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PROJEKT 28:  W świecie informacji. Jak chronimy przyrodę? Dlaczego wypalanie łąk jest groźne? Liczenie w zakresie 1000 

Rodzaj 

edukacji 

Zapis  

w dzienniku 

Treści programowe Materiał Oczekiwane  
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Zagadki nie 

tylko o mediach 

– wprowadzenie 

dzieci w kulturę 

medialną XXI 

wieku. 

• kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez 

rozmowy na temat współczesnego świata mediów, 

nowinek technologicznych i szybkości przekazywania 

informacji, 

• redagowanie zdań na podstawie fotografii 

przedstawiających dzieci w różnych sytuacjach 

korzystania z urządzeń elektronicznych, 

• czytanie, odgadywanie i wymyślanie zagadek na temat 

mediów, wyszukiwanie rymów, układanie wierszyków 

zawierających rymy, 

• rozwijanie umiejętności językowych dzieci – 

rozwiązywanie rebusów związanych z mediami, 

• kształtowanie umiejętności wymieniania elementów po 

przecinku – zwracanie uwagi na poprawną formę zapisu, 

• rozwijanie  świadomości językowej w zakresie 

poprawności – formy typu: włączać, wyłączać, przełączać 

w zapisie i wymowie, 

podr. 

polonist.- 

-społ. 

cz. 2, s. 40–41 

ćw. polonist.- 

-społ. 

cz. 4, s. 3–5  

• potrafi współpracować w grupie i być 

jej aktywnym uczestnikiem, 

• umie z zaangażowaniem rozmawiać 

na tematy współczesnego świata 

mediów i świata cyfrowego, 

• rozwiązuje zagadki i rebusy 

dotyczące współczesnej technologii 

przekazywania informacji i rozrywki, 

• zna słownictwo obejmujące wyrazy, 

zwroty i wyrażenia charakterystyczne 

dla społeczeństwa informacyjnego, 

• potrafi wymienić różne źródła 

informacji, 

• wyszukuje potrzebne informacje z 

różnych źródeł tradycyjnych i 

nowoczesnych, 

• potrafi wykorzystać różne źródła 

informacji, by zrealizować określone 

zadanie, 

• umie wymienić wady i zalety 

współczesnych multimediów, 

szczególnie telewizji i internetu oraz 

świata gier komputerowych, 

• potrafi refleksyjnie spojrzeć na czas, 

który poświęca na korzystanie z 

multimediów, wyciąga odpowiednie 

wnioski, 

• tworzy opowiadanie dotyczące 

spędzania czasu z wykorzystaniem 

słów określających następstwo 

czasowe (typu: najpierw, potem, 

następnie), 

Umiem 

korzystać z 

mediów w 

domu i szkole – 

rozwijanie 

kompetencji 

społecznej 

dotyczącej 

właściwego 

korzystania z 

nowoczesnych 

technologii. 

•  dzielenie się dzieci doświadczeniami związanymi z 

korzystaniem z komputera i telewizji, rozmowy na temat 

zalet i wad współczesnych multimediów, 

• oglądanie, analizowanie i opowiadanie historyjki 

obrazkowej dotyczącej sytuacji dziecka, które cały swój 

czas poświęca oglądaniu telewizji lub korzystaniu z 

komputera, 

• rozwijanie umiejętności redagowania tekstów za pomocą 

słów wyrażających następstwo zdarzeń typu: następnie, 

potem, najpierw, na koniec – utrwalanie struktury 

opowiadania, 

• redagowanie opowiadania z uwzględnieniem słów 

wyrażających następstwo czasowe, 

• rozwijanie świadomości dzieci dotyczącej zagrożeń 

płynących z nadmiernego korzystania z mediów, 

podr. 

polonist.- 

-społ. 

cz. 2, s. 40–41 

ćw. polonist.- 

-społ. 

cz. 4, s. 6–7 



pokazywanie konstruktywnych rozwiązań, 

• rozwijanie umiejętności samooceny dziecka poprzez 

wypowiadanie się na temat planowania swojego czasu i 

mądrego wykorzystania czasu wolnego, 

• redaguje tekst opowiadania, w którym 

opisuje swój dzień, 

• czyta i słucha ze zrozumieniem 

krótkich informacji,  

• potrafi wyróżnić niezgodności 

pomiędzy tekstem drukowanym a 

usłyszanym, 

• potrafi czytać selektywnie – umie 

porównać dwa bardzo podobne zdania 

i zauważyć różnice, 

• przepisuje kaligraficznie tekst, 

• pisze poprawnie ortograficznie i 

interpunkcyjnie, 

• wie, kiedy piszemy wyraz nie razem, 

a kiedy osobno, potrafi zastosować 

wiedzę w praktyce, podać przykłady 

wyrazów, 

• układa zdania z rozsypanki 

wyrazowej; 

Szukamy 

informacji. 

