 
zna podstawie cechy charakterystyczne ró nych 
krajobrazów.

Pokaz na mapie bieg rzeki Wis y i wskazanie Gda ska jako 
miejsca, obok którego Wis a wpada do Ba tyku.  
Pole  zaprojektowanie kartki pocztowej z widokami Gda ska 
wed ug instrukcji „ wicze  z pomys em", zadanie 1 strona 26.

Praca z map

Pole  wykonanie aglówki wed ug instrukcji w podr czniku,  
strona 26. Praca techniczna

plansze przedstawiaj ce ró ne typy 
krajobrazu Polski, 
map  Polski.

Przypomnij zady bezpiecznego poruszania si  po drogach  
i korzystania ze rodków komunikacji. 
„ wiczenia z pomys em" zadanie numer od 2 do 3, strona 26. 

Bezpieczne poruszanie 
si  po drogach 31.2 Wis a wpada 

do morza
Zapro  dzieci do udzia u w zabawie orientacyjno-porz dkowej 
„ wiczymy przechodzenie przez jezdni ". 
 
Pogrupuj wspólnie z dzie mi rodki transportu na: 
l dowe, wodne i powietrzne.

Przechodzenie  
przez jezdni

bia  kartk  (A3) z bloku technicznego, 
kredki,  
linijk ,  
o ówek,  
wyka aczk ,  
upink  orzecha,  
kolorowy papier,  
klej, plastelin  do wykonania aglówki,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4.Pole  nazywanie pojazdów, którymi najcz ciej dzieci podró uj . 

Nast pnie popro  o zapisanie w zeszycie nazw rodków 
transportu i nazw czynno ci. Przyk ady: lata, je dzi, p ynie. 
„ wiczenia z pomys em" zadanie numer 4 strona 27.

rodki transportu

Pole  zaprojektowanie bezpiecznego pojazdu przysz o ci  
  z u yciem linijki, o ówka, kredek, a nast pnie wymy lenie nazwy 
dla zaprojektowanego pojazdu.

Pojazd przysz o ci

Omów plansze przedstawiaj ce typy krajobrazów Polski. 
Zwró  uwag  na wyró niaj ce je cechy charakterystyczne. Krajobrazy Polski umie : 

plansze przedstawiaj ce  
ró ne typy krajobrazu Polski,  
map  Polski.

,,Nasz elementarz", cz  4,  
strona 26 - 27.

zanotuj nazwy: 
- rodków transportu 
- czynno ci: lata, je dzi, p ywa.

zanotuj w zeszycie elementy 
nadmorskiego krajobrazu, wed ug  
instrukcji „ wicze  z pomys em" 
zadanie numer 6, strona 27.

Pole  przeczytanie informacji dotycz cej typów krajobrazów 
Polski, a nast pnie zapisanie nazwy ,,Krajobraz nadmorski". 
„ wiczenia z pomys em" zadanie numer 5, strona 27.

Nadmorski krajobraz
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Powitanie w kr gu. 
Zapro  dzieci do zabawy w samoloty. Powitanie

Co by o najciekawsze dzisiejszego dnia? 
Ucze : 
poprawnie rozwi zuje proste i z o one zadania z 
tre ci , dodaje i odejmuje w zakresie 20, odczyuje 
informacje z tabeli i rysunku, w skupieniu s ucha 
wypowiedzi/rozwi za  kolegów, pos uguje si  
poj ciami: o tyle mniej, o tyle wi cej, wcze niej, 
pó niej, odczytuje i wyznacza godzin  na zegarze

Pole  odczytanie potrzebnych informacji z ilustracji i rozwi zanie 
zada  od numeru 1 do 5 z podr cznika, strona 28. Popro   
o zapisanie dzia a  i wyników w zeszytach.

Poszukiwanie informacji

Pole  rozwi zanie zada  od numeru 6 do 8 z podr cznika, strona 
29, a nast pniezapisanie dzia a  i wyników w zeszytach. Praca z podr cznikiem

zestawy figur geometrycznych  
z kartonu dla 4 grup  
(trójk ty, prostok ty, ko a, kwadraty).

Zapro  dzieci do zabawy w grupach. 
Zadaniem dzieci b dzie u o enie pojazdów z figur geometrycznych Figury geometryczne

31.3 Dodawanie  
i odejmowanie

Pole  obliczenie figur okre lonego kszta tu u ytych do utworzenia 
pojazdów. Figury geometryczne c.d.

,, wiczenia z pomys em" cz  4.

Pole  rozwi zanie zada  od numeru 1 do 7 „ wicze  z pomys em" 
strony 28 do 29,  z poj ciami „o tyle mniej", „o tyle wi cej", 
„wcze niej", „pó niej".

Utrwalenie poj

Zapro  dzieci do udzia u w zabawie ze piewem 
„Jedzie poci g z daleka". Zabawa ze piewem

Zainicjuj czytanie dziwnych wyrazów (sylab) w rytmie d wi ków 
wydawanych przez poci g wed ug instrukcji „ wicze   
z pomys em" zadanie numer 8, strona 29.

D wi ki poci gu umie  zegar. ,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 28 - 29.

zanotuj rozwi zanie zadania   
z podr cznika.

rozwi  zdanie: 
„15 - 6 + 3 = ...", 
„18 - 9 + 2 = ...".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w ró nych j zykach: 
angielskim, niemieckim, francuskim, w oskim. Powitanie

Co to znaczy, e Polska jest w Unii 
Europejskiej? 
Co by oby, gdyby Europa by a jednym wielkim 
pa stwem? 
Dlaczego nauka j zyka obcego (np. j zyka  
angielskiego) jest nam potrzebna?

Ucze : 
wie, e Polska le y w Europie i potrafi wymieni  
pa stwa s siaduj ce z Polsk , zna symbole Unii 
Europejskiej, wskazuje po o enie Polski na mapie, 
wypowiada si  pe nymi zdaniami,  
wymienia bohaterów literatury dzieci cej i czy 
ich z w a ciwym krajem Europy.

Zainicjuj rozmow  na temat zgromadzonych ksi ek. 
Zwró  uwag  na postawy prezentowane przez bohaterów ba ni, 
opowiada  autorów z ró nych krajów Europy.

Literatura z ró nych 
krajów Europy

Odczytaj tekst ,,Polska w Europie". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci i ilustracji  
z podr cznika na stronie od 30 do 31. 
Wyja nij poj cie ,,Unia Europejska". 
Zaprezentuj i omów flag  Unii Europejskiej.

Praca z podr cznikiem

map  Unii Europejskiej,  
flag  i hymn Unii Europejskiej,  
ba nie i opowiadania dla dzieci autorów 
z ró nych krajów Europy,  
zdj cia z charakterystycznymi 
symbolami wybranych pa stw UE, 
kartk  z konturami flagi UE  
do pokolorowania dla ka dego ucznia.

Wska  na mapie Europy po o enie Polski i pa stw s siaduj cych. 
Pole  odczytanie nazw pa stw s siaduj cych z Polsk . Praca z map

31.4 Polska  
w Europie

Przypomnij zasady zachowania si  podczas hymnu narodowego. 
Pole  przyj cie postawy zasadniczej. 
Odtwórz hymn Unii Europejskiej.  
Nast pnie popro  o wykonanie rysunku po ladzie kontur Polski.

Hymn Unii Europejskiej

,, wiczenia z pomys em" cz  4, 
zdj cia z gazet wybranych pa stw 
europejskich.

Pole  uzupe nienie zda  wyrazami, a nast pnie ich przepisywanie 
do zeszytu. Popro  o zapisanie nazw cz onków narodowo ci 
wielk  liter . 
„ wiczenia z pomys em" zadanie numer od 1 do 4, strona 30-31.

Zadanie

Pole  wykonanie zada  na dodawanie i odejmowanie w zakresie 
20, wed ug instrukcji „ wicze  z pomys em" zadanie numer 6, 
strona 31. 

Dodawanie  
i odejmowanie

Rozdaj ka demu dziecku konkury flagi Unii Europejskiej. 
Pole  wype nienie konturów kolorami. Flaga Unii Europejskiej umie : 

map  Unii Europejskiej,  
flag  Unii Europejskiej.

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 30 -31.

zanotuj nazwy cz onków Unii 
Europejskiej, 
przyk ady: Niemiec, Francuz, 
Czech, Polak, Europejczyk.

wyszukaj ciekawostki o pa stwach 
nale cych do Unii Europejskiej

Pole  napisanie nazw postaci z ksi ek dla dzieci i nazw pa stw,  
z których one pochodz , wed ug instrukcji „ wicze  z pomys em" 
zadanie numer 8, strona 32.

Zadanie
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Popro  o utworzenie kr gu. 
Powitaj dzieci wyliczank  ,,Entliczek, p tliczek...". 
Na kogo wypadnie wyliczanka, ten siada przy stoliku.

Powitanie
Jaka gra na boisku podoba ci si  najbardziej? 
Uzasadnij swój wybór. 
Co wed ug ciebie jest wa niejsze w grze: 
zwyci stwo czy mo liwo  udzia u w grze? 

Ucze : 
zna i przestrzega zasady obowi zuj ce w grach 
na boisku,  
recytuje z pami ci wyliczanki, poprawnie odczytuje 
dane do obliczania wyników,  
samodzielnie dokonuje oblicze , 
samodzielnie porównuje wyniki dzia a .

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ulubionych zabaw  
na boisku podczas przerw. 
Omów zasady poprawnego udzia u w grach.

Zabawy na boisku

Pole  wykonanie zada  od numeru 1 do 5 wed ug instrukcji  
z podr cznika, strona od 22 do 23. Praca z podr cznikiem

du y arkusz papieru dla 4 grup,  
kred  do narysowania gier na boisku, 
kartki dla ka dego ucznia  
z zaszyfrowanymi nazwami zabaw.

Zapro  dzieci do zabawy w detektywa.  
Pole  by rozszyfrowa y zapisane na kartkach nazwy zabaw. 
Przyk ad: „klasy", „ch opek". 
Wyja nij zasady gier.

Klasy i ch opek
31.5 Gry i zabawy 

na boisku
Pole  u o enie puzzli sylabowych w nazwy gier. Popro   
o uzupe nienie zda  z podanymi nazwami czynno ci, a nast pnie  
przepisanie 5 wybranych nazw czynno ci do zeszytu. 
„ wiczenia z pomys em" zadanie od numeru 1 do 2, strona 33.

Puzzle

,, wiczenia z pomys em" cz  4, 
flamastry,  
klej, 
no yczki,  
bia e kartki papieru rysunkowego.

Podziel dzieci na grupy. 
Pole  zaprojektowanie bezpiecznego placu zabaw. Praca plastyczna

Przejd  na boisko szkolne. 
Zapro  dzieci od udzia u w grach typu klasy i ch opek. Zabawy na boisku

Zapro  do rozwi zywania zada  tekstowych na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 20, wed ug instrukcji „ wicze   
z pomys em" zadania od numeru 4 do 9, strona od 34 do 35.

Zadania tekstowe ,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 32 - 33.

zanotuj nazwy czynno ci.

naucz si  na pami  dowoln  
wyliczank .

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Rozmowa na tematy zwi zane z yciem rodzinnym  
i szkolnym. Poszerzanie zakresu s ownictwa dzieci  
o przymiotniki okre laj ce mam . Zapisywanie 
wymienionych przymiotników.  Pisanie nazw wi t 
rodzinnych wielk  liter . Pisanie z pami ci wyrazów z ,, ". 
S uchanie czytanej ksi ki,,Jak Wojtek zosta  stra akiem". 
Rozmowa na temat odwagi i bohaterstwa Wojtka.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Uk adanie zbiorów dziesi tek rosn co i malej co. 
Liczenie dziesi tkami do 100.  
Dodawanie, odejmowanie i porównywanie dziesi tek. 
Rozwi zywanie zada  logicznych.   

32.1 Portret mamy

Wypowiedzi na temat tre ci tekstu ,Portret mamy". 
Ocena post powania bohaterów oraz ich 
pozytywnych i negatywnych uczu .  
Pisanie nazw wi t rodzinnych. 
Zabawa s owna ,,Moja mama".  
Uk adanie i zapisywanie zdania z wybranym 
pozytywnym uczuciem. Poznanie i nauka 
piosenki ,,Karuzela dla mamy i taty". 
Wykonanie ,,Kieszonkowego serca".  
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Wyró nianie charakterystycznych zmian w wygl dzie drzew, 
krzewów i kwiatów na wiosn . 
Rozpoznawanie ro lin zielonych kwitn cych w maju. 32.2 Piknik rodzinny

Rozmowa na temat tekstu ,,Piknik rodzinny". 
Wyró nianie cech potrzebnych do pracy  
w zespole. Poznanie lektury Cz. 
Janczarskiego ,,Jak Wojtek zosta  stra akiem". 
Opowiadanie przygód bohatera na podstawie 
historyjki obrazkowej. Numery alarmowe. Praca 
stra aka, policjanta i ratownika medycznego - 
uk adanie i pisanie zda  z nazwami tych 
zawodów. Drzewa, krzewy i kwiaty wiosn .  
Próba ewakuacji.

Relacje z najbli szymi - przestrzeganie  regu  
obowi zuj cych w spo eczno ci rodzinnej i szkolnej. 
Wykonywanie powierzonych zada  w grupie rówie niczej. 
Zachowanie podczas sytuacji zagro enia.  
Numery alarmowe.

32. Piknik rodzinny
32.3 Liczymy 
dziesi tkami

Przeliczenie elementów zbioru.  
Uk adnie zbiorów dziesi tek rosn co i malej co. 
Zapis dziesi tek wyra ony liczb  dwucyfrow   
i wyrazem. Miejsce dziesi tek na osi liczbowej. 
Dodawanie i odejmowanie pe nymi dziesi tkami. 
Wyszukiwanie wyrazów z ,, " i uk adanie z nimi 
zda . Pisanie z pami ci wyrazów z ,, ".

S uchanie piosenek o mamie i tacie.  
Nauka ,,Piosenki o marzeniach". 
Pó nuta i ca a nuta. 
Odtwarzanie rytmów na instrumentach perkusyjnych. 
S uchanie sygna ów (d wi ków) alarmu policji, stra y 
po arnej i pogotowia ratunkowego.

Wykonanie laurki dla bliskiej osoby (mama, tata). 
Wykonanie ,,Kieszonkowego serca" techik  origami. 
Projektowanie ,,Miasteczka naszych marze ".

32.4 Takie miasteczko. 
Liczymy dzisi tkami

Nauka wiersza A. Fr czek ,,Takie miasteczko". 
Udzielanie odpowiedzi na pytania zwi zane  
z wierszem. Uk adanie i zapisywanie zda   
z rozsypanki wyrazowej. Dobieranie okre le   
do nazw obiektów weso ego miasteczka. 
Wykonanie ,,Miasteczka naszych marze ". 
Dodawanie i odejmowanie dziesi tkami.  
Zabawa - rzuty do celu.

