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Drogie Nauczycielki i Drodzy Nauczyciele,
wszyscy znamy entuzjazm, z którym uczniowie wracają po wakacjach
do szkoły, już do drugiej klasy, oraz radość, jaką sprawia im samodzielne
pisanie, czytanie i liczenie. Nasza głowa w tym, by ten entuzjazm
pielęgnować.
W 2 klasie nadal będę pracowała z cyklem Ćwiczenia z pomysłem. Dzieciom się
podobają, bo są przepięknie ilustrowane. Dla mnie jest ważne, że zawarty w nich materiał
został dopasowany do podręcznika MEN. Tam, gdzie trzeba, uzupełnia go o dodatkowe
ćwiczenia grafomotoryczne, językowe i matematyczne lub wzbogaca o różnorodne
teksty z gotowymi ćwiczeniami.
walą
Moje koleżanki, które już poznały Ćwiczenia z pomysłem kl. 2, chwalą
je za skuteczne doskonalenie umiejętności czytania, poprawnego
pisania, solidny materiał ćwiczeniowy z matematyki. W ślad
za podręcznikiem MEN w klasie 2 została wyodrębniona
matematyka. To rozwiązanie bardzo mi się podoba. Mam
całościowe spojrzenie na zagadnienia z tego zakresu i realizuję je
ki
w dowolnym momencie dnia. A przede wszystkim uczę matematyki
według doskonałej metody prof. Jadwigi Hanisz!
Dla mojej klasy wybrałam też dodatkowe ćwiczenia z serii GALERIA
A
MOŻLIWOŚCI dostępne w dotacyjnym zestawie ćwiczeń. To duża
ża
korzyść i frajda dla dzieci, które rozwijają umiejętność czytania,
pisania i liczenia.
Nauczyciel, który pracuje z Ćwiczeniami z pomysłem, nigdy
nie jest zdany sam na siebie! – w Klubie Nauczyciela na Uczę.pl
czekają na mnie wiedza i wsparcie. Loguję się w serwisie Uczę.pl
i już mam dostęp do scenariuszy zajęć na każdy dzień
oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych, programu
nauczania, rozkładów materiału, kart badania umiejętności.
Scenariusze w wersji papierowej i elektronicznej wspaniale
prowadzą mnie przez kolejne etapy zajęć.
Zobaczcie i przekonajcie się sami, POLECAM!

Przekonałam się, że to proste!
Klub Nauczyciela na Uczę.pl to miejsce, po którym poruszam
się swobodnie od pierwszego logowania. Wiem, gdzie znajdę
materiały potrzebne mi co miesiąc: dokumentację, świetnie
przygotowane scenariusze zajęć i karty badania umiejętności
wraz z kartotekami i schematami oceniania.

To wielka wygoda – lekka torebka,
a kompletna obudowa zawsze pod ręką!
Materiały na Uczę.pl są dostępne po zalogowaniu. Można je
pobierać, zapisywać na własnym komputerze i drukować –
w dowolnym miejscu i czasie.

Niezawodny warsztat pracy na Uczę.pl
to moja wizytówka!
Program nauczania napisany przez
doświadczonych autorów, wymagane
dokumenty w odpowiedniej formie,
inspirujące scenariusze zajęć i mnóstwo
materiałów, które pomagają mi w realizacji
ciekawych zajęć – to mój niezawodny
warsztat pracy.

Pół milio
na
pob

rań materi
ałów
do Ćwicze
ń
od wrześnz pomysłem
ia 2015!
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Lekcje

Dokumentacja

Kiedy planuję lekcje,
zaglądam do Klubu
Nauczyciela na Uczę.pl –
są tam scenariusze zajęć!

Jestem gotowa
do rozpoczęcia roku
szkolnego!
Zapoznaję się z Ćwiczeniami z pomysłem.
Programem edukacji wczesnoszkolnej. Czytam
rzetelną opinię o programie. Pobieram Wniosek
o dopuszczenie programu. Ćwiczenia z pomysłem.
Kl. 1–3. Następnie sięgam po rozkład materiału
nauczania i wychowania oraz plan wynikowy –
dokumenty zostały przygotowane z podziałem
na miesiące, są dostępne także w wersji do edycji!
Kiedy tylko potrzebuję, zaglądam do podstawy
programowej. Łatwo i szybko poradzę sobie
z przygotowaniem całej dokumentacji.

Dokładnie opisane punkt po punkcie zagadnienia,
w czytelnym układzie, pomagają mi przygotować
różnorodne zajęcia, także wychowania ﬁzycznego,
komputerowe oraz z zakresu edukacji plastycznej
i muzycznej. Znajduję tu również tematy do
dziennika w wersji do edycji, tabele integracji
sensorycznej uzupełniające zajęcia z wychowania
ﬁzycznego, a także piosenki i bardzo przydatne
efekty dźwiękowe! Wszystko w jednym miejscu.

Pomoce

Diagnostyka

Sięgam po więcej
i wykorzystuję dodatkowe
materiały!

Regularnie sprawdzam,
co moi uczniowie
już umieją!

Znajduję tu ćwiczenia grafomotoryczne, dyplom
turnieju wiedzy komputerowej, ćwiczenia
ortograﬁczne oraz bank ćwiczeń aktywizujących
zmysły. A na zakończenie roku szkolnego – dzięki
łatwej w obsłudze aplikacji dostępnej już po
zalogowaniu – samodzielnie przygotowuję i drukuję
świadectwa.

Diagnozę gotowości szkolnej u progu klasy 1
przeprowadziłam w zeszłym roku. Dzięki temu
poznałam moich uczniów i dobrze zaplanowałam
pracę. Karty badania umiejętności pozwalają mi
sprawdzić wiedzę uczniów po każdym miesiącu
nauki. Do sprawdzania zadań wykorzystuję kartoteki
i schematy oceniania.

Generator
dyplomów

Multimedia
Pracuję w nowoczesny
sposób!
Na co dzień korzystam z elektronicznej wersji
Ćwiczeń z pomysłem w formacie PDF i prezentuję
je uczniom na tablicy interaktywnej, dopisuję swoje
notatki pomocne w czasie zajęć.

Korzystam z niego, żeby z gotowych elementów
graﬁcznych szybko zaprojektować kolorowe
dyplomy, które na pewno przypadną do gustu
moim uczniom!

3

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 2

Szkoła podstawowa 1–3

TYDZIEŃ 1. NASZ DRUGI ROK RAZEM
Scenariusz 1.

Druga klasa

Zapis w dzienniku y Rozmowa na temat zajęć w drugiej klasie y Pisanie powitań i pożegnań – czytanie zwrotów i wyrażeń na podany temat y Słuchanie tekstu piosenki „Druga klasa” y Nauka piosenki
y Układanie kroków tanecznych do muzyki y Wykonanie ilustracji z wykorzystaniem barw ciepłych i zimnych y Liczby w zakresie 10 y Szacowanie liczby i przeliczanie przedmiotów y Określenia: mniej, więcej y Zabawa matematyczna „Liczby” y Zabawa na powitanie „Miłe powitanie” y Zajęcia sportowe.

P1A s. 4–5
ĆzP1 s. 4
M1 s. 4–5
ĆzPM1 s. 4

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: naJUanie Siosenki ķ'UXJa klasaĵ, Elok U\sXnkow\, So MeGneM kaUtFe Gla kaĝGeJob8,

kawaïek PateUiaïX, Gowolne naJUanie PX]\F]ne, kaUteF]ki ] liF]EaPi

Przebieg zajęć

1. =aEawa na Sowitanie ķ0iïe Sowitanieĵ
8 stoMÈ w kUÚJX .oleMno SoGaMÈ UÚkÚ swoMePX sÈsiaGowi, ] XĂPieFKeP witaMÈ siÚ, staUaMÈ siÚ SowieG]ieÊ FoĂ PiïeJo
2. 2Sis\wanie ilXstUaFMi
8 swoEoGnie w\SowiaGaMÈ siÚ na tePat ilXstUaFMi 1 S\ta F]\ SaPiÚtaFie iPiona G]ieFi So]nan\FK
w klasie SieUws]eM", F]\ SoGoEa waP siÚ klasa ] ilXstUaFMi", Fo UoEiÈ G]ieFi na ilXstUaFMi", Mak P\ĂliFie, Maka lekFMa oGE\wa siÚ w SoGUÚF]nikoweM klasie"
3U]eliF]Fie, ile Mest G]iewF]\nek w klasie, a ilX Mest FKïoSFöw
3. 5o]Powa na tePat ]aMÚÊ w klasie GUXJieM
8 swoEoGnie w\SowiaGaMÈ siÚ na tePat ]aMÚÊ w klasie GUXJieM F]eJo FKFieliE\ naXF]\Ê siÚ w klasie
GUXJieM, MakieJo t\SX ]aMÚFia FKFieliE\ PieÊ w t\P UokX s]koln\P, Fo naMEaUG]ieM lXEiÈ UoEiÊ w s]kole, w Maki sSosöE FKFieliE\ SUaFowaÊ, Fo PoJliE\ wnieĂÊ Go SUaF\ i ]aMÚÊ Mako XF]niowie klas\ GUXJieM 8 X]asaGniaMÈ swoMe w\SowieG]i
4. =aEawa sïowna ķ&o FKFieliE\ĂP\ ]PieniÊ w s]koleĵ
8 sieG]È w kUÚJX 1 Uo]GaMe 8 Païe kaUtki .aĝG\ ] 8 ]astanawia siÚ, Fo FKFiaïE\ ]PieniÊ
w s]kole =aSisXMe MeGnÈ SUoSo]\FMÚ na kaUtFe 1 ]EieUa kaUtki i oGF]\tXMe SUoSo]\FMe *UXSXMe Me,
SU]eliF]a kaĝG\ UoG]aM SUoSo]\FMi i XkïaGa w SiUaPiGÚ SUioU\tetöw 8 w\SowiaGaMÈ siÚ na tePat
swoiFK SUoSo]\FMi i oFeniaMÈ PoĝliwoĂFi Ueali]aFMi iFK Slanöw
5. :\konanie ilXstUaFMi ķ&iekawe ]aMÚFia w klasie GUXJieMĵ
8 SU]\SoPinaMÈ EaUw\ FieSïe i ]iPne :\koU]\stXMÈF oEa UoG]aMe EaUw, w\konXMÈ U\sXnek o swoiFK w\PaU]on\FK ]aMÚFiaFK s]koln\FK, w ktöU\FK FKFieliE\ XF]estniF]\Ê w klasie GUXJieM
6. 3UoSo]\FMa klasoweJo Sowitania
8 w\P\ĂlaMÈ klasowe Sowitanie, ktöU\P FoG]iennie EÚGÈ siÚ witaÊ 3oGaMÈ swoMe SUoSo]\FMe
1 ]aSisXMe Me na taEliF\ 1astÚSnie 8 wsSölnie w\EieUaMÈ sSosöE klasoweJo Sowitania
7. &]\tanie ]wUotöw na Sowitanie i SoĝeJnanie
8 F]\taMÈ ]wUot\ i w\Uaĝenia ]wiÈ]ane ] SowitanieP i SoĝeJnanieP .las\IikXMÈ Me na Gwie JUXS\
Sowitanie ļ SoĝeJnanie 3os]F]eJölne JUXS\ o]naF]aMÈ GwoPa koloUaPi kUeGek 8, koU]\staMÈF
] SoGaneJo sïowniFtwa, JU]eF]nie witaMÈ siÚ i ĝeJnaMÈ ] koleĝankÈ lXE koleJÈ :\EieUaMÈ MeGno Sowitanie i SoĝeJnanie 6taUannie SU]eSisXMÈ Me w liniatXU]e
8. =aEawa inteJUXMÈFa JUXSÚ ķ5o]weselanie sPXtneJoĵ
8 GoEieUaMÈ siÚ w SaU\ -eGna osoEa XsiïXMe E\Ê Sowaĝna, sPXtna, ]atUoskana 'UXJa Pa ]a ]aGanie MÈ Uo]weseliÊ .ieG\ to siÚ XGa, nastÚSXMe ]Piana Uöl
9. 6ïXFKanie tekstX Siosenki ķ'UXJa klasaĵ
1 F]\ta sïowa Siosenki ķ'UXJa klasaĵ 8 w\SowiaGaMÈ siÚ na MeM tePat :\EieUaMÈ ten IUaJPent Siosenki, ktöU\ naMEaUG]ieM iP siÚ SoGoEa i X]asaGniaMÈ swöM w\EöU 2FeniaMÈ SUawG]iwoĂÊ stwieUG]eñ na
SoGstawie F]\tan\FK IUaJPentöw Siosenki :\MaĂniaMÈ, Makie FXGa Poĝe Soka]aÊ iP Sani $nia"

P1A s. 4–5

P1A s. 5, ćw. 1, 2

P1A s. 5, ćw. 3

ĆzP1 s. 4, ćw. 3

ĆzP1 s. 4, ćw. 4

P1A s. 4
ĆzP1 s. 4, ćw. 1

AUTORKA: Dorota Rączyńska

Ze strony Uczę.pl mogę pobrać rozkład materiału nauczania i wychowania oraz plan wynikowy na wrzesień
w dwóch formatach: PDF i w wygodnej formie do edycji docx. Pliki w podziale na miesiące zostały przygotowane
na cały rok szkolny.
W scenariuszach na bocznym marginesie mam podane konkretne strony z podręcznika MEN (np. P1A s. 4–5)
i Ćwiczeń z pomysłem (np. ĆzP1 s. 4 ćw. 3 ), co znacznie ułatwia mi pracę w trakcie zajęć.

4

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 2

Szkoła podstawowa 1–3

10. 3U]eSis\wanie IUaJPentX Siosenki
8 SU]eliF]aMÈ s\laE\ w weUsaFK UeIUenX Siosenki 3U]eSisXMÈ ten IUaJPent Siosenki, ktöU\ skïaGa
siÚ ] oĂPiX s\laE
11. 1aXka Siosenki ķ'UXJa klasaĵ
8 sïXFKaMÈ naJUania Siosenki ]aPies]F]one na stUonie 0(1 i SUöEXMÈ ]aĂSiewaÊ MÈ ] SoGkïaGeP
PX]\F]n\P : JUXSaFK XkïaGaMÈ Go Siosenki XkïaG taneF]n\ 3os]F]eJölne JUXS\ SUe]entXMÈ swöM
tanieF
12. =aEawa inteJUaF\Mna ķ%ÈGě wĂUöG nasĵ
8bFKoG]È ibna ]nak 1bstaMÈ wbSaUaFK 1a PeloGiÚ ķ3anie -anieĵ ĂSiewaMÈ Sowitanie ibiPSUowi]XMÈ Me UXFKowo
:itaM iPiÚ , witaM iPiÚ ļ G]ieFi SoGaMÈ soEie UÚFe
-ak siÚ Pas], Mak siÚ Pas] ļ SokleSXMÈ siÚ So SleFaFK
:s]\sF\ FiÚ witaP\ ļ PaFKaMÈ GïoniÈ
:s]\sF\ FiÚ lXEiP\ ļ UÚFe na seUFX
%ÈGě wĂUöG nas ļ w\konXMÈ Xkïon
13. %aMka PatePat\F]na ķ8UoG]in\ 0at\lG\ĵ ļ U\sowanie weGïXJ sFKePatX
1boSowiaGa tUeĂÊ EaMki 8bU\sXMÈ na kaUtFe, SoG]ieloneM na s]eĂÊ F]ÚĂFi, oGSowieGnie U\sXnki Go EaMki
0aïa 0at\lGa iG]ie Go skleSX ,GÈF, ]aXwaĝ\ïa wbSaUkX na tUawnikX s]eĂÊ ĝöït\FK kwiatköw
,GÈF GaleM, SoG GU]eweP ]oEaF]\ïa SiÚÊ JU]\Eköw 1a GU]ewie sieG]iaï\ ibĂSiewaï\ tU]\ Stas]ki
:bskleSie kXSiïa Gwa MaEïka, tU]\ JUXs]ki ibF]teU\ SoPaUañF]e .ieG\ wUöFiïa Go GoPX, na stole staï
SiÚknie o]GoEion\ toUt F]ekolaGow\ ]bnaSiseP ķ lat 0at\lG\ĵ
3o w\konaniX ilXstUaFMi, G]ieFi oGSowiaGaMÈ na S\tania 1 ile 0at\lGa kXSiïa owoFöw"  , ktöU\FK
owoFöw E\ïo naMwiÚFeM" SoPaUañF]\ , obile wiÚFeM E\ïo kwiatköw niĝ JU]\Eköw" o  , ile lat Piaïa 0at\lGa"  
14. 3U]eliF]anie SU]eGPiotöw
8boJlÈGaMÈ ilXstUaFMÚ wbSoGUÚF]nikX iboGSowiaGaMÈ na S\tania 1 Makie ]wieU]Úta w\stÚSXMÈ na
ilXstUaFMi", ile ]eEU MeG]ie wbtUaPwaMX"  , ile ]eEU SU]eFKoG]i SU]e] XliFÚ"  , ile okien Pa GoP
sÈsiaGXMÈF\ ]b]ielon\P GoPeP"  , obile Pa iFK wiÚFeM niĝ GoP ]ielon\" o  okno wiÚFeM  8bXkïaGaMÈ Mes]F]e inne S\tania Go ilXstUaFMi
15. 6]aFowanie liF]E\ SU]eGPiotöw
8bs]aFXMÈ liF]EÚ SU]eGPiotöw wbSiöUnikaFK na ilXstUaFMi 1astÚSnie SU]eliF]aMÈ te SU]eGPiot\ ibpoUöwnXMÈ oEa w\niki 1a poGstawie ilXstUaFMi ibinIoUPaFMi wb]aGaniX oFeniaMÈ, ktöU\ piöUnik naleĝ\
Go 7oPka 1bw\MaĂnia poMÚFie szacowanie
16. 6]aFowanie liF]E\ pU]eGPiotöw wbswoiFK piöUnikaFK
8bs]aFXMÈ ibpU]eliF]aMÈ pU]eGPiot\ ]naMGXMÈFe siÚ wbiFK piöUnikaFK 8kïaGaMÈ p\tania ]bXĝ\FieP
sïöw iOenaMwiÚceMnaMPnieM
17. /iF]enie pU]\EoUöw wbpiöUnikaFK G]ieFi na ilXstUaFMi
8bpU]eliF]aMÈ pU]\EoU\ s]kolne G]ieFi ]bilustracji ibGoEierajÈ w\powieG]i Go konkretn\cK osöE
18. =aEawa PatePat\c]na ķ/ic]E\ĵ
8bporus]ajÈ siÚ po kor\tar]u wbr\tP Gowolnej Pu]\ki 1a pr]erwÚ wbPu]\ce 1bpoka]uje kartonik
]blic]EÈ 8bPajÈ ]a ]aGanie s]\Eko poïÈc]\Ê siÚ wbJrup\ lic]Èce t\le osöE, ile wska]\waïa lic]Ea na
kartoniku 3o utwor]eniu Jrupek 1bpoGaje polecenia, ktöre G]ieci w\konujÈ, np kaĝG\ jest skac]ÈcÈ ĝaEkÈ
19. 6]acowanie ibpr]elic]anie elePentöw
8bs]acujÈ lic]EÚ kas]tanöw, abnastÚpnie pr]elic]ajÈ kas]tan\ na ilustracji :pisujÈ oEie lic]E\
wboGpowieGnie pola 3oröwnujÈ swoje w\niki 2kreĂlajÈ, ktöre G]iecko ]eEraïo najwiÚcej  najPniej
kas]tanöw ibobile
20.Rysowanie kresek wbpÚtli
8brysujÈ wbpÚtli tyle kresek, ile wska]uje lic]Ea
21. 3r]elic]anie pr]yEoröw s]kolnycK
8bpr]elic]ajÈ pr]yEory s]kolne ibwpisujÈ icK lic]EÚ wbkratownicÚ

ĆzP1 s. 4, ćw. 2

P1A s. 5, ćw. 4

M1 s. 4

M1 s. 5, ćw. 1

M1 s. 5, ćw. 2

ĆzPM1 s. 4, ćw. 1

ĆzPM1 s. 4, ćw. 2
ĆzPM1 s. 4, ćw. 3

W trakcie zajęć często wyświetlam uczniom za pomocą rzutnika konkretne strony z Ćwiczeń z pomysłem,
co znacznie ułatwia organizację pracy. Korzystam z PDF-ów zamieszczonych na Uczę.pl w folderze Multimedia.
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22. =aEawa inteJracyjna ķ.oJo Erakujeĵ
8bwbwesoïy sposöE utrwalajÈ soEie iPiona ]bklasy 'o ]aEawy potr]eEny jest kawaïek Pateriaïu,
aEy pr]ykryÊ niP jeGno G]iecko 0oĝe to EyÊ koc luE pr]eĂcieraGïo :yEieraPy jeGnÈ osoEÚ, ktöra staje tyïeP Go caïej Jrupy 1astÚpnie ]b]espoïu wyEieraPy GruJÈ osoEÚ, ktöra cKowa siÚ poG
pr]ykrycieP 1a Gany syJnaï pierws]a osoEa siÚ oGwraca ibPusi oGJaGnÈÊ, koJo Erakuje ļ poGaje
iPiÚ teJo G]iecka -eĂli oGJaGnie, wyPienia siÚ ]binnÈ osoEÈ, jeĂli nie ]JaGnie, po]ostaje na swoiP
Piejscu ibpröEuje jes]c]e ra]
23. Ro]wiÈ]ywanie ]aGania loJic]neJo
8bna poGstawie GanycK poGanycK wb]aGaniu okreĂlajÈ, ile pr]yEoröw s]kolnycK posiaGa kaĝGe
G]iecko 3oG pr]yEoraPi wpisujÈ wïaĂciwe iPiona G]ieci
24. =ajÚcia sportowe
25. 3raca GoPowa 3r]ynieĂ na nastÚpny G]ieñ kolorowy papier, Elok ibkreGki

Scenariusz 2.

ĆzPM1 s. 4, ćw. 4

Jak spędziliśmy wakacje?

Zapis w dzienniku y Czytanie ze zrozumieniem tekstu z podręcznika „Jak spędziliśmy wakacje?”
y Rozmowa na temat wakacji y Pisownia wyrazów wielką literą y Nazwy geograficzne y Zabawy integrujące zespół klasowy y Projektowanie pocztówki z wakacji y Porównywanie wielkości liczb y Znaki: =, <, >.

P1A s. 6–7
ĆzP1 s. 5
M1 s. 6
ĆzPM1 s. 5

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Papa 3olski, kolorowy papier, Elok, kreGki, noĝyc]ki, klej

Przebieg zajęć

1. =aEawa ķ3owitanieĵ
1bwypowiaGa röĝne powitania 8, ktör]y uwaĝajÈ, ĝe ]ostali powitani, poGnos]È rÚce ibPacKajÈ
Go po]ostaïycK
ķ:itaPy tycK, ktör]y G]isiaj jeGli GruJie ĂniaGanieĵ
ķ:itaPy tycK, ktör]y PajÈ spinki we wïosacKĵ
ķ:itaPy tycK, ktör]y luEiÈ c]ekolaGÚĵ itp
2. &]ytanie ]e ]ro]uPienieP tekstu ]bpoGrÚc]nika
8bswoEoGnie wypowiaGajÈ siÚ na tePat tekstu ķ-ak spÚG]iliĂPy wakacje"ĵ 1bstawia pytania
JG]ie G]ieci ]bklasy  a spÚG]iïy wakacje", co ]oEac]yï .arol", JG]ie ]atr]yPaïa siÚ 1atalka", jakie
KoEEy PajÈ roG]ice $li", wbjakiP konkursie wyJraï %artek", jak ro]uPies] ]akoñc]enie opowiaGania *aErysi ķ1ajciekaws]yPi wakacyjnyPi skarEaPi sÈ wspoPnieniaĵ"
3. Ro]Powa wbparacK Gotyc]Èca wakacji
8bro]PawiajÈ na tePat swoicK wakacji :yPieniajÈ siÚ wraĝeniaPi ibwspoPnieniaPi ]bpobytu
wbröĝnycK PiejscacK ibwakacyjnycK aktywnoĂci
4. .oñc]enie ]Gañ
8bc]ytajÈ ro]poc]Úte ]Gania, koñc]È je ib]apisujÈ wb]es]ycie ķ: c]asie wakacji ]G]iwiïo Pnieĵ,
ķ3o wakacjacKĵ
5. 'oskonalenie uPiejÚtnoĂci pisania wielkÈ literÈ
8bwys]ukujÈ wbtekĂcie na]wy JeoJraIic]ne :ybrani 8bJïoĂno je oGc]ytujÈ
6. 6ïucKanie inIorPacji
8bsïucKajÈ inIorPacji obpisowni na]w Piast, Jör, r]ek, krain JeoJraIic]nycK wielkÈ literÈ .lasyIikujÈ na]wy JeoJraIic]ne ]bc]ytanki na na]wy Piast, Jör ibkrain JeoJraIic]nycK 1bpoka]uje
nabPapie 3olski ws]ystkie obiekty JeoJraIic]ne wyPienione wbc]ytance
7. :ys]ukiwanie wbtekĂcie iPion G]ieci
8bs]ukajÈ wbtekĂcie opowiaGania ]bpoGrÚc]nika iPion G]ieci 3o lewej stronie tablicy G]iewc]ynki
pis]È iPiona koleJöw, abpo prawej ļ cKïopcy pis]È iPiona koleĝanek :yjaĂniajÈ ]asaGÚ icK pisowni

P1A s. 6–7, ćw. 1

P1A s. 7, ćw. 2

P1A s. 7, ćw. 3

P1A s. 7, ćw. 4
P1A s. 7

P1A s. 6–7
ĆzP1 s. 5, ćw. 1

Na Uczę.pl w folderze Lekcje: Materiały pomocnicze mam plik Word z tematami do dziennika na każdy miesiąc
roku szkolnego.
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8. =abawa inteJracyjna ķ&o ]abier]es] na be]luGnÈ wyspÚ"ĵ
8bsieG]È wbkrÚJu 1bro]poc]yna ]abawÚ 0öwi swoje iPiÚ, np ķ0aP na iPiÚ Ola ibna be]luGnÈ
wyspÚ ]abiorÚ okularyĵ .aĝGe G]iecko wyPawia JïoĂno swoje iPiÚ ibPöwi, co ]abier]e ]e sobÈ
']ieci powinny ]orientowaÊ siÚ, ĝe ]asaGÈ ]abawy jest wyPienianie pr]eGPiotöw ]ac]ynajÈcycK
siÚ pierws]È JïoskÈ swojeJo iPienia
9. 8trwalanie pisowni na]w JeoJraIic]nycK
&KÚtni 8bc]ytajÈ poGane na]wy :pisujÈ na]wy Go tabeli, ]wracajÈc uwaJÚ na syPbole
na]wy JeoJraIic]ne ]najGujÈ na Papie 3olski
10. =abawa rucKowa ķ6pacer wbparacKĵ
8bspacerujÈ wbparacK pr]y Gowolnej Pu]yce 1a Ăcis]enie PeloGii reaJujÈ, ]PieniajÈc jak najs]ybciej G]iecko wbpar]e 1ie wolno Gwa ra]y spacerowaÊ ]btÈ saPÈ osobÈ
11. &]ytanie po]Growieñ na poc]töwce
8bc]ytajÈ po]Growienia na poc]töwce, oGs]ukujÈ wĂröG nalepek brakujÈce inIorPacje ibu]upeïniajÈ kartkÚ 1btïuPac]y 8bpisowniÚ wielkÈ literÈ IorP Jr]ec]noĂciowycK &iÚ&ieEie&iociX
12. 3rojektowanie wïasnej poc]töwki ]bwakacji
1boPawia ]aGanie plastyc]ne 8bwykonujÈ wïasnÈ poc]töwkÚ, wykor]ystujÈ kolorowy papier
ibkreGki 1b]wraca uwaJÚ na be]piec]eñstwo poGc]as kor]ystania ]bnoĝyc]ek
13. 3oröwnywanie wielkoĂci lic]b
8bswoboGnie ro]PawiajÈ na tePat paPiÈtek 2GpowiaGajÈ na pytania 1 co to jest paPiÈtka",
c]y paPiÈtki Poĝna na]waÊ skarbeP", c]y paPiÈtka Poĝe byÊ oka]eP pr]yroGnic]yP" 8boJlÈGajÈ ilustracje ibpr]elic]ajÈ paPiÈtki /eny ib*abrysi 3oGajÈ, ktöra G]iewc]ynka Pa wiÚcej Pus]elek ibobile wiÚcej, ile PajÈ Pus]elek ra]eP, c]y *abrysia Poĝe uïoĝyÊ Pus]elki paraPi ibdlac]eJo"
14. Dodawanie wb]akresie 
8bro]wiÈ]ujÈ ]adanie ]btreĂciÈ 2blic]ajÈ, ile ]djÚÊ 3atryk wydrukuje, ile ]djÚÊ podaruje babci,
ile wolnycK Piejsc ]ostanie wbalbuPie po wïoĝeniu wydrukowanycK ]djÚÊ
15. Ro]wiÈ]ywanie ]adania ]ïoĝoneJo
8boblic]ajÈ, ile Robert spÚd]iï dni wbc]asie wakacji ubcioci ibbabci ra]eP
16. =abawa PatePatyc]na ķ2 jakiej lic]bie PyĂlÚ"ĵ
1bna poc]Ètku Pöwi, jakiP rucKeP 8bPajÈ odpowied]ieÊ na jeJo pytanie skïony, podskoki,
pr]ysiady, klaskanie wbdïonie  1astÚpnie podaje na Jïos jakieĂ d]iaïanie np ķDo lic]by dwa dodaj
lic]bÚ od niej obdwa wiÚks]Èĵ =adanieP 8bjest podanie wyniku wbpostaci odpowiedniej lic]by
rucKöw
17. 3oröwnywanie lic]b
8bporöwnujÈ lic]by wbparacK ibwpisujÈ ]naki , !,  .olorujÈ wbkaĝdej par]e kwadrat, wbktöryP
jest Pniejs]a lic]ba köïek
18. 3r]elic]anie ibpor]Èdkowanie lic]b od najPniejs]ej do najwiÚks]ej
8bpor]ÈdkujÈ lic]by od najPniejs]ej do najwiÚks]ej 2dc]ytujÈ ib]apisujÈ Kasïo
19. =abawa rucKowa ķ¥Pies]na wÚdröwkaĵ
8bustawiajÈ siÚ na korytar]u, wbs]ereJu 1a saPyP poc]Ètku staje 1b:yjaĂnia d]iecioP, ĝe ws]yscy ra]eP odbÚdÈ ĂPies]nÈ wÚdröwkÚ ibĝe powinny wiernie naĂladowaÊ jeJo rucKy Ra]eP wyrus]ajÈ ibidÈ po ostrycK kaPieniacK, PiÚkkiP PcKu, wod]ie, piasku, lepkiP podïoĝu, s]kle
20..olorowanie ĝetonöw
8bkolorujÈ ĝetony wedïuJ podaneJo warunku 3is]È wb]es]ycie sïownie lic]by wiÚks]e od  ibPniejs]e od 
21. 3raca doPowa Ro]wiÈĝ ]adanie na oblic]enia pieniÚĝne

ĆzP1 s. 5, ćw. 2

ĆzP1 s. 5, ćw. 3

M1 s. 6, ćw. 1

M1 s. 6, ćw. 2

M1 s. 6, ćw. 3

ĆzPM1 s. 5, ćw. 1

ĆzPM1 s. 5, ćw. 2

ĆzPM1 s. 5, ćw. 3

ĆzPM1 s. 5, ćw. 4

Dbam o to, by w trakcie zajęć pojawiały się zabawy integracyjne, podczas których uczniowie mogą kształtować
relacje z rówieśnikami.
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Zaułek słówek – głoski i litery

Zapis w dzienniku y Rozmowa na temat porozumiewania się ludzi y Głoski i litery y Klasowy konkurs
pięknego czytania y Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 y Związek dodawania z odejmowaniem
y Wprowadzenie osi liczbowej y Zajęcia sportowe.

