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Kilka słów o planowaniu zgodnym z nową podstawą 

programową i nową reformą 

Co trzeba uwzględnić, by dobrze planować zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami? 

Język polski należy zrealizować na co najmniej 510 godzinach w trzyletnim cyklu kształcenia. 

510 : 3 lata  = około 170 godzin na klasę 

Przy planowaniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 32 tygodnie dzielimy 510 przez 32 tygodnie, 

co daje 16 godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia. Można to zrealizować w taki sposób, by w 

dwóch klasach było 5 godzin, a w jednej 6, co łącznie daje 16. 

 

 

 

Propozycja monitorowania liczby godzin obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z języka polskiego w klasie 4 

 
 

semestr I 
17 tygodni 

semestr II 
15 tygodni 

 
 

 
 

dział  
tematyczny 

5 godzin w tygodniu 
(6 godzin w tygodniu) 

dział 
tematyczny 

5 godzin w tygodniu 
(6 godzin w tygodniu) 

 
 

 I 13 (16) VII 14 (17)  

 II 14 (17) VIII 13 (16)  

 III 13 (16) IX 14 (18)  

 IV 10 (13) X 12 (14)  

 V 11 (13) XI 10 (13)  

 VI 12 (15)    

 
 

Nasze  
lektury 

12 (12) 
Nasze 
lektury 

12 (12)  

 Łącznie 85 (102) Łącznie 75 (90)  

 
 
 

Razem 
w ciągu 

roku 

160  godzin realizacji podstawy programowej 
(192 godziny realizacji podstawy programowej) 

 
 

 

 

510 – 160  = 350 godzin do zrealizowania w klasach 5 i 6 

510 – 192 = 318 godzin do zrealizowania w klasach 5 i 6
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Semestr I 
realizacja pięciu godzin w tygodniu x 17 tygodni – 85 godzin dydaktycznych 

realizacja sześciu godzin w tygodniu x 17 tygodni – 102 godziny dydaktyczne 
 

 

dział 
tematyczny lp podrozdział 
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treści nauczania 

oczekiwane umiejętności ucznia 
realizacja 
podstawy 
programo-

wej 
wynikające z podstawy programowej 

propozycje 
indywidualizacji 

 

I 
 

Miło mi 
cię 

poznać! 
 

(13 godzin) 
+3 godziny 

1 
Jak się 

nazywasz? 
2 
+1 

 powitanie klasy, krótka prezentacja 
każdego dziecka, 

 zabawa wprowadzająca w tematykę 
dotyczącą imion, 

 czytanie ze zrozumieniem tekstów o 
imionach Anna i Stanisław, 

 rozmowa na temat imion, ich 
popularności lub oryginalności, 

 wyszukiwanie najpopularniejszych 
imion, 

 zapisywanie imion wielką literą, 
 określanie wersji oficjalnej i 

nieoficjalnej imienia, użycie różnych 
ich wersji w zależności od sytuacji, 

 przezwiska i pseudonimy, 

 uczeń: 
 potrafi krótko się przedstawić,  
 czyta krótki tekst i odpowiada na pytania do 

tekstu, 
 potrafi wyszukać potrzebną informację w 

tekście, 
 zna popularne imiona męskie i żeńskie, 
 potrafi wyszukać w internecie 

najpopularniejsze imiona, 
 umie podać kilka wersji swojego imienia i 

innych imion, 
 rozróżnia oficjalne i nieoficjalne wersje 

imion, 
 wie, co to jest przezwisko i co to jest 

pseudonim, 
 zapisuje imiona i nazwiska wielką literą, 

 uczeń zdolny: 
potrafi przygotować 
ciekawą 
prezentację na 
temat imion, 
korzystając z 
dostępnych źródeł, 
w tym 
internetowych, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: słucha 
tekstu o imionach 
czytanego na głos,  

I.1.1 
I.1.4 
I.1.6 
I.2 

III.1.2 
III.2.5d 

 

2 
Przyglądamy się 
innym i... sobie 

2 

 czytanie wierszy: Pytalski Jana 
Brzechwy i Zoologiczny talent Igora 
Sikiryckiego,  

 wyszukiwanie w tekstach wierszy i 
samodzielne tworzenie porównań z 
nazwami zwierząt, 

 czyta wiersze polskich poetów i wypowiada się 
na ich temat, 

 potrafi odszukać w tekście porównania, 
 wie, jak się tworzy porównania,  
 potrafi podać kilka porównań z nazwami 

zwierząt, 

 uczeń zdolny: 
recytuje wiersze z 
pamięci, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: bierze 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 
I.1.6 
I.1.8 
1.3.5 
II.2.1 
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 zorganizowanie w klasie zabawy 
pantomimicznej  Jak mnie widzisz? 

(portretowanie za pomocą gestów) 
 wspólne oglądanie portretów 

malarskich dwóch dziewczynek 
(portretowanie za pomocą sztuk 
plastycznych), 

 uczestniczy w zabawie dramowej i potrafi 
portretować za pomocą gestu, 

 ogląda obrazy i stara się odnaleźć na nich 
elementy, o które pyta nauczyciel, 

 wyszukuje na obrazach cech wspólnych i 
różniących obydwa portrety, 

udział w pracy z 
portretami 
malarskimi przy 
stosowaniu pytań 
pomocniczych, 

II.2.4 
II.2.11 
II.3.1 
III.1.9 
III.1.10 

3 
Przedstawiamy 
siebie i innych 

1 

 analiza scenek związanych z 
przedstawianiem się, 

 przedstawianie się w różnych 
sytuacjach, 

 różne sytuacje przedstawiania się, 
 rozwijanie umiejętności prawidłowego 

przedstawiania się w różnych 
sytuacjach, 

 zabawy w tworzenie prostych scenek 
sytuacyjnych utrwalających 
prawidłowe (grzeczne) przedstawianie 
siebie i innych, 

 uczestniczy w zabawach związanych z 
przedstawianiem się i wchodzi w różne role w 
scenkach z tym zwianych, 

 rozumie różnicę w przedstawianiu się 
rówieśnikom i osobom dorosłym,  

 zna różne formy przedstawiania się i potrafi 
naprzemiennie je stosować, 

 umie przedstawiać siebie i innych zgodnie 
z obowiązującymi zasadami, 

 potrafi wczuć się w sytuację osoby, która 
potrzebuje wsparcia w pierwszym kontakcie – 
stara się wychodzić do niej, kieruje się 
życzliwością  i szacunkiem,  

 uczeń zdolny: 
samodzielnie 
organizuje pracę 
grupy związaną z 
przedstawianiem 
się, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrzebuje 
dodatkowego 
wsparcie w pracy 
nad scenkami 
dotyczącymi 
przedstawiania się, 

I.1.1 
I.1.3 
I.1.7 
1.3.5 
III.1.2 
III.1.4 
III.1.8 

 

4 
Piszemy o sobie 

i dla siebie 
2 
+1 

 czytanie fragmentu pamiętnika 
Krzysztofa Pączka droga do sławy 
Anny Onichimowskiej, 

 wprowadzenie pojęcia narratora, 
 rozmowa na temat pisania 

pamiętników, ich wartości dla 
piszącego, 

 czytanie fragmentu książki Jacqueline 
Wilson Podwójna rola, 

 opisywanie przez porównanie dwóch 
bohaterów, 

 głośnie czytanie wyróżnionego i 
istotnego dla całości tekstu fragmentu, 

 definicja akapitu, 
 ćwiczenia słownikowe dotyczące 

zastępowania popularnego słowa fajny 
innymi wyrazami, 

 potrafi przeczytać fragment pamiętnika i 
rozmawiać na temat przeczytanego tekstu, 

 włącza się w dyskusję na temat bycia 
sławnym i dążenia do sukcesu, 

 umie wskazać, czym różni się pamiętnik od 
innego tekstu (zapisy dat, opis życia bohatera 
podzielony na etapy czasowe) 

 odróżnia autora od narratora, 
 potrafi wskazać bohatera omawianego 

utworu, 
 potrafi wyróżnić w tekście fragmenty, które są 

pisane w formie pamiętnika, 
 umie wskazać akapit i wyjaśnić, po co są 

akapity, 
 rozumie, że w tekście nie powinny pojawiać 

się zbyt często te same wyrazy, potrafi dobrać 
inne określenie, 

 uczeń zdolny: 
prowadzi pamiętnik 
przez określony 
czas, potrafi 
założyć blog i tam 
prowadzić swój 
pamiętnik, opisując 
wydarzenia z 
codziennego życia 
oraz swoje 
przemyślenia, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
przeczytanie na 
głos tekstu – uczeń 
czyta jedynie 
wybrany fragment, 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.3  
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 

II.2.10 
II.3.1 
III.1.1 
III.1.5 
III.1.9 

5 
Głoski, litery, 

alfabet 
2 

 wprowadzenie pojęcia głoski i litery, 
 analiza wyrazów o takiej samej i 

 wie, że głoska to najmniejszy dźwięk mowy, a 
litera to najmniejsza cząstka tekstu pisanego, 

 uczeń zdolny: 
głoskuje 

I.2 
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różnej liczbie głosek i liter (dwuznaki), 
 alfabet a litera, poznawanie kolejności 

liter w alfabecie, 
 porządkowanie wyrazów, tytułów 

książek, imion i innych w kolejności 
alfabetycznej, 

 poznanie i ćwiczenie zasady układania 
alfabetycznego wyrazów 
rozpoczynających się od tej samej 
litery, 

 wyróżnia w wyrazach głoski i litery, 
 potrafi wskazać wyrazy, w których liczba 

głosek i liter jest taka sama lub różna, 
 zna kolejność liter w polskim alfabecie, 
 potrafi uporządkować wyrazy w kolejności 

alfabetycznej, 
 potrafi określić kolejność alfabetyczną 

wyrazów, które zaczynają się na tę samą 
literę, dwie takie same pierwsze litery itd., 

trudniejsze wyrazy, 
 uczeń z 

trudnościami w 
nauce: wyróżnia 
głoski i litery w 
prostych wyrazach, 

6 
Zanim powiesz 

„Dobrze cię 
znam”! 

2 

 rozmowa o tym, jak patrzymy na 
innych ludzi, kolegów i koleżanki w 
klasie, ile o nich wiemy, a ile nie 
wiemy, 

 dyskusja o najgorszych uczniach w 
szkole i klasie – dlaczego tak się 
zachowują, skąd biorą się ich złe 
oceny lub nieodpowiednie 
zachowanie, 

 wspólne czytanie w klasie i analiza 
tekstu Jaka jest Justyna? Anny 
Kamieńskiej, 

 wspólne analizowanie sytuacji 
Justyny, rozmowa o tym, gdzie można 
zwrócić się o pomoc, gdy jest nam 
ciężko, 

 potrafi wypowiedzieć się na określony temat i 
podjąć dyskusję z innymi dziećmi na temat 
tego, jak patrzymy na innych ludzi, również 
kolegów i koleżanki w klasie, 

 czyta ze zrozumieniem fragment książki lub 
słucha uważnie tekstu czytanego przez 
nauczyciela, 

 analizuje tekst wspólnie z nauczycielem i go 
komentuje, wyciąga wnioski, 

 umie wskazać osoby, do których można się 
zwrócić o pomoc w razie problemów, które 
napotyka w szkole i w domu, 

 uczeń zdolny: 
chętnie uczestniczy 
w dyskusji oraz 
inicjuje kolejne 
tematy, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
wypowiedzieć się 
na określony 
temat, ale przy 
pomocy pytań 
dodatkowych 
nauczyciela, 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.3  
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.10 
II.3.1 
III.1.8 
III.1.9 

 

7 

Samogłoski, 
spółgłoski, 

sylaby, akcent 
wyrazowy 

2 
+1 

 dzielenie wyrazów na głoski, 
porównywanie długości wyrazów ze 
względu na liczbę głosek i liter, 

 wyróżnianie samogłosek i spółgłosek, 
 wprowadzenie pojęcia sylaby, 

znaczenie samogłoski jako ośrodka 
sylaby, 

 dzielenie wyrazów na sylaby, 
 określenie roli „i” w sylabie, 
 przeliczanie liter, głosek i sylab w 

wyrazach, 
 wprowadzenie podstawowych 

informacji o akcencie wyrazowym, 
 ćwiczenia w wymawianiu sylab i 

wyrazów przy użyciu lusterka, 
 czytanie z różnym tempem i 

 potrafi policzyć, ile głosek i liter jest w wyrazie, 
porównuje wyrazy i określa, który z nich jest 
dłuższy, który krótszy, 

 rozróżnia samogłoski i spółgłoski, 
 umie dzielić wyrazy na sylaby, wie, kiedy 

głoska „i” tworzy sylabę, wie, na którą 
sylabę od końca pada najczęściej akcent 
wyrazowy, 

 potrafi podzielić na sylaby wyszczególnione 
wyrazy na dwa sposoby, 

 wie, jaką funkcję pełni „i” w sylabie, jeśli stoi 
przed inną samogłoską, a jaką, gdy stoi przed 
spółgłoską lub na końcu wyrazu, 

 wykonuje ćwiczenia przy użyciu lusterka, by 
lepiej zrozumieć, jak powstają głoski i wyrazy, 
ćwiczy artykulację wyrazów i zdań, 

 uczeń zdolny: 
potrafi analizować 
fonetycznie 
trudniejsze wyrazy, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: wykonuje 
ćwiczenia 
fonetyczne przy 
pomocy 
nauczyciela, potrafi 
wykonać proste 
zadania 
wyróżniania sylab, 
głosek i określania 
liczby liter, potrafi 
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poziomem głośności poprawiające 
artykulację i płynność wymowy, 

 kartkówka gramatyczna z fonetyki, 

 czyta wierszyki zgodnie z instrukcją – głośno, 
cicho, wolno, szybko, 

 opanował podstawowe umiejętności z fonetyki 
i potrafi wykorzystać je w praktycznych 
ćwiczeniach, 

układać 
alfabetycznie  
słowa, 

 

II 
 

Nasze 
rozmowy 

 
(14 godzin) 

+3 godziny 

1 

Nie tylko słowa 
znaczą. Gesty, 
wyraz twarzy, 

intonacja 

2 

 dyskusja o tym, czym jest dobra, miła 
rozmowa, ile zależy od odpowiedniej 
atmosfery budowanej nie tylko 
słowami, lecz również gestami i 
naszym zachowaniem, 

 kształtowanie umiejętności nazywania 
emocji na podstawie gestów i 
zachowania, 

 uczenie prawidłowego odczytywania i 
używania emotikonów jako symboli 
naszych emocji, 

 przekazywanie różnych komunikatów 
ze zmienioną intonacją – 
uświadamianie dzieciom, jak zmienia 
się sens wypowiedzi w zależności od 
intonacji, 

 próby świadomego podejmowania 
rozmowy ze zwróceniem uwagi na 
odpowiednie gesty, wyraz twarzy i 
intonację, 

 potrafi wyróżniać atmosferę rozmowy na 
podstawie wypowiadanych słów, gestów i 
postawy ciała, 

 zna nazwy podstawowych emocji i uczuć, 
 potrafi odczytać proste emotikony 

powszechnie używane w komunikatorach 
internetowych, e-mailach i sms-ach,  

 umie rozpoznawać uczucia i emocje po 
gestach, wyrazie twarzy i postawie ciała, 

 wie, co to jest intonacja, potrafi wyjaśnić, 
jak intonacja może zmienić wypowiedź, 

 umie wchodzić w rolę i odgrywać ją, używając 
odpowiednich gestów, postawy ciała i 
intonacji,  

 uczeń zdolny: 
szuka 
dodatkowych 
informacji na temat 
gestów, 
emotikonów i 
prezentuje je w 
klasie, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: wykonuje 
dodatkowe 
ćwiczenia na 
rozpoznawanie 
uczuć i emocji oraz 
interpretowanie 
gestów czy wyrazu 
twarzy, 

I.1.3  
I.1.4 
I.3.5 

III.1.2 
III.1.4 
III.1.8 

 
 
 
 

2 
Rozmawiać,  

ale jak? 
2 
+1 

 kształtowanie wrażliwości dzieci 
związanej z odróżnianiem grzecznych 
i niegrzecznych form zwracania się do 
drugiej osoby w różnych sytuacjach, 

 czytanie wiersza Marii Terlikowskiej 
Ziółko oraz fragmentu książki 
Przygody Tomka Sawyera Marka 
Twaina, 

 ćwiczenie umiejętności mówienia 
rzeczy trudnych w kulturalny i 
grzeczny sposób, 

 wprowadzenie pojęć monolog i dialog, 
 wprowadzenie różnych sposobów 

zapisywania dialogu, ćwiczenia 
redakcyjne w przekształcaniu tekstów 
dialogowych i tworzeniu własnych, 

 potrafi czytać wiersz i opowiadać o czym jest 
w nim mowa, 

 czyta ze zrozumieniem tekst prozatorski, 
potrafi wyróżnić w tekście monolog i dialog, 

 wie, co to jest monolog i co to jest dialog, 
 zna sposoby zapisywania dialogu, potrafi 

napisać krótki dialog,  
 posada zasób słów, dzięki któremu umie 

zastąpić powtarzające się w dialogu wyrazy 
innymi, 

 umie przekształcić dialog na relację z 
rozmowy, 

 umie doradzić i taktownie wyrazić 
krytyczne zdanie,  

 potrafi współpracować z innymi osobami w 
grupie odgrywając scenki związane 
doradzaniem lub taktownym odradzaniem 

 uczeń zdolny: 
wyróżnia dialog i 
monolog w 
dowolnych 
tekstach, 
przekształca 
monolog na dialog, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
zapisać dialog za 
pomocą jednego 
wybranego 
sposobu  zapisu 
dialogu, 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.3  
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.2 
III.1.4 
III.1.5 
III.1.9 
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innym, 

3 
Rzeczownik  
i przymiotnik 

2 

 wprowadzenie pojęcia rzeczownika i 
przymiotnika poprzez nazywanie i 
opisywanie osób, przedmiotów, roślin, 
zwierząt, 

 wprowadzenie podstawowych pytań i 
kategorii rzeczownika, 

 ćwiczenia utrwalające umiejętność 
odróżniania rzeczownika od innych 
części mowy, klasyfikowanie 
rzeczownika, 

 nazwy własne i pospolite – 
wprowadzenie zasad ich pisowni, 

 opisywanie osób i rzeczy przy użyciu 
odpowiednich przymiotników,  

 wprowadzenie pojęcia przymiotnika 
oraz pytań, na które odpowiada, 

 wyróżnianie przymiotników pasujących 
i niepasujących do określonej osoby 
lub przedmiotu, 

 potrafi wyróżniać i nazywać na ilustracji osoby, 
przedmioty, rośliny, zwierzęta, 

 umie opisać poszczególne elementy, które 
dostrzega na ilustracji,  

 wie, co nazywa rzeczownik i na jakie 
pytania odpowiada, 

 wybiera rzeczowniki z grupy wyrazów i 
podaje własne przykłady rzeczowników, 

 rozróżnia rzeczowniki pospolite i nazwy 
własne, 

 potrafi opisywać osoby, zwierzęta, rośliny, 
rzeczy za pomocą przymiotników, 

 wie, co określa przymiotnik i na jakie 
pytania odpowiada, 

 wybiera przymiotniki z grupy wyrazów,  
 trafnie dobiera przymiotniki do 

rzeczowników, 
 podaje własne przykłady przymiotników, 
 potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę 

dotyczącą stosowania przecinków w 
wyliczeniu rzeczowników i przymiotników, 

 uczeń zdolny: 
rozumie 
rzeczownik jako 
nazwę pojęć oraz 
zjawisk przyrody, 
potrafi podać 
przykłady 
rzeczowników i 
dobrać do nich 
dowolną liczbę 
przymiotników, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: zna pytania 
rzeczownika i 
przymiotnika, 
potrafi wskazać 
rzeczownik i 
przymiotnik, 