Autoportrety ze starej gazety 
Organizujemy rodzinny piknik 
Hu tawka do bujania w ob okachTworzenie kartki dla mamy z wykorzystaniem narz dzia 

„Kszta ty” w edytorze tekstowym Word oraz ozdobnego 
pisma z galerii WordArt.  
Uk adanie i pisanie tekstu ycze  do zaprojektowanej kartki.

32.5 Piosenka  
o marzeniach 

Wypowiedzi na temat swoich marze   
i tre ci w oparciu o utwór,,Piosenki o marzeniach". 
Rozmowa o uczuciu szcz cia i smutku.  
Pisanie zda  o swoich marzeniach.  
Wyra anie marze  ich w formie rysunku. 
Poznanie pó nuty i ca ej nuty.  
Pisanie na pi ciolinii poznanych warto ci nut. 
Odtwarzanie rytmu na instrumentach 
perkusyjnych.

Gry i zabawy zespo owe: „Wy cig rz dów", „Wy cig 
pajaców", „Berek", „W ", „Pi ka parzy", „Rzuty do celu", 
zabawy z mocowaniem i d wiganiem, przeci ganie ci kich 
przedmiotów po pod o u, wyci ganie ich na niewielkie 
wysoko ci, wiczenia, zabawy i gry przygotowuj ce do 
minisiatkówki.
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32.1 32.2 32.3

Autoportrety ze 
starej gazety

Organizujemy 
rodzinny piknik

Hu tawka do 
bujania w ob okach

reprodukcje dzie  Giuseppe Arcimboldo, 
np."Lato", "Bibliotekarz", "Wiosna", 
"Powietrze"; lustro

kolorowe kartki A3 dziurkacz, sznurek

Portrety mo na wykonywa  nie tylko za 
pomoc  o ówka, p dzla, czy kredek. 
Przyjrzyjcie si  uwa nie pracom pewnego 
artysty. Z czego wykonane s  te portrety? 
Czy potraficie nada  im nazwy?

Wprowadzenie

no yczki, kartk  z bloku technicznego lub 
tektur , kolorowe czasopisma, klej do 
papieru, farby

pisaki wat , kartonowe pude ko po butach, 
kolorow  krep , klej, no yczki, sznurek 
lub wst ki

Co by by o, gdyby wszyscy ludzie 
wygl dali tak samo?

Wprowadzenie

Waszym zadaniem b dzie stworzenie 
niezwyk ych autoportretów. Wykorzystajcie 
przyniesione gazety. Wybierzcie ró ne 
wycinki, z których u o ycie potem swoj  
twarz.

Instrukcja dla 
dru yny

Z czym Ci si  kojarzy lub do czego mo e 
s u y  hula-hop?

Doko cz zdanie: "Marzenia s ..."

Dzieci wyszukuj  w gazetach ilustracje, 
które im si  podobaj , nast pnie wycinaj  
je lub wydzieraj , uk adaj  z nich swój 
portret (mog  korzysta  z lustra). Oprócz 
wycinków mog  tak e u ywa  farb. 

Wprowadzenie

Praca w 
grupach

Czy lubicie sp dza  czas z ca  rodzin ? 
Czy chcieliby cie, eby w szkole 
organizowany by  rodzinny piknik z ró nymi 
zabawami i konkurencjami? Jak mog aby 
nazywa  si  taka impreza?

"Buja  w ob okach", czyli my le  o rzeczach 
nierealnych, marzy , fantazjowa , ni . Czy 
próbowali cie sobie kiedy  wyobrazi  , e 
kto  kto marzy hu ta si  po ród chmur? Jak 
mog aby wygl da  taka hu tawka?

Instrukcja dla 
dzieci

Wszystkie prace dzieci wieszamy w klasie. 
Jakie s  wra enia uczniów po wykonaniu 
autoportretów. Co by o dla nich trudne, a co 
interesuj ce? Które prace podobaj  im si  
najbardziej?

Zadanie dla 
dru yn

W waszej szkole b dzie odbywa  si  
niebawem piknik rodzinny. Waszym 
zadaniem jest wymy lenie czterech 
oryginalnych i pomys owych konkurencji dla 
dzieci i ich rodziców.

Waszym zadaniem b dzie stworzenie z 
dost pnych materia ów hu tawki s u cej 
do bujania w ob okach. Na koniec 
przebijecie dziurkaczem hu tawki i 
przywi ecie do nich sznurki.

Z gazet i farb

Wystawa 
hu tawek

Burza mózgów
Uczniowie siadaj  w swoich grupach. 
Zapisuj  na kartkach jak najwi cej swoich 
pomys ów. Im bardziej nietypowe i zabawne 
konkurencje, tym lepiej! Nast pnie zespo y 
wybieraj  cztery najlepsze pomys y. 

Niech dzieci na pocz tku zastanowi  si  jak 
powinna wygl da  taka hu tawka, jakie ma 
mie  kolory, czy powinna by  mi kka, czy 
twarda itd. Du e znaczenie obok 
pomys owo ci ma tak e estetyka prac!

Galeria prac Wykonanie 
plakatu

Pomys y na konkurencje s , pozostaje tylko 
wykona  plakat - zaproszenie na festyn. 
Ka da dru yna tworzy plakat, na którym 
opisuje wymy lone przez siebie atrakcje. 

Nauczyciel rozci ga w klasie sznurek, na 
którym b dzie mo na zawiesi  wszystkie 
hu tawki do bujania w ob okach.
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Popro  dzieci o utworzenie kr gu. 
Odtwórz piosenk  ,,A ja wol  moj  mam ". Powitanie

Wyobra  sobie swoj  mam  jako ma e 
dziecko. Jak my lisz, jaka by a? 
Jakich zwrotów u ywa by , gdyby nie istnia y 
s owa mama i tata? 

Ucze : 
opowiada tre  poznanego tekstu,  
wypowiada si  na temat uczu , poprawnie uk ada  
i zapisuje zdania oraz nazwy wi t rodzinnych, 
samodzielnie rozwi zuje zadania na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 20,  
odtwarza s owa i melodi  piosenki.

Przeczytaj tekst ,,Portret mamy".  
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat jego tre ci. 
Zwró  uwag  na ocen  zachowania bohaterów, a tak e  
z e i przyjemne uczucia.

Portret mamy

Pole  uzupe nienie kartek z kalendarza, a nast pnie napisanie 
nazw rodzinnych wi t wielk  liter . 
,, wiczenia z pomys em" zadanie od numeru 1 do 2, strona 36.

Kartki z kalendarza

piosenk  ,,A ja wol  moj  mam ", 
tekst ,,Portret mamy", 
piosenk ,,Karuzela dla mamy i taty", 
kartk  czerwonego papieru w kszta cie 
kwadratu dla ka dego dziecka,

Podziel dzieci w pary. 
Zapro  do udzia u w zabawie s ownej ,,Moja mama". 
Zadaniem jednego dziecka w ka dej z par jest jest na ladowanie 
czynno ci wykonywanych przez mamy, drugie z kolei odgaduje  
co jest prezentowane podaj c jeden wyraz.

Moja mama
32.1 Portret mamy

Odtwórz piosenk ,,Karuzela dla mamy i taty". 
Wspólne piewanie piosenki. Wspólne piewanie

,, wiczenia z pomys em" cz  4, 
kolorow  wycinank ,  
no yczki,  
klej,  
bia  kartk  do wykonania laurki. 

Pole  wykonanie ,,Kieszonkowego serca" technik  origami, 
wed ug instrukcji na rysunkach przedstawiaj cych kolejne etapy 
jego wykonania zamieszczonej na tablicy.

Serce w kieszonce

Pole  samodzielne opowiadanie tre ci tekstu ,,Portret mamy",  
a nast pnie wykonanie zadania od numeru 4 do  5 z ,, wicze   
z pomys em", strona 37.

Opowiadanie

Zapro  do udzia u w rozwi zywaniu zada  z dodawania  
i odejmowania w zakresie 20 wed ug instrukcji ,, wicze   
z pomys em" zadanie numer od 7 do 9.

Dodawanie  
i odejmowanie

umie : 
rysunki przedstawiaj ce kolejne 
etapy wykonania  
,,Kieszonkowego serca".

„Nasz elementarz", cz  4, 
strona 34 - 35.

napisz w zeszycie odpowied  na 
pytanie Za co kocham moj  mam  
(mojego tat )?

Pole  wykonanie laurki dla mamy (taty), wg instrukcji z ,, wicze   
z pomys em" zadanie numer 6, strona 37. Praca plastyczna
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Zapro  dzieci do kr gu, 
Wspólnie za piewaj piosenk  ,,Karuzela dla mamy i taty". Powitanie

Co przygotowa by  na piknik rodzinny? 
Wymy l pojazd, który przyda si  
jednocze nie policjantowi, stra akowi  
i ratownikowi. Opisz go w kilku s owach.

Ucze : 
wymienia niespodzianki przygotowane dla dzieci 
podczas ,,Pikniku rodzinnego", zna numery 
alarmowe, wie, na czym polega praca stra aka, 
policjanta i ratownika medycznego, opowiada 
przygod  Wojtka na podstawie lektury, wymienia 
drzewa, krzewy i kwiaty kwitn ce w maju.

Przeczytaj tekst ,,Piknik rodzinny". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat jego tre ci. 
Pole  udzielenie odpowiedzi na pytania z Podr cznika zadanie 
numer od 1 do 2, strona 37.

Piknik rodzinny

Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat cech potrzebnych do pracy 
w zespole (grupie). Pole  wykonanie zadania numer 1 z ,, wicze  
z pomys em" strona 39.

Praca w zespole

lektur  ,,Jak Wojtek zosta  stra akiem", 
kartk  bia ego papieru z konturami 
numerów alarmowych do 
pokolorowania dla ka dego dziecka, 
plansz  z numerami alarmowymi.

Przeczytaj lektur  ,,Jak Wojtek zosta  stra akiem". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat jej tre ci. Jak Wojtek zosta  

stra akiem 32.2 Piknik 
rodzinny

Odtwórz sygna y d wi ków policji, stra y po arnej i ambulansu. 
Zapro  dzieci do zabawy samochodzikami z jednoczesnym  
na ladowaniem odg osów tych pojazdów. 
Pole  opowiedzenie przygód bohatera lektury na podstawie 
historyjki obrazkowej.

Sygna y d wi kowe 

,, wiczenia z pomys em" cz  4 , 
samochody - zabawki typu:  
wóz stra acki, policyjny, ambulans, 
bukiet kwiatów kwitn cych w maju.

 
Omów numery alarmowe.  
Pole  u o enie i zapisanie zda  z nazwami zawodów:  
policjant, stra ak, ratownik medyczny. 
,, wiczenia z pomys em", zadania od numeru 2 do 4, strona 40.

Nazwy zawodów

Rozdaj szablony numerów alarmowych. 
Popro  dzieci o ich pokolorowanie. Kolorowe  

numery alarmowe

Omów zasady obowi zuj ce podczas ewakuacji. 
Prze wicz ewakuacj  z sali lekcyjnej na umówiony sygna . Ewakuacja umie : 

plansz  z numerami alarmowymi, 
plansz  przedstwiaj c  kwitn ce 
drzewa, krzewy i kwiaty.

,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 36 - 37.

napisz zdania z nazwami 
zawodów: policjant, stra ak, 
ratownik medyczny.

doko cz zdanie: 
,,Kiedy b d  doros y chcia bym 
zosta  ................, bo ......................".

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat drzew, krzewów i ro lin 
kwitn cych wiosn . Pole  wykonanie zada  od numeru 5 do 6 
z ,, wicze  z pomys em", strona 41. 

Wiosenne ro liny
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Powitaj dzieci z rytmicznym zawo aniem  
,,Przybij pi tk  i dziesi tk !" Powitanie

Wyja nij, co oznacza powiedzenie  
,,strza  w dziesi tk "?  
Co to znaczy liczy  dziesi tkami? 

Ucze : 
przelicza elementy zbioru,  
uk ada zbiory dziesi tek rosn co i malej co, 
poprawnie zapisuje liczb  zbiorów (dziesi tek), 
dodaje i odejmuje pe nymi dziesi tkami,  
pisze z pami ci wyrazy z ,, ".Prze wicz wspólnie z dzie mi zadania, w ramach których b d : 

manipulowa  na zbiorach liczmanów, 
przelicza  elementy zbiorów,  
uk ada  zbiory dziesi tek rosn co i malej co.

Zbiory

Pole  wykonanie zadania z Podr cznika na stronie 38. 
Dzieci licz  dziesi tkami, wraz z dokonaniem zapisu pe nych 
dziesi tek cyframi i wyrazami.

Pe ne dziesi tki

o  liczbow  z zaznaczonymi 
dziesi tkami,  
kart  pracy z osi  liczbow  i zbiorami 
dziesi tek do uzupe nienia liczbami  
dla ka dego ucznia,  
du e liczyd o,  
etykiety z cenami wyra onymi  
w dziesi tkach, kart  pracy z ró nymi 
wyrazami - w tym z wyrazami z ,, ".Prze wicz wspólnie z dzie mi zadania, w ramach których b d :

wskazywa  miejsce dziesi tek na osi liczbowej, 
przelicza  zbiory i czy  je z w a ciw  liczb . 
Pole  wykonanie karty pracy.

O  liczbowa
32.3 Liczymy 
dziesi tkami

Pole  rozwi zanie zada  tekstowych na dodawanie i odejmowanie 
pe nych dziesi tek wed ug instrukcji w zadaniu od numeru 1 do 3, 
z podr cznika, strona 39. 

Dodawanie  
i odejmowanie

,, wiczenia z pomys em", cz  4, 
liczyd a,  
liczmany,  
kartoniki z banknotami o nominale  
10 z ,  
,, wiczenia z pomys em", cz  4.

Zapro  do wspólnej zabawy w sklep wykorzystuj c do tego 
zabawki, które s  w sali. Zadaniem dzieci jest kupowanie  
i p acenie banknotami 10 z otowymi. 

Sklep z zabawkami

Pole  rozwi zanie zada  na dodawanie i odejmowanie dziesi tek, 
wed ug instrukcji w zadaniach od numeru 1 do 6, ,, wicze   
z pomys em", strona od 42 do 43.

Zadanie

Pole : 
uzupe nienie wyrazów liter  ,, ". 
dokonanie zapisu tych wyrazów do zeszytu z pami ci. 
,, wiczenia z pomys em", zadanie numer 7, strona 43.

Tajemnicze ,, " umie : 
o  liczbow  z zaznaczonymi 
dziesi tkami.