P1A s. 8–9
ĆzP1 s. 6–7
M1 s. 7
ĆzPM1 s. 6–7

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kaPyc]ki ] literkaPi, s]arIy, dowolne naJranie Pu]yc]ne, worec]ek, Ja]ety,
arkus] papieru, PaJnesy, dyploP dla Pistr]a c]ytania, losy ]bc]ynnoĂciaPi do wykonania, c]asopisPa, s]nurek, kartki ]blic]baPi,  papierowycK kulek

Przebieg zajęć

1. =ainteresowanie tePatykÈ ]ajÚÊ ķ-ak poro]uPiewajÈ siÚ lud]ie"ĵ
8bsied]È wbkrÚJu 1a podstawie ilustracji wbpodrÚc]niku, posiadanycK wiadoPoĂci ibdoĂwiadc]eñ
8bwyPieniajÈ sposoby koPunikowania siÚ lud]i wbröĝnycK sytuacjacK 1bpor]Èdkuje ibu]upeïnia
icK wypowied]i ro]Powa, list, poc]töwka, widoköwka, teleIon, Iaks, 606, 006, e-Pail, c]at 
2. =abawa sïucKowa ķ*ïucKy teleIonĵ
8bsied]È wbkole 1bPöwi pierws]ej osobie dowolne Kasïo lub ]danie =adanieP kaĝdeJo d]iecka
jest pr]eka]anie prawidïowej usïys]anej inIorPacji druJiej osobie 2statnie d]iecko pr]eka]uje
nabJïos usïys]anÈ inIorPacjÚ
3. &]ytanie deIinicji Jïosek ibliter
8bc]ytajÈ na Jïos inIorPacjÚ obJïoskacK ibliteracK :yPieniajÈ röĝnice PiÚd]y niPi 8]asadniajÈ
swojÈ wypowiedě pr]ykïadaPi, np ķ.iedy powiePy Ala, sïys]yPy na poc]Ètku wyra]u JïoskÚ
Ab.iedy napis]ePy wyra] Ala, wid]iPy na jeJo poc]Ètku literÚ Aĵ
4. 3odawanie wyra]öw ]bdwu]nakaPi
8bc]ytajÈ wyra]y :yjaĂniajÈ röĝnice wblic]bie Jïosek ibliter wbwyra]acK ]bdwu]nakaPi
5. 8kïadanie wyra]öw
8bc]ytajÈ saPoJïoski ibspöïJïoski 3odajÈ wyra]y ]ac]ynajÈce siÚ od podanycK Jïosek :yPieniajÈ Jïoski, ]bktöryPi na poc]Ètku nie Poĝna byïo uïoĝyÊ wyra]u È, Ú, ñ 
6. :ska]ywanie saPoJïosek
8bc]ytajÈ ]danie 6prawd]ajÈ, c]y sÈ wbniP ws]ystkie saPoJïoski nie Pa e 
7. 8kïadanie wyra]öw
8b]bpodanycK liter ukïadajÈ wyra]y np kïos, woda, r]eka, doP, kara, Pata, sok, nos, rak, Pak,
wïos  1astÚpnie wbparacK 8bpr]yJotowujÈ podobnÈ ]abawÚ wbwyra]y
8. -ednakowe br]Pienie Jïosek wbröĝnycK wyra]acK ibicK ]apis
1b]wraca uwaJÚ, ĝe wbjÚ]yku polskiP wystÚpujÈ Jïoski, ktöre wyPawia siÚ tak saPo, ale inac]ej
pis]e wbröĝnycK wyra]acK Do tycK Jïosek naleĝÈ ubibó, ĝ ibrz, h ibch 8bwys]ukujÈ takie wyra]y
wbdowolnycK tekstacK
9. 8kïadanie ]dania ]bro]sypanki wyra]owej
8bukïadajÈ ib]apisujÈ ]danie ķ/ud]ie sïucKajÈ, PöwiÈ, pis]È ibc]ytajÈĵ 1b]wraca uwaJÚ na poprawnoĂÊ ]apisu ]dania wielka litera na poc]Ètku ]dania, pr]ecinki ibkropka 
10. =abawa rucKowa ķ.rÈĝÈcy worec]ekĵ
8bsied]È wbkrÚJu 1bwïÈc]a Pu]ykÚ 3odc]as jej trwania 8bpodajÈ sobie worec]ek *dy Pu]yka
naJle cicKnie, to d]iecko, ktöre tr]yPa worec]ek, losuje ]adanie ibje wykonuje, np ķ:ykonaj piÚÊ
pr]ysiadöwĵ, ķ=röb jedno okrÈĝenie po saliĵ, ķ:ykonaj osieP skïonöwĵ
11. 8]upeïnianie obra]köw odpowiedniPi nalepkaPi
8bs]ukajÈ nalepek ]bobra]kaPi ibuPies]c]ajÈ je wbodpowiednicK PiejscacK 1bro]Pawia ]bd]ieÊPi obtyP, jak ]Pieniaïy siÚ sposoby poro]uPiewania siÚ lud]i na pr]estr]eni c]asu -ak byïo dawniej, abjak jest d]isiaj"
12. =abawa rucKowa ķ*a]etowa bitwaĵ
8bstojÈ na korytar]u wbdwöcK röwnolic]nycK ]espoïacK, po dwöcK stronacK 7r]yPajÈ wbrÚkacK
Ja]etowe kule 1a syJnaï 1bd]ieci pr]er]ucajÈ swoje kule na pole pr]eciwniköw 3o Pinucie ]a-

P1A s. 8

P1A s. 8

P1A s. 8, ćw. 1
P1A s. 9, ćw. 2

P1A s. 9, ćw. 3
P1A s. 9, ćw. 4

P1A s. 9, ćw. 5

ĆzP1 s. 6, ćw. 1

ĆzP1 s. 6, ćw. 2

Ćwiczenia z alfabetem, rozróżnianie samogłosek i spółgłosek, zabawy z literami – to
wszystko moi uczniowie mają w zeszycie Galeria możliwości. Piszę. Klasa 2 (strony 3–7).
klasa
mZLF]HQLDGRGDWNRZH
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tr]yPujePy ]abawÚ iblic]yPy kule leĝÈce na polacK ]espoïöw .aĝda kula to  punkt 3owtar]aPy
]abawÚ par]ystÈ lic]bÚ ra]y ibsuPujePy punkty kaĝdeJo ]espoïu :yJrywa ten ]espöï, ktöry ]dobyï
Pniejs]È lic]bÚ punktöw
13. 8trwalanie wiadoPoĂci obsaPoJïoskacK
8bods]ukujÈ wb]daniu litery o]nac]ajÈce saPoJïoski, podkreĂlajÈ je na c]erwono ibwypisujÈ
1b]wraca uwaJÚ, ĝe wbtyP ]daniu wystÚpujÈ ws]ystkie polskie saPoJïoski wbkolejnoĂci alIabetyc]nej 8bwys]ukujÈ wb]daniu dwu]naki 2tac]ajÈ je pÚtlaPi
14. &]ytanie spöïJïosek ibdwu]naköw
8bodc]ytujÈ spöïJïoski ibdwu]naki =apisujÈ wb]es]ycie spöïJïoski wbkolejnoĂci alIabetyc]nej
15. 8]upeïnianie tabeli ļ lic]enie Jïosek, liter ibsylab
8bc]ytajÈ wyra]y 3r]elic]ajÈ Jïoski, litery ibd]ielÈ wyra]y na sylaby :pisujÈ odpowiadajÈce iP
lic]by do tabeli 3odkreĂlajÈ saPoJïoski ibspöïJïoski okreĂlonyPi koloraPi kredek
16. .lasowy konkurs ķ.to najpiÚkniej pr]ec]yta wiers]ykĵ
1boPawia ] 8b]asady konkursu 1bpowoïuje jury konkursu skïadajÈce siÚ ]btr]ecK osöb -ury
pr]y]naje punkty od  do  &KÚtni 8bc]ytajÈ wiers]yk :itolda *awd]ika JïoĂno ibwyraěnie =wracajÈ uwaJÚ na pr]ecinki ibkropki -ury podlic]a punkty 8, ktöry otr]yPa najwiÚks]È lic]bÚ punktöw, otr]yPuje od 1bdyploP ķ0istr]a c]ytaniaĵ
17. =abawa ]winnoĂciowa ķ:ÚdrujÈca s]arIaĵ
=abawa odbywa siÚ na korytar]u s]kolnyP 8bpod]ieleni sÈ na dwa röwnolic]ne ]espoïy 3r]yjPujÈ po]ycjÚ wbdwöcK r]ÚdacK wbsiad]ie skr]yĝnyP 3r]ed kaĝdyP ]espoïeP 1bro]kïada jednÈ
s]arIÚ 1a syJnaï 1bpierwsi ]br]Údöw 8bwstajÈ ibpr]ewlekajÈ s]arIÚ od Jïowy wbdöï, do stöp, nastÚpnie podajÈ s]arIÚ kolejnePu ]awodnikowi, saPi ]aĂ siadajÈ Rywali]acjÚ wyJrywa ten ]espöï,
ktöry s]ybciej wykona ]adanie
18. 3oröwnywanie lic]b
8bc]ytajÈ treĂÊ ]adania /ic]È, ile jest Potoröwek  , ]astanawiajÈ siÚ, c]eJo jest wiÚcej ĝaJlöwek
c]y Potoröwek" tyle saPo 
19. Ro]wiÈ]ywanie ]adania ]btreĂciÈ
8boblic]ajÈ, ile osöb Poĝe pïynÈÊ wbkaĝdej ïod]i, rysujÈ inne ro]wiÈ]ania teJo ]adania, np   ,
  
20.8kïadanie kolejnycK d]iaïañ
8bro]wiÈ]ujÈ ]adanie ]Jodnie ]bpewnyPi ]asadaPi 2dJadujÈ ]asady ]apisywania d]iaïañ =apisujÈ d]iaïania wb]es]ycie
21. Zapisywanie ibwykonywanie d]iaïañ ļ d]iaïania odwrotne
8blic]È kolorowe elePenty ib]apisujÈ do rysunköw d]iaïania 1bwyjaĂnia, ĝe odejPowanie sprawd]aPy ]a poPocÈ dodawania
22. 8]upeïnianie JraIöw lic]bowycK
8bu]upeïniajÈ d]iaïania ibJraIy wedïuJ podaneJo w]oru
23. Ro]kïadanie kulek do pudeïek
8brysujÈ po tr]y sposoby ro]ïoĝenia kulek do dwöcK pudeïek 8bpodajÈ ro]wiÈ]ania ]adania
1bpoka]uje 8bicK propo]ycje, wykor]ystujÈc papierowe kulki
24. :prowad]enie osi lic]bowej
1brysuje na tablicy oĂ lic]bowÈ 8bodpowiadajÈ na pytania 1 co ]najduje siÚ na osi" str]aïka
]wana ]wroteP ibpunkt ]erowy , Jd]ie wbĝyciu cod]iennyP PaPy do c]ynienia ]bosiÈ lic]bowÈ"
terPoPetr, Piarka krawiecka 
25. Zabawa ķ6kac]Èce ĝabkiĵ
1bkïad]ie na podïod]e s]nurek :ybrany 8bustawia siÚ na poc]Ètku s]nurka ibwykonuje skoki,
pr]y kaĝdyP skoku inny 8bkïad]ie kartkÚ ]bkolejnÈ lic]bÈ
26.8]upeïnianie lic]b na osi lic]bowej
8bu]upeïniajÈ oĂ kolejnyPi lic]baPi 1astÚpnie rysujÈ tyle elePentöw wbcKPurkacK, ile wska]uje
lic]ba na osi lic]bowej
27. Zabawa ķ1a ktöre piÚtro cKces] jecKaÊ"ĵ
1bna duĝyP arkus]u papieru rysuje doP ļ blok D]ieli Jo po]ioPyPi kreskaPi na röwne odcinki
ļ piÚtra ibodlic]a piÚtra na kaĝdyP rysuje dr]wi ibuPies]c]a taP pudeïko-windÚ  pierws]e piÚtro,

ĆzP1 s. 6, ćw. 3

ĆzP1 s. 7, ćw. 4
ĆzP1 s. 7, ćw. 5

ĆzP1 s. 7, ćw. 6

M1 s. 7, ćw. 4

M1 s. 7, ćw. 5

M1 s. 7, ćw. 6

ĆzPM1 s. 6, ćw. 1

ĆzPM1 s. 6, ćw. 2
ĆzPM1 s. 6, ćw. 3

ĆzPM1 s. 7, ćw. 4, 5

Piękne czytanie tekstów literackich mogę ćwiczyć z uczniami dzięki utworom znanych
i cenionych autorów zamieszczonym w publikacji Galeria możliwości. Czytam
i interpretuję. Klasa 2, np. Joanny Papuzińskiej, Joanny Kulmowej, Doroty Gellner,
Marcina Brykczyńskiego.

NODVD
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druJie, d]iesiÈte 1astÚpnie ] 8bwyPyĂla, co ]najduje siÚ na pos]c]eJölnycK piÚtracK sklep
]bkwiataPi, sklep ]b]abawkaPi, stoPatoloJ, kawiarnia, Pies]kanie 0atyldy itp Ro]poc]yna siÚ
]abawa ķ1a ktöre piÚtro cKces] jecKaÊ"ĵ :bpudeïku-wind]ie 1buPies]c]a IiJurkÚ PaJnes 
:ybrane d]iecko ]awo]i je na pos]c]eJölne piÚtro
28..olorowanka PatePatyc]na
8bwykonujÈ oblic]enia na dodawanie ibodejPowanie wb]akresie  .olorujÈ starannie rysunek
]Jodnie ]bkodeP
29. 3raca doPowa 1auc] siÚ na paPiÚÊ wiers]yka :itolda *awd]ika
30. ZajÚcia sportowe

Scenariusz 4.

ĆzPM1 s. 7, ćw. 6

ĆzP1 s. 7, ćw. 6

Co przypomina nam wakacje?

Zapis w dzienniku y Rozmowa na temat wakacji y Czytanie legendy o pierścieniu św. Kingi y Słuchanie wiersza Emilii Waśniowskiej „Kamyk” y Rytmiczne czytanie wyrazów y Nazwy instrumentów muzycznych y Wakacyjne skarby y Odczytywanie planów y Kodowanie drogi.

P1A s. 10–11
ĆzP1 s. 8–9
M1 s. 8–9
ĆzPM1 s. 8

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ]djÚcia wakacyjnycK Piejsc Jöry, Por]e, je]iora, Piasto, wieĂ itp , ro]sypanka
literowa, legenda obpierĂcieniu ¥wiÚtej .ingi ]bksiÈĝki ķ.lecKdy doPoweĵ, atlas ptaköw np $ndr]ej
*b.rus]ewic] ķ3taki 3olski :röblowe ļ ptaki ĂpiewajÈceĵ , encyklopedia, internet, burs]tyny, biĝuteria ]bburs]tynaPi, paPiÈtki pr]ywie]ione ]nad Por]a, röĝne gatunki soli

Przebieg zajęć

1. Zainteresowanie tePatykÈ ]ajÚÊ ķ:akacjeĵ
1bd]ieli klasÚ na piÚÊ ]espoïöw .aĝdy ]bnicK otr]yPuje ilustracjÚ lub ]djÚcie pr]edstawiajÈce, np
göry, Por]e, je]iora, Piasto, wieĂ .aĝda grupa pr]ygotowuje wypowiedě na tePat co Poĝna ]obac]yÊ wbkaĝdyP ]btycK Piejsc", ]bc]yP kojar]È waP siÚ te Piejsca"
2. 6wobodne wypowied]i na tePat wakacyjnycK Piejsc
&KÚtny 8b]bklasy wypowiada siÚ na tePat wakacyjnycK Piejsc 1a podstawie wïasnycK pr]eĝyÊ inni
8bpodajÈ inne Piejsca ]wiÈ]ane ]bwakacjaPi
3. 8kïadanie na]w PiejscowoĂci ķ:akacyjna ro]sypankaĵ
8btwor]È pary .aĝda ]bpar otr]yPuje kopertÚ, wbktörej ]najdujÈ siÚ ro]sypane litery 3ary ukïadajÈ wyra]y ibodc]ytujÈ na]wy PiejscowoĂci 1b]apisuje je na tablicy, ]wraca uwagÚ na pisowniÚ
wielkÈ literÈ :, r, ], a, s, a, w, a , d, *, ñ, k, s, a , ö, w, ., a, r, k 
4. Zabawa ķ:esoïy balonĵ
8bïapiÈ siÚ ]a rÚce ibtwor]È koïo -eden 8bwcKod]i do Ărodka ib]apras]a kolegÚ  koleĝankÚ
pobiPieniu 7wor]Èc drugie koïo wbĂrodku, 8bwoïajÈ siÚ po kolei iPionaPi, dopöki ws]yscy nie
]najdÈ siÚ wbjednyP krÚgu
5. 2glÈdanie ilustracji wbpodrÚc]niku ibodpowiadanie na pytania
1bc]yta inIorPacje obburs]tynie ]bpodrÚc]nika ib]adaje pytania co to jest burs]tyn", jakiego jest
koloru", gd]ie Poĝna spotkaÊ burs]tyny", c]y Poĝna burs]tyn na]waÊ skarbeP ]bwakacji"
6. 6ïucKanie inIorPacji obburs]tynie
1a]wa EXUszW\n pocKod]i od niePieckiego sïowa %ernstein, co o]nac]a kaPieñ, ktöry siÚ pali
Znany byï od dawna pod röĝnyPi na]waPi 1ajwiÚks]a ]nale]iona bryïa burs]tynu pocKod]iïa
]bnas]ego 0or]a %aïtyckiego ibwaĝyïa , kg %urs]tyn wykor]ystuje siÚ wbKandlu, wbwyrobacK
jubilerskicK kolc]yki, korale, bransoletki, pierĂcionki , wbPedycynie jako lek na röĝne cKoroby
böle gardïa, gïowy, cKoroby tarc]ycy, pr]y cKrypce ibreuPaty]Pie  6tosuje siÚ go jako aPulet
pr]ynos]Ècy s]c]ÚĂcie 1bpoka]uje 8bburs]tyny ibbiĝuteriÚ wykonanÈ ]bburs]tynöw
7. &]ytanie inIorPacji obburs]tynacK
1bc]yta inIorPacje ]bpodrÚc]nika 8b]astanawiajÈ siÚ, dlac]ego wbniektörycK oka]acK burs]tynöw
Poĝna dostr]ec ]atopione owady, roĂliny, skÈd one siÚ taP w]iÚïy 1bwyjaĂnia 8 ĝywica groPa-

P1A s. 10

P1A s. 10, ćw. 1

P1A s. 10

Ciekawe i dobrze rozplanowane zajęcia WF poprowadzę dzięki rozkładowi materiału i scenariuszom zajęć
wychowania fizycznego dostępnym na Uczę.pl. W każdym miesiącu są scenariusze przewidziane na trzy godziny
lekcyjne WF w tygodniu.
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d]iïa siÚ wewnÈtr] pni, wypeïniajÈc lic]ne s]c]eliny drewna lub wypïywajÈc pr]e] us]kod]enia
nabpowier]cKniÚ pni 2toc]ona proPieniaPi sïonec]nyPi ]astygaïa wbro]PaitycK IorPacK naciekowycK, utrwalajÈc wbsobie drobne roĂliny, owady, pÚcKer]yki powietr]a
8. 2glÈdanie piörka söjki
8bsprawd]ajÈ wbatlasie ptaköw, jak wyglÈda söjka 0oĝna wykor]ystaÊ atlas $ndr]eja *b.rus]ewic]a ķ3taki 3olski :röblowe ļ ptaki ĂpiewajÈceĵ &KÚtny 8bopowiada obpiöracK söjki piörka sÈ
brÈ]owe, biaïe ora] niebieskie ]bc]arnyP prÈĝkowanieP  1bwyjaĂnia, ĝe ptaki powyĝej pierws]ego roku ĝycia PajÈ wiÚks]È lic]bÚ prÈĝköw
9. &]ytanie inIorPacji obaPonitacK
8bnajpierw c]ytajÈ inIorPacje ]bpodrÚc]nika, nastÚpnie pos]ukujÈ wiÚcej inIorPacji obskaPielinacK wbencyklopedii ibwbinternecie 2dpowiadajÈ na pytania 1 co to byïy aPonity ibgd]ie ĝyïy"
podgroPada wyParïycK gïowonogöw, byïy PiÚsoĝerne, ĝyïy wbPor]u , gd]ie wb3olsce Poĝna ]naleěÊ icK skaPieliny" : *öracK ¥wiÚtokr]yskicK, na :yĝynie .rakowsko-&]ÚstocKowskiej, wbTatracK , jaki PajÈ ks]taït" sÈ to nietypowe ks]taïty, np proste Pus]le, spirale ]winiÚte wbpionie,
spirale obniestykajÈcycK siÚ skrÚtacK , jakie byïy najwiÚks]e aPonity" osiÈgaïy  P Ărednicy 
10. &]ytanie inIorPacji obbryïkacK soli
8bsaPod]ielnie odc]ytujÈ inIorPacje obsoli
11. Ro]Powa na tePat soli ibpierws]ycK kopalñ
8bodpowiadajÈ na pytania 1 jak po]yskiwano söl", jak na]ywano söl wbkaPiennycK blokacK", dobc]ego d]isiaj potr]ebna jest söl", jak PyĂlicie, dlac]ego söl byïa bard]o cenna ibna]ywano jÈ biaïyP ]ïoteP"
1bpoka]uje 8bröĝne gatunki soli 8boglÈdajÈ söl, oceniajÈ jej wielkoĂÊ, barwÚ, ]apacK ibsPak
12. Zabawa rucKowa ķ6ïony ļ sïodkiĵ
1bwypowiada na]wy röĝnycK r]ec]y do jed]enia -eĂli sÈ one sïodkie, 8brobiÈ pr]ysiad, jeĂli sïone,
skac]È do göry, np ]upa, kisiel, budyñ, ]iePniaki, c]ekolada Plec]na, ogörki kis]one
13. &]ytanie legendy obpierĂcieniu ¥wiÚtej .ingi
ķ.lecKdy doPoweĵ ļ podania iblegendy polskie ]ebrane pr]e] +annÚ .ostyrko /egenda ķ:iano
¥wiÚtej .ingiĵ, autor :ïadysïaw /udwik $nc]yc 
8bsïucKajÈ legendy c]ytanej pr]e] 1bibswobodnie wypowiadajÈ siÚ na jej tePat 2dpowiadajÈ
nabpytania 1 kto podarowaï .ind]e ]arÚc]ynowy pierĂcieñ" ksiÈĝÚ %olesïaw :stydliwy , obco
poprosiïa .inga swojego ojca" o pokïady soli , co wr]uciïa .inga do s]ybu kopalni" ]arÚc]ynowy
pierĂcieñ , skÈd siÚ w]iÚïa söl wb:ielic]ce", gd]ie ]aPies]kaïa .inga ]b%olesïaweP" na :awelu 
14. 2Pöwienie wiers]a (Pilii :aĂniowskiej ķ.aPykĵ
&KÚtny 8bc]yta wiers] 8bopowiadajÈ KistoriÚ kaPyka wbbiaïe kropec]ki 2dpowiadajÈ na pytania
1 gd]ie turysta ]nala]ï kaPyk", jak wyglÈdaï kaPyk", gd]ie ib dlac]ego scKowano kaPyk",
cobibkoPu pr]ypoPina kaPyk", jaka paPiÈtka tobie pr]ypoPina wakacje"
15. &]ytanie ]dania ]bwiers]a
8bc]ytajÈ ]danie ibstarannie pis]È je po Ălad]ie 3odkreĂlajÈ je wbtekĂcie wiers]a /ic]È wyra]y
wb]daniu ibd]ielÈ kaĝdy wyra] na sylaby Za]nac]ajÈ pod]iaï pionowyPi kreskaPi
16. D]ielenie wyra]öw na sylaby
8bc]ytajÈ wyra]y, d]ielÈ je na sylaby ibwyklaskujÈ rytPic]nie Èc]È wyra]y ]bodpowiedniÈ grupÈ
klocköw rytPic]nycK
17. Èc]enie wyra]öw ]bklockaPi rytPic]nyPi
8bd]ielÈ wyra]y na sylaby ibwyklaskujÈ rytPic]nie Èc]È ]bodpowiedniÈ grupÈ klocköw rytPic]nycK
18. 2dc]ytywanie na]w instruPentöw
8bodc]ytujÈ na]wy instruPentöw ib]bpoPocÈ 1bklasyIikujÈ je na instruPenty perkusyjne ibPelodyc]ne RysujÈ ÊwierÊnuty pod na]waPi instruPentöw, na ktörycK Pogliby graÊ 8, sied]Èc pr]y
ognisku wbc]asie wakacyjnej wyprawy
19. 2dc]ytywanie wyra]öw ]bdiagraPu
8bwykreĂlajÈ wbkaĝdyP r]Úd]ie diagraPu na]wy skarböw pr]ywie]ionycK ]bwakacji 2dc]ytujÈ
po]ioPo ib]apisujÈ Kasïo, ktöre powstaïo ]bpo]ostaïycK liter :aNac\MneSaPiÈWNi 

P1A s. 10, ćw. 3

P1A s. 11, ćw. 4

P1A s. 11
P1A s. 11, ćw. 5

P1A s. 11, ćw. 7

ĆzP1 s. 8, ćw. 1

ĆzP1 s. 8, ćw. 2

ĆzP1 s. 8, ćw. 2

ĆzP1 s. 8, ćw. 3
ĆzP1 s. 8, ćw. 4

ĆzP1 s. 9, ćw. 5

Do tematu o ptakach wykorzystuję nagranie ptasich odgłosów z Uczę.pl z folderu Lekcje: Materiały pomocnicze:
Efekty dźwiękowe. Ptasi chór, czajka, kukułka, droździk.
Czwartą godzinę WF w tygodniu przeznaczam na śródlekcyjne zabawy ruchowe lub aktywność uczniów
na świeżym powietrzu. Wiele różnych propozycji mam w scenariuszach!
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20.8]upeïnianie tabelki odpowiedniPi ]djÚciaPi paPiÈtek
ļ 8bwycinajÈ ]bķ:ycinankiĵ ]djÚcia skarböw ibnaklejajÈ je wbodpowiednicK PiejscacK wbtabeli
1bwyjaĂnia 8, jakicK skarböw ibdlac]ego nie Poĝna pr]ywo]iÊ 1bc]yta inIorPacje obpaPiÈtkacK, ktörycK nie wolno pr]ywo]iÊ
Szarotka alpejska ļ syPbol polskicK Tatr ib3odlasia -est pod ĂcisïÈ ocKronÈ, poniewaĝ roĂnie
jej wbnas]yP kraju bard]o niewiele 1ie wolno jej nie tylko ]rywaÊ saPePu, ale takĝe pïaciÊ
koPuĂ, kto to ]robiï, bo siÚ go pr]ekonuje, ĝe to dobry sposöb ]arabiania pieniÚd]y
Róg Trytona ļ to Porski ĂliPak, wyjÈtkowy dlatego, ĝe poluje na bard]o kolc]astÈ ro]gwia]dÚ
]wanÈ koronÈ cierniowÈ, ktöra ]jada koralowce 3oniewaĝ lud]ie ]abijajÈ co roku bard]o wiele
ĂliPaköw, ĝeby ]dobyÊ icK Pus]le na spr]edaĝ dla turystöw, ro]gwia]d jest tak duĝo, ĝe caïe
poïacie :ielkiej RaIy .oralowej ubwybr]eĝy $ustralii sÈ juĝ Partwe
.oĂÊ sïonLoZa – to wbr]ec]ywistoĂci Pateriaï otr]yPywany ]b]Úböw sïoni 1ikt nie wyrywa sïonioP ]Úböw ]a ĝycia .ïusownicy ]abijajÈ je dla ]dobycia icK ]Úböw, bo ]a o]doby ]bkoĂci sïoniowej ciÈgle niektör]y lud]ie sÈ gotowi duĝo ]apïaciÊ
:LGïak – to niewielka roĂlinka, ktörej ]ielone ïodyĝki ]bPalutkiPi listkaPi ledwo w]nos]È siÚ
nad ]iePiÚ 1a ]bieranie widïaköw tr]eba PieÊ specjalne ]e]wolenie, ale niestety co roku wiele
icK jest nis]c]onycK wiosnÈ, bo ïadnie wyglÈdajÈ ]robione ]bnicK palePki wielkanocne 1ie
kupujePy nigdy takicK palePek
– 1b]adaje 8bpytanie, c]ego jes]c]e nie Poĝna ]bieraÊ lub nis]c]yÊ 8bwypowiadajÈ siÚ swobodnie
1awiÈ]ujÈ do swoicK obserwacji nie wolno nis]c]yÊ np ptasicK gnia]d, poPniköw pr]yrody 
21. 2dc]ytywanie planöw
8bodc]ytujÈ na]wy ulic na planie osiedla poka]anyP na ilustracji 2dpowiadajÈ na pytania 1
pr]y ktörej ulicy ]najduje siÚ s]koïa", pr]y ktörej ulicy jest biblioteka", co PieĂci siÚ pr]y ulicy
Tulipanowej"
22. 2pisywanie drogi d]ieci do s]koïy na podstawie planu
8bopisujÈ drogÚ &eliny ib6ïawka do s]koïy 8ĝywajÈ sïöw wbSUawowblewo, SUosWo8bukïadajÈ
inne pytania dotyc]Èce planu osiedla, np ķ&]y jest to osiedle wbduĝyP PieĂcie"ĵ, ķ-akiPi ulicaPi
Poĝna dojĂÊ ]bdworca kolejowego na ulicÚ 3r]yja]nÈ"ĵ
23. 3lan Païej PiejscowoĂci
8bswobodnie wypowiadajÈ siÚ na tePat ilustracji 2dpowiadajÈ na pytanie 1 co Poĝna ]obac]yÊ
wbPiejscowoĂci, do ktörej pr]yjecKaï Dawid", pr]y jakiej ulicy ]najduje siÚ s]koïa", co ciekawego
]najduje siÚ wbtej PiejscowoĂci dla d]ieci", gd]ie Pies]ka 8la ibktöryPi ulicaPi Poĝe dojĂÊ dobparku", ktöryPi ulicaPi -anek dojd]ie na plac ]abaw" 8bröĝnyPi koloraPi rysujÈ drogi, ktöryPi
wÚdruje Dawid
24. 3r]ypoPnienie ]asad be]piec]nego porus]ania siÚ po ulicy
8bodpowiadajÈ na pytania 1 ktörÈ stronÈ ulicy id]ie cKïopiec", c]y jest to droga wbPieĂcie c]y po]a
PiasteP", co cKïopiec Pa pr]ypiÚte do tornistra", jaki ]nak drogowy jest po drugiej stronie ulicy"
25. 2Pöwienie ]asad pr]ecKod]enia pr]e] je]dniÚ
1boPawia be]piec]ne pr]ejĂcie na drugÈ stronÚ ulicy 8bwyjaĂniajÈ ]asadÚ cKod]enia lewÈ stronÈ,
gdy nie Pa cKodnika ZastanawiajÈ siÚ, c]y cKïopiec poka]any na ilustracji Poĝe pr]ejĂÊ na drugÈ
stronÚ drogi
26.Ro]po]nawanie ]naköw drogowycK
8boglÈdajÈ ]naki drogowe :ska]ujÈ ]naki waĝne dla pies]ycK
27. :ybieranie ]nac]köw odblaskowycK
8bwybierajÈ ]nac]ki odblaskowe do torniströw 3r]elic]ajÈ, ile jest ]nac]köw poParañc]owycK
2dpowiadajÈ na pytania ktöry ]nac]ek wybier]e ucja", jakiego koloru nie lubi 6ïawek" 8bukïadajÈ ]agadki obwybranyP ]nac]ku ]bilustracji, np ķ-est to ]nac]ek röĝowy, kos]tuje tyle saPo
cob]nac]ek tego saPego koloru, ale innego ks]taïtu, ibPa ]aokrÈglone br]egi .töry to ]nac]ek"ĵ
28..odowanie drogi do pr]ebycia
8bkoñc]È rysowanie drogi Pys]ki do sera ]godnie ]bkodeP RysujÈ str]aïki wbprawo, lewo, dobgöry,
wbdöï 3owtar]ajÈ ]apisany kod str]aïkowy, aĝ Pys]ka dojd]ie do sera 1astÚpnie 8bkoñc]È rysowanie drogi kotka do kïÚbka weïny ]godnie ]bkodeP

ĆzP1 s. 9, ćw. 6

M1 s. 8, ćw. 1

M1 s. 8, ćw. 1

ĆzPM1 s. 8, ćw. 1

M1 s. 9

M1 s. 9, ćw. 2, 3

M1 s. 9, ćw. 4
M1 s. 9, ćw. 5

ĆzPM1 s. 8, ćw. 2, 3

W scenariuszach mam dodatkowe informacje i ciekawostki na różne tematy, co pozwala mi uzupełnić i poszerzyć
omawiany temat, np. z dziedziny edukacji przyrodniczej.
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29. 3raca doPowa
– Zaprojektuj drogÚ od oïöwka do guPki
– :ykonaj doĂwiadc]enie ]bsolÈ 2bserwuj, co bÚd]ie siÚ d]iaïo pr]e] dwa tygodnie 3rowadě
d]iennik obserwacji
– Dla cKÚtnycK 8 :ykonaj doĂwiadc]enie ]bburs]tyneP ibsprawdě, co siÚ ]bniP d]ieje, gdy potr]es] burs]tyn obweïnÚ 3r]eprowadě podobne doĂwiadc]enie, ]astÚpujÈc burs]tyn innyPi PateriaïaPi

Scenariusz 5.

ĆzPM1 s. 8, ćw. 3
P1A s. 11, ćw. 6
P1A s. 10, ćw. 2

Jesteśmy razem – starsi o rok

Zapis w dzienniku y Słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej „Znów urosłem” y Swobodne wypowiedzi
na temat ilustracji „Nasza klasa” y Układanie okrzyków o klasie y Wyróżnianie samogłosek y Zabawy
integrujące zespół klasowy y Wykonanie ozdobnego pudełka na wakacyjne skarby y Zajęcia sportowe.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wiers] (wy 6karĝyñskiej ķZnöw urosïePĵ, dowolne nagranie Pu]yc]ne, Païe
pudeïec]ko, losy ] c]ynnoĂciaPi do wykonania, arkus] s]arego papieru, kolorowe papierowe köïec]ka, taĂPa do pr]yklejenia, uciÚte plastikowe butelki dla kaĝdego 8, Pateriaïy do o]doby cekiny,
papier kolorowy, krepina, wïöc]ka 

Przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie
1bro]poc]yna ]abawÚ ķ:itaP 8, ktör]y PajÈ ciePne spodnie powitanie rÚkÈ , witaP tycK,
ktör]y PajÈ rod]eñstwo powitanie rÚkÈ , witaP ws]ystkicK, ktör]y sÈ jedynakaPi powitanie 8 ĵ
1a ]akoñc]enie ]abawy ws]yscy 8bwstajÈ ibpodskakujÈc wbgörÚ, PöwiÈ ķD]ieñ dobryĵ
2. Zainteresowanie tePatykÈ ]ajÚÊ 
1bc]yta wiers] (wy 6karĝyñskiej ķZnöw urosïePĵ
=nóZ urosïeP
0öj tornister
juĝ nie taki caïkieP nowy
Tarc]a
takĝe na rÚkawie trocKÚ ]bladïa
, poPyĂleÊ,
ĝe rok tePu – tak niedawno –
uc]yliĂPy siÚ literek abecadïa
6]koïa w]ywa nas
na lekcje
děwiÚc]nyP d]wonkieP
O wakacje, obpr]ygody pyta nas
, otwiera swojÈ braPÚ
tak jak serce
, ]apras]a do ]najoPycK, jasnycK klas
(wa6NaUĝ\ñsNa
3. :ypowied]i na tePat wysïucKanego wiers]a
1b]adaje 8bpytania obco pyta s]koïa", do c]ego ]apras]a nas s]koïa", co to ]nac]y, ĝe s]koïa
otwiera braPÚ tak jak serce"
4. .oñc]enie ro]poc]ÚtycK wypowied]i
1bwypowiada ]danie, a 8bkoñc]È wypowiedě
-esteĂPy uc]niaPi
Do s]koïy pr]ycKod]iPy
1as]a klasa

Dzięki scenariuszom do Ćwiczeń z pomysłem nigdy nie brakuje mi materiałów! Scenariusze zostały poszerzone
o dodatkowe tematy spoza podręcznika MEN, więc mam zaplanowaną pracę na wszystkie dni roku szkolnego –
na każdy tydzień przypada zawsze 5 tematów.
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5. Zabawa rucKowa ķ.rÈĝÈce pudeïec]koĵ
8bsied]È wbkole :bc]asie trwania dowolnej Pu]yki krÈĝy Païe pudeïec]ko *dy Pu]yka Pilknie,
8, ubktörego ]najduje siÚ pudeïko, wyjPuje jeden los, na ktöryP ]apisane jest ]adanie 8bwykonujÈ ]adania, np ws]yscy PajÈ wykonaÊ  pr]ysiadöw 3o wykonaniu ]adania ]abawa ro]poc]yna
siÚ od poc]Ètku
6. Obra] ķ1as]a klasaĵ
1a jednej ]bïawek 1bkïad]ie s]ary papier 3odpisuje go .lasa Data 1astÚpnie kaĝdy 8bpodcKod]i do papieru wedïug kolejnoĂci ibrysuje elePent obra]u ķ1as]a klasaĵ 0oĝna podcKod]iÊ
kilka ra]y, ale ]aws]e tylko jedna osoba rysuje 1bwies]a rysunek na tablicy
7. Opisywanie obra]u
8bswobodnie wypowiadajÈ siÚ na tePat stwor]onego obra]u 1bpyta co najbard]iej podoba waP
siÚ na tej ilustracji", co was najbard]iej ]askoc]yïo", co was ro]weseliïo, abco ]asPuciïo"
8. 8kïadanie okr]yköw
1bd]ieli klasÚ na piÚÊ ]espoïöw .aĝdy ]espöï Pa ]a ]adanie uïoĝyÊ okr]yk obklasie, np ķ1as]a
klasa, Iajna klasa, od $nielki aĝ po 6tasiaĵ
9. 3re]entacja okr]yköw
Zespoïy pr]edstawiajÈ swoje okr]yki 3o]ostali 8bbrawaPi nagrad]ajÈ kaĝdy ]espöï
10. Zabawa ķDoPinoĵ
1bpyta 8, co ]nac]y sïowo GoPino -eĂli okaĝe siÚ, ĝe nikt ]bgrupy nie wie, wyjaĂnia, ĝe doPino
to gra polegajÈca na ïÈc]eniu tycK saPycK elePentöw 1bstaje wbĂrodku koïa ibPöwi ķ-esteP pierws]yP elePenteP doPina 3ros]Ú do siebie kogoĂ, kto tak jak ja, lubi ja]dÚ na rower]eĵ 1astÚpnie
spoĂröd ]gïas]ajÈcycK siÚ 8b]apras]a jednÈ osobÚ ibpodaje jej rÚkÚ 8, ktöry dos]edï, ]apras]a
nastÚpnÈ osobÚ obpodobnycK upodobaniacK co jego Ostatnia osoba ]aPyka krÈg ibïÈc]y ws]ystkicK
11. 3isanie ]dañ
1bpis]e na tablicy wyra]y szNoïanaXcz\cielNsiÈĝNa ZadanieP kaĝdego 8bjest napisanie wb]es]ycie ]dañ ]bpodanyPi wyra]aPi 8b]wracajÈ uwagÚ na prawidïowe ïÈc]enie liter ibstaranne pisPo :bkaĝdyP ]daniu 8bpodkreĂlajÈ po]nane saPogïoski
12. Zabawa rucKowa ķTÚc]aĵ
8bwybierajÈ pr]ygotowane pr]e] 1bkolorowe köïec]ka ibpr]yklejajÈ taĂPÈ do ubrania 6iadajÈ
wbkrÚgu na kr]eseïkacK 1bstoi wbĂrodku ibwyPienia po dwa kolory 8, ktör]y PajÈ köïka wbwyPienionycK koloracK, s]ybko ]PieniajÈ siÚ PiejscaPi -eĂli 1b]awoïa ķTÚc]aĵ, ws]yscy ]PieniajÈ
Piejsca 1bröwnieĝ pröbuje ]ajÈÊ jedno ]bwolnycK kr]eseïek D]iecko, ktöre nie ]dÈĝy usiÈĂÊ, ]ostaje nowyP prowad]ÈcyP
13. :ykonanie o]dobnego pudeïka na wakacyjne skarby
8b]bpr]ygotowanej uciÚtej plastikowej butelki pr]ygotowujÈ o]dobne pudeïko na wakacyjne skarby O]dabiajÈ pudeïko röĝnyPi PateriaïaPi plastyc]nyPi, np kolorowyP papiereP, wïöc]kÈ, plastelinÈ, cekinaPi
14. ZajÚcia sportowe

Podczas zabaw ruchowych uważnie obserwuję dzieci, by jak najwcześniej wychwycić pewne objawy czy trudności,
które mogą wskazywać na zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Cenne wskazówki, na co zwrócić uwagę,
mam na Uczę.pl w folderze Lekcje: Materiały pomocnicze w pliku Integracja sensoryczna.
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TYDZIEŃ 2. JUŻ PO WAKACJACH
Scenariusz 6.

Jakie krajobrazy występują w Polsce?

Zapis w dzienniku y Czytanie ze zrozumieniem fragmentu tekstu Jadwigi Korczakowskiej „Spotkanie
nad morzem” y Utrwalanie zasad pisowni nazw miejscowości y Krajobrazy Polski i ich charakterystyczne cechy y Porównywanie krajobrazów y Graficzne i kolorystyczne przedstawienie wysokości
nizin, wyżyn i gór y Nazywanie i opisywanie typu krajobrazu swojej miejscowości – spacer dydaktyczny
y Określanie kierunków: na prawo, na lewo, do góry, w dół, do przodu, do tyłu y Odczytywanie kodów
graficznych y Przeliczanie elementów według podanego warunku y Zabawy matematyczne utrwalające stronę prawą i lewą y Zajęcia sportowe.

