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Projekt nr25 

Temat projektu: Lenistwo nie popłaca. Krajobraz nadmorski – rośliny, zwierzęta. Mierzenie długości za pomocą metra. Dzielenie 

Rodzaj 

edukacji 

Zapis 

w dzienniku 
Treści programowe Materiał 

polonistyczno- 

-społeczna 

W kuchni praca wre – 

gromadzenie 

czasowników, poprawna 

pisownia czasowników 

zakończonych na  

-uję. 

• czytanie głośne z właściwą dykcją i intonacją wiersza Agnieszki Frączek, Pewien pieróg,  

• wyszukiwanie w wierszu nazw czynności, czytanie ich szybko, wolno, cicho, głośno itp., 

• rozwijanie świata pojęć dzieci poprzez ćwiczenia w definiowanie różnych słów, praca ze 

słownikiem języka polskiego, 

• kształtowanie świadomości gramatycznej – zamiana bezokoliczników na formę czasu 

teraźniejszego z końcówką –uje, -ują, itd., 

• ćwiczenia utrwalające poznaną zasadę, dyktando wykorzystujące formy czasowników 

zakończonych na –uję, -ujesz, 

podr. polonist.- 

-społ.  

cz. 2, s. 28–29 

ćw. polionist.- 

-społ.   

cz. 3, s. 54–55  

Tyle się dzieje wokół nas 

– wprowadzenie 

czasownika na podstawie 

pytań: co robi? co się z 

nim dzieje? 

• wyszukiwanie w wierszu Agnieszki Frączek nazw czynności zgodnie z odpowiednim 

kluczem, na przykład: odszukaj wyrazy na k, odszukaj wyrazy dwusylabowe, 

• wprowadzenie czasownika na podstawie pytania: co robi? przy wykorzystaniu planszy w 

ćwiczeniach: wyszukiwanie osób zgodnie z ilustracją, wpisywanie czasowników, układanie 

pełnych zdań wykorzystujących podany czasownik, zapisywanie zdań w zeszycie, 

• rozwijanie świadomości liczby pojedynczej i mnogiej czasownika – przekształcanie form 

liczby pojedynczej na liczbę mnogą i odwrotnie, 

• wprowadzenie czasownika na podstawie pytania: co się z nim dzieje? przy wykorzystaniu 

planszy w ćwiczeniach: odszukiwanie roślin, przedmiotów, budynków itd., i określanie ich 

stanu, np. co się dzieje z drzewem? – rośnie, stoi, zieleni się, co się dzieje z autobusem? 

jedzie, stoi, trąbi itd., 

• rozwijanie aktywności dzieci – zachęcanie do opowiadania o tym, co robią w poszczególnych 

sytuacjach życia codziennego – np. jakie czynności wykonują, wstając rano do szkoły, będąc 

na boisku, w domu itd., 

 

 

podr. polonist.- 

-społ.  

cz. 2, s. 28–29 

ćw. polonist.- 

-społ.   

cz. 3, s. 56–57 



Nie warto tracić czasu – 

czytanie komiksu o 

wynalezieniu lekarstwa 

na nudę. 

• rozwijanie aktywności dzieci poprzez wspólne zastanawianie się, jak sobie radzić ze stanami 

nudy i lenistwa, objaśnianie, czym jest lenistwo, 

• praca z idiomami – wyróżnianie powiedzeń, które wiążą się z nudą i lenistwem, a które z 

aktywnością i działaniem, 

• czytanie komiksu Tomasza Leśniaka i Rafała Skarżyńskiego, Tymek i Mistrz pomagają 

królewiczowi, 

• rozwijanie umiejętności rozmawiania na temat przeczytanego komiksu: co mi się podobało, 

czego nie rozumiem, co było śmieszne, a co jest na serio itd., 

• ćwiczenia redakcyjne – uzupełnianie dialogów, pisanie po przecinku zgodnie z poleceniem, 

• rozwijanie świadomości ortograficznej dziecka: pisownia wyrazów z ó niewymiennym, 

przypomnienie zasad pisowni z ó, układanie zdań do zeszytu z wyrazami z ó niewymiennym, 

powtarzanie wyrazów z pamięci, 

podr. polonist.- 

-społ.  

cz. 2, s. 30–31 

ćw. polonist.- 

-społ.   

cz. 3, s. 58–59 

Jak możemy spędzać 

wolny czas? Tworzenie 

krótkich opowiadań 

zawierających wiele 

czasowników.   

• ćwiczenia redakcyjne – zapisywanie swoich planów spędzania wolnego czasu tak, aby się nie 

nudzić z użyciem wielu czasowników, 

• rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie prawidłowej oceny sytuacji – redagowanie rad dla 

dzieci, które znalazły się w jakimś kłopocie, 

podr. polonist.-społ.  

cz. 2, s. 30–31 

ćw. polonist.-społ.   

cz. 3, s. 60–61 

Nasza aktywność: 

czytamy różne komiksy    

i tworzymy swój własny 

komiks.  