I.3.3 

4 
W życiu  

jak w baśni? 
2 
+1 

 czytanie baśni Ch. Perraulta Wróżki, 
 wprowadzenie charakterystycznych 

cech baśni na podstawie 
przeczytanego tekstu, 

 grzeczne i niegrzeczne zwracanie się 
różnych osób – ćwiczenia 
komunikacyjne, umiejętność 
zwracania się o pomoc, 

 potrafi wymienić tytuły kilku baśni, które 
pamięta z dzieciństwa albo obecnie czyta, 

 opowiada swoją ulubioną baśń, 
 zna charakterystyczne cechy baśni, 
 potrafi wskazać w baśni jej cechy 

charakterystyczne, 
 umie znaleźć w baśni morał i odnieść go do 

współczesnego życia, 
 potrafi sformułować grzeczną prośbę, 

 uczeń zdolny: zna 
tytuły i autorów 
wielu baśni, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 
pomocy 
nauczyciela 
wyróżnia cechy 
baśni,  

I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 
I.1.8 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.3.2 
II.4 

III.1.2 
III.1.9 

5 

Odmiana 
rzeczownika  

i rodzaj 
rzeczownika 

2 
+1 

 wprowadzenie przypadków i liczb 
rzeczownika, obserwowanie, jak 
zmieniają się końcówki fleksyjne w 
zależności od roli danego rzeczownika 
w zdaniu, 

 ćwiczenia utrwalające pojęcia 
przypadka i liczby, 

 potrafi odszukać w zdaniach różne formy tego 
samego rzeczownika i zauważa różne 
zakończenia, 

 używa rzeczowników w zdaniu we 
właściwej liczbie i odpowiednim 
przypadku, 

 określa przypadek, liczbę i rodzaj 

 uczeń zdolny: 
tworzy dowolne 
formy 
rzeczowników, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 

I.3.3 
I.3.4 

III.2.3 
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 wprowadzenie rodzaju rzeczownika, 
ćwiczenia utrwalające rodzaj, 

rzeczownika użytego w zdaniu, 
 odmienia rzeczownik przez przypadki i 

liczby, 

pomocy 
nauczyciela 
odmienia 
rzeczownik przez 
przypadki i liczby,  

6 Niewinne plotki 1 

 czytanie tekstu H. Ch. Andersena 
Niewinne plotki, odtwarzanie etapów 
przekazywania wiadomości, 

 wspólne zastanawianie się nad 
sensem i znaczeniem plotki na co 
dzień oraz szukanie sposobów, jak się 
przed plotką bronić, 

 potrafi czytać lub słuchać ze zrozumieniem 
tekstu baśniowego na temat plotki,  

 umie wyróżniać w czytanym tekście dialogi, 
 wyróżnia podstawowe elementy baśni, 
 potrafi wyjaśnić morał baśni i odnieść go do 

realnego życia, 

 uczeń zdolny: 
potrafi podać 
morały z kilku 
popularnych baśni 
oraz wyjaśnić ich 
znaczenie, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 
pomocy 
nauczyciela 
odtwarza fabułę 
baśni,  

I.1.1 
I.1.2 
I.1.3  
I.1.4 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.11 
II.3.1 
II.3.2 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 

7 

Pisownia 
wyrazów z ó i rz 

wymiennym  
i niewymiennym 

3 

 wprowadzenie zasad pisowni wyrazów 
z ó wymiennym na o, a, e na postawie 
różnych form tego samego wyrazu, 

 wprowadzenie pojęcia ó 
niewymiennego jako zbioru wyrazów, 
których pisownia jest trudna do 
wyjaśnienia, a wyrazy trzeba 
zapamiętać, 

 szukanie różnych form tego samego 
wyrazu tak, aby rz wymieniało się na r, 
wprowadzenie zasady ortograficznej, 

 ćwiczenie i utrwalanie wyrazów z rz 
niewymiennym, 

 potrafi odszukać w zbiorze wyrazów wyrazy 
pokrewne, dostrzega różnice w ich formie i 
pisowni, 

 odszukuje form pokrewnych zawierających o, 
a lub e do wyrazów z ó, 

 odszukuje form pokrewnych zawierających r 
do wyrazów z rz, 

 zna zasady pisowni wyrazów z ó i rz 
wymiennym, umie podać formę wyrazu lub 
wyraz pokrewny, by wyjaśnić tę pisownię, 

 poprawnie zapisuje wyrazy z ó i rz 
wymiennym i niewymiennym, 

 umie skorzystać ze słownika 
ortograficznego, 

 uczeń zdolny: zna 
na pamięć 
kilkanaście 
wyrazów z ó i rz 
niewymiennym, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
wyjaśnić trudność 
ortograficzną przy 
pomocy 
nauczyciela, 

I.2 
III.2.5a 

 

III 
 
Wszyscy 

lubią 
zabawę 

 
(12 godzin) 

1 
Piszemy 

zaproszenia 
2 

 oglądanie różnych zaproszeń o 
charakterze oficjalnym i nieoficjalnym, 

 określanie sytuacji, kiedy wręcza się 
zaproszenia, w jakiej formie mogą one 
wystąpić, 

 ćwiczenia w prawidłowym zapisywaniu 
dat, 

 tworzenie zaproszeń zgodnie z 
gwiazdą pytań (kogo?, kto?, na co?, 

 potrafi podać przykłady z życia dotyczące tego 
kiedy i z jakiej okazji wysyłamy i otrzymujemy 
zaproszenia, 

 wie, jakie informacje umieszcza się w 
zaproszeniu, 

 wyróżnia w przykładowych zaproszeniach 
wszystkie cechy charakterystyczne, 

 zna zasady zapisywania dat oraz zwrotów 
do zapraszanej osoby, 

 uczeń zdolny: 
używa 
komputerowego 
programu 
graficznego do 
przygotowania 
zaproszenia,  

 uczeń z 
trudnościami w 

I.1.4 
I.1.5 

III.1.5 
III.1.6 
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+4 godziny gdzie? i kiedy?), 
 tworzenie własnych zaproszeń ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na 
formę graficzną, 

 potrafi napisać zaproszenie, 
 potrafi stworzyć interesującą i oryginalną szatę 

graficzną do pisanych przez siebie zaproszeń, 

nauce: potrafi 
sprawdzić, czy 
zaproszenie 
zawiera wszystkie 
potrzebne 
informacje, 

2 
W co się 
bawimy? 

2 
+1 

 dyskusja na temat zabawy, 
najlepszych form spędzania wolnego 
czasu i czasu z kolegami i 
koleżankami z podwórka lub klasy, 

 czytanie tekstu z cyklu Mikołajek o 
zabawie chłopców w Dziki Zachód, 

 tworzenie słownika dotyczącego 
Dzikiego Zachodu, 

 czytanie tekstu Miry Jaworczakowej  
Kasia przyjmuje gości (fragment 
książki Oto jest Kasia) – opisywanie 
różnych sposobów zachowania się 
wobec gości: grzecznych i 
niegrzecznych, 

 układanie planu historii, 
 ćwiczenia rozwijające umiejętność 

poprowadzenia ciekawej rozmowy w 
towarzystwie rówieśników – w taki 
sposób, aby każdy czuł się dobrze, 

 potrafi opowiadać i dyskutować na temat 
ulubionych form spędzania wolnego czasu, 

 sprawnie czyta głośno wybrany fragment 
dowolnego opowiadania, 

 wyszukuje w tekście najważniejsze informacje 
i potrafi je wykorzystać do opowiedzenia 
przeczytanej historii, 

 potrafi ułożyć plan historii i na podstawie tego 
planu opowiedzieć o wydarzeniach z tekstu 
we właściwej kolejności, 

 tworzy wraz z innymi dziećmi scenki 
sytuacyjne ukazujące grzeczne i niegrzeczne 
traktowanie swoich gości, 

 rozmawia na temat swoich przeżyć 
związanych z zainscenizowanymi w klasie 
scenkami, 

 uczeń zdolny: 
szuka w innych 
tekstach 
przykładów zabaw, 
potrafi pogrupować 
typy zabaw oraz 
stara się wyjaśnić 
ich genezę, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: stara się 
opowiedzieć, o 
czym jest mowa w 
przeczytanym 
(słyszanym) 
tekście, 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.2 
II.2.9 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
III.1.2 
III.1.5 
III.1.7 
III.1.9 

3 
Odmiana 

przymiotnika 
2 
+1 

 przypomnienie zdobytych wiadomości 
na temat przymiotnika – wyszukiwanie 
przymiotników, opisywanie 
przedmiotów za pomocą 
przymiotników, 

 wprowadzenie rodzaju przymiotnika w 
liczbie pojedynczej i mnogiej, 

 ćwiczenie umiejętności wyróżniania 
związków przymiotnika z 
rzeczownikiem w tekstach 
reklamowych, 

 rozwijanie umiejętności opowiadania o 
spędzaniu wolnego czasu przy użyciu 
przymiotników, 

 wprowadzenie odmiany przymiotnika 
przez przypadki i liczby, 

 utrwalanie umiejętności wyróżniania 

 rozpoznaje przymiotnik pośród innych części 
mowy na podstawie stawiania odpowiednich 
pytań do przymiotnika, 

 potrafi podać przykłady przymiotników do 
wybranych rzeczowników, 

 zna rodzaje przymiotnika i potrafi je odróżnić 
od rodzajów rzeczownika, 

 odszukuje w tekstach związków rzeczownika z 
przymiotnikiem, 

 umie użyć właściwej formy przymiotnika w 
związku z rzeczownikiem, 

 określa liczbę, rodzaj i przypadek 
przymiotnika użytego w zdaniu, 

 odmienia przymiotnik przez przypadki, 
liczby i rodzaje, 

 opowiada o swoich przeżyciach związanych 
ze spędzaniem wolnego czasu, używając 

 uczeń zdolny: 
dobiera najlepszy 
przymiotnik do 
rzeczownika w 
zależności od 
kontekstu, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: wyróżnia 
różne formy tego 
samego 
przymiotnika, stara 
się określić ich 
liczbę, rodzaj i 
przypadek, 

I.3.3  
I.3.4 

III.2.3 
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przymiotnika w tekstach, określania 
ich przypadku i liczby, 

przymiotników oceniających dane wydarzenia 
i sytuacje, 

4 Kto jest kim? 1 

 czytanie wiersza Danuty Wawiłow  
Moja siostra królewna – określanie 
osoby mówiącej w wierszu, 

 wprowadzenie pojęć:  zwrotka, rytm, 
wers, 

 czytanie tekstu Wiktora 
Woroszylskiego Jak mniejszy został 
rycerzem (fragment książki Mniejszy 
szuka Dużego), 

 określanie, czym jest postępowanie 
rycerskie, tworzenie kodeksu rycerza, 

 zastanawia się nad przewidywaną treścią 
wiersza na podstawie tytułu i ilustracji do 
utworu, 

 czyta głośno z odpowiednią intonacją wiersz, 
 odróżnia autora od osoby mówiącej w 

wierszu, 
 wskazuje w wierszu wersy, zwrotki, rymy, 
 czyta ze zrozumieniem tekst prozatorski, 

opisuje jego treść, 
 potrafi opowiedzieć, jakie są podstawowe 

elementy kodeksu rycerskiego, 
 zastanawia się i dyskutuje o wartości 

postępowania rycerskiego, 

 uczeń zdolny: 
recytuje wiersz z 
odpowiednią 
intonacją, starając 
się za jej pomocą 
go interpretować, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
przeczytać wiersz i 
stara się 
zastosować 
odpowiednią 
intonację,  

I.1.1 
I.1.2  
I.1.3  
I.1.4 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.5 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
III.1.8 
III.1.9 
III.1.10 

5 Czasownik 
2 
+1 

 rozwijanie umiejętności opisywania 
ilustracji – określanie, co ktoś robi i co 
się z kimś (czymś) dzieje, 

 wprowadzenie czasownika jako części 
mowy, która opisuje czynności i stany, 

 poznawanie podstawowych pytań 
czasownika, rozpoznawanie 
czasownika pośród innych części 
mowy, 

 wprowadzenie bezokolicznika jako 
podstawowej, nieosobowej formy 
czasownika, 

 utrwalanie umiejętności wyróżniania 
form osobowych i bezosobowych 
czasownika, 

 wykorzystywanie czasowników, 
również w formie bezokoliczników, do 
opowiadania o tym, co robimy, co 
lubimy robić, 

 opisuje ilustrację, wskazując na czynności i 
stany poszczególnych osób, zwierząt, roślin, 
rzeczy, 

 podaje przykłady czasowników, opisując, co 
robią poszczególne osoby przedstawione na 
ilustracji, 

 wie, o czym informuje czasownik i na jakie 
pytania odpowiada, 

 wybiera czasownik z grupy wyrazów i 
podaje własne przykłady czasowników, 

 wie, co to jest bezokolicznik i umie 
odróżnić go od czasowników w formie 
osobowej, 

 poprawnie zapisuje zakończenia 
bezokoliczników, 

 potrafi opowiedzieć za pomocą kilku 
czasowników, co lubi robić lub co robi w 
wolnym czasie, 

 uczeń zdolny: 
opisuje dowolne 
sytuacje związane 
z zabawą starając 
się zastosować jak 
najwięcej 
czasowników, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
opowiedzieć, co 
robią poszczególne 
osoby i wie, że 
nazwy czynności i 
stanów to 
czasowniki, 

I.3.3 

6 
Co to znaczy: 

być sobą? 
1 

 rozmowa o tym, co to znaczy „być 
sobą” oraz co oznacza naśladowanie 
kogoś w zabawie i na serio, 

 czytanie tekstu Grzegorza Kasdepke 
Najlepiej być sobą (Kacperiada. 
Opowiadania dla łobuzów i nie tylko), 

 potrafi dyskutować na tematy poruszane w 
klasie – wypowiada swoje zdanie, uzasadnia, 
dlaczego tak myśli, podaje przykłady, 

 czyta cicho ze zrozumieniem tekst i potrafi 
odpowiedzieć na pytania kontrolne dotyczące 
tekstu, 

 uczeń zdolny: 
opowiada z 
pamięci baśń o 
Brzydkim 
Kaczątku,  

 uczeń z 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
 I.1.4 
I.1.6 
I.1.8 
I.2 
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 rozwijanie umiejętności opowiadania w 
pierwszej lub trzeciej osobie na 
podstawie przeczytanego tekstu,  

 rozmowa na temat naśladowania 
innych i bycia sobą na podstawie 
wywiadu z aktorką Elżbietą Pejko, 
wprowadzenie tematyki teatralnej, 
życie a gra, 

 opisywanie plakatu teatralnego do 
przedstawienia Brzydkie Kaczątko z 
Teatru Groteska w Krakowie: 
rozmieszczenie poszczególnych 
elementów na plakacie, interpretacja 
tekstu i obrazu, 

 opowiada tekst własnymi słowami z 
perspektywy bohatera lub w trzeciej osobie, 

 potrafi wymienić wszystkie litery alfabetu i 
odszukać słowo pod właściwym hasłem, 

 wie, do czego służy słownik języka 
polskiego i umie z niego korzystać, 

 czyta z podziałem na role wywiad z aktorką, 
 opisuje plakat teatralny i stara się określić, 

które elementy gdzie się znajdują i dlaczego 
zostały tak rozmieszczone, 

 odnosi ilustrację umieszczoną na plakacie do 
baśni o Brzydkim Kaczątku, 

trudnościami w 
nauce: opowiada 
przeczytany cicho 
tekst przy pomocy 
pytań nauczyciela  

1.3.5 
II.1.1/2/3 

II.2.6 
II.2.10 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 

7 
Pisownia 

zakończeń -ów,  
-ówka, -ówna 

2 
+1 

 utrwalenie wiadomości dotyczących 
pisowni ó wymiennego oraz 
niewymiennego, 

 wprowadzenie zasad pisowni 
zakończeń –ów, -ówka, -ówna,  

 ćwiczenia utrwalające poznane 
zasady pisowni – wykorzystywanie 
wiedzy ortograficznej do tworzenia 
własnych tekstów, 

 czytanie opowieści z cyklu Zostań 
mistrzem ortografii, 

 pisze poprawnie wyrazy z ó wymiennym i 
niewymiennym, potrafi podać regułę 
ortograficzną do zapisanych przez siebie 
wyrazów, 

 odszukuje w tekście wyrazy zakończone na    
-ów, -ówka, -ówna, 

 potrafi podać przykłady wyrazów z 
zakończeniami: - ów, -ówka, -ówna,  

 poprawnie zapisuje wyrazy z takimi 
zakończeniami, 

 tworzy własny tekst z wyrazami z ó,  

 uczeń zdolny: 
potrafi podać wiele 
przykładów do 
każdej reguły 
pisowni wyrazów z 
ó, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: wyszukuje 
wyrazy z ó i potrafi 
zakwalifikować je 
do grupy ó 
niewymiennego, 
wymiennego lub 
zakończeń –ów, 
ówka, ówna, 

III.2.5 

 

IV 
 

Wśród 
najbliż-
szych 

 
(11 godzin) 

+2 godziny 

1 
Co wiesz  
o swojej 
rodzinie? 

1 

 wprowadzenie nazw poszczególnych 
członków rodziny i określanie 
wzajemnych relacji (np. kuzyn, 
prababcia, stryjenka, wujek), 
opowiadanie o swojej lub wybranej 
rodzinie z wykorzystaniem 
odpowiedniego słownictwa, 

 Czytanie tekstu Jana Twardowskiego 
Niedokończone wypracowanie o 
rodzinie, 

 określanie, czym jest rodzina i skąd 
czerpać wiedzę o jej przeszłości i 

 opowiada o swoich najbliższych, wie, kim są w 
relacji do siebie, określa ich wiek, miejsce 
zamieszkania, zainteresowania, hobby, pracę 
itd., 

 zna słownictwo dotyczące rodziny i umie 
się nim posługiwać, 

 czyta cicho ze zrozumieniem tekst dotyczący 
rodziny i potrafi uczestniczyć w rozmowie na 
jego temat, 

 potrafi podać źródła wiedzy na temat rodziny, 
wie, gdzie najlepiej szukać informacji, kogo z 
członków rodziny zapytać o przeszłość, 

 uczeń zdolny: 
potrafi zbudować i 
przedstawić w 
klasie drzewo 
genealogiczne 
swojej rodziny, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: opisuje 
obraz przy pomocy 
dodatkowych pytań 
nauczyciela, 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.3  
I.1.4 
I.1.6 
I.2 

II.2.11 
II.3.1 
III.1.8 
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tradycji, 
 opisywanie obrazu Pierre,a Bonnarda 

Mieszczańskie popołudnie, 
wprowadzenie pojęć: na pierwszym 
planie, na drugim planie, określanie 
nastroju obrazu przedstawiającego 
rodzinę, 

 opisuje obraz używając określeń dotyczących 
rozmieszczenia poszczególnych elementów 
na pierwszym i drugim planie, 

 określa temat i nastrój obrazu, 

2 
Niezwykli  

czy całkiem 
zwyczajni? 