P1A s. 12–13
ĆzP1 s. 10–11
M1 s. 10
ĆzPM1 s. 9

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tabliczka zbnapisem KRAJOBRAZY POLSKI,  kopert,  pociÚtycK obrazköw
zbkrajobrazami nizinny, wyĝynny, nadmorski, görski, rolniczy, przemysïowy, wielkomiejski , mapa
Iizyczna Polski, ķPomoce demonstracyjne 0apyĵ :SiP, losy zbnazwami wyĝyn ibnizin, zdjÚcie buczyny, kartki zbdeIinicjami kliIu ibwydm, kartki wbksztaïcie tröjkÈtöw dla kaĝdego 8, dïuga lina

Przebieg zajęć

1. :prowadzenie do zajÚÊ – zabawa ķOdczytywanie literĵ
1bumieszcza na tablicy duĝÈ tabliczkÚ zbnapisem KRAJOBRAZY POLSKI Zadaniem 8bjest
cKöralne odczytywanie liter zbjednoczesnym podnoszeniem rÚki do göry wedïug podanej przez
1bzasady pierwsza litera K – 8bpodnoszÈ do göry prawÈ rÚkÚ, druga litera R – 8bpodnoszÈ
do göry lewÈ rÚkÚ, trzecia litera A – 8bpodnoszÈ do göry obie rÚce Przy kolejnycK literacK
8bpowtarzajÈ zasadÚ podnoszenia rÈk
2. 8kïadanie puzzli
1bdzieli 8bna siedem zespoïöw Kaĝda grupa otrzymuje wbkopercie jeden pociÚty obrazek przedstawiajÈcy jeden zbkrajobrazöw nizinny, wyĝynny, nadmorski, görski, rolniczy, przemysïowy, wielkomiejski  8bwbgrupacK ukïadajÈ swöj obrazek ibrozmawiajÈ na jego temat 1astÚpnie kaĝda
grupa nakleja obrazek na duĝy wspölny karton Przedstawiciele grup prezentujÈ uïoĝony zbczÚĂci
krajobraz, zamieszczajÈc wbswoicK wypowiedziacK nastÚpujÈce inIormacje jaki krajobraz przedstawia obrazek, jakie sÈ jego cKarakterystyczne cecKy elementy , gdzie wystÚpuje prezentowany
krajobraz, czy jest to krajobraz naturalny czy przeksztaïcony przez czïowieka
3. Poröwnywanie krajobrazöw
8boglÈdajÈ ilustracje wbpodrÚczniku ibwbÊwiczeniacK OdczytujÈ nazwy krajobrazöw :klejajÈ nalepki zbsylabami pod ilustracjami przedstawiajÈcymi krajobrazy zmienione przez czïowieka PoröwnujÈ krajobrazy naturalne ibprzeksztaïcone przez czïowieka OdpowiadajÈ na pytania 1 jakie
krajobrazy podobajÈ wam siÚ bardziej", jak myĂlicie, ktörycK krajobrazöw jest wiÚcej naturalnycK
czy przeksztaïconycK ", dlaczego ludzie zmieniajÈ krajobrazy ibwbjaki sposöb to robiÈ" ludzie wycinajÈ, wypalajÈ lasy, aby powstaïy tereny rolnicze, miasta, drogi przyczyny spoïeczne – ludzie
wykonujÈ röĝne zawody, jest wiÚcej dla nicK pracy, praca jest zröĝnicowana ïatwiej jest ludziom
podröĝowaÊ – budowa lotnisk, tras kolejowycK, autostrad , wbktörycK miejscacK przyjemniej siÚ
odpoczywa wbmieĂcie czy na wsi, nad morzem czy wboĂrodku przemysïowym"
1bpokazuje 8bzdjÚcie buczyny karpackiej, czyli lasu, wbktörym rosnÈ buki, Ăwierki ibjodïy Taki las
powinien wystÚpowaÊ na odpowiedniej wysokoĂci wbTatracK ibwbBeskidacK 1iestety, bardzo pospolitym lasem na tycK terenacK jest las, wbktörym rosnÈ gïöwnie Ăwierki, nie ma wbnim buköw
PrzyczynÈ wyginiÚcia na tycK terenacK buköw byï rozwöj przemysïu Buki zostaïy wyciÚte ibzuĝyte
do produkcji wÚgla drzewnego, ktörego uĝywano do wytapiania metali :bmiejsce buköw ludzie
posadzili Ăwierki

P1A s. 12–13
ĆzP1 s. 10, ćw. 2

W każdym scenariuszu mam w jednym miejscu spis wszystkich pomocy dydaktycznych potrzebnych do
przeprowadzenia zajęć. Pozwala mi to na lepsze przygotowanie się do pracy z moimi uczniami. Mogę skorzystać
także z dodatkowych publikacji WSiP, do których odwołania znajdę w scenariuszach.
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4. :yjaĂnianie pojÚÊ
1brozdaje 8bkarteczki zbwyjaĂnieniem pojÚÊ wydmy ibklif 8bczytajÈ objaĂnienia ibprzyporzÈdkowujÈ je do wïaĂciwego pojÚcia PokazujÈ na ilustracji wbpodrÚczniku wydmy ibkliI
pagörki usypane
z piasku przez wiatr

P1A s. 12, ćw. 2

urwisko wystÚpujÈce na brzegu morza lub jeziora,
powstaje w wyniku dïugotrwaïego podcinania
wysokiego brzegu przez Iale

5. Zabawa ķ:ycieczka palcem po mapieĵ
1bkïadzie na podïodze mapÚ IizycznÈ Polski 8bsiadajÈ woköï mapy OdszukujÈ na mapie ibodczytujÈ nazwy nizin wystÚpujÈcycK wbPolsce 1izina Podlaska, 1izina 0azowiecka, 1izina :ielkopolska, 1izina ¥lÈska oraz nazwy wyĝyn :yĝyna Lubelska, :yĝyna 0aïopolska, :yĝyna Kielecka, :yĝyna ¥lÈsko-Krakowska  1azywajÈ kolory, jakimi zaznaczone sÈ na mapie niziny ibwyĝyny
8bzastanawiajÈ siÚ, jaka nizina lub wyĝyna znajduje siÚ wbokolicacK icK miejscowoĂci 0oĝna
skorzystaÊ zbdodatkowycK publikacji :SiP ķPomoce demonstracyjne 0apyĵ
6. Zabawa ķBingoĵ
1bpodaje nazwÚ niziny lub wyĝyny 8bstarajÈ siÚ jak najszybciej odnaleěÊ jÈ na mapie 8, ktöry
znalazï podanÈ nazwÚ, möwi ķbingoĵ ibpokazuje palcem odnalezionÈ na mapie krainÚ geograIicznÈ
7. Opisywanie krajobrazöw
1bdzieli 8bna cztery grupy Dwie grupy wypisujÈ na kartce cecKy cKarakterystyczne krajobrazu
nizinnego Dwie pozostaïe grupy wypisujÈ cecKy cKarakterystyczne krajobrazu wyĝynnego Przedstawiciele grup opisujÈ swoje krajobrazy
8. Odczytywanie nazw polskicK gör
8bodczytujÈ zbmapy Iizycznej Polski nazwy pasm ibïañcucKöw görskicK Karkonosze poïoĝone sÈ
wbïañcucKu görskim Sudetöw Beskidy, Pieniny, Tatry poïoĝone sÈ wbïañcucKu görskim Karpat
Bieszczady poïoĝone sÈ wbBeskidacK  OkreĂlajÈ kolor, jakim oznaczone sÈ na mapie göry
9. Oznaczenia wysokoĂci na mapie
8botrzymujÈ od 1bkartki wbksztaïcie tröjkÈta 1bwyjaĂnia, ĝe tröjkÈt symbolizuje
wysokoĂci terenu na mapie Kaĝdy tröjkÈt podzielony jest na trzy czÚĂci 8bkaĝdÈ
czÚĂÊ tröjkÈta kolorujÈ wïaĂciwÈ kredkÈ zgodnie zbbarwami na mapie niziny najniĝsza czÚĂÊ tröjkÈta na zielono, wyĝyny Ărodkowa czÚĂÊ tröjkÈta na kolor ĝöïty,
göry najwyĝsza czÚĂÊ tröjkÈta na kolor czerwony
10. Dopasowywanie elementöw przyrody do krajobrazöw
8boglÈdajÈ dwie ilustracje OdczytujÈ nazwy elementöw przyrody ÈczÈ nazwy zbwïaĂciwymi krajobrazami szarotka alpejska, kozica, skaliste szczyty, Kale – krajobraz görski wydmy, sïona woda,
mikoïajek nadmorski – krajobraz nadmorski 
11. Èczenie nazw miejscowoĂci zbnazwami krajobrazu
8bprzypominajÈ zasadÚ pisowni nazw miejscowoĂci wielkÈ literÈ 8zupeïniajÈ literami nazwy miejscowoĂci ibïÈczÈ je zbodpowiednimi krajobrazami 1bwskazuje te miejscowoĂci na mapie Polski
12. :yszukiwanie na mapie miejscowoĂci
– 1bdzieli 8bna osiem grup Kaĝda grupa losuje jednÈ krainÚ geograIicznÈ Zadaniem grup jest
wypisanie miejscowoĂci leĝÈcycK na terenie wylosowanej wyĝyny lub niziny, np
1izina Podlaska – Biaïystok, omĝa
1izina 0azowiecka – :arszawa, Radom, ödě
1izina :ielkopolska – Kalisz, Konin, Leszno
1izina ¥lÈska – :rocïaw, Opole
:yĝyna Lubelska – Lublin, ZamoĂÊ
:yĝyna 0aïopolska – Kielce
:yĝyna Krakowsko-&zÚstocKowska – Kraköw, &zÚstocKowa
:yĝyna ¥lÈska – Katowice, Bytom, &Korzöw
– 8butrwalajÈ pisowniÚ nazw miast wielkÈ literÈ

P1A s. 12, ćw. 4

P1A s. 12, ćw. 3

P1A s. 13, ćw. 5

ĆzP1 s. 10, ćw. 1

ĆzP1 s. 11, ćw. 3

W scenariuszach zawsze znajdę ciekawe pomysły na poprowadzenie atrakcyjnych zajęć, dzięki którym dzieci lepiej
opanują omawiane zagadnienia, np. kolory używane do oznaczenia wysokości terenu na mapie fizycznej.
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13. &zytanie tekstu
8bczytajÈ Iragment tekstu Jadwigi Korczakowskiej ķSpotkanie nad morzemĵ 1azywajÈ krajobraz
opisany wbtekĂcie OdczytujÈ elementy krajobrazu nadmorskiego wydma, sosenki, urwisko, plaĝa,
woda  DzielÈ nazwy elementöw krajobrazu na sylaby Do zeszytu przepisujÈ podkreĂlone wbtekĂcie wyrazy ibdopisujÈ do nicK pytania rzadkimi – jakimi", cKïodniejszy – jaki", szerokÈ – jakÈ",
bezmierna – jaka", szarej – jakiej", szarego – jakiego"
14. Pisownia wyrazöw zbpodwojonymi spöïgïoskami
8buzupeïniajÈ pary wyrazöw wedïug podanego wzoru ZwracajÈ uwagÚ na pisowniÚ dopisanego
wyrazu ZapamiÚtujÈ pisowniÚ dopisanycK wyrazöw :yszukujÈ inne wyrazy zbpodwojonymi spöïgïoskami, np wanna, panna, Zuzanna, rynna, lekki, miÚkki, lasso, sumienny
15. Spacer po okolicy
1bzabiera 8bna spacer po najbliĝszej okolicy 8bwymieniajÈ elementy krajobrazu ibgo nazywajÈ
OdpowiadajÈ na pytania 1 po czym poznaÊ dany krajobraz" po jego elementacK , jaki krajobraz
widzicie", jakie elementy powtarzajÈ siÚ wbtym krajobrazie", czego jest wiÚcej – elementöw naturalnycK, przyrodniczycK czy stworzonycK przez czïowieka", jak czujecie siÚ, przebywajÈc wbtym
krajobrazie", co cKcielibyĂcie wbnim zmieniÊ", jak naleĝy go cKroniÊ"
16. Zabawa rucKowa ķPrawa – Lewaĵ
1bkïadzie na korytarzu szkolnym boisku dïugÈ linÚ lub rysuje dïugÈ liniÚ 8bustawiajÈ siÚ jeden
za drugim po prawej stronie liny Zabawa polega na przeskakiwaniu na drugÈ stronÚ liny wedïug
poleceñ 1, np lewa strona – 8brazem przeskakujÈ na lewÈ stronÚ liny, prawa strona – 8bprzeskakujÈ na prawÈ stronÚ liny, prawa strona – 8bpozostajÈ po prawej stronie liny *dy ktöryĂ
8bpopeïni bïÈd, odcKodzi zbzabawy
17. OkreĂlanie poïoĝenia obrazköw na tablicy
– 8bprzypatrujÈ siÚ ilustracji wbpodrÚczniku PrzeliczajÈ obrazki na tablicy ibpodajÈ wynik  
PodajÈ, ile obrazköw wisi na samym dole  , ile wbĂrodkowym rzÚdzie  , ile wbgörnej czÚĂci
tablicy   PodajÈ liczbÚ obrazköw przedstawiajÈcycK krajobrazy  – göry, las, ïÈka, sad, jezioro,
pagörki ibbawiÈce siÚ dzieci   8bczytajÈ pytania znajdujÈce siÚ pod ilustracjÈ ibodpowiadajÈ
na nie peïnymi zdaniami
– 1astÚpnie 8, pracujÈc wbparacK, ukïadajÈ ibzadajÈ koledzekoleĝance zbïawki swoje pytania, np
ķ: ktörym miejscu tablicy wisi obrazek &eliny"ĵ prawy görny rög , ķOkreĂl poïoĝenie obrazka
ucjiĵ prawy dolny rög tablicy , ķ&o przedstawia obrazek wiszÈcy nad obrazkiem Darka"ĵ,
ķOkreĂl poïoĝenie obrazka Sïawkaĵ obrazek Sïawka wisi pod obrazkiem przedstawiajÈcym ĝaglöwkÚ , ķ&o przedstawia obrazek wiszÈcy zblewej strony obrazka Sïawka"ĵ dzieci grajÈce wbpiïkÚ , ķPo ktörej stronie obrazka przedstawiajÈcego sad znajduje siÚ ilustracja zbrowerzystami"ĵ
pobprawej stronie , ķPo ktörej stronie tablicy znajduje siÚ obrazek Tomka"ĵ po lewej , ķ&o
znajduje siÚ nad obrazkami przedstawiajÈcymi sad ibĝaglöwkÚ"ĵ tytuï wystawy 
18. Zabawa rucKowa ķDyktando rucKoweĵ
8bustawiajÈ siÚ wbdwuszeregu 8bpostÚpujÈ zgodnie zbpoleceniami 1 ķZröbcie  kroköw do
przodu, coInijcie siÚ ob kroki, wykonajcie  skoki wbprawÈ stronÚ, przejděcie do przodu  kroköw,
zröbcie  kroki wbprawÈ stronÚ, odwröÊcie gïowÚ wblewÈ stronÚ, spöjrzcie wbdöï, odwröÊcie gïowÚ
wbprawÈ stronÚ powröt do pozycji wyjĂciowej, gïowa skierowana do przodu , podnieĂcie gïowÚ do
göry, opuĂÊcie gïowÚ wbdöï, zröbcie  kroköw do tyïuĵ
19. Odczytywanie kodu graIicznego
8bodczytujÈ kod ibgraIicznie przedstawiajÈ drogÚ dzieci do skarböw KodujÈ ibrysujÈ swojÈ drogÚ
do orzecKöw laskowycK
20.Kolorowanie elementöw rysunku zgodnie zbopisem
8bczytajÈ opis cKïopcöw 1a jego podstawie uzupeïniajÈ ibkolorujÈ rysunki PodpisujÈ ilustracje
imionami cKïopcöw
21. ZajÚcia sportowe

ĆzP1 s. 11, ćw. 4

ĆzP1 s. 11, ćw. 5

P1A s. 12–13, ćw. 1, 6

M1 s. 10, ćw. 1

ĆzPM1 s. 9, ćw. 1

ĆzPM1 s. 9, ćw. 2

Więcej zadań pozwalających zrozumieć stosunki przestrzenne uczniowie mogą wykonać
dzięki publikacji Galeria możliwości. Liczę. Klasa 2 (strony 7–10).
klasa
mZLF]HQLDGRGDWNRZH

/LF]Ú
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Spotkanie z policjantką

Zapis w dzienniku y Słuchanie treści opowiadania „Spotkanie z policjantką” i przewidywanie jego dalszego ciągu y Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach y Pisanie zdania z pamięci y Przypomnienie
numerów alarmowych y Praca służb ratunkowych pokazana w formie plakatów y Spacer na skrzyżowanie ulic – praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego y Wykonanie
znaczków odblaskowych y Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, między,
obok y Odczytywanie z planu drogi ewakuacyjnej – praktyczne wykorzystanie jej podczas próbnej ewakuacji y Zabawa ruchowa „Idziemy według strzałek”.

P1A s. 14–15
ĆzP1 s. 12–13
M1 s. 11
ĆzPM1 s. 10–11

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: samoprzylepne strzaïki,  pudeïka, rysunek planu drogi ewakuacyjnej, elementy odblaskowe, kïÚbek weïny, klej wikol, noĝyczki, papier odblaskowy, losy z numerami alarmowymi,
elementy odblaskowe

Przebieg zajęć
1. :prowadzenie do zajÚÊ – zabawa ķIdziemy westart
dïug strzaïekĵ
– 1 rozpoczyna zajÚcia na korytarzu szkolnym
1a podïodze przykleja samoprzylepne strzaïki Strzaïki prowadzÈ do czterecK pudeïek
pudeïko
pudeïko
Kaĝdy 8 przecKodzi wybranÈ przez siebie
drogÈ i staje przy okreĂlonym pudeïku 1astÚpnie kaĝda grupa 8 podnosi pudeïka
i sprawdza, co znajduje siÚ pod kaĝdym z nicK
Tylko pod jednym pudeïkiem znajduje siÚ
pudeïko
pudeïko
symbol drogi ewakuacyjnej
– 8 wypowiadajÈ siÚ na temat drogi, ktörÈ przeszli dlaczego wybrali tÚ drogÚ, czy wybör drogi byï
dla nicK trudny, skÈd wiedzieli, ĝe muszÈ poruszaÊ siÚ po strzaïkacK, co oznaczaïy strzaïki drogÚ , co czekaïo icK na koñcu drogi, czy kaĝda droga koñczyïa siÚ niespodziankÈ, co znajdowaïo
siÚ pod jednym z pudeïek znak, rysunek, symbol , czy ta droga doprowadziïa was do wyjĂcia, co
oznacza znak na koñcu tej drogi znak drogi ewakuacyjnej , czy wszyscy wybrali tÚ samÈ drogÚ,
czy byïo wiadomo, ktöra droga prowadzi do pudeïka ze znakiem, w jaki sposöb oznacza siÚ drogi ewakuacyjne, aby byïy proste do odczytania i zrozumiaïe przez ludzi 1 zadaje 8 pytania jak
myĂlicie, gdzie znajdujÈ siÚ drogi ewakuacyjne" w szkoïacK, przedszkolacK, biuracK, na lotniskacK i w innycK miejscacK publicznycK , jak myĂlicie, czy w naszej szkole znajduje siÚ droga
ewakuacyjna", czy jest ona oznaczona", w jaki sposöb"
M1 s. 11, ćw. 3
2. Szukanie planu drogi ewakuacyjnej
– 8 oglÈdajÈ w podrÚczniku plan ewakuacyjny PodajÈ drogi opuszczenia szkoïy z klasy  a i  c
8ĝywajÈ okreĂleñ w prawo, w lewo, do przodu &KÚtni 8 möwiÈ, w ktörÈ stronÚ naleĝy iĂÊ do
wyjĂcia z biblioteki, a w ktörÈ – ze Ăwietlicy
– 8 razem z 1 szukajÈ w szkole oznaczenia drogi ewakuacyjnej OdczytujÈ plan drogi ewakuacyjnej i przemieszczajÈ siÚ zgodnie z podanym scKematem na planie 1astÚpnie przecKodzÈ drogÚ
ewakuacyjnÈ, rozpoczynajÈc jÈ z innego miejsca Tym razem 8 wycKodzÈ z 1 ze szkoïy i ustawiajÈ siÚ w ustalonym przez szkoïÚ bezpiecznym miejscu 8 swobodnie wypowiadajÈ siÚ na temat przebytycK przez nicK drög ewakuacyjnycK Podsumowaniem rozmowy powinien byÊ wniosek w sytuacjacK alarmowycK wszyscy wycKodzÈ ze szkoïy w sposöb zorganizowany, spokojny,
zgodnie z planem ewakuacyjnym, ktöry prowadzi najkrötszÈ drogÈ do wyjĂcia z budynku
:bszkole jest kilka drög ewakuacyjnycK, dziÚki ktörym wykorzystuje siÚ kilka wyjĂÊ z budynku
1 wraca z 8 do szkoïy, do klasy lekcyjnej

Wprowadzenie uczniów do zajęć i zaciekawienie tematem ma często duży wpływ na zapamiętanie nowych treści,
dlatego z chęcią korzystam z propozycji dodatkowych zabaw lub gier zamieszczonych w scenariuszach.
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3. SïucKanie tekstu ķSpotkanie z policjantkÈĵ
8 sïucKajÈ tekstu czytanego przez 1 lub dobrze czytajÈce dziecko Razem z czytajÈcym wodzÈ
wzrokiem po tekĂcie i zapamiÚtujÈ te Iragmenty, ktöre dotyczÈ bezpieczeñstwa Po przeczytaniu
treĂci czytanki wymieniajÈ zapamiÚtane Iragmenty opaski odblaskowe, plan ewakuacji, policjantka, zielone Ăwiatïo i uzasadniajÈ swöj wybör
4. Przewidywanie dalszego ciÈgu opowiadania
8 oglÈdajÈ ilustracjÚ w podrÚczniku i przewidujÈ, o czym mogïa opowiadaÊ mama (mila – policjantka – podczas spotkania z dzieÊmi na skrzyĝowaniu ulic w jaki sposöb piesi bezpiecznie przecKodzÈ na drugÈ stronÚ ulicy, jak zacKowujemy siÚ na przystankacK, w jakiej odlegïoĂci stoimy od
jezdni, jakie sÈ zasady przecKodzenia przez ulicÚ, gdy nie ma Ăwiateï, w jaki sposöb rowerzyĂci
przejeĝdĝajÈ przez ulicÚ – jeĂli nie jadÈ ĂcieĝkÈ rowerowÈ, muszÈ zejĂÊ z roweru przed przejĂciem 
5.&zytanie zasad bezpiecznego poruszania siÚ po drogacK
8 czytajÈ zasady napisane na biaïycK tabliczkacK :ybierajÈ dwie z nicK i przepisujÈ je do zeszytu
KolorujÈ zasady na czerwono 1astÚpnie w paracK rozmawiajÈ na temat poruszania siÚ po drogacK
w mieĂcie i na wsi &Kodzimy prawÈ stronÈ cKodnika Kiedy droga nie ma pobocza, idziemy lewÈ
stronÈ, aby widzieÊ nadjeĝdĝajÈce samocKody Zakïadamy elementy odblaskowe, aby kierowcy,
zwïaszcza po zmierzcKu, mogli nas zobaczyÊ  1 pokazuje elementy odblaskowe znajdujÈce siÚ
na tornistracK, linijkacK, elementacK ubrania
6.:ykonanie znaczköw odblaskowycK
8 wykonujÈ znaczki odblaskowe wedïug podanej przez 1 instrukcji sïownej i rysunkowej
7.Przypomnienie numeröw alarmowycK
8 przypominajÈ numery alarmowe do sïuĝb ratunkowycK i wpisujÈ je czerwonÈ kredkÈ w puste
pola OdpowiadajÈ na pytania dotyczÈce pracy poszczegölnycK sïuĝb czym zajmuje siÚ straĝ
poĝarna" gasi poĝary, sprzÈta po wypadkacK drogowycK – usuwa z jezdni pïyny i oleje, neutralizuje substancje trujÈce, pomaga pasaĝerom wydostaÊ siÚ z pojazdu, usuwa zniszczenia po powodziacK, wicKuracK, ewakuuje ludzi z zagroĝonycK miejsc, udziela pierwszej pomocy przedmedycznej , czym zajmuje siÚ pogotowie ratunkowe" udziela pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkacK, ratuje ĝycie i zdrowie , czym zajmuje siÚ policja" w zaleĝnoĂci od rodzaju sïuĝby
kieruje rucKem drogowym, pomaga ludziom poszkodowanym, wykrywa przestÚpstwa 
8. Przygotowanie plakatöw o pracy policji
1 dzieli 8 na grupy zgodnie z wylosowanym numerem alarmowym Kaĝda grupa przygotowuje
plakat, ktöry bÚdzie dotyczyï pracy policjantöw i policjantek
9. RozwiÈzywanie zagadek
8 czytajÈ zagadki i piszÈ icK rozwiÈzania 8kïadajÈ zdania z odgadniÚtymi wyrazami i zapisujÈ je
w zeszycie
10. KlasyIikowanie znaköw drogowycK
8 odszukujÈ w ķ:ycinanceĵ znaki drogowe i napisy 1aklejajÈ je w odpowiednie miejsca w tabeli zgodnie z klasyIikacjÈ znaköw drogowycK na znaki inIormacyjne, ostrzegawcze, zakazu i nakazu
11. Pisanie zdania z pamiÚci
1 rozdaje 8 pasek ze zdaniem 1a GroGze zaZsze jesteĂPy ostroĝnL L uZaĝnL 8 odczytujÈ zdanie
i wspölnie dokonujÈ jego analizy od strony ortograIicznej i interpunkcyjnej ZapamiÚtujÈ zdanie,
zasïaniajÈ i z pamiÚci piszÈ je w zeszycie Po napisaniu dokonujÈ ewentualnej korekty bïÚdöw
12. Èczenie zdañ z okreĂleniem miejsca
8 czytajÈ zasady i ïÈczÈ je z miejscami, w ktörycK naleĝy je stosowaÊ 8zasadniajÈ swöj wybör
Ktöre zasady odnoszÈ siÚ do wiÚcej niĝ jednego miejsca"
13. Spacer dydaktyczny na skrzyĝowanie ulic
1 zabiera 8 na spacer na najbliĝsze skrzyĝowanie ulic Po drodze 8 utrwalajÈ znajomoĂÊ znaköw
drogowycK nazywajÈ je, przypisujÈ do okreĂlonej kategorii , praktycznie ÊwiczÈ przejĂcie przez
ulicÚ, poruszanie siÚ po cKodniku poboczu , wskazujÈ miejsca bezpiecznego i niebezpiecznego
przejĂcia na drugÈ stronÚ ulicy, zacKowania rowerzystöw i pieszycK

P1A s. 14

P1A s. 15

P1A s. 15, ćw. 2

P1A s. 14
ĆzP1 s. 12, ćw. 2

P1A s. 15, ćw. 1

ĆzP1 s. 13, ćw. 4

ĆzP1 s. 12, ćw. 3

ĆzP1 s. 12, ćw. 1

P1A s. 15, ćw. 3

Przy okazji powtarzania numerów alarmowych ćwiczę z moimi uczniami także rozumienie
czytanych tekstów czy oglądanych obrazków. Odpowiedni materiał znajdę w publikacji
Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem. Klasa 2 (karta 1).
klasa
mZLF]HQLDGRGDWNRZH

Czytam

2

ze zrozumieniem
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14. Inscenizowanie scenki ķSpotkanie z policjantkÈ  policjantemĵ
: bezpiecznym miejscu na ulicyskrzyĝowaniu cKÚtny 8 wciela siÚ w rolÚ policjantapolicjantki
Opowiada o zasadacK poruszania siÚ po drogacK Pozostali 8 zadajÈ pytania dotyczÈce zasad
rucKu drogowego, np ķ&o naleĝy zrobiÊ, gdy nie dziaïa sygnalizacja Ăwietlna"ĵ, ķ: ktörym miejscu powinniĂmy staÊ, gdy cKcemy przejĂÊ na drugÈ stronÚ ulicy"ĵ, ķ: jaki sposöb przecKodzimy
przez ulicÚ"ĵ zdecydowanym krokiem, nie wracamy siÚ po nic leĝÈcego na jezdni, idÈc z klasÈ,
idziemy parami w kolumnie  : drodze powrotnej do szkoïy 8 opisujÈ drogÚ, wykorzystujÈc
okreĂlenia w prawo, w lewo, prosto
15. Pisanie pytañ
8 zapisujÈ pytania dotyczÈce poruszania siÚ po drogacK, na ktöre cKcieliby poszukaÊ odpowiedzi
16. Opowiadanie treĂci obrazka
8 opowiadajÈ, co dzieje siÚ na ilustracji 8ĝywajÈ okreĂleñ poïoĝenia przedmiotöw w przestrzeni
nad, pod, obok, przed, za, na, w
17. Rysowanie elementöw zgodnie z instrukcjÈ
8 czytajÈ napis ¿eJnamy wakacMe :itamy szkoïÚ i rysujÈ elementy uïoĝone w przestrzeni tycK
napisöw zgodnie z podanymi zasadami
18. OkreĂlanie poïoĝenia przedmiotöw na zewnÈtrz ļ wewnÈtrz
8 rysujÈ okreĂlone koïa czerwone i zielone wewnÈtrz i na zewnÈtrz prostokÈta
19. 8zupeïnianie pÚtli elementami z ķ:ycinankiĵ
8 wycinajÈ z ķ:ycinankiĵ zdjÚcia przedmiotöw i przyklejajÈ je na zewnÈtrz lub wewnÈtrz pÚtli
zgodnie z podanym warunkiem
20.Rozröĝnianie prawej i lewej rÚki
– Zabawa ķKtöra to rÚka"ĵ
8 cKodzÈ po klasie i podajÈ sobie lewe dïonie 8 poklepujÈ siÚ po plecacK prawymi dïoñmi PodnoszÈ prawÈ rÚkÈ dïugopis, lewÈ – piörnik
– Praca z ilustracjÈ w ÊwiczeniacK
8 rysujÈ kwiatek w prawej dïoni dziewczynki i rakietkÚ w lewej dïoni cKïopca 8 zwracajÈ uwagÚ
na ustawienie dzieci na rysunku w stosunku do siebie : paracK ustawiajÈ siÚ w ten sam sposöb
i pokazujÈ swoje prawe i lewe rÚce
21. &zytanie ze zrozumieniem i orientacja w przestrzeni
8 czytajÈ treĂÊ zadania 1a podstawie rysunköw i poïoĝenia wzglÚdem siebie przedmiotöw ustalajÈ, ktöry stolik jest Joli 8kïadajÈ, podobnie jak na rysunkacK, przedmioty na swoicK stolikacK
22. Projektowanie okïadki ksiÈĝki
8 projektujÈ okïadkÚ ksiÈĝki, umieszczajÈc w ĂciĂle okreĂlonycK miejscacK na ksiÈĝce jej elementy 8trwalajÈ pojÚcia na dole, na Jörze, miÚdzy, z leweM strony, z praweM strony, nad, pod
23. Praca domowa 8zupeïnij skrzyĝowanie nalepkami i rysunkami 8stnie przygotuj wypowiedě na
temat swojego skrzyĝowania

Scenariusz 8.

P1A s. 15, ćw. 3
ĆzPM1 s. 10, ćw. 1

ĆzPM1 s. 10, ćw. 2

ĆzPM1 s. 10, ćw. 3
ĆzPM1 s. 11, ćw. 5

ĆzPM1 s. 11, ćw. 4

M1 s. 11, ćw. 2

ĆzPM1 s. 11, ćw. 6

ĆzP1 s. 13, ćw. 5

Nowy uczeń

Zapis w dzienniku y Odczytywanie fragmentu tekstu Anny Onichimowskiej „Nowy uczeń” z podziałem
na role y Ocena postępowania nowego ucznia i reszty klasy y Poznanie kultury i zwyczajów innych
narodów podstawą do empatii i tolerancji y Pisanie imion – zmiękczenia i zgrubienia y Ćwiczenia kaligraficznie – kreślenie chińskich znaków y Utrwalenie nazw dni tygodnia y Zabawa ruchowo-matematyczna „Dzisiaj, wczoraj, jutro” y Zabawa „Witamy się po chińsku”.

P1A s. 16–17
ĆzP1 s. 14
M1 s. 12
ĆzPM1 s. 12

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dla kaĝdego 8 po jednym maïym patyczku, atrament, plecak z zawartoĂciÈ

zabawka, gwizdek, kredki, kaseta z Iilmem, ksiÈĝka dla dorosïycK, mapa Ăwiata, sïownik jÚzyka angielskiego, lista z imionami , mapa Ăwiata, prezentacja multimedialna o &KinacK i SzangKaju, ilustracje ze znakami cKiñskimi, karteczki z liczbami – kaĝdy 8 ma jednÈ karteczkÚ , zapaïki, kartki
i tabliczki z datami

W trakcie zajęć często odgrywamy z uczniami różne scenki sytuacyjne. Wcielanie się w rolę policjanta lub
policjantki pozwala nie tylko na poznanie tego zawodu, lecz także na utrwalenie wiadomości o bezpiecznym
poruszaniu się po drogach.
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Przebieg zajęć

1. Zabawa ķPlecakĵ
8 siadajÈ w krÚgu 1 stawia przed 8 plecak Z plecaka poszczegölni 8 wyjmujÈ zabawkÚ, gwizdek, kredki, kasetÚ z Iilmem, ksiÈĝkÚ dla dorosïycK, mapÚ, sïownik jÚzyka angielskiego, listÚ z imionami 1 zadaje 8 pytania czyj moĝe to byÊ plecak", co moĝemy powiedzieÊ o wïaĂcicielu plecaka", czy ma jakieĂ problemy, zainteresowania", czy na podstawie tego, co jest w plecaku, moĝemy
oceniaÊ jego wïaĂciciela", czy na podstawie zawartoĂci plecaka moĝemy powiedzieÊ coĂ o osobie,
nie widzÈc jej i nie znajÈc jej" 8 wymieniajÈ siÚ swoimi spostrzeĝeniami
2. SïucKanie tekstu ķ1owy uczeñĵ
1 czyta tekst Anny OnicKimowskiej ķ1owy uczeñĵ 8 uwaĝnie sïucKajÈ i zapamiÚtujÈ te Iragmenty, ktöre opisujÈ zacKowanie nowego ucznia OdpowiadajÈ na pytania 1 w jakim kraju mieszkaï
Szymek" &Kiny , na jakim kontynencie leĝÈ &Kiny" Azja , jak nazywaïa siÚ miejscowoĂÊ, w ktörej
mieszkaï Szymek w &KinacK" SzangKaj , jaki jÚzyk nie sprawiaï Szymonowi ĝadnycK trudnoĂci
i dlaczego" cKiñski , z jakim jÚzykiem miaï problemy" polskim , kim byï tata Szymona" tïumaczem , czym zajmuje siÚ tïumacz" tïumacz to osoba, ktöra zna co najmniej dwa jÚzyki i tïumaczy
teksty i wypowiedzi z jednego jÚzyka na drugi 
3. :yszukiwanie &Kin na mapie Ăwiata
1 kïadzie na podïodze mapÚ Ăwiata 8 szukajÈ na niej &Kin i SzangKaju OkreĂlajÈ wielkoĂÊ tego
pañstwa, jego ksztaït 1 krötko opowiada o &KinacK
&Kiny nazywane byïy dawniej Pañstwem ¥rodka Jest to najbardziej ludny region Ăwiata i trzecie
co do wielkoĂci pañstwo Z &Kin pocKodzi wiele waĝnycK wynalazköw, np papier &Kiñczycy majÈ
swoje zwyczaje, np sÈ bardzo grzeczni, nie krzyczÈ, zacKowujÈ zawsze spoköj, sÈ goĂcinni
4. Prezentacja multimedialna o SzangKaju
1 przedstawia prezentacjÚ o SzangKaju nowoczesnym z drapaczami cKmur i SzangKaju ze starÈ
zabudowÈ Kilka zdjÚÊ powinno pokazywaÊ cKiñskÈ szkoïÚ i dzieci
5. Ocena zacKowania boKatera opowiadania
8 oceniajÈ zacKowanie nowego ucznia 1 zadaje pytania jak zacKowywaï siÚ Szymon po wejĂciu
do klasy, co robiï" powiedziaï ķdzieñ dobryĵ, ukïoniï siÚ w dziwny sposöb, przywitaï siÚ z kolegÈ
z ïawki , jak oceniacie zacKowanie 1owego", czy zacKowywaï siÚ inaczej od innycK", czy byïo to
dziwne", czy to, co dziwne i inne, naleĝy krytykowaÊ i wyĂmiewaÊ siÚ z tego", jak zareagowaï Szymon na ĂmiecKy i niemiïe sïowa", co mögï czuÊ w takiej sytuacji Szymon", co naleĝy zrobiÊ, aby
nowi uczniowie w klasie czuli siÚ w niej dobrze" podcKodzimy do nowej osoby, przedstawiamy siÚ,
pomagamy jej w poznawaniu nowycK kolegöw  koleĝanek i szkoïy, jesteĂmy dla niej mili, staramy
siÚ jÈ poznaÊ i czegoĂ siÚ o niej dowiedzieÊ 
6. :yszukiwanie w tekĂcie okreĂlonycK Iragmentöw
8 wyszukujÈ w czytance i odczytujÈ imiona boKateröw Szymon, Darek, Iwona, Sïawek, +oan,
1atalia  1 przydziela 8 rolÚ pani dyrektor, narratora, Szymka, Darka i Iwony 8 odczytujÈ z podziaïem na role Iragment czytanki od sïöw ķ8siedliĂmy w ïawkacKĵ do ķĮjakieĂ dziwne znaczkiĵ
7. Pisanie imion
8 wypisujÈ z tekstu ķ1owy uczeñĵ imiona boKateröw PamiÚtajÈ o zasadzie pisowni imion wielkÈ
literÈ
8. 1adawanie i pisanie imion
8 oglÈdajÈ portrety dzieci i nadajÈ im imiona ZapisujÈ je w liniaturze 8 zastanawiajÈ siÚ, z kim
cKcieliby porozmawiaÊ i na jaki temat 1 zapisuje propozycje 8 na tablicy 8 rysujÈ w ramce
portret swojej koleĝanki lub swojego kolegi nie musi byÊ z klasy i piszÈ jejjego imiÚ w liniaturze
9. Zabawa sïowna ķ0oje imiÚ brzmi znajomoĵ
1 möwi swoje imiÚ Dopowiada do niego zdrobnienie, np Dorota – Dorotka Podaje inne imiÚ
w trzecK IormacK Krystyna – Krysia – KryĂka Przypomina 8, ĝe ostatnia Iorma imienia Krystyna
jest zgrubieniem 8 po kolei möwiÈ swoje imiÚ i dopowiadajÈ imiÚ w Iormie zdrobniaïej

P1A s. 16–17, ćw. 1

P1A s. 17, ćw. 1

ĆzP1 s. 14, ćw. 1

ĆzP1 s. 14, ćw. 2

Podczas omawiania takich tematów, jak np. nowy uczeń w klasie pochodzący z Chin,
kształtuję w dzieciach świadomość istnienia innych kultur, zwyczajów i ich poszanowania.
Zapoznaję dzieci także z tekstami literackimi z innych stron świata, np. bajkami perskimi
czy buddyjskimi, które znajdują się w publikacji Galeria możliwości. Czytam i interpretuję.
Klasa 2. (strony 22–23, 42–44).

