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WSTĘP
Opracowanie Poradnik metodyczny do Programu Zostań Noblistą, część 2 to kontynuacja propozycji metodycznych, możliwa do wykorzystania przez nauczycieli podczas planowania procesu edukacyjnego w drugim półroczu klasy pierwszej. Strukturę niniejszego opracowania wyznaczają następujące rozdziały: plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, propozycje scenariuszy zajęć z dodatkowymi
materiałami i karty osiągnięć uczniów.
Rozdział I – Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej prezentuje szczegółowy plan zamierzeń
edukacyjnych z przeznaczeniem na każdy miesiąc. Zawiera on niezbędne podstawy do projektowania
sytuacji edukacyjnych, które wytyczają nauczycielowi kierunek działań i przedsięwzięć. Są to: tematyka tygodnia, tematyka dnia, możliwe do wykorzystania środki dydaktyczne, propozycje rozwijanych
inteligencji oraz przewidywane osiągnięcia ucznia. Zaprezentowany plan pracy dydaktyczno-wychowawczej integruje poszczególne kierunki edukacji w ramach bloków tematycznych oraz daje nauczycielowi możliwość zachowania proporcji pomiędzy przekazem wiedzy, umiejętności a rozwijaniem wybranych obszarów inteligencji.
Rozdział II – Propozycja scenariuszy zajęć z dodatkowymi materiałami zawiera dalszy ciąg zintegrowanych tematycznie i merytorycznie propozycji poprowadzenia całodniowych zajęć edukacyjnych.
Opracowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej scenariusze zajęć spełniają oczekiwania
nowoczesnego procesu nauczania, uwzględniającego indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów
w kontekście rozwijanych inteligencji wielorakich. Intencją nauczycieli było podanie ogólnego zarysu
propozycji poprowadzenia zajęć z możliwością wzbogacenia ich i dostosowania do warunków szkolnych, w jakich będzie następować proces wdrażania założeń Programu Zostań Noblistą.
Karty osiągnięć uczniów zamieszczone w ostatniej części niniejszego opracowania – to również
kontynuacja propozycji ewaluacyjnych z pierwszego semestru klasy I, pozwalających ustalić poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia po każdym miesiącu nauki . Karta osiągnięć edukacyjnych ucznia –
szczególnie w klasie I – jest nieocenionym obszarem wiedzy w określeniu tempa indywidualnego rozwoju ucznia w poszczególnych miesiącach oraz rzetelną pomocą w redagowaniu końcowej oceny
osiągnięć szkolnych każdego ucznia.
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz propozycje scenariuszy ułatwią nauczycielowi
planowanie procesu edukacyjnego z wykorzystaniem koncepcji inteligencji wielorakich Howarda
Gardnera. Ponadto staną się również źródłem inspiracji dla nauczyciela do własnych przemyśleń, ciekawszych i bardziej skutecznych rozwiązań metodycznych zarówno w planowaniu, jak i realizacji podjętego przedsięwzięcia.
							

Maria Hawrylak
Urszula Tyluś
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2.

1.

BIAŁO DOOKOŁA

TYGODNIA

REALIZACJI

LUTY

TEMATYKA

TERMIN

Tabela 1

5. JAKA JEST ZIMA – ZIMOWA
WYPRAWA.

4. PLANUJEMY ZIMOWĄ
WYPRAWĘ.

3. DLACZEGO JEST ZIMA?

2. POMAGAMY ZWIERZĘTOM.

1. PROWADZIMY ZIMOWE
OBSERWACJE.

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
klej, szklane naczynie, dwie plastikowe
butelki,, notes, linijka, długopis, ołówek,
nasiona, suszone owoce, produkty
pochodzenia zwierzęcego: smalec,
słonina, , lornetka, lupa, aparat fotograficzny, dyktafon lub inne urządzenie do
nagrywania odgłosów.

termometry: zaokienny i pokojowy,
kalendarz pogody, symbole do zapisania pogody, globus, rozsypanka wyrazowa lub sylabowa: Pomagamy ptakom
zimą, ilustracja Planetarnego Układu
Słonecznego, encyklopedia, teksty do
czytania, wycinanka – tropy zwierząt
leśnych, książka z tropami zwierząt,
kolorowe figury geometryczne

rozpoznaje wybrane ssaki, ptaki
i owady;

pomaga zwierzętom podczas
zimy

dobiera odpowiednie ubranie do
pory roku;

odczytuje wskazania termometru;

prowadzi proste doświadczenia;

stosuje odpowiednie symbole
przedstawiające stan pogody
w danym dniu;

odczytuje dane z wykresu;

obserwuje zmiany w pogodzie,

ilustruje i odczytuje symbole do
kalendarza pogody;

wymienia elementy pogody,

przepisuje i pisze samodzielnie
wyrazy i proste zdania z poznanymi literami;

płynnie czyta proste teksty
z właściwą intonacją;

wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji;

UCZEŃ:

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

1. PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ – SEMESTR II
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2. KALENDARZ URODZIN.

MOJA KOLEŻANKA

3.

1. CZY ZNAMY SIEBIE?

2.

1.

TEMAT DNIA

MÓJ KOLEGA,

TYGODNIA

REALIZACJI

LUTY

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

kontur postaci , lusterka, twarze wyrażające różne emocje, zdjęcie dziecka,
kalendarz urodzin dzieci,

wymienia główne części budowy
ciała człowieka;

UCZEŃ:

zapisuje lub ilustruje prowadzone obserwacje.

wie, jakie są zagrożenia wynikające z kontaktów z dzikimi
zwierzętami;

rozpoznaje napotkane tropy
zwierząt;

planuje wyprawę do lasu w celu
obserwacji;

wyjaśnia zjawisko powstawania
dnia i nocy;

wymienia nazwy planet Układy
Słonecznego;

rozpoznaje i nazywa pokarmy dla
ptaków różnego pochodzenia;

wykonuje prace plastyczne wykorzystując różne techniki;

odmierza produkty sypkie różnymi miarkami;

waży produkty różnymi sposobami;

układa zdanie z rozsypanki wyrazowej;

zwierząt do zimy;

wymienia formy przystosowania

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

MATEMATYCZNO- LOGICZNA,

JĘZYKOWA,

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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TYGODNIA

2.

REALIZACJI

1.