• samodzielne tworzenie komiksu według własnego pomysłu – przenoszenie na formę 

obrazkowo-tekstową znanej baśni lub opowiadania lub tworzenie całkowicie samodzielnego 

tekstu; 

 

Tradycje i zwyczaje 

świąteczne. 
• przybliżenie tradycji i zwyczajów świątecznych 

• współpraca między członkami rodziny 

• kultywowanie tradycji w rodzinie 

 

matematyczno- 

 -przyrodnicza 

Krajobraz nadmorski. • wskazywanie charakterystycznych elementów krajobrazu nadmorskiego, 

• wskazywanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla tego krajobrazu, 

• przybliżenie różnic pomiędzy krajobrazem nadmorskim a nizinnym, 

podr. matem.--przyr.  

cz. 2, s. 32–33 

ćw. matem.-przyr.    

cz. 2, s. 32  

Mierzenie za pomocą 

linijki. 

 

• wykonywanie pomiarów za pomocą linijki, 

• odczytywanie i zapisywanie wyników pomiaru w centymetrach – cm, 

podr. matem.--przyr.  

cz. 2, s. 34 

Wprowadzenie metra 

jako jednostki pomiaru. 
• wprowadzenie metra jako jednostki miary i jego zapisu skrótowego – m, 

• wykonywanie pomiarów za pomocą metra krawieckiego i stolarskiego, 

• zapisywanie wyników pomiaru, 

• porównywanie wyników pomiaru, 

• rozwijanie logicznego myślenia, 

ćw. matem.- 

-przyr.    

cz. 2, s. 33 

 



Dzielenie w zakresie 30 • doskonalenie techniki mnożenia i dzielenia, 

• rozwiązywanie zadań tekstowych, 

• układanie zadań do ilustracji, 

podr. matem.--przyr.  

cz. 2, s. 35 

 

Mnożenie i dzielenie                  

w zakresie 30 
• doskonalenie techniki mnożenia i dzielenia, 

• rozwiązywanie zadań tekstowych, 

• układanie zadań tekstowych do ilustracji, 

• dopełnianie parzystej liczby do 10, 

 ćw. matem.-przyr.    

cz. 2, s. 34–35 

Układanie                                    

i rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

• układanie zadań tekstowych do podanych działań i sytuacji, 

• rozwiązywanie zadań tekstowych, 

• doskonalenie techniki liczenia w poznanym zakresie liczbowym; 

 

 

techniczne 

1.Ciasteczka z masy 

solnej. 

2. Stroik wielkanocny.  

• przybliżenie pracy cukiernika, 

• planowanie kolejnych czynności , 

• przygotowanie masy solnej zgodnie z podanym przepisem, 

• formowanie ciasteczek i nadawanie im pożądanych kształtów, 

• ozdabianie ciasteczek według własnego pomysłu, 

• dbanie o ład i porządek w miejscu pracy; 

 

muzyczna 

 

 

Wprowadzenie pauzy 

ćwierćnutowej. Nauka 

piosenki Ciasteczkowa 

poleczka. 

• poznanie znaczenia słowa pauza, 

• realizacja pauzy ćwierćnutowej w ćwiczeniach muzyczno-ruchowych, 

• nauka piosenki Ciasteczkowa poleczka; 

 

plastyczna 

Wycinanki kurpiowskie. • przybliżenie kurpiowskiej kultury ludowej, 

• wypowiadanie się na temat placówek kulturalnych – izb rzemieślniczych, domów kultury, 

• wykonanie wycinanek na wzór wycinanek kurpiowskich, 

• bezpieczne posługiwanie się nożyczkami; 

 

informatyczna 
Krajobraz nadmorski   

w programie Paint. 
• doskonalenie umiejętności wybierania odpowiedniego narzędzia  

wychowanie 

fizyczne 

 

1. Ćwiczenia 

równoważne z różnymi 

przyborami.  

2. Zabawy i ćwiczenia 

podwórkowe.  

3. Ćwiczenia i zabawy  z 

przyborem nietypowym. 

• kształtowanie zdolności równowagi, 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się nietypowymi przyborami, 

• rozwijanie zręczności manualnej w czasie ćwiczeń równoważnych, 

• doskonalenie celności, 

• kształtowanie wyobraźni, 

• wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 

 

 



4. Tor przeszkód                    

w terenie. 

Projekt nr 26 

Temat projektu: Odwaga na co dzień. Krajobraz górski – rośliny, zwierzęta. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Zadania różne 

polonistyczno- 

-społeczna 

Odwaga to bardzo 

poważna sprawa... 

Rozwijanie umiejętności 

czytania ze 

zrozumieniem. 

•  podawanie przykładów odwagi znanych z życia i przekazów kultury, 

• czytanie tekstu o odwadze na co dzień – Barbara Stenka, Oj, Hela! (fragment rozdziału 

Pesteczka), wyróżnianie bohaterów, omówienie kolejności zdarzeń,  

• rozwijanie umiejętności uważnego czytania i wyciągania wniosków z przeczytanego tekstu, 

• budowanie słownika dziecka – wyszukiwanie słów bliskoznacznych, definiowanie idiomów 

występujących w tekście, układanie z nimi zdań, 

• ćwiczenia ortograficzne – pisownia imion żeńskich i męskich z H,  

podr. polonist.--społ.  

cz.2, s. 32–33 

ćw. polonist.--społ.  

cz. 3, s. 62–63  

Jak na co dzień dbać                 

o honor? Poznawanie    

zasad ortograficznych 

dotyczących pisowni h. 

