
NA DOBRY START
Scenariusze zajęć

Analiza nowej 
podstawy programowej

 NA DOBRY START

Przyjaciele



SKORZYSTAJ Z NASZEGO WSPARCIA

Formalności związane z dotacją 

i zmianami w edukacji.

Kompleksowe wsparcie dla nauczy-

cieli na każdym etapie.

Nowa oferta dla klas 1–3, zgodna 

z nową podstawą programową*, 

dopuszczona do użytku szkolnego 

przez MEN.

Oferta pomocy multimedialnych, 

serwisy edukacyjne oraz wsparcie 

ekspertów z zakresu programowania.

Podręczniki i ćwiczenia zgodne 

z nową podstawą programową*.

Nowoczesne nauczanie

z elementami programowania.

DOTACJA 2017 dla klas 1 -3 szkoły podstawowej 
– WSiP DOSTOSOWAŁ OFERTĘ DO TWOICH POTRZEB!

WYZWANIA DLA NAUCZYCIELA WSiP POMAGA!

2019

klasa 3

klasy 1, 2, 3

klasa 3

2018

klasa 2

klasy 1, 2, 3

klasa 2

2017

klasa 1

klasy 1, 2, 3

klasa 1
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Podręczniki

Język obcy

Materiały

ćwiczeniowe

POMAGAMY NAUCZYCIELOM

Z NAMI NA PEWNO
BĘDZIE ŁATWIEJ!

50 zł

50zł

25  zł
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PRZED NAMI 
REFORMA 
CAŁEGO 
SYSTEMU 
EDUKACYJNEGO 

ŁĄCZY NAS EDUKACJA!

Małgorzata SIMONIDES

DYREKTOR MARKETINGU

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA

DRODZY NAUCZYCIELE, 
nowe prawo oświatowe zostało uchwalone. 

Przed nami wielka reforma całego systemu edukacyjnego 

w Polsce, przed nami wielkie NOWE…

… nowa sieć szkół,

… nowe podstawy programowe,

… nowe kompetencje kadry nauczycielskiej,

… nowa struktura szkolna i nowe egzaminy,

… nowe podręczniki i materiały edukacyjne.

Wymaga to od nas wszystkich – czujących odpowiedzial-

ność za edukację – połączenia sił tak, aby dać nauczycielom 

i uczniom, szkołom i dyrektorom możliwość spokojnego przej-

ścia przez proces transformacji w nową polską szkołę. 

Dlatego w tym roku proponujemy ofertę wydawniczą przygo-

towaną do nowej podstawy programowej, czyli nowe, najwyż-

szej jakości podręczniki, nowe materiały ćwiczeniowe, nowe 

serwisy i zasoby elektroniczne, nową obudowę metodyczną. 

WSiP to rzetelny partner w edukacji od wielu lat! 

Zapraszamy więc Was, Drodzy Nauczyciele, do partnerskiego 

dialogu z naszymi konsultantami edukacyjnymi, do poszerzania 

wiedzy na spotkaniach stacjonarnych oraz e-spotkaniach, 

do wnikliwej lektury naszych publikacji i uczestnictwa w warsz-

tatach ORKE.

Wszystko po to, abyście 1 września 2017 roku ze spokojem 

zaczęli swoją pracę, a na uczniów czekały w bibliotece nowe 

podręczniki i ćwiczenia.



EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
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WIEMY, JAK
UCZYĆ!

POZWÓLMY UCZNIOM NA OTWARCIE 
UMYSŁÓW, NA KREATYWNOŚĆ 
I ROZWINIĘCIE SKRZYDEŁ!

To cykl, który pozwala uczniom działać i doświadczać, 

zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej.

Nauczyciele, którzy mieli szansę poznać nasz nowy cykl, 

doceniają w nim przede wszystkim:

 zdobywanie wiedzy poprzez działanie i doświadczanie,

 rozwijanie samodzielności i twórczości uczniów,

 promocję czytelnictwa z literaturą na najwyższym 

 poziomie – wprowadzanie uczniów w niezwykły świat 

 książek poprzez teksty zachęcające dzieci do rozwijania 

 kompetencji społecznych,

 naukę matematyki według metody opracowanej przez 

 prof. Jadwigę Hanisz – autorytet w dziedzinie naucza-

 nia matematyki na etapie wczesnoszkolnym,

 nacisk na rozwój umiejętności społecznych, w tym 

 wychowanie patriotyczne i uczestnictwo w kulturze.