LUTY

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

4. TACY SAMI JAK MY.

3. NASZE WSPÓLNE ZAJĘCIA
I ZABAWY.

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
baloniki, soda, szpilki, świeca, szklany
pojemnik na wodę, lusterka, komputer,
magnetofon.

karta do kalendarza urodzin dziecka,
litery na kartonikach, książki z alfabetem migowym lub niektóre znaki
pokazywane przez nauczyciela, zegar
z różnymi znakami, gry i zabawy dydaktyczne, wycinanka

planuje wspólne zajęcia z kolegą
lub koleżanką.

odczytuje pełne godziny na
zegarze;

rozpoznaje niektóre znaki
z alfabetu Braille’a;

rozpoznaje i wykonuje wybrane
znaki z alfabetu migowego;

samodzielnie wykonuje proste
eksperymenty;

uczestniczy w grach i zabawach
zespołowych;

posługuje się kalendarzem w celu zapisania daty;

posługuje się terminami: I i II
półrocze;

wyjaśnia sposób zapisywania
cyfr rzymskich;

wymienia nazwy miesięcy w kolejności;

mierzy wysokość osób dowolnymi sposobami;

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

-PRZESTRZENNA

WIZUALNO-

-KINESTETYCZNA

CIELESNO-

INTRAPERSONALNA

samodzielnie buduje i zapisuje
zdania;

INTERPERSONALNA

wymienia cechy charakteru
i upodobania kolegów i koleżanek;

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

wyraża emocją mimiką,

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
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2.

1.

SŁAWNE KOBIETY

TYGODNIA

REALIZACJI

MARZEC

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

5. KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ?

4. KIM JEST MOJA MAMA?

3. SŁAWNE KOBIETY KTÓRE
ZNAMY.

2. ZAWODY KOBIET – TRUDNE
ALE CIEKAWE.

1. LUBIMY CZYTAĆ ICH KSIĄŻKI.

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
elementy do naklejania na laurkę dla
mamy: koraliki, bibuła, cekiny, itp., gazety,
mikrofon, komputer, magnetofon.

wiersze M. Konopnickiej, J. Kulmowej,
M. Kownackiej, lektura „Cudaczek –
Wyśmiewaczek”, ilustracja do książki
„Cudaczek – Wyśmiewaczek”, ilustracje
produktów kupowanych w sklepie,
teksty czytane, karteczki z nazwą lub
obrazki przedstawiające osoby pracujących w różnych zawodach, zdjęcia
sławnych kobiet , pary wyrazów typu:
odkrywcy – odkrywają, zagadki dotyczące zawodów sławnych kobiet, wiersz
o mamie” Kto tak potrafi jak ona” A.
Taradyś, wagi, liczmany

wymienia produkty, które kupuje
się na wagę;

waży przedmioty i produkty
różnymi sposobami;

podaje znaczenie słowa „przyszłość”;
wymienia nazwy zawodów; których osoby są celebrytami,

określa, kim jest odkrywca, badacz, wynalazca;

równo mężczyźni jak i kobiety,

wymienia i uzasadnia trudne
zawody, w których pracują za-

planuje organizację imprezy;

dobiera pary wyrazów oznaczających zawód i czynność, którą
ta osoba wykonuje;

układa i zapisuje proste wypowiedzi: życzenia;

przepisuje i pisze starannie
z pamięci i ze słuchu;

stara się znaleźć rozwiązanie
w trudnych sytuacjach (zmienić
Cudaczka – Wyśmiewaczka);

ocenia postępowanie osób
i postaci fikcyjnych;

UCZEŃ:
wypowiada się na temat wysłuchanych wierszy, lektury i innych
tekstów;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA,

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA,

INTRAPERSONALNA-

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2.

1.

PRZEDWIOŚNIE

TYGODNIA

REALIZACJI

MARZEC

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

5. SZUKAMY ŚLADÓW ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ WIOSNY.

4. WIOSENNE PORZĄDKI.

3. CO Z TĄ WIOSNĄ?

2. WIOSENNE EKSPERYMENTY.

1. CO SIĘ ZMIENIA W PRZYRODZIE?

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
wata, plastelina, gałązki, nasiona

wiersze: M. Terlikowskiej „Przedwiośnie”,
M. Konopnickiej „W naszym ogródeczku”,
teksty czytanek, podręcznik, wycinanka,
rozsypanka literowa wyrazów zawierających głoskę „ś”, karta obserwacji
przyrody

MATEMATYCZNO-LOGICZNA
INTERPERSONALNA
INTRAPERSONALNA
CIELESNO-KINESTETYCZNA

czyta wyrazy i zdania z poznanymi literami;
układa wyrazy i zdania z rozsypanki sylabowej;

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

układa i pisze wyrazy i zadania
z poznanymi literami;

UCZEŃ:

aktywnie i świadomie uczestniczy w organizowaniu imprez
szkolnych.

docenia rangę każdego wykonywanego zawodu;

wykonuje ciekawe, staranne
prace plastyczne w podanej
technice;

określa czynności wykonywane
w wybranej pracy;

naśladuje czynności wykonywane przez ludzi pracujących
w różnych zawodach;

odgrywa scenki rodzajowe typu:
zawody sportowe, nagrywanie
filmu, recital piosenki itd.;

rozwiązuje proste zadania tekstowe;

przelicza elementy w zakresie 13;

sprawnie dodaje i odejmuje
w zakresie 10;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
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TEMATYKA

TYGODNIA

2.

TERMIN

REALIZACJI

1.

cd. Tabela 1

3.

TEMAT DNIA

rzeżuchy, fasoli, cebule, 4 doniczki, 3
podstawki, dwa szklane pojemniki, gaza,
gumki, noże od sztućców, deska do
krojenia, talerz, ścierka, fartuszek, czepek na głowę, pokrojony chleb, masło,
pokrojona wędlina, nowalijki, worki do
segregacji śmieci, notatnik, miarka, lupa,
lornetka.

segreguje odpady;

wypowiada się na temat szkodliwości wypalania traw;

właściwie używa narzędzi podczas wykonywania kanapek
z nowalijkami;

wymienia nazwy wiosennych
warzyw – nowalijek;

zapisuje dowolnym sposobem
obserwacje w dzienniczku,

- wykonuje proste eksperymenty
i dokonuje ich obserwacji;

mierzy dowolnymi sposobami
odległość;

zaznacza wyniki rozwiązania na
osi liczbowej;

układa proste zadania tekstowe;

rozwiązuje zadania tekstowe;

wykonuje działania dodawania
i odejmowania w zakresie 14;

wykonuje sprawnie działania
dodawania i odejmowania w zakresie 10;

sporządza dowolnymi sposobami
notatki z obserwacji przyrody;

wypowiada się na temat zmian
zachodzących w okresie przedwiośnia;

wyjaśnia pojęcie „przedwiośnie”;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA,

WIZUALNO-PRZESTRZENNA,

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2. ACH, TEN WIATR!

5. WITAMY WIOSNĘ!

4. W MARCU MOŻE BYĆ PIĘKNIE.

3. WCIĄŻ PADA I PADA.

1. OBSERWUJEMY POGODĘ.

3.