NODVD
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10. 8zupeïnianie imion röĝnymi Iormami
8 uzupeïniajÈ imiona röĝnymi icK Iormami zdrobnieniami, zgrubieniami , zwracajÈc uwagÚ na
zaznaczone na zielono litery 0aria – 0arysia – 0aryĂka, Jan – Jasio – JaĂ, Joanna – Joasia – JoaĂka, KrzysztoI – Krzysiek – KrzyĂ  1 zwraca uwagÚ na zmiÚkczenie spöïgïoski przez L oraz spöïgïoski miÚkkie wystÚpujÈce w imionacK 8 w zeszycie piszÈ swoje imiÚ w ulubionej Iormie
11. :ypowiedzi na temat ilustracji
8 oglÈdajÈ ilustracjÚ w elementarzu i wskazujÈ ten Iragment tekstu, ktöry przedstawiony jest na
ilustracji 8 przewidujÈ, czego innego mogïy nauczyÊ siÚ dzieci od Szymka cKiñskicK sïöw,
ukïonöw 
12. Zabawa ķ:itamy siÚ po cKiñskuĵ
8 wstajÈ, cKodzÈ po klasie, podcKodzÈ do innej osoby, zatrzymujÈ siÚ i kïaniajÈ siÚ sztywno, trzymajÈc rÚce wzdïuĝ ciaïa
13. Pisanie patyczkiem
8 maczajÈ patyczki w atramencie i pröbujÈ napisaÊ wyraz tak po cKiñsku 1 pokazuje inne znaki
cKiñskie, 8 malujÈ je na kartce papieru
14. Zabawa matematyczna ķDni tygodniaĵ
8 losujÈ karteczki z liczbami od  do  8stawiajÈ siÚ w rzÚdzie w taki sposöb, aby na poczÈtku
byïa osobÈ z liczbÈ , , , , , , , , , ,   8 przypominajÈ sobie nazwy dni tygodnia StojÈc
w rzÚdzie, kaĝdy 8 po kolei wypowiada dzieñ tygodnia 8 z liczbÈ  to poniedziaïek, z liczbÈ  –
wtorek, z liczbÈ  – Ăroda itd Po przypomnieniu nazw dni tygodnia 1 wydaje polecenia
– Krok do przodu robiÈ same poniedziaïku, krok do tyïu robiÈ same piÈtki, doïÈczajÈ do nicK
czwartki, wtorki – siadajÈ, niedziele – tworzÈ köïeczko, Ărody zaczynajÈ tañczyÊ, soboty – stojÈ
na jednej nodze
– Poniedziaïki witajÈ siÚ z wtorkami, Ărody i czwartki – uĂmiecKajÈ siÚ do siebie, piÈtki z sobotÈ
i niedzielÈ jadÈ na wycieczkÚ rowerami
15. 8trwalenie nazw dni tygodnia
8 sprawdzajÈ aktualnÈ datÚ i dzieñ tygodnia :ymieniajÈ kolejne dni tygodnia, poczÈwszy od dnia
dzisiejszego, podajÈ dzieñ tygodnia, jaki byï wczoraj i przedwczoraj, jaki bÚdzie jutro i pojutrze, za
tydzieñ i za dwa tygodnie ZapisujÈ nazwy niektörycK dni tygodnia
16. Podawanie dni tygodnia ukrytycK pod znakami zapytania
8 podajÈ brakujÈce nazwy dni tygodnia
17. 8zupeïnianie nazw kolejnycK dni tygodnia
8 wpisujÈ w luki brakujÈce nazwy dni tygodnia
18. 8trwalanie liczby dni w tygodniu
8 odczytujÈ inIormacjÚ, ĝe tydzieñ to  dni ObliczajÈ, ile to dni, np tydzieñ i  dni to  dni
19. Zabawa rucKowo-matematyczna ķDzisiaj, wczoraj, jutroĵ
1 rozkïada na korytarzu szkolnym duĝe kartki z datami 8 biegajÈ miÚdzy nimi 1 podnosi do
göry tabliczkÚ z datÈ  ZrzeĂnLa i möwi ķWczoraj byïĵ 8 ustawiajÈ siÚ przy dacie  ZrzeĂnLa
1 podnosi do göry tabliczkÚ z datÈ  ZrzeĂnLa i möwi ķJutro bÚdzieĵ 8 ustawiajÈ siÚ przy
dacie  ZrzeĂnLa
Tabliczki z datami –  wrzeĂnia,  wrzeĂnia,  paědziernika,  marca
Kartki z datami –  wrzeĂnia,  wrzeĂnia,  paědziernika,  marca
20.RozwiÈzywanie zadañ
8 sïucKajÈ zadañ i podkreĂlajÈ wïaĂciwie odpowiedzi – nazwy dni tygodnia
21. RozwiÈzywanie zadania z treĂciÈ
8 rozwiÈzujÈ zadanie 0ogÈ skorzystaÊ z kalendarza
22. Praca domowa Zastanöw siÚ, co mogÈ zrobiÊ dzieci z czytanki, aby Szymek dobrze czuï siÚ w icK
klasie

ĆzP1 s. 14, ćw. 3

P1A s. 17, ćw. 2

P1A s. 17, ćw. 4

M1 s. 12, ćw. 1
ĆzPM1 s. 12, ćw. 3

M1 s. 12 ćw. 2
ĆzPM1 s. 12, ćw. 1
ĆzPM1 s. 12, ćw. 2

ĆzPM1 s. 12, ćw. 4
M1 s. 12 ćw. 3
P1A s. 17, ćw. 3

Gdy powtarzam z dziećmi dni tygodnia i zagadnienia związane z kalendarzem,
korzystam z publikacji Galeria możliwości. Liczę. Klasa 2 (strony 38–41).
klasa
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Zaułek słówek – piszemy i czytamy

Zapis w dzienniku y Wypowiedzi uczniów na temat znaków, symboli i rysunków przedstawiających
sposoby komunikowania się ludzi y Znaki przestankowe y Układanie i zapisywanie zdań y Zapis zdań
za pomocą rysunków y Pięciolinia y Pisanie po śladzie klucza wiolinowego y Utrwalenie kolejności
miesięcy w roku y Znaki rzymskie w oznaczeniach miesięcy y Gra memory y Kalendarz – ćwiczenia
praktyczne y Zajęcia sportowe.

P1A s. 18–19
ĆzP1 s. 15–16
M1 s. 13
ĆzPM1 s. 13–14

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracje przedstawiajÈce rysunki jaskiniowe, karteczki z dowolnymi wyrazami,

dowolne ksiÈĝki dla dzieci, symbole znaköw przestankowycK, materiaïy przyrodnicze, klocki, röĝne
kalendarze,  karteczek ze znakami rzymskimi i  karteczek z nazwami miesiÚcy dla jednej grupy,
wizytöwki miesiÚcy

Przebieg zajęć

1. Zainteresowanie 8 tematykÈ zajÚÊ
– 8 siedzÈ w krÚgu 1 pokazuje 8 ilustracje przedstawiajÈce rysunki wykonane przez pradawne
plemiona na ĂcianacK jaskiñ 8 wypowiadajÈ siÚ na icK temat 1 porzÈdkuje wypowiedzi 8,
zadajÈc im pytania w jaki sposöb dawniej ludzie zapisywali waĝne dla nicK wydarzenia" za
pomocÈ rysunköw , czy wszystko moĝemy odczytaÊ z rysunköw", czy wszystkie rysunki zacKowaïy siÚ do dnia dzisiejszego, czy sÈ w dobrym stanie"
– 1 pokazuje 8 karteczki z dowolnymi wyrazami 8 odczytujÈ wyrazy OdpowiadajÈ na pytania
1 kto moĝe odczytaÊ te wyrazy" wszyscy, ktörzy znajÈ litery , czy kaĝdy rozumie znaczenie tycK
wyrazöw" ludzie muszÈ znaÊ jÚzyk, w ktörym napisane sÈ wyrazy , co ïatwiej jest odczytaÊ i powiÈzaÊ ze sobÈ rysunki czy wyrazy tworzÈce jakÈĂ KistoriÚ"
2. OglÈdanie ilustracji ķDom z literamiĵ
8 utrwalajÈ pojÚcie litera OdpowiadajÈ na pytania 1 co znajduje siÚ w oknie domu", dlaczego
uczymy siÚ pisaÊ", dlaczego poznajemy litery", po co je wymyĂlono"
3. Pierwsze pröby zapisu inIormacji
8 oglÈdajÈ w podrÚczniku dawne zapisy :spölnie zastanawiajÈ siÚ, co mogïa oznaczaÊ tak zapisana inIormacja
4. Zapis wyrazu sïoñce w röĝnycK krajacK
8 oglÈdajÈ, jak napisany jest wyraz sïoñce w röĝnycK jÚzykacK PoröwnujÈ zapisy 0öwiÈ, ktöry
zapis jest dla nicK najtrudniejszy i dlaczego PröbujÈ odpowiedzieÊ na pytanie, dlaczego na Ăwiecie
ludzie möwiÈ röĝnymi jÚzykami i piszÈ symbole liter w röĝny sposöb
5. 8kïadanie inIormacji literowycK i obrazkowycK
8 oglÈdajÈ litery umieszczone w podrÚczniku OdgadujÈ nazwy materiaïöw, z ktörycK sÈ one
uïoĝone np litera C uïoĝona jest z plasterköw cytryny  1astÚpnie ukïadajÈ litery z dowolnycK
przedmiotöw, ktörycK nazwa zaczyna siÚ od danej litery, np ukïadajÈ literÚ P z patyczköw, literÚ
K z klocköw, literÚ ¿ z ĝoïÚdzi, literÚ O z orzecKöw
6. Poznanie zapisu zdania
8 odczytujÈ zdania zamieszczone w podrÚczniku 1azywajÈ znaki znajdujÈce siÚ na koñcu zdania
OdczytujÈ inIormacje o zdaniu
7. &zytanie Iragmentu ksiÈĝki
8 pracujÈ w paracK Kaĝda para otrzymuje od 1 ksiÈĝkÚ dla dzieci 8 wyszukujÈ w ksiÈĝkacK
zdania koñczÈce siÚ kropkÈ, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem i je odczytujÈ
8. 8kïadanie i zapisywanie zdañ
1 prezentuje 8 szablony ze znakami przestankowymi kropka, znak zapytania, wykrzyknik 8
czytajÈ w podrÚczniku inIormacje o kaĝdym znaku 8kïadajÈ i zapisujÈ w zeszycie zdania pytajÈce,
wykrzyknikowe i oznajmujÈce

P1A s. 18

P1A s. 18

P1A s. 18

P1A s. 18, ćw. 1

P1A s. 19

P1A s. 19, ćw. 2

P1A s. 19, ćw. 3

Jeśli dzieci potrzebują więcej ćwiczeń, aby poprawnie układać zdania, polecam im
do wykonania ćwiczenia z publikacji Galeria możliwości. Piszę. Klasa 2 (strony 26–34) –
mogą tu uzupełniać zdania wyrazami, układać zdania z rozsypanych wyrazów
lub rozwijać je według wzoru.

klasa
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9. 8trwalanie zapisu zdañ
8 czytajÈ zdania OznaczajÈ wielkÈ literÚ oraz znaki przestankowe umieszczone w zdaniacK odpowiednimi kolorami PoznajÈ inne znaki cudzysïöw i przecinek uĝywane w zdaniacK OtaczajÈ
je czerwonymi pÚtlami : liniaturze zapisujÈ dwa tytuïy swoicK ulubionycK ksiÈĝek PamiÚtajÈ
o cudzysïowacK i przecinku
10. 8zupeïnianie zdañ znakami przestankowymi
8 czytajÈ zdania Kaĝde zdanie koñczÈ innym znakiem przestankowym kropkÈ, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem
11. Odczytywanie piktogramöw
8 oglÈdajÈ piktogramy w podrÚczniku i w ÊwiczeniacK np na stronacK nawigacyjnycK, na dolnym
pasku w podrÚczniku, przy numeracK poleceñ w ÊwiczeniacK  OdpowiadajÈ na pytanie, do czego
one sïuĝÈ pokazujÈ, jakie edukacje realizujÈ poszczegölne Êwiczenia 
12. Zapisywanie zdañ za pomocÈ rysunköw
8 zapisujÈ propozycje zdañ przedstawionycK za pomocÈ rysunköw :ymyĂlajÈ wïasne zdania
i zapisujÈ je za pomocÈ rysunköw Koleĝanka lub kolega z ïawki odczytuje to zdanie
13. Przeliczanie linii i pöl na piÚciolinii
8 oglÈdajÈ piÚcioliniÚ LiczÈ linie i pola znajdujÈce siÚ na niej 1azywajÈ znak umieszczony na
poczÈtku piÚciolinii PiszÈ po Ăladzie numery linii i kolorujÈ odpowiednio pola
14. Pisanie po Ăladzie
8 piszÈ po Ăladzie klucz wiolinowy StarajÈ siÚ pisaÊ klucz bez odrywania rÚki
15. OglÈdanie kalendarzy
– 8 w maïycK grupacK oglÈdajÈ röĝne kalendarze SprawdzajÈ, ile miesiÚcy jest w kalendarzu
:nioskujÈ na tej podstawie, ĝe kalendarze sÈ caïoroczne i wobec tego rok ma  miesiÚcy
– 8 möwiÈ, jaki jest obecnie miesiÈc, jaki miesiÈc byï przed nim i jaki bÚdzie po nim SprawdzajÈ
w kalendarzu, ile peïnycK tygodni ma wrzesieñ
16. Odczytywanie inIormacji z ķ8rodzinowego kalendarza klasowegoĵ
– 8 oglÈdajÈ ilustracje w podrÚczniku, odczytujÈ nazwy miesiÚcy w kolejnoĂci cKronologicznej,
zwracajÈ uwagÚ na znaki rzymskie w oznaczeniacK miesiÚcy OdpowiadajÈ na pytania dotyczÈce
urodzin dzieci z klasy i ukïadajÈ swoje pytania
– 8 wykonujÈ kalendarz urodzin swojej klasy
17. Przypomnienie znaköw rzymskicK – Êwiczenia praktyczne
8 odczytujÈ dane znajdujÈce siÚ w tabeli matematycznej PrzypominajÈ sobie, ĝe znaki rzymskie
sïuĝÈ do zapisywania liczb 8kïadajÈ za pomocÈ zapaïek znaki rzymskie od I do ;II PostÚpujÈ
zgodnie z objaĂnieniami znajdujÈcymi siÚ po prawej stronie tabeli
18. Pisanie znaköw rzymskicK
8 zapisujÈ znaki rzymskie odpowiadajÈce nazwie danego miesiÈca
19. *ra memory – przyporzÈdkowywanie nazwy miesiÈca do znaku rzymskiego
1 dzieli 8 na szeĂÊ grup Kaĝda grupa otrzymuje od 1 zestaw skïadajÈcy siÚ z dwunastu karteczek z nazwami miesiÚcy na jednej karteczce widnieje nazwa jednego miesiÈca i dwanaĂcie karteczek ze znakami rzymskimi na jednej karteczce widnieje jeden znak rzymski  8 rozkïadajÈ
karteczki w taki sposöb, aby znaki i nazwy miesiÚcy nie byïy widoczne *ra polega na zdobyciu
pary, czyli karteczki z nazwÈ miesiÈca i karteczki z odpowiadajÈcym jej znakiem rzymskim Osoba,
ktöra zdobÚdzie najwiÚcej par, zwyciÚĝa
20.8zupeïnianie koïa z miesiÈcami
– Kaĝdy 8 odczytuje z koïa jednÈ nazwÚ miesiÈca 0oĝe to zrobiÊ w dowolny sposöb gïoĂno,
cicKo, smutno, wesoïo, nisko, wysoko  KolejnycK dwunastu 8 wypowiada po kolei zdanie, np
ķStyczeñ jest pierwszym miesiÈcem w rokuĵ, zmieniajÈc tylko nazwÚ miesiÈca i liczebnik porzÈdkowy Kolejni 8 odczytujÈ nazwy miesiÚcy jesiennycK, zimowycK, wiosennycK, letnicK
– 8 uzupeïniajÈ koïo znakami rzymskimi

ĆzP1 s. 15, ćw. 1

ĆzP1 s. 15, ćw. 2

ĆzP1 s. 15, ćw. 3

ĆzP1 s. 16, ćw. 4

ĆzP1 s. 16, ćw. 5

ĆzP1 s. 16, ćw. 6
M1 s. 13, ćw. 4

M1 s. 13, ćw. 5

ĆzPM1 s. 13, ćw. 1

ĆzPM1 s. 14, ćw. 3

ĆzPM1 s. 13, ćw. 2

Pamiętam o tym, by uczniowie nie tylko czytali ze zrozumieniem teksty, ale także
rozpoznawali znaki czy piktogramy i umieli odczytywać mapy. Dobrą pomocą jest
publikacja Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem. Klasa 2 (karta 7).
klasa
mZLF]HQLDGRGDWNRZH

Czytam

2

ze zrozumieniem

24

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 2

Szkoła podstawowa 1–3

21. Zabawa ķPomniki miesiÚcyĵ
1 dzieli 8 na cztery grupy Kaĝda grupa tworzy z siebie pomnik jednego miesiÈca 1astÚpnie
grupy prezentujÈ swoje pomniki Pozostali 8 odgadujÈ, jakiego miesiÈca pomnik oglÈdajÈ 0ogÈ
zadawaÊ pytania, na ktöre sÈ tylko odpowiedzi TAK lub 1I(, np ķ&zy jest to pomnik zimowego
miesiÈca"ĵ, ķ&zy jest to pomnik najzimniejszego miesiÈca w roku"ĵ, ķ&zy jest to pomnik miesiÈca,
w ktörym witamy nowy rok"ĵ
22. 8zupeïnianie tabeli urodzin
1 rozkïada w röĝnycK miejscacK sali wizytöwki miesiÚcy Kaĝdy 8 podcKodzi do wizytöwki tego
miesiÈca, w ktörym siÚ urodziï 1 zapisuje na tablicy liczbÚ 8 stojÈcycK przy kaĝdej wizytöwce
0iesiÈc zapisuje znakiem rzymskim 8 wracajÈ na swoje miejsca i uzupeïniajÈ tabelÚ urodzin
1astÚpnie uzupeïniajÈ zdania znajdujÈce siÚ pod tabelÈ OdczytujÈ zdania
23. Dopisywanie nazw miesiÚcy
8 dopisujÈ w ciÈgu nazwy kolejnycK miesiÚcy
24.RozwiÈzywanie zadania
8 rozwiÈzujÈ zadanie na znajomoĂÊ wystÚpowania miesiÚcy w cKronologicznym ciÈgu RysujÈ
w zeszycie oĂ OznaczajÈ na osi paědziernik i lipiec 8mieszczajÈ na niej imiona dziewczynek i znaki rzymskie przyporzÈdkowane do lipca i paědziernika PiszÈ odpowiedě w zeszycie Kasia urodziïa siÚ pöěniej 
VII

;

Zosia

Kasia

ĆzPM1 s. 14, ćw. 4

ĆzPM1 s. 14, ćw. 5
ĆzPM1 s. 14, ćw. 6

25. Obliczenia kalendarzowe
8 sprawdzajÈ w kalendarzu aktualnÈ datÚ i obliczajÈ, ile dni upïynÚïo od  wrzeĂnia PrzeliczajÈ
dni na tygodnie 1 przypomina, ĝe tydzieñ ma  dni
26.:yszukiwanie dat w kalendarzu
– 8 przeglÈdajÈ kalendarze i odpowiadajÈ na pytania w jakim kolorze napisane sÈ daty w kalendarzu" w koloracK czarnym i czerwonym , dlaczego niektöre daty sÈ na czerwono" niedziele,
ĂwiÚta 
– 8 szukajÈ w kalendarzu czerwonycK kartek i odczytujÈ daty, sprawdzajÈ, czy sÈ to niedziele, czy
ĂwiÚta
– 8 sprawdzajÈ w kalendarzu, jak nazywajÈ siÚ ĂwiÚta przypadajÈce  i  listopada, czy wymienione daty sÈ w kalendarzu czerwone czy czarne, jaki dzieñ tygodnia kryje siÚ pod tymi datami
27. ZajÚcia sportowe
28.Praca domowa PrzynieĂ na nastÚpnÈ lekcjÚ dowolnÈ grÚ planszowÈ, pionki i kostkÚ

Scenariusz 10.

Gra

Zapis w dzienniku y Zasady gier planszowych y Rozmowa na temat ulubionych gier y Pisanie alfabetu y Kolejność alfabetyczna wyrazów y Gra w gry planszowe y Śpiewanie alfabetu na dowolną melodię y Przygotowanie gry planszowej y Zajęcia sportowe.

P1A s. 20–21
ĆzP1 s. 17

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: rucKomy alIabet, gry planszowe, kostki do gry, pionki

Przebieg zajęć

1. Zainteresowanie tematykÈ zajÚÊ – prezentacja gier planszowycK
– 8 swobodnie wypowiadajÈ siÚ na temat gier planszowycK OdpowiadajÈ na pytania 1 co powinna zawieraÊ gra planszowa" ustalenie, co powinna zawieraÊ gra planszowa na podstawie
zgromadzonycK gier plansza, kostki, opis gry z okreĂleniem reguï i zadañ , jakie sÈ wasze ulu-

Ćwiczyć zapamiętywanie kolejności miesięcy można także, gdy rozwiązuje się zadania
z treścią, np. o darach miesiączków z publikacji Galeria możliwości. Rozwiązuję zadania.
Klasa 2 (strona 29).
klasa
mZLF]HQLDGRGDWNRZH

2

5R]ZLÈ]XMÚ
zadania

25

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 2

Szkoła podstawowa 1–3

bione gry planszowe", kiedy najczÚĂciej i z kim gracie w gry", co najczÚĂciej sprawia wam radoĂÊ"
gdy wygrywamy lub umiemy znosiÊ poraĝki, gdy przestrzegamy reguï , czy gra planszowa moĝe
byÊ miïym prezentem"
– 8 rozmawiajÈ w paracK na temat swoicK gier planszowycK PrezentujÈ je koledze lub koleĝance
1astÚpnie ukïadajÈ gry na pöïkacK w kÈciku zabaw
2. Odczytywanie znaköw i symboli na planszy gry
8 po kolei odczytujÈ litery, dwuznaki i znaki zapisane na planszy gry
3. Przypomnienie wiadomoĂci o dwuznakacK
1 przypomina 8, ĝe dwuznaki zapisujemy za pomocÈ dwöcK liter 8 zapisujÈ dwuznaki w zeszycie w kolejnoĂci alIabetycznej ch, cz, dz, dĝ, rz, sz 
4. Omöwienie gry planszowej z podrÚcznika
1 proponuje wspölne omöwienie pokazanej na ilustracji planszy 8 swobodnie wypowiadajÈ siÚ
na temat gry planszowej i odpowiadajÈ na pytania z ilu sylab skïadajÈ siÚ wyrazy start, meta", jakiego koloru sÈ pola", co oznaczajÈ pola pomarañczowe" samogïoski , co oznaczajÈ pola bïÚkitne" spöïgïoski i dwuznaki , co oznaczajÈ pola ĝöïte" znaki koñczÈce zdania 
5. :yszukiwanie obrazköw na planszy
8 wyszukujÈ na planszy obrazki rozpoczynajÈce siÚ kolejnymi literami i dwuznakami, np b – brama d – drzewa g – gïaz h – Keïm k – kwiaty, kareta, koïo, koñ P – mucKomory o – oĂmiornica
p – pieñ r – ryba, rycerz s – smok, sïoneczniki w – woěnica, wieĝa t – trawa z – zbroja, rz – rzeka
6. Omöwienie zasady gry
1 wyjaĂnia 8, ĝe kaĝdy gracz przesuwa swöj pionek o tyle pöl, ile oczek wyrzuci na kostce Kaĝdy
uczestnik gry wykonuje röĝne zadania pole ze znakami koñczÈcymi zdania – ukïada zdanie koñczÈce siÚ danym znakiem, pole z dwuznakiem – przesuwa pionek do przodu o dwa pola, pole
z samogïoskÈ – czeka jednÈ kolejkÚ  ZwyciÚĝa 8, ktöry jako pierwszy dotrze do mety – bramy
zamku
7. :ymyĂlanie innycK zasad gry
8 podajÈ swoje propozycje pola pomarañczowe samogïoski – coIamy siÚ o dwa pola i podajemy
dwa wyrazy, w ktörycK sïycKaÊ danÈ samogïoskÚ, pola z dwuznakiem – coIamy siÚ o piÚÊ pöl i wymyĂlamy sïowo rozpoczynajÈce siÚ danym dwuznakiem, pola ze znakiem przestankowym – zyskujemy dodatkowy rzut kostkÈ
8. *ranie w paracK
8 przygotowujÈ kostkÚ do gry, pionki i grajÈ w paracK 8 grajÈ i przestrzegajÈ ustalonycK zasad
9. RozwiÈzanie zagadki
8 czytajÈ zagadkÚ i zapisujÈ rozwiÈzanie alIabet 
10. Zabawa z alIabetem ķImionaĵ
1 umieszcza na tablicy rucKomy alIabet 8 wspölnie go odczytujÈ : trakcie czytania, gdy pojawiÈ
siÚ gïoski rozpoczynajÈce icK imiona, dzieci wstajÈ, wymawiajÈ swoje imiona i dzielÈ je na gïoski
11. Pisanie alIabetu
8 piszÈ alIabet i zwracajÈ uwagÚ na kolejnoĂÊ liter &zytajÈ gïoĂno wszystkie litery i je liczÈ
12. 8zupeïnianie wyrazöw literami
8 uzupeïniajÈ w kaĝdym rzÚdzie wyrazy takimi literami, aby sïowa byïy uporzÈdkowane w kolejnoĂci alIabetycznej
13. ¥piewanie alIabetu
8 ĂpiewajÈ alIabet na dowolnÈ melodiÚ
14. *ry planszowe
8 w dowolnycK paracK lub wiÚkszycK grupacK grajÈ w przyniesione z domu gry planszowe
15. Przygotowanie gry planszowej
8 przygotowujÈ grÚ planszowÈ wedïug swojego pomysïu
16. ZajÚcia sportowe
17. Praca domowa 8ïöĝ zagadkÚ o alIabecie lub o wybranej literze polskiego abecadïa i napisz jÈ
w zeszycie

P1A s. 20–21

P1A s. 20–21

P1A s. 20–21

P1A s. 21, ćw. 1

P1A s. 21, ćw. 2

ĆzP1 s. 17, ćw. 2
ĆzP1 s. 17, ćw. 1

ĆzP1 s. 17, ćw. 3
ĆzP1 s. 17, ćw. 4

ĆzP1 s. 17, ćw. 5

Więcej ćwiczeń graficznych rozwijających spostrzegawczość, wspomagających
koncentrację uwagi i logiczne myślenie, a także poprawny zapis trudnych wyrazów
uczniowie mogą wykonać dzięki publikacji Galeria możliwości. Ortografia. Klasy 1–3.
NODV\
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TYDZIEŃ 3. CISZA WOKÓŁ NAS
Scenariusz 11.

Kodeks klasowy

Zapis w dzienniku y Czytanie i nauka na pamięć rymowanek Marcina Brykczyńskiego „Kodeks klasowy”
y Zasady i ważność funkcjonowania kodeksu uczniowskiego w szkole y Układanie klasowych zasad
y Dobieranie do siebie rymujących się wyrazów y Przypomnienie i śpiewanie piosenki „Zawsze razem”
y Wartości nut y Poznanie dźwięku mi y Rysowanie komiksu y Zabawa twórcza „Przejście po kamieniach” y Nauka wyliczanki „Która godzina” y Odczytywanie pełnych godzin i ustawianie zegarów
na podanej godzinie y Obliczenia zegarowe – ćwiczenia praktyczne y Odczytywanie danych z tabeli
– dni tygodnia y Zajęcia sportowe.

P1A s. 22–23
ĆzP1 s. 18
M1 s. 14–17
ĆzPM1 s. 15

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  krÈĝköw, kartki z wyrazami, dla kaĝdego 8 koperty z wyrazami, karta pracy
dla kaĝdego 8, nagranie piosenki ķZawsze razemĵ, symbole nut, klocki rytmiczne, nazwy nut, szary
papier, dowolny instrument melodyczny

Przebieg zajęć

1. Zabawa twörcza ķPrzejĂcie po kamieniacKĵ
1 kïadzie na podïodze kolorowe kamienie krÈĝki  Przy kaĝdym krÈĝku leĝy kartka z wyrazem
Kaĝdy 8 przecKodzi po kamieniacK, zatrzymuje siÚ na kaĝdym z nicK i odczytuje wyrazy na kartkacK
1astÚpnie 8 otrzymujÈ od 1 koperty z wyrazami rymujÈcymi siÚ do tycK leĝÈcycK obok kamieni
Indywidualnie odczytujÈ je i kïadÈ przy odpowiednim kamieniu, tak aby para wyrazöw siÚ rymowaïa

ĂmiecK
witanie
kïötnia
pomoc
cisza
Kaïas
wina
Propozycja wyrazöw kpina, szaïas, klisza, ĝegnanie, lutnia, mecK, owoc, pecK, pomaganie, sapanie,
krakanie, suknia, koc, mina, glina, np ĂmiecK ļ mecK, pecK, witanie ļ krakanie, sapanie, ĝeJnanie,
wina ļ kpina, mina, Jlina
2. Zapoznanie z deIinicjÈ kodeks ucznia
– 8 odczytujÈ inIormacjÚ o kodeksie ucznia ZastanawiajÈ siÚ i udzielajÈ odpowiedzi na nastÚpujÈce pytania czy w waszej szkole spisane sÈ prawa i obowiÈzki ucznia", czy obowiÈzuje was kodeks uczniowski", jaki wpïyw na szkolne ĝycie ma przestrzeganie kodeksu", co by byïo, gdyby
w szkole nie byïo ĝadnycK zasad"
– 8 opowiadajÈ o zasadacK obowiÈzujÈcycK w icK szkole
– 8 wymieniajÈ inne dokumenty, w ktörycK zapisane sÈ prawa i obowiÈzki, np konstytucja prawa
i obowiÈzki obywateli , Konwencja Praw Dziecka prawa dziecka i obowiÈzki osöb dorosïycK ,
prawa i obowiÈzki pracownika w danym zakïadzie pracy, prawa i obowiÈzki pacjenta
3. &zytanie rymowanek i odgrywanie scenek dramowycK
– 8 czytajÈ z podrÚcznika rymowany ķKodeks klasowyĵ 0arcina Brykczyñskiego OmawiajÈ treĂÊ
kodeksu do czego potrzebny jest nam uĂmiecK na co dzieñ", dlaczego uczniowie powinni przygotowywaÊ siÚ do lekcji", co to znaczy pomoc koleĝeñska", w jakim celu stosujemy magiczne
sïowa przepraszam, proszÚ, dzieñ dobry", w jaki sposöb kïötniÚ moĝemy obröciÊ w ĝart", w jaki
sposöb kïötnie wpïywajÈ na atmosIerÚ i relacje miÚdzy luděmi", co to znaczy byÊ odwaĝnym i przyznaÊ siÚ do winy", jak porzÈdek wpïywa na naszÈ pracÚ", czy moĝemy zwracaÊ uwagÚ innym,
kiedy widzimy, ĝe robiÈ coĂ niewïaĂciwego", w jaki sposöb moĝemy tym osobom zwröciÊ uwagÚ"
8 dopowiadajÈ, w Iormie rymowanki, ostatni punkt kodeksu klasowego
– 8 dobierajÈ siÚ w tröjki Kaĝda tröjka wybiera jednÈ rymowankÚ i przedstawia jÈ w krötkiej
scence dramowej Para 8 odgrywa wybranÈ przez siebie scenkÚ, a trzeci 8 odczytuje treĂÊ rymowanki

ĆzP1 s. 18, ćw. 1

P1A s. 22–23
ĆzP1 s. 18, ćw. 2

Dzięki ciekawym ćwiczeniom, przykładom i rozmowom kształtuję właściwe postawy społeczne dzieci
i omawiam z nimi ważne tematy, np. prawa i obowiązki każdego ucznia.
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4. Rytmiczne czytanie rymowanek
8 czytajÈ rytmicznie dowolnÈ rymowankÚ z podrÚcznika, dzielÈc tekst na sylaby PrzepisujÈ rymowankÚ do zeszytu i podkreĂlajÈ sylaby
5. 1auka rymowanki na pamiÚÊ
Kaĝdy 8 wybiera dowolnÈ rymowankÚ i uczy siÚ jej na pamiÚÊ Prezentuje jÈ na Iorum klasy w dowolny sposöb klasyczny, rapuje, Ăpiewa
6. :yjaĂnianie zwrotöw
8 pracujÈ w trzecK grupacK Kaĝda grupa wyjaĂnia wylosowany zwrot %yÊ uczciwym 6zanowaÊ
innycK 'otrzymywaÊ sïowa *rupy argumentujÈ swoje wypowiedzi konkretnymi przykïadami
7. Przeprowadzenie dyskusji
1 wyjaĂnia pojÚcie dyskusMa jest to wymiana zdañ na jakiĂ temat i omawia jej zasady Podaje
temat dyskusji 8 wymieniajÈ miÚdzy sobÈ zdania, poglÈdy na temat, czy zawsze naleĝy möwiÊ
prawdÚ, czy sÈ sytuacje, kiedy moĝemy mijaÊ siÚ z prawdÈ, jak czuje siÚ osoba, ktöra zostaïa przez
nas Ăwiadomie okïamana i dowiedziaïa siÚ o tym, jak czujemy siÚ, gdy ktoĂ zarzuci nam kïamstwo
8. Rozmowa na podany temat
8 podczas rozmowy w paracK poruszajÈ temat skarĝenia czym jest skarĝenie", o jakicK sytuacjacK
naleĝy powiedzieÊ osobie dorosïej", co to znaczy bïaKe i waĝne sprawy", czy skarĝenie bywa uciÈĝliwe"
9. Pisanie klasowycK zasad
1 wiesza na tablicy arkusz szarego papieru 8 przygotowujÈ klasowy regulamin na podstawie
tekstu ķKodeks klasowyĵ 1 zapisuje regulamin w Iormie zdañ, np
– Jestem dla innycK miïymiïa i wyrozumiaïywyrozumiaïa
– PrzynoszÚ na zajÚcia potrzebne materiaïy
– Odrabiam prace domowe
– Pomagam w klasie koleĝankomkolegom i nauczycielowi
– PamiÚtam o magicznycK sïowacK proszÚ, dziÚkujÚ, przepraszam
– Przestrzegam na lekcji ciszy, na przerwie rozmawiam spokojnie i cicKo
– 8trzymujÚ porzÈdek w swoim miejscu pracy oraz w klasie
– Aktywnie pracujÚ na zajÚciacK
– :ywiÈzujÚ siÚ z powierzonycK mi zadañ
Po spisaniu regulaminu 8 czytajÈ poszczegölne punkty na gïos PodcKodzÈ do tablicy i na arkuszu
szarego papieru z regulaminem odrysowujÈ swoje dïonie w Iormie drzewka Kaĝdy 8 wpisuje w nie
swoje imiÚ jako akceptacjÚ zasad 1 wiesza kodeks klasowy w widocznym miejscu
10. :yszukiwanie w tekĂcie par rymujÈcycK siÚ wyrazöw
8 odszukujÈ w tekĂcie ķKodeks uczniaĵ trzy pary rymujÈcycK siÚ wyrazöw szkodziÊ – pogodziÊ,
widzÚ – wstydzÚ, winy – przeprosiny  1astÚpnie do podanycK wyrazöw dopisujÈ rymy, np szkoïa
– woïa, koleĝanka – szklanka, ïawka – trawka, gïowa – sowa, zgoda – pogoda, maïy – biaïy
11. Èczenie rymujÈcycK siÚ imion – karta pracy
1 rozdaje 8 kartÚ pracy Zadaniem 8 jest poïÈczenie w pary rymujÈcycK siÚ imion
Tosia