SZKOLNI PRZYJACIELE TO CYKL OPARTY 
NA NAJSKUTECZNIEJSZYCH, BO SPRAWDZONYCH 
METODACH, STRATEGIACH I TECHNIKACH NAUCZANIA. 
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MULTIBOOK I PLANSZE INTERAKTYWNE
W nowy wymiar edukacji wprowadzą wyjątkowe narzędzia multimedialne. 

Dzięki nim odkrywanie świata wiedzy będzie dla uczniów fascynującym 

doznaniem.

NAUCZYCIEL, KTÓRY WYBIERZE 
CYKL SZKOLNI PRZYJACIELE, NIGDY 
NIE BĘDZIE ZDANY SAM NA SIEBIE. 

Plansze demonstracyjne w formacie 

A1, wzbogacone elementami aktywi-

zującymi. 

„POMYSŁ NA PIOSENKI”
Płyta zawierająca utwory muzyczne 

i akompaniamenty, dzięki którym lekcje 

upłyną śpiewająco.

PLANSZE DEMONSTRACYJNE 
„LEKCJE WIELKIEGO FORMATU”

PORADNIKI NAUCZYCIELA 
Drukowane poradniki nauczyciela oraz obudowa w Klubie Nauczy-

ciela na Uczę.pl 

ZESZYTY Z SERII „KALEJDOSKOP UCZNIA”
Publikacje zawierają materiał uzupełniający i wspierający pracę 

uczniów.

KUFEREK UCZNIA
Pomoce i materiały edukacyjne zachęcające do nauki.



WSPIERAMY NAUCZYCIELI

NAUCZYCIELU, NIE MUSISZ BAĆ SIĘ ZMIAN. 
WSiP BĘDZIE CIĘ WSPIERAŁ KAŻDEGO 
DNIA.
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WYDAWNICTWO WSiP, NAUCZYCIELE I DYREKTORZY 
MAJĄ WSPÓLNY CEL — WSZYSCY CHCEMY, ABY:

 szkoła była miejscem, w którym wychowuje się młodych ludzi i otacza 

 opieką odpowiednią do ich potrzeb,

 uczniowie byli kształceni w sposób innowacyjny, z wykorzystaniem 

 nowych technologii,

 nauczyciele i dyrektorzy mieli wysokie kompetencje i mogli lepiej 

 wykorzystać swój potencjał pedagogiczny w codziennej pracy,

 podręczniki i ćwiczenia były opracowane na najwyższym merytorycznym  

 poziomie i dotarły na czas do szkoły.

Reforma prawa oświatowego wprowadzi wiele zmian organizacyjnych w co-

dziennej pracy nauczyciela i dyrektora. Współpracujemy z nimi, wspieramy ich 

i pomagamy w wypełnianiu obowiązków.

ŁĄCZY NAS EDUKACJA
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Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy:

 konferencje prowadzone przez największe autorytety w dziedzinie edukacji,

 e-spotkania i e-szkolenia,

 cykliczne newslettery z dodatkowymi materiałami,

 dodatkowe scenariusze zajęć i materiały edukacyjne,

 konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.



NA SZ PO MYSŁ  NA  L EKC JE

ŁĄCZY NAS EDUKACJA

PROMOCJA CZYTELNICTWA

ROZWÓJ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

Reforma prawa oświatowego wprowadzi wiele zmian organizacyjnych w codziennej 

pracy nauczyciela, przesuwając jednocześnie akcenty w nauczaniu. WSiP będzie 

Cię wspierał w głównych obszarach edukacyjnych.

 Rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych to 

 priorytet, którym kierujemy się podczas tworzenia naszych publikacji. Współ-

 pracujemy z najlepszymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej. 

 Dodatkowe materiały, które proponujemy nauczycielom, mają ich wspierać 

 w codziennych zajęciach i skutecznie zachęcać dzieci do sięgania po książki.

 Wiedza matematyczna wykorzystywana w codziennych sytuacjach rozwija 

 inteligencję i logiczne myślenie. 