WIOSNA

2.

1.

TEMAT DNIA

NADCHODZI

TYGODNIA

REALIZACJI

MARZEC

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

Materiały i narzędzia:
papier, patyczek, mały gwóźdź, plastelina, słoma, bibuła, komputer, magnetofon.

kalendarz pogody, wykres stanu pogody
na przełomie lutego i marca, logogryf,
ilustracje ukazujące pożyteczne znaczenie wiatru: łany zboża, żaglówka,
wiatrak, latawiec; zdjęcia ukazujące
niszczycielską siłę wiatru, wiersze J.
Kulmowej „Kiedy pada”, „Wiatr północny” , „Kotki Marcowe”, „Zimno – ciepło”
oraz „W marcu” Ireny Suchorzewskiej,
„Wiosna idzie!” Ewy Szelburg-Zarembiny, „Powitanie wiosny” M. Konopnickiej,
termometr zaokienny

wymienia rodzaje wiatru;

wyjaśnia pojęcie „wiatr”;

odczytuje wskazania temperatury na termometrach;

przelicza elementy w zakresie 15
do przodu i wspak;

wprowadza dane z kalendarza na
wykres;

analizuje dane zawarte w kalendarzu pogody;

odtwarza z pamięci wiersz
o wiośnie;

łączy obrazek z pierwszą sylabą
podpisu tego obrazka;

przewiduje skutki nieodpowiedniego postępowania i dalszy ciąg
wydarzeń;

ilustruje ruchem słuchane utwory literackie;

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA

INTERPERSONALNA

wyszukuje w tekście wyrazy
z podanymi litrami;
wypowiada się na temat piękna
utworów literackich;

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

wypowiada się na temat wysłuchanych tekstów i obrazków;

UCZEŃ:

posługuje się odkurzaczem podczas sprzątania.

wymienia części odkurzacza;

wymienia czynności porządkowe
wykonywane wiosną na dworze;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
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5. KTO ZAOBSERWOWAŁ NAJWIĘCEJ?

4. KOLOROWE JAK TĘCZA.

3. KIEDY SŁOŃCE MOCNIEJ
GRZEJE…

2. WSTAWAĆ ŚPIOCHY!

ROŚLIN I ZWIERZĄT

3.

1. PTASIE ZWYCZAJE.

2.

1.

TEMAT DNIA

WIOSNA W ŚWIECIE

TYGODNIA

REALIZACJI

MARZEC

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

Materiały i narzędzia:
komputer, magnetofon.

nagrania ptasich głosów, tabela „wykreślanka”, czytanki, zdjęcia pierwszych
wiosennych kwiatów, zagadki o wiośnie,
kolorowanki – kolorowe ptaki i wiosenne kwiaty

wiersze M. Konopnickiej „Nasza czarna
jaskółeczka”, C. Janczarskiego „Koncert szpaka”, W. Broniewskiego „Pierwiosnek”, historyjka obrazkowa: „Od
gniazdka do ptaszka”, ilustracje ptaków,

pisze z pamięci i przepisuje wyrazy i zdania;

zapisuje samodzielnie tytuły;

nadaje tytuły obrazkom w historyjce obrazkowej;

ustala kolejność wydarzeń i opowiada historyjkę obrazkową;

rozróżnia wybrane krzewy
i drzewa;

rozpoznaje i nazywa pierwsze
wiosenne kwiaty;

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA

INTERPERSONALNA

rozpoznaje i nazywa ptaki pozostające u nas całą zimę;
rozpoznaje zwierzęta przesypiające zimę;

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

wymienia ptaki przylatujące na
wiosnę;

UCZEŃ:

naśladuje odgłosy otoczenia.

rozpoznaje kolory i piękno
w otoczeniu;

wykonuje prace techniczne zgodnie z podana instrukcją;

śpiewa piosenki z repertuaru
dziecięcego;

wypowiada się na temat znaczenia deszczu;

wymienia sposoby zachowania
się, w chwili zagrożenia silnym
wiatrem;

wypowiada się na temat zagrożeń ze strony silnego wiatru;

wylicza pożyteczne znaczenie
wiatru;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
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2.

1.

KWIECIEŃ

WIELKANOC

TYGODNIA

REALIZACJI

MARZEC/

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

3. PRIMA APRILIS, LANY PONIEDZIAŁEK I INNE WIOSENNE
ZWYCZAJE LUDOWE.

2. ŚNIADANIE WIELKANOCNE.

Materiały i narzędzia:
nożyczki, klej, farby, kredki, flamastry,
papier kolorowy, produkty spożywcze
na śniadanie wielkanocne, deseczki,
talerzyki, nożyki, fartuszki, miseczki,
ściereczki, obrusy.
komputer, drukarka, internet, tablica
interaktywna.

sylwety zajączków z działaniami matematycznymi i literami na korpusach,
kartki z wyrazami kojarzącymi się
z Wielkanocą, zdjęcia symboli wielkanocnych, nagranie „Taniec kurcząt
w skorupkach” Modesta Musorgskiego,
kłębek włóczki, szablon dużego jajka
wyciętego z kolorowego kartonu, teksty
wierszyków i piosenki, opaska na oczy,
historyjki obrazkowe „Na wiejskim
podwórku”, puzzle, wycinanka, zeszyty
pracy domowej

1. NADSZEDŁ CZAS WIELKANOCY.

CIELESNO-KINESTETYCZNA
porównuje liczebność zbiorów;

umie zapamiętać krótka rymowankę o tematyce wielkanocnej;

zna zwyczaje i symbole Wielkanocne;

umie wyciąć elementy palmy
wielkanocnej wg wzoru z papieru
kolorowego i skomponować
pracę;

potrafi podać słowa, które kojarzą się z Wielkanocą;

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

INTRAPERSONALNA
zna figury geometryczne;

oblicza działania matematyczne
z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 17;

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

układa sylwety wg wzrastającej
liczby wyników rozwiązywanych
zadań;

UCZEŃ:

rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.

wykonuje działania dodawania
i odejmowania w zakresie 16 bez
przekroczenia progu dziesiątkowego;

recytuje z pamięci poznane
wiersze;

czyta poprawnie i z właściwą
intonacją wyrazy i zdania z poznanymi literami;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

3.

TEMAT DNIA

15
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2.

1.

W KOSMOSIE

NASZA PLANETA

TYGODNIA

REALIZACJI

KWIECIEŃ

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

3. CZY NA KSIĘŻYCU NAPRAWDĘ
MIESZKA PAN TWARDOWSKI?

2. CO WIEMY O NASZEJ PLANECIE? KIM BYŁ MIKOŁAJ KOPERNIK?

1. WYCIECZKA W KOSMOS.

3.