Romek

Ania

Basia

Darek

Julka

Kasia

&zarek

Tomek

Zosia

8lka

0ania

12. Pisanie liter
8 dopisujÈ elementy do Iragmentöw liter PoröwnujÈ swoje pomysïy z propozycjami innycK dzieci w klasie
13. Przypomnienie piosenki ķZawsze razemĵ
tekst piosenki znajduje siÚ w scenariuszu , kwiecieñ, tydzieñ , klasa  
– 8 przypominajÈ sobie sïowa i melodiÚ piosenki
– 8 inscenizujÈ rucKowo piosenkÚ Kiedy usïyszÈ reIren, tworzÈ koïo i wspölnie go ĂpiewajÈ
– 8 ĂpiewajÈ piosenkÚ 1a sïowo ķrazemĵ w paracK przybijajÈ sobie ķpiÈtkiĵ

Na Uczę.pl w folderze Lekcje: Materiały pomocnicze mam zarówno nagrania piosenek podanych
w scenariuszach, jak i spisane w odrębnym pliku słowa do tych utworów dla każdej klasy.
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P1A s. 22–23
ĆzP1 s. 18, ćw. 3
P1A s. 22–23

P1A s. 23, ćw. 1

P1A s. 23, ćw. 2

P1A s. 23, ćw. 3

P1A s. 23, ćw. 4

P1A s. 22–23
ĆzP1 s. 18, ćw. 4

ĆzP1 s. 18, ćw. 5

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 2

Szkoła podstawowa 1–3

14. Przypomnienie wartoĂci nut
1 wiesza na tablicy symbole nut, icK nazwy i klocki rytmiczne Przypomina 8, ĝe děwiÚki zapisujemy za pomocÈ nut 8 dopasowujÈ do symbolu nuty jej nazwÚ i odpowiadajÈcy jej klocek rytmiczny

®

I

R

F

ÊwierÊnuta

ösemka

caïa nuta

pöïnuta

ta

ta-a

ti

ta-a-a-a

15. mwiczenia rytmiczne
8 rytmicznie wyklaskujÈ nazwy nut caïa nuta, pöïnuta, ÊwierÊnuta, ösemka oraz znaköw muzycznycK klucz wiolinowy 
16. Poznanie děwiÚku mi
8 poznajÈ děwiÚk mi, jego oznaczenie literowe oraz poïoĝenie na piÚciolinii 8 ĂpiewajÈ za nauczycielem děwiÚk mi oraz powtarzajÈ go za instrumentem dzwonki cKromatyczne, Ilet, pianino 
PrzepisujÈ podany zapis nutowy
17. Rysowanie komiksu
8 wybierajÈ jednÈ zasadÚ z klasowego regulaminu i w Iormie komiksu przedstawiajÈ do niej kilka
uporzÈdkowanycK scenek, np zasada ķPrzynoszÚ na zajÚcia potrzebne materiaïyĵ moĝe byÊ zilustrowana w trzecK obrazkacK 0ama pyta siÚ, co cörkasyn ma przygotowaÊ do szkoïy Dziecko
pakuje potrzebne materiaïy :ykorzystuje je na lekcji
18. 1auka wyliczanki ķKtöra godzina"ĵ
8 uczÈ siÚ wyliczanki
Ktöra godzina"
:pöï do komina
Komin otwarty
Jest wpöï do czwartej
19. Przeliczanie zegaröw
– 8 przyglÈdajÈ siÚ ilustracji w podrÚczniku i möwiÈ, czym röĝniÈ siÚ pokazane zegary PrzeliczajÈ wszystkie zegary   OkreĂlajÈ, ktörycK zegaröw jest wiÚcej tarczowycK czy elektronicznycK, i o ile wiÚcej"  wszystkicK,  elektroniczne, tarczowycK jest o  wiÚcej niĝ elektronicznycK 
– 8 odczytujÈ godzinÚ widniejÈcÈ na wiszÈcycK zegaracK i wskazujÈ zegar z innÈ godzinÈ OdczytujÈ godzinÚ na tym zegarze   1astÚpnie odczytujÈ godziny na zegaracK stojÈcycK na
blacie i wskazujÈ zegary z tÈ samÈ godzinÈ
– 8 odczytujÈ godziny na zegaracK waKadïowycK i obliczajÈ, o ile spieszy siÚ jeden z zegaröw
wszystkie pokazujÈ tÚ samÈ godzinÚ 
– 8 swobodnie wypowiadajÈ siÚ na temat pracy zegarmistrza na czym polega jego praca, jakie
cecKy powinien mieÊ zegarmistrz powinien byÊ bardzo dokïadny, precyzyjny, cierpliwy, mieÊ
dobry wzrok, zrÚczny – w zegarku jest wiele bardzo maïycK elementöw 
20. 8kïadanie wskazöwek na tarczy zegara
8 wycinajÈ z kolorowego papieru wskazöwki i ukïadajÈ je na zegarze tak, by wskazywaïy godziny
, , , 
21. Odczytywanie i zapisywanie godzin
8 odczytujÈ godziny na zegaracK i zapisujÈ je trzema sposobami
22. 8stawianie zegara
8 odczytujÈ godziny znajdujÈce siÚ pod zegarami DorysowujÈ wskazöwki w taki sposöb, aby pokazywaïy podanÈ pod zegarem godzinÚ

ĆzP1 s. 18, ćw. 6

M1 s. 14, ćw. 1

M1 s. 15, ćw. 2

ĆzPM1 s. 15, ćw. 1
ĆzPM1 s. 15, ćw. 2

Robię przerwę w obliczeniach związanych z zegarem i uatrakcyjniam zajęcia: odtwarzam uczniom nagranie
odgłosów różnych zegarów, które można pobrać z Uczę.pl z folderu Lekcje: Materiały pomocnicze: Efekty
dźwiękowe. Zegary.
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23. Obliczenia zegarowe
8 obliczajÈ, ile czasu upïynÚïo od godziny  do godziny  AnalizujÈ dwa sposoby obliczania wyniku
24. Obliczenia zegarowe – Êwiczenia praktyczne
8 sprawdzajÈ na modelacK zegaröw, ile czasu upïywa od podanycK godzin, i uzupeïniajÈ zdania
25. RozwiÈzywanie zadañ z zegarami
– 8 zaznaczajÈ zegar pokazujÈcy godzinÚ rozpoczÚcia przez )ranka treningu
– 8 möwiÈ, o ktörej &elina pöjdzie do babci
– 8 podajÈ, czy Sïawek byï u dziadka dïuĝej czy kröcej niĝ godzinÚ
26.Omöwienie planu dnia
– 8 omawiajÈ plan dnia na podstawie ilustracji w podrÚczniku, podanycK godzin i pytañ pod zadaniem PodajÈ, o ktörej Ala zaczÚïa zajÚcia w szkole i o ktörej je skoñczyïa, obliczajÈ, ile godzin
Ala byïa w szkole  K , opowiadajÈ, co robiïa dwie i cztery godziny po wyjĂciu ze szkoïy, möwiÈ,
o ktörej mogïa zadzwoniÊ do Ali ciocia mogïa to byÊ godzina , ,  
– 8 ukïadajÈ inne pytania do ilustracji, np ķO ktörej godzinie wstaje Ala"ĵ, ķIle czasu upïywa
miÚdzy pobudkÈ a rozpoczÚciem lekcji"ĵ, ķIle czasu upïynÚïo Ali miÚdzy wyjĂciem na spacer,
a lekturÈ ksiÈĝki"ĵ
27. Odczytywanie danycK z planu lekcji
8 odczytujÈ symbole znajdujÈce siÚ w tygodniowym planie lekcji 1astÚpnie analizujÈ plan lekcji
pod kÈtem liczby godzin odbywajÈcycK siÚ w poszczegölne dni tygodnia, organizacji zajÚÊ popoïudniowycK, rozpoczynania i zakoñczenia lekcji w szkole 8 po udzieleniu odpowiedzi na pytania
znajdujÈce siÚ pod planem, ukïadajÈ swoje pytania, np ķIle razy w tygodniu odbywajÈ siÚ lekcje
etyki i religii"ĵ  , ķ1a ktörej godzinie lekcyjnej i w jakim dniu tygodnia odbywajÈ siÚ zajÚcia
komputerowe"ĵ wtorek, druga godzina lekcyjna 
28.Planowanie tygodnia
8 samodzielnie przygotowujÈ swöj wymarzony plan zajÚÊ dodatkowycK
29. ZajÚcia sportowe

Scenariusz 12.

ĆzPM1 s. 15, ćw. 3
ĆzPM1 s. 15, ćw. 4
M1 s. 15, ćw. 3, 4, 5

M1 s. 16, ćw. 1

M1 s. 17, ćw. 2

Z pamiętnika ucznia

Zapis w dzienniku y Słuchanie tekstu Agnieszki Frączek „Z pamiętnika ucznia” y Porównywanie wyobrażeń o szkole y Pisanie zdań y Improwizowanie głosem i na trójkątach dźwięków dzwonka y Zasady
działania szkolnego dzwonka y Porównywanie wielkości liczb y Ciągi liczbowe malejące i rosnące
y Utrwalenie znaków: <, > y Zajęcia sportowe.

M1 s. 18–19
ĆzPM1 s. 16–17

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tröjkÈty do grania, teksty Agnieszki )rÈczek ķDzwonekĵ i ķZ pamiÚtnika
uczniaĵ, karta pracy dla kaĝdego 8, ĝetony z liczbami , , , , kartoniki z liczbami –, , , , 
oraz znakami , !, kostki domina, kartki z zapisami matematycznymi podanymi w podrÚczniku
w Êw  s 

Przebieg zajęć

1. Zabawa sïowno-muzyczna ķDzwonekĵ
– 1 recytuje wierszyk Agnieszki )rÈczek ķDzwonekĵ
Dzwonek
Dzwonek dzwoni caïy dzieñ,
raz dzyñ-dzañ-dzeñ,
raz dzyñ-dzeñ
A gdy tego ķdzyñĵ doĂÊ ma,
to zaczyna krakaÊ Kra
$Jnieszka )rÈczek

Więcej zadań matematycznych dotyczących obliczeń zegarowych uczniowie mogą
wykonać dzięki publikacji Galeria możliwości. Liczę. Klasa 2 (strony 42–47).
klasa
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– 8 powtarzajÈ wierszyk, uczÈ siÚ go na pamiÚÊ *dy wierszyk zostanie zapamiÚtany, 1 dzieli 8
na trzy grupy *rupy przedstawiajÈ wierszyk z podziaïem na role
I grupa – recytuje wiersz
II grupa – wypowiada wyrazy děwiÚkonaĂladowcze dzyñ-dzañ-dzeñ i dzeñ-dzeñ oraz kra
III grupa – muzycznie odtwarza wyrazy děwiÚkonaĂladowcze dzyñ-dzañ-dzeñ i dzeñ-dzeñ
nabtröjkÈtacK
1astÚpnie grupy dwukrotnie zamieniajÈ siÚ rolami
– 8 po zabawie rozmawiajÈ na temat treĂci wiersza i odpowiadajÈ na pytania 1 z czym kojarzy
wam siÚ dzwonek" rower, szkoïa, teatr, dzwonek do drzwi wejĂciowycK, dzwonek budzika , jaki
děwiÚk wydaje dzwonek" wysoki, KaïaĂliwy, gïoĂny , dlaczego dzwonek powinien byÊ gïoĂny"
dzwonek inIormuje nas o czymĂ, musi byÊ sïyszalny, np dzwonek w szkole inIormuje o przerwie,
o rozpoczÚciu lekcji dzwonek w teatrze inIormuje o zakoñczeniu przerwy, widzowie udajÈ siÚ
na widowniÚ dzwonek rowerowy sygnalizuje, ĝe zbliĝa siÚ do nas rowerzysta dzwonek wydawany przez budzik inIormuje nas o pobudce, dzwonek u drzwi wejĂciowycK sygnalizuje przybycie
goĂci lub domowniköw 
– 8 zastanawiajÈ siÚ, w jaki sposöb dziaïa dzwonek w szkole elektryczny i co siÚ dzieje, gdy nie
ma prÈdu przerwÚ moĝna ogïosiÊ za pomocÈ rÚcznego dzwoneczka 
2. Spotkanie z sekretarzem szkoïy
1 zaprasza 8 na krötkÈ wycieczkÚ do miejsca, w ktörym znajduje siÚ szkolny dzwonek Sekretarz
szkoïy pani sekretarka pokazuje 8, w ktörym miejscu znajduje siÚ dzwonek, w jaki sposöb go siÚ
obsïuguje i jak dziaïa 1 przypomina 8, ĝe za pomocÈ szkolnego dzwonka ogïaszane sÈ np alarmy, pröbne ewakuacje
3. SïucKanie tekstu z pamiÚtnika
1 czyta 8 tekst Agnieszki )rÈczek ķZ pamiÚtnika uczniaĵ :yjaĂnia, czym jest pamiÚtnik, jakie
inIormacje moĝna w nim zamieszczaÊ, dlaczego umieszczamy w nim daty, po co piszemy pamiÚtniki
= pamiÚtnika ucznia
 wrzeĂnia
Jak ja siÚ cieszÚ, ĝe znöw jest wrzesieñ :akacje byïy cudowne, to prawda, ale i tak kaĝdego dnia
tÚskniïem za szkoïÈ
A w zeszïym roku Oj, kiedy przypominam sobie pierwsze dni szkoïy, to aĝ ciarki mi cKodzÈ
po plecacK :szystko wydawaïo mi siÚ wtedy takie straszne awki byïy za wielkie, scKody za wysokie, zadania za trudne 1awet nasza pani uĂmiecKaïa siÚ jakoĂ inaczej niĝ panie w przedszkolu
A dzieci
Antek juĝ na pierwszej przerwie podstawiï mi nogÚ PrzysiÚgaï wprawdzie, ĝe zrobiï to niecKcÈcy, ale kto by mu tam wierzyï RunÈïem jak dïugi, a ta maïa KaĂka maïo nie pÚkïa ze ĂmiecKu
Jasiek patrzyï na mnie krzywo, bo miaïem wiÚcej Ġamaströw niĝ on :iktoria w ogöle nie cKciaïa
ze mnÈ gadaÊ, a Zuzka przezwaïa mnie ķ:ilkĵ
Bo nazywam siÚ :ilczyñski A w przedszkolu nikt mnie nie przezywaï
ķJa cKcÚ do przedszkolaĵ – pïakaïem wieczorem I na nic siÚ zdaïy tïumaczenia mamy, ĝe taki
duĝy cKïopiec do przedszkola juĝ cKodziÊ nie moĝe ķJa cKcÚ do przedszkolaĵ – powtarzaïem
uparcie
Teraz siÚ zastanawiam, co mi wïaĂciwie przyszïo do gïowy z tym przedszkolem Przecieĝ w szkole jest sto, a nawet tysiÈc razy Iajniej Zamiast rysowaÊ kolorowe szlaczki zajmujemy siÚ naprawdÚ
dorosïymi sprawami piszemy, czytamy i liczymy Podobno to samo robiÈ doroĂli, nawet tacy juĝ po
maturze 0amy nawet lekcje angielskiego i inIormatyki A pani jest taka miïa I zna siÚ na wszystkim, dosïownie
Poza tym mam tu najlepszycK kolegöw pod sïoñcem Z Antkiem moĝna konie kraĂÊ, Jasiek
zawsze cKÚtnie siÚ wszystkim dzieli, a :iktoria opowiada przeĂmieszne Kistorie
: dodatku wszyscy nazywajÈ mnie ķ:ilkĵ 1ie kaĝdy moĝe mieÊ takie wspaniaïe przezwisko
:ïaĂciwie to nawet nie jest ĝadne przezwisko, tylko prawdziwy pseu-do-nim Jestem z niego

W scenariuszach znajdę dodatkowe teksty literackie, których nie ma ani w podręczniku MEN, ani w Ćwiczeniach
z pomysłem. Są tu też pytania pozwalające na dokładne omówienie tych tekstów. Dzięki nim mogę uzupełnić
zajęcia, np. jeśli w danym dniu nie realizowałam zbyt wiele materiału z zakresu edukacji polonistycznej.
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ogromnie dumny ķTaki pseudonimĵ – twierdzi Zuzka – ķpasuje tylko do kogoĂ bardzo mÈdrego
i odwaĝnegoĵ I ma racjÚ
Jak ja siÚ cieszÚ, ĝe znöw jest wrzesieñ
$Jnieszka )rÈczek
4. Sprawdzenie rozumienia tekstu
8 swobodnie wypowiadajÈ siÚ na temat treĂci pamiÚtnika : swoicK wypowiedziacK zamieszczajÈ
nastÚpujÈce inIormacje kim byï wïaĂciciel pamiÚtnika" :ilczyñski byï uczniem klasy II , co skïoniïo :ilczyñskiego do prowadzenia pamiÚtnika" powröt do szkoïy, wspomnienia z klasy I, uĂwiadomienie sobie, ĝe w klasie ma wielu przyjaciöï, cKciaï zapamiÚtaÊ röĝne sytuacje, ktöre wydarzyïy siÚ
w klasie , jak :ilczyñski wspominaï swojÈ pierwszÈ klasÚ" wszystko go przeraĝaïo – ïawki, scKody,
zadania do wykonania, pani i koledzy , w jaki sposöb patrzy on na szkoïÚ w klasie II" :ilczyñski
wydoroĂlaï i ĝartuje sobie ze swoicK wspomnieñ z I klasy , dlaczego nie cKce juĝ wracaÊ do przedszkola" w szkole ma kolegöw i przyjaciöï, uczy siÚ rzeczy, ktörycK nie byïo w przedszkolu , czym
zajmuje siÚ :ilczyñski w szkole" zajmuje siÚ dorosïymi sprawami liczeniem, pisaniem, czytaniem,
uczy siÚ jÚzyka angielskiego i obsïugi komputera , jakicK przyjaciöï ma w swojej klasie" koledzy
z klasy sÈ cKÚtni do pomocy, sÈ pogodni, opowiadajÈ Ămieszne Kistorie , z jakiego powodu cieszyï siÚ
:ilczyñski" :ilczyñski cieszyï siÚ, ĝe rozpoczÚïa siÚ szkoïa, poniewaĝ tÚskniï za niÈ , jak sposöb
zmieniïo siÚ wasze wyobraĝenie o szkole", czy w klasie I mieliĂcie takie same obawy jak :ilczyñski"
5. Pisanie imion
8 zapisujÈ w zeszycie imiona dzieci wymienionycK w pamiÚtniku Antek, KaĂka, Jasiek, :iktoria,
Zuzka i dzielÈ je na sylaby
6. Odczytywanie zdania z sylab
8 otrzymujÈ kartÚ pracy Z literowego wÚĝa odczytujÈ wyröĝnione sylaby i ukïadajÈ z nicK zdania
Zdania piszÈ w zeszycie PamiÚtajÈ o wielkiej literze na poczÈtku zdania i kropce na jego koñcu
LUTRABRATABIKAP(R8MY&Z1(PLADLATIKLASZKO0IS()ILA1OS}
Lubimy szkoïÚ
6.$75$MA75$1,(3/,MY23/$*'<&<7WIE.,/*'$LU=$62.KO3/$3/,LE6$GÓW
0amy wielu kolegöw
lubrabitramysadynaklsuszÈwrysaIytruklagugrysÚ
Lubimy naszÈ klasÚ
7. Zabawa ķ8stawiamy siÚ po koleiĵ
– 1 proponuje zabawÚ, w ktörej 8 ustawiajÈ siÚ wedïug wzrostu, od osoby najniĝszej do osoby
najwyĝszej Kiedy 8 utworzyli szereg zgodnie z podanym warunkiem, 1 inIormuje, ĝe ustawili
siÚ w kolejnoĂci wzrastajÈcej
– 1 prosi 8, aby ustawili siÚ w kolejnoĂci malejÈcej, czyli od osoby najwyĝszej do osoby najniĝszej
Po utworzeniu przez 8 szeregu, 1 pyta po ktörej mojej stronie stoi osoba najwyĝsza" po lewej , po ktörej mojej stronie stoi osoba najniĝsza" po prawej , gdzie staïa osoba najwyĝsza
i najniĝsza w szeregu wzrastajÈcym" osoba najniĝsza staïa po lewej stronie, osoba najwyĝsza
staïa po prawej stronie 
8. PorzÈdkowanie misiöw
– 8 przeliczajÈ wszystkie misie znajdujÈce siÚ na pöïce   1astÚpnie przeliczajÈ duĝe misie  ,
Ărednie  i maïe  
– 8 oglÈdajÈ drugi rysunek z misiami OdpowiadajÈ na pytania w jakiej kolejnoĂci ustawione sÈ
misie" w kolejnoĂci malejÈcej , jaki miĂ znajduje siÚ na poczÈtku" duĝy , jaki miĂ znajduje siÚ
na koñcu" maïy
– 8 oglÈdajÈ dolny rysunek z misiami OdpowiadajÈ na pytania w jakiej kolejnoĂci ustawione sÈ
misie" od najmniejszego misia do najwiÚkszego misia , jak nazwiemy taki szereg" wzrastajÈcy
9. Sprawdzanie, czy kostki domina sÈ uïoĝone rosnÈco
8 liczÈ oczka na kolejnycK kostkacK domina i sprawdzajÈ, czy kostki uïoĝone sÈ od najmniejszej
liczby oczek do najwiÚkszej 8kïadajÈ kilka kostek domina w kolejnoĂci od najwiÚkszej liczby
oczek do najmniejszej

M1 s. 18, ćw. 1

M1 s. 19, ćw. 2

Dla moich uczniów mogę samodzielnie przygotować dodatkowe karty pracy, np. z zakresu edukacji polonistycznej,
kształcące umiejętność pisania – w scenariuszach mam do dyspozycji gotowy materiał ćwiczeniowy.
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10. 8kïadanie liczb
1 wiesza na tablicy papierowe ĝetony z liczbami , , ,  8 odczytujÈ liczby w kolejnoĂci rosnÈcej, a potem w malejÈcej
11. :yröĝnianie ciÈgöw malejÈcycK i rosnÈcycK
8 spoĂröd podanycK w podrÚczniku ciÈgöw liczbowycK wskazujÈ te, ktöre uïoĝone sÈ w kolejnoĂci
rosnÈcej, i te uïoĝone w kolejnoĂci malejÈcej
12. Zabawa matematyczna
8 ukïadajÈ z dowolnycK elementöw np przyboröw szkolnycK szereg rosnÈcy i malejÈcy
13. RozwiÈzywanie zadania z Kasïem
8 porzÈdkujÈ malejÈco liczby znajdujÈce siÚ na niebieskicK polacK, a wzrastajÈco znajdujÈcycK
siÚ na röĝowycK polacK :pisujÈ je do tabeli razem z literami OdczytujÈ Kasïo dodawanie, odejmowanie 
14. PorzÈdkowanie liczb
8 porzÈdkujÈ liczby od najmniejszej do najwiÚkszej i wpisujÈ je w kratownicÚ
15. PorzÈdkowanie liczb malejÈco
8 porzÈdkujÈ liczby od najwiÚkszej do najmniejszej i wpisujÈ je w kratownicÚ
16. 8zupeïnianie liczb na osi liczbowej
8 uzupeïniajÈ oĂ liczbowÈ kolejnymi liczbami ÈczÈ liczby z icK zapisem sïownym KolorujÈ listki wedïug podanycK zakresöw liczbowycK
17. Odczytywanie zapisu i poröwnywanie liczb
1 zapisuje na tablicy pary liczb 8 poröwnujÈ liczby i wstawiajÈ miÚdzy nimi znak wiÚkszoĂci lub
mniejszoĂci







18. 8kïadanie liczb zgodnie z podanym warunkiem
8 siedzÈ w krÚgu 1a podïodze 1 rozkïada kartoniki z liczbami i znakami podanymi w podrÚczniku Obok nicK znajdujÈ siÚ kartoniki z liczbami – 8 przewidujÈ, jakie liczby mogÈ kryÊ siÚ
pod znakiem zapytania 8 uzupeïniajÈ zapisy SprawdzajÈ, czy jest tylko jedna moĝliwoĂÊ
 ! , , , , , , , , , , 
  , , , , , , , , , , 
 ! , , , , , , , 
  , , , , , , , , , , , , 
8 podajÈ swoje przykïady dla zapisu "  "
19. 8trwalanie znaköw , !, 
8 poröwnujÈ liczby i wpisujÈ miÚdzy nimi znaki , ! lub 
20.PorzÈdkowanie liczb zgodnie z odkrytÈ zasadÈ
8 na podstawie wpisanycK liczb ustalajÈ zasadÚ i uzupeïniajÈ liczbowy szereg OdczytujÈ powstaïe szeregi w ciÈgu malejÈcym i rosnÈcym
21. RozwiÈzywanie zadania logicznego
8 na podstawie podanycK danycK ustalajÈ imiona dzieci i icK wiek Tomek –  lat, Kuba –  lat,
Lena –  lat, Ala –  lat 
22. RozwiÈzywanie zagadki matematycznej
1 podaje treĂÊ zadania  jest wiÚksze o  od pewnej liczby Jaka to liczba"
 –  
23. RozwiÈzywanie zagadki matematycznej
8 rozwiÈzujÈ zagadkÚ i odgadujÈ, jaka liczba jest mniejsza o  od liczby 
24. Liczenie oczek na kostkacK domina
8 liczÈ oczka na kaĝdej kostce domina SzukajÈ kostki, ktöra nie pasuje do pozostaïycK :szystkie
kostki opröcz jednej majÈ po  oczek 

M1 s. 19, ćw. 3

M1 s. 19, ćw. 4

ĆzPM1 s. 17, ćw. 4

ĆzPM1 s. 17, ćw. 5
ĆzPM1 s. 17, ćw. 6
ĆzPM1 s. 16, ćw. 1

M1 s. 19, ćw. 5

ĆzPM1 s. 16, ćw. 2
ĆzPM1 s. 16, ćw. 3

ĆzPM1 s. 17 ćw. 7

M1 s. 19, ćw. 7
M1 s. 19, ćw. 6

Proponuję uczniom do zrobienia więcej zadań matematycznych z publikacji Galeria
możliwości. Rozwiązuję zadania. Klasa 2 (strona 17).
klasa
mZLF]HQLDGRGDWNRZH

2

5R]ZLÈ]XMÚ
zadania

33

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 2

Szkoła podstawowa 1–3

25. Podsumowanie zajÚÊ
8 dzielÈ siÚ wraĝeniami z dzisiejszego dnia jakie wydarzenia mogïyby znaleěÊ siÚ w icK pamiÚtnikacK i dlaczego, co byïo dzisiaj dla nicK waĝne, o czym nie cKcieliby zapomnieÊ
26.ZajÚcia sportowe

Scenariusz 13.

Straszliwe decybele

Zapis w dzienniku y Czytanie opowiadania Justyny Bednarek „Straszliwe decybele” y Wyszukiwanie
w tekście fragmentów na podany temat y Przepisywanie zdań y Ćwiczenia ortograficzne – wyrazy
z ż y Pisanie nut y Dźwięk sol na pięciolinii y Zabawa dźwiękonaśladowcza y Śpiewanie piosenki
o jesieni y Malowanie hałasu i ciszy y Zbieranie informacji o natężeniach dźwięku y Badanie natężenia
dźwięków y Zabawa „Hałaśliwy test” y Przemienność dodawania y Gry matematyczne doskonalące
umiejętność dodawania y Rozwiązywanie zadań z treścią y Zajęcia sportowe.

P1A s. 24–25
ĆzP1 s. 19–20
M1 s. 20–21
ĆzPM1 s. 18–19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartoniki z wyrazami, encyklopedie, plakat z inIormacjami o děwiÚkacK wystÚ-

pujÈcycK w otoczeniu, odkurzacz, kreda, gazeta lub papier, miska, woda w czajniku lub innym naczyniu, dowolne nagranie muzyki, kartka z jednÈ liniÈ dla kaĝdego 8, losy z wyrazem haïas dla poïowy
klasy i cisza dla drugiej poïowy klasy, po dwie röĝne kostki do gry dla kaĝdego 8, po jednym pionku
dla kaĝdego 8, kartoniki z liczbami i znakami matematycznymi,  jabïek,  gruszki

Przebieg zajęć

1. Zabawa na powitanie ķ+aïaĂliwy testĵ
8 ïÈczÈ siÚ w pary 1 przygotowuje dla kaĝdej pary zestaw karteczek, na ktörycK napisane sÈ
wyrazy decybele, Kaïas, Karmider, Kuk, krzyk, cisza, spoköM, szmer, szept Jeden z 8 trzyma wszystkie
kartoniki i pokazuje je drugiej osobie z pary Zadaniem tego 8 jest przeczytanie wyrazu gïoĂno
lub cicKo odwrotnie do tego, co jest napisane na kartoniku
Kaïas

Karmider

cisza

szept

Kuk

spoköj

krzyk

szmer

8 odczytujÈ ķKaïaĂliweĵ wyrazy cicKo 8 odczytujÈ ķcicKeĵ wyrazy gïoĂno
2. :yjaĂnienie pojÚcia decybele
1 pisze na tablicy wielkimi literami wyraz D(&YB(L( 8 podajÈ skojarzenia do tego wyrazu,
odpowiadajÈ na pytania 1 czy sïyszeliĂcie kiedyĂ sïowo decybele", z czym kojarzÈ wam siÚ decybele", podajcie przykïady, gdzie mogÈ one wystÚpowaÊ, z jakim zmysïem i narzÈdem zwiÈzane sÈ
decybele" zmysï sïucKu, narzÈd – ucKo 
3. Poznanie deIinicji decybeli
8 wyszukujÈ spoĂröd podanycK zakoñczeñ zdañ takie, ktöre jest deIinicjÈ decybeli Starannie
przepisujÈ utworzone zdanie
4. Zbieranie inIormacji o decybelacK
1 rozdaje 8 encyklopedie 8 podzieleni na grupy pröbujÈ odnaleěÊ Kasïo decybele i dowiedzieÊ
siÚ czegoĂ o jednostce poziomu natÚĝenia děwiÚku 1 przygotowuje plakat, na ktörym znajdujÈ siÚ
inIormacje o wartoĂciacK natÚĝenia röĝnycK děwiÚköw wystÚpujÈcycK w otoczeniu
 decybeli – szelest liĂci przy ïagodnym wietrze
 decybeli – szept
 decybeli – odkurzacz
 decybeli – gïoĂna muzyka
 decybeli – szum gïoĂnej ulicy
 decybeli – start myĂliwca
 decybeli – start statku kosmicznego
– decybeli – wybucK wulkanu w Azji

ĆzP1 s. 19, ćw. 1

Polecam uczniom wyszukiwanie informacji na zadane tematy w różnych źródłach wiedzy, takich jak encyklopedie,
słowniki czy internet. Dzięki temu uczniowie sprawnie posługują się tymi źródłami, poszerzają swoją wiedzę
i mogą rozwijać zainteresowania.
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+aïas to děwiÚk niepoĝÈdany, ktöry nam przeszkadza, powoduje, ĝe jesteĂmy zmÚczeni, boli nas
gïowa, nie moĝemy siÚ skoncentrowaÊ +aïas szkodzi zdrowiu *ïoĂne děwiÚki powodujÈ uszkodzenie lub utratÚ sïucKu Do bezpiecznycK děwiÚköw – decybeli zaliczamy tykanie zegara,
szelest liĂci, Ăpiew ptaköw, zwykïÈ rozmowÚ Do ryzykownycK děwiÚköw – decybeli zaliczamy gïoĂnÈ muzykÚ, szum gïoĂnej ulicy, jadÈcy autobus, děwiÚk jadÈcej ciÚĝaröwki Do groěnycK
děwiÚköw – decybeli zaliczamy warkot motocykla bez tïumika, koncert rockowy, mïot
pneumatyczny
5. Przeprowadzenie doĂwiadczeñ ķDěwiÚki cicKe i gïoĂneĵ
– 8 siedzÈ w krÚgu : klasie panuje idealna cisza :ybrany 8 drze kawaïek papieru Pozostali
8 okreĂlajÈ, czy usïyszany děwiÚk byï gïoĂny, czy cicKy
– 1 stawia na podïodze miskÚ :ybrany 8 podcKodzi do miski i z czajnika lub innego naczynia
przelewa wodÚ do miski 8 okreĂlajÈ usïyszany děwiÚk jako przyjemny lub nieprzyjemny
– 1 wïÈcza muzykÚ i ustawia magnetoIon na maksimum gïoĂnoĂci 8 okreĂlajÈ swoje děwiÚkowe
wraĝenia
– 1 wybiera dwie osoby, ktöre zaczynajÈ ze sobÈ rozmawiaÊ szeptem Pozostali 8 okreĂlajÈ poziom gïoĂnoĂci rozmowy
– 1 pisze kredÈ po tablicy 8 nazywajÈ usïyszany děwiÚk – czy byï gïoĂny, czy cicKy
– 1 wïÈcza odkurzacz 8 okreĂlajÈ jego děwiÚk jako gïoĂny lub cicKy
– 8 wycKodzÈ z 1 na przerwÚ i mierzÈ natÚĝenie Kaïasu w szkole jeĂli w szkole jest miernik poziomu děwiÚku lub okreĂlajÈ i nazywajÈ usïyszane děwiÚki jako bezpieczne, ryzykowne lub groěne w szkoïacK na przerwie natÚĝenie Kaïasu to okoïo  decybeli 1orma wynosi  decybeli 
6. &zytanie tekstu ķStraszliwe decybeleĵ
8 czytajÈ na gïos treĂÊ opowiadania Justyny Bednarek :yjaĂniajÈ tytuï czytanki w kontekĂcie
zacKowania siÚ boKaterki opowiadania JolÚ bolaïa bardzo gïowa, byïa zmÚczona, musiaïa odpoczÈÊ oraz powiedzenie byÊ nie w sosie
7. :yszukiwanie Iragmentu na podany temat
8 wyszukujÈ w czytance ten Iragment, ktöry opowiada o wydarzeniacK w szkole
8. 8kïadanie rad
8 przypominajÈ radÚ, jakiej lekarz udzieliï Joli PodajÈ swoje propozycje odreagowania zmÚczenia Kaïasem, np odpoczynek w cicKym pokoju, uspokojenie siÚ, möwienie szeptem, przyïoĝenie
do czoïa zimnego kompresu, unikanie Kaïasu, zamkniÚcie okna
9. &icKe i gïoĂne czytanie Iragmentu tekstu
8 wyszukujÈ w tekĂcie opowiadania ķStraszliwe decybeleĵ Iragment möwiÈcy o tym, kiedy Kaïas
nam szkodzi OdczytujÈ ten Iragment najpierw cicKo, a potem gïoĂno
10. Pisanie zdañ
8 przepisujÈ z tekstu trzy zdania rozpoczynajÈce siÚ podanymi wyrazami PrzeliczajÈ wyrazy w kaĝdym zdaniu i zapisujÈ icK liczbÚ w okienkacK
11. 8zupeïnianie zdañ
8 uzupeïniajÈ zdania nalepkami z nazwami znaköw koñczÈcycK zdania kropka, znak zapytania,
wykrzyknik  &zytajÈ zdania z poprzedniego Êwiczenia z odpowiedniÈ intonacjÈ
12. 8kïadanie i pisanie zdañ
8 utrwalajÈ znaki kropka, wykrzyknik, znak zapytania 8kïadajÈ z wybranymi wyrazami z ortogramem ĝ trzy zdania – kaĝde zakoñczone innym znakiem interpunkcyjnym PiszÈ zdania w liniaturze, zwracajÈc uwagÚ na poprawnoĂÊ ortograIicznÈ &zytajÈ zdania na Iorum klasy
13. mwiczenia ortograIiczne – skojarzenia obrazkowe
8 uzupeïniajÈ wyrazy ortogramem ĝ PrzepisujÈ je do zeszytu Pod dowolnymi wyrazami rysujÈ obrazek
14. Pisanie nut
1 rozdaje 8 kartki z jednÈ liniÈ 8 tworzÈ nutkowy szlaczek 1a linii piszÈ na zmianÚ röĝne
wartoĂci nut caïÈ nutÚ, pöïnutÚ i ÊwierÊnutÚ
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P1A s. 25, ćw. 2
P1A s. 25, ćw. 3