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 38 - 39.

zanotuj: 
pe ne dziesi tki wyra one cyframi 
i wyrazami,   
z pami ci wyrazy z liter  ,, ".

przynie  do szko y dowolne materia y 
do projektowania ,Miasteczka naszych 
marze ", zgodnie z informacjami 
zawartymi w zadaniu numer 4  
podr cznika, strona 39. 

Zapro  do zabawy na spostrzegawczo . 
Zadaniem dzieci jest wyszukanie w ród napisanych wyrazów  
tych z liter  ,, " i u o enie z nimi zda . 
Pole  wype nienie karty pracy.

Spostrzegawczo



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Powitaj dzieci z rytmicznym zawo aniem:  
,,Pi tka, pi tka i dziesi tka". Powitanie

Jak  atrakcj  wymy li by  dla dzieci,  
które odwiedzaj  weso e miasteczko?  
 
Gdyby nie istnia a nazwa ,,weso e 
miasteczko", jak nazwa by  to miejsce?

Ucze :  
wypowiada si  pe nymi zdaniami,  
samodzielnie dobiera okre lenia do nazw, 
uk ada i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej, 
rozwi zuje zdania z tre ci  na dodawanie  
i odejmowanie pe nymi dziesi tkami,  
wspó pracuje w grupie.

Odczytaj wiersz ,,Takie miasteczko". 
Pole  wykonanie polece  zadania od numeru 1 do 2 
z podr cznika, strona 41.

Takie miasteczko

Pole  wykonanie zadania od numeru 1 do 4  
,, wicze  z pomys em", strona 44. Zadania

trzy kartony po obuwiu z wypisan  
liczb  punktów na przyk ad: 10, 20, 30, 
trzy woreczki do wykonania rzutów.

Podziel dzieci na grupy. 
Zadaniem ka dej z grup jest zaprojektowanie z dowolnych  
materia ów ,,Miasteczka naszych marze ".

Praca plastyczno  
- techniczna 32.4 Takie 

miasteczko
Pole  u o enie i dokonanie zapisu zda  z rozsypanki wyrazowej. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat atrakcji, jakie oferuj  
najwi ksze parki rozrywki wed ug instrukcji zada  od numeru 5  
do 6, ,, wicze  z pomys em", strona 45. 

Zadanie

dowolne materia y do projektowania 
,,Miasteczka naszych marze ", 
no yczki,  
klej,  
kolorowe papiery,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4.

Pole  wykonanie dodawania i odejmowania pe nymi dziesi tkami 
wed ug instrukcji zadania od numeru 1 do 7 z podr cznika, strona 
42. 

Dodawanie  
i odejmowanie

Zapro  dzieci do zabawy. 
Zadaniem dzieci b dzie wykonanie indywidualnych rzutów  
woreczkami do celu - kartoników po obuwiu. Zwró  uwag   
na poprawno  dokonywanych oblicze  zdobytych punktów.

Rzuty do celu

Pole  wykonanie zada  tekstowych wed ug instrukcji z zadania  
od numeru 1 do 2 ,, wicze  z pomys em", strona 46. Zadanie tekstowe umie  punktacj  wyniku rzutów 

woreczkami do kartoników  
po butach.

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 40 - 43.

zanotuj zdania wed ug instrukcji  
z zadania 3 ,, wicze   
z pomys em" , strona 46.

naucz si  na pami  pierwszej zwrotki 
wiersza ,,Takie miasteczko".

Pole  wykonanie zadania numer 3 z ,, wicze  z pomys em". 
Dzieci wymieniaj  nazwy obiektów, które mo na odwiedzi   
w weso ym miasteczku, nast pnie dziel  je na sylaby.  
Na zako czenie uk adaj  i zapisuj  zdania z dwoma wyrazami 
trzysylabowymi.

Sylaby
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Powitaj dzieci zawo aniem ,,Pi tka, pi tka i dziesi tka".

Powitanie
Czy warto mie  marzenia? Dlaczego? 
Jak czuje si  osoba, której marzenie si  
w a nie spe ni o? 
Wyja nij, co oznacza powiedzenie:  
,,Marzenia nic nie kosztuj "? 
 

Ucze : 
wypowiada si  na temat tre ci piosenki oraz  
sytuacji w których czuje si  szcz liwy lub smutny, 
wyra a swoje marzenia w formie zda ,  
tworzy rodzin  wyrazów do wyrazu ,,marzenie",  
zna obraz graficzny pó nuty i ca ej nuty,  
dokonuje poprawnego zapisu warto ci nut.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat s ów ,,Piosenki  
o marzeniach" oraz ilustracji w podr czniku.  
Zwró  uwag  dzieci na sytuacje w których czuj  si  szcz liwi  
lub smutni.

Szcz liwy czy smutny

Pole  utworzenie rodziny wyrazu ,,marzenie". 
Wyja nij znaczenie powiedzenia ,,Ka demu wolno marzy ". 
,, wiczenia z pomys em" zadanie od numeru 1 do 4, strona 47.

Ka demu wolno marzy

"Piosenk  o marzeniach", 
plansz  z warto ciami nut,  
,,klasowy kuferek marze ",  
kartk  wielko ci pocztówki z liniatur  
dla ka dego dziecka do zapisania zda  
o swoich marzeniach.

Odtwórz ,,Piosenk  o marzeniach". 
Wspólne próby piewania poznanej piosenki. Piosenka o marzeniach

32.5 Piosenka  
o marzeniach

Pole  u o enie i zapisanie na przygotowanych kartkach z liniatur  
zda  o marzeniach. Zadanie wykonywane indywidualnie wed ug 
instrukcji zadania numer 3 podr cznika, strona 45. 

Marzenia na liniaturze

kartk  z bloku rysunkowego,  
kredki,  
klocki rytmiczne,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4.

Pole  wyra enie swoich marze  w formie rysunku. 
Nast pnie dzieci przyklejaj  kartki z zapisanymi marzeniami,  
które  
zostan  wrzucone do ,,Klasowego kuferka marze ".

Kuferek marze

Omów pó nuty i ca e nuty. 
Wspólnie u ó  rytm z klocków rytmicznych. 
Odtwórz rytm na instrumentach perkusyjnych. 
,, wiczenia z pomys em" zdanie numer 5, strona 48.

Pó nuty i ca e nuty

Pole  wykonanie zada  od numeru 6 do 7 ,, wicze  z pomys em" 
strona 48. Zadania umie  plansz  z warto ciami nut. ,,Nasz elementarz", cz  4, 

strona 44 - 45.

naucz si  na pami  s ów ,,Piosenki  
o marzeniach".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Odtwarzanie z pami ci wiersza. Czytanie ze zrozumieniem 
krótkich utworów poetyckich oraz instrukcji potrzebnych do 
przeprowadzenia eksperymentów (do wiadcze ). 
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wyników 
do wiadcze  z t cz  przeprowadzonych w klasie. 
Tworzenie wypowiedzi inspirowanych fantazj .  
Pisanie wyrazów i zda  z trudno ciami ortograficznymi. 

Manipuluwanie na zbiorach (monety i banknoty). Liczenie  
i porównywanie warto ci monet i banknotów. Dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu 
dziesi tkowego. wiczenia w odczytywaniu informacji o 
zaobserwowanych owadach z tabeli w podr czniku. 
Rozwi zywanie zada  prowadz cych do porównywania 
liczebno ci. Formu owanie wniosków.

33.1 Monety i banknoty

Wyja nienie poj : moneta, banknot. 
Manipulowanie na zbiorach monet i banknotów. 
Obliczanie i porównywanie warto ci monet   
i banknotów. Rozwi zywanie zada  na dodawanie 
i odejmowanie z u yciem wyra e  
jednomianowych: grosze, z ote. Zabawa w sklep. 
Poznanie wiersza M. Przewo niaka ,,Dzie  
Dziecka". Wypowiedzi na temat jego tre ci  
oraz w asnych marze . 

Zjawisko t czy - do wiadczenia prowadz ce do powstania 
t czy proponowanych w podr czniku. Obserwowanie 
wyników eksperymentów. Analizowanie, wi zanie przyczyny 
ze skutkiem. Obserwacja ro lin i zwierz t kowych w 
naturalnym rodowisku. Zebranie materia u przyrodniczego 
potrzebnego do wykonania zielnika. 

33.2 Jak powstaje t cza. 
Kolory

Rozmowa na temat tekstu ,,T cza" i ilustracji 
„Kolory t czy". Eksperymenty z tworzeniem t czy. 
Dobieranie okre le  do kolorów na podstawie 
krótkich wierszyków A. Fr czek: ,, ó ty, Niebieski, 
Czerwony, Pomara czowy, Zielony". Podzia  barw 
na podstawowe i pochodne. Eksperymentowanie 
z mieszaniem barw podstawowych.  
Praca plastyczna ,,Motyl".   
Zabawa ze piewem ,,Zielona trawa, zielony 
mech"

Uwa ne s uchanie wypowiedzi innych. Poznanie zasad 
bezpiecze stwa obowi zuj cych na ce (m.in. unikanie 
kontaktu z trzmielami, osami i pszczo ami).  
Zgodne wykonywanie powierzonych zada  w grupie. 33. W t czowych 

kolorach 33.3 ka

Poznanie ro lin i zwierz t kowych na podstawie 
ilustracji w podr czniku. Krótka wycieczka na k . 
Rozpoznawanie i obserwacja ro lin i zwierz t 

kowych. Zbieranie okazów do zielnika.  
Po powrocie z wycieczki - dzielenie si  
wra eniami. Grupowanie i pisanie nazw ptaków, 
owadów i ssaków ki.  
Wykonanie strony tytu owej do zielnika.  
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 

Zabawa ze piewem ,,Zielona trawa, zielony mech...". 
Uk adanie i rytmizacja nazw kolorów z u yciem 
instrumentów perkusyjnych. 
Improwizacje ruchowe „Taniec motyla” z reakcj  na sygna  
d wi kowy.

Malowanie t czy farbami technik  ,,mokre w mokrym". 
Obserwowanie przenikania kolorów. Eksperymentowanie  
z mieszaniem wybranych kolorów. Malowanie wybranymi 
kolorami. Wykonanie strony tytu owej do zielnika. 
Przedstawienie postaci wró ki z u yciem flamastrów  
i p atków ró .

33.4 wicz. dodawanie  
i odejmowanie

Odczytywanie danych z tabeli.  
Dokonywanie oblicze  i udzielanie odpowiedzi  
na postawione pytania. wiczenia w dodawaniu  
i odejmowaniu w zakresie 20. Rozwi zywanie 
zada  tekstowych. Kolorowanie rysunku zgodnie  
z podanym kodem. Zabawa ruchowa  
ze piewem ,,Re, re, kum, kum".  
Rytmiczne czytanie po czone z wyklaskiwaniem 
wyrazów okre laj cych ,,Koncert na ce".

Drogocenny transport 
Rozmówki na ce 
Kolorowe stacjeWyszukiwanie fotografii z t cz .  

Projektowanie ilustracji wiosennej ki z uwzgl dnieniem 
ro lin i owadów. Wykonanie pracy w programie graficznym. 
Korzystanie z polece  „kopiuj”, „wklej”. 

33.5 Kolorowe bajki

Wypowiedzi na temat tre ci wiersza „W ró owej 
bajce". Co mog oby si  przydarzy  rakowi 
Makaremu w jednej z kolorowych bajek? - 
wymy lanie i opowiadanie przygód na podstawie 
ilustracji. Pisanie wyrazów i zda  z ,,ó" i ,, ". 
Przedstawienie postaci wró ki z u yciem 
flamastrów i p atków ró .  
G o ne czytanie przez nauczyciela fragmentu 
ba ni wybranej przez dzieci z ,,K cika ba ni".

Zabawy ruchowe kszta tuj ce zwinno , skoczno ,na 
przyk ad ,,Poranny ptaszek", ,,Motylek", ,, abki skacz ", 

limak". Nauka podstaw jazdy na rowerze – prawid owe 
wsiadanie i zsiadanie. Utrzymanie równowagi. Jazda na 
wprost i po uku. wiczenia kszta tuj ce elementarne 
umiej tno ci techniczne minikoszykówki.
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33.1 33.2 33.3

Drogocenny 
transport

Rozmówki na ce Kolorowe stacje

dwa s oiki jednakowej wielko ci, marker, 
ta m  klej c , 15 monet (prawdziwych 
lub zabawkowych), ta m  malarsk

karteczki z ró nymi wyrazami nie 
zwi zanymi z k  (przynajmniej 4 na 
ka d  grup )

kartki A4 - 2 niebieskie,1 czerwon  i 2 
ró owe z zapisanymi zadaniami od 
mieszka ców ki (1 kartka=1zadanie)

Dzielimy klas  na cztero- pi cioosobowe 
grupy. Instrukcja: "Waszym zadaniem 
b dzie stworzenie narz dzia, którym 
przetransportujecie monety z wyznaczonej 
linii do jednego z dwóch s oików".

Pisemna burza 
mózgów

ka da dru yna: 2 kubki styropianowe, 1 
rolk  od r cznika papierowego, 8 gumek 
recepturek, kawa ek kartonu o d . 30cm

d ugopisy, kartki d ugopisy lub o ówki

Co poradzisz komu , kto ci gle gubi 
"drobniaki"?

Podzia  na 
grupy/ 
instrukcja

Do dyspozycji macie 10 min. i przyniesione 
materia y, dwie pary no yczek oraz ta m  
klej c . Przed wyznaczon  lini  mo ecie 
dotyka  monet r kami, za lini  musicie 
u ywa  ju  wy cznie swojego narz dzia.

1. Stacja 
niebieska 
(2 zadania)

W czym ka jest podobna do kanapy?

Wyklej na awce lini  wzd u  krótszego 
boku, w odleg o ci 15 cm od kraw dzi. Na 
rodku awki postaw s oik z napisem 1 

punkt. Drugi s oik z napisem 5 punktów 
ustaw przy przeciwleg ym do linii boku awki

Wprowadzenie

2. Stacja 
czerwona 

Zmieniaj c nieco znany Wam wiersz: "A na 
ce, w dzie  czerwcowy, takie s yszy si  

rozmowy...". Jakich znacie mieszka ców 
ki? O czym mogliby ze sob  rozmawia , 

gdyby uda o nam si  ich pods ucha ? 

Dzieci w grupach odwiedzaj  kolorowe 
stacje. Na kartkach z zadaniami zapisuj  
swoje odpowiedzi. Odpowiedzi nie mog  
si  powtarza  - ka dy zespó  musi 
przeczyta , co napisali jego poprzednicy.

Przyrz d do 
przeniesienia 
pieni dzy

Uczniowie ustawiaj  si  przy awce tam, 
gdzie znajduje si  linia. Przy nich po o one 
s  monety. Za pomoc  narz dzia dzieci 
wrzucaj  monety do jednego z dwóch 
s oików. Kto zdob dzie wi cej punktów?