TEMAT DNIA

zdjęcia planet, Kosmosu (Grafika Google), tekst piosenki „Misja w kosmosie”
muz. Darius Gall, sł. Daria Druzgała
(YOU TUBE.com), tekst z lukami pt.
„Błękitna planeta”, teksty wierszyków,
zdjęcia obrazów, przedstawiających
Mikołaja Kopernika (Grafika Google),

umie wykonać kompozycję
plastyczną z elementami ABSTRAKCJI;

rozwiązuje zadania tekstowe
dostosowane stopniem trudności do indywidualnych predyspozycji;

UCZEŃ:

potrafi skomponować akompaniament na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych.

uważnie słucha piosenek i wierszy;

czyta proste zdania;

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi;

zna wygląd, nazwę i brzmienie
litery „Ż”, potrafi wskazać ją
w imieniu, rozpoznaje ją w tekście drukowanym, składa imię
z literą „Ż” z rozsypanki literowej, wie, że „Ż” jest spółgłoską,
wie, że istnieje dwuznak, który
brzmi tak samo jak „Ż”;

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;

zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi;

dobiera podpis do obrazka;

umie ułożyć obrazek w całość,
omówić co przedstawia;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA,

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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TEMATYKA

TYGODNIA

2.

TERMIN

REALIZACJI

1.

cd. Tabela 1

8. TRZEJ KOSMICI.

7. CZYM LUDZIE LATAJĄ DZISIAJ,
A CZYM LATALI DAWNIEJ?

6. CZARNE DZIURY, CZYLI CIEKAWOSTKI KOSMICZNE… CZY
ISTNIEJĄ UFOLUDKI?

5. MIROSŁAW HERMASZEWSKIPIERWSZY POLSKI KOSMONAUTA.

4. A PLANETY SZALEJĄ… UKŁAD
SŁONECZNY.

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
plastelina, czarne kartony, błyszczący
papier kolorowy, klej, nożyczki, , pudełka po butach, bibuła karbowana: czarna
i granatowa, ,piłki, , klej, kredki, komputer, tablica interaktywna.

wyrazy o tematyce KOSMOS” i „ZIEMIA”, duże figury geometryczne wycięte
z kartonu, film edukacyjny lub prezentacja multimedialna - „NASZA PLANETA
ZIEMIA”, sylwety postaci do teatru cieni,
dowolny podkład muzyczny do teatru
cieni, fiszki zadaniowe, pomoce do
ćwiczeń równoważnych, zdjęcie – gen.
Mirosława Hermaszewskiego,
Internet, sylwety planet z wycinanki

zna wygląd, nazwę i brzmienie
dwuznaku „dz”, potrafi wskazać
go w wyrazach, rozpoznaje go
w tekście drukowanym, składa

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;

zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi;

dobiera podpis do obrazka;

umie zapamiętać krótką rymowankę o tematyce kosmicznej;

zna nazwy ośmiu planet układu
słonecznego i wymienia je;

umie na podstawie pokazu
i ustnego polecenia wykonać
z plasteliny płaski model Ziemi;

umie wyciąć elementy potrzebne
do wykonania pracy: planety,
gwiazdki wg wzoru i skomponować pracę;

potrafi podać słowa, które kojarzą się z Kosmosem;

rozpoznaje figury geometryczne;

oblicza działania matematyczne
z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 10,
20, 50;

wie jak wygląda: rakieta, wahadłowiec, samolot dwupłatowy,
samolot odrzutowy.

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2.

1.

NA WSI I W MIEŚCIE

TYGODNIA

REALIZACJI

KWIECIEŃ

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

oblicza działania matematyczne
z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 20,
rozwiązuje, układa i przekształca zadania z treścią w znanym
zakresie;
Materiały i narzędzia:
kartony, ołówki miękkie do szkicowania, gumki, kredki, farby, klej, nożyczki,

5. WARSZAWA, NASZA STOLICA.

4. OBRAZY I KRAJOBRAZY W MIEŚCIE – MUZEA, KINA, TEATRY,
BASENY, ZABYTKI.

3. POZNAJEMY MIASTO.

2. OBRAZY I KRAJOBRAZY NA
WSI – SADY, POLA, ŁĄKI, LASY.

wycinanka, fiszki zadaniowe, płaski
model bloku z zadaniami w okienkach,
herb Warszawy, obraz pomnika Syrenki
Warszawskiej, wiersz J. Tuwima:
„Warszawa”, piosenki o zwierzętach,
tekst „W gospodarstwie”, wiersz
W. Chotomskiej „Co słychać na wsi?”,
kolorowe nakrywki do budowania
modelu wyrazu, wzór ortogramu „ch”;
zeszyty prac domowych, przybory gimnastyczne

1. W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM.

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA

INTERPERSONALNA
wykonuje wycinanki o zróżnicowanym stopniu trudności;
potrafi bawić się z innymi dziećmi przy muzyce;

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

nazywa i rozpoznaje zwierzęta
w gospodarstwie wiejskim;

UCZEŃ:

umie odtwarzać z pamięci wiersze i piosenki.

umie słuchać uważnie czytany
przez nauczyciela tekst;

umie zapisać proste zdania do
zeszytu i uzupełnić tekst z lukami;

czyta proste zdania;

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi;

wyrazy z dwuznakiem „dz”
z rozsypanki literowej i sylabowej, wie, że „dz” dwuznak złożony z dwóch spółgłosek;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

3.

TEMAT DNIA
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TEMATYKA

TYGODNIA

2.

TERMIN

REALIZACJI

1.

cd. Tabela 1

3.

TEMAT DNIA

papier kolorowy, tablica interaktywna, laptop, Internet, zeszyty w linie
i w kratkę.

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;

zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi

wie, ze stolicą Polski jest Warszawa;

rozumie pojęcie stolicy;

wie jakie są ważne budowle
(m.in. zabytki) w znanych sobie
miastach;

rozpoznaje na obrazkach największe miasta Polski, dobiera
podpisy do obrazków;

zna miasta z najbliższej okolicy,
wie jakie można znaleźć tam
ciekawe miejsca;

wie co otrzymujemy dzięki hodowli zwierząt;

umie zapamiętać krótką piosenkę o kotku i ułożyć do niej akompaniament perkusyjny;

stosuje określenia: z prawej,
z lewej strony;

wie jakie prace wykonywało się
kiedyś w domu wiejskim: pieczenie chleba, wyrabianie masła,
itp.;

potrafi podać słowa, które kojarzą się z gospodarstwem wiejskim i z miastem;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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1. „Jeszcze Polska nie zginęła…”.
2. SYMBOLE NARODOWE.

2.

POLSKA, TO MOJA

OJCZYZNA!

1.