1 
+1 

 rozmowy o osobach, które możemy 
nazwać zwyczajnymi lub 
nadzwyczajnymi, określanie cech 
związanych z niezwykłością, 

 Czytanie tekstu Beaty Wróblewskiej, 
Mama i smok (fragment książki 
Małgosia z Leśnej Podkowy) oraz 
tekstu Anny Onichimowskiej, 
Warkoczyk (fragment opowiadania z 
książki Najwyższa góra świata), 

 określanie relacji dzieci – rodzice, 
kobieta – mężczyzna, rozmowa na 
temat stereotypów związanych z 
rolami, które pełnimy w rodzinie, 

 potrafi podać przykłady sytuacji lub osób 
zwykłych i niezwykłych, 

 opisuje, czym trzeba się wyróżniać spośród 
innych, by zasłużyć na miano osoby 
nadzwyczajnej, 

 czyta cicho tekst i potrafi opowiedzieć, jaka 
jest jego główna myśl, wyodrębnia bohaterów, 

  analizuje sytuacje, w których bohaterowie 
utworu uczestniczą oraz odróżnia wątki 
zwyczajne od nadzwyczajnych, 

 rozmawia w klasie z innymi dziećmi na temat 
osób bliskich, podaje przykłady, kiedy bliscy 
potrafili zachować się w sposób, który można 
nazwać nietypowym, nadzwyczajnym, 

 dyskutuje na temat ról, które są przypisane 
poszczególnym członkom rodziny, na przykład 
mamie lub tacie, rodzeństwu, babci czy 
dziadkowi, 

 uczeń zdolny: 
szuka w 
dostępnych 
źródłach informacji 
na temat ról 
poszczególnych 
członków rodziny w 
innych kulturach, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: słucha 
tekstu czytanego 
przez nauczyciela, 
włącza się w miarę 
możliwości w 
rozmowę na jego 
temat, 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 

3 
Opisujemy 

wygląd postaci 
3 

 wyróżnianie i wyszukiwanie różnic w 
wyglądzie, które pozwalają opisać 
cechy charakterystyczne danej 
postaci, 

 opisywanie osoby według określonego 
klucza (wzrost i sylwetka, twarz i cera, 
włosy, oczy i spojrzenie, nos, usta, 
strój), 

 porównywanie różnych osób na 
podstawie różnic i podobieństw w ich 
wyglądzie – ćwiczenia praktyczne, 

 ćwiczenia w opisywaniu od ogółu do 
szczegółu oraz od szczegółu do ogółu, 

 redagowanie tekstów, które opisują 
wygląd danej osoby, 

 potrafi porównać dwie postacie i wyróżnić 
cechy, którymi się różnią, oraz te, dzięki 
którym są do siebie podobne, 

 potrafi określić wzrost i rodzaj sylwetki 
opisywanych postaci, 

 umie opisać poszczególne części twarzy osób 
ze swojego otoczenia, 

 zna słownictwo związane z wyglądem 
postaci, 

 opisuje wygląd postaci, wyróżniając 
poszczególne części stroju, 

 tworzy opisy-zagadki dla klasy związane ze 
znanymi postaciami ze świata filmu lub 
mediów, podając jak najwięcej cech 
charakterystycznych bohaterów, 

 opisuje wygląd postaci, uwzględniając jej 
cechy charakterystyczne, 

 uczeń zdolny: 
wyszukuje w 
literaturze dla 
dzieci i młodzieży 
opisów postaci 
baśniowych i 
realistycznych, 
porównuje je, 
przedstawia w 
klasie, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: tworzy 
krótki opis postaci 
ściśle według 
instrukcji 
podawanej przez 

I.1.6 
1.3.5 
III.1.1 
III.1.5 
III.1.6 
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 redaguje tekst, który uwzględnia wszystkie 
cechy charakterystyczne postaci, używając 
wybranej strategii (od ogółu do szczegółu, od 
szczegółu do ogółu), 

nauczyciela, 

4 
Gdy zabraknie 
zgody i pogody 

1 

 czytanie tekstu Joanny Papuzińskiej, 
W taki dzień (fragment opowiadania z 
książki Uśmiechnięta planeta) – trudne 
sytuacje w domu i sposoby ich 
rozładowania,  

 dyskusja na temat szukania rozwiązań 
sytuacji w domu i szkole, kiedy brakuje 
zgody i jedności, 

 czytanie tekstu Anny Onichimowskiej 
Nie lubię mojego brata (fragment 
książki Daleki rejs) – określanie 
stosunków panujących między 
rodzeństwem, 

 wspólne szukanie rozwiązań różnych 
trudnych sytuacji, które zdarzają się 
pomiędzy rodzeństwem, 

 podaje przykłady sytuacji w domu i szkole, 
kiedy sytuacja jest trudna i napięta, potrafi 
dyskutować na temat tego, co może być 
przyczyną takiego stanu rzeczy, 

 czyta samodzielnie teksty opisujące trudne 
sytuacje i relacje domowe,  

 opisuje uczucia uczestników zdarzeń, 
 potrafi podać przyczyny zaistniałych 

okoliczności na podstawie informacji z tekstu, 
 tworzy scenki ukazujące pozytywny sposób 

rozwiązywania różnych sytuacji konfliktowych 
w domu i szkole, szczególnie pomiędzy 
rówieśnikami i rodzeństwem, 

 uczeń zdolny: 
przewodzi grupie 
podczas 
przygotowywania 
scenek, inspiruje 
inne dzieci do 
działania,   

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: na 
podstawie tekstu 
czytanego przez 
nauczyciela potrafi 
krótko opowiedzieć 
o każdym z 
bohaterów,  

I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 

II.1.1/2/3 
II.2.2 

II.2.10 
II.3.1 
II.4 

III.1.2 
III.1.4 
III.1.8 
III.1.9 

 
 

5 

Czasy i odmiana 
czasownika  

w czasie 
teraźniejszym 

2 

 opowiadanie o czynnościach 
wykonywanych wczoraj, jutro i teraz 
na podstawie ilustracji, 

 wprowadzenie pojęć czasu 
przeszłego, teraźniejszego i 
przyszłego,  

 wprowadzenie określeń dotyczących 
czasu, np.: dawno temu, w tym 
momencie, za kilka dni, 

 ćwiczenia utrwalające pojęcie czasu 
gramatycznego, 

 wprowadzenie koniugacji – odmiana 
czasownika w czasie teraźniejszym,  

 wykorzystywanie odmiany czasu 
teraźniejszego do opisywania 
kolejności wykonywania czynności, 
podawania przepisu, opowiadania z 
punktu widzenia różnych osób lub 
grupy osób, 

 stosuje właściwe formy czasownika, opisując 
zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i przyszłe (co 
działo się wczoraj, co dzieje się dziś, co 
będzie działo się jutro), 

 wie, że w języku polskim wyróżniamy  trzy 
czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły, 

 rozpoznaje czasowniki w czasie 
teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, 

 używa wyrazów określających czas, 
 potrafi odmienić przez osoby prosty czasownik 

w liczbie pojedynczej i mnogiej, 
 określa osobę i liczbę czasowników w 

czasie teraźniejszym, 
 wykorzystuje znajomość czasu teraźniejszego 

czasownika do tworzenia różnych instrukcji, 
przepisów, ustalania kolejności czynności, 

 uczeń zdolny: 
wyszukuje w 
dowolnych 
tekstach (gazety, 
literatura) 
czasowników i 
określa ich czas, 
osobę i liczbę, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi użyć 
właściwej formy 
czasownika, 
opowiadając o 
przeszłości, 
przyszłości i 
teraźniejszości,  

I.1.5 
I.3.3 
I.3.4 

III.2.3 

6 
Dlaczego 
młodość 

1 
 czytanie tekstu Beaty Wróblewskiej 

Dlaczego młodość potrzebuje 
 umie nazwać poszczególne etapy życia 

człowieka (młodość, dojrzałość, starość) i wie, 
 uczeń zdolny: 

interpretuje wiersz 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
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potrzebuje 
starości 

starości? (fragment książki Małgosia z 
Leśnej Podkowy), opisywanie relacji 
młodzi - starzy, dziadkowie - wnuki,  

 rozmowa na temat wartości życia w 
rodzinie wielopokoleniowej,  

 czytanie wiersza Józefa Ratajczaka 
Babcia na starej fotografii – pytania o 
własną tożsamość,  

 przypomnienie zasady pisowni nazw 
świąt i dni świątecznych, np. Dzień 
Babci, 

że ludziom w każdym wieku należy się 
szacunek, 

 stara się określić pokolenia w swojej rodzinie i 
krótko je scharakteryzować (czym się zajmują 
dziadkowie, co robią zazwyczaj dzieci, które 
elementy życia rodzinnego są wspólne dla 
wszystkich pokoleń?), 

 potrafi opowiedzieć, jakie święta i 
uroczystości obchodzone są w jego domu, 

 czyta wiersz, wyszukuje w wierszu 
najważniejsze elementy, 

 zapisuje wielką literą nazwy świąt i dni 
świątecznych, 

Babcia na starej 
fotografii, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: ćwiczy 
pisownię nazw dni 
świątecznych 
wielką literą,  

I.1.4 
I.1.7  
I.1.8 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.5d 
III.1.8 
III.1.10 

7 

Odmiana 
czasownika  

w czasie 
przeszłym  

i akcentowanie 

2 
+1 

 ćwiczenia utrwalające czasy 
czasownika, opisywanie wydarzeń za 
pomocą odpowiedniej formy osobowej 
czasownika, 

 wprowadzenie odmiany czasownika w 
czasie przeszłym w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, zwrócenie 
uwagi na różne formy w zależności, 
czy wypowiada je kobieta czy 
mężczyzna,  

 wprowadzenie zasad akcentowania 
czasowników w czasie przeszłym, 

 rozwijanie umiejętności opowiadania 
na podstawie historyjki obrazkowej z 
zastosowaniem czasu przeszłego, 

 potrafi odmienić czasownik w czasie 
teraźniejszym przez osoby i liczby, 

 potrafi zamienić czasowniki z czasu 
teraźniejszego na czas przeszły, umie 
opowiedzieć to samo, używając innego czasu, 

 określa osobę, liczbę i rodzaj czasowników 
w czasie przeszłym, 

 używa poprawnych form czasowników w 
czasie przeszłym, 

 tworzy opowiadanie, używając form 
czasownika w czasie przeszłym, 

 poprawnie akcentuje czasowniki w czasie 
przeszłym, 

 uczeń zdolny: 
odróżnia 
prawidłowe i 
nieprawidłowe 
akcentowanie 
czasowników,  

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: określa 
liczbę i osobę 
czasowników w 
czasie 
teraźniejszym i 
przeszłym, 

I.3.3  
I.3.4 

III.2.3 

 

V 
 

Święta, 
na które 
czekamy 

 
(11 godzin) 

+2 godziny 

1 
Piszemy  

i wysyłamy 
życzenia 

2 

 wspólne analizowanie i 
przygotowywanie kalendarza 
uwzględniającego wszystkie święta, 
uroczystości oraz urodziny i imieniny 
osób w klasie, 

 rozmowa na temat dni, kiedy nie 
uczymy się i nie pracujemy – jaka jest 
ich rola, dlaczego takie dni są 
zapisane w kalendarzu, komu są one 
potrzebne,  w jaki sposób można je 
świętować, 

 analizowanie sytuacji, kiedy składamy 
sobie życzenia, również w formie 
kartek i pocztówek, określanie, jakie 

 tworzy kalendarz z najważniejszymi dla siebie, 
swoich bliskich oraz klasy wydarzeń i świąt w 
ciągu roku, 

 określa, które z ważnych dat w kalendarzu 
mogą być okazją do składania lub wysyłania 
życzeń, 

 czyta i analizuje różne przykłady życzeń, 
zwracając szczególną uwagę na 
charakterystyczne zwroty używane w 
życzeniach, 

 gromadzi słownictwo związane z pisaniem 
życzeń na różne okazje, 

 wyróżnia spośród różnych życzeń te, które 
napisane są w oficjalnej i nieoficjalnej formie, 

 uczeń zdolny: 
tworzy oryginalne 
życzenia 
świąteczne (na 
przykład 
rymowane), nie 
korzystając z 
utartych wzorców,  

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: pisze 
proste życzenia dla 
najbliższych, umie 
prawidłowo 

I.1.1 
I.1.5 

III.1.6 
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życzenia są odpowiednie do jakich 
sytuacji, 

 wprowadzenie i objaśnienie pojęć 
nadawca – odbiorca (adresat), 

 redagowanie życzeń na różne okazje 
oraz odpowiednie ich umieszczanie na 
kartce, 

 rozwijanie umiejętności prawidłowego 
adresowania listów i kartek 
pocztowych, 

 rozumie pojęcia nadawca – odbiorca 
(adresat),  

 potrafi napisać życzenia, dostosowując 
treść do okoliczności i osoby adresata, 

 umie starannie zapisać i ładnie rozmieścić 
na karcie treść życzeń, 

 potrafi poprawnie zaadresować kartkę 
pocztową lub kopertę, 

 określa swój gust i poczucie estetyki, 
wybierając spośród kart te, które najbardziej 
mu się podobają,  

adresować 
kopertę,  

2 
Kto rozdaje 
prezenty? 

1 

 rozmowa na temat świąt i 
obdarowywania się prezentami, 

 czytanie fragmentu książki Małgorzaty 
Musierowicz Kłamczucha, 

 porządkowanie zdań zgodnie z 
kolejnością zdarzeń w tekście,  

 budowanie zasobu słownictwa i 
poznawanie związków 
frazeologicznych związanych z Bożym 
Narodzeniem oraz znaczeniem słowa 
„tradycja”, 

 rozmawia na temat świąt Bożego Narodzenia, 
opisuje ważne momenty tych świąt w swoim 
życiu, 

 czyta tekst i porządkuje wydarzenia zgodnie z 
chronologią wydarzeń, 

 określa głównych bohaterów i potrafi ich 
krótko scharakteryzować, używając 
wiadomości z tekstu, 

 rozumie znaczenie słowa tradycja, potrafi 
używać tego słowa w związkach 
wyrazowych i zdaniach, 

 zna słownictwo związane z Bożym 
Narodzeniem, posługuje się nim  w swoich 
wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

 wie, jak należy pisać plan wydarzeń, 

 uczeń zdolny: 
porównuje tradycje 
świąteczne w 
Polsce i na 
świecie, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: czyta 
głośno tekst, 
wyodrębnia 
głównych 
bohaterów, przy 
pomocy 
nauczyciela tworzy 
plan wydarzeń,  

I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 
I.1.6 
I.2 

II.1.1/2/3 
II.2.2 

II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.7 
III.1.9 

3 
W oczekiwaniu 

na gwiazdkę 
1
+1 

 czytanie opowiadania Marii 
Dąbrowskiej o tradycji obchodzenia 
świąt Bożego Narodzenia, 

 tworzenie planu wydarzeń bez 
używania czasowników oraz z 
użyciem czasowników w formie 
osobowej (np. Poszukiwanie 
prezentów – Franek szuka 
prezentów), 

 analiza i interpretacja wiersza Joanny 
Kulmowej Najpiękniejsza choinka, 

 wprowadzenie pojęcia epitet – 
wyszukiwanie epitetów w wierszu, 
tworzenie własnych epitetów 
związanych z choinką i innymi 
elementami świąt,  

 czyta cicho tekst i potrafi na jego podstawie 
utworzyć plan wydarzeń, 

 opowiada o zwyczajach i tradycjach 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia 
na podstawie tekstu, 

 porównuje święta opisane przez pisarkę ze 
współczesnym sposobem obchodzenia świąt 
– co się powtarza, czego już nie ma, czego 
jest więcej itd., 

 czyta wiersz Joanny Kulmowej i potrafi 
odnaleźć w nim przymiotniki określające 
rzeczowniki związane ze świętami, 

 wie, co to znaczy epitet, 
 potrafi wskazać epitety w tekście i podać 

własne przykłady epitetów, 
 tworzy własne epitety dotyczące wielkości, 

 uczeń zdolny: 
szuka epitetów w 
dowolnych 
wierszach i 
wyjaśnia ich 
znaczenie, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 
pomocy 
nauczyciela 
wyróżnia w wierszu 
epitety,  

I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.4 
I.1.8 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 
II.2.4 
II.2.5 
II.2.9 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.7 
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koloru, kształtu do wybranych elementów 
świąt, 

4 

Czas przyszły 
złożony i prosty, 

odmiana 
czasownika  

w czasie 
przyszłym 

2 
+1 

 opowiadanie o własnych planach 
noworocznych za pomocą czasu 
przyszłego, 

 wprowadzenie czasu przyszłego 
złożonego i prostego jako dwóch form 
wyrażania działań podejmowanych w 
przyszłości – tych, gdzie zwracamy 
uwagę na działanie (np. będę pisać), 
tych, gdzie jesteśmy zainteresowani 
przede wszystkim efektem działania 
(np. napiszę), 

 ćwiczenia związane z odmianą 
czasownika w czasie przyszłym 
złożonym, 

 ćwiczenia w odmianie czasownika w 
czasie przyszłym prostym, 

 potrafi podać formy czasownika w czasie 
przeszłym, teraźniejszym i przyszłym 
używając pomocniczo określeń czasu, np. 
opowiada, co robił wczoraj, czym się teraz 
zajmuje, co będzie robić jutro, 

 rozpoznaje czasowniki w czasie przyszłym 
złożonym i prostym, 

 potrafi opowiedzieć, co będzie robić używając 
zamiennie form czasu przyszłego prostego i 
złożonego, 

 określa formy czasowników w czasie 
przyszłym, 

 podaje własne przykłady czasowników w 
czasie przyszłym, aby opisać, co będzie 
robić i co zrobi, 

 uczeń zdolny: 
potrafi określić 
czas, liczbę i osobę 
dowolnego 
czasownika oraz 
utworzyć 
czasownik w 
dowolnej formie, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: rozpoznaje 
osobę i liczbę 
czasowników w 
czasie przyszłym,  