ĆzP1 s. 19, ćw. 2

ĆzP1 s. 19, ćw. 3

ĆzP1 s. 19, ćw. 4

ĆzP1 s. 20, ćw. 5

ĆzP1 s. 20, ćw. 6

R

Do prowadzenia z dziećmi zajęć komputerowych wykorzystuję
publikację Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Klasa 2
oraz płytę CD-ROM.
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15. Zapisywanie děwiÚku sol
– 8 opisujÈ poïoĝenie děwiÚku sol, korzystajÈc z zapisu nuty poïoĝonej na piÚciolinii děwiÚk sol
leĝy na drugiej linii  DěwiÚk sol moĝna zapisaÊ takĝe za pomocÈ litery g 8 przepisujÈ podany
zapis nutowy
16. PorzÈdkowanie klocköw rytmicznycK
8 wycinajÈ z ķ:ycinankiĵ klocki rytmiczne razem z wartoĂciami PorzÈdkujÈ klocki od najdïuĝszego do najkrötszego :klejajÈ paski do zeszytu
17. ¥piewanie piosenki o jesieni
8 przypominajÈ sobie poznane piosenki o jesieni :ybierajÈ jednÈ z nicK i ĂpiewajÈ gïoĂno, a potem cicKo
18. 1aĂladowanie wiatru
8 naĂladujÈ rucKem wiejÈcy wiatr :ymawiajÈ gïoskÚ sz raz cicKo maïy wiaterek , raz gïoĂno
duĝy wiatr  1astÚpnie podnoszÈ rÚce do göry Kiedy 8 naĂladujÈ maïy wiaterek, rucKy rÈk sÈ
maïe i delikatne Kiedy naĂladujÈ duĝy wiatr, rucKy rÈk sÈ mocne i szerokie
19. Prace plastyczne ķ&iszaĵ i ķ+aïasĵ
8 zostajÈ podzieleni na dwie grupy zgodnie z wyciÈgniÚtymi losami 1a losacK znajduje siÚ tytuï
pracy plastycznej Poïowa klasy wykonuje ilustracje przedstawiajÈce ciszÚ Druga poïowa wykonuje ilustracje do tematu ķ+aïasĵ Po wykonanej pracy 1 ïÈczy ilustracje w pary Kaïas ļ cisza i przedstawia je w klasowej galerii 8 omawiajÈ prace w jaki sposöb wyobrazili sobie ķ+aïasĵ i ķ&iszÚĵ,
dlaczego wïaĂnie w ten sposöb, czy dobierali do swoicK tematöw barwy, czym siÚ sugerowali, aby
wykorzystaÊ te barwy
20.*ra matematyczna – matematyka w dziaïaniu
8 wycinajÈ z ķ:ycinankiĵ tor z liczbami PostÚpujÈ zgodnie z podanÈ instrukcjÈ RzucajÈ obiema
kostkami LiczÈ, ile oczek jest na pierwszej kostce, i przesuwajÈ pionek o tyle pöl po torze 1astÚpnie liczÈ, ile oczek jest na drugiej kostce, i przesuwajÈ dalej pionek o wskazanÈ liczbÚ pöl
ZapamiÚtujÈ liczbÚ oczek na pierwszej i drugiej kostce Ponownie ustawiajÈ pionek na starcie
i przesuwajÈ go najpierw o tyle pöl, ile byïo wyrzuconycK oczek na drugiej kostce, a potem o tyle
pöl, ile byïo wyrzuconycK na pierwszej kostce Pionek powinien w obu przypadkacK stanÈÊ na tym
samym polu 8 starajÈ siÚ to wyjaĂniÊ 1 wiesza na tablicy kartoniki z liczbami i znakami matematycznymi 8 oglÈdajÈ ilustracjÚ w ÊwiczeniacK i odpowiadajÈ na pytania Jakiego koloru sÈ
kostki" kostka niebieska i czerwona , ile oczek jest na czerwonej kostce"  – 1 wiesza na tablicy kartonik z liczbÈ  Ile oczek jest na niebieskiej kostce"  – 1 wiesza na tablicy kartonik
z liczbÈ  8 ĂledzÈ w ÊwiczeniacK rucK pionka 1a ktörym polu stanÈï pionek" na  1 umieszcza miÚdzy liczbami znak dodawania, a na koñcu znak röwnoĂci i kartonik z liczbÈ 


+



ĆzP1 s. 20, ćw. 7

ĆzP1 s. 20, ćw. 8

ĆzP1 s. 20, ćw. 9

P1A s. 25, ćw. 4

ĆzPM1 s. 18, ćw. 1



: jaki sposöb przesuwano pionek za drugim razem" najpierw o tyle pöl, ile jest na kostce niebieskiej  , pöěniej o tyle pöl, ile jest na kostce czerwonej  1 wiesza na tablicy zapis


+





&zym röĝniÈ siÚ oba zapisy" Liczby zmieniïy swoje miejsce, ale wynik jest taki sam 
21. Obliczanie liczby owocöw
1 kïadzie na stoliku  jabïek i  gruszki 8 przeliczajÈ owoce 1astÚpnie podajÈ dwa sposoby
obliczania liczby owocöw
 +   lub  +  
22. Liczenie owocöw
8 liczÈ wszystkie Ăliwki na ilustracji oraz wszystkie jabïka ZapisujÈ dziaïania ZastanawiajÈ siÚ,
ktöre dziaïanie byïo ïatwiej wykonaÊ i dlaczego

M1 s. 20, ćw. 1

M1 s. 20, ćw. 2

Dzieci poznają położenie dźwięku sol na pięciolinii i słuchają jego brzmienia – plik MP3 do pobrania na Uczę. pl
w folderze Lekcje: Materiały pomocnicze: Efekty dźwiękowe. Dźwięk sol na flecie, dzwonkach, keyboardzie.
Na Uczę.pl w folderze Lekcje: Materiały pomocnicze znajdę także różne nagrania piosenek o jesieni, np. Jesień,
Już opadły liście.
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23. PrzemiennoĂÊ dodawania
8 dodajÈ klocki w röĝnej kolejnoĂci i zapisujÈ dziaïania
24. Obliczanie wyniku dodawania
– 8 obliczajÈ wyniki dodawania liczb zgodnie z podanym wzorem graIicznym i liczbowym :yciÈgajÈ wniosek w dodawaniu moĝemy zmieniÊ kolejnoĂÊ dodawanycK liczb, a wynik nie ulegnie
zmianie
– 8 wykonujÈ rysunki do podanycK dziaïañ

 +  + 



 +  + 



25. RozwiÈzywanie zadania z treĂciÈ
– 8 rozwiÈzujÈ zadanie na przemiennoĂÊ dodawania 8la uïoĝyïa wieĝe z  klocköw, z  klocköw
i  klocköw Janek uïoĝyï wieĝe z  klocköw, z  klocköw i z  klocköw Ile klocköw wykorzystaïo kaĝde z dzieci do zbudowania swoicK wieĝ"
– 8 sprawdzajÈ, czy dzieci wykorzystaïy do zbudowania wieĝ takÈ samÈ liczbÚ klocköw
8la
 +  +  
Janek  +  +  
8 mogÈ wykorzystaÊ do obliczeñ klocki lub inne liczmany
26.Zabawa matematyczna ķ*dzie stanÈï möj pionek"ĵ
8 wykorzystujÈ w tym zadaniu tor z ķ:ycinankiĵ PrzesuwajÈ pionek po torze zgodnie z podanÈ
instrukcjÈ SprawdzajÈ poprawnoĂÊ zapisu dziaïañ i icK wyniköw ZapisujÈ dziaïania w zeszycie
++ 
++ 
27. Zapisywanie obliczeñ
8 wykorzystujÈ tor z ķ:ycinankiĵ RzucajÈ  kostkami i przesuwajÈ pionki o takÈ liczbÚ pöl, jakÈ
wskazujÈ oczka na kostkacK : zeszycie 8 zapisujÈ dziaïania, zmieniajÈ kolejnoĂÊ liczb i obliczajÈ wyniki, np
+ 
+ 
+ 
+ 
28.RozwiÈzywanie zadania z treĂciÈ
8 uzupeïniajÈ liczbami zapis matematyczny i dokonujÈ obliczeñ PiszÈ odpowiedě SprawdzajÈ,
czy wynik we wszystkicK trzecK zapisacK jest taki sam
29. :ykonywanie dziaïañ na dodawanie
8 wykonujÈ obliczenia, zmieniajÈc kolejnoĂÊ liczb w taki sposöb, aby ïatwiej byïo dodawaÊ
7 +  +  7 +  +   +  
30. Zmienianie kolejnoĂci liczb
8 uzupeïniajÈ okienka w dodawaniu, zamieniajÈc liczby miejscami
 + 



+



M1 s. 21, ćw. 3
M1 s. 21, ćw. 4

ĆzPM1 s. 18, ćw. 2

ĆzPM1 s. 18, ćw. 3

ĆzPM1 s. 19, ćw. 4

ĆzPM1 s. 19, ćw. 5

ĆzPM1 s. 19, ćw. 6



31. Èczenie dziaïañ o tycK samycK wynikacK
8 wykonujÈ obliczenia na dodawanie 1a listkacK wpisujÈ wyniki ÈczÈ ze sobÈ dziaïania o tym
samym wyniku
32. :ykonywanie dziaïañ
8 obliczajÈ dziaïania PodajÈ, ile röĝnycK wyniköw otrzymali
33. ZajÚcia sportowe

ĆzPM1 s. 19, ćw. 7

M1 s. 21, ćw. 5

Zadania matematyczne z podręcznika MEN lub Ćwiczeń z pomysłem mam często dodatkowo rozrysowane, co jest
dla mnie cenną wskazówką, jak omawiać dane zagadnienia matematyczne i uczyć dzieci rozwiązywania zadań
pewnymi etapami.
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Hałas

Zapis w dzienniku y Określanie cech hałasu na podstawie wiersza Józefa Ratajczaka „Hałas” y Pisownia
wyrazów z h y Rodziny wyrazów: hałas i cisza y Układanie i pisanie zdań y Słuchanie muzyki relaksacyjnej y Spacer dydaktyczny „Szukamy źródeł hałasu” i porównanie źródeł hałasu z ilustracją w podręczniku y Uzupełnianie skali natężenia dźwięków y Wyróżnianie miejsc odpoczynku y Wpływ hałasu na
zdrowie y Lekarze specjaliści y Wykonanie papierowej tuby.

P1A s. 26–27
ĆzP1 s. 21–22

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dowolne nagranie muzyki relaksacyjnej z szumem wody, odgïosami lasu , pa-

pierowe litery H dla kaĝdego 8

Przebieg zajęć

1. :prowadzenie do zajÚÊ – spacer dydaktyczny ķSzukamy ěrödeï Kaïasuĵ
– 1 zabiera 8 na spacer, podczas ktörego 8 szukajÈ ěrödeï Kaïasu ulica, skrzyĝowanie, klakson
samocKodu, przelatujÈcy samolot, gïoĂne rozmowy, roboty drogowe, pisk opon, przejazd samocKodöw uprzywilejowanycK, szczekanie psa, trzaĂniÚcie drzwiami od samocKodu, ryczÈce krowy,
przejeĝdĝajÈcy traktor  1astÚpnie 1 zabiera 8 w miejsce spokojniejsze i cicKsze park, ogrödek, las, miejsce, ktöre poïoĝone jest z daleka od rucKliwej ulicy 
– 8 poröwnujÈ ze sobÈ miejsca gïoĂne i cicKe w kontekĂcie odpoczynku, natÚĝenia Kaïasu i samopoczucia, odpowiadajÈ na pytania 1 w ktörycK miejscacK czuliĂcie siÚ lepiej", w ktörycK miejscacK cKcielibyĂcie odpoczywaÊ", co wam najbardziej przeszkadzaïo", w ktörycK miejscacK musieliĂcie podnosiÊ gïos, aby möc coĂ powiedzieÊ do kolegi", jak myĂlicie, co naleĝy zrobiÊ, aby
zmniejszyÊ Kaïas w naszym otoczeniu" stawia siÚ ekrany děwiÚkoszczelne, moĝna nosiÊ sïucKawki wyciszajÈce děwiÚki, pojazdy powinny mieÊ tïumiki, maszyny powinny byÊ bardziej nowoczesne, wydawaÊ cicKsze děwiÚki, mogïoby byÊ wiÚcej parköw, skweröw z drzewami, ktöre wyciszajÈ děwiÚki 
2. &zytanie wiersza ķ+aïasĵ
8 czytajÈ wiersz JözeIa Ratajczaka ķ+aïasĵ 1a podstawie tekstu cKarakteryzujÈ Kaïas Kaïas nie
ma czasu, wÚdruje, przemieszcza siÚ, nie lubi ciszy, robi Kaïas  8 wyjaĂniajÈ, co oznaczajÈ sïowa
ķw Ăwiat wÚdruje borem, lasemĵ Kaïas jest w röĝnycK miejscacK, przemieszcza siÚ po ulicacK,
miastacK, wsiacK 
3. Sprawdzenie zrozumienia tekstu wiersza
8 czytajÈ zdania i podkreĂlajÈ te, ktöre pasujÈ do treĂci wiersza o Kaïasie
4. Tworzenie rodziny wyrazöw
8 czytajÈ wyrazy naleĝÈce do rodziny wyrazu Kaïas KaïasowaÊ, KaïaĂliwy, KaïasujÈca, poKaïasowaÊ  Pozostaïe wyrazy klasyIikujÈ do rodziny wyrazu cisza cicKo, cicKuteñko, cicKutko, cicKnÈcy 
5. mwiczenia ortograIiczne
8 uzupeïniajÈ podane wyrazy ortogramem h OdczytujÈ wyrazy 1 wyjaĂnia niezrozumiaïe wyrazy, np Karmonia, Kiacynt, KortensMa 1 pyta 8, czy moĝna daÊ wspölnÈ nazwÚ wyrazom w kolumnacK naleĝy wyjaĂniÊ pojÚcie kolumna instrumenty muzyczne, rzeczy, imiona, kwiaty, zwierzÚta  8 wybierajÈ po jednym wyrazie z kaĝdej kolumny i ukïadajÈ z nimi zdania ZapisujÈ zdania
w zeszycie
6. Opisywanie ilustracji
8 opisujÈ ilustracjÚ w podrÚczniku SzukajÈ na niej ěrödeï Kaïasu karetka pogotowia, mïot pneumatyczny, szczekajÈcy pies, plac budowy, przelatujÈcy samolot  PoröwnujÈ ilustracjÚ z děwiÚkami
usïyszanymi podczas swojego spaceru 1astÚpnie 8 nazywajÈ pokazane na ilustracji miejsce, gdzie
moĝna odpoczÈÊ od Kaïasu skwer z IontannÈ  :ymieniajÈ inne podobne miejsca skwer, park
las, ogröd, miejsca poza miastem , jakie elementy sprawiajÈ, ĝe w wymienionycK przez was miejscacK moĝna odpoczÈÊ" szum spadajÈcej wody w Iontannie, szum liĂci, Ăwiergot ptaköw 

P1A s. 26

ĆzP1 s. 21, ćw. 1
ĆzP1 s. 21, ćw. 2

ĆzP1 s. 21, ćw. 3

P1A s. 26–27, ćw. 1

Dodatkowe pytania do ilustracji w podręczniku, propozycje tematów rozmów z dziećmi, odwoływanie się
do doświadczeń dzieci i opowiadanie o nich – możliwości różnorodnych ćwiczeń w mówieniu i formułowaniu
jasnych i zrozumiałych wypowiedzi mam w scenariuszach naprawdę dużo!
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7. Rozmowa na temat wpïywu Kaïasu na zdrowie
8 swobodnie rozmawiajÈ na temat wpïywu Kaïasu na zdrowie utrata sïucKu, nerwowoĂÊ, niepoköj, böl gïowy, rozdraĝnienie  8 wskazujÈ na ilustracji tablicÚ z napisem LARY1*OLO* PröbujÈ wyjaĂniÊ, co oznacza to sïowo 1 poszerza wiadomoĂci 8
:Ăröd lekarzy znajdujÈ siÚ lekarze specjaliĂci, ktörzy zajmujÈ siÚ leczeniem konkretnycK czÚĂci
ciaïa 1azwy specjalnoĂci wywodzÈ siÚ z jÚzyka greckiego i ïaciny, np laryn[ to w dawnym jÚzyku
greckim krtañ, czyli laryngolog to lekarz zajmujÈcy siÚ cKorobami krtani i gardïa Koñcöwka -log
w wyrazie larynJoloJ oznacza po polsku osobÚ, ktöra siÚ na czymĂ bardzo dobrze zna Laryngolog,
ktöry zajmuje siÚ cKorobami uszu, to otolaryngolog &zÈstka otos to po grecku ucKo *astros po
grecku znaczy brzucK Z cKorym brzucKem traIimy wiÚc do gastrologa 3ulmos po ïacinie oznacza
pïuca &Koroby pïuc leczy pulmonolog 'erma to po grecku sköra Lekarza zajmujÈcego siÚ cKorobami sköry nazywa siÚ dermatologiem
8. :klejanie nalepek z nazwami lekarskicK specjalnoĂci
8 czytajÈ inIormacje o nazwacK lekarskicK specjalnoĂci InIormacje uzupeïniajÈ nalepkami
9. 8zupeïnianie skali natÚĝenia děwiÚku
8 czytajÈ zdania 1a podstawie inIormacji uzupeïniajÈ skalÚ ěrödïami děwiÚku od najcicKszego
do najgïoĂniejszego las, samocKöd, radio, pociÈg, mïot, koncert, szkolny korytarz, samolot 
10. SïucKanie muzyki relaksacyjnej
8 kïadÈ siÚ na podïodze i zamykajÈ oczy Przez  minut sïucKajÈ w zupeïnej ciszy muzyki, odprÚĝajÈ siÚ
11. Zabawa z tubÈ
8 wykonujÈ papierowe tuby :ycKodzÈ na boisko szkolne :ykonujÈ proste doĂwiadczenie polegajÈce na poröwnaniu děwiÚköw mowy wypowiadanycK z uĝyciem tuby i bez niej Kiedy lepiej
sïycKaÊ osobÚ möwiÈcÈ" przez tubÚ, děwiÚk lepiej siÚ rozcKodzi  8 sprawdzajÈ w paracK, z jakiej
odlegïoĂci mogÈ usïyszeÊ swoje gïosy
12. Przeprowadzenie dyskusji ķ&zy gïoĂne děwiÚki sÈ nam potrzebne"ĵ
8 zastanawiajÈ siÚ, czy w naszym codziennym ĝyciu potrzebne sÈ gïoĂne děwiÚki inIormujÈ nas
one o czymĂ waĝnym, o niebezpieczeñstwie, gdy sïyszymy gïoĂny děwiÚk odwracamy siÚ, reagujemy na niego, np na sygnaï karetki pogotowia wszyscy kierowcy zjeĝdĝajÈ na bok, aby karetka
mogïa przejecKaÊ, ratownik na plaĝy möwi przez megaIon i inIormuje o niebezpieczeñstwie 
8boglÈdajÈ zdjÚcia syreny alarmowej i sygnalizacji děwiÚkowej i ïÈczÈ je z odpowiednimi inIormacjami
13. Ozdabianie litery H
8 otrzymujÈ po jednej papierowej literze H DekorujÈ jÈ w dowolny sposöb 1 wiesza na Ăcianie
wszystkie litery z tytuïem ķ+ jak Kaïasĵ
14. Praca domowa 8ïöĝ wiersz o ciszy
15. Praca dodatkowa dla cKÚtnycK 8 Przygotuj wypowiedě ustnÈ ķ: jaki sposöb unikam Kaïasuĵ

Scenariusz 15.

P1A s. 27, ćw. 2

ĆzP1 s. 22, ćw. 6
ĆzP1 s. 22, ćw. 5

P1A s. 26

P1A s. 27, ćw. 3
ĆzP1 s. 21, ćw. 4

P1A s. 27, ćw. 4

Zaułek słówek – zdanie, wyraz, sylaba

Zapis w dzienniku y Ogłoszenie jako źródło informacji y Elementy ogłoszenia y Rozwiązywanie rebusów y Przeliczanie liter, głosek i sylab w wyrazach y Instrumenty dęte blaszane y Słuchanie muzyki
z wykorzystaniem instrumentów dętych blaszanych y Wprowadzenie pojęcia suma liczb y Układanie
działań z patyczków y Obliczanie sum y Rozwiązywanie zadań z treścią.

P1A s. 28–29
ĆzP1 s. 23–24
M1 s. 22
ĆzPM1 s. 20–21

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: gazeta dla kaĝdego 8, encyklopedia, szary arkusz papieru, zdjÚcia puzonu,
tuby, waltorni i trÈbki, utwory muzyczne z brzmieniem tycK instrumentöw, kolorowe patyczki lub inne
liczmany dla kaĝdego 8, kartoniki z liczbami i znakami matematycznymi

Do ćwiczeń na temat skali natężenia różnych dźwięków wykorzystuję nagranie z Uczę.pl z folderu Lekcje:
Materiały pomocnicze: Efekty dźwiękowe. Skala dźwięków od najcichszego do najgłośniejszego.
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Przebieg zajęć

1. :prowadzenie do zajÚÊ ķSzukamy ogïoszeniaĵ
8 siedzÈ w krÚgu Kaĝdy 8 otrzymuje od 1 gazetÚ z ogïoszeniami 8 wybierajÈ jedno ogïoszenie
i je odczytujÈ :ycinajÈ ogïoszenie z gazety i wklejajÈ je do zeszytu 1 zadaje 8 pytania jakiego
typu ogïoszenia czytaliĂcie" szukam pracy, wynajem mieszkania, poszukujÚ pracowniköw do pracy, zamieniÚ mieszkanie, wynajmÚ mieszkanie, sprzedam, kupiÚ , jakie inIormacje byïy podane
w ogïoszeniu" teleIon kontaktowy, treĂÊ ogïoszenia 
2. &zytanie ogïoszenia
8 czytajÈ ogïoszenie PodkreĂlajÈ w nim röĝnymi kolorami kredek inIormacje, ktöre sÈ odpowiedziami na postawione w Êwiczeniu pytania
&o znaleziono" – kota
*dzie znaleziono kota" – przy ulicy Kwiatowej
Kiedy znaleziono kota" –  listopada
Kto znalazï kota" – 0adzia z rodzicami
Jak siÚ skontaktowaÊ z osobami, ktöre znalazïy kota" – numer teleIonu
3. 8kïadanie odpowiedzi
8 czytajÈ ogïoszenie zamieszczone w podrÚczniku PröbujÈ odpowiedzieÊ na pytania
kto zamieĂciï ogïoszenie" Kuba , czego dotyczy ogïoszenie" zaginiÚcia psa , gdzie zaginÈï pies",
jak wyglÈdaï pies", w jaki sposöb moĝna siÚ skontaktowaÊ z wïaĂcicielem psa"
4. :prowadzenie elementöw ogïoszenia
1 przyczepia do tablicy szary arkusz papieru :idnieje na nim napis (lementy oJïoszenia
1 dopisuje wymieniane przez 8 czÚĂci skïadowe ogïoszenia

ĆzP1 s. 23, ćw. 1

P1A s. 28, ćw. 1

(lementy oJïoszenia
1agïówek
TreĂÊ
Podpis

ogïoszenie

uwaga

co znaleziono, co zgubiono",
co siÚ bÚdzie dziaïo"

gdzie"

kiedy"

wyglÈd, przebieg
wydarzenia

kontakt

imiÚ, nazwisko, nazwa instytucji

5. Przeliczanie wyrazöw w zdaniacK
8 czytajÈ pierwsze zdanie z ogïoszenia PrzeliczajÈ wyrazy PoröwnujÈ liczbÚ wyrazöw w podanym
zdaniu z liczbÈ wyrazöw w pozostaïycK zdaniacK w ogïoszeniu OdczytujÈ zdanie z najwiÚkszÈ
liczbÈ wyrazöw
6. Liczenie wyrazöw w zdaniacK
8 czytajÈ zdania, liczÈ w nicK wyrazy i wpisujÈ icK liczbÚ w okienka 8zupeïniajÈ tabelÚ, wpisujÈ
w niÈ liczbÚ sylab, gïosek i liter w podanycK wyrazacK
7. Liczenie sylab w wyrazacK
8 liczÈ sylaby w kaĝdym wyrazie podanego zdania PrzeliczajÈ sylaby w innycK wyrazacK umieszczonycK w ogïoszeniu 1 zwraca uwagÚ, ĝe w kaĝdej sylabie jest samogïoska
8. 8kïadanie z sylab imion
8 z podanycK w podrÚczniku sylab ukïadajÈ imiona psöw Burek, 1urek, atek, Beza, Tropik,
Apik, Baka  1 przypomina, ĝe imiona psöw piszemy wielkÈ literÈ 8 krötko opisujÈ wyglÈd psöw,
sugerujÈc siÚ icK imionami, np ķTropik jest psem tropiÈcymĵ, ķBeza jest pulcKnaĵ
9. Pisanie ogïoszenia
8 wspölnie piszÈ ogïoszenie o psie, ktöry przybïÈkaï siÚ do szkoïy PamiÚtajÈ o wszystkicK elementacK ogïoszenia
O*OSZ(1I(
: dniu przybïÈkaï siÚ do Szkoïy Podstawowej nr w przy ulicy pies Jego sierĂÊ jest koloru
Pies posiadaĮ cecKy cKarakterystyczne  Jest rasy :ïaĂciciela psa prosimy o kontakt z sekretariatem szkoïy numer teleIonu lub osobiĂcie
8czniowie szkoïy

P1A s. 28, ćw. 2

ĆzP1 s. 23, ćw. 3

P1A s. 28, ćw. 3

P1A s. 28, ćw. 4

P1A s. 28, ćw. 5

W klasie 2 zapoznaję uczniów z różnymi formami wypowiedzi, jak ogłoszenie,
zaproszenie, list czy opis. Przy okazji dzieci trenują także czytanie ze zrozumieniem –
wyszukiwanie w tekście zaproszenia wskazanych informacji. Korzystają z publikacji
Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem. Klasa 2 (karta 18).

klasa
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Czytam

2

ze zrozumieniem
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10. RozwiÈzywanie rebusöw
8 rozwiÈzujÈ rebusy obrazkowo-sylabowe serce, torba, sïoñce, lista, maskotka, koïowrotki, ser 
PrzeliczajÈ sylaby w powstaïycK wyrazacK
11. Zabawa rucKowa ķPodskocz tyle razy, ile jest sylab w wyrazieĵ
1 wypowiada wyrazy z rebusöw z poprzedniego Êwiczenia 8 podskakujÈ tyle razy, ile sylab jest
w danym wyrazie
12. Zabawa sïowna ķSzukamy sylaby stoĵ
8 odczytujÈ wyrazy z ramki : kaĝdym wyrazie odszukujÈ sylabÚ sto PröbujÈ narysowaÊ jeden
rebus do wybranego wyrazu
13. 8kïadanie wyrazöw z sylab
8 dzielÈ wyraz makulatura na sylaby 8kïadajÈ z tycK sylab wyrazy matura, rama, kula, kura, tura,
lama, matula, kuma 
14. Èczenie sylab w wyrazy
8 ïÈczÈ kolejne sylaby w wyrazy OdczytujÈ i zapisujÈ wyrazy
15. 8kïadanie i pisanie zdañ
8 ukïadajÈ zdania z rozsypanycK liter, sylab i wyrazöw PrzepisujÈ zdanie do zeszytu
16. Zabawa ķSylaba do sylabyĵ
8 czytajÈ po kolei sylaby i tworzÈ z nicK wyrazy PröbujÈ z podanycK dowolnie czytanycK sylab
uïoĝyÊ inne wyrazy lipa, Bolek, ïodzie, boli, bodzie, nora, gada, pali, panie 
17. Pisanie wyrazöw po Ăladzie
8 piszÈ wyrazy po Ăladzie 1astÚpnie piszÈ te same wyrazy samodzielnie bez odrywania rÚki
18. :yszukiwanie inIormacji o instrumentacK dÚtycK blaszanycK
1 przyczepia do tablicy zdjÚcia trÈbki, waltorni, puzonu i tuby Kaĝdy 8 ustawia siÚ koïo jednego wybranego przez siebie instrumentu Powinny powstaÊ cztery grupy 8 Kaĝda grupa otrzymuje
encyklopediÚ i wyszukuje w niej inIormacje na temat swojego instrumentu Po zebraniu inIormacji
przedstawiciele grup opowiadajÈ o instrumencie 1 podsumowuje wypowiedzi 8
TrÈbka to instrument dÚty blaszany, ma ustnik, wÈskÈ metalowÈ rurÚ skrÚconÈ w pÚtlÚ, czarÚ gïosowÈ :ydaje silny děwiÚk Posiada wentyle, ktörymi moĝna zmieniaÊ wysokoĂÊ děwiÚku
Puzon ma suwak, ktörym zmienia siÚ wysokoĂÊ děwiÚku Skïada siÚ z dwöcK dïugicK metalowycK
rurek w ksztaïcie litery 8, ktöre poïÈczone sÈ ze sobÈ, tworzÈc literÚ S Jedna rura zakoñczona jest
ustnikiem, druga – czarÈ gïosowÈ
Tuba jest najwiÚkszym i najniĝej brzmiÈcym instrumentem dÚtym blaszanym Skïada siÚ z dïugiej
metalowej rury wielokrotnie zwiniÚtej w pÚtlÚ, zakoñczonej na koñcacK ustnikiem i czarÈ gïosowÈ
Tuba ma ustnik w ksztaïcie Iiliĝanki i cztery wentyle
Waltornia zwana jest rogiem Zbudowana jest z wÈskiej metalowej rurki, ktöra jest trzykrotnie zwiniÚta w spiralÚ 0a z jednej strony ustnik, a z drugiej strony – czarÚ gïosowÈ :ewnÈtrz spirali znajdujÈ siÚ jeszcze trzy rurki poïÈczone z wentylem, ktöre pomagajÈ w wydobywaniu siÚ děwiÚköw
0oĝna skorzystaÊ ze strony muzykotekaszkolnapl zakïadka wiedza – instrumenty
19. SïucKanie utworöw muzycznycK
8 sïucKajÈ utworöw muzycznycK, w ktörycK sïycKaÊ poznane instrumenty dÚte blaszane, np
– Koncert na trÈbkÚ (s-dur – JözeI +aydn,
– uwertura do opery TannKÄuser – RicKard :agner – puzon,
– koncert na rög – :olIgang Amadeus 0ozart,
– &apriccio per tuba – KrzysztoI Penderecki – tuba
20.:prowadzenie pojÚcia suma liczb
8 siedzÈ w krÚgu 1 rozkïada na podïodze kolorowe patyczki Prosi, aby jeden z 8 uïoĝyï  patyczköw w kolorze zielonym i  patyczki w kolorze niebieskim Ile razem jest patyczköw" 8 ukïada z kartoniköw dziaïanie do swojego patyczkowego obrazka Odczytuje dziaïanie


+



P1A s. 29, ćw. 6

P1A s. 29, ćw. 7

P1A s. 29, ćw. 8

P1A s. 29, ćw. 9
ĆzP1 s. 24, ćw. 4
ĆzP1 s. 24, ćw. 5

ĆzP1 s. 24, ćw. 6
ĆzP1 s. 24, ćw. 7



Zabawy z sylabami, takie jak dopisywanie liter do sylab, tak by powstały wyrazy,
wyszukiwanie takich samych sylab, przestawianie sylab w wyrazach, są w publikacji
Galeria możliwości. Piszę. Klasa 2 (strony 8–11) – warto je wykorzystać.
klasa
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1 inIormuje 8, ĝe wynik dodawania nazywany jest sumÈ Pyta 8 jaka liczba w naszym dziaïaniu
jest sumÈ"   1 nie wprowadza na razie pojÚcia röĝnica liczb
21. &zytanie inIormacji o dodawaniu liczb
8 liczÈ patyczki Sïawka &zytajÈ inIormacje o liczbacK, ktöre dodajemy do siebie i o wyniku dodawania, czyli sumie 8kïadajÈ patyczki do podanycK w podrÚczniku dziaïañ na dodawanie ObliczajÈ sumy
22. Zapisywanie i obliczanie sumy liczb
8 zastÚpujÈ literÚ i w dziaïaniu znakiem dodawania ObliczajÈ i zapisujÈ sumy dwöcK liczb
23. Tworzenie zbioröw liczb
8 spoĂröd podanycK liczb tworzÈ zbiory, w ktörycK suma dwöcK liczb röwna siÚ 7
24. Zapisywanie dziaïañ
8 ukïadajÈ i zapisujÈ dziaïania, w ktörycK suma jest röwna  0ogÈ skorzystaÊ z patyczköw lub
innycK liczmanöw, np
 + ,  + ,  + ,  + ,  + ,  +  + , +  + ,  +  + + 
25. Rysowanie ilustracji do zadania
8 wykonujÈ scKematycznÈ ilustracjÚ do zadania i zapisujÈ dziaïanie
Jesieñ miaïa  piïek niebieskicK,  piïki czerwone i  piïki zielone Ile piïek miaïa jesieñ"
++
8 korzystajÈ z przemiennoĂci dodawania i zapisujÈ  +  +   +  
26.RozwiÈzywanie zadania z treĂciÈ
8 rozwiÈzujÈ zadanie na dodawanie PiszÈ dziaïanie i odpowiedě
27. Obliczenia pieniÚĝne
8 rozwiÈzujÈ zadanie, w ktörym obliczajÈ oszczÚdnoĂci PiszÈ dziaïanie i obliczajÈ sumÚ
28.Obliczanie sumy trzecK liczb
8 obliczajÈ sumÚ trzecK liczb :ybierajÈ jedno dziaïanie i rysujÈ do niego scKematyczny rysunek
29. Èczenie dziaïania z jego sumÈ
8 obliczajÈ sumy dwöcK i trzecK liczb ÈczÈ dziaïania z odpowiednim wynikiem
30. Dopisywanie liczb
8 wpisujÈ w ĝetony brakujÈce liczby w taki sposöb, aby po dodaniu trzecK liczb daïy one sumÚ 
8 przygotowujÈ zagadkÚ matematycznÈ dla koleĝanki lub kolegi z ïawki :ycinajÈ z papieru bköïeczka 1a dwöcK wpisujÈ liczby Trzecie köïeczko jest puste 8 zadajÈ zagadkÚ JakÈ liczbÚ trzeba
wpisaÊ w puste köïeczko, aby suma liczb na trzecK köïeczkacK byïa röwna  " zakres liczb do  
31. RozwiÈzywanie zadania z treĂciÈ
8 samodzielnie czytajÈ zadanie z treĂciÈ AnalizujÈ treĂÊ zadania &zy )ilip zebraï tylko same liĂcie" 8 rozwiÈzujÈ zadanie i piszÈ odpowiedě  +  +  
32. Praca domowa 1apisz ogïoszenie inIormujÈce o konkursie plastycznym ķ0oje zwierzÈtkoĵ

Często korzystam z rozkładów materiału i scenariuszy zajęć komputerowych do publikacji
Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Klasa 2 zamieszczonych na Uczę.pl. Dzięki zabawom
i ćwiczeniom zawartym w tych scenariuszach praca z komputerem będzie dla uczniów
pożyteczna i przyjemna.
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M1 s. 22, ćw. 1
ĆzPM1 s. 20, ćw. 1

ĆzPM1 s. 20, ćw. 2
ĆzPM1 s. 20, ćw. 3

ĆzPM1 s. 20, ćw. 4
ĆzPM1 s. 20, ćw. 5
ĆzPM1 s. 21, ćw. 6
ĆzPM1 s. 21, ćw. 7
ĆzPM1 s. 21, ćw. 8

ĆzPM1 s. 21, ćw. 9

ĆzP1 s. 23, ćw. 2
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TYDZIEŃ 4. MOWA ZWIERZĄT
Scenariusz 16.

Pan Mikołaj i lew

Zapis w dzienniku y Słuchanie opowiadania Justyny Bednarek „Pan Mikołaj i lew” y Ocena głównego bohatera y Rodziny wyrazów y Alfabet osób niesłyszących y Rozmowa na temat ogrodów
zoologicznych y Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 y Wprowadzenie pojęcia różnica liczb y
Rozwiązywanie zadań z treścią.