 W naszych publikacjach proponujemy niezwykle skuteczne i ciekawe 

 dla uczniów metody nauczania matematyki, bazujące na sytuacjach problemo-

 wych i stawiające na samodzielne tworzenie przez dziecko strategii 

 rozwiązań.

 Dodatkowe scenariusze ciekawych lekcji matematyki, pełne różnorod-

 nych zadań i ćwiczeń, mają być inspiracją dla nauczycieli i uzupełniać propo-

 zycje z podręczników i zeszytów ćwiczeń.

poczytam tobie
promocja czytelnictwa

liczę na matematykę
rozwój edukacji matematycznej
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PROGRAMOWANIE I NOWE TECHNOLOGIE

PODRÓŻE I POSZERZANIE 
ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ

 Zgodnie z zaleceniami MEN, nowa szkoła ma wykorzystywać nowe techno-

 logie i uczyć elementów programowania. 

 WSiP od lat stawia na nowoczesność. 

 Naszym publikacjom towarzyszą propozycje multimedialne, dzięki którym 

 nauczyciel ma możliwość codziennego oswajania uczniów z odpowiedzial-

 nym i rozwijającym obcowaniem z nowoczesnymi technologiami. 

 Rozwijanie wiedzy o świecie i świadomość hi-

 storyczna to jedne z istotniejszych obszarów 

 budowania osobowości.

  Kształtowanie postawy patriotycznej, zna-

jomość faktów i kontekstów historycznych, 

a także poszerzanie wiedzy o innych kulturach 

stanowią gwarancję wychowania człowieka o sil-

nym poczuciu własnej tożsamości i korzeni. 

  Dlatego zarówno w podręcznikach, jak i w mate-

riałach ćwiczeniowych przygotowanie do świa-

domego życia rozpoczynamy już w pierwszych 

latach nauki. 

  O najlepszych sposobach rozmawiania z ucznia-

mi na temat historii Polski i świata opowiedzą 

podczas konferencji i spotkań autorytety z tej 

dziedziny wiedzy.
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start innowacji
programowanie 

i nowe technologie

mój świat
podróże i poszerzanie świadomości historycznej

PODRÓŻE I POSZERZAN
ŚWIADOMOŚCI HISTORY
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AM B A SA D O RZY WSi P

AUTORYTET JEST 
NAJWAŻNIEJSZY!

Prof. dr hab. Jadwiga Hanisz – ambasador nauczania 

matematyki.

Pedagog zajmująca się edukacją wczesnoszkolną i metody-

ką nauczania. Członek Polskiej Akademii Nauk. Jako autorka 

licznych artykułów i książek z zakresu edukacji matematycz-

nej od wielu lat wspiera nauczycieli. Uznana za autorytet 

w tej dziedzinie, dzieli się wiedzą i doświadczeniem.

Justyna Płatek – ambasador programowania i nowych 

technologii. 

Realizatorka autorskich zajęć z wykorzystaniem nowych 

technologii i gier w edukacji. Autorka scenariuszy i realiza-

torka warsztatów edukacyjnych z zakresu programowania 

i myślenia komutacyjnego dla dzieci w wieku 6–12 lat oraz 

programu edukacyjnego pilotażu z zakresu programowania 

dla edukacji wczesnoszkolnej.

LICZĘ NA 
MATEMATYKĘ

START 
INNOWACJI
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Wojciech Kalwat – ambasador poszerzania świadomości 

historycznej.

Historyk, pedagog, popularyzator historii, obecnie redak-

tor Magazynu Historycznego „Mówią wieki”. Zajmuje się hi-

storią Polski XVIII i XIX w. oraz edukacją historyczną. Autor 

około 90 prac i artykułów o charakterze naukowym i popu-

larnonaukowym.

Dr hab. Agnieszka Frączek – ambasador promocji czytel-

nictwa.

Doktor habilitowany językoznawstwa, germanistka, leksy-

kograf. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. W książ-

kach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej 

polszczyźnie. Jest laureatką Nagrody Edukacja 2008, wyróż-

nienia IBBY Duży Dong – Dziecięcy Bestseller Roku, nominacji 

do Nagrody Zielonej Gąski, przyznawanej przez Fundację 

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Nagrody im. 

Marii Weryho-Radziwiłłowicz za całokształt twórczości.