Zadanie dla 
dru yn 

Wasze zadanie polega na u o eniu 
krótkiego dialogu mi dzy mieszka cami 

ki. W ten dialog b dziecie musieli wple  
wylosowane za chwil  s owa. Nie mówcie 
ich nikomu, to ma by  niespodzianka!

Zadania od niezapominajki: 1. CO ZROBI , 
EBY NIE ZAPOMINA  O WA NYCH 

SPRAWACH? 2. CO BY BY O, 
GDYBY MY NIE MIELI PAMI CI?

Aran acja 
przestrzeni

3. Stacja 
ró owa 
(2 zadania)

Losowanie 
s ów

Uczniowie losuj  karteczki ze s owami 
przygotowane przez nauczyciela. Nast pnie 
siadaj  w grupach, by wspólnie wymy li  
krótkie dialogi. Stworzone rozmowy 
zapisuj  na kartkach.

Zadanie od biedronki: CO CI TO 
PRZYPOMINA, CO TO MO E BY : (a w 
tym miejscu narysowana jedna czarna 
kropka) ?

Testowanie 
rozwi za

Które to 
s owa?

Na koniec dru yny prezentuj  swoje dialogi 
ca ej klasie. Pozostali uczniowie próbuj  
zgadn , które s owa zosta y wylosowane 
przez grup .

Zadanie od koniczyny: 1. CO DAJE NAM 
SZCZ CIE? 2. DOKO CZ ZDANIE: 
WOLA BYM BY  RÓ OWY NI  ZIELONY, 
BO... lub WOLA BYM BY  ZIELONY NI  
RÓ OWY, BO...
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Powitaj dzieci piosenk  ,,Piosenka o marzeniach".

Powitanie
Czym mo na by oby p aci  w sklepach,  
gdyby nie istnia y pieni dze? 
Czy lepiej jest mie  du o monet czy ma o 
banknotów? Dlaczego? 
 
Jak s dzisz, czy Dzie  Dziecka zwalnia dzieci 
z ich obowi zków?

Ucze : 
zna i pos uguje si  monetami i banknotami, 
porównuje warto  monet i banknotów,  
dokonuje oblicze ,  
pos uguje si  okre leniami: ,,wi cej", ,,mniej", 
p ynnie czyta tekst,  
zamienia warto  monet na banknot i odwrotnie.

Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat dawnych sposobów 
p acenia za towar po czone z ogl daniem rysunków.  
Wyja nij poj cia: monety, banknoty. 
Pole  wykonanie zada  manipulowania na zbiorach monet  
i banknotów.

Sposoby p acenia

Pole  wykonanie zada  liczenia i porównywania warto ci monet  
i banknotów, wed ug instrukcji zada  od numeru 1 do 3,  
z podr cznika, strona od 46 do 47. 

Porównywanie warto ci 
monet

kart  pracy dla ka dego ucznia  
ze zbiorami (rysunkami) monet  
i banknotów do obliczania i 
porównywania ich warto ci,  
stanowisko sklepu do zabawy,  
etykiety z cenami.

Pole  wykonanie karty pracy. 
Zadaniem dzieci b dzie obliczenie warto ci zbiorów monet  
i banknotów, a tak e porównanie warto ci zbiorów monet  
i banknotów.

Monety i banknoty
33.1 Monety  
i banknoty

Zapro  dzieci do zabawy w sklep. 
Zadaniem dzieci b dzie kupowanie ró nych przedmiotów. 
Zwró  uwag  na poprawno  dokonywanych oblicze .

Zabawa w sklep

zestaw monet i banknotów  
(zast pniki w formie kartoników),  
ró ne przedmioty do zabawy w sklep, 
,, wiczenia z pomys em" cz  4.

Pole  rozwi zanie zada  na dodawanie i odejmowanie  
z u yciem wyra e  jednomianowych: grosze i z ote, wed ug 
instrukcji z zadanie od numeru 1 do 7 ,, wicze  z pomys em" 
strona od numeru 49 do 50.

Wyra enia 
jednomianowe

Przeczytaj wiersz Marcina Przewo niaka ,,Dzie  Dziecka". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci wiersza i w asnych 
marze  z okazji Dnia Dziecka". 
,, wiczenia z pomys em" zadanie numer 8, strona 50.

Dzie  Dziecka

Pole  wyszukanie najwa niejszych wyra e , które dotycz  
ka dego dziecka.  
Wspólnie u ó  zdania z wybranymi wyra eniami, wed ug instrukcji 
z zadania numer 9 ,, wicze  z pomys em", strona 50.

Zadanie umie : 
rysunki przedstawiaj ce dawne 
sposoby p acenia za towar,  
 
rozwi zanie zada  od numeru  
1 do 3 z podr cznika, strona  
od 46 do 47.

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 46 - 47.

zanotuj rozwi zanie zadania 
numer 4 z podr cznika strona 47.

naucz si  na pami  wiersza 
,,Dzie  Dziecka", zadanie 8  
,, wicze  z pomys em", strona 50.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci. 
Zapro  do wspólnego recytowania wiersza ,,Dzie  Dziecka". Powitanie

Jak nazwa by  inaczej t cz ? 
Czy po t czy mo na ,,wspi  si  do nieba"? 
Dlaczego wszyscy si  u miechaj  jak widz  
t cz ? 

Ucze : 
wyja nia, jak powstaje t cza i wymienia jej kolory, 
dokonuje podzia u barw na: podstawowe i 
pochodne, potrafi ,,wywo a " t cz , wypowiada si  
pe nymi zdaniami i s ucha z uwag  wypowiedzi 
innych, samodzielnie pisze zdania zgodnie z 
poleceniem.

Zainicjuj rozmow  na temat nazw kolorów t czy wed ug tekstu  
i ilustracji z podr cznika na stronie od 48 do 49. 
Pole  dokonanie zapisu nazw kolorów t czy. 

Kolory t czy

Pole  namalowanie t czy wed ug instrukcji z zadania numer  
2 z podr cznika na stronie 48. T cza

p yt  CD,  
latark ,  
bia  kartk  do wykonania 
eksperymentu,  
plansz  przedstawiaj c  t cz , 
plansz  z podzia em barw  
na podstawowe i pochodne. 

Pole  wywo anie ,,sztucznej t czy" wed ug instrukcji zadania 
numer 4 z podr cznika, strona 49. Eksperyment

33.2 Jak powstaje 
t cza? Kolory

Pole  rozwi zanie rysunkowej zagadki, a nast pnie odczytanie 
nazw podstawowych kolorów t czy ukrytych w zdaniu. Popro   
o  udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytania z zadania  
od numeru 1 do 4 ,, wicze  z pomys em", strona 51.

Zadanie

kartk  bia ego papieru,  
farby plakatowe,  
p dzle,  
pojemniczki do mieszania kolorów, 
latark ,  
p yt  CD,  
,, wiczenia z pomys em", cz  4.

Zainicjuj swobodne rozmowy na temat krótkich wierszyków 
Agnieszki Fr czek ,, ó ty", ,,Niebieski", ,,Czerwony",  
,,Pomara czowy", ,,Zielony". 
Pole  wyszukanie fragmentów wierszy, które pasuj  do ilustracji  
z podr cznika, strona od 50 do 51.

Praca z podr cznikiem

Zapro  dzieci do zabawy ruchowej ze piewem ,,Zielona trawa, 
zielony mech". Dokonaj rytmizacji nazw kolorów z u yciem 
instrumentów perkusyjnych.

Zabawa ze piewem

Pole  wykonanie pracy plastycznej na temat ,,Motyl". 
Zadaniem dzieci jest zmieszanie dwóch kolorów,a tak e 
pomalowanie obrazka barwami podstawowymi,  wed ug instrukcji 
zadania od numeru 2 do 3 z podr cznika, strona od  50 do 51.

Kolorowy eksperyment umie : 
plansz  przedstawiaj c  t cz , 
plansz  z podzia em barw  
na podstawowe i pochodne.

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 48 - 51.

zapisz nazwy kolorów t czy.

naucz si  na pami  wybranego 
wierszyka Agnieszki Fr czek z 
podr cznika strona numer 50 do 51, 
namaluj obrazek z u yciem koloru: 
zielonego, fioletowego  
i pomara czowego,   
przynie  do szko y: lupy, lornetki, 
aparaty fotograficzne, notesiki.

Pole  po czenie nazw barw podstawowych z rzeczownikami 
Przyk ad: ó ty jak cytryna, bia y jak nieg. 
Zadaj pytanie "Jak powstaj  barwy pochodne?" 
Wykonaj zadanie od numeru 1 do 2 z  ,, wicze  z pomys em", 
strona 52.

Barwy
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Powitaj dzieci. 
Zapro  do zabawy ruchowej ,,Poranny ptaszek". Powitanie

Jakim zwierz tkiem z ki chcia by  zosta ? 
Uzasadnij swoj  wypowied . 
Gdzie jest przyjemniej: na polu, na ce czy w 
lesie? 

Ucze : 
prowadzi obserwacj  zgodnie z powierzonym 
zadaniem, rozpoznaje ro liny i zwierz ta 
wyst puj ce na ce i zapisuje ich nazwy, 
przestrzega zasady obowi zuj ce podczas 
wycieczki, zbiera okazy ro lin kowych, 
wykonuje zielnik z pomoc  osoby doros ej.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w por czniku. 
Pole  przeczytanie wyrazów b d cych nawami ro lin i 
mieszka ców ki, z podr cznika na stronie od 52 do 53.

Ro liny i mieszka cy ki

Przypomnij zasady zachowania si  podczas wycieczki. 
Podziel klas  na 2 grupy. 
Przydziel zadania ka dej grupie.

Przygotowania  
do wycieczki

plansz  przedstawiaj c  k   
wraz z ro linami i jej mieszka cami, 
przyk adowy zielnik. 

Zorganizuj krótk  wycieczk  na k . 
Pole  wykonanie obserwacji. 
Zwró  uwag  na zbierane okazy ro lin do zielnika. 
Powrót do szko y.

Wycieczka na k
33.3 ka

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat wra e  z wycieczki. 
Pole  zaprezentowanie i nazwanie zebranych okazów do zielnika. 
Dokonaj wspólnego porównania zaobserwowanych ro lin  
i zwierz t z przyk adowym zielnikiem i plansz  przedstawiaj c  

k . Wspólnie nazwij ro liny i zwierz ta.

Okazy do zielnika

,, wiczenia z pomys em, cz  4,  
w miar  mo liwo ci:  
lupy,  
lornetki,  
aparaty fotograficzne,  
notesiki,  
kredki,  
kartk  bia ego papieru do wykonania 
tytu owej strony zielnika.Zapro  dzieci do udzia u w zabawach ruchowych o nazwie: 

,,Motylek", ,, abki skacz ", ,, limak". Zwierz tka

Pole  wykonanie zadania numer 1 ,, wicze  z pomys em", strona 
53, polegaj ce na pogrupowaniu i zanotowaniu nazw ptaków  
owadów i ssaków ki. Popro  o u o enie i napisanie zdania  
z wybran  nazw  ro liny kowej.

Ro liny i zwierz ta 
z ki

Pole  wykonanie indywidualnie strony tytu owej do zielnika.

Praca plastyczna umie : 
plansz  przedstawiaj c  k   
z ro linami i mieszka cami ki,  
zielnik ro lin kowych.

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 52 - 53. 

u ó  i zanotuj zdania z wybran  
nazw  ro liny kowej.

wykonaj zielnik ro lin kowych  
z pomoc  osoby doros ej.

Pole  wykonanie dodawania i odejmowania w zakresie 20,  
wed ug instrukcji zawartej w zadaniu od numeru 4 do 7, ,, wicze   
z pomys em", strona 54. 

Dodawanie  
i odejmowanie



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Powitaj dzieci. 
Zapro  do zabawy ,,Motylek". Powitanie

Jak my lisz, czy jest mo liwe, aby policzy  
wszystkie owady mieszkaj ce na ce? 
Uzasadnij swoj  wypowied . 
 
 

Ucze : 
poprawnie odczytuje dane z tabeli,  
poprawnie dokonuje oblicze ,  
wype nia rysunek kolorami zgodnie z poleceniem, 
d y do rozwi zania z o onych zada  tekstowych. 

Pole  odczytanie danych z tabeli i dokonanie oblicze , wed ug 
instrukcji zadania numer 1 z podr cznika, strona 54. Obliczenia

Pole  wykonanie dodawania i odejmowania w zakresie 20, wed ug 
instrukcji z zadania od numeru 1 do 6 z podr cznika, strona od 54 
do 55.

Dodawanie  
i odejmowanie

du e liczyd o,  
kart  pracy z zaszyfrowan  nazw  
zwierz t kowych.

Pole  rozszyfrowanie nazw zwierz t kowych na podstawi 
oblicze , a nast pnie uporz dkowanie wyników rosn co. Popro  
dzieci o wykonanie kredkami rysunku odszyfrowanego zwierz tka.

Karta pracy
33.4 wiczymy 

dodawanie
Pole  odczytanie danych z tabeli w cz ci II, a tak e obliczenie  
w pami ci wyników. Na zako czenie zadania popro  o udzielenie 
odpowiedzi na postawione pytania w zadaniu numer  
1 ,, wicze  z pomys em" strona 55.

Zadanie

ma e liczyd a,  
kredki.

Pole  pokolorowanie rysunku zgodnie z podanym kodem  
z zadania numer 2, ,, wicze  z pomys em", strona 55. Praca plastyczna

Zapro  dzieci do zabawy ruchowej ze piewem  
,,Re, re, kum, kum". Re, re, kum, kum

Pole  wykonanie dodawania i odejmowania w zakresie 20, wed ug 
instrukcji w zadaniach od numeru 3 do 4, ,, wicze  z pomys em", 
strona 56. 

Dodawanie  
i odejmowanie 

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 54 - 55.

rozwi  zadania od numeru 4 do 
5 z podr cznika, strona 55, 
napisz wyra enia pasuj ce  
do ,,Koncertu na ce".

przynie  do szko y kilka zasuszonych 
p atków ró y, wed ug instrukcji zadania 
numer 6 ,, wicze  z pomys em",   
strona 56.

Wspólnie przeczytaj rytmicznie wyrazy okre laj ce ,,Koncert na 
ce". Pole  ich wyklaskanie, a nast pnie zanotowanie wyra e   

w zeszycie, wed ug instrukcji zadania numer 5 ,, wicze  z 
pomys em", strona 56. 

Zadanie muzyczne
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Powitaj dzieci. 
Zapro  do zabawy,,Raz, dwa, trzy i zmieniasz si  w..." Powitanie

Co wyczarowa by , gdyby  znalaz  
czarodziejsk  ró d k ? 
Wymie  jak najwi cej wyrazów, które mo na 
utworzy  od wyrazu ,,czary".