P1A s. 30–31
ĆzP1 s. 25
M1 s. 22–23
ĆzPM1 s. 22–23

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: alfabet migowy, kartoniki z liczbami, znakami matematycznymi, patyczki, kloc-

ki, ĝoïÚdzie

Przebieg zajęć

1. Zabawa na powitanie ķLudzie do ludziĵ
&aïa klasa dzieli siÚ na pary ProwadzÈcy möwi komendy i dzieci dotykajÈ siÚ poszczegölnymi
czÚĂciami ciaïa gïowa do gïowy, dïoñ do dïoni, nos do nosa *dy padnie Kasïo ķLudzie do ludziĵ,
wszyscy zmieniajÈ siÚ parami
2. SïucKanie opowiadania ķPan 0ikoïaj i lewĵ
1 czyta tekst Justyny Bednarek ķPan 0ikoïaj i lewĵ Po wysïucKaniu opowiadania i obejrzeniu
ilustracji 8 odpowiadajÈ na pytania 1 kim byï pan 0ikoïaj", jak wyglÈdaï", czym siÚ zajmowaï",
jak porozumiewaï siÚ z luděmi", czego siÚ o nim dowiedzieliĂcie", kto leczyï zwierzÚta w zoo",
dlaczego dyrektorka zoo zaprosiïa pana 0ikoïaja do swojego gabinetu", o czym napisaï pan 0ikoïaj na kartce"
3. Opowiadanie ciÈgu wydarzeñ
&KÚtni 8 opowiadajÈ o tym, co wydarzyïo siÚ w zoo, zacKowujÈc nastÚpstwa czasowe 8 oglÈdajÈ
obrazki w ÊwiczeniacK 1umerujÈ je w odpowiedniej kolejnoĂci zgodnie z opowiadaniem ķPan
0ikoïaj i lewĵ 1adajÈ tytuïy obrazkom i zapisujÈ je w zeszycie ZastanawiajÈ siÚ, jakie inne ilustracje moĝna jeszcze wykonaÊ do tego opowiadania
4. Rozmowa na temat ogrodöw zoologicznycK
8 dzielÈ siÚ informacjami na temat ogrodöw zoologicznycK 1 podsumowuje wypowiedzi 8
Ogröd zoologiczny to teren, gdzie przetrzymywane sÈ ĝywe zwierzÚta gatunköw dzikicK Pierwsze
ogrody zoologiczne istniaïy juĝ w staroĝytnycK &KinacK i (gipcie Zwierzyniec posiadaï takĝe polski kröl Jan III Sobieski ZwierzÚta moĝna byïo wöwczas oglÈdaÊ w :ilanowie 1ajstarszym ogrodem zoologicznym jest ogröd we :rocïawiu DziÚki ogrodom moĝemy poznaÊ gatunki egzotyczne
zwierzÈt Ogrody zoologiczne sÈ nie tylko miejscem rozrywki, ale takĝe badañ naukowycK, peïniÈ
funkcjÚ edukacyjnÈ, propagujÈ ocKronÚ przyrody, ocKronÚ dzikicK zwierzÈt
5. Zabawa rucKowa ķZwierzÚta w zooĵ
8 biegajÈ po korytarzu 1a Kasïo 1 naĂladujÈ röĝne zwierzÚta
6. :yröĝnianie rodzin wyrazöw
8 spoĂröd podanycK wyrazöw wybierajÈ dwie rodziny i kolorujÈ je innymi kolorami kredek :ybierajÈ po dwa wyrazy z kaĝdej rodziny, ukïadajÈ z nimi zdania i zapisujÈ w zeszycie
7. Pokazywanie wyrazöw za pomocÈ alfabetu migowego
8 czytajÈ dwa wyrazy pokazane za pomocÈ alfabetu osöb niesïyszÈcycK ZwracajÈ uwagÚ na uïoĝenie dïoni 1 wiesza na tablicy alfabet migowy 8 pröbujÈ pokazaÊ na migi swoje imiÚ 1 rozpoczyna dyskusjÚ na temat zacKowania siÚ wobec osöb niesïyszÈcycK w jaki sposöb naleĝy takie
osoby traktowaÊ", w jaki sposöb moĝna im pomöc", w jaki sposöb icK niepeïnosprawnoĂÊ wpïywa
na icK ĝycie, pracÚ i przyjemnoĂci"

P1A s. 30–31, ćw. 1

P1A s. 31, ćw. 2
ĆzP1 s. 25, ćw. 1

P1A s. 31, ćw. 3

ĆzP1 s. 25, ćw. 2

ĆzP1 s. 25, ćw. 3

Karta 15 z publikacji Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem. Klasa 2 to kontynuacja
tematu o ogrodach zoologicznych, a dzięki niej uczniowie uczą się odczytywania planów
i map.
klasa
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8. Zabawa matematyczna ķJaka to liczba"ĵ
8 siedzÈ w krÚgu LosujÈ kartoniki z liczbami w zakresie , nie ujawniajÈc icK wartoĂci :skazane przez 1 dziecko wcKodzi do Ărodka krÚgu i za pomocÈ wybranego rucKu, np podskoki, skïony,
przysiady, prezentuje swojÈ liczbÚ Pozostaïe dzieci obserwujÈ, przeliczajÈ i odgadujÈ liczby
Pobprezentacji sprawdzajÈ poprawnoĂÊ liczenia
9. :prowadzenie do tematyki zajÚÊ – röĝnica liczb
1 pisze na tablicy dziaïania i odpowiadajÈce im litery, np
– ĮC
– Į I
+ ĮN
 +  Į R
– ĮA
+ Į¿
+ ĮÓ
8 wykonujÈ dziaïania PorzÈdkujÈ wyniki malejÈco i przyporzÈdkowujÈ im odpowiednie litery
CzytajÈ Kasïo röĝnica
10. Odejmowanie w zakresie 
8 liczÈ patyczki Zuzi SprawdzajÈ prawidïowoĂÊ wykonania dziaïania OdczytujÈ zawarte w podrÚczniku informacje dotyczÈce pojÚcia röĝnica liczb 8kïadajÈ patyczki do podanycK dziaïañ ObliczajÈ sumy i röĝnice
11. Obliczanie röĝnicy w cenie przedmiotöw
– 8 podajÈ cenÚ najdroĝszego i najtañszego przedmiotu na rysunku ObliczajÈ röĝnicÚ cen miÚdzy
nimi  zï –  zï  zï 
– 8 podajÈ, jakie przedmioty mögï kupiÊ Karol, jeĂli za dwie rzeczy zapïaciï  zï ekierka i noĝyczki lub lupa i oïöwek 
12. RozwiÈzywanie zadañ tekstowycK
8 przeliczajÈ, ile pieniÚdzy majÈ Ola i 0aja 8 odczytujÈ informacje dziewczynek
13. Obliczanie, kto ma wiÚcej i o ile
8 rozwiÈzujÈ zadanie na poröwnywanie röĝnicowe DokonujÈ analizy zadania ObliczajÈ oszczÚdnoĂci )ranka i +oana
14. 8zupeïnianie ciÈgöw liczbowycK
8, patrzÈc na zapis w ciÈgu liczbowym podajÈ, jakicK liczb zabrakïo w kaĝdej ramce
:yjaĂniajÈ, o ile zwiÚkszajÈ lub zmniejszajÈ siÚ liczby w kaĝdym ciÈgu w pierwszym ciÈgu zwiÚkszajÈ siÚ o 5, w drugim ciÈgu malejÈ o , w trzecim ciÈgu malejÈ o  
15. 8stawianie monet zgodnie z zasadÈ
8 czytajÈ, jakie monety zostaïy zapisane w rzÚdzie ZastanawiajÈ siÚ, jakie monety powinny siÚ
znaleěÊ w miejscacK znaköw zapytania
16. 8trwalanie wiadomoĂci o röĝnicy liczb
N odczytuje informacje z ramki Zwraca uwagÚ, jak nazywajÈ siÚ liczby w odejmowaniu N prosi
na Ărodek sali lekcyjnej 5 osöb :rÚcza im kartoniki z liczbami, znakiem odejmowania i röwna siÚ,
np Ania – liczba , KrzyĂ – znak minus, Kacper – znak röwna siÚ, Dorotka – liczba , )ranek –
liczba  Liczba  narysowana jest kolorem czerwonym :ybrani 8 ustawiajÈ siÚ z kartonikami
tak, aby powstaïo dziaïanie  –  
N zadaje pytania 8 z klasy
– Jak nazywa siÚ Ania, liczba , od ktörej odejmujemy" odjemna
– Jak nazywa siÚ Dorotka, liczba , ktörÈ odejmujemy" odjemnik
– Jak nazywa siÚ )ranek, liczba , ktöra jest wynikiem odejmowania" röĝnica
– Jak nazywa siÚ KrzyĂ, czyli znak matematyczny uĝywany przy odejmowaniu" znak minus
– Jaki znak matematyczny trzyma w rÚku Kacper" znak röwnoĂci 
17. :ykonywanie dziaïañ matematycznycK
8 wykonujÈ dziaïania i obliczajÈ wedïug wzoru röĝnice liczb
18. :ykonywanie dziaïañ do rysunköw
8 wykonujÈ dziaïania do rysunköw i obliczajÈ röĝnice SprawdzajÈ wyniki za pomocÈ dodawania
wedïug podanego wzoru
19. RozwiÈzywanie zadañ tekstowycK
8 rozwiÈzujÈ zadanie z treĂciÈ na odejmowanie PiszÈ poprawnÈ odpowiedě

M1 s. 22, ćw. 1

M1 s. 22, ćw. 2

M1 s. 23, ćw. 3
M1 s. 23, ćw. 4

M1 s. 23, ćw. 5

M1 s. 23, ćw. 6

ĆzPM1 s. 22, ćw. 1

ĆzPM1 s. 22, ćw. 2
ĆzPM1 s. 22, ćw. 3

ĆzPM1 s. 23, ćw. 4

Pojęcia sumy i różnicy liczb, a także ćwiczenie dodawania i odejmowania w poznanym
zakresie w formie ciekawych grafów, tabel i drzewek matematycznych – to wszystko
uczniowie doskonalą dzięki publikacji Galeria możliwości. Liczę. Klasa 2 (strony 22–28).
klasa
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20.:ykonywanie rysunköw do zadañ z treĂciÈ
8 wykonujÈ scKematyczne rysunki do zadañ ZapisujÈ dziaïania i je obliczajÈ PiszÈ poprawnÈ
odpowiedě do Êw 
21. Obliczanie sum i röĝnic
8 wykonujÈ dziaïania NiebieskÈ pÚtlÈ otaczajÈ tylko röĝnice liczb
22. mwiczenia rozluěniajÈce
N dzieli 8 na dwie grupy Kaĝda z grup ustawia siÚ w rzÚdzie N wyznacza po jednym 8 z kaĝdego rzÚdu 0ajÈ oni zapamiÚtaÊ kolejnoĂÊ 8 ustawionycK w icK rzÚdacK NastÚpnie na cKwilÚ
odwracajÈ siÚ do Ăciany : tym czasie jeden 8 w rzÚdzie zmienia miejsce 8 odwracajÈ siÚ i majÈ
zadanie powiedzieÊ, ktöry 8 zmieniï miejsce
23. Praca domowa Zapoznajcie siÚ z przygodami doktora opisanymi w ksiÈĝce +ugK Loftinga pod
tytuïem ķDoktor Dolittle i jego zwierzÚtaĵ

Scenariusz 17.

ĆzPM1 s. 23, ćw. 5, 6

ĆzPM1 s. 23, ćw. 7

P1A s. 31, ćw. 4

Jak porozumiewają się zwierzęta?

Zapis w dzienniku y Słuchanie tekstu Adama Wajraka „Jak porozumiewają się zwierzęta?” y Wypowiedzi uczniów na temat zwierząt i ich odgłosów y Odgrywanie scenek pantomimicznych y Pisanie
zdań z pamięci y Doskonalenie umiejętności zapisywania na pięciolinii klucza wiolinowego i dźwięków y Wykonanie zwierzątek z masy solnej y Zadania logiczne – budowanie wież, liczenie z kostką
y Zajęcia sportowe.

P1A s. 32–33
ĆzP1 s. 26–27
M1 s. 24–25
ĆzPM1 s. 24–25

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: masa solna, cekiny, kolorowe guziczki, koraliki, kolorowe klocki

Przebieg zajęć

1. Zabawa na powitanie ķ8kïonyĵ
8 stojÈ w kole, trzymajÈc siÚ za rÚce :ypowiadajÈ tekst ķ:szystkim miïym podaÊ imiÚ nisko
siÚ kïaniamy, do wspölnej zabawy podaÊ imiÚ zapraszamyĵ 8 majÈcy wywoïane imiÚ wcKodzÈ
do Ărodka i przyjmujÈ ukïony 8, nastÚpnie odwzajemniajÈ powitanie dowolnym rucKem, okrzykiem lub minÈ :szyscy powtarzajÈ ten rucK 8 wracajÈ do koïa i wywoïywane jest nastÚpne imiÚ
ZabawÚ powtarzamy
2. Zainteresowanie tematykÈ zajÚÊ – rozmowa ķNasze zwierzÚtaĵ
8 swobodnie wypowiadajÈ siÚ na temat swoicK domowycK zwierzÈt i odpowiadajÈ na pytania N
jakie macie zwierzÈtka w domu", na czym polega codzienna pielÚgnacja zwierzÈt", co naleĝy
dobwaszycK obowiÈzköw", jak zwracacie siÚ do swoicK zwierzÈtek", jak nazywa siÚ lekarz, do ktörego cKodzicie ze swoimi pupilami", na co trzeba zwracaÊ uwagÚ np podczas spaceru z psem"
3. Zabawa ķKrölestwo zwierzÈtĵ
Kaĝdy 8 wybiera i przedstawia zwierzÚ, do ktörego wedïug siebie jest podobny Klasa zgaduje
zwierzÚ i zastanawia siÚ, dlaczego ta osoba je wybraïa
4. SïucKanie tekstu Adama :ajraka ķJak porozumiewajÈ siÚ zwierzÚta"ĵ
8 sïucKajÈ tekstu PodajÈ nazwy zwierzÈt i wydawane przez nie sygnaïy :ymieniajÈ inne sygnaïy
wysyïane przez zwierzÚta, np sygnaï wÚcKowy – zwierzÚta za pomocÈ moczu oznaczajÈ swöj teren
sygnaï děwiÚkowy – tupanie racicami u kozic oznacza ostrzeganie innycK osobniköw tego gatunku
przed niebezpieczeñstwem delfiny nawoïujÈ siÚ za pomocÈ zröĝnicowanycK děwiÚköw sygnaï
wzrokowy – pozy zwierzÈt – antylopa gnu, aby ucKroniÊ siÚ przed dzikim zwierzÚciem, najpierw
ucieka, pöěniej odwraca siÚ, potrzÈsa gïowÈ i dziwacznie skacze
5. Odgrywanie scenek pantomimicznycK
8 dowolnie dobierajÈ siÚ w pary lub wiÚksze grupki Za pomocÈ gestöw, röĝnycK rucKöw, mimiki
prezentujÈ röĝne czynnoĂci, ktöre zwiÈzane sÈ z zacKowaniem siÚ w obecnoĂci zwierzÈt Pozostali
8 odgadujÈ prezentowane czynnoĂci

P1A s. 32–33, ćw. 1

Na Uczę.pl w folderze Lekcje: Materiały pomocnicze mam propozycję listy lektur do przerobienia z dziećmi
w klasie 2. Mogę te teksty swobodnie rozplanować w ciągu całego roku szkolnego zależnie od potrzeb
czy omawianych tematów.
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6. Argumentowanie wypowiedzi
Swobodne rozmowy z 8 na temat zacKowania, gdy widzimy zbliĝajÈce siÚ do nas zwierzÚ nie
krzyczymy, nie robimy gwaïtownycK rucKöw  Argumentowanie odpowiedzi
7. 8zupeïnianie tabeli nazwami zwierzÈt
8 szukajÈ w tekĂcie z podrÚcznika ķJak porozumiewajÈ siÚ zwierzÚtaĵ nazw zwierzÈt i wpisujÈ je
w odpowiednie miejsca tabeli obok podanycK odgïosöw wydawanycK przez te zwierzÚta
8. Pisanie zdañ z pamiÚci
8 czytajÈ zdania, zapamiÚtujÈ je i piszÈ z pamiÚci w zeszycie
9. CzynnoĂci zwierzÈt
8 czytajÈ, co robiÈ zwierzÚta PodajÈ icK nazwy i naĂladujÈ icK odgïosy :yjaĂniajÈ pojÚcie wyrazy
děwiÚkonaĂladowcze PodajÈ kilka przykïadöw takicK wyrazöw, np Êwierkanie – Êwir, Êwir, Êwir,
brzÚczenie – bzzzzzzz, muczenie – muuuu
10. Pisanie na piÚciolinii
8 piszÈ na piÚciolinii klucz wiolinowy i za pomocÈ czterecK ÊwierÊnut děwiÚk mi (w pierwszym
takcie , dwöcK pöïnut děwiÚk sol (w drugim takcie i caïej nuty děwiÚk mi (w trzecim takcie 
11. :ykonanie ulubionycK zwierzÈtek z masy solnej
Kaĝdy 8 otrzymuje masÚ solnÈ N omawia sposöb wykonania pracy 8 lepiÈ z masy solnej swoje
ulubione zwierzÈtko PrezentujÈ je na wystawie OpowiadajÈ o nim kolegom i koleĝankom z klasy
12. Zabawa rucKowa ķ:iewiörki do dziupliĵ
8 dzielÈ siÚ na tröjki, ktöre stojÈ na obwodzie duĝego koïa Dwoje 8 stoi naprzeciw siebie, podajÈc sobie rÚce, trzecie zaĂ staje miÚdzy nimi – jest wiewiörkÈ w dziupli : Ărodku koïa staje 8
bez dziupli Na zawoïanie N ķ:iewiörki z dziupliĵ 8 wybiegajÈ z dziupli i szukajÈ poĝywienia
Na zawoïanie ķ:iewiörki do dziupliĵ 8 szukajÈ najbliĝszej dziupli 8 stojÈcy w Ărodku koïa
takĝe stara siÚ zajÈÊ dziuplÚ Ten 8, ktöry nie ma dziupli, zostaje w Ărodku ZabawÚ powtarzamy
13. Èczenie zdjÚÊ zwierzÈt z odpowiednimi opisami
8 czytajÈ opisy zwierzÈt i ïÈczÈ liniami zdjÚcia zwierzÈt z odpowiednimi opisami
14. 8zupeïnianie obrazköw
8 czytajÈ dymki z ķ:ycinankiĵ 8zupeïniajÈ obrazki wyciÚtymi dymkami
15. 8trwalenie pojÚcia liczby
8 swobodnie wypowiadajÈ siÚ na temat bajkowego domu OdpowiadajÈ na pytania N ile piÚter
ma ten dom" (trzy , ile bajkowycK mieszkañ jest na pierwszym piÚtrze" ( , ile mieszkañ jest
nabdrugim, a ile na trzecim piÚtrze" (tyle samo –  , dlaczego ten dom nazwaliĂmy ķbajkowyĵ"
(mieszkajÈ w nim postacie z bajek , z jakimi bajkami kojarzÈ ci siÚ narysowane postacie" (Czerwony Kapturek, Pinokio, Kopciuszek, Smok :awelski, Kot w ButacK, ¥nieĝka i krasnoludki itp , kto
mieszka miÚdzy numerami 5 i  (Kot w ButacK i czarnoksiÚĝnik , kto mieszka miÚdzy numerami
 i 5 (Ăwinka i stracK na wröble , kto mieszka miÚdzy numerami  i  (wröĝka, Pinokio, ĝaba,
krasnal, Czerwony Kapturek, kröl , jaki numer mieszkania ma przyjaciöïka ĝabki, ktöry jest liczbÈ
parzystÈ, wiÚkszÈ od 7 i mniejszÈ od  (jest to numer   8 zadajÈ swoje pytania do ilustracji,
np co przypominajÈ nam bajki" (fajne dzieciñstwo, babciÚ, ktöra czyta bajki , ktörÈ bajkÚ najlepiej
pamiÚtamy i dlaczego", jaka postaÊ mieszka nad ĂwinkÈ", pod jakim numerem mieszka smok", kto
mieszka na II piÚtrze"
16. Zabawa ķNasza bajkaĵ
N wyjaĂnia 8, ĝe sami uïoĝÈ teraz bajkÚ Bajka bÚdzie siÚ skïadaïa z  zdañ N pisze na tablicy
pierwsze zdanie ķDawno, dawno temu, za görami, za lasami, w maïym drewnianym domku mieszkaïa CKÚtni 8 z klasy zgïaszajÈ siÚ i dopisujÈ kolejne wyrazy lub zdania
17. Zapisywanie liczb w kolejnoĂci rosnÈcej i malejÈcej
8 zapisujÈ podane liczby w kolejnoĂci rosnÈcej i malejÈcej

P1A s. 33, ćw. 3

ĆzP1 s. 26, ćw. 1

ĆzP1 s. 26, ćw. 2
ĆzP1 s. 26, ćw. 3

ĆzP1 s. 26, ćw. 4

ĆzP1 s. 27, ćw. 5
ĆzP1 s. 27, ćw. 6
M1 s. 24, ćw. 1

M1 s. 25, ćw. 2

W trakcie zajęć pamiętam o przerwach na zabawy ruchowe, dzięki którym dzieci mogą odprężyć się i zrelaksować
po intensywnym wysiłku umysłowym i wzmożonej koncentracji podczas lekcji.
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18. Zadania logiczne – budowanie wieĝ
8 budujÈ wieĝe zgodnie z ilustracjÈ w zadaniu PrzeliczajÈ klocki w kaĝdej wieĝy N zadaje pytania ilu klocköw potrzeba do zbudowania czwartej wieĝy", ile piÚter bÚdzie miaïa ta wieĝa" 8bbudujÈ nastÚpne wieĝe i szacujÈ, ile klocköw potrzeba na piÚciopiÚtrowÈ czy szeĂciopiÚtrowÈ wieĝÚ
SprawdzajÈ, czy dobrze oszacowali 8 rysujÈ tabelkÚ, w ktörej umieszczajÈ informacje wedïug
wzoru
19. Budowanie wieĝ z klocköw – matematyka w dziaïaniu
– 8 budujÈ z klocköw trzy wieĝe takie jak na ilustracji Kaĝda wieĝa ma innÈ liczbÚ klocköw OdpowiadajÈ na pytania ile klocköw jest na poszczegölnycK piÚtracK", ktöra wieĝa ma wiÚcej,
mniej klocköw", o ile mniej klocköw jest na drugim piÚtrze Ărodkowej wieĝy niĝ na pierwszym",
o co jeszcze moĝna zapytaÊ"
– 8 budujÈ kolejnÈ – czwartÈ wieĝÚ ZastanawiajÈ siÚ, ile bÚdzie miaïa piÚter, ile klocköw uïoĝÈ
na samym dole, ile klocköw bÚdzie na nastÚpnycK piÚtracK N wyjaĂnia 8, ĝe sÈ to kolejne liczby nieparzyste
– 8 budujÈ wieĝÚ z klocköw, ktöra na samym dole ma  klocköw Na kaĝdym piÚtrze ukïadajÈ
o bklocki mniej niĝ na poprzednim 8stnie odpowiadajÈ na pytania ile piÚter ma wieĝa", ile
klocköw jest na kolejnycK piÚtracK", jakie to liczby" 8zasadniajÈ, czy na samej görze moĝe byÊ
jeden klocek
– 8 budujÈ czteropiÚtrowe wieĝe SzacujÈ, ktöra wieĝa ma wiÚcej klocköw 8 szacujÈ takĝe, ile
klocköw trzeba zabraÊ z wieĝy, ktöra ma wiÚcej klocköw, ĝeby budowle byïy takie same SprawdzajÈ poprawnoĂÊ wykonania zadania
20.Odgadywanie ukrytycK liczb
8 zastanawiajÈ siÚ, jakie liczby ukryïy siÚ w miejscacK znaköw zapytania PodajÈ te liczby : paracK ukïadajÈ podobne zagadki
21. Obliczanie sumy oczek na kostkacK domina
8 obliczajÈ liczbÚ oczek na kostkacK domina ZastanawiajÈ siÚ, ktörÈ kostkÚ domina A, B, czy C
trzeba doïoĝyÊ, aby suma na wszystkicK kostkacK razem byïa röwna  KolorujÈ na ĝöïto wïaĂciwÈ
kostkÚ
22. Obliczanie odlegïoĂci
8 obliczajÈ odlegïoĂÊ miÚdzy pierwszym a ostatnim palikiem PodkreĂlajÈ prawidïowÈ odpowiedě
( metröw 
23. 8zupeïnianie ciÈgu liczbowego
8 wpisujÈ w okienka liczby zapisane wedïug odgadniÚtej zasady (, ,  
24. Rysowanie oczek na kostkacK
8 rysujÈ dwie propozycje oczek na kaĝdej kostce (SÈ trzy kostki, a suma oczek na tycK kostkacK
jest röwna 5 
25. Poröwnywanie budowli z klocköw
8 podkreĂlajÈ prawidïowÈ odpowiedě, ile klocköw naleĝy doïoĝyÊ, aby na obu budowlacK byïa
taka sama liczba klocköw ( klocköw 
26.Zabawa rucKowo-naĂladowcza ķLustroĵ
8 stojÈ w paracK Jeden z 8 wykonuje gesty i rucKy Drugi stara siÚ powtörzyÊ je w tym samym
czasie w identyczny sposöb Po pewnym czasie nastÚpuje zmiana röl
27. Zabawa rucKowa ķKot i myszĵ
8 dobierajÈ siÚ w pary Jedno dziecko jest kotem, a drugie – myszkÈ ķKotyĵ goniÈ ķmyszyĵ, potem
nastÚpuje zamiana röl i zabawa trwa dalej
28.ZajÚcia sportowe
29. Praca domowa Dowiedzcie siÚ, w jaki sposöb röĝne zwierzÚta reagujÈ na spotkanie z czïowiekiem

M1 s. 25, ćw. 3

ĆzPM1 s. 24, ćw. 1–3

M1 s. 25, ćw. 4

ĆzPM1 s. 25, ćw. 4

ĆzPM1 s. 25, ćw. 5

ĆzPM1 s. 25, ćw. 6
ĆzPM1 s. 25, ćw. 7

ĆzPM1 s. 25, ćw. 8

P1A s. 33, ćw. 2

Gdy realizuję z dziećmi matematykę czynnościową, zawsze używamy klocków, pchełek,
patyczków z Kuferka pomocy dydaktycznych do klas 1–3. W kuferku znajduje się też
wiele innych pomocy, m.in.: lusterko, miarka krawiecka, woreczek-piramidka, lupa.
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„Gazeta Przyjazna” – 23 września

Zapis w dzienniku y Wypowiedzi na temat jesiennych zmian w przyrodzie na podstawie wiersza Józefa
Czechowicza „Jesień”, klasowej gazetki oraz własnych doświadczeń y Określanie barw jesiennego nastroju wiersza y Nauka przysłowia na pamięć y Ilustrowanie wiersza y Przygotowanie kosza z jesiennymi darami y Słuchanie piosenki „Jesień” y Czytanie informacji o równonocy jesiennej y Dodawanie
i odejmowanie liczb w zakresie 20 bez progu dziesiątkowego y Rozwiązywanie zadań z treścią y Zabawa
dydaktyczna „Cebula”.

P1A s. 34–35
ĆzP1 s. 28–29
M1 s. 26–27
ĆzPM1 s. 26

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartoniki z nazwami koloröw dla kaĝdej pary 8, duĝy wiklinowy kosz, okazy
przyrodnicze zwiÈzane z jesieniÈ (po jednym dla kaĝdego 8 , przedmioty, ktöre nie sÈ zwiÈzane
z jesieniÈ (np lalka, samocKöd, kartka papieru , nagranie piosenki ķJesieñĵ, utwör skrzypcowy *raĝyny Bacewiczöwny (np Sonata na skrzypce solo  , po jednej kartce dla kaĝdego 8 podzielonej
nabtrzy czÚĂci, arkusz szarego papieru, papierowe jesienne liĂcie, papierowe drzewo, czasopisma,
kostki do gry, materiaïy do przygotowania klasowej gazetki o jesieni

Przebieg zajęć

1. Kolorowy test
8 dobierajÈ siÚ w pary Jeden 8 z pary czyta nazwy koloröw, zamieniajÈc nazwÚ koloru na ten,
ktörym napisany jest wyraz Po przeczytaniu, drugi 8 przystÚpuje do kolorowego testu
żółty

niebieski
brązowy

pomarańczowy
czarny

zielony
szary

czerwony

złoty

fioletowy

8 nie czytajÈ wyrazu ķbrÈzowyĵ, tylko ķröĝowyĵ 8 nie czytajÈ wyrazu ķzïotyĵ, tylko ķfioletowyĵ
Po przeczytaniu nazw koloröw 8 wybierajÈ te, ktöre kojarzÈ im siÚ z jesieniÈ (ĝöïty, pomarañczowy, czerwony, brÈzowy, zïoty, zielony, fioletowy 
2. Przygotowanie kosza z jesiennymi darami
8 siedzÈ w krÚgu N ustawia na podïodze wiklinowy kosz :oköï kosza leĝÈ röĝne okazy przyrodnicze zwiÈzane z jesieniÈ i przedmioty, ktöre siÚ z niÈ nie kojarzÈ N informuje 8, ĝe bÚdÈ przygotowywaÊ jesienny kosz, poniewaĝ przyszïa do nas jesieñ Dzieñ  wrzeĂnia jest pierwszym dniem
jesieni 8 wkïadajÈ do kosza wybrane przez siebie skarby jesieni : trakcie icK wkïadania 8 nazywajÈ okazy przyrodnicze i okreĂlajÈ icK kolor, np
ķ:kïadam do kosza jabïko czerwone jak röĝaĵ
ķ:kïadam do kosza liĂÊ zielony jak szpinakĵ
ķ:kïadam do kosza dyniÚ pomarañczowÈ jak nektarynkaĵ
Kaĝdy 8 powinien mieÊ moĝliwoĂÊ wïoĝenia do kosza cKociaĝ jednego okazu przyrodniczego
Pobwypeïnieniu kosza okazami przyrodniczymi N umieszcza kosz w kÈciku przyrody
3. :ypowiedzi na temat czasopism
– N prezentuje 8 röĝne czasopisma 8 wypowiadajÈ siÚ na icK temat podajÈ tytuïy zgromadzonycK czasopism, sprawdzajÈ, co ile czasopismo wycKodzi, jaka jest tematyka czasopisma, czy jest
to czasopismo dla dzieci czy dla dorosïycK, jaka jest szata graficzna czasopisma, czy 8 czytajÈ
jakieĂ czasopisma
– 8 analizujÈ numer  czasopisma pokazanego w podrÚczniku, odpowiadajÈ na pytania jaki tytuï
nosi podrÚcznikowe czasopismo" (ķ*azeta Przyjaznaĵ , kto redaguje czasopismo" (klasa II , dla
jakiego odbiorcy jest to czasopismo" (dla dzieci w wieku szkolnym , ktöry numer czasopisma oglÈdamy" (pierwszy , jakiej tematyce poĂwiÚcony jest pierwszy numer czasopisma" (pierwszemu dniu
jesieni , jakie dziaïy (spis treĂci wystÚpujÈ w czasopiĂmie" (Spotkania z poezjÈ, ZbksiÚgi przysïöw,
Nasi reporterzy informujÈ, Ciekawostka, Ogïoszenia redakcji, +umor ze szkolnej ïawki 

P1A s. 34

W scenariuszach znajdę wiele podpowiedzi, w jaki sposób poprowadzić rozmowy z dziećmi, by jak najlepiej
wykorzystać materiał tekstowy i ilustracyjny z podręcznika.
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4. Czytanie wiersza ķJesieñĵ
CKÚtny 8 czyta wiersz Jözefa CzecKowicza ķJesieñĵ : tle sïycKaÊ utwör skrzypcowy 8 przysïucKujÈ siÚ CKÚtni 8 pröbujÈ samodzielnie przeczytaÊ tekst na gïos z wïaĂciwÈ intonacjÈ 8 wypowiadajÈ siÚ na temat treĂci wiersza i jego nastroju :ykorzystujÈ podane sïownictwo zaduma,
smutek, tÚsknota N zadaje pytania za czym bÚdziemy tÚskniÊ" (za zïotymi liĂÊmi, za ciepïym
sïoñcem, za czerwonÈ jarzÚbinÈ , jakie okreĂlenia z wiersza wyzwalajÈ w nas smutek i zadumÚ"
(mgïa, deszcz, wiatr, cKïöd 
5. OkreĂlanie za pomocÈ barw nastroju wiersza
Kaĝdy 8 otrzymuje kartÚ podzielonÈ na trzy czÚĂci (tyle, ile jest zwrotek w wierszu  Kaĝda czÚĂÊ
symbolizuje jednÈ zwrotkÚ 8 za pomocÈ koloröw okreĂlajÈ naströj kaĝdej zwrotki

P1A s. 34
ĆzP1 s. 28, ćw. 1

I zwrotka – sïoñce cKïodne i zïociste
II zwrotka – mgïa w pole szïa, wiatr jÈ rwaï
III zwrotka – zmierzcK moczyï deszcz, pïakaï
6. Pisanie nazw czynnoĂci
8 na podstawie treĂci wiersza ķJesieñĵ uzupeïniajÈ jego fragmenty nazwami czynnoĂci i wpisujÈ
je w odpowiednie miejsca
7. Rysowanie ilustracji do wiersza
8 przedstawiajÈ treĂÊ wiersza ķJesieñĵ w formie obrazu plastycznego i děwiÚköw :ykorzystujÈ
ķsmutneĵ kolory, aby plastycznie odzwierciedliÊ naströj wiersza CzytajÈ zwroty w taki sposöb, aby
moĝna byïo usïyszeÊ las, wiatr i deszcz
8. Nauka przysïowia na pamiÚÊ
8 czytajÈ przysïowie o wrzeĂniu i uczÈ siÚ go na pamiÚÊ (ķ:rzesieñ cKodzi po rosie, zbiera grzyby
we wrzosieĵ  Rytmicznie recytujÈ jego treĂÊ
9. Poröwnywanie koszy
8 oglÈdajÈ jesienny kosz na ilustracji w podrÚczniku i klasowy kosz z okazami przyrodniczymi
PoröwnujÈ oba kosze – w czym sÈ podobne", czym siÚ röĝniÈ", ktöry kosz pacKnie", ktöry kosz jest
bardziej kolorowy", ktöry kosz bardziej im siÚ podoba" 8 wyröĝniajÈ w obu koszacK te dary jesieni, ktöre moĝemy zebraÊ w lesie, i te, ktöre pocKodzÈ z ogrodu :pisujÈ po trzy przykïady w liniaturacK
10. SïucKanie piosenki ķJesieñĵ
– 8 sïucKajÈ piosenki ķJesieñĵ
Jesieñ
6ïowa 0arcin 3rzewoěniak
0uzyka /iliana :idlarz
 Siedzi söjka w gÚstym borze,
 To afera niebywaïa
Dziobem rozïupuje orzecK
*dzieĝ to zieleñ siÚ podziaïa"
To dopiero uczta bÚdzie,
Czemu liĂcie, te zielone,
*dy siÚ weěmie za ĝoïÚdzie
: zïote cienie sÈ zmienione"
Ref To nie magia, to nie czary
Ref To nie magia, to nie czary,
To jesieni piÚkne dary
 Tyle zïota i czerwieni,
Owocami, kasztanami,
Tam siÚ coĂ rudego mieni
¿oïÚdziami i grzybami,
:iewiöreczko, baĂ-baĂ-baĂ
Tym siÚ jesieñ dzieli z nami
0iÚdzy liĂcie zïaě
 Pod kasztanem czapkÚ wkïadaj
Ref To nie magia, to nie czary
Bo kolczasta kula spada
:ïöĝ kapelusz, Keïm lub kask
Leci kasztan BÚc i trzask
Ref To nie magia, to nie czary
– 8 wymieniajÈ dary jesieni przedstawione w piosence

ĆzP1 s. 28, ćw. 2

ĆzP1 s. 28, ćw. 2

P1A s. 35

ĆzP1 s. 29, ćw. 3

W scenariuszach są zamieszczone teksty piosenek, a ich nagrania mogę pobrać z Uczę.pl z folderu Lekcje:
Materiały pomocnicze. Na Uczę.pl w oddzielnym pliku znajdują się też do pobrania słowa wszystkich piosenek
polecanych do Ćwiczeń z pomysłem.
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11. Kolorowanie ramek z oznakami jesieni
– 8 swobodnie wypowiadajÈ siÚ na temat oznak jesieni PrzypominajÈ te jesienne zjawiska, ktöre
wystÚpowaïy w wierszu o jesieni (mgïa, cKïöd, deszcz, opadajÈ liĂcie, porywisty wiatr , i dodajÈ
nowe na podstawie wïasnycK spostrzeĝeñ (np odlatujÈ ptaki, dzieñ jest krötszy, bogactwo jesiennycK daröw  N rysuje na szarym papierze drzewo, do gaïÚzi ktörego doczepia liĂcie z napisanymi oznakami jesieni :ycina drzewo, umieszcza je w klasowej galerii i tytuïuje ķJesieñĵ
– 8 kolorujÈ ramki ze zdaniami opisujÈcymi oznaki jesieni
12. Czytanie informacji o odlatujÈcycK ptakacK i röwnonocy jesiennej
– 8 czytajÈ na gïos informacje z dziaïu ķNasi reporterzy informujÈĵ 8 wymieniajÈ ptaki, ktöre
odlatujÈ na zimÚ do ciepïycK krajöw (np jasköïki, kukuïki, bociany, dudki, skowronki, sïowiki,
szpaki, czajki i pozostajÈ u nas na zimÚ (np söjki, sikory, wröble, kawki  Ptaki odlatujÈce to
ptaki lÚgowe, ktöre przylatujÈ do nas, aby zïoĝyÊ jaja Ptaki, ktöre pozostajÈ u nas przez caïy rok,
to ptaki osiadïe
– 8 czytajÈ z gazetki informacje na temat röwnonocy jesiennej, podczas ktörej dzieñ i noc trwajÈ
po tyle samo N wyjaĂnia, ĝe podobne zjawisko wystÚpuje na wiosnÚ
13. Zabawa dydaktyczna ķCebulaĵ
N dzieli klasÚ na trzy zespoïy oĂmioosobowe Kaĝdy zespöï dzieli siÚ na dwa röwne podzespoïy
Podzespoïy tworzÈ dwa koïa zewnÚtrzne i wewnÚtrzne 8 ustawiajÈ siÚ w dwöcK koïacK twarzÈ
do siebie : paracK bÚdÈ ze sobÈ rozmawiaÊ na podane przez N tematy Pierwszy temat dotyczy
ptaköw i tego, co siÚ z nimi dzieje jesieniÈ 8 rozmawiajÈ ze sobÈ w paracK Na Kasïo ķstopĵ koïo
zewnÚtrzne przesuwa siÚ o jednÈ osobÚ w prawÈ stronÚ Koïo wewnÚtrzne stoi w miejscu : ten
sposöb 8 zmieniajÈ swojego rozmöwcÚ : nowycK paracK rozmawiajÈ o jesiennej pogodzie Po
kilku minutacK rozmowy koïo zewnÚtrzne przesuwa siÚ ponownie o jednÈ osobÚ w prawÈ stronÚ
Tematem rozmowy sÈ teraz dary jesieni 8 rozmawiajÈ w nowycK paracK na podany temat Ponownie na Kasïo N ķstopĵ 8 w zewnÚtrznym kole przesuwajÈ siÚ o jednÈ osobÚ i z nowym partnerem rozmawiajÈ o swoicK odczuciacK zwiÈzanycK z jesieniÈ (czy lubiÈ jesieñ", dlaczego", za co" 
14. Odczytywanie temperatury na termometracK
8 odczytujÈ temperatury powietrza, ktöre wystÚpujÈ wczesnÈ jesieniÈ Na kolorowo oznaczajÈ
temperaturÚ jesiennÈ i letniÈ
15. Dodawanie i odejmowanie do  bez przekroczenia progu dziesiÈtkowego
8 obliczajÈ, ktöra dziewczynka wyrzuciïa wiÚcej oczek na kostkacK do gry w kolejnycK rundacK
ZapisujÈ dziaïania
16. Obliczanie zasïoniÚtycK oczek na kostkacK
8 obliczajÈ oczka na zasïoniÚtycK kostkacK
17. Budowanie wieĝ z kostek do gry
8 obliczajÈ, ile oczek widaÊ na kaĝdej wieĝy z kostek, ustawiajÈ kostki tak, aby z jednej strony
kaĝdej wieĝy byïo widaÊ 5 oczek 8 udzielajÈ odpowiedzi, z ilu kostek moĝe byÊ zbudowana najniĝsza taka wieĝa, a z ilu najwyĝsza
18. Zabawa rucKowa ķ0ïynekĵ
8 wykorzystujÈ do zabawy cKustÚ Klanzy TrzymajÈ cKustÚ za ucKwyty, coraz szybciej biegajÈ
pobobwodzie koïa, podnoszÈc i opuszczajÈc cKustÚ N wydaje polecenia w görÚ, w döï itp
19. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 
8 wykonujÈ dziaïania i zapisujÈ wyniki w köïkacK :pisujÈ odpowiednie znaki , ! lub 
20.8zupeïnianie tabeli matematycznej
8 wykonujÈ dziaïania, uzupeïniajÈ liczby w tabeli N przypomina nazwy liczb w odejmowaniu
21. RozwiÈzywanie zadañ z treĂciÈ
8 czytajÈ treĂÊ zadañ 8kïadajÈ i zapisujÈ pytanie RozwiÈzujÈ zadania i piszÈ odpowiedzi
Przy zadaniu  N sprawdza, czy dzieci zrozumiaïy jego treĂÊ co zgromadziïa wiewiörka w dziupli", ile ma grzyböw"
22. 8zupeïnianie kolejnycK liczb
8 uzupeïniajÈ kolejne liczby KolorujÈ w pierwszej ramce okienka z liczbami wiÚkszymi od 7 i mniejszymi od  *ïoĂno odczytujÈ wszystkie liczby

ĆzP1 s. 29, ćw. 4

P1A s. 35

ĆzP1 s. 29, ćw. 5

M1 s. 26, ćw. 1

M1 s. 26, ćw. 2
M1 s. 26, ćw. 3

ĆzPM1 s. 26, ćw. 1
ĆzPM1 s. 26, ćw. 2
ĆzPM1 s. 26, ćw. 3, 4

ĆzPM1 s. 26, ćw. 5

Umiejętność czytania ze zrozumieniem i wydobywania z treści danych potrzebnych
do poprawnego rozwiązania zadania uczniowie ćwiczą dzięki publikacji Galeria
możliwości. Rozwiązuję zadania. Klasa 2 (dodawanie i odejmowanie w zakresie drugiej
dziesiątki na stronach 11–15).

klasa
mZLF]HQLDGRGDWNRZH

2
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zadania
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23. SïucKanie matematycznego wiersza
N czyta wiersz Natalii 8senko ķRoztargniona krölewnaĵ 8 uwaĝnie sïucKajÈ wiersza i obliczajÈ,
z ilu stopni zbudowane byïy scKody
24. Przygotowanie klasowej gazetki
N dzieli 8 na kilkuosobowe grupy 8 przygotowujÈ gazetkÚ o pierwszym dniu jesieni
25. Praca domowa Przygotuj jesiennÈ pracÚ plastycznÈ wykonanÈ z materiaïöw przyrodniczycK
26.Praca dla cKÚtnycK 8 Napisz opowiadanie pod tytuïem ķJesieñ gra na skrzypkacKĵ (Na przygotowanie prac 8 majÈ tydzieñ 

Scenariusz 19.