POCZYTAM
TOBIE

MÓJ ŚWIAT
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ROZWIŃ Z  NA MI  SKRZY DŁA

CHCESZ DOSKONALIĆ 
UMIEJĘTNOŚCI? 
ZRÓB TO Z NAMI!

liczę na matematykę
rozwój edukacji matematycznej

start innowacji
programowanie 

i nowe technologie

poczytam tobiepromocja czytelnictwa

mój świat
podróże i poszerzanie świadomości historycznej

KONFERENCJE

E-KONFERENCJE
E-SZKOLENIA

NEWSLETTERY
Z DODATKOWYMI

MATERIAŁAMI

AKCJE
MARKETINGOWE

KONKURSY

AMBASADORZY
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ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE STACJONARNE, 
PODCZAS KTÓRYCH POMOŻEMY CI:

DODATKOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

E-SPOTKANIA

 rozwinąć kwalifikacje, umiejętności i kompetencje;

 poszerzyć wiedzę i wymienić się doświadczeniami z innymi nauczycielami;

 spotkać eksperta z danej dziedziny edukacji, który podzieli się z Tobą swoim 

 doświadczeniem i cennymi wskazówkami;

 otrzymać certyfikat uczestnictwa;

 miło i efektywnie spędzić czas w twórczej, inspirującej atmosferze, wśród 

 ludzi, dla których najważniejsza jest pasja!

Od lat badamy potrzeby nauczycieli i wspieramy ich w codziennej pracy. Dlatego 

we współpracy z ambasadorami przygotowujemy:

 dodatkowe scenariusze lekcji, które pomogą Ci przekazać nawet najtrudniejszy 

 temat w przystępny sposób;

 dodatkowe karty pracy, gry edukacyjne, krzyżówki i łamigłówki;

 niezwykłe materiały edukacyjne polecane przez naszych ambasadorów;

 konkursy dla nauczycieli, klas oraz całych szkół z atrakcyjnymi nagrodami!

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, konferencjach i szkoleniach 

online organizowanych na najwyższym poziomie merytorycznym. Wygodnie, 

w dowolnym miejscu i bez konieczności dojazdu.

 Przybliżamy cykle edukacyjne dla uczniów klas 1–3.

 Przedstawiamy praktyczne rozwiązania metodyczne.

 Pokazujemy, jak efektywnie pracować z przygotowanymi materiałami.

 Prezentujemy najlepsze metody pracy na zajęciach z uczniami.

wwnwnwnwnieiie ppracować z pprzrzygygotowwo anymi materiałami.

eee metody ppracycy nnaa zazajęjęciciach z uczniami.
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UCZENIE SIĘ W FORMIE POSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ 
SYTUACJI PROBLEMOWYCH, A NIE OTRZYMYWANIA 
GOTOWYCH ODPOWIEDZI. ZDOBYWANIE WIEDZY 
PRZEZ DZIAŁANIE I DOŚWIADCZANIE.

12

KONCEPCJA CYKLU

POZNAJ NASZ POMYSŁ 
NA SZKOŁĘ!
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  Rozwija samodzielność i kreatywność uczniów przez 

zastosowanie najbardziej efektywnych i przyjaznych dzie-

ciom strategii uczenia się.

  Kładzie nacisk na rozwój umiejętności społecznych, bo to 

m.in. one gwarantują sukces nie tylko w szkole, ale i w życiu.

  Zapewnia skuteczną naukę i trening czytania dostoso-

wane do możliwości dzieci 7-letnich, które odbyły roczne 

przygotowanie przedszkolne. Trzy poziomy tekstów (każdy 

zbudowany z określonego zasobu liter) i oswajanie z zapi-

sem kaligraficznym zapewnią pełną indywidualizację proce-

su nauczania.

  Zapewnia różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne oraz 

atrakcyjne zadania rozwijające percepcję słuchową i wzro-

kową, które przyczynią się do sukcesów dziecka m.in. w na-

uce pisania. 

  Umożliwia naukę matematyki zgodnie z metodą opraco-

waną przez prof. Jadwigę Hanisz, co nie tylko gwarantuje 

rzetelne techniki i rozwiązania metodyczne, ale także daje 

szansę na to, że uczniowie uwierzą w swoje matematyczne 

umiejętności i zrozumieją, że matematyka to fascynująca 

przygoda!