KWIECIEŃ/MAJ

5. ZAGADKI MUZYCZNE.

4. MOJA OJCZYZNA – CO TO
JEST PATRIOTYZM?

3. MAJOWE ŚWIĘTA.

3.

TYGODNIA

REALIZACJI

TEMAT DNIA

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

Materiały i narzędzia:
białe i czerwone kartki xero, klej, nożyczki, patyczki do szaszłyków tablica
interaktywna, laptop.

wiersz Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”, flaga Polski, nagranie Hymnu
państwowego, przybory gimnastyczne,
wiersz Z. Jerzyny „ To jest Polska”
Internet

oblicza działania matematyczne

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

rozumie treść zadania z treścią,
rozwiązuje zadanie tekstowe,
zapisuje rozwiązanie i odpowiedź;
układa treść prostych zadań
tekstowych;

INTRAPERSONALNA

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

zna symbole narodowe;

wie, jak nazywa się kraj, w którym
mieszka, województwo i miejscowość;

UCZEŃ:

wykazuje się odpowiednią sprawnością fizyczną podczas planowanych ćwiczeń.

hoduje aksamitki;

potrafi pracować z komputerem;

czyta proste zdania;

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi;

zna wygląd, nazwę i brzmienie
ortogramu „ch”, potrafi wskazać
go w wyrazach, rozpoznaje go
w tekście drukowanym i pisanym,
składa wyrazy z ortogramem „ch”
z rozsypanki literowej i sylabowej, wie, że „ch” dwuznak złożony
z dwóch spółgłosek, wie , że
w języku polskim istnieje również
inny zapis tej głoski”h”;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
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TEMATYKA

TYGODNIA

2.

TERMIN

REALIZACJI

1.

cd. Tabela 1

3.

TEMAT DNIA

zna wygląd, nazwę i brzmienie
dwuznaku „cz” i „dź”, potrafi wskazać go w wyrazach, rozpoznaje
go w tekście drukowanym, składa
wyrazy z dwuznakiem „cz” i „dź”
z rozsypanki literowej i sylabowej,
wie, że „cz” i „dź” to dwuznak
złożony z dwóch spółgłosek;

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;

zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi;

dobiera podpisy do obrazków;

umie ułożyć obrazek w całość,
omówić co przedstawia;

umie śpiewać Hymn Polski (więcej niż 1 zwrotkę);

umie zapamiętać krótka rymowankę o tematyce patriotycznej;

rozumie, co znaczy słowo: PATRIOTYZM;

zna tańce narodowe, potrafi
zatańczyć krok podstawowy
poloneza;

potrafi podać wyrazy, które kojarzą się z tematem Ojczyzna;

umie odmierzać odległość linijką;

z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 20,

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2.

1.

PRZYRODĘ

PODGLĄDAMY

TYGODNIA

REALIZACJI

MAJ

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

5. GOŚĆ Z LASU…

4. CZY MOGĘ ZOSTAĆ EKOLOGIEM?

3. CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE –
JAK POWSTAJE RZEKA?

2. OBRAZY I KRAJOBRAZY… PO
CO CHRONIMY PRZYRODĘ?

Materiały i narzędzia:
bibuła karbowana – różne kolory, klej,
zeszyty w linie i w kratkę, dżemy, powidła, marmolady, kompoty, tablica interaktywna, laptop

rozsypanki literowe, wzór „dż, słoiczki
z etykietami przetworów owocowowarzywnych, kartki z nazwami owoców,
kolorowe nakrywki do układania modeli
wyrazów, kartki z wyrazami z „dż”, tekst
piosenki; „Ach Lubelskie...”, kolorowanki
z obrazkami roślin i zwierząt chronionych, wiersz „Rada Jurka”, tekst legendy
o narodzinach Wisły, tekst piosenki
„Ziemia, wyspa zielona”, Internet, piłki

1. ACH LUBELSKIE… Z PRZYRODĄ
NA TY!

bierze aktywny udział w akcjach
ekologicznych np. Sprzątanie
świata;

zna różne formy ochrony przyrody (park krajobrazowy, rezerwat, pomnik przyrody, rośliny
i zwierzęta chronione),

umie dostrzegać pozytywny
i negatywny wpływ człowieka
na kształtowanie środowiska,

jest wrażliwy na piękno przyrody
i czuje poczucie więzi z naturą,

potrafi obserwować różne gatunki roślin w ich naturalnym
środowisku,

jest spostrzegawczy i umiejętnie
prowadzi obserwacje,

rozpoznaje pospolite i chronione
gatunki roślin i zwierząt, występujące w naszym regionie;

UCZEŃ:

pamięta o przyjęciu pozycji zasadniczej podczas śpiewania hymnu.

czyta ze zrozumieniem proste
polecenia i teksty, umie je opowiedzieć;

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi,
potrafi zapisać i przepisać tekst;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

3.

TEMAT DNIA

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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TEMATYKA

TYGODNIA

2.

TERMIN

REALIZACJI

1.

cd. Tabela 1

3.

TEMAT DNIA

zna wygląd, nazwę i brzmienie
dwuznaku „dż”, potrafi wskazać
go w wyrazach, rozpoznaje go
w tekście drukowanym, składa
wyrazy z dwuznakiem „dż”

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;

oblicza działania matematyczne
z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 20,
układa, rozwiązuje zadania tekstowe;

posiada umiejętność współpracy
w zespole oraz akceptację innych;

posiada wiedzę o historii i kulturze naszego regionu, stale ją
poszerza;

wie jaki charakter ma Lubelszczyzna i jakie zakłady przetwarzające
jej bogactwa można znaleźć na
terenie województwa;

rozumie konieczność prawidłowego odżywiania poprzez jedzenie owoców i warzyw;

jest odpowiedzialny za stan najbliższej przyrody;

rozumie konieczność ochrony
przyrody żywej i nieożywionej;

zna członków organizacji i instytucji zajmujących się ochroną
przyrody;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2.

1.