Ucze : 
czyta p ynnie wiersz,  
wypowiada pe ne zdania na temat tre ci wiersza, 
opowiada wymy lon  przez siebie  
,,Kolorow  bajk ",  
pisze wyrazy z trudno ciami ortograficznymi,  
wykonuje prac  plastyczn  z p atkami ró .

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tre ci wiersza  
,,W ró owej bajce..." oraz ilustracji z podr cznika, strona 56. 
Zwró  uwag  na wyja nienie powiedzenia: ,,patrze  przez ró owe 
okulary".

Ró owe okulary

Pole  wymy lenie i nast pnie opowiedzenie przygód raka 
Makarego w ,, ó tej bajce..."?, na podstawie ilustracji  
w podr czniku na stronie 57.

Rak Makary

kilka prac plastycznych z zasuszonymi 
p atkami ró ,  
kilka popularnych ba ni dla dzieci 
zgromadzonych w ,,K ciku ba ni", 
wiersz ,,W ró owej bajce...".

Pole  wykonanie postaci wró ki w formie p askiej. 
Zadaniem dzieci jest po czenie elementów rysunku  
z zasuszonymi p atkami ró .

Praca plastyczna
33.5 Kolorowe 

bajki
Przeczytaj g o no wiersz ,,W ró owej bajce...". 
Zmie  podczas czytania kolor ró owy na zielony. Zamiana kolorów

flamastry,  
klej,  
kilka zasuszonych p atków ró ,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4.

Pole  rozszyfrowanie tytu ów ba ni dla dzieci, a nast pnie 
wyszukanie tych ba ni w ród kilku zgromadzonych ksi ek.  
Na zako czenie popro  dzieci o staranne zanotowanie tytu ów 
ba ni.

Jaki tytu  ma ta ba ?

Przeczytaj g o no fragment wybranej ba ni. 

W krainie ba ni

Pole  zapisanie wyrazów z trudno ciami ortograficznymi  
w zeszycie, a nast pnie u o enie i zapisanie zdania z wybranym 
wyrazem.  
,, wiczenia z pomys em", zadanie numer 2, strona 57.

Trudne wyrazy ,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 56 - 57.

napisz wyrazy zawieraj ce 
trudno ci ortograficzne wed ug  
instrukcji z zadania numer 2,  
,, wicze  z pomys em",  
strona 57.

wymy l i naucz si  opowiada   
o przygodach raka Makarego  
,,W zielonej bajce...".

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Wypowiedzi dzieci o w drówce ob oczka i spe nianiu przez 
niego pró b napotkanych postaci. Poszerzanie zasobu 
s ownictwa o formy, jakie mo e przyj  woda. Udzielanie 
wypowiedzi na temat kr enia wody w przyrodzie i zjawisk 
atmosferycznych. Czytanie i rozwi zywanie zagadek  
o pogodzie. Poprawne pisanie nazw tygodnia i miesi cy.

Utrwalanie nazw i kolejno ci wyst puj cych po sobie dni 
tygodnia. Chronologiczne porz dkowanie miesi cy i dat. 
Zapisywanie wa nych dat dla dzieci.  
Dokonywanie oblicze  zwi zanych z kalendarzem  
w ró nych sytuacjach yciowych.

31.1 Tydzie

Utrwalenie kolejnych dni tygodnia, zapisywanie ich 
nazw. Planowanie w formie rysunków ulubionych 
zaj  na ca y tydzie   dla klasy I - praca w 
grupach. Uzupe nianie brakuj cych dni, 
okre lenia: wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj, jutro 
pojutrze. Uk adanie i zapisywanie zdania z 
wybran  nazw  dnia. Obliczenia kalendarzowe. 
Wyja nienie poj : optymista, pesymista. 
Wykonanie symetrycznego obrazka - rysowanie 
po ladzie obur cz.

Omówienie warunków koniecznych do rozwoju ro lin  
i zwierz t. Zapoznanie ze zjawiskiem kr enia wody  
w przyrodzie. Przedstawienie zagro e  podczas burzy. 
Prowadzenie obserwacji przyrodniczej. 
Utworzenie obrazkowego kalendarza przyrody.

34.2 Ob oczek

Poznanie opowiadania W. Badalskiej ,,Ob oczek". 
Rozmowa na temat pró b.  
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Czy ka d  
pro b  nale y spe ni ?". Porz dkowanie  
wydarze  w historyjce obrazkowej o ,,Ob oczku".  
Wykonanie ilustracji do fragmentu opowiadania.  
Tworzenie dialogów wybranej przygody ob oczka.  
Podj cie próby inscenizacji przygód ob oczka.  

wiczenia w kszta tny pisaniu. Wykonanie laurki/ 
podzi kowania za przygotowane II niadanie.

Pro ba - czy wa ne sa tylko s owa?,  sposoby 
podzi kowania za to, e kto  co  dla nas zrobi , np. za 
przygotowane dla dzieci drugiego niadania, ogl danie 
k osów zbó , w chanie i smakowanie chleba. 34. Kalendarz  

i pogoda 34.3 Kr enie wody  
w przyrodzie

Wypowiedzi na temat ilustracji przedstawiaj cej 
kr enie wody w przyrodzie.  
Ogl danie prezentacji multimedialnej ,,Dzie a 
malarskie i fotografie inspirowane zjawiskami 
atmosferycznymi". Wykonanie eksperymentów 
wed ug instrukcji w podr czniku.  
Ró ne stany skupienia wody i rodzaje opadów 
atmosferycznych. Uk adanie i pisanie zda . 
Rozwi zywanie zada  tekstowych  na dodawanie  
i odejmowanie w zakresie 20. 

S uchanie utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku, Lato, 
zabawa instrumentami perkusyjnymi oraz przedmiotami, 
którymi mo na wydawa  d wi ki na laduj ce odg os burzy, 

czenie w zabawie ekspresji ruchowej i muzycznej.

Wykonanie farbami plakatowymi ilustracji przedstawiaj cej 
fragment historii ob oczka. Ogl danie prezentacji 
multimedialnej ,,Dzie a malarskie i fotografie inspirowane 
zjawiskami atmosferycznymi". Wykonanie wiatraczka 
zgodnie z instrukcj  w podr czniku. Projektowanie  technik  
kola u ilustracji do wybranego miesi ca w kalendarzu.

34.4 Rok  
ma 12 miesi cy

G o ne czytanie nazw miesi cy. 
Okre lanie charakterystycznych cech  
i chronologiczne porz dkowanie miesi cy i dat. 
Pisanie nazw miesi cy i numerowanie ich znakami 
rzymskimi. Wykonanie technik  kola u ilustracji  
do wybranego miesi ca.  
Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza  
A. Fr czek ,,Tata rok ma tuzin synów".  
Wyja nienie poj cia ,,tuzin".  
Wykorzystanie kalendarza w praktyce.

Tygodniowy zawrót g owy 
Parasolki 
Notatki o miesi cachTworzenie ilustracji przedstawiaj cej dalsze przygody 

ob oczka z wykorzystaniem narz dzi z zak adki 
„Kszta ty” w edytorze tekstowym Word. 34.5 Deszczowa pogoda

Wypowiedzi na temat poetyckiego obrazu deszczu 
i burzy na podstawie fragmentu ,,Kroniki 
olszty skiej" K. I. Ga czy skiego. Poszerzanie 
zasobu s ownictwa o wyrazy zwi zane z burz : 
grzmoty, b yskawice, silne wiatry, rz sisty deszcz. 
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego 
burza jest niebezpieczna? Zasady w a ciwych 
zachowa  podczas burzy. Rozwi zywanie 
zagadek zwi zanych z pogod . Wykonanie 
wiatraczka wed ug instrukcji w podr czniku. wiczenia kszta tuj ce orientacj  przestrzenn  i szybko  

reakcji. Zabawy kopne.  
wiczenia kszta tuj ce umiej tno ci potrzebne do gry w 

mini pi k  no n .  Prowadzenie pi ki wewn trzn  cz ci  
stopy w marszu i truchcie. Zabawy rzutne.  
Dru ynowe konkursy rzutów.



Pr
ze

bie
g

Pr
ze

bie
g

Pr
ze

bie
g

dzieci dzieci dzieci

Przygotuj

..... ..... .....

Przygotuj Przygotuj

Rozgrzewka Rozgrzewka Rozgrzewka

 ..........

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

CzłoCzłoCzłoCzłoCzłoCzłCzłoCzłoCzłoCzłozłoCzłoCzłoCzłoCzłoCzłoCzłoCC łCzłoCCCzCCzC wiekwwiekwiewiewiekwiekwiekwwiekwiewiekwwiekwiekwieekwiekwiekwiekwiwiekwi - n- n- nnnn- nn- nnnnn- n- nnn- nnn ajleajleajleajleajlelajleajlajleajleajleajleajleajleajleajleajlejajleajajleajleajlejleeajajajlejaj epszapszapszapszapszapszapszapszapszapszapszapszapszapszapszappszapszazazapszpszapszzpszapszapszazapszas ap inwinwinwinwinwinwnwnnwnwnnwinwnwinwinwinwinwinwnnnwnwinwestyestyestyestyesesteststestyestystyestyyestesteestyestytyeestysstesestestycjacjjcjacjajacjajaacjaaajjcjajaj
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

34

34.1 34.2 34.3

Tygodniowy zawrót 
g owy

Parasolki Notatki o 
miesi cach

kartki A3 z narysowanym konturem 
parasolki

Tydzie  ma siedem dni. W pierwszej klasie 
ju  sporo si  o tym dowiedzieli cie. Mo e 
znacie jakie  wierszyki lub powiedzenia o 
dniach tygodnia? 

Mapy my li

d ugopisy, kartki farby, pisaki, kartki, d ugopisy kartki, d ugopisy, kredki

Doko cz zdanie: "Chcia bym, eby 
tydzie  mia  mniej/wi cej ni  7 dni, 
poniewa ..."

Wprowadzenie

Waszym zadaniem jest stworzenie kilku 
krótkich rymowanek na temat dni tygodnia 
(np. "Lubi  sobot , wtedy na zabaw  mam 
czas  i ochot ").

Notatka o 
miesi cu

Co by by o gdyby nigdy nie pada  
deszcz?

Jaki jest Twój ulubiony miesi c? 
Dlaczego?

U o one rymowanki dru yny zapisuj  na 
karteczkach. Nauczyciel rysuje na tablicy 
tabelk  z dniami tygodnia. Uczniowie 
przyczepiaj  swoje karteczki w 
odpowiednich miejscach w tabelce.

Wprowadzenie

Wyzwanie

Deszcz ma wiele pozytywów (Jak mówi 
piosenka: "Z deszczyku jest grzybek  
i woda jest dla rybek. Ze  – owoc dla 
drzewek i groszek dla marchewek."), ale 
niektórych i tak wp dza w ponury nastrój.

Przypomnij dzieciom, jak tworzyli cie razem 
notatk  o pojazdach. Powiedz jeszcze raz 
jakie s  zasady sporz dzania mapy my li 
(temat na rodku, odchodz ce od niego 
ga zie z has ami, du o rysunków, kolorów). 

Zadanie dla 
dru yn

Czy o jakim  dniu jest wi cej wierszyków, 
ni  o innych? A mo e jaki  dzie  zosta  w 
ogóle przez uczniów pomini ty. Dlaczego? 
Spróbujcie ca  klas  wymy li  brakuj ce 
rymowanki. 

Skuteczna 
ochrona przed 
z ym humorem

Uczniowie pracuj  w grupach. Staraj  si  
odpowiedzie  na pytanie: jak mo na 
ochroni  si  przed z ym humorem? 
Wszystkie propozycje zapisuj  na kartkach.

Zadaniem dru yn b dzie stworzenie mapy 
my li na temat wybranego przez nich 
miesi ca. Niech dzieci zastanowi  si , co 
im si  kojarzy z danym miesi cem, czy co  
wa nego si  wtedy dzieje.

Na 
karteczkach

Symbole, 
rysunki,  
kolory

Parasolki
Zespo y otrzymuj  arkusze z konturem 
parasola. Zadaniem dzieci jest takie 
pomalowanie parasolki, aby chroni a ona 
nie tylko przed deszczem, ale tak e przed 
ponurym nastrojem. 

Samodzielne stworzenie mapy my li b dzie 
trudnym zadaniem dla pierwszoklasistów, 
dlatego nauczyciel musi ca y czas 
nadzorowa  prac  zespo ów i pomaga  im, 
gdy maj  w tpliwo ci.

Brakuj ce 
rymowanki

Na dobry 
nastrój

Kiedy parasolki wyschn , uczniowie 
zapisuj  na nich czarnym pisakiem 
najlepsze, wed ug nich, sposoby na 
ochron  przed z ym humorem. Prace 
wieszamy w klasie.

Zach  dzieci do tego, aby ich mapy my li 
mia y du o rysunków,symboli i kolorów, 
które u atwiaj  zapami tywanie 
opracowywanego tematu. Na zako czenie 
urz d cie wystaw  map my li.
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Powitaj dzieci. 
Odczytaj na g os wiersz J. Brzechwy ,,Tydzie ". 
Zainicjuj swobodn  rozmow  zadaj c pytanie:  
Co robi y kolejne dni?

Powitanie
Co sta oby si , gdyby tydzie  mia  10 dni? 
Który dzie  tygodnia powinien by  d u szy? 
Dlaczego?

Ucze :  
rozumie rytm powtarzania dni w ka dym tygodniu, 
wymienia kolejne dni tygodnia, pos uguje si  
poj ciami  „wczoraj",  „przedwczoraj",  „jutro",  
„pojutrze", okre la, jaki dzie  b dzie za 2,3,4 dni, 
uk ada i zapisuje zdania z nazwami dni tygodnia, 
potrafi zaplanowa  zaj cia na ca y tydzie .

Pole  odczytanie wyrazów z nazwami dni tygodnia. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat zilustrowanych zaj  

anety w kolejnych dniach tygodnia, w podr czniku na stronie  
od 58 do 59.

Zaj cia anety

Podziel klas  na 7 zespo ów.  
Pole  zaplanowanie w formie rysunków ulubionych zaj  na ca y 
tydzie   dla klasy I, wed ug instrukcji do zadania 1 z podr cznika, 
strona 58.

Kalendarz zaj

ró ne rodzaje kalendarza,  
7 kartek ró nego koloru z nazwami dni 
tygodnia. 

Pole  uzupe nienie brakuj cych nazw dni tygodnia. Nast pnie 
zadaj pytania z pro b  o udzielenie odpowiedzi: 
„Jaki dzie  by  wczoraj/przedwczoraj, a jaki b dzie jutro/pojutrze?” 
Zadania od numeru 2 do 4 z Podr cznika, strona 58

Praca z podr cznikiem
34.1 Tydzie

 
Wspólna nauka na pami  wiersza J. Brzechwy pt. ,,Tydzie ". 
Zademonstruj spontaniczny sposób wyra ania ruchem tre ci 
wiersza. 