CO WYRÓŻNIA SZKOLNYCH 
PRZYJACIÓŁ? TO WYJĄTKOWY CYKL, 
PONIEWAŻ: 

„MUSIMY 
UCZYĆ DZIECI, 
JAK MYŚLEĆ, 
A NIE CO 
MYŚLEĆ”.

Autorki treści polonistycznych, przyrodniczych 

i etycznych:

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka 

Autorki treści matematycznych:

Prof. Jadwiga Hanisz, Aniela Chankowska, Kamila Łyczek

Margaret Mead
antropolog kultury
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ELE ME NT Y SKŁ A D O WE C Y KLU

POMYSŁOWOŚĆ DZIECI 
NIE ZNA GRANIC!

Podręczniki umożliwiają realizację treści z zakresu 

edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej 

z elementami edukacji muzycznej i plastycznej. Auto-

rzy podręczników zadbali o taki dobór treści, strategii, 

metod i technik nauczania, który zapewni pierwszakom 

niezapomnianą przygodę!

  Niezwykle bogaty materiał ilustracyjny – realistyczne,

piękne, wyraziste zdjęcia i ilustracje spełniają różno-

rodne funkcje dydaktyczne.

Szkolni Przyjaciele to wyjątkowy cykl składający się z czterech części 

podręcznika i kart ćwiczeń umożliwiających odkrywanie fascynującego 

świata nauki i wiedzy.

PODRĘCZNIKI 
4 CZĘŚCI

KARTY ĆWICZEŃ
4 CZĘŚCI

Karty ćwiczeń to bogactwo i różnorodność pomysłów 

na pracę z uczniami:

  ćwiczenia umiejętności pisania, których celem jest 

m.in. rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;

  ćwiczenia sprawdzające umiejętność czytania ze 

zrozumieniem;

  ćwiczenia utrwalające wiadomości z zakresu edukacji 

przyrodniczej i społecznej;

  zadania pobudzające kreatywność, twórcze myślenie 

i wyobraźnię, rozwijające analizatory: słuchowy i wzrokowy;

  ćwiczenia utrwalające i powtórzenia materiału na 

koniec każdego miesiąca.
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Podręcznik do matematyki umożliwia naukę 

podstaw matematyki i myślenia matematycznego 

zgodnie z jedną z najbardziej efektywnych metod 

nauczania tego przedmiotu na etapie wczesno-

szkolnym, opracowaną przez prof. Jadwigę Hanisz.

  Na każdej stronie lub rozkładówce określo-

no cel zajęć opisany w pierwszej osobie liczby 

pojedynczej (np. Rozwiązuję zadania, Ćwiczę 

odejmowanie liczb) oraz uzupełniony słowami 

kluczowymi wykorzystywanymi w trakcie lekcji. 

  Zadania w matematycznych kartach ćwiczeń 

zapewniają gruntowne i rzetelne opracowanie 

treści i umiejętności wprowadzonych w pod-

ręcznikach.  

  Zadania niestandardowe oraz o podwyższo-

nym stopniu trudności uatrakcyjnią lekcje ma-

tematyki. 

  Dodatkowe ćwiczenia umieszczone na koń-

cu kart umożliwiają indywidualizację procesu 

nauczania.

MATEMATYKA
PODRĘCZNIK 
2 CZĘŚCI

KA
IK 

ę 

MATEMATYKA
KARTY ĆWICZEŃ 
2 CZĘŚCI
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Materiały, które wzbogacą Twoje 

zajęcia:

 poradniki nauczyciela (4 części);

 nowe plansze demonstracyjne

 – lekcje wielkiego formatu 

 z elementami aktywizującymi,

 pakowane w teczce;

 płyta „Pomysł na piosenki”;

 multibook „Szkolni Przyjaciele”;

 przestrzenne pomoce dydaktyczne 

 – zegar, kalendarz, termometr 

 i kalendarz pogody;

 plansze interaktywne;

 dostęp do Klubu Nauczyciela 

 na Uczę.pl.

MAT ERIA ŁY METO DYCZNE

DZIĘKI BOGATEJ OBUDOWIE METODYCZNEJ
LEKCJE BĘDĄ NIEZWYKŁE.

