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Projekt nr 27    Świat nas ciągle zaskakuje. Krajobrazy Polski. Mnożenie i dzielenie w zakresie 50 

Rodzaj edukacji Zapis  

w dzienniku 

Treści programowe Materiał 

polonistyczno- 

-społeczna 

Co to znaczy być 

przedsiębiorczym? 

Rozwijanie 

pomysłowości 

poprzez literaturę 

dziecięcą. 

• utrwalenie pojęcia sylaby – budowanie z sylab nazw przedmiotów znajdujących się w domu, 

podawanie nazw przedmiotów na określoną liczbę sylab, 

• rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na podstawie tekstu Zabawa w sklep – 

wskazanie zdań prawdziwych i fałszywych, 

• dzielenie się wrażeniami z przeczytanego tekstu, wskazanie w tekście nietypowych wydarzeń 

oraz wyszukiwanie w tekście elementów humorystycznych, 

• wskazywanie różnych pomysłów na zabawę, 

• rozwijanie słownika biernego i czynnego dziecka poprzez zabawy w kategoryzowanie: 

szukanie nazwy obejmującej daną grupę przedmiotów, 

podr. polonist,- 
-społ.  
cz. 2, s. 36–38  
ćw. polonist.- 
-społ. 
cz. 3, s. 70–71  

Opisujemy zabawy– 

nazwę, przedmioty 

potrzebne do 

zabawy, miejsce oraz 

ilość dzieci w niej 

uczestniczących. 

• czytanie tekstu Nasza Zabawa w sklep z podziałem na role, czytanie ulubionych fragmentów, 

ćwiczenia głośnego czytania czystego i wyrazistego, 

• rozwijanie umiejętności opisywania zabaw  – gromadzenie słownictwa dotyczącego zabawy: 

miejsce, potrzebne przedmioty,  

• redagowanie opisów  swoich ulubionych zabaw za pomocą pytań pomocniczych 

• czytanie i wspólne uzupełnianie opisów, rozwijanie swoich opisów, wprowadzenie zasady 

pisowni rz po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w, ćwiczenia utrwalające poznane zasady, 

podr. polonist,- 
-społ.  
cz. 2, s. 36–38  
ćw. polonist.- 
-społ. 
cz. 3, s. 72–73  
 

Czy wszyscy muszą 

być tacy sami? 

Rozwijanie poczucia 

własnej wartości                   

i godności dzieci                   

w klasie. 

• wprowadzenie symbolu zajęć – czterolistnej koniczynki, rozmowa z dziećmi na temat tego, co 

znaczy czterolistna koniczynka, jakie wartości ze sobą niesie, 

• czytanie wiersza Agnieszki Frączek, Czterolistna koniczyna – rozwijanie wrażliwości dzieci na 

inność na podstawie swobodnego dzielenia się przeżyciami po przeczytaniu utworu oraz 

pytaniami kierunkowymi, 

• rozwijanie wrażliwości poetyckiej – dobieranie rymów w pary i ich przepisywanie, 

• ćwiczenia społeczne: pozytywne „wyjaśnianie” koniczynce, co to znaczy być inną, wyjątkową, 

• rozwijanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych, opisywanie, jak dzieci 

podr. polonist,- 
-społ.  
cz. 2, s. 39 
ćw. polonist.- 
-społ. 
cz. 3, s. 74–75  
 



pomagają sobie wzajemnie w klasie, 

• kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem – wypowiedzi dzieci na temat tego, 

czym się wyróżniają, jak sobie nawzajem pomagają, 

Wojtek jest większy 

od Adama... 

Stopniowanie 

przymiotnika                

w stopniu wyższym.   

• zabawy w wyszukiwanie przymiotników, którymi możemy opisać czyjś wygląd, typu: wysoki, 

młody, szczupła itd., 

• intuicyjne wprowadzenie stopniowania przymiotników, typu: wysoki, wyższy,  

• szukanie przymiotników, którymi możemy opisać poszczególne przedmioty oraz określić, 

czym się od siebie różnią, np. ta lampa jest niższa od tamtej, 

• układanie zdań z przymiotnikami w stopniu wyższym, porównywanie wielkości,  

• powtórzenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, 

podr. polonist,- 
-społ.  
cz. 2, s. 39 
ćw. polonist.- 
-społ. 
cz. 3, s. 76–77  
 
 

Czy już potrafisz? 