ZWIEDZAMY ŚWIAT

TYGODNIA

REALIZACJI

MAJ

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

10. ZORGANIZOWANIE WYSTAWY „PIĘKNA NASZA POLSKA
CAŁA”.

9. WYCIECZKI POMAPIE – PODRÓŻE NASZYCH MARZEŃ.

8. NASI ZAGRANICZNI SĄSIEDZI.

7. WŚRÓD POLSKICH ŁĄK I PÓL.

6. WYŻYNY I NIZINY W POLSCE.

5. PŁYWAMY PO JEZIORACH
POJEZIERZA.

4. JEDZIEMY W GÓRY.

3. ZWIEDZAMY WYBRZEŻE POLSKI.

2. PIĘKNA NASZA POLSKA
CAŁA…

1. WYJAZD EDUKACYJNY DO
BAŁTOWA.

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
kredki, kartony rysunkowe, plastelina,
ramka z tektury, niebieska folia, klej,
nożyczki, papier kolorowy, markery
czarne, linka do wiązania węzłów
żeglarskich, żółta i zielona bibuła lub
tkanina, tablica interaktywna, laptop.

mapa Polski, mapa świata, obrazy przedstawiające różne regiony naszego kraju
i wybrane miejsca za granicą, przybory
gimnastyczne, rozsypanki sylabowe,
zdjęcia lub obrazy gór, morza, jezior, łąk,
pól, fiszki zadaniowe, piosenki szanty,
wiersz D. Gellner „Wiatr na plaży”,
„pirackie” rekwizyty, piosenka „W murowanej piwnicy”, różne rodzaje pieczywa,
zdjęcia i fotografie z podróży rodzinnych,kartki z pozdrowieniami w różnych
językach, piosenki Cezarego Cesarza.
Internet, , prezentacja multimedialna
o ciekawych miejscach na świecie

oblicza działania matematyczne
z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 20,
rozwiązuje, układa i przekształca
zadania tekstowe;

porównuje liczebność zbiorów;

sprawnie posługuje się nożyczkami (wykonało wybraną flagę
techniką wycinania z papieru);

potrafi opowiedzieć w kilku
zdaniach o poznanym kraju (jego
atrakcjach, charakterystycznych
cechach, legendach itp.);

zna nazwy niektórych miast
w Unii europejskiej;

potrafi wskazać na mapie państwa, które graniczą z Polską
i odczytać ich nazwy;

wiąże słowo z gestem, przestrzega ustalonych w zabawie reguł;

aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach;

UCZEŃ:

czyta proste zdania.

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi;

z rozsypanki literowej i sylabowej,
wie, że „dż” to dwuznak złożony
z dwóch spółgłosek;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2.

1.

I MÓJ TATA

MOJA MAMA

TYGODNIA

REALIZACJI

MAJ

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

5. RODZINNE DRZEWO. ZAJĘCIA
OTWARTE Z RODZICAMI.

4. JAKIE INNE ZNAMY MAMY?

3. GDZIE PRACUJĄ MOI RODZICE?

2. PREZENT DLA MAMY I TATY.
SPOTKANIE Z RODZICAMI.

1. MOJA MAMA I MÓJ TATA.

3.

TEMAT DNIA

obrazy osób wykonujących różne zawody, wiersze: „Rodzice”, „Zwierzęce
mamy”, piosenki: „Chociaż mało mamy
lat”, „Choć mam raczki małe”, „Piosenka
dla mamy i taty”, teksty zadań z treścią,
tablica multimedialna, , Internet, prezentacja multimedialna pod tytułem „Ja
i moja rodzina” ,zdjęcia rodziców, tekst
przedstawienia dla rodziców

oblicza działania matematyczne
z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 20;

układa życzenia;

układa krótkie zdania;

wypowiada się całymi zdaniami;

śpiewa poznaną piosenkę;

wykonuje prawidłowo pracę
plastyczną;

stosuje w odpowiednim kontekście słowa: murarz, ogrodnik,
gospodyni domowa, agent ubezpieczeniowy, biznesmen, budowlaniec, nauczyciel, informatyk itp.;

UCZEŃ:

czyta proste zdania.

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi;

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;

zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi;

samodzielnie podpisuje obrazki;

umie ułożyć obrazek w całość,
omówić co przedstawia;

umie zapamiętać powitania
w różnych językach;

rozpoznaje różne rodzaje krajobrazów Polski;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2.

1.

DZIEŃ DZIECKA

MIĘDZYNARODOWY

TYGODNIA

REALIZACJI

CZERWIEC

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

3. CO TO JEST WOLONTARIAT –
POMAGAMY INNYM.

2. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ.

1. FESTYN RODZINNY.

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
kartony, kredki, flamastry, kleje, nożyczki, pędzle, farby, duże, kolorowe
brystole

chusta KLANZY, piłki, worki do biegania, puzzle XXL pt. „Dzieci świata”, rozsypanka wyrazowa

Materiały i narzędzia:
kalka techniczna, czarne flamastry,
kartony A4 i A3, kolorowe kartki xero,
flamastry, farby, klej, nożyczki, bibuła
karbowana, kredki, wata, kolorowe
ozdoby do bransoletek, zszywacz,
laptop.

umie wyciąć elementy i skomponować obraz na temat „Wszystkie
dzieci nasze są...”

rozumie swoje prawa i obowiązki
jako dziecka;

INTRAPERSONALNA
oblicza działania matematyczne
z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 20, rozwiązuje i układa rozmaite zadania
tekstowe;

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

wie co to jest wolontariat;

wie i rozumie, że nie wszystkie
dzieci na świecie są szczęśliwe;

UCZEŃ:

czyta proste zdania.

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi;

zgodnie bawi się z innymi dziećmi,
ale również z dorosłymi;

zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi

umie zapamiętać krótka rymowankę i powiedzieć ją z odpowiednią intonacją;

rozumie znaczenie słowa SZACUNEK w odniesieniu do rodziców;

potrafi podać słowa, które kojarzą
się z Rodziną;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
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2.

1.

ZABAWA W TEATR

TYGODNIA

REALIZACJI

CZERWIEC

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

5. TEATR LALKOWY.

4. OPERA.

3. BALET – TANECZNY TEATR.

2. WYJAZD EDUKACYJNY DO
TEATRU LUB FILHARMONII.

1. W TEATRZE LUB W FILHARMONII.

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
kartony, kredki, flamastry, kleje nożyczki, pędzle, farby, duże kartony, papier
pakowy, tablica interaktywna, laptop.

oblicza działania matematyczne

wie, w jaki sposób ćwiczyć dykcję;

INTERPERSONALNA

rozumie, ze poprawna wymowa
jest potrzebna w celu prawidłowego komunikowania się z innymi
ludźmi;

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE

wie i rozumie, jaka jest specyfika
pracy aktora;

UCZEŃ:

czyta proste zdania, układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi;

poznaje zasady gier i zabaw
w jakie bawią się dzieci z innych
państw,

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;

zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi;

dobiera podpis do obrazka;

umie ułożyć obrazek w całość,
omówić co przedstawia;

z ciekawością słucha informacji
o życiu dzieci w innych krajach,
z zainteresowaniem ogląda obrazy, przedstawiające życie dzieci;

umie zapamiętać piosenkę i zaśpiewać ją;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
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TEMATYKA

TYGODNIA

2.

TERMIN

REALIZACJI

1.

cd. Tabela 1

3.