M1 s. 27

P1A s. 35
P1A s. 34

Opowieści smukłej brzozy

Zapis w dzienniku y Słuchanie fragmentów opowiadania Laury Łącz „Leśne opowieści” y Przewidywanie dalszego ciągu opowiadania y Ćwiczenia w mówieniu – układanie wypowiedzi o wędrówce po
lesie y Pisanie nazw drzew y Uzupełnianie zdań y Mierzenie temperatury y Różne rodzaje termometrów y Wykonanie makiety lasu y Zajęcia sportowe.

M1 s. 28–31
ĆzPM1 s. 27

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ksiÈĝka Laury Ècz ķBajki, ktörycK jeszcze nie znacieĵ, karta pracy dla kaĝdegob8, sztywne kolorowe kartki z bloku, duĝy sztywny karton, kolorowy papier, röĝne termometry

Przebieg zajęć.

1. Zabawa na powitanie ķPomnikiĵ
8 spokojnie cKodzÈ po sali Kiedy N powie ķdrzewaĵ, kaĝdy 8 tworzy pomnik drzewa i zastyga
w bezrucKu N cKodzi i sprawdza, czy nikt siÚ nie poruszyï *dy ktoĂ siÚ poruszy, 8 zaczynajÈ
cKodziÊ po klasie Na kolejne Kasïo ķptakiĵ kaĝdy z 8 tworzy pomnik ptaka i nie rusza siÚ Ponownie N sprawdza, czy wszyscy stojÈ w bezrucKu *dy ktoĂ siÚ poruszy, 8 zaczynajÈ cKodziÊ pobklasie i zabawa trwa dalej Proponowane Kasïa zwiÈzane z przyrodÈ rzeka, kwiatek, kamieñ
2. Opowiadanie i czytanie fragmentu bajki ķLeĂne opowieĂciĵ
– 8 siedzÈ w krÚgu N zaczyna opowiadaÊ fragmenty bajki ķLeĂne opowieĂciĵ pocKodzÈce z ksiÈĝki Laury Ècz ķBajki, ktörycK jeszcze nie znacieĵ Opowiadane fragmenty ïÈczy z odczytywaniem
tekstu bajki
BoKaterkÈ bajki jest smukïa, wysoka brzoza, ktöra jest bardzo gadatliwa Drzewa, ktöre z niÈ
mieszkaïy w jednym lesie, nazywaïy jÈ *aduïkÈ *aduïka opowiadaïa sosnom, Ăwierkom, dÚbom
i osikom röĝne Kistorie :szyscy sïucKali opowiadañ brzozy
– N zwraca siÚ do 8 czy cKcielibyĂcie posïucKaÊ jednej z opowieĂci brzozy"
– N zaczyna czytaÊ fragment bajki
LeĂne opowieĂci
>@ – : zeszïym roku jesieniÈ – zaczÚïa *aduïka – do lasu przycKodziïo mnöstwo ludzi na grzyby PamiÚtacie, jaki to byï grzybny rok"
– Jasne, ĝe pamiÚtamy – potwierdzili wszyscy
– Pode mnÈ rosïy same prawdziwki – pocKwaliï siÚ Ăwierk
– No wïaĂnie Niektörzy przycKodzili z dzieÊmi nawet na caïy dzieñ, z koszykami peïnymi jedzenia, z kocykami
– Nie lubiÚ tego – przerwaï znowu Ăwierk – Dzieci czÚsto ïamiÈ gaïÚzie, a po tycK piknikacK
z jedzeniem i piciem zostajÈ tylko Ămieci i butelki 0yszki potem caïÈ noc muszÈ sprzÈtaÊ röĝne
ogryzki i skorupki od jajek
– Tak, masz racjÚ, ale nie przerywaj mi co cKwilÚ – kontynuowaïa brzoza – :iÚc byïo tak,
ĝebdobnaszego lasu, tamtÈ drogÈ wĂröd wrzosöw, wjecKaï samocKöd
– SkÈd wiesz" :idziaïaĂ" – zapytaï krzak jaïowca
– :idziaïam Jestem przecieĝ bardzo wysoka, duĝo wyĝsza od ciebie
– Tak, racja Przepraszam A jaki to byï samocKöd" – dociekaï jaïowiec

Więcej pomysłów do tworzenia przez dzieci oryginalnych prac plastycznych, do których
inspiracją były zmysły, czerpię z publikacji Plastyka. Klasa 2 oraz ze scenariuszy zajęć
plastycznych napisanych specjalnie do tego zeszytu, zamieszczonych w folderze Lekcje:
Scenariusze lekcji na Uczę.pl.

Karty plastyczne klasa 2
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– To niewaĝne Byï raczej nieduĝy, czerwony, nie znam siÚ na markacK samocKodöw Zatrzymaï
siÚ na polance :ysiadï z niego jakiĂ czïowiek, a po cKwili wyskoczyï maïy cKïopczyk Otworzyli
bagaĝnik i zaczÚli wyjmowaÊ z niego röĝne przedmioty Nie widziaïam zbyt dokïadnie, ale cKyba
byï to koc, koszyk z jedzeniem, torby na grzyby ZamknÚli samocKöd i ruszyli z tym wszystkim w las,
pewnie szukaÊ polany na piknik >@
/aura Ècz
– N przerywa czytanie i pyta 8 gdzie mieszkaïy Ăwierki, sosenki, brzoza i inne drzewa", jak nazywaïy brzozÚ drzewa", dlaczego tak jÈ nazywano", jakie Kistorie mogïa opowiadaÊ brzoza"
8bswobodnie wypowiadajÈ siÚ na ten temat
3. Przewidywanie dalszego ciÈgu bajki
– 8 przewidujÈ, co mogïo siÚ dalej wydarzyÊ, co robiï mÚĝczyzna i cKïopiec
– *dy 8 opowiedzÈ o swoicK przewidywaniacK, N zaczyna opowiadaÊ dalej
0Úĝczyzna i cKïopiec szli w kierunku polany Nagle cKïopiec zatrzymaï siÚ i stwierdziï, ĝe nie wziÈï
z samocKodu swojej maïpki Tata musiaï po niÈ wröciÊ 0aïpka okazaïa siÚ maïÈ szmacianÈ zabawkÈ, ktörÈ cKïopiec od razu przytuliï
– N zaczyna ponownie czytaÊ fragment bajki
LeĂne opowieĂci
>@ – Siedzieli na kocu bardzo dïugo – wtrÈciï swoje trzy grosze Ăwierk – Prawie w ogöle nie
zbierali grzyböw ani jagöd Ale nie pamiÚtam, kiedy odeszli, bo przestaïem siÚ nimi interesowaÊ
Nie przypuszczaïem, ĝe coĂ ciekawego moĝe siÚ zdarzyÊ
– Racja, zbierali tylko te prawdziwki i kurki, ktöre znaleěli niedaleko swojego koca TrocKÚ
pobawili siÚ, poĂpiewali wesoïo Nawet nie bardzo naĂmiecili – zamyĂliïa siÚ brzoza – Podobali
mi siÚ, patrzyïam na nicK z przyjemnoĂciÈ
– Ale to ěle, ĝe wjecKali do lasu samocKodem, prawda, pani brzozo" – zapytaïa maïa sosenka
– Nawet bardzo ěle Dlatego icK tak bacznie obserwowaïam – powiedziaïa *aduïka – PobdwöcK
godzinacK zaczÚli siÚ zbieraÊ PosprzÈtali po sobie, spakowali siÚ i poszli >@
/aura Ècz
4. Rozmowa na temat zacKowania siÚ w lesie
– 8, na podstawie fragmentu przeczytanego przez N, wypowiadajÈ siÚ na temat zasad zacKowania
siÚ w lesie w jakim celu przyjecKali do lasu tata i synek", jak zacKowywali siÚ w lesie", czybdo lasu
moĝna wjeĝdĝaÊ samocKodem", w jakim stanie zostawili miejsce swojego odpoczynku", jak oceniacie icK zacKowanie"
– N zaczyna dalej opowiadaÊ bajkÚ
Kiedy cKïopiec z tatusiem odjecKali, brzoza zobaczyïa, ĝe cKïopiec zostawiï swojÈ ulubionÈ maïpkÚ NastÚpnego dnia brzoza ponownie usïyszaïa jadÈcy samocKöd Kiedy zatrzymaï siÚ, wybiegï
z niego cKïopczyk i zaczÈï szukaÊ swojej maïpki Odnalazï jÈ i zadowolony odjecKaï z tatÈ
5. Pisanie nazw drzew
8 piszÈ nazwy drzew wymienione w opowiadaniu (Ăwierk, sosna, brzoza, dÈb, osika 
6. 8zupeïnianie zdañ – karta pracy
N rozdaje 8 kartÚ pracy Zadaniem 8 jest odczytanie i uzupeïnianie zdañ
Brzoza byïa  (wysoka, smukïa, gadatliwa 
DÈb, brzoza, osika to  (drzewa 
7. mwiczenia wyobraěni – ukïadanie wypowiedzi o wÚdröwce po lesie
8 dobierajÈ siÚ w pary Jedna osoba z pary wyobraĝa sobie, ĝe wÚdruje przez piÚkny las Druga
osoba z pary wyobraĝa sobie, ĝe wÚdruje przez zaĂmiecony las 8 opowiadajÈ sobie o swojej wÚdröwce, o wraĝeniacK, opisujÈ czysty i piÚkny oraz brudny, zaĂmiecony las
8. :ykonanie makiety lasu
Kaĝdy 8 obrysowuje dwa razy swojÈ dïoñ z fragmentem rÚki na sztywnym i kolorowym kartonie
8 wycinajÈ dïonie SklejajÈ ze sobÈ dïonie – korony drzew CzÚĂciowo sklejajÈ takĝe ten fragment,
ktöry jest obrysowanÈ rÚkÈ : dolnej czÚĂci konturu rÚki nie sklejajÈ go, tylko zaginajÈ w bok
ZagiÚtymi czÚĂciami bÚdzie moĝna przykleiÊ dïoñ-drzewo do podïoĝa 8 naklejajÈ na palce dïoni

Podczas czytania dzieciom dodatkowego tekstu o wydarzeniach w lesie włączam nagranie z odgłosami lasu:
Efekty dźwiękowe. Pohukiwanie sowy, trzask łamanych gałęzi, szelest kroków po liściach, chrząkanie dzika,
wycie wilka dostępne na Uczę.pl w folderze Lekcje: Materiały pomocnicze.
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liĂcie wyciÚte z kolorowego papieru *dy drzewa zostanÈ przygotowane, kaĝdy 8 przykleja swoje
drzewo na wspölny sztywny karton 8 malujÈ karton na zielono
9. Zabawa ķZapamiÚtaj gestĵ
8 siedzÈ w krÚgu Kaĝda osoba wymyĂla jakiĂ gest 8 muszÈ zapamiÚtaÊ swöj gest i gesty kolegöw
N rozpoczyna zabawÚ Pokazuje swöj gest i gest dowolnego 8 Ten musi rozpoznaÊ swöj gest,
powtörzyÊ go i pokazaÊ gest innej osoby *dy 8 nie rozpozna swojego gestu lub pokaĝe bïÚdnie
gest kolegi, zmienia swöj gest
10. Rodzaje termometröw
– N pokazuje 8 röĝne rodzaje termometröw (termometr pokojowy, termometr lekarski do mierzenia temperatury ciaïa – rtÚciowy i dotykowy, termometr zaokienny 
– N wyjaĂnia 8, ĝe sÈ jeszcze inne rodzaje termometröw, np termometr laboratoryjny, ktöry
sïuĝy do pomiaru temperatury röĝnycK substancji, zwykle umieszczonycK wewnÈtrz szklanej aparatury, termometr gazowy stosowany gïöwnie w laboratoriacK naukowycK, termometr stacyjny,
ktöry sïuĝy do mierzenia aktualnej temperatury powietrza
11. Odczytywanie temperatur z mapy
8 przyglÈdajÈ siÚ ilustracji w podrÚczniku OdpowiadajÈ na pytania N co przedstawia ilustracja"
(mapa Polski , jakie symbole widniejÈ na mapie", w jakicK miastacK podano temperaturÚ" 8bodczytujÈ nazwy miast w kolejnoĂci alfabetycznej, poröwnujÈ temperaturÚ w röĝnycK miastacK –
sprawdzajÈ, gdzie jest najcieplej, a gdzie najcKïodniej *dzie temperatura wynosi wiÚcej niĝ
bstopni C, gdzie mniej niĝ  stopni C" Jaka jest röĝnica miÚdzy temperaturÈ w *dañsku i w Biaïymstoku" N czyta informacjÚ, jak mierzymy temperaturÚ 8 ukïadajÈ inne pytania dobilustracji,
np ķJaka jest röĝnica miÚdzy najwyĝszÈ temperaturÈ, a najniĝszÈ"ĵ
12. Odczytywanie temperatury na termometracK
8 odczytujÈ temperaturÚ na termometracK OdpowiadajÈ na pytania N jakie liczby zapisane sÈ
na termometracK", jakiego sÈ koloru", co oznaczajÈ na termometracK kolor czerwony i niebieski"
8 sprawdzajÈ, jaka jest temperatura powietrza :ybrany przez N 8 odczytuje temperaturÚ
nabtermometrze zaokiennym
13. Odczytywanie danycK z ilustracji i wskazañ termometröw
8 odczytujÈ daty zgodnie z poleceniem
14. Odczytywanie wskazañ termometröw
8 wskazujÈ rysunki z pogodÈ we wskazane dni tygodnia OdczytujÈ temperaturÚ w podane w zadaniu dni
15. :yszukiwanie zdañ prawdziwycK
8 czytajÈ zdania i wyszukujÈ, ktöre zdanie jest zgodne z prawdÈ (B 
16. Obliczanie temperatury
8 czytajÈ informacje zawarte w tekĂcie zadania DokonujÈ obliczeñ zgodnie z poleceniem
17. :skazywanie temperatury, ktöra nie pasuje do obrazka
8 oglÈdajÈ obrazki pör roku PodajÈ, ktöra temperatura nie pasuje do danej pory roku
18. Odczytywanie tabeli z temperaturÈ
8 czytajÈ dane zamieszczone w tabeli PoröwnujÈ temperaturÚ powietrza w :arszawie i SzangKaju OdczytujÈ, w ktörym mieĂcie byïo cieplej  wrzeĂnia, ktörego dnia w obu miastacK byïa taka
sama temperatura, jaka temperatura byïa w SzangKaju w dniu, w ktörym w :arszawie temperatura spadïa poniĝej  stopni
19. Obliczanie röĝnic miÚdzy temperaturÈ w dzieñ i w nocy
8 sprawdzajÈ i obliczajÈ röĝnice miÚdzy temperaturÈ w dzieñ i w nocy w kolejnycK dniacK wrzeĂnia OdczytujÈ, ktörego dnia röĝnica miÚdzy temperaturÈ w dzieñ i w nocy wynosiïa  stopni C
20.Zapisywanie temperatury
8 odczytujÈ temperaturÚ na termometracK ZwracajÈ uwagÚ na podziaïkÚ ZapisujÈ temperaturÚ
w ramkacK
21. Zaznaczanie temperatury na termometracK
8 odczytujÈ temperatury pod termometrami CzerwonÈ kredkÈ zaznaczajÈ podanÈ temperaturÚ
na termometracK

M1 s. 28, ćw. 1

M1 s. 29, ćw. 2
ĆzPM1 s. 27, ćw. 4

M1 s. 29, ćw. 3
M1 s. 30, ćw. 1

M1 s. 30, ćw. 2
M1 s. 30, ćw. 3
M1 s. 30, ćw. 4
M1 s. 31, ćw. 5

M1 s. 31, ćw. 6

ĆzPM1 s. 27, ćw. 1

ĆzPM1 s. 27, ćw. 2

Wiadomości praktyczne dotyczące odczytywania wskazań na termometrze i określania
temperatury uczniowie utrwalają dzięki publikacji Galeria możliwości. Liczę. Klasa 2
(strony 55–56).
klasa
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22. Röĝnica temperatur
8 czytajÈ podane temperatury w okreĂlonycK dniacK, w poïudnie i wieczorem 8zupeïniajÈ tabelÚ wedïug wzoru
23. Pomiary temperatury powietrza w klasie
:ybrany przez N 8 odczytuje temperaturÚ powietrza na termometrze w klasie 8 przypominajÈ
sobie, jaka temperatura panuje na dworze (temperatura powietrza mierzona byïa wczeĂniej 
8 podajÈ wyniki pomiaröw i wszyscy zapisujÈ je w okienkacK
24.ZajÚcia sportowe
25. Praca domowa Zmierzcie temperaturÚ powietrza w swoim pokoju oraz temperaturÚ swojego ciaïa Zapiszcie wyniki pomiaröw w zeszycie

Scenariusz 20.

ĆzPM1 s. 27, ćw. 3

ĆzPM1 s. 27, ćw. 4

ĆzPM1 s. 27, ćw. 5

Zaułek słówek – spółgłoski miękkie

Zapis w dzienniku y Spółgłoski miękkie y Wyróżnianie wyrazów z i zmiękczającym spółgłoskę y Układanie wyrazów z sylab y Pisanie zdań y Nauka na pamięć wierszyka Agnieszki Frączek „Koń” y Zabawa
„Czy znasz mój głos?” y Zajęcia sportowe.

P1A s. 36–37
ĆzP1 s. 30

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartoniki ze spöïgïoskami twardymi, miÚkkimi i zmiÚkczeniami, napisy (spöïgïoski miÚkkie, spöïgïoski twarde, zmiÚkczenia – spöïgïoski zmiÚkczone przez i , obrazki ze zwierzÚtami, kartoniki ze spöïgïoskami miÚkkimi, treĂÊ wiersza ķKoñĵ dla kaĝdego 8, kolorowe karteczki
lub papier kolorowy, napisy (koniec, koñce 

Przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie ķCzy znasz möj gïos"ĵ
8 siedzÈ w krÚgu i zacKowujÈ ciszÚ, w czasie ktörej jeden 8 wypowiada doĂÊ gïoĂno pozdrowienie 'zieñ dobry Zadaniem stojÈcego tyïem 8 jest rozpoznanie osoby möwiÈcej
2. :prowadzenie do lekcji – zabawa rucKowa ķ:ybierz swöj kÈtĵ
N rozkïada w trzecK miejscacK sali kartoniki ze spöïgïoskami : jednym miejscu sÈ to kartoniki
zebspöïgïoskami miÚkkimi (Ă, Ê, ñ, ě, dě , w drugim miejscu – ze spöïgïoskami twardymi (s, c, n, z,
dz  : trzecim miejscu N kïadzie kartoniki ze zmiÚkczeniami (si, ci, ni, zi, dzi  8 swobodnie
poruszajÈ siÚ po sali, oglÈdajÈ kartoniki w röĝnycK miejscacK Na znak N kaĝdy 8 wybiera sobie
jedno miejsce z kartonikami i staje przy nicK N podcKodzi do kaĝdej grupy 8 i wrÚcza jej odpowiedni napis (spöïgïoski miÚkkie, spöïgïoski twarde, zmiÚkczenia – spöïgïoski zmiÚkczone przezbi 
Kaĝda grupa odczytuje swöj napis i wymienia spöïgïoski, przy ktörycK stoi
3. Czytanie informacji o spöïgïoskacK
8 czytajÈ informacje o spöïgïoskacK twardycK, miÚkkicK i zmiÚkczonycK przez samogïoskÚ i
PrzyczepiajÈ poszczegölne kategorie spöïgïosek do tablicy AnalizujÈ wyrazy zamieszczone w Êwiczeniu DocKodzÈ do wniosku, ĝe pierwszy wyraz zawiera spöïgïoskÚ twardÈ, drugi – spöïgïoskÚ
miÚkkÈ, trzeci – spöïgïoskÚ zmiÚkczonÈ przez i :ymyĂlajÈ i zapisujÈ swoje przykïady w liniaturze,
np gÈska – gÚĂ – gÚsie, kwas – kwaĂno – kwasie
4. Ocenianie brzmienia twardego i miÚkkiego wyrazöw
8 czytajÈ zdania ZwracajÈ uwagÚ na wyrazy napisane na zielono OceniajÈ, ktöre z nicK brzmiÈ
twardo, a ktöre – miÚkko ZapisujÈ je w zeszycie w tabeli wedïug wzoru
wyrazy brzmiÈce twardo

wyrazy brzmiÈce miÚkko

len, nic, jedz

leñ, niÊ, jedě

5. 8kïadanie podpisu do obrazka
8 czytajÈ wyrazy umieszczone pod obrazkami 8kïadajÈ podpis do ostatniego obrazka

ĆzP1 s. 30, ćw. 1

P1A s. 36, ćw. 1

P1A s. 36, ćw. 2

Gdy kończy się miesiąc, sprawdzam opanowanie przez moich uczniów przerobionego materiału z różnych
dziedzin edukacji. Dobrą pomocą są dla mnie karty badania umiejętności na każdy miesiąc, podzielone na karty
zintegrowane i karty matematyczne, dostępne na Uczę.pl w folderze Diagnostyka. Są w nich odniesienia do
konkretnych punktów z podstawy programowej i schemat oceniania. Po prostu pobieram materiał, drukuję
i gotowe!

54

Ćwiczenia z pomysłem | Klasa 2

Szkoła podstawowa 1–3

6. Rysowanie obrazköw
N pisze na tablicy zdania Koza Kazi Pies Piotrusia 8 wybierajÈ jedno zdanie i rysujÈ do niego
trzy obrazki, ktöre podpisujÈ
Kazia

koza

Koza Kazi

PiotruĂ

pies

Pies Piotrusia

7. RozwiÈzywanie zagadki sïownej
8 oglÈdajÈ rysunek i pröbujÈ odpowiedzieÊ na pytanie postawione w zagadce
8. Klasyfikowanie wyrazöw
8 czytajÈ wyrazy *rupujÈ je na wyrazy ze spöïgïoskami miÚkkimi, twardymi i zmiÚkczonymi przez
samogïoskÚ i :pisujÈ wyrazy w odpowiednicK miejscacK
9. 8kïadanie imion z sylab
8 przygotowujÈ z kolorowego papieru cegieïki, na ktörycK piszÈ sylaby wymienione w podrÚczniku NastÚpnie z sylabowycK cegieïek tworzÈ imiona :klejajÈ pierwsze sylaby imion do zeszytu
i dopisujÈ sylabÚ sia lub cia
10. Dobieranie obrazköw do spöïgïoski miÚkkiej
8 siedzÈ w krÚgu N rozkïada na dywanie obrazki przedstawiajÈce röĝne zwierzÚta i przedmioty
(jeleñ, ryĂ, miĂ, ïoĂ, niÊ, pieñ, gaïÈě, koñ, ïödě, sïoñ, struĂ, gÚĂ  Obrazki uïoĝone sÈ obrazkiem
dobdoïu :oköï obrazköw poïoĝone sÈ kartoniki ze spöïgïoskami miÚkkimi (5 Ă,  ñ, Ê, ě, dě 
CKÚtny 8 odkrywa jeden obrazek, wymienia jego nazwÚ i dopasowuje takÈ spöïgïoskÚ miÚkkÈ,
ktörÈ sïyszy na koñcu nazwy obrazka
11. Zabawa rucKowa ķIdÈ zwierzÚtaĵ
8 swobodnie poruszajÈ siÚ po sali Kiedy N möwi ķIdzie gÚĂĵ – wszyscy 8 naĂladujÈ cKöd gÚsi
ZabawÚ powtarzamy z innymi poleceniami ķIdzie miĂĵ ķIdzie ïoĂĵ ķIdzie ryĂĵ ķ*alopuje koñĵ
ķ*ïowÚ w piasek cKowa struĂĵ ķTrÈbi sïoñĵ
12. Nauka na pamiÚÊ wierszyka ķKoñĳ
N rozdaje 8 treĂÊ wiersza Agnieszki )rÈczek ķKoñĵ 8 wklejajÈ wiersz do zeszytu CzytajÈ go
kilkakrotnie i pröbujÈ nauczyÊ siÚ go na pamiÚÊ CKÚtni 8 recytujÈ wiersz na forum klasy
Koñ
Kiedy konik sianko zjada,
To z radoĂci z siankiem gada
Lecz nie möwi – Ale pycKa,
Tylko wzdycKa – I-Kaa, iii-Ka
$Jnieszka )rÈczek
13. 8kïadanie i pisanie zdañ
8 ukïadajÈ i zapisujÈ kilka zdañ z wyrazem koñ
14. OkreĂlanie dïugoĂci brzmienia wyrazöw
N wyznacza dobrze czytajÈce dziecko, ktöre odczytuje podpisy pod obrazkami Pozostali 8 wsïucKujÈ siÚ w wymowÚ nazw zwierzÈt :yciÈgajÈ wnioski (jeleñ, struĂ, nieděwiedě – spöïgïoski miÚkkie wymawiamy krötko Jelenie, strusie, nieděwiedzie, jeleni, strusi, nieděwiedzi – te wyrazy wymawiamy dïuĝej 
15. Odgadywanie wyrazu
8 z podanycK wyrazöw ukïadajÈ nowy wyraz zgodnie z podanÈ instrukcjÈ RozwiÈzanie zapisujÈ
w zeszycie
16. Podsumowanie zajÚÊ
N przyczepia do tablicy dwa wyrazy : wyrazie koñce otacza pÚtlÈ literÚ oznaczajÈcÈ spöïgïoskÚ
miÚkkÈ : wyrazie koniec N otacza pÚtlÈ literÚ oznaczajÈcÈ spöïgïoskÚ zmiÚkczonÈ przez i oraz
literÚ i
KOCE

P1A s. 36, ćw. 3
ĆzP1 s. 30, ćw. 2

P1A s. 36, ćw. 4

P1A s. 37, ćw. 6
P1A s. 37, ćw. 5

P1A s. 37, ćw. 7

KONIEC

17. ZajÚcia sportowe

Poprawny zapis wyrazów ze spółgłoskami miękkimi i zmiękczeniami uczniowie doskonalą
dzięki ćwiczeniom z publikacji Galeria możliwości. Piszę. Klasa 2 (strona 60).
W październiku dalej pracuję z uczniami z częścią 1 Ćwiczeń z pomysłem. Korzystam
z PDF-ów zamieszczonych na Uczę.pl w folderze Multimedia.
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Druga klasa? To moje najlepsze
pomysły i moc możliwości!
Moi uczniowie to niestrudzeni odkrywcy! Po pierwszym roku w szkole
ich apetyt na wiedzę nie słabnie. Jestem z nich dumna! Pracuję komfortowo,
bo mam Ćwiczenia z pomysłem w pełni skorelowane z podręcznikiem MEN,
z zadaniami ze wszystkich obszarów edukacji i wyodrębnioną matematyką.
1672
238
167238

167239
167239

1672240
167240

167241

167219

167220

167221

167222

Pisanie, liczenie i czytanie ze zrozumieniem – to jest dla moich drugoklasistów
najważniejsze! Wybieram Galerię możliwości w ofercie dotacyjnej.

155516
 Piszę. Klasa 2

Zeszyt pełen
różnorodnych ćwiczeń
wspomagających
pisanie (rozsypanki
wyrazowe, zabawy
ortograﬁczne). Uczniowie
poznają zdrobnienia,
wyrazy przeciwstawne
i bliskoznaczne, związki
frazeologiczne.

155517
 Liczę. Klasa 2

155536
 Czytam ze zrozumieniem. Klasa 2

Mnóstwo tu zadań
obejmujących takie
zagadnienia, jak: zbiory,
stosunki przestrzenne, ﬁgury
geometryczne, dodawanie
i odejmowanie, mnożenie
i dzielenie, liczenie
w zakresie 30 i 100, a także
zadania do wykonania
na grafach i osi liczbowej.

56

Korzystam na zajęciach
z różnorodnych tekstów
literackich i użytkowych.
Ćwiczenia do tekstów sprawdzają
umiejętność wyszukiwania
informacji, odnajdywania związków
przyczynowo-skutkowych,
uogólniania myśli przewodniej,
wykazywania się umiejętnościami
interpretacyjno-twórczymi.

Moi uczniowie mają tyle ćwiczeń, ile potrzebują!
Postawiłam na Galerię możliwości, a rodzice poparli mój wybór.
Publikacje spoza oferty dotacyjnej:

•

•

Zajęcia komputerowe.
Klasa 2

Mój ulubiony zbiór jest
pełen zadań odpowiednio
zilustrowanych, ćwiczących
umiejętność czytania
ze zrozumieniem i wydobywania
z treści zadań danych potrzebnych do ich
poprawnego rozwiązania. Ćwiczenia
w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20
z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
mnożeniu i dzieleniu w zakresie 30.

Materiał składa się
z 27 tematów dotyczących
obsługi komputera i narzędzi
najważniejszych programów,
m.in. edytora grafiki, edytora
tekstu, menu Start i kalkulatora.

156104
•

Zajęcia komputerowe.
CD-ROM. Klasa 2
Płyta zawiera zestaw ćwiczeń
skorelowanych z tematami
z książki Zajęcia komputerowe
i zestaw gier edukacyjnych.

•

•

156108

Słowniczek
ortograficzny.
Klasy 1–3
Słowniczek przybliża
uczniom główne zasady
ortografii. Proste formułki
i praktyczne porady sprawią,
że zapamiętanie nawet
najtrudniejszych wyrazów
będzie łatwiejsze.

144201

•

Kuferek pomocy
dydaktycznych. Klasy 1–3

W kuferku znajduje się wszystko,
co pomaga uczyć przez działanie,
wyzwala aktywność dzieci i skłania
je do poszukiwania nowych rozwiązań.
Znakomita pomoc w nauce i ćwiczeniu
małej motoryki.

Rozwiązuję zadania.
Klasa 2

155537

Czytam i interpretuję.
Klasa 2
Mądre i zabawne teksty
znanych autorów literatury
dziecięcej z pięknymi
ilustracjami polskich artystów
wprowadzają dziecko w świat
literatury i pozwalają ćwiczyć
czytanie ze zrozumieniem,
interpretowanie, wnioskowanie
na podstawie treści, wyrażanie
własnego zdania.

155574

155518

e-warsztaty metodyczne
dla Ciebie
Kochasz swoją pracę i chcesz, żeby Twoi uczniowie pokochali szkołę?
Potrzebujesz wsparcia metodycznego i inspiracji do prowadzenia ciekawych
lekcji? Chcesz mieć pewność, że spod swoich skrzydeł wypuścisz dzieci
dobrze przygotowane do dalszego etapu edukacyjnego?
Pomożemy Ci podnieść
kompetencje!
WSiP zaprasza nauczycieli na
e-warsztaty z zakresu edukacji
wczesnoszkolnej.
W dowolnym miejscu, bez
konieczności dojazdu na szkolenie,
możesz wziąć udział w warsztatach
online na najwyższym poziomie
merytorycznym.
Dlaczego warto brać udział
w e-warsztatach?
• Poznasz skuteczne metody
i techniki pracy, które pozwolą Ci
zrealizować zajęcia z zakresu
kształcenia zintegrowanego.
• Dowiesz się, jak teorię zastosować
w praktyce – zobaczysz wiele
przykładowych zajęć z pisania,
czytania i liczenia.
• Wyniesiesz inspiracje i sprawdzone
pomysły na pracę z bogatą
obudową metodyczną WSiP.

Polecamy e-konferencje, które
obejrzało ponad 10 000 nauczycieli!
Na początku była książka. Inicjacje literackie…
z udziałem Zofii Staneckiej i prof. Grzegorza Leszczyńskiego
oraz Matematyka w klasie 1. Czy tak da się uczyć?,
spotkanie poprowadzone przez prof. Jadwigę Hanisz.
Zaproszenia na kolejne e-spotkania dotyczące roli nauczyciela
w aktywizacji dziecka prześlemy drogą e-mailową.
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