Podsumowanie 

wartości aktywność i 

przedsiębiorczość 

• rozwijanie swojej przedsiębiorczości i aktywności w zabawie i twórczym działaniu, 

• powtórzenie umiejętności zdobytych w ostatnich trzech projektach: określanie prawdy lub 

fałszu w zdaniach dotyczących zachowań społecznych, tworzenie wyrazów z cząstką -uję, -ują, 

pisownia wyrazów z h i rz, redagowanie opisu postaci, 

ćw. polonist.- 
-społ. 
cz. 3, s. 78–79  
 
  
 
 

matematyczno-

przyrodnicza 

Krajobrazy Polski – 

quiz. 
• utrwalenie wiadomości dotyczących poznanych krajobrazów, 

• wdrażanie do posługiwania się mapą fizyczną Polski, 

• wykorzystywanie poznanej wiedzy w praktyce, 

podr. matem.- 
-przyr. 
cz. 2, s. 40–41 
ćw. matem.- 
-przyr.  
cz. 2 s. 40  

Przemienność 

mnożenia liczb. 

Dzielenie 

odwrotnością 

mnożenia 

• utrwalenie przemienności dodawania liczb, 

• wprowadzenie przemienności mnożenia liczb, 

• doskonalenie mnożenia i dzielenia, 

• rozwiązywanie zadań tekstowych, 

podr. matem.- 
-przyr. 
cz. 2, s. 42 
ćw. matem.- 
-przyr.  
cz. 2 s. 41 

Mnożenie i dzielenie 

liczb. 
• doskonalenie techniki mnożenia i dzielenia liczb,  

• rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie, 

• doskonalenie umiejętności dzielenia liczb, 

• ilustrowanie działań na dzielenie, 

podr. matem.- 
-przyr. 
cz. 2, s. 43 
ćw. matem.-przyr.  
cz. 2 s. 42 

Powtórzenie 

materiału- zadania 

różne 

• rozwiązywanie zadań tekstowych na  mnożenie i dzielenie, 

• rozwijanie logicznego myślenia, 

• doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, 

ćw. matem.- 
-przyr.  
cz. 2 s. 44–45  

Gry i zabawy 

matematyczne 
• rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie, 

• doskonalenie umiejętności dodawania, 

• rozwijanie logicznego myślenia, 

• doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb, 

 



techniczna Środki transportu 

wodnego – składana 

łódka z papieru. 

• poznanie środków transportu wodnego i sposobów ich wykorzystywania przez człowieka, 

• rozpoznawanie środków transportu wodnego, 

• wykonanie łódki składanej z papieru; 

  

muzyczna Tempo w muzyce. • poznanie określeń muzycznego tempa: wolno, szybko, umiarkowanie, 

• rozróżnianie i nazywanie tempa w słuchanych utworach muzycznych: J. Pachelbela Canon, F. 

Chopina Walc Des-dur op; 64 no; 1 zwany minutowym oraz J. Brahmsa Taniec węgierski, 

• improwizacje ruchowe do muzyki ilustrujące domowe porządki, 

• interpretacja ruchowa utworu J. Brahmsa Taniec węgierski - Taniec sprzątaniec; 

Karta pracy nr 
24 

plastyczna Statki na morzu – 

praca techniką kolaż. 
•  wypowiadanie się na temat  środków transportu wodnego , 

• przybliżenie rodzajów jednostek pływających po morzu, 

• wykonanie pracy plastycznej techniką kolaż, 

• wykorzystywanie barwy i faktury w kompozycji na płaszczyźnie; 

   

informatyczna 
 

•  
 

wychowanie 

fizyczne 

1. Ćwiczenia                  

i próby gibkości. 

2. Toczenie przed 

sobą piłki.  

3. Rzuty do celu 

ruchomego. 

• kształtowanie gibkości dolnego odcinka kręgosłupa, 

• kształtowanie siły, 

• doskonalenie koordynacji ruchowej, 

• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole podczas wykonywania ćwiczeń, 

• wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 

 

 