I.1.4 
I.3.3 
I.3.4 

III.2.3 

5 
Kolędujmy 

wszyscy wraz 
2 

 opisywanie obrazów ukazujących 
narodzenie Jezusa (Lorenzo Lotto, 
Pokłon pasterzy oraz Masaccio, 
Pokłon Trzech Króli) – osoby, 
zwierzęta, kolor, efekty światła, 
określanie nastroju obrazów, 

 słuchanie kolęd Wśród nocnej ciszy, 
Mędrcy świata, monarchowie, wspólne 
śpiewanie, 

 budowanie słownika pojęć związanych 
z Bożym Narodzeniem, 

 czytanie wierszy dotyczących świąt: 
Jerzy Liebert, Pasterka oraz Jan 
Twardowski, Mamusia, 

 dyskutowanie na temat tradycji – 
próba budowania argumentacji 
związanej z utrzymaniem lub 
porzuceniem tradycji świętowania we 
współczesnych czasach, 

 opisuje obrazy ukazujące narodzenie Jezusa 
– wskazuje na postacie i zwierzęta, określa 
kolory, światło na obrazie oraz nastrój obrazu, 

 słucha kolęd i określa ich nastrój, 
 zna podstawowe pojęcia związane ze 

Świętami Bożego Narodzenia (gwiazda 
betlejemska, kolęda, pasterka, stajenka itd.),  

 próbuje interpretować głosem wiersze 
związane z Bożym Narodzeniem, moduluje 
głos, czyta cicho i głośno, wolno i szybko, 

 określa, ile zwrotek ma każdy z wierszy, ile 
liczy wersów, czy każdy wers ma taką samą 
liczbę sylab oraz czy występują rymy, 

 wyszukuje w wierszach epitety, stara się 
określić, jakie mają znaczenie w utworze, 

 rozmawia z innymi dziećmi o znaczeniu 
tradycji, potrafi wyjaśnić swoje stanowisko, 
wybierając jeden z punktów widzenia (tradycja 
jest tylko przeszłością, tradycja jest wciąż 
żywa), 

 uczeń zdolny: 
tworzy własny 
słownik pojęć 
związanych z 
tradycją 
bożonarodzeniową, 
tworzy kolekcję 
ulubionych kolęd,  

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: opisuje 
przy pomocy 
nauczyciela obraz, 
śpiewa wraz z 
innymi dziećmi 
kolędę,  

tekst 
kultury – 

wybór 
kolęd 
I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.4 
II.2.5 

II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.10 

6 Smutne święta 
1 
 

 czytanie baśni H. Ch. Andersena 
Dziewczynka z zapałkami, 

 dzielenie się przeżyciami związanymi 

 opowiada o baśniach i innych utworach, które 
go wzruszyły,   

 czyta głośno baśń lub słucha czytania 

 uczeń zdolny: 
szuka w bibliotece 
innych baśni 

I.1.3 
I.1.4 
I.1.8 

II.1.1/2/3 
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z baśnią,  
 wymyślanie alternatywnych zakończeń 

baśni – tworzenie dalszego ciągu 
opowieści, 

nauczyciela, 
 dzieli się swoimi przeżyciami związanymi z 

przeczytaną baśnią, 
 tworzy szczęśliwe zakończenie baśni o 

dziewczynce z zapałkami i prezentuje je w 
klasie, 

Andersena, czyta 
je i opowiada w 
klasie, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
opowiedzieć 
przeczytaną baśń, 

II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.3.2 
II.4 

III.1.1 

7 
Pisownia 

wyrazów z rz  
po spółgłoskach 

2 

 czytanie z odpowiednią dykcją i 
intonacją wierszyka Kaliny 
Jerzykowskiej Dlaczego chrząszcz 
brzmi w trzcinie wciąż i wyszukiwanie 
wyrazów z rz po spółgłoskach, 

 wprowadzenie reguły pisowni rz po 
spółgłoskach, 

 ćwiczenia dotyczące wyjątków od 
reguły (np. Pszczyna, pszczoła), 

 zabawy z książeczką Zostanę 
mistrzem ortografii, 

 przypomnienie i utrwalenie zasad 
pisowni rz wymiennego i 
niewymiennego oraz pisowni rz po 
spółgłoskach wraz z wyjątkami, 

 czyta starannie i wyraziście wiersz, 
 wyszukuje w wierszu wyrazy zawierające rz, 

sprawdza na podstawie wyszukanych 
wyrazów po jakich głoskach piszemy rz, 

 potrafi wymienić spółgłoski, po których 
piszemy rz, 

 szuka w tekście wyrazów zawierających rz po 
określonych spółgłoskach, 

 wyszukuje na rysunku przedmioty, które w 
swoich nazwach zawierają rz i poprawnie je 
zapisuje, 

 poprawnie zapisuje wyrazy z rz po 
spółgłoskach i wyrazy należące do 
wyjątków od tej reguły, 

 uczestniczy w klasowych zabawach 
ortograficznych, 

 uczeń zdolny: 
tworzy 
minidyktanda 
zawierające wyrazy 
z rz oraz wyjątki, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przepisuje i 
zapisuje ze słuchu 
wyrazy z rz po 
spółgłoskach,  

III.2.5 

 

VI 
 

Najlepiej 
w domu 

 
(12 godzin) 

+3 godziny 1 
Opisujemy 
przedmioty 

2 
+1 

 analiza ilustracji przedstawiającej 
przekrój domu – wyróżnianie 
poszczególnych przedmiotów, 
opisywanie wybranych pomieszczeń, 

 porównywanie kształtów przedmiotów, 
 określanie kolorów rzeczy 

znajdujących się w otoczeniu, 
 porównywanie wielkości przedmiotów, 
 kształtowanie umiejętności określania i 

nazywania faktury i materiału, z 
którego opisywane rzeczy są 
wykonane, 

 tworzenie własnych opisów 
przedmiotów uwzględniających ich 
kształt, kolor, wielkość oraz materiał, z 
którego zostały wykonane, 

 wyszukuje na ilustracji przedmioty, nazywa je i 
opisuje, 

 potrafi opisać kształt przedmiotu i porównać 
kształt przedmiotów tego samego typu, 

 określa kolor, wielkość i rodzaj materiału, z 
którego został wykonany przedmiot, 

 zna słownictwo związane z opisem 
przedmiotu, stosuje je przy określaniu 
cech i właściwości przedmiotu, 

 potrafi podać przykłady przedmiotów o 
określonej właściwości, np. przedmioty o 
kolorze zielonym, przedmioty gładkie, o 
owalnym kształcie, 

 opisuje przedmiot, uwzględniając jego 
cechy charakterystyczne, 

 uczeń zdolny: 
tworzy opis 
nietypowego 
przedmiotu, na 
przykład parowara, 
przygotowuje 
zagadki dla klasy – 
opisy przedmiotów 
znajdujących się w 
domu, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
opisać prosty 
przedmiot w kilku 
zdaniach,  

I.1.4 
I.1.6 

III.1.5 
III.1.6 

 

2 Gdzie jest 1  czytanie tekstu Kennetha Grahame’a  opisuje dom, w którym można się czuć  uczeń zdolny: 
I.1.1 
I.1.2  
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bezpiecznie, 
cicho i 

spokojnie? 

Dom pana Borsuka (fragment książki 
O czym szumią wierzby), 

 wyodrębnianie elementów 
charakterystycznych w domu pana 
Borsuka, 

 porównywanie opisu literackiego z 
tekstami popularnonaukowymi o 
domach zwierząt – odnajdywanie 
informacji o tym, dlaczego zwierzęta 
budują domy, czym domy różnią się 
od siebie i dlaczego, 

 dyskusja klasowa o tym, co sprawia, 
że nasz dom jest bezpieczny i 
spokojny, 

bezpiecznie i spokojnie, określa, jakimi 
cechami powinien się charakteryzować, by 
spełnić te kryteria, 

 czyta cicho tekst o domu Borsuka, wyszukuje 
elementy, które świadczą o poczuciu 
bezpieczeństwa właściciela, 

 potrafi porównać na przykładzie dwóch 
tekstów informacyjnych domy różnych 
zwierząt i określić ich charakterystyczne 
cechy,  

 porównuje z innymi dziećmi swoje 
wyobrażenia na temat bezpiecznego, cichego 
i spokojnego domu w rozmowie w parach lub 
klasowej dyskusji, 

potrafi podtrzymać 
dyskusję w klasie 
na temat domów, 
ich bezpieczeństwa 
i spokoju, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: rysuje 
bezpieczny dom – 
taki, w którym 
będzie się dobrze 
czuć, 

I.1.3 
I.1.4 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 

3 
Marzenia  
o domu 

1 
+1 

 opisywanie różnych wyobrażeń 
domów na podstawie tekstu Astrid 
Lindgren Rasmus wyczarowuje dom 
oraz Tove Jansson Sen o Dolinie 
Muminków, 

 opisywanie potrzeb bohaterów 
opowieści na podstawie ich wyobraźni, 
dążeń i pragnień, 

 wymyślanie dalszej części 
opowiadania o Homku, który znajduje 
szczęśliwy i bezpieczny dom, 

 ćwiczenia w rozwijaniu wyobraźni 
językowej dziecka poprzez budowanie 
sieci skojarzeń, 

 tworzy własną listę cech domu, który byłby 
spełnieniem marzeń,  

 czyta cicho lub wspólnie w klasie tekst lub 
teksty dotyczące marzeń o domu i 
bezpieczeństwie, 

 opisuje bohaterów: jacy są, czego im 
potrzeba, o czym marzą i jak pragną 
zrealizować swoje marzenia, porównuje ich, 
określając, co ich łączy, 

 rozwija opowieść o Homku, podając własne 
zakończenie opowieści, 

 potrafi podać wyrazy kojarzące się ze słowem 
dom,  

 uczeń zdolny: 
tworzy sieci 
skojarzeń 
związane z 
tematyką domu, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
opowiedzieć, o 
czym marzy 
bohater wybranego 
opowiadania,  

I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.4 
I.1.8 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 
II.2.9 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.1 
III.1.8 
III.1.9 

4 Przysłówek 2 

 wprowadzenie pytań przysłówka jako 
podstawowych elementów, które 
pozwalają opisać określoną sytuację 
(jak?, gdzie?, kiedy?), 

 poznawanie przysłówka: pytania, 
zakończenia form, tworzenie 
większości przysłówków od 
przymiotników, 

 wyróżnianie przysłówków spośród 
innych części mowy, 

 ćwiczenia w tworzeniu przysłówków 
od przymiotników, 

 tworzenie tekstów zawierających 
przysłówki, 

 potrafi zapytać o daną sytuację, używając 
pytań: jak?, gdzie?, kiedy?, 

 wie, co określa przysłówek i na jakie 
pytania odpowiada, 

 wybiera przysłówki z grupy wyrazów, 
 tworzy przysłówki od przymiotników (i 

odwrotnie), 
 stosuje przysłówki w tekście i podaje 

własne przykłady przysłówków, 
 określa samopoczucie swoje i innych, 

używając odpowiednich przysłówków: czuję 
się... wyglądam..., 

 tworzy tekst, celowo wykorzystując przysłówki 
pozwalające na dynamizowanie akcji 

 uczeń zdolny: 
potrafi wymyślić do 
różnych 
czasowników po 
kilka przykładów 
przysłówków, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 
pomocy 
nauczyciela 
rozpoznaje 
przysłówek pośród 
innych  wyrazów,  

I.3.3 
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opowiadania: niespodziewanie, natychmiast, 
strasznie..., 

5 
Tajemnicze życie 

domów 
2 

 czytanie tekstu Liliany Bardijewskiej, 
Poranek z domowym skrzatem 
(fragment powieści Dom ośmiu 
tajemnic), 

 wyróżnianie elementów 
fantastycznych w tekście, określanie 
roli skrzata Rumorka we 
współczesnym domu, 

 wprowadzenie pojęcia związku 
frazeologicznego, 

 rozwijanie umiejętności korzystania ze 
słowników frazeologicznych, na 
przykład szukając frazeologizmów 
związanych ze słowem dom, 

 analiza i interpretacja wierszy Joanny 
Kulmowej Krześlaki, Podstolak i 
Krajdywan, 

 określanie elementów rzeczywistych i 
fantastycznych w wierszu, opisywanie 
nastroju utworu, 

 opowiada o poznanych w baśniach lub innych 
opowieściach skrzatach, krasnoludkach, 
opisuje gdzie zazwyczaj mieszkają i czym się 
zajmują, 

 czyta opowiadanie samodzielnie lub wspólnie 
w klasie, 

 wyróżnia w opowiadaniu elementy 
realistyczne i fantastyczne, 

 rozumie sens związków frazeologicznych 
związanych ze słowem dom, 

 umie skorzystać ze słownika 
frazeologicznego, 

 tworzy opowiadanie fantastyczne na temat 
domu, 

 czyta i interpretuje wiersze Joanny Kulmowej 
Krześlaki, Podstolak, Krajdywan, określa 
nastrój wierszy, 

 stara się interpretować głosem wiersze, 
zwracając uwagę na rytm i nastrój utworów, 

 uczeń zdolny: 
wyszukuje w 
słowniku 
frazeologicznym 
ciekawych 
przykładów 
związanych z 
tematyką domu, 
rodziny, 
bezpieczeństwa, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: korzysta ze 
słownika 
frazeologicznego 
przy pomocy 
nauczyciela, 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.4 
I.1.7 
I.2 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 
II.2.3 
II.2.4 
II.2.5 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
III.1.8 
III.1.9 
III.1.10 

6 
Jak dawniej 
mieszkano? 

2 

 szukanie i opisywanie przedmiotów, 
których dzisiaj już nie używamy w 
domach, ale pamiętają je nasi 
domownicy, 

 czytanie tekstu Janiny Porazińskiej 
Wspomnienia o domu dzieciństwa 
(fragment książki I w sto koni nie 
dogoni), 

 opisywanie domu i poszczególnych 
pomieszczeń na podstawie tekstu, 
wyszukiwanie nazw przedmiotów już 
dziś nie używanych, a ważnych w 
tamtych czasach, szukanie epitetów w 
tekście, 

 rozwijanie słownictwa – gromadzenie 
nazw bliskoznacznych związanych z 
domem, 

 opowiadanie o przewidywanych 
zmianach w przyszłości – które 
sprzęty współcześnie używanie 

 opowiada o swoich wyobrażeniach tego, jak 
dawniej mieszkano, czym ludzie zajmowali się 
w ciągu dnia i wieczorem, jakich sprzętów 
mogli używać, a o jakich na pewno nie 
słyszeli, 

 słucha głośnego czytania nauczyciela o 
wspomnieniach Janiny Porazińskiej, 

 dzieli się swoimi wrażeniami na temat 
przeczytanego tekstu, opisuje, co jest dla 
niego niezrozumiałe, trudne do wyobrażenia, a 
co może sobie wyobrazić, 

 opisuje dom Janiny Porazińskiej, 
 potrafi odnaleźć w tekście epitety, 
 zna wyrazy o znaczeniu podobnym do 

słowa dom i umie dobrać do nich właściwe 
określenia, 

 zna nazwy dawnych i współczesnych 
urządzeń domowego użytku, 

 potrafi opowiedzieć o różnicach pomiędzy 
życiem dawniej i dziś, 

 uczeń zdolny: 
wyszukuje w 
dostępnych 
źródłach innych 
przedmiotów, 
których dzisiaj się 
nie używa, 
poszukuje 
informacji o tym, 
jak wyglądało życie 
dawniej, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: nazywa 
kilka przedmiotów, 
których dziś już nie 
używamy, potrafi je 
krótko opisać i 
powiedzieć, do 
czego służyły,  

I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.4 
I.1.6  
I.1.8 
I.2 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 
III.1.1 
III.1.8 
III.1.9 
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zostaną zastąpione przez inne?  rozwija wyobraźnię, opisując, jak może 
wyglądać dom za sto, dwieście lat, 

7 

Pisownia 
wyrazów z ż 
wymiennym  

i niewymiennym 

2 
+1 

 wprowadzenie zasad pisowni z ż 
wymiennym i niewymiennym,  

 ćwiczenia utrwalające pisownię 
wyrazów z ż, 

 wspólne czytanie historyjki Zostań 
mistrzem ortografii, 

 ćwiczenia ze słownikiem 
ortograficznym – wyszukiwanie 
wyrazów z ż niewymiennym oraz 
innych wyrazów z trudnościami 
ortograficznymi, 

 rozwijanie umiejętności tworzenia 
tekstów z wybranej grupy wyrazów z 
daną trudnością ortograficzną, 

 podaje prawidłowe nazwy przedmiotów 
wyróżnionych na rysunkach i stara się 
poprawnie je zapisać, korzystając z wiedzy na 
temat rz wymiennego i niewymiennego, 

 zna zasady pisowni wyrazów z ż 
wymiennym, podaje inną formę wyrazu lub 
wyraz pokrewny, by wyjaśnić tę pisownię, 

 poprawnie zapisuje wyrazy z ż wymiennym 
i niewymiennym, 

 umie skorzystać ze słownika 
ortograficznego, 

 tworzy samodzielnie tekst z wybranych 
wyrazów z określoną trudnością ortograficzną, 

 uczeń zdolny: zna 
na pamięć 
kilkadziesiąt 
(np.25) wyrazów z 
ż niewymiennym, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przepisuje 
poprawnie wyrazy 
z ż, wyjaśnia ich 
pisownię przy 
pomocy 
nauczyciela, 

I.2 
III.2.5a 

 
Nasze 
lektury 
(dwie do 
wyboru) 

 
(12 godzin) 

1 

Sempé  
i Goscinny, 

wybór 
opowiadań  
o Mikołajku 

6 

 zajęcia przygotowujące do czytania 
wybranego tomu opowiadań o 
Mikołajku – badanie książki, 
poznawanie jej budowy: grzbiet, karta 
przedtytułowa, karta tytułowa, okładka, 
wyklejka, 

 poznawanie serii Mikołajek – jej 
genezy, autora i rysownika, tytułów 
pozostałych części, 

 opowiadanie o swoich wrażeniach 
związanych z przeczytanymi 
opowieściami, wybór najciekawszego 
opowiadania, 