TEMAT DNIA

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;

zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi;

dobiera podpisy do odpowiednich
obrazków;

umie prawidłowo zachowywać
się w teatrze podczas spektaklu
i antraktu;

umie świadomie kontrolować
reakcje swojego ciała, potrafi
przezwyciężać tremę;

rozwija pamięć, fantazję, wyobraźnię;

z ciekawością słucha informacji
o powstaniu teatru na świecie;

rozpoznawanie różnych rodzajów
głosu ludzkiego;

umie zapamiętać piosenkę i zaśpiewać ją;

umie wyciąć elementy i pomóc
w wykonaniu dekoracji do przedstawienia teatralnego, potrafi
malować farbami na dużym
formacie;

rozumie swoje prawa i obowiązki
jako dziecka;

z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 20, rozwiązuje i układa rozmaite zadania
tekstowe;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2.

1.

WAKACJE

BEZPIECZNE

TYGODNIA

REALIZACJI

CZERWIEC

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

4. BEZPIECZNE WAKACJE NAD
WODĄ, W GÓRACH, W LESIE,
PODCZAS ZWIEDZANIA ZABYTKÓW ORAZ GDY SPĘDZAMY
CZAS (SAMI) W DOMU.

3. ROZMOWY O WAKACJACH ZE
STRAŻAKIEM.

2. ROZMOWY O WAKACJACH
Z LEKARZEM.

1. ROZMOWY O WAKACJACH
Z POLICJANTEM.

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
kartony format A4 i A3, kredki, flamastry, kleje, nożyczki, pędzle, farby, duże
kartony, bandaże, plastry, tablica interaktywna, laptop, , apteczka.

domowe, ulubione misie, biała i czerwona chorągiewka, kartki z numerami
alarmowymi, rowerowy kask ochronny,
wiersz W. Chotomskiej „Gdy zamierzasz
przejść przez ulicę, zeszyty w linie
i w kratkę, Książka Cz. Janczarskiego
„Jak Wojtek został strażakiem”
Regulamin wyjazdu na basen, Internet

wie jakie wykonać czynności
ratownicze w razie nieobecności
osób dorosłych.;

zna i respektuje podstawowe
zasady w ruchu drogowym;

rozumie, że w kontaktach z osobami dorosłymi musi umieć
odmawiać w sytuacjach zagrażających jego bezpieczeństwu;

wie jak prawidłowo zareagować
w razie pożaru, powodzi, huraganu, burzy oraz w sytuacjach
nietypowych takich jak zagubienie się w lesie lub w mieście;

rozumie, ze poprawna wymowa
jest potrzebna w celu prawidłowego komunikowania się z innymi ludźmi;

wie i rozumie, jakie mogą grozić
mu niebezpieczeństwa podczas
zabaw w wodzie, spotkania
z psem, nieprawidłowego poruszania się po drodze, w kontakcie
z urządzeniami mechanicznymi
(maszynami rolniczymi);

UCZEŃ:

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi,
czyta proste zdania.

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

INTRAPERSONALNA,

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2.

1.

KLASIE?

W PIERWSZEJ

JAK MINĄŁ ROK

TYGODNIA

REALIZACJI

CZERWIEC

TEMATYKA

TERMIN

cd. Tabela 1

3. ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY.

2. JESTEŚMY MILI I GRZECZNI.

1. WAKACJE CORAZ BLIŻEJ!

3.

TEMAT DNIA

piramida żywieniowa, fragm. książki M.
Jaworczakowej „Jacek, Wacek i Pankracek”, strój gimnastyczny, ubrania dzieci,
piosenka „Niech żyją wakacje”, stroje do
przedstawienia, film: „Podróż za jeden
uśmiech” - Stanisława Jędryki, tekst

rozumie czego powinno się jeszcze

wie i rozumie jakie osiągnęło
wyniki nauczania;

potrafi dokonać autorefleksji na
temat swego zachowania; przedstawienia

umie dokonać samooceny swojej
pracy w minionym roku szkolnym;

UCZEŃ:

potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi,
czyta proste zdania.

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;

zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi;

zna numery alarmowe;

umie świadomie kontrolować
reakcje swojego ciało, umie
przezwyciężyć strach;

rozwija pamięć, fantazję, wyobraźnię;

z ciekawością słucha informacji
o bezpieczeństwie podczas wakacji;

umie zapamiętać piosenkę i zaśpiewać ją;

oblicza działania matematyczne
z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 20,
rozwiązuje i układa rozmaite
zadania tekstowe;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

INTRAPERSONALNA,

INTERPERSONALNA

MATEMATYCZNO-LOGICZNA

JĘZYKOWA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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TEMATYKA

TYGODNIA

2.

TERMIN

REALIZACJI

1.

cd. Tabela 1

3.

TEMAT DNIA

Materiały i narzędzia:
kartony, karton A1, kredki, flamastry,
kleje nożyczki, pędzle, farby, zastawa
stołowa, sztućce, serwetki, obrusy, produkty do przygotowania kanapek,
tablica interaktywna, laptop.

”PIerwszaki na wakacjach.”
Internet

zgodnie bawi się z innymi dziećmi;
potrafi odczytać tekst napisany
literami drukowanymi i pisanymi,
czyta proste zdania.

wie, że konieczne jest dbanie
o własną higienę;
rozwija pamięć, fantazję, wyobraźnię;
umie świadomie kontrolować
reakcje swojego ciała, potrafi
przezwyciężać tremę;
umie prawidłowo zachowywać się
w różnych sytuacjach i miejscach;
zgodnie współdziała podczas
pracy z innymi dziećmi;

rozumie zasady prawidłowego
odżywiania się dzieci,

z ciekawością słucha informacji
o nowych rzeczach;

umie zapamiętać piosenkę
i zaśpiewać ją;

umie wyciąć elementy i pomóc
w wykonaniu dekoracji do przedstawienia teatralnego, potrafi
malować farbami na dużym
formacie;

oblicza działania matematyczne
z zastosowaniem dodawania
i odejmowania w zakresie 20,
rozwiązuje i układa rozmaite
zadania tekstowe;

nauczyć, co sprawia mu trudności;

5.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

MATERIAŁY I NARZĘDZIA
4.

PRZEWIDYWANE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PRZYRODNICZA

MUZYCZNA

WIZUALNO-PRZESTRZENNA

CIELESNO-KINESTETYCZNA

6.

INTELIGENCJE

ROZWIJANE
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2. SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI
W scenariuszach zastosowano następujące oznaczenia:
R – ćwiczenie rozszerzające, praca dla uczniów zdolnych
U – ćwiczenie uzupełniające, praca dla uczniów mających trudności
- 	

– ćwiczenia na tablicy interaktywnej

Bloki tematyczne od XXI – XXVI opracowała Alina Taradyś
Bloki tematyczne od XXVII – XXXVII opracowała Beata Sokołowska-Kosik
W niektórych scenariuszach określono szczegółowy zakres, formę i tematykę prac domowych.
Jeśli praca domowa nie jest podana, to zgodnie z realizowanymi treściami edukacyjnymi pracę zadaje
nauczyciel stosując indywidualizację kształcenia. Uwzględnia propozycje zawarte w zeszytach pracy
domowej.