Tydzie

ró ne rodzaje kalendarza, 
,, wiczenia z pomys em", cz  4.

Pole  uzupe nienie zda  nazwami dni tygodnia. Utrwal poj cia: 
„dzisiaj”, „wczoraj”, „przedwczoraj”, „jutro”, „pojutrze”. Popro  
dzieci o  u o enie i zapisanie w zeszycie zda  z wybranym 
dniem tygodnia. Zadanie numer 1 i2 „ wicze  z pomys em” str. 58

Wczoraj, dzi , jutro

Pole  wykonanie oblicze  kalendarzowych w ró nych sytuacjach 
yciowych, wed ug instrukcji zada : 

od numeru 5 do 6 z podr cznika, strona od 58 do 59, 
od numeru 3 do 4 ,, wicze  z pomys em", strona od 58 do 59.

Obliczenia kalendarzowe

Popro  o wyja nienie poj : „optymista", „pesymista" na podstawie 
zdj . Pole  uzupe nienie zda  powiedzeniami: ,,patrze  na wiat 
przez ró owe okulary",  „widzie  wszystko w czarnych barwach", 
zgodnie z instrukcj  zadania 5  „ wicze  z pomys em", strona 59.

Ró owe okulary umie  ró ne rodzaje kalendarza. „Nasz elementarz", cz  4, 
strona 58 - 59.

zanotuj zdania z wybran  nazw  
dnia tygodnia.

zaplanuj w formie rysunku swoje  
zaj cia na najbli szy tydzie .

Pole  wykonanie symetrycznego obrazka. 
Zadaniem dzieci jest rysowanie po ladzie obur cz i kolorowanie 
wg w asnego pomys u, wed ug instrukcji zadania numer 6,  
,, wicze  z pomys em", strona 59.

Rysowanie po ladzie
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Powitaj dzieci. 
Zapro  do zabawy ,,Zgadnij, jak si  nazywa dzie , który jest...?" Powitanie

Co to znaczy ,,buja  w ob okach"? Czy lubisz 
to robi ? Dlaczego? 
Która z ilustracji wykonanych przez kolegów 
podoba a ci si  najbardziej? Uzasadnij.

Ucze :  
opowiada przygody ob oczka na podstawie 
historyjki obrazkowej, wyja nia znaczenie 
s owa ,,pro ba", tworzy i zapisuje zdrobnienia do 
podanych rzeczowników, wyja nia 
powiedzenie ,,buja  w ob okach", uk ada krótki 
dialog do wybranego fragmentu historyjki.

Przeczytaj tekst Wiery Badalskiej ,,Ob oczek". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu.  
Zwró  uwag  na wyja nienie znaczenia pro by. 
Omów czy czy ka d  pro b  nale y zawsze spe ni . 
Pole  udzielenie odpowiedzi na pytania z podr cznika.

Pro ba

Pole  uporz dkowanie wydarze  w historyjce obrazkowej,  
a nast pnie podj cie prób opowiadania historyjki w asnymi 
s owami. Wspólnie dokonaj oceny post powania ob oczka. 
Zadanie numer 1 „ wiczenia z pomys em", strona 60.

Ocena post powania 
ob oczka.

k osy zbó  dla ka dego ucznia,  
ró ne rodzaje pieczywa do degustacji. 

Pole  wykonanie farbami plakatowymi ilustracji  
przedstawiaj cej najciekawszy zdaniem dzieci fragment historii 
ob oczka.

Praca plastyczna
34.2 Ob oczek

Pole  wyszukanie  i g o ne odczytanie fragmentów mówi cych  
o pomocy udzielonej przez ob oczka.  
Zadaj pytanie: „Co maj  wspólnego k osy z przygotowanymi na 
na niadanie kanapkami?”  
Wspólnie obejrzyj k osy i dokonaj degustacji ró nego pieczywa.

K osy i kanapki

kartk  bia ego papieru,  
farby plakatowe,  
p dzle,  
kartk  bloku technicznego,  
kolorow  kokardk ,  
ta m  klej c  (przezroczyst ),  
kredki,  
 „ wiczenia z pomys em" cz  4.

Podziel dzieci w pary. 
Popro  o u o enie krótkich dialogów do wybranej przygody 
ob oczka, a nast pnie o podj cie próby wykonania inscenizacji  
do opowiadania. 

Zadanie

Pole  przepisanie do zeszytu rad, które góra udzieli a ob oczkowi, 
a tak e uzupe nienie zda  wybranymi przymiotnikami. Nast pnie 
wspólnie z dzie mi utwórz zdrobnienia do podanych 
rzeczowników. Na zako czenie zadania popro  dzieci o u o enie  
i zapisanie zda  z wybran  par  rzeczowników.

Rady góry

Pole  wykre lenie ze zbioru nazw czynno ci które nie dotycz  
ob oczka. Nast pnie popro  dzieci o u o enie i zapisanie zda   
lub powiedze  z rozsypanki sylabowej. Wyja nij powiedzenie 
„Buja  w ob okach”. 
Zadanie od numeru 6 do 7 „ wicze  z pomys em”, strona 61.

Buja  w ob okach ,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 60 - 61.

przepisz z podr cznika rady, które 
udzieli a ob oczkowi góra,  
 
napisz zdania z wybranym 
rzeczownikiem  
i jego zdrobnieniem.

nauczy  si  opowiada  przygody 
ob oczka na podstawie tekstu Wiery 
Badalskiej ,,Ob oczek",  
obserwuj przez tydzie  pogod , 
uzupe nij obrazkami kalendarz pogody. 

Pole  udzielenie odpowiedzi na pytanie „Komu i w jaki sposób 
podzi kujesz za kanapki przygotowane na drugie niadanie?”. 
Popro  o wykonanie laurki/podzi kowania z k osami dla mamy,  
za przygotowanie niadania z napisem "Dzi kuj  Ci Mamo".

Podzi kowanie
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Powitaj dzieci. 
Odtwórz nagrania odg osów deszczu i burzy. Powitanie

Jak my lisz, czym woda woli by : kropl  
deszczu, kostk  lodu, niegiem czy par  
wod ? Dlaczego? 
 
Wyobra  sobie, e odgrywasz burz  w 
przedstawieniu. Jak odegrasz jej odg osy?

Ucze :  
wyja nia, jak woda kr y w przyrodzie i w jakiej 
postaci wyst puje, potrafi wysnu  wnioski z 
przeprowadzonych do wiadcze , samodzielnie 
uk ada i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej, 
poprawnie rozwi zuje zadania z tre ci .  Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat kr enia wody  

w przyrodzie na podstawie ilustracji w podr czniku, strona 62  
i zadania numer 1,, wicze  z pomys em", strona 62. 
Pole  wyró nienie elementów podobnych (takich samych)  
w ilustracjach i wyja nienie zjawiska kr enia wody w przyrodzie.

Kr enie wody  
w przyrodzie

Odtwórz prezentacj  multimedialn  ,,Dzie a malarskie i fotografie 
inspirowane zjawiskami atmosferycznymi". Zadaj pytania:  
 ,,W jakiej postaci mo e wyst powa  woda?",    
,,Jakie opady atmosferyczne dominuj  w ró nych porach roku?".

Zjawiska atmosferyczne 
w sztuce

prezentacj  multimedialn  ,,Dzie a 
malarskie i fotografie inspirowane 
zjawiskami atmosferycznymi",   
s oik z posadzon  w ziemi ro lin ,  
s oik z gor c  wod , talerzyk,  
nagrania odg osów deszczu i burzy, 
kostki lodu do przeprowadzenia 
eksperymentów.  
utwór A. Vivaldiego ,,Cztery pory roku".Wykonaj eksperymenty od numeru 1 do 2 wed ug instrukcji  

w podr czniku. Zwró  uwag  na zachodz ce zmiany. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi b d ce wnioskami z obserwacji.

Eksperymentowanie
34.3 Kr enie 

wody w przyrodzie
Odtwórz utwór A. Vivaldiego ,,Cztery pory roku. Lato". 
Zapro  do zabawy instrumentami perkusyjnymi oraz 
przedmiotami, którymi mo na wydawa  d wi ki na laduj ce 
odg os burzy. Zwró  uwag  na po czenie ekspresji ruchowej  
i muzycznej.

Odg osy burzy

przedmioty do na ladowania odg osów 
burzy,  
,, wiczenia z pomys em", cz  4.

Zainicjuj swobodn  rozmow  na temat ró nych stanów skupienia 
wody. Przeprowad  wiczenia z  pisania po ladzie 
nazw: ,,lód", ,,ciecz", ,,para wodna". Nast pnie pole  
g o ne odczytaniae nazw opadów atmosferycznych. 
Zadanie od numeru 2 do 3 ,, wicze  z pomys em", strona 62.

Stany skupienia wody

Pole  samodzielne u o enie i zapisanie zda  z rozsypki 
wyrazowej, a nast pnie g o ne odczytanie napisanych zda . 
Zadanie numer 4  ,, wicze  z pomys em", strona 63.

Rozsypka wyrazowa

Pole  wykonanie pogodowego szlaczka z o onego  
z symbolicznych rysunków. Zwró  uwag  na estetyk  wykonania 
pracy.

Praca plastyczna odtwórz prezentacj  
multimedialn  ,,Dzie a malarskie  
i fotografie inspirowane 
zjawiskami atmosferycznymi".

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 62 - 63.

narysuj pogodowego  szlaczka  
z u yciem symbolicznych 
rysunków.

wykonaj do wiadczenia wed ug 
instrukcji zamieszczonej w zadaniu 
numer 4 z podr cznika, strona 63. 
 
przynie  do szko y ró ne materia y 
do wykonania pracy technik  kola u.

Pole  rozwi zanie zada  tekstowych na dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 20, wed ug instrukcji zawartych w zadaniach od 
numeru 6 do 7 ,, wicze  z pomys em", strona 63.

Dodawanie  
i odejmowanie



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Powitanie dzieci. 
Odtwórz  bajk  ,,O dwunastu miesi cach". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat nastroju bajki i swoich 
wra e  po jej przeczytaniu.

Powitanie
Dlaczego kalendarz ma tylko 12 miesi cy?  
Kto zdecydowa , e jest 12 miesi cy?  
Który miesi c jest twoim ulubionym? 
Dlaczego?

Ucze :  
wymienia kolejne nazwy miesi cy i numeruje  
je znakami rzymskimi, 
chronologicznie porz dkuje daty, 
zapisuje daty wa nych wydarze  w yciu dzieci, 
wykonuje proste obliczenia z u yciem kalendarza,  
czyta ze zrozumieniem krótki tekst.

Pole  g o nie przeczytanie nazw miesi cy. Zwró  uwag   
na okre lenie charakterystycznych cech wygl du miesi cy 
przedstawionych na ilustracji w podr czniku. Pole  zapisani  
w zeszytach nazw miesi cy i numerowanie ich z pomoc  znaków 
rzymskich. Zadanie numer 1 z podr cznika, strona 64.

Nazwy miesi cy

Pole  zaprojektowanie technik  kola u ilustracji przedstawiaj cych 
wybrany miesi c w kalendarzu.  
 

Praca plastyczna

bajk  ,,O dwunastu miesi cach" na CD, 
ró ne rodzaje kalendarza,  
kartoniki z nazwami kolejnych miesi cy.

Pole  uzupe nienie nazw brakuj cych miesi cy.  
Popro  dzieci o rozwi zanie zagadek o miesi cach 
i zada  tekstowych z u yciem poznanych okre le . 
Zadania od numeru 2 do 7 z podr cznika, strona 65. 
Zadanie numer 1  ,, wicze  z pomys em", strona 64.

Kto jest starszy  
i o ile miesi cy 34.4 Rok ma 12 

miesi cy
Popro  dzieci o wylosowanie kartoników z nazwami miesi cy. 
Nast pnie pole  wypowiedzenie trzech s ów identyfikuj cych dany 
miesi c. Zadaniem klasy jest odgadni cie o jakim miesi cu jest 
mowa.

Zabawa w skojarzenia

kalendarze, ró ne materia y  
do projektowania ilustracji wybranego 
miesi ca w kalendarzu, np.: litery  
i zdj cia wyci te z gazet, kawa ki 
tkanin, papieru o ró nej strukturze, 
kolorow  we n , p atki kosmetyczne, 
flamastry, no yczki, klej kartka bia ego 
papieru, ,, wiczenia z pomys em", 
cz  4 - wyd. WSiP.Pole  u o enie z rozsypanych liter nazw pór roku, a nast pnie 

staranne przepisanie nazw i po czenie ich z rysunkami. 
Zadanie numer 2 ,, wicze  z pomys em", strona 64. 

Zadanie

Pole  ciche przeczytanie ze zrozumieniem wiersza ,,Tata rok  
ma tuzin synów...". Wyja nij poj cie ,,tuzin". Popro   
o rozpoznawanie i nazywanie miesi cy, które wyst pi y  
w wierszu. Zwró  uwag  na ich charakterystyczne cechy.  
Na zako czenie dzieci  wykonuj  rysunek do wiersza.

Tuzin

Utrwal nazwy miesi cy w kalendarzu. 
Pole  podpisanie zdj  przedstawiaj cych przyrod  w kolejnych 
miesi cach i ponumerowanie ich. 
 Zadanie numer 4 ,, wicze  z pomys em", strona 65.

Nazwy miesi cy umie  ró ne rodzaje kalendarza. ,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 64 - 65.

zapisz nazwy miesi cy  
i ponumeruj je znakami 
rzymskimi.

przynie  do szko y: 
patyk d ugo ci oko o 30 cm,  
czerwon  kartk  z bloku technicznego, 
pinezk ,  
no yczki.

Zainicjuj po egnanie w kr gu tak zwan  „Iskierk ".  
Dzieci ustawione w kole przekazuj  sobie u cisk d oni wraz  
ze s owami „Iskierk  przyja ni puszczam w kr g, niechaj wróci  
do mych r k”.

Po egnanie
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Zapro  do gry na instrumentach perkusyjnych. 
Zadaniem dzieci jest stworzenie muzycznej ilustracji odg osów 
deszczu i burzy. 

Powitanie
Czy to prawda, e w czasie deszczu dzieci 
si  nudz ? 
Co twoim zdaniem jest gro niejsze podczas 
burzy: b yskawica czy us yszany grzmot? 
Wyja nij, co oznacza powiedzenie ,,burza 
oklasków"? 

Ucze :  
wypowiada si  pe nymi zdaniami, 
zna niebezpiecze stwa w trakcie burzy i wiatru, 
wie, jak nale y post powa  w czasie burzy,  
uk ada i rozwi zuje zagadki o pogodzie,  
samodzielnie tworzy wiatraczek wed ug instrukcji,  
odczytuje i czy w pary wyrazy rymuj ce si .