 ćwiczenia rozwijające umiejętność 
słuchania ze zrozumieniem – 
rozwiązywanie testu wielokrotnego 
wyboru na podstawie wysłuchanego 
tekstu, 

 analiza poszczególnych bohaterów 
serii opowiadań o Mikołajku: dzieci i 
dorosłych, 

 rozmowa na temat wizerunku szkoły w 
opowiadaniach o Mikołajku,  

 kształtowanie umiejętności ciekawego 
opowiadania przy wykorzystaniu 
przygód Mikołajka, 

 potrafi wymienić kilka opowiadań z cyklu 
Mikołajek i krótko je opisać, 

 umie krótko opowiedzieć o autorze i 
ilustratorze na podstawie noty biograficznej w 
podręczniku i innych dostępnych źródeł, w tym 
internetowych, 

 potrafi rozwiązać test wyboru na podstawie 
słuchanego opowiadania o Mikołajku, 

 opowiada o swoim ulubionym bohaterze serii, 
 opisuje szkołę przedstawioną w książce – 

porównuje ją ze szkołą, do której uczęszcza, 
 rozwija swoją umiejętność opowiadania, które 

wciąga słuchaczy i sprawia, że historia jest 
żywa, naturalna i zajmująca, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 uczeń zdolny: 
czyta całą serię 
przygód Mikołajka, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: słucha 
opowiadań 
czytanych przez 
nauczyciela lub 
rodzica, potrafi 
krótko 
opowiedzieć, o 
czym jest 
opowiadanie, 

tekst 
kultury 
czytany 

w całości 
I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.4 
I.1.6 

I.1.10 
I.2 

1.3.5 
II.1.1/2/3 

II.2.1 
II.2.2 
II.2.9 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.5 
III.1.7 
III.1.8 
III.1.9 
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2 
Anna 

Onichimowska, 
Daleki rejs 

6 

 rozwijanie motywacji do przeczytania 
książki poprzez rozmowę na temat 
odpowiedzi Anny Onichimowskiej na 
pytania czytelników zadane na czacie 
internetowym, 

 sprawdzenie poziomu znajomości 
książki poprzez zabawy i testy wyboru 
dotyczące niektórych wydarzeń w 
lekturze lub jej bohaterów,  

 określanie czasu i miejsca akcji oraz 
głównych wydarzeń w książce, 

 omawianie wzajemnych relacji braci 
na podstawie wydarzeń i wysyłanych 
do siebie listów, 

 opowiadanie o rodzinie opisanej w 
Dalekim rejsie na podstawie opisów 
poszczególnych jej członków oraz 
dialogów, 

 
************************************************** 

 potrafi podać kilka informacji na temat Anny 
Onichimowskiej, 

 umie opowiedzieć, o czym jest Daleki rejs, jak 
nazywają się główni bohaterowie, gdzie i kiedy 
toczy się akcja opowiadania, 

 pamięta szczegółowo wybrane elementy 
opowiadania i potrafi określić, która odpowiedź 
jest prawdziwa i zgodna z tekstem książki, 

 opisuje wzajemne relacje braci, które 
zmieniają się w czasie – od wrogości do 
wielkiej zażyłości, 

 krótko charakteryzuje rodzinę chłopców – tatę, 
mamę, dziadka, 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************* 

 wie, że Lew, czarownica i stara szafa to 
pierwsza część serii opowieści o rodzeństwie 
Pavensie, podaje kilka informacji na temat C. 
S. Lewisa, 

 krótko charakteryzuje każde z czwórki 
rodzeństwa, 

 potrafi opisać wędrówkę dzieci po Narnii, 
układa wydarzenia w kolejności 
chronologicznej, 

 wyszczególnia elementy baśniowe w powieści, 
 porównuje przeciwstawnych bohaterów 

powieści: Aslana i Białą Czarownicę, 
 rozmawia wspólnie z innymi dziećmi na temat 

dobra i zła, prawdy i kłamstwa, wierności i 
zdrady, 
 
 
 
 

 uczeń zdolny: 
czyta dalszą część 
przygód bohaterów 
Dalekiego rejsu, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce:  potrafi 
wymienić 
bohaterów 
powieści i krótko 
opowiedzieć kilka 
zdarzeń z książki, 

tekst 
kultury 
czytany 

w całości 
I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 

I.1.10 
I.2 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 
II.2.9 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.5 
III.1.7 
III.1.8 
III.1.9 

3 

C. S. Lewis 
Lew, czarownica 

i stara szafa 
(pierwszy tom 

Opowieści  
z Narnii) 

6 

 zachęcanie do przeczytania książki 
poprzez stawianie ważnych pytań i 
dyskutowanie, np. jak można pokonać 
zło? czy można wybaczyć zdradę?, 

 określanie narratora w powieści, 
 wyodrębnianie w powieści jej 

najważniejszych elementów: akcji, 
bohaterów, poszczególnych wątków, 

 budowanie na podstawie wybranych 
fragmentów magicznego świata Narnii, 
opisywanie wędrówki dzieci po Narnii i 
układanie wydarzeń we właściwej 
kolejności, 

 określanie elementów fantastycznych i 
realistycznych powieści, 

 charakteryzowanie dwóch 
opozycyjnych bohaterów powieści: 
Aslana i Białej Czarownicy, określanie 
świata dobra i świata zła, 

 budowanie słownictwa opisującego 
charakter człowieka poprzez 

 uczeń zdolny: 
czyta pozostałe 
tomy Opowieści z 
Narnii, porównuje 
je z ich 
ekranizacjami, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: czyta 
wybrane fragmenty 
lektury (na przykład 
dwa-trzy rozdziały), 
potrafi narysować 
ilustrację do 
rozdziału.  

tekst 
kultury 
czytany 

w całości 
I.1.1 
I.1.2  
I.1.3 
I.1.4 
I.1.6  
I.1.7  
I.1.8 
I.1.9 

I.1.10 
I.2 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 
II.2.3 
II.2.9 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.3.2 
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opisywanie rodzeństwa Pavensie: 
Zuzanny, Piotra, Edmunda i Łucji, 

 kształtowanie umiejętności rozmowy 
na tematy dotyczące najważniejszych 
wartości w życiu człowieka: dobra, 
prawdy, współczucia, odwagi... 

 
------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************** 

 opisuje wygląd książki, używając takich 
wyrazów, jak: format, okładka, grzbiet, 
karta tytułowa, ilustracje, 

 nazywa swoje wrażenia i emocje związane 
z lekturą książki, 

 wie, jaką rolę odgrywa w utworze narrator, 
 znajduje w tekście przykłady wypowiedzi 

bohaterów (dialogi) i wypowiedzi narratora, 
 dostrzega związek między tytułem utworu a 

jego tematyką, 
 wskazuje w utworze głównego bohatera 

(głównych bohaterów), wymienia jego (ich) 
cechy charakterystyczne, 

 wyraża swój stosunek do postaci, 
 omawia akcję utworu, wyodrębnia wątki i 

zdarzenia, 
 określa, gdzie i kiedy rozgrywają się 

wydarzenia, 
 przedstawia przebieg wydarzeń w formie 

planu, 
 wyodrębnia w utworze elementy 

realistyczne i fantastyczne. 

II.4 
III.1.5 
III.1.8 
III.1.9 
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Razem w semestrze I: 85 (102) godzin 

 

dział razem godzin 

edukacja 
literacka, analiza  

i interpretacja 
tekstów kultury 

stylistyka, 
tworzenie 

wypowiedzi 

gramatyka, 
świadomość 

językowa 
ortografia 

I 
Miło mi cię poznać! 

13 +3 9 +2  4 +1  

II 
Nasze rozmowy 

14 +3 7 +2  4 +1 3 

III 
Wszyscy lubią zabawę 

12 +4 4 +1 2 4 +2 2 +1 

IV 
Wśród najbliższych 

11 +2 4 +1 3 4 +1  

V 
Święta, na które czekamy 

11 +2 5 +1 2 2 +1 2 

VI 
Najlepiej w domu! 

12 +3 6 +1 2 +1 2 2 +1 

Nasze lektury 12 12    

Razem godzin 
przewidzianych na realizację 

podstawy programowej  
w semestrze I (17 tygodni) 

85 
(102) 

47  
(55) 

9  
(10) 

20  
(26) 

9  
(11) 
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Semestr II 

 
realizacja 5 godzin w tygodniu x 15 tygodni – 75 godzin dydaktycznych 

realizacja 6 godzin w tygodniu x 15 tygodni – 90 godzin dydaktycznych 
 

 

dział 
tematyczny lp podrozdział 

p
la

n
o

w
a

n
a

 l
ic

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

treści nauczania 

oczekiwane umiejętności ucznia 
realizacja 
podstawy 
programo-

wej 
wynikające z podstawy 

programowej 

 

propozycje 
indywidualizacji 

 

VII 
 

Mój dom  
- Polska 

 
(14 godzin) 

+3 godziny 
1 

Gdzie jest moje 
miejsce? 

2 
 

 rozmowa na temat ważnych miejsc w 
Polsce i symboli, które wyróżniają 
poszczególne regiony naszego kraju – 
budowanie wrażliwości na małą ojczyznę, 

 tworzenie informacji na temat legend, 
zabytków i tożsamości kulturowej 
regionu, w którym znajduje się szkoła, 

 porównywanie dużego miasta z wsią lub 
małą miejscowością – wskazywanie 
plusów i minusów życia w mieście i na 
wsi, 

 czytanie opowiadania Miry 
Stanisławskiej-Meysztowicz i Grzegorza 
Kasdepke Z Brzozowa do Warszawy 
(fragment książki Przyjaciele), 

 wyszukiwanie wybranych fragmentów w 
tekście zgodnie z poleceniami – 
samodzielna praca ucznia, 

uczeń: 
 potrafi rozmawiać na temat swojej małej 

ojczyzny, 
 szuka w dostępnych źródłach i instytucjach 

informacji o miejscu, w którym mieszka, 
interesuje się tym, co dzieje się w 
miejscowości, 

 umie opowiedzieć o miejscu, w którym 
mieszka, 

 potrafi wskazać zalety swojej miejscowości, 
porównać ją z innymi miejscowościami, które 
zna, 

 czyta ze zrozumieniem opowiadanie o 
przeprowadzce Ani z małej miejscowości do 
Warszawy, 

 wyszukuje w tekście informacje zgodnie z 
poleceniami nauczyciela, 

 potrafi podać przyczyny, dla których główna 

 uczeń zdolny: 
przygotowuje 
prezentację na 
temat atrakcji 
swojej 
miejscowości, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: opowiada 
o swojej drodze z 
domu do szkoły, 
korzystając z 
pytań 
pomocniczych 
nauczyciela,  

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 
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 opisywanie motywów zmiany nastawienia 
Ani do Warszawy, 

 opisywanie drogi do szkoły przy użyciu 
słownictwa określającego poszczególne 
czynności, następstwo zdarzeń oraz 
położenie w przestrzeni poszczególnych 
elementów krajobrazu, 

bohaterka zmieniła swoje nastawienie do 
dużego miasta, 

 używa słownictwa służącego do opisu 
swojej drogi do szkoły, 

 potrafi pisemnie przedstawić swoją drogę do 
szkoły, zwracając uwagę na wszystkie 
elementy dotyczące położenia w przestrzeni 
oraz następstwo zdarzeń, 

2 
Stopniowanie 
przymiotników  
i przysłówków 

2 

 analizowanie sytuacji ukazujących 
narastanie określonej cechy, 
porównywanie przedmiotów ze względu 
na tę cechę, 

 przypomnienie wiadomości na temat 
przymiotnika i przysłówka, powtórzenie 
pytań oraz podanie przykładów tych 
części mowy, 

 ćwiczenia w stopniowaniu przymiotnika 
(regularne i nieregularne), podanie 
przykładów przymiotników, których się nie 
stopniuje, 

 ćwiczenia w stopniowaniu przysłówka  
(regularne i nieregularne), podanie 
przykładów przysłówków, których nie 
stopniujemy, 

 rozwijanie umiejętności rozumienia 
przysłów zawierających przysłówki, 

 tworzenie tekstów własnych przez 
uczniów wykorzystujących przymiotniki i 
przysłówki w różnym stopniu, 

 potrafi wyszukać w tekście przymiotniki, wie, 
na jakie pytania odpowiadają, 

 rozpoznaje w tekście przymiotnik, który 
znaczy to samo, ale ma różne formy 
określające natężenie określonej cechy lub 
właściwości, 

 wie, jak się stopniuje przymiotniki, potrafi 
ich użyć w tekście w odpowiednim 
stopniu, 

 rozpoznaje, które przymiotniki można 
stopniować w sposób prosty, a które 
powinny być stopniowane opisowo lub 
nieregularnie, 

 potrafi podać przykłady przymiotników, 
których się nie stopniuje, 

 potrafi rozpoznać w tekście przysłówki, wie, 
na jakie pytania odpowiadają, 

 wie, jak się stopniuje przysłówki, używa 
ich w tekście w odpowiednim stopniu, 

 stopniuje tylko te przysłówki, które 
pochodzą od przymiotników, 

 uczeń zdolny: 
wyszukuje 
przykłady 
przymiotników i 
przysłówków, 
które stopniuje 
się opisowo, 
nieregularnie lub 
w ogóle się nie 
stopniuje, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: stopniuje 
przymiotniki i 
przysłówki w 
sposób prosty i 
opisowy,  

I.1.4 
I.3.3 
I.3.4 

III.2.3 
III.2.4 

3 
Od Tatr  

do Bałtyku 
3 

 wspólne słuchanie muzyki 
charakterystycznej dla regionu 
tatrzańskiego, dzielenie się swoimi 
wrażeniami muzycznymi, 

 czytanie wiersza Juliana Kornhausera W 
Dolinie Chochołowskiej,  

 wyszukiwanie w wierszu zdrobnień i 
próba wyjaśnienia ich funkcji, 

 ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie i 
tworzenie zdrobnień, 

 czytanie legendy U źródeł Wisły Jadwigi 
Chrząszczewskiej i Jadwigi Warnkówny 
(z tomu Klechdy domowe. Podania i 

 słucha z uwagą muzyki regionalnej i dzieli 
się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami, 
opisuje nastrój słuchanego utworu, 

 czyta wiersz z zastosowaniem odpowiedniej 
intonacji oraz natężenia głosu, 

 wie, co to są zdrobnienia, 
 umie wskazać zdrobnienia w tekście i 

wyjaśnić, w jakim celu zostały użyte, 
 potrafi podać własne przykłady 

zdrobnień, 
 czyta legendę o Wiśle i potrafi określić czas, 

miejsce akcji, wydarzenia fantastyczne i 
realistyczne, odnosi nazwy występujące w 

 uczeń zdolny: 
czyta inne 
legendy o Polsce, 
szuka zbiorów 
legend, 
słowników 
legendarnych 
bohaterów, 
tworzy mapę 
regionów Polski, 
gdzie zaznacza 
charakterystyczn
e symbole z 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 
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legendy polskie), 
 wprowadzenie pojęcia legenda na 

przykładzie czytanego tekstu (określanie 
czasu i miejsca zdarzeń opisanych w 
utworze, elementów realistycznych i 
fantastycznych, odwołanie do nazw 
realnie istniejących), 

 wyszukiwanie i opowiadanie innych 
legend związanych z naszą ojczyzną, 

 omówienie zwyczaju puszczania wianków 
w noc świętojańską, 

 rozmowa na temat zwyczajów 
charakterystycznych dla regionu, z 
którego pochodzą dzieci, 

 czytanie wierszy: Zachody słońca Haliny 
Szayerowej i W dzban morza Stanisława 
Grabowskiego, podejmowanie próby 
zilustrowania wiersza (przekład 
intersemiotyczny),  

legendzie do istniejących nazw 
geograficznych, 

 potrafi wyjaśnić, co to jest legenda, 
 rozpoznaje utwór będący legendą, 
 potrafi podać przykłady innych legend, które 

zna z wcześniejszych swoich doświadczeń 
czytelniczych, 

 opowiada wybraną legendę na forum klasy, 
 czyta głośno  wiersze opisujące krajobraz 

nadmorski i ilustruje je w wybranej technice 
plastycznej (rysunek, collage, wydzieranka 
itd.), 

 prezentuje efekty swojej interpretacji wiersza 
na forum klasy, 

legend, 
 uczeń z 

trudnościami w 
nauce: potrafi 
przy pomocy 
nauczyciela 
wskazać 
podstawowe 
cechy legendy, 

4 
Opisujemy 
krajobrazy 

2 
+1 

 ćwiczenia rozwijające umiejętność 
opisywania widoku za oknem,  

 analiza opisu parku – wyszczególnianie 
elementów krajobrazu i wyszukiwanie 
użytych w tekście określeń z nimi 
związanych, wyszukiwanie określeń 
opisujących nastrój (pogodny, poważny, 
smutny) i odczucia osoby, która opisuje 
krajobraz, 

 rozwijanie umiejętności opisywania 
poszczególnych elementów krajobrazu – 
dopasowywanie lub tworzenie właściwych 
określeń do rzeczowników,  

 kształtowanie stylu wypowiedzi – 
wyszukiwanie w tekście wyrazów, które 
się powtarzają, przeredagowywanie 
wypowiedzi pod kątem unikania 
powtórzeń, 

 tworzenie własnych opisów krajobrazu 
uwzględniających porę roku, pogodę, 
elementy krajobrazu i ich wzajemne 
położenie względem siebie, nastrój 
opisywanego miejsca, 

 stara się jak najdokładniej opisać krajobraz, 
który widzi za oknem, 

 wyszukuje w opisie krajobrazu elementy 
wskazane przez nauczyciela, takie jak: pora 
dnia i roku, pogoda, poszczególne części 
krajobrazu, nastrój opisywanego miejsca 
oraz nastawienie osoby, która jest autorem 
opisu, 

 zna słownictwo związane z opisem 
krajobrazu, stosuje je przy określaniu 
cech i właściwości krajobrazu, 

 umie poprawić opis krajobrazu w taki 
sposób, aby uniknąć powtarzania tego 
samego wyrazu, wyszukuje i stosuje w 
tekście wyrazy bliskoznaczne, 

 potrafi opisać krajobraz, uwzględniając 
jego cechy charakterystyczne, 

 uczeń zdolny: 
przygotowuje 
opis tego samego 
krajobrazu w 
czterech porach 
roku, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: opisuje 
według schematu 
prosty krajobraz,  