Rozwijanie 

umiejętności 

czytania ze 

zrozumieniem 

oraz 

wyszukiwania 

potrzebnych 

wskazówek z 

otaczającego 

świata. 

• rozpoznawanie różnych typów informacji (drogowskaz, 

ogłoszenie, reklama), 

• uczenie selekcji informacji, które obecnie docierają do 

nas: określanie, co jest ważne i potrzebne oraz w jakich 

sytuacjach, a co służy jedynie przyjemności i rozrywce, 

• rozwijanie umiejętności językowych – budowanie zdań z 

rozsypanki wyrazowej z utrudnieniem (pojawienie się 

elementu zbytecznego, zakłócającego informację w 

zdaniu), 

• wprowadzenie zasady ortograficznej pisowni nie z 

czasownikami i przymiotnikami, ćwiczenia utrwalające 

wprowadzoną zasadę, 

podr. 

polonist.- 

-społ. 

cz. 2, s. 40–41 

ćw. polonist.- 

-społ. 

cz. 4, s. 8–9 

 Wiem, gdzie 

szukać 

informacji. 

Edukacja 

czytelnicza i 

medialna w 

praktyce. 

• edukacja czytelnicza i medialna – rozpoznawanie 

różnych typów nośników informacji w zależności od 

potrzeb odbiorcy, zdobywanie wiedzy na temat tego, 

skąd czerpać najlepsze informacje na określone tematy, 

• rozwijanie zdolności językowych dziecka i uważności na 

poziomie tekstu – wyszukiwanie w podobnych 

informacjach elementów je różniących,  

• kształtowanie zdolności czytania i słuchania ze 

zrozumieniem: dopasowywanie ilustracji do krótkich 

informacji prasowych, podkreślanie w tekście słów, 

którymi różni się wersja czytana od wersji słuchanej, 

• przepisywanie tekstu – ćwiczenia kaligraficzno-

ortograficzne, 

ćw. polonist.- 

-społ. 

cz. 4, s. 10–11 

Informacje, 

informacje... 

Redagujemy 

gazetę. 

• rozwijanie umiejętności dzieci związanych ze współpracą 

w grupie przy tworzeniu wspólnego projektu – 

pierwszego numeru gazetki klasowej/szkolnej/osiedlowej 

w wersji papierowej lub multimedialnej, 

• kształtowanie umiejętności redagowania krótkich tekstów 

informacyjnych, wyszukiwania zdjęć, estetycznego 

przedstawiania materiału odbiorcy,  

• tworzenie reklamy gazetki, zachęcającej odbiorców do jej 

przeczytania; 

•  
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Jak chronimy 

przyrodę? 

Dlaczego 

wypalanie łąk 

jest groźne? 

• rozpoznawanie zwierząt żyjących na łące, 

• rozpoznanie roślin występujących na łące 

• wymienianie skutków wypalania łąk, 

• wymienianie działań mających na celu ochronę przyrody, 

podr. matem.- 

-przyr. 

cz. 2, s. 46–48 

ćw. matem.- 

-przyr. 

cz. 2, s. 46 

• rozpoznaje i wymienia zwierzęta 

żyjące na łące, 

• rozpoznaje kwiaty występujące na 

łące, 

• porównuje ilustracje łąk przed i po ich 

wypalaniu, 

• wymienia skutki wypalania łąk, 

• odczytuje informacje z plakatu, 

• podaje przykłady ochrony przyrody 

przez dzieci i dorosłych, 

• odczytuje liczby dziesiątkami w 

zakresie 100, 

•  odczytuje liczby setkami w zakresie 

1000, 

• dodaje i odejmuje w zakresie 1000, 

• rozwiązuje proste zadania tekstowe, 

• przedstawia 1000 jako iloczyn 10 ·10 

·10 i 100 ·10, 

• rozwiązuje złożone zadania tekstowe 

podzielone na etapy, 

• wykonuje obliczenia pieniężne, 

• odczytuje informacje z tabeli, 

• układa zadania tekstowe do pytań i 

działań, 

• układa pytania do treści zadań; 

Rozszerzenie 

zakresu 

liczbowego do 

1000. 

• rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000, 

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 pełnymi 

dziesiątkami i setkami, 

• rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających 

wykonania jednego działania, 

podr. matem.- 

-przyr. 

cz. 2, s. 49–50 

 

Dodawanie i 

odejmowanie 

liczb w zakresie 

1000 

• czytanie liczb dziesiątkami, setkami, 

• dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000, 

• czytanie informacji z tabeli, 

• rozwiązywanie zadań tekstowych, 

• obliczenia pieniężne, 

podr. matem.- 

-przyr. 

cz. 2, s. 51 

ćw. matem.- 

-przyr. 

cz. 2, s. 47 

Dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 1000. 