G o no odczytaj wiersz Konstantego Indefonsa Ga czy skiego. 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat jego tre ci. 
Zadaj pytanie: ,,Dlaczego burza jest niebezpieczna?"

Wiersz

Pole  wyszukanie w wierszu fragmentów opisuj cych burzow  
pogod , a nast pnie przepisanie odnalezionych fragmentów  
ich do zeszytu.  
Popro  dzieci o uzupe nienie zda  o brakuj ce wyrazy. 
Zadania od numeru 1 do 2 ,, wicze  z pomys em", strona 66.

Burzowa pogoda

obrazkow  instrukcj  post powania  
w czasie burzy.

Pole  wykonanie ilustracji do wybranego zadania z zadania numer 
2 ,, wicze  z pomys em", strona 66. 
 

Praca plastyczna
34.5 Deszczowa 

pogoda
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat obrazkowej instrukcji 
post powania w czasie burzy. Zwró  uwag  na konieczno  
bezwzgl dnego stosowania poznanych zasad. 

Burza

patyk d ugo ci oko o 30 cm,  
czerwon  kartk  z bloku technicznego, 
pinezk ,  
no yczki,  
kartk  bia ego papieru do wykonania 
ilustracji do poznanego wiesza,  
,, wiczenia z pomys em", cz  4.

Pole  samodzielne podpisanie nazw do ilustracji, a nast pnie  
utworzenie zbioru w a ciwych zachowa  podczas burzy. 
Zadania od numeru 3 do 4, ,, wicze  z pomys em", strona 66.

Zasady

Pole  przeczytanie i rozwi zanie zagadek o pogodzie z 
podr cznika, a nast pnie u o enie w asnych zagadek. Zagadki

Pole  wykonanie wiatraczka wed ug instrukcji zamieszczone  
w podr czniku. Wiatraczek umie  obrazkow  instrukcj  

post powania w czasie burzy. 
,,Nasz elementarz" , cz  4,  
strona 66 - 67.

przepisz z podr cznika fragmenty 
wiersza K.I Ga czy skiego,  
opisuj ce burzow  pogod , 
 
u ó  i zapisz zdania z par  
wyrazów rymuj cych si .

naucz si  na pami  zamieszczonego 
w podr czniku wiersza Konstantego 
Indefonsa Ga czy skiego.

Pole  po czenie w pary wyrazów rymuj cych si , a nast pnie 
u o enie i zapisanie zada  z wybran  par  wyrazów. 
Zadanie numer 5 ,, wicze  z pomys em", strona 66.

Rymowanki
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Utrwalenie poj : „litera", „g oska", „sylaba". 
Uczestniczenie w rozmowach na temat ulubionych form 
sp dzania wakacji oraz zasad zachowania bezpiecze stwa. 
Pisanie pozdrowie  z wakacji. Adresowanie pocztówki. 
Utrwalenie pisowni wyrazów wielk  liter  oraz wyrazów  
z dwuznakami.  

Utrwalanie umiej tno ci dodawania i odejmowania liczb 
w zakresie 20. Rozwi zywanie prostych zada  z tre ci . 
Wykonywanie oblicze  z wa eniem i  mierzeniem.  
Rozwijanie logicznego my lenia podczas rozwi zywania 
prostych zada  problemowych. 
Rozwijanie umiej tno ci korzystania z kalendarza i zegara 
w ró nych sytuacjach yciowych.

35.1 Stacje badawcze

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. 
Obliczenia zwi zane z wa eniem i mierzeniem. 
Praktyczne wykorzystanie kalendarza i zegara. 
Rozwi zywanie prostych zada  problemowych. 
Wykonanie w grupach plakatu na temat  
,,Co jest lekkie, a co ci kie?". 
Utrwalenie poj : „litera", „g oska", „sylaba".  
Ciche czytanie ze zrozumieniem. 

czenie fragmentów zda . 
Rozwi zywanie zagadki o zawodzie paleontologa.

Korzystanie z uroków przyrody i pozostawianie jej  
w niezmienionym stanie w czasie wakacyjnych podró y 
i w drówek. 35.2 Smoki  

na wakacjach

Ogl danie, czytanie i udzielanie wypowiedzi  
na temat komiksu ,,Smoki na   wakacjach".  
Wykonanie pracy plastycznej na temat ,,Wyprawa 
na bajkow  planet " - przedstawienie farbami 
fantazj  i wys uchanym fragmentem muzyki 
elektronicznej J. M. Jarre’a.  
Omówienie sposobów przesy ania pozdrowie . 
Wyja nienie poj : ,,nadawca", ,,adresat".  
Pisanie pozdrowie  z wakacji.  
Rozwi zywanie zada  tekstowych w zakresie 20.

Spotkanie z policjantem. Omówienie zasad bezpiecznego 
zachowania si  podczas podró y i zabaw w wakacje. 
Przypomnienie numerów telefonów alarmowych. 
Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania si  po drogach  
i po traktach rowerowych jako pieszy lub rowerzysta.  
Udzia  w uroczysto ci zako czenia roku szkolnego. 

35. Wakacje, 
wakacje, wakacje 35.3 Wakacje

Poznanie wiersza N. Usenko ,,Wakacje". 
Okre lanie co b d  robi  dzieci w czasie wakacji. 
Utworzenie katalogu zasad bezpiecznego 
zachowania podczas wakacji.  
Spotkanie z policjantem - rozmowa o tym, jak 
bezpiecznie bawi  si  i sp dzi  wakacje.  
Nauka piosenki ,,Wakacji czas". Utworzenie 
niezb dnika turysty - pisanie nazw rzeczy, które 
warto zabra  w podró . Przygotowanie pisemnej 
wypowied  na temat swoich wakacyjnych planów. 

S uchanie muzyki elektronicznej w wykonaniu J.M. Jarre’a. 
Poznanie i nauka piosenki ,,Wakacji czas".

Wykonanie w grupach plakatu ,,Co jest lekkie a co ci kie?" 
Praca plastyczna na temat ,,Wyprawa na bajkow  planet ". 
Wykonanie rysunku pastelami olejnymi: ,,Co b d  robi   
w czasie wakacji”.

35.4 Do zobaczenia  
w klasie II

Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji  
w podr czniku. Okre lanie nastroju zwi zanego  
z zako czeniem nauki w klasie I. Rozmowa  
o najciekawszych momentach nauki w szkole  
i zdobytych umiej tno ciach po czona 
z ogl daniem wystawki prac i zdj . wiczenia 
utrwalaj ce dodawanie i odejmowanie oraz 
czytanie i pisanie. Wykonanie rysunku pastelami 
olejnymi: ,,Co b d  robi  w czasie wakacji?” 

piewanie piosenki ,,Wakacji czas".
Instytut Twórczego My lenia 
Na po egnanie

Tworzenie komiksu z wykorzystaniem narz dzi  
z zak adki „Kszta ty” w edytorze tekstowym Word. 

35.5 Zako czenie roku 
szkolnego

 
 
 
 
Uroczysto  zako czenia roku szkolnego.

Odbijanie pi ek pla owych sposobem górnym obur cz. 
Rzuty, chwyty, odbijanie pi ki pla owej w parach. 
Pokonywanie naturalnych torów przeszkód.
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35.1 35.2 35.3

Instytut Twórczego 
My lenia

Instytut Twórczego 
My lenia c.d.

Na po egnanie

po jednej kartce A3 (najlepiej z bloku 
technicznego) dla ka dej dru yny

drobny upominek dla ka dego uczestnika 
Treningu Twórczo ci

Na lekcjach rozwi zywali cie ju  zadania w 
ramach Instytutu Logicznego My lenia, 
Instytutu Miar i Wag, Instytutu Kszta tów i 
Barw oraz Czasu i Pogody. Czas na Instytut 
Kreatywnego My lenia!

Wprowadzenie

kredki, pisaki, papier kolorowy, klej, 
no yczki

arkusze z przygotowanymi zadaniami, 
drobne upominki dla wszystkich 
uczestników

kartki, d ugopisy

Co najbardziej zapami tasz z tego roku 
szkolnego?

Wprowadzenie

Wasze zadanie polega na wymy leniu... 
zada  sprawdzaj cych pomys owo  i 
poczucie humoru Waszych kolegów. 
U ó cie 4 zadania (pytania, problemy) i 
zapiszcie je na otrzymanej kartce.

Co zrobi , aby 
mie  najgorsze 
wakacje?

(w kr gu) Co dobrego mo esz 
powiedzie  koledze, który siedzi po 
Twojej prawej stronie?

Co sk oni oby Ci  do tego, aby przyj  do 
szko y w wakacje?

Ozdóbcie swoje kartki tak, aby 
rozwi zywanie zada  by o dla Waszych 
kolegów przyjemno ci . Mo ecie doda  te  
rysunki, symbole. Wasza kartka z 
zadaniami ma by  adna!

Wprowadzenie

Jak zachowa  
wspomnienia z 
wakacji?

Na poprzednich zaj ciach przygotowali cie 
dla swoich kolegów zadania w ramach 
Instytutu Kreatywnego My lenia. Czas si  z 
nimi zmierzy ! Zobaczcie, co wymy li y dla 
Was pozosta e dru yny...  

Pewnie ka dy z Was chcia by, eby 
nadchodz ce wakacje by y jak najlepsze. I 
pewnie ju  si  cieszycie na tyle wolnego... 
Mo ecie naprawd  ciekawie sp dzi  czas, 
wszystko zale y od nastawienia...

Instrukcja dla 
dru yny

Przygotujcie te  dla swoich kolegów drobny 
upominek (cho by karteczk  z 
u miechni t  bu k ), eby doceni  trud jaki 
w o yli w zmagania z Waszymi zadaniami. 

Praca w 
stacjach 
badawczych

Dru yny pracuj  w stacjach badawczych 
rozwi zuj c zadania przygotowane przez 
kolegów z pozosta ych zespo ów.

Stwórzcie w grupach ma y humorystyczny 
poradnik o tym, co zrobi , aby mie  
najgorsze wakacje. Zapiszcie swoje rady na 
kartkach a nast pnie przeczytajcie klasie. 
Które rady by y najzabawniejsze?

Pomys owo  i 
poczucie 
humoru

yczenia na 
wakacje

Sprawdzenie 
wykonania 
zada

Grupy sprawdzaj , jak pozostali uczestnicy 
poradzili sobie z ich zadaniami. Wybieraj  
najciekawsze pomys y, odpowiedzi i 
przedstawiaj  je ca ej klasie. Które zadanie 
dzieci oceniaj  jako najbardziej twórcze?

Uczniowie siedz  w kr gu. Wspólnie 
zastanawiaj  si  nad tym, co mo na zrobi , 
aby wspomnienia z wakacji zbyt szybko im 
nie ulecia y. Jak zachowa  te chwile w 
pami ci? Zapisujemy pomys y na tablicy.

Upominek Rozdanie 
upominków

Po ci kiej pracy nadszed  czas na 
upominki i nagrody. Ka da dru yna rozdaje 
pozosta ym uczestnikom upominki za trud 
w o ony w rozwi zywanie zada .

Uczniowie siedz  w kr gu. Wszyscy po 
kolei mówi , czego ycz  swoim kolegom z 
klasy na nadchodz ce wakacje. yczenia 
nie mog  si  powtarza ! Za udzia  w 
zaj ciach dzieci otrzymuj  drobne upominki
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Powitaj dzieci w kr gu. 
Zapro  do wspólnej recytacji z pami ci fragmentu  
,,Kroniki olszty skiej" Konstantego Indefonsa Ga czy skiego.

Powitanie
Który instytut najbardziej ci si  spodoba ? 
Dlaczego? 
Jaki jeszcze instytut móg by powsta   
i co mo na by by o w nim robi ? 

Ucze :   
rozró nia liter , g osk , sylab ,  
czyta ze zrozumieniem krótki tekst, 
wykonuje proste obliczenia - wagi i miary,  
wie jak pos ugiwa  si  kalendarzem i zegarem  
w ró nych sytuacjach yciowych,  
potrafi zgodnie wspó dzia a  w grupie.

Zapro  dzieci do Instytutu Logicznego My lenia, w którym b d  
utrwala y umiej tno ci dodawania i odejmowania liczb w zakresie 
20. Pole  rozwi zanie prostych zada  z tre ci , wraz zapisaniem 
rozwi za  w zeszycie, wed ug instrukcji zadania numer 5 z 
podr cznika, strona 68.

Instytut Logicznego 
My lenia

Zapro  dzieci do Instytutu Miar i Wag, w którym b d  dokonywa   
prostych oblicze  zwi zanych z wa eniem i mierzeniem. 
Pole  zapisanie rozwi za  w zeszycie, zada  od numeru 1 do 4  
z podr cznika, strona 69.

Instytut Miar i Wag

kalendarz,  
wag  z odwa nikami,  
miar  krawieck ,  
zegar,  
fragment muzyki lub piosenk   
do kilku wicze  aerobiku.

Podziel dzieci na grupy. 
Pole  ka dej z grup wykonanie plakatu na temat: 
,,Co jest lekkie, a co ci kie?". 

Lekkie i ci kie
35.1 Stacje 
badawcze

Zapro  dzieci do Instytutu Kszta tów i Barw, w którym b d   
rozwi zywa  proste zadania rozwijaj ce logiczne my lenie. 
Zadania od numeru 1 do 5 z podr cznika, strona 70.

Instytut Kszta tów  
i Barw

zestaw patyczków,  
kalendarze,  
ró ne obrazki wyci te z gazet 
przedstawiaj ce lekkie i ci kie 
przedmioty do wykonania plakatu,  
,, wiczenia z pomys em" cz  4.

Zapro  dzieci do Instytutu Czasu i Pogody, w którym b d  
rozwija  umiej tno ci korzystania z kalendarza i zegara 
w ró nych sytuacjach yciowych. 
Zadania od numeru 1 do 5 z podr cznika, strona 71.

Instytut Czasu i Pogody

 
Zapro  dzieci do Instytutu Sprawno ci Fizycznej, w którym  
b d  wykonywa  kilka wicze  z elementami areobiku z muzyk . 

Instytut Sprawno ci 
Fizycznej

Pole  po czenie rzeczowników z w a ciwymi okre leniami. 
Zapro  dzieci do udzia u w wiczeniach utrwalaj cych 
poj cia: ,,litera", ,,g oska", ,,sylaba". 
Zadania od numeru 3 do 4 ,, wicze  z pomys em", strona 67-68.

Litera, g oska, sylaba umie : 
kalendarz,  
zegar.

,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 68 - 71.

zanotuj rozwi zania zada   
z podr cznika.

wykonaj zadania od numeru 1 do 3 
,, wicze  z pomys em", strona 67.