POMYSŁ NA 
NIEZWYKŁE
LEKCJE
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CHCESZ WPROWADZIĆ DZIECI 
W ŚWIAT SZKOŁY?

Bądź zawsze doskonale przygotowany/przygotowana do zajęć, 

poznaj najlepsze metody stosowane w edukacji wczesnoszkol-

nej i zdobądź uznanie przełożonych oraz rodziców! Dołącz 

do Klubu Nauczyciela Uczę.pl i korzystaj z profesjonalnych, 

aktualizowanych na bieżąco materiałów.

CO MAMY DLA CIEBIE W KLUBIE 
NAUCZYCIELA NA UCZĘ.PL?

Dokumentację – rozkłady materiału, plany wynikowe, 

aktualny program edukacji wczesnoszkolnej, akty 

prawne. 

Scenariusze zajęć do każdego cyklu WSiP.

Materiały do diagnozy gotowości szkolnej.

Multimedia – ilustracje, piosenki.

Pomoce – m.in. scenariusze uroczystości szkolnych, 

zestawy ćwiczeń ortograficznych usprawniających 

pamięć i percepcję wzrokową, ćwiczeń rozwijających 

i utrwalających oraz dyktanda.

Uzyskaj dostęp do materiałów! Wejdź na Uczę.pl, zaakceptuj regulamin 

i zarejestruj się w Klubie Nauczyciela.
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MAT ERIA ŁY METO DYCZNE

PORADNIKI NAUCZYCIELA (CZ. 1–4) ZAWIERAJĄ:
rozkład tematów w podziale na tygodnie i dni;

rozkład materiału nauczania i wychowania;

 scenariusze zajęć zintegrowanych;

scenariusze lekcji z elementami gry w szachy.

NIEZBĘDNA POMOC 
W CODZIENNEJ PRACY

PORADNIK
NAUCZYCIELA
4 CZĘŚCI
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  165 scenariuszy zajęć  – jeden scena-

riusz na każdy dzień tygodnia 

  Scenariusze realizują wszystkie za-

gadnienia z zakresu edukacji:

 –  polonistycznej,

 – etycznej,

 – społecznej,

 – przyrodniczej,

 – matematycznej,

 – muzycznej,

 – plastycznej,

 – technicznej.

  Scenariusze zawierają także zaba-

wy ruchowe będące przerywnikami 

w trakcie zajęć.

  Dodatkowe teksty literackie starannie 

dobrane do tematu zajęć są wspar-

ciem w codziennej pracy nauczyciela.

DLACZEGO SCENARIUSZE 
ZAJĘĆ TO NIEOCENIONA 
POMOC DLA NAUCZYCIELA?

 DODATKOWO NAUCZYCIEL MOŻE WYKORZYSTAĆ 
SCENARIUSZE DO GRY W SZACHY ORAZ SCENARIUSZE 
DO PRZEPROWADZANIA EKSPERYMENTÓW!



AUUTORKI: Anna Noowicka, Agnnieszkazk  Wiśniewskas

© Copyright by Wydaawnicttwa Szkolne i Pedagogiczne 2017752

SSzkolni przyjaciele | Klasa 1 SSzkoła poodstawowa 1–3

Temat dnnia 20. Dary jesieni

Zapis w dzdziennniku Słuchanie wiersza Marii Kownackiej „Grzyby” RooozmmR oowa na temat grzybów jadalnych i nieja-

dalnych oraazz ichch znaczenia Budowa grzyba Rozwiązywanie zagadedekkk ZZaZabawy polisensoryczne Powtórzenie 

wiadomoścci z eddukacji polonistycznej i środowiskowej Utrwalenie piooseoseennki „J„Jeesień” Malowanie farbami jesiennego 

krajobrazu Zaabawa na koncentrację.

MATERIAŁY I POMOCE: CD, -

, trzon, , , rurki

CELE LEKCJI

edukacji polpo onistycznej 

Przebieg zajęć:
1.

2.

3.

4.

5.

innyymi pmi pi rzzedmiotami 

6.

7.

N. -

8.

jeszcze. 

CD

P1 sP . 43 ćww. 1

P1 ss. 43 ćww. 2

P1 ss. 43 ćww. 3

P1 ss. 43 ćw. 44

P1 s. 43 ćwćw. 5
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MAT ERIA ŁY METO DYCZNE

SCENARIUSZE LEKCJI 
NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE!