I.1.4 
I.1.6 

I.1.10 
III.1.5 
III.1.6 
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5 
W Polsce,  

czyli u siebie 
2
+1 

 czytanie tekstu informacyjnego o Polsce i 
wyszukiwanie potrzebnych informacji, 

 samodzielne konstruowanie pytań do 
tekstu, 

 wyszukiwanie na oficjalnych stronach 
internetowych naszego kraju informacji 
związanych z polskimi zabytkami, trasami 
turystycznymi, wydarzeniami kulturalnymi 
itd., dzielenie się pozyskanymi 
informacjami, 

 opisywanie logo wybranych miejsc Polski, 
interpretowanie ich znaczeń, wybór 
najlepszego logo, 

 dyskusja na temat dobrej promocji 
poszczególnych regionów, miast i 
mniejszych miejscowości – tworzenie 
własnego pomysłu na promowanie 
najbliższego regionu poprzez 
odpowiednie logo, tekst promocyjny, 
zachęcający do odwiedzania danego 
miejsca, 

 rozwijanie umiejętności czytania oferty 
turystycznej, wyszukiwanie ważnych i 
potrzebnych informacji w tekście, 

 powtórzenie pisowni nazw pospolitych i 
własnych na przykładzie znanych 
zabytków i muzeów Polski, 

 wykorzystywanie wiedzy w praktyce – 
tworzenie przez uczniów własnych 
pomysłów na opisową prezentację 
miejsc, które warto zobaczyć, 

 potrafi przeczytać tekst informacyjny na 
temat Polski ze zrozumieniem, 

 wyszukuje w tekście informacyjnym 
odpowiedzi na pytania związane z geografią 
Polski, 

 umie wyszukać w różnych źródłach, również 
multimedialnych, dodatkowych informacji o 
Polsce i regionie, w którym mieszka, 
przedstawia je na forum klasy w ciekawej i 
atrakcyjnej formie, 

 opisuje i interpretuje znaki graficzne – loga 
wybranych miast Polski, wybiera logo, które 
uważa za najlepsze, i uzasadnia swój wybór, 

 tworzy samodzielnie lub w kilkuosobowej 
grupie projekt promocji własnej miejscowości 
w postaci loga, hasła promocyjnego, plakatu, 
ulotki itp., 

 opisuje swoje propozycje i poddaje je ocenie 
w klasie, oceniając również prace innych 
uczniów, 

 potrafi wyszukać w ofercie wycieczki 
informacje, które są istotne, by rozwiązać 
zadanie, 

 pisze poprawnie nazwy geograficzne wielką 
literą, 

 tworzy tekst na temat wybranych miejsc w 
naszym kraju, polecając je innym, 

 uczeń zdolny: 
przygotowuje 
quiz o Polsce, 
który prezentuje 
klasie, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
odpowiedzieć na 
proste pytania do 
krótkiego tekstu 
informacyjnego,  

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 
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6 
Pamięć wiecznie 

żywa 
1 

 ustalanie listy źródeł drukowanych i 
elektronicznych w których można znaleźć 
informacje na temat przeszłości Polski, 

 wspólne czytanie w klasie tekstu 
Małgorzaty Kondej Co to jest: patriotyzm? 
(fragment książki Sejf z milionem w 
środku, czyli bestseller III b), 

 rozmowa na temat przeczytanego tekstu, 
wspólne zastanawianie się nad tym, czym 
jest patriotyzm, jak można być patriotą 
dzisiaj, 

 szuka w dostępnych źródłach (encyklopedie, 
książki popularnonaukowe, albumy, atlasy, 
internet) wiedzy na temat historii Polski,  

 potrafi wyjaśnić własnymi słowami, co to 
znaczy być patriotą, 

 podaje przykłady zachowań i postaw z 
przeszłości i współczesnych, które mogą 
świadczyć o tym, że ktoś był lub jest patriotą, 

 opowiada własnymi słowami historię opisaną 
w opowiadaniu Małgorzaty Kondej, 

 uczeń zdolny: 
przeprowadza 
wywiad z 
dorosłymi i 
dziećmi na temat 
tego, czym dla 
nich jest 
patriotyzm, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce:   

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 

7 
Wielka litera  
w nazwach 

geograficznych 

2 
+1 

 czytanie fragmentu kroniki klasowej 
opisującej wycieczkę w góry – 
wyszukiwanie nazw własnych, 

 odgadywanie nazw własnych na 
podstawie zagadek, poprawne 
zapisywanie form w zeszycie, 

 wprowadzenie reguły dotyczącej pisowni 
wielką literą nazw geograficznych, 

 rozwijanie umiejętności ortograficznych 
na przykładach, w których człon wchodzi 
w skład nazwy własnej lub jest tylko 
rzeczownikiem pospolitym, 

 utrwalanie umiejętności poprawnego 
zapisu dowolnych nazw geograficznych, 

 wyszukuje w tekście nazwy geograficzne 
jedno- i dwuczłonowe, 

 wie, że nazwy geograficzne zapisujemy 
wielką literą, potrafi podać przykłady takich 
nazw, 

 zapisuje nazwy geograficzne wielką literą, 
 wie, kiedy wyrazy takie jak: morze, góry, 

jezioro wchodzą w skład nazwy własnej, a 
kiedy są rzeczownikami pospolitymi, 

 zapisuje przymiotniki utworzone od nazw 
własnych małą literą, 

 uczeń zdolny: 
przygotowuje 
trasę wędrówki 
dookoła świata, 
podając nazwy 
odwiedzanych 
miejsc, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
przepisuje 
poprawnie nazwy 
geograficzne, 
stosując wielką 
literę, 

III.2.5d 

 

VIII 
 

Ludzie i 
zwierzęta 

 
(13 godzin) 

+3 godziny 

1 Pieskie życie? 2 

 rozmowa na temat zwierząt i ich wartości 
w życiu człowieka, dzielenie się 
przeżyciami związanymi z opiekowaniem 
się zwierzętami wokół nas, 

 czytanie historyjek obrazkowych 
Zbigniewa Lengrena Przygody profesora 
Filutka i jego psa, ustalanie wspólnego 
tematu wszystkich serii obrazków, 
nadawanie tytułów, opowiadanie na 
podstawie historyjki, co się wydarzyło, 

 poznawanie związków frazeologicznych 
związanych ze zwierzętami, 

 wyszukiwanie w dostępnych źródłach: 
internecie, słownikach języka polskiego i 

 rozmawia z innymi dziećmi na temat zwierząt 
i opieki nad nimi, podaje przykłady zwierząt, 
które można mieć w domu, opisuje rolę 
zwierząt w naszym życiu, 

 opowiada historyjkę obrazkową o psie i jego 
panu i nadaje jej tytuł, 

 potrafi wyjaśnić sens poznanych 
wyrazów o znaczeniu przenośnym i 
związków  frazeologicznych związanych 
ze zwierzętami, 

 umie skorzystać ze szkolnego słownika 
języka polskiego i słownika 
frazeologicznego, 

 czyta cicho opowiadanie i potrafi 

 uczeń zdolny: 
tworzy własny 
komiks o 
zwierzętach, 
wykorzystując 
dosłowne i 
przenośne 
znaczenie 
frazeologizmów, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: szuka w 
słowniku 
frazeologicznym 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 
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słownika frazeologicznego przykładów 
frazeologizmów związanych ze 
zwierzętami, 

 czytanie tekstu Pameli L. Travers Wybór 
Dudusia (fragmenty książki Mary 
Poppins), 

 rozmowa na temat przeczytanego tekstu, 
analizowanie wzajemnych relacji ludzi i 
zwierząt, 

 opisywanie Pomnika Szczęśliwego Psa, 
rozmowa na temat stawiania poników 
zwierzętom, 

odpowiedzieć na pytania do tekstu, w razie 
potrzeby wskazując miejsce, gdzie można 
znaleźć odpowiedź, 

 rozmawia o różnych rasach psów, dzieli się 
swoimi doświadczeniami w kontaktach z 
psami, dyskutuje na temat wartości zwierząt 
w życiu człowieka, potrafi wyrazić swoje 
zdanie dotyczące Pomnika Szczęśliwego 
Psa, 

nazw zwierząt i 
odczytuje 
związane z nimi 
frazeologizmy, z 
pomocą 
nauczyciela 
próbuje je 
wyjaśnić, 

2 
Piszemy 

ogłoszenia 
2 
 

 czytanie z uwagą różnych ogłoszeń 
dotyczących zaginięcia psów – zwracanie 
uwagi na ważne elementy ogłoszenia, 

 tworzenie własnych ogłoszeń na 
podstawie trzech kroków: ustalenia, co 
proponujemy lub kogo poszukujemy, 
określenia najważniejszych cech 
poszukiwanej rzeczy lub zwierzęcia, 
podawania formy kontaktu, 

 rozwijanie umiejętności redagowania 
ogłoszeń – poprawa tekstów zbyt krótkich 
lub obszernych, które nie zawierają 
wszystkich potrzebnych informacji, 
usuwanie informacji zbędnych, 

 wyszukiwanie w dostępnych źródłach 
przykładów ogłoszeń, ustalanie, jakiego 
typu ogłoszeń jest najwięcej, 

 czyta różne ogłoszenia i zwraca uwagę na 
elementy istotne, takie jak przyczyna, dla 
której powstało ogłoszenie, opis oraz forma 
kontaktu z nadawcą ogłoszenia, 

 wie, jakie informacje podaje się w 
ogłoszeniach, 

 umie napisać ogłoszenie, dbając o 
zawarcie w nim wszystkich niezbędnych 
informacji, 

 rozwija umiejętność tworzenia ogłoszeń 
poprzez skracanie ogłoszeń zbyt długich i 
rozbudowywanie ogłoszeń zbyt krótkich, 

 szuka w dostępnych źródłach różnych 
ogłoszeń, określa, jakie działy ogłoszeń 
zamieszczone są w gazetach lub na 
stronach internetowych, 

 uczeń zdolny: 
tworzy klasowy 
dział ogłoszeń, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: pisze 
proste ogłoszenia 
i potrafi 
sprawdzić, czy 
zostały w nim 
zawarte 
wszystkie 
niezbędne 
informacje,  

I.1.4 
I.1.5 
I.1.6 

III.1.5 
III.1.6 
III.2.5d 

 

3 
Utrwalenie 

części mowy 
2
+1 

 przypomnienie nazw i pytań do 
poszczególnych części mowy na 
przykładach (rzeczownik, czasownik, 
przymiotnik, przysłówek), 

 wyszukiwanie poszczególnych części 
mowy pośród wyrazów, określanie formy 
części mowy odmiennych, 

 podawanie własnych przykładów 
poszczególnych części mowy, 

 rozwijanie słownictwa: dopasowywanie 
przysłówków do czasowników, 
przymiotników do rzeczowników, 

 zna cztery części mowy: rzeczownik, 
czasownik, przymiotnik, przysłówek, 

 wyróżnia w tekście poznane części mowy, 
wie, co one oznaczają i na jakie pytania 
odpowiadają, 

 potrafi właściwie dobierać wyrazy 
należące do różnych części mowy, by 
utworzyć związki wyrazowe, 

 wie, przez co się odmieniają części mowy 
odmienne, potrafi określić formy każdej z 
nich użyte w zdaniach, 

 uczeń zdolny: 
odszukuje w 
dowolnym tekście 
poznane części 
mowy, określa ich 
formy,   

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 
pomocy pytań 
rozpoznaje w 
tekstach cztery 
poznane części 

I.1.4 
I.3.3 
I.3.4 

III.2.3 
III.2.4 
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mowy,  

4 
Co i jak mówią 

zwierzęta? 
1 
+1 

 głośne czytanie wiersza Juliana Tuwima 
Mowa ptaków z odpowiednią intonacją i 
natężeniem głosu, 

 wyszukiwanie w tekście wiersza wyrazów 
dźwiękonaśladowczych, określanie ich 
roli w wierszu, odpowiednie ich 
wymawianie, ćwiczenia dykcji, 

 zabawy z wyszukiwaniem i wymyślaniem 
przykładów wyrazów 
dźwiękonaśladowczych, 

 czytanie tekstu Anny Iwaszkiewiczowej 
Gadająca papuga (fragmenty książki 
Nasze zwierzęta), 

 rozmowa na temat przeczytanego tekstu, 
objaśnienie pojęcia gada jak papuga,  

 czyta z odpowiednią intonacją i natężeniem 
głosu wiersz Juliana Tuwima, 

 wie, co to znaczy: wyraz 
dźwiękonaśladowczy, 

 potrafi wskazać w tekście wyrazy 
dźwiękonaśladowcze i wyjaśnić, w jakim 
celu autor ich użył, 

 podaje własne przykłady wyrazów 
dźwiękonaśladowczych, 

 czyta tekst o gadającej papudze i dzieli się w 
klasie wrażeniami określając, które 
fragmenty najbardziej mu/jej się podobają, 

 rozumie znaczenie dosłowne i przenośne 
frazeologizmu gada jak papuga, 

 uczeń zdolny: 
recytuje z 
pamięci wiersz, 
stosując 
odpowiednią 
intonację i 
natężenie głosu, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
wyszukuje przy 
pomocy 
nauczyciela 
wyrazy 
dźwiękonaśladow
cze, 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 

5 

Wypowiedzenia, 
czyli zdania  

i równoważniki 
zdań 

2 
+1 

 układanie zdań z różnych części mowy, 
 wprowadzenie definicji wypowiedzenia, 

wyróżnienie zdań i równoważników zdań, 
 rozwijanie umiejętności odróżniania zdań 

od równoważników, 
 ćwiczenia w zamienianiu zdań na 

równoważniki i odwrotnie, 
 budowanie zdań i równoważników jako 

tytułów do poszczególnych ilustracji, 
 analizowanie krótkich dialogów z życia 

codziennego i rozmowa o tym, których 
typów wypowiedzeń stosujemy więcej w 
jakich sytuacjach, 

 samodzielne tworzenie dialogów z 
wykorzystaniem zdań i równoważników 
zdań na temat podróżowania, pytania o 
drogę, czas odjazdu pociągu itd., 

 rozpoznaje poszczególne części mowy, 
wykorzystuje rozsypankę wyrazową do 
tworzenia zdań, 

 wie, co to są wypowiedzenia, wyróżnia 
wśród nich zdania i równoważniki zdań, 

 tworzy zdania lub równoważniki zdań jako 
tytuły ilustracji,  

 potrafi wskazać w dialogu dotyczącym życia 
codziennego, kiedy zostało zastosowanie 
wypowiedzenie w formie zdania, a kiedy 
równoważnika zdania, 

 umie zamienić zdanie na równoważnik i 
odwrotnie, 

 tworzy samodzielnie lub w parze dialogi, 
wykorzystując wiedzę na temat 
wypowiedzeń, 

 prezentuje dialogi w klasie, określa, czy w 
dialogach zostało użytych więcej zdań czy 
równoważników, 

 uczeń zdolny: 
analizuje różne 
teksty i sprawdza, 
czy przeważają w 
nich zdania, czy 
równoważniki 
zdań 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 
pomocy 
nauczyciela dzieli 
tekst na 
wypowiedzenia, 
szuka 
czasownika – 
określa, czy 
wypowiedzenie 
jest zdaniem czy 
równoważnikiem,  

I.1.4 
I.3.2 
I.3.3 
I.3.4 

III.2.2 
III.2.3 

6 
Postaw się  

na ich miejscu 
2 

 czytanie tekstu Marii Krüger Być 
jamnikiem (fragment książki Ucho, dynia, 
sto dwadzieścia pięć), 

 opowiadanie o przygodzie Jacka Kosmali 

 tworzy listę emocji pozytywnych i 
negatywnych, które zna z własnego 
doświadczenia, 

 czyta głośno w klasie lub słucha czytanego 

 uczeń zdolny: w 
parze 
przygotowuje 
inscenizację 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
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– opisywanie jego odczuć i doświadczeń 
związanych z zamianą w jamnika, 

 formułowanie głównej myśli utworu na 
przykładzie krótkiego tekstu 
popularnonaukowego na temat emocji 
zwierząt, 

 czytanie z podziałem na role nietypowego 
wywiadu z łabędziem (Paweł Fabijański, 
Co ty o mnie wiesz?),  

 ćwiczenia redakcyjne – tworzenie 
własnych wywiadów ze zwierzętami na 
temat ich emocji i odczuwania, 

przez nauczyciela tekst o zamianie chłopca 
w psa, 

 próbuje określić na podstawie przeczytanego 
tekstu, jakie emocje mogą towarzyszyć 
chłopcu, który stał się psem, 

 czyta samodzielnie tekst popularnonaukowy 
na temat emocji zwierząt i odpowiada na 
pytania do tekstu, 

 czyta z podziałem na role wywiad z 
łabędziem,  

 tworzy własny wywiad z wybranym 
zwierzęciem na temat emocji, 

wywiadu z  
wybranym 
zwierzęciem, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: tworzy 
plan wydarzeń na 
podstawie 
przeczytanego 
lub wysłuchanego 
tekstu,  

II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 

7 
Pisownia 

wyrazów z u 
2 

 przypomnienie zasad pisowni z ó na 
przykładach wyrazów z różnymi 
trudnościami ortograficznymi, które 
należy wyjaśnić, 

 wprowadzenie zasad pisowni u na 
początku i na końcu wyrazów wraz z 
ćwiczeniami utrwalającymi, 

 rozwijanie umiejętności poprawnego 
zapisywania rzeczowników i 
przymiotników  z zakończeniami typu -
usia, -unia, -uszek, -utki itd., 

 ćwiczenia rozwijające świadomość 
ortograficzną dziecka w pisowni 
zakończeń czasownika typu -uję, -ujesz 
itd., 

 czytanie tekstu z serii Zostań mistrzem 
ortografii, utrwalanie poznanych zasad 
pisowni wyrazów z u,  

 wyszukuje w rozsypance wyrazy zawierające 
ó i u, 

 potrafi podać reguły pisowni wyrazów z ó 
oraz podać przykłady, 

 zna zasady pisowni wyrazów z u, 
 wyróżnia słowa z u na początku lub na końcu 

wyrazu, 
 zapisuje poprawnie zakończenia 

rzeczowników i przymiotników typu: -usia, -
unia, -uszek, -utki itd., 

 prawidłowo zapisuje zakończenia 
osobowych form czasownika kończących się 
na -uje, 

 wskazuje przykłady wyrazów z u w 
tekście i podaje własne przykłady, 

 poprawnie zapisuje wyrazy z u, a w razie 
potrzeby potrafi skorzystać ze słownika, 

 uczeń zdolny: 
tworzy: 
zdrobnienia, 
wszystkie 
możliwe formy 
czasownika z 
zakończeniem -
uje i układa z nimi 
zdania lub krótkie 
opowiadania, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
poprawnie 
przepisuje i pisze 
ze słuchu wyrazy 
z u, poprawia 
wyrazy zapisane 
błędnie i 
wskazane przez 
nauczyciela, 

I.2 
III.2.5 

 

IX 
 

Gdzie 
mieszka 
dobro? 