• czytanie tekstu Pesteczka z podziałem na role, oddawanie głosem nastroju w utworze, 

• rozwijanie umiejętności porządkowania zdarzeń na podstawie przeczytanego tekstu, 

• ćwiczenia w sprawnym przepisywaniu tekstu – zwrócenie szczególnej uwagi na formę i 

poprawność ortograficzno-interpunkcyjną, 

• rozwijanie świadomości społecznej dziecka – gromadzenie przykładów zachowań, które są 

honorowe i można je nazwać odwagą na co dzień, 

• poznawanie słów, w których piszemy h, pisanie dyktanda ortograficznego, które zawiera 

wyrazy z h, 

podr. polonist.--społ.  

cz.2, s. 32–33 

ćw. polonist.--społ.  

cz. 3, s. 64–65 

 

Opisujemy wygląd 

postaci – gromadzimy 

potrzebne informacje             

i piszemy krótkie opisy. 

• rozmowa z dziećmi na temat różnych sytuacji, kiedy ktoś wobec drugiej osoby wykorzystuje 

przemoc, nazywanie swoich uczuć i emocji w takich momentach, 

• czytanie fragmentu książki Patrycji Zarawskiej, Asy z naszej klasy, rozmowa na temat 

„starszych kolegów” oraz sposobu, w jaki chłopcy (Maciek, Kuba i Julek) sobie poradzili w 

trudnej dla nich sytuacji, 

• wprowadzenie w tematykę opisu postaci – gromadzenie słownictwa, opisującego wygląd 

poszczególnych części ciała i elementów ubioru (włosy, oczy, ubrania, buty itd.), 

• ćwiczenia redakcyjne wprowadzające do całościowego opisu wyglądu – uzupełnianie 

brakujących informacji w opisie, opisywanie wybranych elementów, 

• tworzenie przez dziecko własnego opisu postaci na podstawie ćwiczeń przygotowawczych                

i słów pomocniczych, 

podr. polonist.--społ.  

cz. 2, s. 34–35 

ćw. polonist.--społ.  

cz. 3, s. 66–67 

matematyczno- 

 -przyrodnicza 

Krajobraz górski. • poznaje charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego, 

• poznaje rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla tego krajobrazu, 

• przybliżenie różnic pomiędzy krajobrazem górskim a nizinnym, 

podr. matem.--przyr. 

cz. 2, s. 36–37  

ćw. matem.--przyr.cz. 2, s. 36 

Dodawanie liczb 

dwucyfrowych w 
•  doskonalenie techniki dodawania liczb w zakresie 60, 

• dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 60 typu 21+30=, 

podr. matem.- 

-przyr.   



zakresie 60 typu            

21 + 30 = 30 + 21. 
• rozwiązywanie zadań tekstowych, cz. 2, s. 38  

 

 

Dodawanie liczb 

dwucyfrowych w 

zakresie 60 typu  21+30=    

• doskonalenie techniki dodawania liczb w zakresie 100, 

• dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 60 typu 21+30=, 

• rozwiązywanie zadań tekstowych, 

ćw. matem.- 

-przyr. 

cz. 2, s. 37 

Odejmowanie liczb 

dwucyfrowych w 

zakresie100 typu           

48 - 18=, 96 – 50, 80 -24=. 

•  doskonalenie odejmowania liczb w zakresie 100, 

• odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100 typu 48 – 18=, 80 – 24, 96 – 50, 

• wdrażanie do umiejętności wyciągania wniosków, 

• rozwiązywanie zadań tekstowych, 

podr. matem.--przyr. 

cz. 2, s. 39 

ćw. matem.--przyr. 

cz. 2, s. 38 

muzyczna 

 

 

Kwiecień, plecień, 

poprzeplata, trochę 

zimy, trochę lata czyli 

dynamika w muzyce. 

• poznanie rodzajów dynamiki forte i piano, 

• rozróżnianie słuchowe dynamiki, 

• wysłuchanie utworu P. Czajkowskiego Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów, 

 

 

plastyczna 

Prezentacja kultury 

góralskiej i piękna 

polskich gór. 

 

• przybliżenie kultury góralskiej – strojów, instrumentów muzycznych, tańców i piosenek,   

• przybliżenie cech krajobrazu górskiego i górskiej architektury, 

• wykonanie pracy plastycznej na podany temat, 

• posługiwanie się kształtem, barwą i fakturą na płaszczyźnie; 

 

wychowanie 

fizyczne 

 

1. Skok w dal z miejsca. 

2. Doskonalenie 

umiejętności kozłowania 

piłką.  

• kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, 

• wyrabianie orientacji przestrzennej, 

• doskonalenie umiejętności skoku w dal z miejsca, 

• doskonalenie umiejętności kozłowania piłką 

• wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 

 

 