Propozycja zapisu w dzienniku

Materiały i pomoce edukacyjne

Cele lekcji

Przebieg zajęć
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MAT ERIA ŁY METO DYCZNE

INSTRUKCJE DO PRZEPROWADZANIA EKSPERYMENTÓW
Ciekawość uczniów nie zna granic! Wykorzystajmy to na lekcji! Propozycje eksperymentów, 

które można przeprowadzić z dziećmi na lekcji, pomogą uatrakcyjnić zajęcia oraz wytłumaczyć 

w przystępny dla ucznia sposób niezwykłe zjawiska przyrodnicze i prawa fizyki.

PORADNIKI NAUCZYCIELA
NIEZBĘDNA POMOC W CODZIENNEJ PRACY!



UTWORY LITERACKIE

UTWORY LITERACKIE 
Dodatkowe teksty literackie wspierają promo-

cję czytelnictwa w edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciel może je wykorzystać na zajęciach 

w dowolny sposób.

SCENARIUSZE LEKCJI 
Z ELEMENTAMI GRY W SZACHY

SZACHY WPŁYWAJĄ 
NA ROZWÓJ PSYCHICZNY 
I INTELEKTUALNY DZIECKA

W Poradnikach nauczyciela zapropono-

waliśmy scenariusze zajęć zapoznające 

dzieci z grą w szachy – w każdym miesią-

cu jeden scenariusz!

  Szachy odgrywają istotną rolę w naby-

waniu i kształtowaniu wielu umiejętno-

ści wykorzystywanych przez człowieka 

w ciągu całego życia.

  Wprowadzenie elementów nauki gry 

w szachy w wieku wczesnoszkolnym 

wpływa wszechstronnie na rozwój 

uczniów.

  Dzieci uczące się grać w szachy do-

strzegają w tej grze przede wszystkim 

rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że 

uczą się i doskonalą swoje umysły.

  Grając w szachy, musimy przestrzegać 

pewnych określonych zasad i reguł. 

Każdy szachista powinien więc wyka-

zać się zdyscyplinowaniem, ale i wy-

obraźnią. 
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DIA GNOZA  U CZNIA
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KAŻDE DZIECKO JEST 
WYJĄTKOWE

PUBLIKACJA ZAWIERA KOLOROWE KARTY PRACY 
POMOCNE PODCZAS PRZEPROWADZANIA DIAGNOZY 
SZKOLNEJ NA POCZĄTKU KLASY 1.

DIAGNOZA GOTOWOŚCI 
SZKOLNEJ

Karty pracy zawierają zestawy ćwi-

czeń nawiązujących do najważniej-

szych obszarów rozwoju dziecka: 

poznawczego (przygotowanie do pi-

sania, czytania i liczenia, elementy 

wiedzy przyrodniczej) i społecznego.

Na końcu publikacji znajdują się 

arkusze do wpisania wyników dia-

gnozy ucznia, związanych zarówno 

z wykonaniem zadań w kartach pra-

cy, jak i z przebiegiem obserwacji 

przeprowadzonych przez nauczycie-

la zgodnie z wytycznymi.
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Poradnik nauczyciela

Znajdziesz tu materiały po-

mocne w interpretacji wy-

ników zadań przewidzia-

nych do wykonania przez 

dziecko w kartach pracy 

oraz wyników przeprowa-

dzonych obserwacji.

Diagnoza gotowości 

szkolnej. Karty pracy

Dzięki niej zapoznasz się 

z poziomem umiejętności 

dzieci, które właśnie roz-

poczynają naukę w szkole.

Wprowadź wyniki diagno-

zy do arkuszy pobranych 

z Uczę.pl i przeanalizuj po-

stępy uczniów!

DIAGNOZA − PORADNIK NAUCZYCIELA:
 kartoteka z punktacją do zadań, 

 schemat oceniania zadań, 

 kartoteka z punktacją do przeprowadzonych obserwacji, 

 zestaw arkuszy wyników,

 materiał dostępny w Klubie Nauczyciela na Uczę.pl.

SCHEMAT DIAGNOZY

KROK 1. KROK 2. KROK 3.
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