 
(14 godzin) 

1 
Co trzeba mieć 

w sercu? 
2 

 opowiadanie na podstawie planszy 
sytuacyjnej, jak ludzie mogą sobie 
pomagać, być dla siebie serdeczni i mili, 

 czytanie fragmentów baśni H. Ch. 
Andersena Królowa Śniegu,  

 analizowanie zachowania Kaja pod 
wpływem odłamka lustra – rozmowa na 
temat dobra i zła, które jest w człowieku, 

 wprowadzenie pojęcia kontrastu, 

 opowiada o sposobach okazywania sobie 
szacunku na co dzień na podstawie planszy 
wprowadzającej w tematykę rozdziału,  

 podaje własne przykłady budowania dobrych 
relacji z innymi: dorosłymi i dziećmi, 

 czyta cicho baśń Andersena,  
 rozmawia na temat zmiany myślenia i 

postępowania Kaja spowodowanej 
odłamkiem lustra, 

 uczeń zdolny: 
wyszukuje inne 
baśnie, w których 
królewny 
otrzymały od 
wróżek prezenty, 
tworzy spis darów 
wróżek z różnych 
baśni, 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
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+4 godziny szukanie kontrastów opowieści o 
Królowej Śniegu, określanie znaczenia 
dosłownego i przenośnego 
poszczególnych zestawień, 

 rozwijanie słownictwa – poznawanie 
frazeologizmów ze słowem serce, 
wyjaśnianie ich znaczenia, 

 czytanie baśni Henryka Sienkiewicza 
Bajka, 

 opisywanie darów poszczególnych 
wróżek dla małej księżniczki,  

 dyskutowanie na temat wartości 
poszczególnych darów, tworzenie własnej 
hierarchii najlepszych podarunków, jakie 
można otrzymać, 

 wyszukuje kontrasty w baśni typu: dobro–zło, 
miłość–nienawiść, 

 potrafi wyjaśnić sens związków 
frazeologicznych ze słowem serce, 

 potrafi rozpoznać, kiedy takie słowa, jak: 
chłód, zimno, ciepło, gorąco użyte są w 
znaczeniu dosłownym, a kiedy w 
przenośnym, 

 umie opowiedzieć o uczuciach postaci 
literackich, wykorzystując poznane 
słownictwo, 

 czyta i analizuje baśń Sienkiewicza, 
opowiada jej treść, 

 uzasadnia wartość poszczególnych darów 
wróżek, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 
pomocy 
nauczyciela 
tworzy 
przeciwieństwa 
typu: dobro–zło, 
miłość – 
nienawiść, 

II.4 
III.1.8 
III.1.9 

2 

Wypowiedzenia 
oznajmujące, 

pytające  
i rozkazujące 

2 
+1 

 analizowanie ilustracji ukazującej 
chłopca, który próbuje ratować kotka, 
oraz wypowiedzi poszczególnych 
uczestników tej sytiacji – wyróżnianie 
pytań, rozkazów, stwierdzeń padających 
z ust gapiów i samego chłopca, 

 wprowadzenie wypowiedzeń 
oznajmujących, pytających i 
rozkazujących, 

 ćwiczenia rozwijające wyróżnianie i 
samodzielne tworzenie poszczególnych 
typów wypowiedzeń, 

 rozwijanie umiejętności stosowania 
właściwej intonacji przy głośnym 
wypowiadaniu różnych typów 
wypowiedzeń,  

 czyta wypowiedzenia oznajmujące, pytające 
i rozkazujące, 

 rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, 
pytające i rozkazujące, 

 układa zdania oznajmujące dotyczące 
informowania na temat pogody, 

 tworzy zdania pytające do tekstu o 
najwyższych budynkach świata i 
najdłuższych autostradach, 

 buduje wypowiedzenia rozkazujące 
wypowiadane przez strażaka i lekarkę, 

 potrafi ułożyć i zapisać różne typy 
wypowiedzeń, stosując właściwe znaki 
interpunkcyjne, 

 odczytuje różne typy wypowiedzeń z 
właściwą intonacją, 

 uczeń zdolny: 
tworzy dialogi, 
wykorzystując 
różne typy 
wypowiedzeń, i 
przedstawia je, 
zachowując 
prawidłową 
intonację, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
rozpoznaje typy 
wypowiedzeń, 
korzystając ze 
wsparcia 
nauczyciela,  

I.1.4 
I.3.3 

III.2.1 

3 
Skąd się bierze 
chłód serca? 

2 
+1 

 czytanie tekstu Michaela Ende Gdy 
dorośli nie mają czasu (fragmenty książki 
Momo), 

 rozmowa na temat przeczytanego tekstu, 
opisywanie swoich uczuć związanych z 
obecnością bliskich osób lub ich brakiem, 

 głośne czytanie wiersza Danuty Wawiłow 
Wędrówka, 

 opisywanie uczuć osoby mówiącej w 
wierszu, interpretacja głosem jej lęków, 

 potrafi opowiedzieć, co robi w ciągu dnia, jak 
spędza czas w tygodniu i w czasie wolnym, 
określa, czy brakuje mu czasu, czy ma czasu 
zbyt wiele, 

 czyta wspólnie w klasie tekst Gdy dorośli nie 
mają czasu Michaela Ende,  

 czyta lub recytuje z pamięci z odpowiednią 
intonacją wiersz Danuty Wawiłow 
Wędrówka, 

 opowiada o swoich wrażeniach związanych z 

 uczeń zdolny: 
czyta całą 
książkę Momo, 
zachęca do jej 
przeczytania inne 
osoby, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: krótko 
opowiada 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 
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pragnień, oczekiwań, przeczytanymi utworami, wysłuchany lub 
przeczytany 
tekst, potrafi 
wskazać 
bohaterów,  

III.1.8 
III.1.9 

4 Piszemy listy 2 

 rozmowa na temat pisania do siebie 
listów i e-maili oraz innych sposobów 
porozumiewania się, 

 czytanie listu Ani z sanatorium, 
poznawanie budowy listu: form 
powitalnych, zakończeń, rozmieszczenia 
na stronie, 

 ćwiczenia dotyczące właściwego 
adresowania koperty, 

 redagowanie własnych listów do osób, z 
którymi chcemy się zaprzyjaźnić, 

 rozmawia na temat pisania listów w formie 
tradycyjnej i elektronicznej, tworzy własną 
hierarchię najlepszych sposobów 
komunikowania się, 

 potrafi wskazać w liście jego 
charakterystyczne elementy,  

 umie napisać list zgodnie z zasadami, 
jakie w nim obowiązują, 

 umie prawidłowo zaadresować kopertę, 

 uczeń zdolny: 
potrafi wysyłać i 
odbierać 
korespondencję 
wysyłaną za 
pośrednictwem 
poczty 
elektronicznej, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
poprawnie 
adresuje kopertę, 
poprawia błędy 
wskazane przez 
nauczyciela, 

I.1.4 
I.1.6 

III.1.5 
III.1.6 

 

5 
Podmiot  

i orzeczenie 
2 
+1 

 tworzenie z rozsypanki rzeczowników i 
czasowników prostych zdań, 

 wprowadzenie pojęcia podmiotu i 
orzeczenia jako części zdania, 

 rozpoznawanie w zdaniu podmiotów i 
orzeczeń, 

 rozpoznawanie w zdaniu orzeczeń i 
określanie na tej podstawie, czy zdanie 
jest pojedyncze czy złożone, 

 buduje proste zdania z przykładów 
rzeczowników i czasowników, 

 rozpoznaje podmiot i orzeczenie, 
rozumie, jaką rolę odgrywają one w 
zdaniu, 

 umie układać zdania z podmiotu i 
orzeczenia, 

 potrafi wskazać w zdaniu orzeczenia, 
 potrafi odróżnić zdanie pojedyncze od 

zdania złożonego, 

 uczeń zdolny: 
zamienia zdania 
pojedyncze na 
złożone, ze 
zdania złożonego 
potrafi utworzyć 
zdania 
pojedyncze, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: wskazuje 
w zdaniu 
orzeczenie i 
podmiot przy 
pomocy 
nauczyciela,  

I.1.4 
I.3.1 
I.3.2 

III.2.2 

6 
Czy słuchać 
Gadającego 
Świerszcza? 

2 

 rozmowa na temat różnych grzecznych i 
niegrzecznych zachowań wobec 
dorosłych i rówieśników, 

 czytanie fragmentu Pinokia Carla 

 potrafi ocenić, które zachowania wobec 
rówieśników i dorosłych można uznać za 
grzeczne lub niegrzeczne, 

 czyta fragmenty Pinokia, opowiada treść 

 uczeń zdolny: 
przynosi do klasy 
swoje ulubione 
komiksy, 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
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Collodiego, 
 opisywanie poszczególnych etapów 

tworzenia drewnianego pajacyka, 
 wyszukiwanie w tekście opowiadania 

fragmentów, które ukazują Gadającego 
Świerszcza dającego rady Pinokiowi, 

 zabawa w klasie w tworzenie scenek 
polegających na nakłanianiu osób do 
postępowania w określony sposób, 
bronienia własnego zdania lub 
grzecznego przyjęcia pouczenia, 

 opisywanie i redagowanie bez użycia 
dialogów przebiegu scenek, w których 
uczniowie brali udział, 

 oglądanie i czytanie komiksu Daniela de 
Latour’a Ach, ten urwis!, 

 porównywanie wersji tekstu Collodiego z 
komiksem: czym różnią się od siebie, co 
jest wspólne, 

przeczytanego tekstu, charakteryzuje 
głównego bohatera, 

 opisuje, jakie rady daje Pinokiowi Gadający 
Świerszcz, rozmawia na temat ich 
przydatności w życiu, 

 potrafi przeprowadzić rozmowę, w której 
nakłania do czegoś, broni swego zdania 
lub daje się przekonać, 

 umie zapisać treść rozmowy bez użycia 
dialogów, 

 czyta komiks na podstawie Pinokia, 
 wyszukuje w komiksie elementy, o które pyta 

nauczyciel, 
 wskazuje charakterystyczne cechy 

komiksu, porównuje komiks z tekstem 
literackim, 

opowiada o nich i 
przekonuje do ich 
przeczytania, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: potrafi 
opowiedzieć, o 
czym jest komiks, 
czyta teksty z 
dymków, 
zachowuje 
właściwą 
kolejność 
oglądania 
komiksu, 

II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 

7 
Pisownia 

wyrazów z h i ch 
2 
+1 

 czytanie z odpowiednią intonacją 
wyrazów dźwiękonaśladowczych 
zawierających h i ch, 

 ćwiczenia w zapamiętywaniu jak 
największej liczby wyrazów z h, 

 poznanie zasad pisowni wyrazów z ch 
wymiennym na sz, po literze s oraz w 
zakończeniach wyrazów, 

 ćwiczenia utrwalające poznane reguły 
ortograficzne, 

 tworzenie zdań i opowiadań 
wykorzystujących wyrazy z h i ch, 

 czyta z odpowiednią intonacją i natężeniem 
głosu wyrazy dźwiękonaśladowcze 
zawierające ch i h, 

 pamięta kilkanaście wyrazów z h, 
 umie poprawnie zapisać poznane wyrazy 

z h i ch, 
 zna zasady pisowni z ch, potrafi wyjaśnić 

tę pisownię w podanych przykładach, 
 w razie potrzeby potrafi skorzystać ze 

słownika ortograficznego, 
 tworzy opowiadanie, wykorzystując wyrazy z 

h i ch, 

 uczeń zdolny: 
potrafi wymienić z 
pamięci około 
dwudziestu 
wyrazów z h, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
przepisuje 
poprawnie 
wyrazy z ch i h,   

III.2.5 

 

X 
 

Wśród 
baśnio-
wych 

postaci 
 

(12 godzin) 
+2 godziny 

1 
Jakie są 

czarownice? 
2 

 rozmowa na temat ulubionych baśni i ich 
bohaterów – wykorzystanie planszy 
otwierającej rozdział, ukazującej świat 
baśni, 

 przypomnienie baśni, w których 
występują dobre wróżki albo czarownice, 

 czytanie fragmentu baśni Jakuba i 
Wilhelma Grimmów Jaś i Małgosia, 
opisywanie reakcji dzieci na czarownicę, 
charakteryzowanie wyglądu i zachowania 
wiedźmy, 

 podaje przykłady baśniowych bohaterów 
oraz tytułów baśni, które zna, 

 opisuje swojego ulubionego bohatera 
baśniowego, 

 wymienia baśnie, w których występują dobre 
wróżki lub czarownice, 

 czyta głośno baśń o Jasiu i Małgosi w wersji 
tradycyjnej oraz opowieść o czarownicach w 
wersji tekstu informacyjnego, 

 porównuje wygląd i podstawowe cechy 
czarownicy na podstawie obydwu tekstów, 

 uczeń zdolny: 
pisze 
alternatywną 
wersję dowolnej 
baśni, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: opowiada 
treść baśni 
tradycyjnej, przy 
pomocy 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
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 czytanie tekstu Zofii Beszczyńskiej W 
chatce na kurzej łapie – opisywanie 
wyglądu czarownicy na podstawie tekstu 
informacyjnego, porównywanie go z 
wersją baśniową, 

 czytanie tekstu Doroty Terakowskiej 
Czarownica zła czy dobra? (fragmenty 
książki Babci Brygidy szalona podróż po 
Krakowie), 

 wyodrębnianie poszczególnych 
wydarzeń, opisywanie zachowania 
czarownicy, 

 porównywanie tradycyjnych wyobrażeń z 
nowymi wersjami baśni,  

 dostrzega różnice między tekstem baśni a 
tekstem informacyjnym, 

 rozpoznaje charakterystyczne i nietypowe 
cechy czarownicy w opowiadaniu 
Czarownica zła czy dobra?, 

 umie porównać tradycyjne wyobrażenie 
baśniowych bohaterów (np. czarownica, 
wilk, smok) z odmiennym spojrzeniem na 
te postacie, 

nauczyciela 
potrafi wskazać w 
nowej wersji 
baśni kilka różnic 
i podobieństw,  

III.1.9 

2 
Piszemy 

opowiadanie 
2 
+1 

 tworzenie opowiadania na temat 
spotkania czarownicy z chłopcem na 
podstawie historyjki obrazkowej: 
pomocnicze nadawanie tytułów 
poszczególnym obrazkom, 
wykorzystywanie słownictwa związanego 
z następstwem zdarzeń, 

 rozwijanie sprawności tworzenia 
wypowiedzi poprzez poprawę tekstu, w 
którym powtarza się kilkakrotnie to samo 
słowo, 

 tworzenie opowieści o duchu na 
podstawie planu wydarzeń, 

 ćwiczenia dotyczące właściwego 
rozpoczynania opowiadania i jego 
zakończenia, 

 tworzenie własnego opowiadania, 

 opowiada historyjkę obrazkową własnymi 
słowami – stosuje odpowiednią modulację 
głosu, elementy pauzy i zaskoczenia, cichy 
lub donośny głos, 

 nadaje tytuł historyjce obrazkowej, 
 zna słownictwo opisujące następstwo 

zdarzeń, 
 potrafi rozwinąć plan opowiadania, 
 umie poprawić tekst, w którym powtarzają 

się te same słowa, 
 umie trafnie dobrać sformułowania 

pasujące do wstępu i zakończenia, 
 potrafi napisać krótkie opowiadanie na 

podany temat, 
 czyta swoje opowiadanie w klasie z pasją i 

zaangażowaniem, 

 uczeń zdolny: 
pisze 
opowiadanie, w 
którym 
wykorzystuje 
elementy z 
różnych baśni 
(np. jabłko, 
wrzeciono, 
koszyk, domek z 
piernika), 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: pisze 
proste 
opowiadanie przy 
pomocy 
nauczyciela, 

I.1.2 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.6 

I.1.10 
II.1.1 
III.1.5 
III.1.6 
III.1.7 
III.1.9 
III.2.7 

 

3 

Czerwony 
Kapturek  

i Czerwony 
Kaptur 

2 

 czytanie fragmentów  tekstu Czerwony 
Kapturek (bajka myśliwska)  Bohdana 
Butenki, 

 wyodrębnianie w utworze zdarzeń 
zabawnych, dziwnych, nietypowych, 

 porównywanie baśni tradycyjnej z 
opowieścią Bohdana Butenki, 

 wprowadzenie przysłów jako wskazówek 
życiowych i mądrości w skondensowanej 
formie, 

 potrafi opowiedzieć tradycyjną baśń o 
Czerwonym Kapturku, 

 czyta tekst Bohdana Butenki – porównuje go 
z tekstem klasycznym, 

 wskazuje elementy humorystyczne i 
nietypowe w tekście Butenki, 

 wie, co to jest przysłowie, 
 rozumie sens związków frazeologicznych 

i przysłów ze słowem wilk, 
 potrafi wykorzystać znajomość przysłów i 

 uczeń zdolny: 
wyszukuje w 
słownikach 
przysłów, tworzy 
listę ulubionych 
przysłów, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: opowiada 
baśń o 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 
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 szukanie i analizowanie przysłów i 
związków frazeologicznych ze słowem 
wilk, 

 czytanie tekstu Kaliny Jerzykowskiej i 
Wojciecha Karwackiego Czerwony Kaptur 
i Konrad Wilk (fragment książki 13. 
skrytka), 

 porównywanie wypowiedzi Michałka i Asi 
na temat przedstawienia – dlaczego mają 
tak różne opinie, 

 rozwijanie umiejętności rozróżniania 
języka oficjalnego i grzecznego od 
młodzieżowego potocznego slangu, 

związków frazeologicznych w tworzeniu zdań 
opisujących sytuację lub osobę, 

 czyta tekst Czerwony Kaptur i Konrad Wilk, 
analizuje reakcje dzieci na zmianę 
elementów baśni w szkolnym 
przedstawieniu, 

 odróżnia język nieoficjalny od oficjalnego, 
grzecznego, potrafi przekazać tę samą 
informację lub opinię na dwa sposoby, 

Czerwonym 
Kapturku, 
wskazuje kilka 
różnic między 
baśnią klasyczną 
a wersją Butenki,  

III.1.8 
III.1.9 

4 

Określenia w 
zdaniu. Grupa 

podmiotu  
i grupa 

orzeczenia 

2 
+1 

 tworzenie zdań z rozsypanki wyrazowej, 
wyróżnianie w zdaniu podmiotu i 
orzeczenia jako związku głównego, 

 wskazywanie w zdaniach pozostałych 
wyrazów jako określeń należących do 
grupy podmiotu lub orzeczenia, 
rozwijanie umiejętności stawiania 
odpowiednich pytań do określeń, 

 rozwijanie zdań złożonych tylko z 
podmiotu i orzeczenia o określenia, do 
których stawiamy odpowiednie pytania, 

 tworzy zdania z rozsypanki wyrazowej, 
wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie, 

 wyróżnia w zdaniu grupę podmiotu i 
grupę orzeczenia, 

 potrafi wskazać w zdaniu określenia i 
postawić do nich pytania, 

 umie dobrać określenia do grupy 
podmiotu i grupy orzeczenia, 

 rozwija zdania składające się tylko z 
podmiotu i orzeczenia o określenia, które 
dopełniają sens wypowiedzi, 

 uczeń zdolny: 
tworzy wykres 
zdania 
pojedynczego, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
wyszukuje w 
zdaniu podmiot i 
orzeczenie, z 
pomocą 
nauczyciela 
sprawdza, z którą 
częścią zdania 
łączą się 
pozostałe wyrazy 
w zdaniu,  