Pole : ciche przeczytanie ze zrozumieniem krótkiego tekstu, 
po czenie fragmentów zda  oraz (na podstawie tych zda ) 
okre lenie jaka mo e by  pogoda w poszczególnych porach 
roku?, rozwi zanie zagadki ,,o jaki zawód chodzi?  
Zadania od numeru 6 do 8 ,, wicze  z pomys em", strona 68.

Zadanie



Zadanie domowe

Pytania HOT

Proponowany 
przebieg 

Cele

Przygotuj

Na tablicy W zeszytach

dzieci

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WWW.PROGRAM.4ELT.PL

Powitaj dzieci w kr gu. 
Odtwórz krótki fragment muzyki J.M. Jarre’a. 
Zadaniem dzieci jest wys uchanie utworu z zamkni tymi oczami. 

Powitanie
Wymy l jeszcze inny sposób przesy ania 
pozdrowie . Opowiedz o tym. 
Jak s dzisz, czy Zielona Planeta mo e 
zmieni  swój kolor? 

Ucze :  
wypowiada si  na temat miejsca wyboru smoków, 
opowiada przygod  smoków na Zielonej Planecie, 
zna ró ne sposoby przesy ania pozdrowie , 
samodzielnie uzupe nia pocztówk   o dane 
adresata i pozdrowienia z wakacji, 
poprawnie rozwi zuje proste zadania tekstowe.

Zapoznaj dzieci z komiksem ,Smoki na wakacjach". 
Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat miejsca do którego  
wybra y si  smoki na wakacje. 
Zadaj pytanie: ,,Co to znaczy, e mieszka cy Zielonej Planety 
dbaj  o ni ?".

Smoki na wakacjach

Zapro  dzieci na wirtualny spacer w wyobra ni inspirowany  
muzyk  elektroniczn  (przyk ad: Oxygene 2). Zwró  uwag , 
e b dzie to wprowadzenie do pracy malarskiej ,,Wyprawa  

na bajkow  planet ". 

Elektroniczna muzyka

muzyk  elektroniczn  na CD 
w wykonaniu J.M. Jarre’a 
(przyk ad: Oxygene, Oxygene 2).

 
Pole  przedstawienie farbami sceny inspirowanej fantazj  
wys uchanym fragmentem muzyki elektronicznej. 
Przygotuj wystawk  prac. 
Zach  dzieci do udzielenia krótkich wypowiedzi na temat pracy. 

W wiecie fantazji
35.2 Smoki  

na wakacjach
Porozmawiaj o powodzie dla którego smoki chcia y wys a  
pozdrowienia z wakacji? Pole  dzieciom g o ne przeczytanie 
pocztówki z pozdrowieniami. Omów konstrukcj  pozdrowie . 
Wyja nij poj cia: „adresat”, „nadawca”. 
Zadania od numeru 1 do 2 „ wiczenia z pomys em”, strona 69.

Pozdrowienia z wakacji

kartk  bia ego papieru,  
farby plakatowe,  
p dzle,  
,, wiczenia z pomys em", cz  4.

Pole  samodzielne napisanie pozdrowie  oraz adresu osoby/osób. 
Zwró  uwag  na estetyk  wykonania i poprawn  pisowni . 
Zadanie numer 2 ,, wicze  z pomys em", strona 69. 

Adresowanie pocztówki

Omów inne sposoby wysy ania pozdrowie , za po rednictwem  
telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej. 
Wyja nij poj cia: ,,sms", ,,e-mail". 
Pole  napisanie z pami ci zdania, wed ug instrukcji w zadaniach  
od numeru 3 do 4 ,, wicze  z pomys em", strona 70.

Pozdrowienia

Zapro  dzieci do zabawy z g uchy telefon.  
Zadaniem dzieci jest przekazywanie sobie zadania, które jest  
pozdrowieniem z ....". 

G uchy telefon ,,Nasz elementarz", cz  4, 
strona 72 - 75.

nauczy  si  opowiada  
przygod  ,,Smoków na wakacjach", 
wykonaj zadanie numer 7 ,, wicze  z 
pomys em", strona 71. 

Pole  rozwi zanie zada  tekstowych, wed ug instrukcji zada  
numeru 5,6 i 8, ,, wicze  z pomys em", strona 70-71. Zadania tekstowe
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Powitaj dzieci. Odtwórz piosenk  „Wakacji czas”. 
Zapro  dzieci do obejrzenia zgromadzonych pocztówek, albumów 
przyrodniczych, geograficznych, encyklopedii dla dzieci, 
przewodników turystycznych. 
Pole  znalezienie wybranych miejsc na mapie Polski.

Powitanie
Jakie miejsce na Ziemi chcia by  odwiedzi   
w czasie wakacji? Dlaczego? 
Dlaczego tak bardzo lubimy wakacje?

Ucze :  
wypowiada si  pe nymi zdaniami o tre ci wiersza,  
uwa nie s ucha wskazówek policjanta o zabawach 
i sp dzania wakacji, zna zasady bezpiecznego 
zachowania si  i numery alarmowe, wie, co jest 
przydatne w podró y, piewa poznan  piosenk ,  
pisze poprawnie ortograficznie wyrazy i zdania.

Przeczytaj wiersz N. Usenko ,,Wakacje".  
Pole  okre lenie czynno ci, które dzieci b d  wykonywa   
w  wakacje, a nast pnie utworzenie katalogu zasad bezpiecznego 
sp dzania wakacji. 
Zadanie od numeru 1 do 2 z podr cznika, strona 77.

Wakacje

Zorganizuj spotkanie z policjantem. 
Zach  dzieci do zadawania pyta  o zasadach bezpiecznego 
sp dzania wakacji. 
Przypomnij numery alarmowe. 

Spotkanie z policjantem

albumy przyrodnicze i geograficzne, 
encyklopedie dla dzieci,  
przewodniki po Polsce,  
map  Polski. 

Pole : g o ne przeczytanie przez dzieci zda , podkre lenie w nich 
nazwy miejsc, w których b d  przebywa  dzieci w czasie wakacji, 
napisanie odpowiedzi do pyta , uk adanie i pisanie w zeszycie 
dwóch zda  na temat swoich wakacyjnych planów.  
Zadanie numer 1 ,, wiczenia z pomys em", strona 72.

Wakacyjne plany
35.3 Wakacje

Prze wicz wspólnie z dzie mi pierwsz  zwrotk  i refren  
piosenki ,,Wakacji czas". Piosenka

pocztówki z ró nych miejsc Polski,  
,, wiczenia z pomys em", cz  4.

Zainicjuj swobodne wypowiedzi na temat tego co nale y  
ze sob  zabra  wybieraj c si  w podró . 
Pole  utworzenie ,,niezb dnika turysty". 
Zadanie numer 2 ,, wicze  z pomys em", strona 72. 
Prze wicz ciche czytanie ze zrozumieniem.

Podró

Pole  po czenie fragmentów zda . Nast pnie popro   
o utworzenie rodziny wyrazów od s ów: ,,podró ", ,,baga ", a tak e 
o u o enie i zapisanie zda  z wyrazami: ,,marzenia", przygoda". 
Zadania od numeru 3 do 4 ,, wiczenia z pomys em", strona 73.

Letnie wyra enia

Prze wicz drug  zwrotk  piosenki ,,Wakacji czas".

Druga zwrotka piosenki umie  map  Polski. ,,Nasz elementarz", cz  4,  
strona 76 - 77.

napisz zdania: 
na temat w asnych planów na 
wakacje, a tak e z wyrazami:  
,,marzenia", ,,przygoda", 
napisz pytania do zda .

Pole : 
g o ne przeczytanie zda ,  
u o enie pyta  do zda  i ich przepisanie do zeszytu.

Zadanie
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Powitaj dzieci. 
Za piewaj piosenk  ,,Wakacji czas". Powitanie

Co najmilej wspominasz z tego roku 
szkolnego? Co by o najciekawsze?  
Czy prze y e  w szkole jak  przygod ? 
Opowiedz o tym. 

Ucze :  
wypowiada si  o prze yciach z nauki w szkole, 
wymienia ciekawe momenty z ycia klasy,   
opisuje ulubione zaj cia i czego si  nauczy , 
samodzielnie wykonuje proste zadania 
matematyczne i zwi zane z czytaniem i pisaniem. Zaprezentuj ilustracje z podr cznika. 

Zadaj pytania:   
„Jaki napis towarzyszy uczniom?”, „Co przedstawia ilustracja?”,  
„Jak  uroczysto  szkoln  obchodz  dzieci?”,  
„Co otrzymuj  od wychowawczyni?”.

Pytania

Dokonaj prezentacji klasowego albumu ze zdj ciami, pracami 
plastycznymi, zielnikami, albumami liter i kartami pracy. 
Zainicjuj rozmow  o najciekawszych momentach nauki w szkole  
i zdobytych umiej tno ciach.

Wystawka

album klasowy ze zdj ciami zrobionymi 
w ci gu roku szkolnego,  
teczki z kartami pracy i pracami 
plastycznymi ka dego ucznia.

Pole  wykonanie rysunku o ówkiem z pomoc  linijki na kartce  
w kratk . Zapro  dzieci do wykonania wicze  utrwalaj cych 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Zadania od numeru 1 do 2,  wiczenia z pomys em", strona 74.

Dodawanie  
i odejmowanie 35.4 Do 

zobaczenia 
Pole  wykonanie rysunku pastelami olejnymi na temat: 
,,Co b d  robi  w czasie wakacji?”. 
Stwórz wystawk  prac. 
Popro  ka de dziecko o krótk  wypowied  na temat  pracy.

Praca plastyczna

album liter,  
zielnik,  
zdj cia samodzielnie wykonane 
podczas wycieczek i imprez szkolnych, 
kartk  bia ego papieru,  
pastele olejne,  
,, wiczenia z pomys em" - cz  4.

Pole  rozwi zanie diagramu i uzupe nienie has em zdania,  
a nast pnie zapisanie poprawnie ortograficznie wyrazów  
z dwuznakami. Na zako czenie zadania popro  o policzenie sylab, 
liter i g osek w wyrazach i pisanie z pami ci zda . 
Zadania od numeru 3 do 7 ,, wiczenia z pomys em", strona 74-75.

Zadanie 

Pole  oddanie wypo yczonych ksi ek i podr cznika  
,,Nasz elementarz" - cz  4. Wizyta w bibliotece 

szkolnej

Pole  uporz dkowanie szafek, a nast pnie 
przygotowanie pomocy dydaktycznych do przerwy wakacyjnej. Zadanie praktyczne ,,Nasz elementarz", cz  4, 

strona 78 - 79.
napisz wyrazy z dwuznakami, 
policz i zapisz ilo  sylab, liter  
i g osek. 

Wspólnie z dzie mi za piewaj piosenk  ,,Wakacji czas".

Po egnanie
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Powitaj dzieci. 
 Powitanie Ucze :  

wie jaki strój obowi zuje na uroczysto ci 
zako czenia roku szkolnego, 
poprawnie zachowuje si  w trakcie uroczysto ci, 
przyjmuje postaw  zasadnicz   podczas 
piewania hymnu i wprowadzania sztandarów, 

uwa nie s ucha wypowiedzi Dyrektora i go ci.
Popro  o zaj cie wyznaczonych miejsc.

Zako czenie  
roku szkolnego

Zapro  dzieci na uroczyste zako czenie roku szkolnego. 
Przedstaw harmonogram obowi zuj cy wszystkie dzieci w szkole. Zako czenie  

roku szkolnego

wadectwa uko czenia klasy pierwszej 
dla ka dego ucznia.

Przypomnij o konieczno ci zachowania szacunku  
do wprowadzonych sztandarów i podczas piewania hymnu. Zako czenie  

roku szkolnego 35.5 Zako czenie 
roku szkolnego

Poinformuj o konieczno ci wys uchania ze zrozumieniem 
wyst pienia Dyrektora szko y i zaproszonych go ci. Zako czenie  

roku szkolnego

Przeka  dzieciom wiadectwo uko czenia klasy pierwszej. 

Zako czenie  
roku szkolnego

Zach  dzieci do uwa nego s uchania cz ci artystycznej 
w wykonaniu starszych kole anek i kolegów ze szko y. Zako czenie  

roku szkolnego

Zapro  dzieci do wspólnego piewania piosenki ,,Wakacji czas"  
na zako czenie uroczysto ci z wszystkimi dzie mi ze szko y. Zako czenie  

roku szkolnego

Po egnaj dzieci.

Zako czenie  
roku szkolnego



 W omawianym programie dostrzegam atrakcyjne dla uczniów formy działania
 na każdym etapie zajęć (…) Zaproponowane w scenariuszach zajęcia pozwalają 

na osiąganie celów edukacyjnych poprzez budowanie radosnej i przyjaznej atmosfery 
w grupie, co sprzyja aktywnemu uczeniu się uczniów. (…) Struktura zajęć nie ogranicza 
uczestników (tak nauczyciela, jak i uczniów) do przyjęcia jednego słusznego, sposobu 

ich realizacji, lecz pozostawia możliwość dokonywania modyfikacji poprzez 
rozszerzanie wątków, zastępowanie pewnych treści innymi, itp. Interesującym 

pomysłem są zaproponowane do każdych zajęć pytania HOT, które stymulują myślenie 
uczniów. (…) Podsumowując, obudowę dydaktyczną programu „4ELT innowacyjny 

zintegrowany program nauczania w klasach I-III w Wielkopolsce” uważam za 
propozycję wartościową zarówno dla początkującego nauczyciela, jak i nauczyciela 

doświadczonego, który z pewnością znajdzie w niej wiele cennych inspiracji 
sprzyjających doskonaleniu własnego warsztatu dydaktycznego.

prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Stwierdzam, że opiniowany przeze mnie materiał („4ELT Innowacyjny zintegrowany 
program nauczania w klasach I-III,” którego autorką jest Małgorzata Szukała, wraz 
z obudową dydaktyczną nauczania wczesnoszkolnego stworzoną w projekcie 4ELT) 
jest bardzo dobrą propozycją edukacyjną dla nauczycieli –wychowawców uczących 

w klasach młodszych, dla których rzeczywista integracja jest priorytetem w ich 
codziennej pracy. Jest to także bardzo atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy 

z natury są dociekliwi, kreatywni, myślą niekonwencjonalnie, pod warunkiem jednak, 
że się im na to pozwoli, że stworzy się w szkole, klasie szkolnej przestrzeń do działania, 
doświadczania, eksperymentowania i popełniania błędów. Takie możliwości – zdaniem 

recenzenta – stwarza zarówno „Program 4ELT”, jak i opracowana na jego potrzeby 
obudowa dydaktyczna.

dr Grażyna Rura
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	I.19.5 Globus
	I.20 Dogonić czas
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	I.29.1. Legenda o Lechu Czechu i Rusie
	I.29.2. Flaga godlo i hymn
	I.29.3. Druga dziesiatka
	I.29.4. Wisla
	I.29.5. Krakow
	I.30 Miasta, które warto odwiedzić
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