• czytanie liczb dziesiątkami, setkami, 

• dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000, 

• obliczenia pieniężne, 

ćw. matem.- 

-przyr. 

cz. 2, s. 48 

 Rozwiązywanie 

zadań. 
• czytanie liczb dziesiątkami, setkami, 

• dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000, 

• rozwiązywanie zadań tekstowych złożonych, dzielenie, 

 

ćw. matem.- 

-przyr. 

cz. 2, s. 49 

Układanie i 

rozwiązywanie 

zadań 

tekstowych. 

• układanie tekstu zadania do podanego pytania lub 

działania, 

• doskonalenie umiejętności układania i rozwiązywania 

zadań tekstowych, 

• doskonalenie techniki dodawania i odejmowania liczb  w  

zakresie  1000; 

 

techniczna Zasady 

zdobywania 

wody przez 

człowieka – 

kanalizacja. 

•  poznanie sposobów wykorzystywania wody przez 

człowieka dawniej i dziś, 

• poznanie ogólnych zasad działania wodociągów – skąd 

się bierze woda w kranie, 

• wdrażanie do oszczędzania wody; 

 • wymienia sposoby wykorzystywania 

wody przez człowieka dawniej i dziś, 

• na podstawie ilustracji opowiada, 

skąd się bierze woda w kranie, 

• rozumie konieczność oszczędzania 

wody; 



m
u
zy

cz
n
a 

Pan Kreseczka i 

Pan Kropeczka, 

czyli artykulacja 

w muzyce. 

• poznanie dwóch rodzajów artykulacji w postaci kresek i 

kropek (legato, staccato), 

• słuchowe odróżnianie i nazywanie dwóch 

podstawowych rodzajów artykulacji, 

• improwizacje ruchowe oraz zabawy muzyczno-ruchowe 

do muzyki L. Bernsteina z filmu Siedmiu wspaniałych, 

• wysłuchanie piosenki Blues o mediach; 

 • potrafi słuchowo odróżnić i 

poprawnie nazwać dwa podstawowe 

rodzaje artykulacji: staccato, legato, 

• aktywnie słucha muzyki, 

• improwizuje ruchowo zgodnie z 

charakterem słuchanej muzyki, 

• wie, o czym jest piosenka Blues o 

mediach; 

p
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Stop wypalaniu 

traw! – plakat.  
• kształcenie umiejętności wypowiadania się za pomocą 

plakatu, 

• wdrażanie do umiejętnego posługiwania się kształtem, 

barwą i fakturą oraz słowem, 

• kształcenie umiejętności odbioru informacji zawartych na 

plakatach, 

  •  rozróżnia plakaty spośród innych 

dziedzin sztuki, 

• potrafi odczytać informacje zawarte 

na plakacie, 

• projektuje i wykonuje plakat na 

podany temat, 

• wypowiada się na temat swojej pracy 

i prac kolegów; 
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Narzędzie Linia 

w programie 

Paint 

• poznanie narzędzia i kształcenia umiejętności 

posługiwania się w czasie pracy z komputerem 

 • korzysta z podanego narzędzia 

w
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1. Bieganie jako 

naturalna, 

najbardziej 

korzystna i 

wszechstronna 

forma ruchu. 

2. 

Przygotowanie 

do biegów 

średniodystanso

wych. 

3. Ćwiczenia 

różne 

rozwijające 

sprawność 

fizyczną. 

• rozwijanie aktywności społecznej połączonej z 

umiejętnościami współdziałania i współżycia w zespole, 

• wdrażanie do przestrzegania norm zachowania się 

podczas zabaw, gier i ćwiczeń, 

• marszobiegi trwające co najmniej 15 minut, 

• ćwiczenie rozwijające sprawność z wykorzystaniem 

przyrządów, 

• gry i zabawy z rówieśnikami na świeżym powietrzu. 

 • rozwija wytrzymałość biegową, 

• rozwija cechy wolicjonalne, 

• potrafi dokonać pomiaru tętna, 

• potrafi utrzymać jednakowe tempo 

biegu na dłuższym dystansie, 

• dostrzega walory zdrowotne 

systematycznego biegania, 

• zna gry i zabawy ruchowe, które 

może poprowadzić z rówieśnikami 

na podwórku, 

• rozwija sprawność fizyczną, 

• rozumie znaczenie ruchu na 

świeżym powietrzu dla 

wszechstronnego rozwoju własnego 

organizmu. 

 