XXI. Blok tematyczny: BIAŁO DOOKOŁA
Cele ogólne:
• kształtowanie pojęcia liczby naturalnej, działań na liczbach: dodawania i odejmowania;
• wdrażanie do uważnego obserwowania i rozumienia świata roślin i zwierząt;
• kształtowanie gotowości do niesienia pomocy zwierzętom w trudnych warunkach zimowych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji;
• płynnie czyta proste teksty stosując właściwą intonację;
• przepisuje i pisze samodzielnie wyrazy i proste zdania z poznanymi literami;
• wymienia elementy pogody;
• ilustruje i odczytuje symbole stosowane w oznaczeniach elementów pogody;
• obserwuje zmiany w pogodzie;
• odczytuje dane z wykresu;
• prowadzi proste doświadczenia;
• odczytuje wskazania termometru;
• dobiera odpowiedni ubranie do pory roku;
• pomaga zwierzętom ( szczególnie ptakom) podczas zimy;
• rozpoznaje wybrane ssaki, ptaki i owady;
• wymienia formy i sposoby przystosowania zwierząt do zimy;
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• rozpoznaje i nazywa pokarmy dla ptaków różnego pochodzenia;
• waży produkty różnymi sposobami;
• odmierza produkty sypkie różnymi miarkami;
• wymienia nazwy planet Układy Słonecznego;
• wyjaśnia zjawisko powstawania dnia i nocy;
• planuje wyprawę do lasu w celu przeprowadzenia obserwacji;
• rozpoznaje napotkane tropy zwierząt;
• wie, jakie są zagrożenia wynikające z kontaktów z dzikimi zwierzętami;
• zapisuje lub ilustruje prowadzone obserwacje.

Metody:
• asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, praca z książką;
• samodzielnego dochodzenia do wiedzy: problemowa, sytuacyjna, zabawy i gry dydaktyczne;
• waloryzacyjne: tworzenie obrazów;
• praktyczne: prace uczniów, ważenie, mierzenie, odmierzanie, kreślenie.

Formy pracy:
• organizacyjne: grupowa, indywidualna i zbiorowa; zajęcia w terenie;
• Dziecięce Ośrodki Zainteresowań: Centrum Językowe, Centrum Przyrodniczo-Badawcze, Centrum Matematyczno-Logiczne, Centrum Artystyczne .
Rozwijane inteligencje: językowa, matematyczno-logiczna, przyrodnicza, wizualno-przestrzenna, muzyczna, kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna.

Środki dydaktyczne:
termometry: zaokienny i pokojowy, kalendarz pogody, symbole do oznaczania pogody, globus, rozsypanka wyrazowa lub sylabowa: Pomagamy ptakom zimą, ilustracja Planetarnego Układu Słonecznego,
encyklopedia, teksty do czytania – tropy zwierząt leśnych, książka z informacjami na temat tropów
zwierząt, kolorowe figury geometryczne.

Materiały i narzędzia:
klej, szklane naczynie, dwie plastikowe butelki, nasiona, suszone owoce, produkty pochodzenia zwierzęcego: smalec, słonina, aparat fotograficzny, notes, linijka, długopis, lornetka, lupa, dyktafon lub inne
urządzenie do nagrywania odgłosów, ołówek.

Dzień pierwszy: Prowadzimy zimowe obserwacje
Przebieg zajęć:
1. Wypowiedzi dzieci na temat: Co można powiedzieć o otaczającej przyrodzie? Co można obserwować
zimą?
2. Ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej lub komputera: uczniowie w kołach umieszczają
określenia dotyczące pogody:
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3. Narysowanie symboli oznaczających elementy pogody lub zapisanie ich nazw w zeszycie.
4. Sprawdzenie i porównanie symboli pogody zawartych w Wycinance – wycinanka 28.
5. Założenie kalendarza obserwacji pogody, ustalenie pierwszego dnia obserwacji (można wpisać datę) –
wycinanka 28.
6. Odczytywanie symboli zastosowanych w kalendarzu pogody „Nasz Elementarz”, s. 46.
7. Odczytywanie i porównywanie danych przedstawionych na wykresie oraz w kalendarzu pogody –
„Nasz Elementarz”, s. 47.
8. Edukacja w plenerze: obserwacja pogody, pomiar temperatury powietrza, obserwacja krajobrazu
zimowego.
9. Wklejenie do kalendarza symboli przedstawiających zaobserwowany, aktualny stan pogody.
10. Wykonanie doświadczenia:
1) Sprawdzenie czystości topniejącego lodu.
2) Postawienie problemu: Czy topniejący lód tonie? Sprawdzenie wielkości bryły lodu nad i pod powierzchnią wody.
3) Napełnienie plastikowych butelek wodą, zaznaczenie poziomu wody. Umieszczenie butelek
z wodą w miejscu, gdzie panuje ujemna temperatura (na zewnątrz, jeśli jest mróz lub w zamrażarce). Stawianie hipotez, co się stanie z wodą, jaki będzie jej poziom w butelce? Następnego dnia
sprawdzanie stanu wody i weryfikacja hipotez.
11. Sprawdzenie w Internecie, dlaczego pływające góry lodowe są niebezpieczne?
12. Odczytywanie wskazań termometrów – pokojowego: Ile stopni ciepła? i zaokiennego: Ile stopni mrozu?
13. Wypowiedzi na temat odczuć dzieci związanych z pogodą w okresie zimowym: Jak się czujecie przebywając zimą na dworze? Co odczuwacie, gdy panują niskie temperatury? Jak należy się ubierać
w czasie zimy?
14. Dobór obrazków przedstawiających części ubioru do odpowiedniej pory roku.
15. Oglądanie zimowych obrazów prezentowanych w podręczniku oraz w kalendarzach. Porównanie ich
z wyglądem krajobrazu obserwowanego przez dzieci.
16. „Krajobraz zimowy” – malowanie farbami. Wykorzystanie w pracy białej pasty do zębów (dla podkreślenia efektu ośnieżonych miejsc).
17. Rozwiązywanie zadań tekstowych, np. We wtorek temperatura powietrza wynosiła 10 stopni
Celsjusza, a w piątek była o 2 stopnie Celsjusza wyższa. Jaka temperatura powietrza była w piątek?
Zaznacz temperaturę na wykonanym przez siebie termometrze.