I.3.1 
I.3.2 

III.2.1 
III.2.2 

5 
Nie taki smok 

straszny 
2 

 oglądanie różnych wyobrażeń smoków 
umieszczonych na szyldach, herbach, 
haftach itd., opisywanie 
charakterystycznych cech smoka, 

 czytanie tekstu Stanisława 
Pagaczewskiego Co wielki uczony sądzi 
o Smoku Wawelskim? (fragment książki 
Przygoda na Rodos), 

 opowiadanie własnymi słowami o 
dziejach smoków, określanie wymowy 
utworu: czy wszystko mówione jest na 
serio, czy żartobliwie, 

 porównuje różne wyobrażenia smoków 
przedstawione na ilustracjach w 
podręczniku, 

 podaje przykłady smoków z baśni i legend, 
 opisuje charakterystyczne cechy smoków na 

podstawie ich wyglądu oraz wyobrażeń 
zaczerpniętych z baśni i opowieści o 
smokach, 

 czyta tekst dotyczący „smokologii” (Co wielki 
uczony sądzi o Smoku Wawelskim?), opisuje 
na jego podstawie dzieje smoków, 

 rozumie żartobliwą wymowę utworu,  

 uczeń zdolny: 
tworzy komiks o 
smoku lub innym 
baśniowym 
stworze, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: ogląda i 
czyta wraz z 
nauczycielem lub 
samodzielnie 
komiksy z cyklu 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 
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 czytanie komiksu Janusza Christy O 
smoku Milusiu i jego opiekunach 
(fragmenty komiksów z serii Kajko i 
Kokosz: Skarby Mirmiła i Cudowny lek),  

 opisywanie postaci Kajka i Kokosza oraz 
smoka Milusia, 

 czytanie tekstu Piotra Wojciechowskiego 
Smok z wypożyczalni (fragment książki 
Opowieści żółtego psa), opisywanie 
smoka wymyślonego przez chłopca, 
porównywanie Tygona z innymi smokami, 

 pisanie opowiadania Moja przygoda ze 
smokiem, 

 ogląda i czyta komiks o smoku Milusiu, Kajku 
i Kokoszu, wskazuje na elementy 
humorystyczne w komiksie, 

 potrafi krótko scharakteryzować bohaterów 
komiksu, 

 czyta opowiadanie o smoku  Tygonie 
wymyślonym przez chłopca, opisuje cechy 
charakterystyczne smoka, porównuje go do 
innych smoków, 

 tworzy własne opowiadanie o smoku, 
prezentuje je w klasie, 

Kajko i Kokosz, 
potrafi 
opowiedzieć 
dowolną historię 
z komiksu,  

6 
Utrwalenie zasad 
pisowni z ó, u, ż, 

rz, ch i h 
2 

 układanie opowiadań, które wykorzystują 
grupę wyrazów zawierających trudności 
ortograficzne, czytanie na głos w klasie 
przygotowanych tekstów, 

 szukanie w opowieści Zostań mistrzem 
ortografii przykładów wyrazów z u, ó, rz, 
ż, ch i h, 

 porządkowanie wyrazów ze względu na 
część mowy, do której należą, 

 odgadywanie nazw przedmiotów i 
prawidłowe ich zapisywanie, 

 odgadywanie nazw baśni, które zawierają 
trudność ortograficzną, 

 przypomnienie i uporządkowanie 
wszystkich zasad pisowni wyrazów z u, ó, 
rz, ż, h, ch, 

 tworzy krótkie opowiadanie z wyrazów 
zawierających trudności ortograficzne, 
dyktuje opowieść koledze lub koleżance, 

 wskazuje w tekstach wyrazy z określoną 
trudnością ortograficzną (ó/u, rz/ż, ch/h), 

 porządkuje wyrazy według części mowy, 
 potrafi wyjaśnić zasady dotyczące 

pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, 
 odgaduje tytuły baśni zawierające trudność 

ortograficzną, 
 zapisuje poprawnie pod względem 

ortograficznym poznane wyrazy z ó, u, rz, 
ż, ch, h, 

 uczeń zdolny: 
do każdej reguły 
ortograficznej 
podaje po kilka 
przykładów, 
wymienia po 
około 
dwadzieścia 
wyrazów z ó, rz, ż 
i h 
niewymiennym, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
przepisuje 
poprawnie tekst, 
wykonuje 
autokorektę, 
poprawia wyrazy 
wskazane przez 
nauczyciela jako 
błędnie napisane, 

III.2.5 

 

XI 
 

W 
tajemni-
czych 

1 Są takie wyspy... 2 

 motywowanie dzieci do opowiadania o 
najciekawszych przeżyciach, jakich 
doświadczyły, z wykorzystaniem zdjęć na 
planszy otwierającej rozdział,  

 wspólne rozmowy na temat tego, do 
czego może służyć wyobraźnia i czy w 
ogóle jest potrzebna, 

 na podstawie fotografii otwierających blok 
tematyczny potrafi nazwać poszczególne 
miejsca, które kojarzą się nam z przygodą i 
niezwykłością oraz krótko o nich 
opowiedzieć, 

 rozmawia z innymi osobami w klasie o 
swoich nietypowych, tajemniczych lub 

 uczeń zdolny: 
czyta w całości 
książkę Przygody 
Piotrusia Pana, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: opisuje 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
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światach 
 

(10 godzin) 
+3 godziny 

 czytanie tekstu Jamesa Matthew 
Barrie’go Nibylandia (fragment książki 
Przygody Piotrusia Pana), 

 objaśnianie, czym jest Nibylandia dla 
poszczególnych dzieci, 

 czytanie tekstu Anny Kamieńskiej Każdy 
ma swoją wyspę (fragment książki Są 
takie wyspy), 

 opisywanie wysp, o których mówi 
profesor Szpak, i porównywanie jego wizji 
z Nibylandią, 

 rozwijanie wyobraźni – tworzenie 
własnych wysp i Nibylandii, dzielenie się 
swoimi pomysłami w klasie, 

ekscytujących przeżyciach związanych z 
podróżowaniem do różnych miejsc lub 
doświadczanych w codziennym życiu, 

 podaje definicje wyobraźni, próbuje określić, 
po co ludzie mają wyobraźnię, do czego 
może im się ona przydać, 

 czyta fragmenty Piotrusia Pana i Są takie 
wyspy, opisuje na podstawie tekstów 
Nibylandię i wyspy, o których opowiada 
profesor Szpak, 

 rozwija własną wyobraźnię, tworząc wyspę 
swoich marzeń: redaguje tekst, wykonuje 
pracę plastyczną w dowolnej technice, by 
wizualizować wymyślony przez siebie świat, 

 prezentuje swoje pomysły innym osobom, 
słucha uważnie propozycji innych, 

zdjęcia 
przedstawione na 
planszy: określa, 
gdzie zostały 
zrobione i krótko 
opisuje, co 
nietypowego jest 
w każdym z tych 
miejsc, 

II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
III.1.9 

2 

Zdanie 
pojedyncze 
rozwinięte  

i nierozwinięte 

2
+1 

 rozwijanie tytułów ilustracji 
przedstawiających wyspy wyobraźni 
różnych dzieci, 

 wprowadzenie pojęcia: zdanie 
pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, 

 rozwijanie zdań nierozwiniętych, 
 ćwiczenia w skracaniu zdań 

pojedynczych rozwiniętych do postaci 
zdań nierozwiniętych, 

 poznawanie zasad interpunkcji 
związanych z zapisywaniem wyliczeń 
oraz ćwiczenie poznanych zasad w 
praktyce pisarskiej, 

 czyta tytuły ilustracji, rozwija je o dodatkowe 
określenia, wykorzystując elementy z 
rysunku, 

 rozpoznaje zdanie pojedyncze 
nierozwinięte i rozwinięte, 

 rozwija zdania nierozwinięte, skraca 
zdania rozwinięte do postaci 
nierozwiniętych, 

 wie, jakie zasady interpunkcyjne 
obowiązują w wyliczeniach, i przestrzega 
tych zasad przy zapisywaniu zdań, 

 uczeń zdolny: w 
dowolnym tekście 
wskazuje zdania, 
określa, czy są 
pojedyncze czy 
złożone, 
rozwinięte czy 
nierozwinięte, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 
pomocy 
nauczyciela 
rozwija zdania 
pojedyncze,  

I.3.1 
I.3.2 

III.2.1 
III.2.2 

3 
Wyobraźmy 
sobie, że... 

2 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności 
dzieci poprzez zabawy związane z 
poszukiwaniem odpowiedzi na pytania 
typu: co piszczy w trawie?, co śpi pod 
ziemią?, 

 czytanie z właściwą intonacją wiersza 
Juliana Tuwima Cuda i dziwy, 

 odczytywanie z wiersza tych fragmentów, 
które ukazują nieprawdopodobne 
wydarzenia i sytuacje, 

 rozwijanie rozumienia znaczenia 

 uczestniczy w zabawach z wyobraźnią – 
wymyśla odpowiedzi na dziwne pytania, 
samodzielnie tworzy pytania podszyte 
absurdem, 

 czyta głośno wiersz Juliana Tuwima, próbuje 
interpretować głosem jego treść, 

 wyszukuje w wierszu „cuda i dziwy”, czyli 
dziwne, absurdalne, podszyte wyobraźnią 
obrazy, 

 rozumie przenośny sens zwrotów: 
otworzyć komuś oczy, przymykać na coś 

 uczeń zdolny: 
recytuje z 
pamięci dowolny 
wiersz,  

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: przy 
pomocy 
nauczyciela czyta 
wiersz Cuda i 
dziwy, stara się 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
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dosłownego i przenośnego 
frazeologizmów związanych z patrzeniem 
na coś, zamykaniem oczu, 

 czytanie tekstu Wystarczy patrzeć 
uważnie Williama Saroyana (fragment 
książki Cóż za pomysł, tato!), 

 zabawy i ćwiczenia na rozwijanie 
wyobraźni i kreatywności, 

 czytanie wiersza Juliana Kornhausera 
Cel, próba odczytania znaczeń wiersza, 

oczy i umie użyć ich w wypowiedzi, 
 rozwija swoją wyobraźnię i kreatywność 

poprzez zabawy polegające na innym 
patrzeniu na to, co otacza nas na co dzień, 

 czyta wiersz Juliana Kornhausera, analizuje i 
interpretuje  wraz z klasą sensy, próbuje 
wytłumaczyć tytuł wiersza, 

modulować 
głosem i 
zachować 
odpowiednią 
intonację,  

III.1.9 

4 

Utrwalenie 
wiadomości  

o wypowiedze-
niach 

2
+1 
 

 rozróżnianie w dialogach dotyczących 
sytuacji z życia codziennego zdań i 
równoważników zdań, 

 przekształcanie informacji ikonicznej 
(znaki zakazu) na tekst w postaci 
równoważników zdań, 

 tworzenie zdań pojedynczych 
składających się tylko z podmiotu i 
orzeczenia, 

 rozwijanie zdań pojedynczych, 
 ćwiczenia na rozwijanie słuchania i 

wyodrębnianie w tekstach wypowiedzeń 
oznajmujących, pytających i 
rozkazujących, 

 wyszukiwanie w recenzji książki zdań 
pojedynczych i złożonych, 

 odszukuje w dialogach zdania i 
równoważniki zdań, potrafi określić, czym 
różnią się te dwa rodzaje wypowiedzeń, 

 rozpoznaje równoważniki zdań i zdania, 
umie przekształcić równoważnik na 
zdanie, 

 tworzy zdania i równoważniki zdań, 
 rozpoznaje i układa różne typy zdań: 

nierozwinięte i rozwinięte, oznajmujące, 
pytające i rozkazujące, 

 rozwija zdanie pojedyncze, skraca zdanie 
złożone, 

 odróżnia zdanie pojedyncze od zdania 
złożonego, 

 uczeń zdolny: 
wykorzystuje 
swoją wiedzę na 
temat 
wypowiedzeń do 
tworzenia 
opowiadań, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: 
wyszukuje w 
wypowiedzeniach 
orzeczeń, określa 
na tej podstawie, 
czy jest to zdanie, 
czy równoważnik, 
liczy orzeczenia – 
określa, czy 
zdanie jest 
pojedyncze czy 
złożone,  

I.1.4 
I.3.1 
I.3.2 

III.2.1 
III.2.2 

5 
Po co czytać 

książki? 
2 
+1 

 rozmowa na temat książek, które 
uczniowie chcieliby przeczytać, 

 głośne czytanie tekstu Cornelii Funke 
Podróże z książką (fragment książki 
Atramentowe serce), 

 rozmowy o czytaniu, wspólne 
zastanawianie się, dlaczego warto czytać, 

 czytanie tekstu Joanny Papuzińskiej W 
gąszczu książek (fragmenty książki 
Darowane kreski) oraz wywiadu z prof. 
Grzegorzem Leszczyńskim,  

 rozmawia na temat książek, które chce 
przeczytać, uczestniczy w prezentacji 
książek wartych przeczytania, 

 czyta głośno  opowiadanie Atramentowe 
serce, opisuje „skarbiec Meggie”, objaśnia, 
dlaczego tata bohaterki twierdził, że w 
podróż należy zawsze zabierać książki,  

 czyta opowieść Joanny Papuzińskiej i 
wywiad z Grzegorzem Leszczyńskim na 
temat pasji czytania, 

 potrafi krótko scharakteryzować preferencje 

 uczeń zdolny: 
tworzy kolekcję 
swoich 
ulubionych 
książek, jest 
częstym gościem 
biblioteki, bierze 
udział w 
konkursach 
czytelniczych, 

 uczeń z 

I.1.1 
I.1.2  
I.1.4 
I.1.6 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.3 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.8 
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 ćwiczenia w poprawnym zapisywaniu 
tytułów książek, 

 objaśnianie drogi książki od pomysłu i 
pisarza aż do czytelnika na podstawie 
schematu ukazującego poszczególne 
ogniwa procesu powstawania tekstu, 

 wyszukiwanie w internecie stron, które są 
poświęcone literaturze dla dzieci i 
młodzieży, szukanie informacji na temat 
pisarzy, spotkań, nowych tytułów, 

czytelnicze bohaterów oraz opowiedzieć o 
swoich wrażeniach dotyczących 
przeczytanych tekstów, 

 używa cudzysłowu w zapisie tytułów 
książek i w przytaczanych 
wypowiedziach, 

 potrafi opowiedzieć, jak powstaje książka, 
 znajduje na wskazanych stronach 

internetowych potrzebne informacje, 

trudnościami w 
nauce: słucha 
audiobooków, 
stara się czytać 
proste 
opowiadania i 
wiersze, czyta 
komiksy,  

III.1.9 

 
Nasze 
lektury 
(dwie do 
wyboru) 

 
(12 godzin) 

1 
Roald Dahl, 

Charlie i fabryka 
czekolady 

6 

 poznawanie autora: wyszukiwanie w 
bibliotece innych książek jego autorstwa, 
sprawdzanie, które z nich zostały 
sfilmowane, czytanie fragmentów 
książek, by zachęcić uczniów do lektury, 

 motywowanie do czytania Charliego i 
fabryki czekolady poprzez ogłoszenie w 
gazecie – przewidywanie wydarzeń, 
podawanie własnych pomysłów rozwoju 
wypadków, 

 sprawdzenie znajomości lektury – 
wyszukiwanie przedmiotów kojarzących 
się z tekstem, opisywanie ich znaczenia, 

 omówienie akcji powieści oraz jej 
bohaterów, 

 wprowadzenie w świat reklamy – 
ćwiczenia ukazujące mechanizmy 
namawiania do kupowania określonych 
produktów, 

 oglądanie ekranizacji powieści w reżyserii 
Tima Burtona, rozmowa na temat 
obejrzanego filmu, 

 podaje przykłady innych książek Roalda 
Dahla, 

 charakteryzuje Willy’ego Wonkę,  
 redaguje wywiad z wybranym bohaterem, 
 stara się rozpoznać mechanizmy rządzące 

reklamą, próbuje w grupie stworzyć reklamę 
jednego z wynalazków Wonki, 

 ogląda ekranizację powieści, opisuje swoje 
wrażenia i przeżycia, porównuje film z 
literackim pierwowzorem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 potrafi określić, które elementy Pinokia 

można nazwać baśniowymi, 
 porównuje ilustracje Pinokia z różnych 

wydań książek, wybiera ilustrację sobie 
najbliższą, 

 opisuje spotkania Pinokia z Gadającym 
Świerszczem,  

 potrafi podać kilka przykładów przysłów i 

 uczeń zdolny: 
czyta inne książki 
autora (np. 
Matylda, 
Wielkomilud), 
dzieli się swoimi 
wrażeniami z 
lektury, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: czyta 
wybrane 
rozdziały książki, 
słucha czytania 
nauczyciela lub 
rodzica, 

tekst 
kultury 
czytany 

w całości 
I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 

I.1.10 
I.2 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 
II.2.9 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.5 
III.1.7 
III.1.8 
III.1.9 

2 
Carlo Collodi, 

Pinokio 
6 

 zachęcanie do przeczytania książki, 
czytanie informacji na temat powstawania 
książki, 

 opisywanie swoich doświadczeń 
związanych z przeczytaną książką, 

 określanie elementów baśniowych w 
lekturze, 

 opisywanie ilustracji Pinokia – 
wyróżnianie cech wspólnych i różniących 
propozycje przedstawienia postaci i 

 uczeń zdolny: 
wyszukuje w 
dostępnych 
źródłach 
informacji na 
temat wizerunku 
Pinokia, np. w 
jakich filmach się 
pojawił, czy ma 
gdzieś swój 

tekst 
kultury 
czytany 

w całości 
I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 

I.1.10 
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sposób rysowania, 
 omówienie zachowania Pinokia i jego 

przemiany poprzez jego przygody i 
analizę przyczyn i skutków takiego, a nie 
innego postępowania bohatera, 

 wyszukiwanie w tekście książki mądrych 
rad i przestróg, które mogą stać się 
drogowskazami w życiu, oraz sugestii 
wypowiedzianych przez złych doradców, 
z powodu których Pinokio wpadał w 
tarapaty, 

 wyjaśnianie znaczenia poszczególnych 
przysłów, które ukazują, jak należy się 
zachowywać, co jest w życiu prawdziwą 
wartością, 

mądrości wypływających z tekstu lektury, 
 wymyśla dalsze dzieje Pinokia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 potrafi wymienić inne utwory, których 

autorem jest Jan Brzechwa, 
 opowiada o przygodach Pana Kleksa, 
 opisuje Akademię Pana Kleksa – 

pomieszczenia, zajęcia, uczniów, 
 słucha opowieści na temat Akademii i 

postępuje zgodnie z instrukcją, 

 
 
 
 
 
 
 
 

pomnik, czy jest 
gdzieś ulica 
Pinokia, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: czyta 
wybrane części 
lektury, ogląda 
wybraną 
ekranizację,  

I.2 
II.1.1/2/3 

II.2.1 
II.2.2 
II.2.9 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.5 
III.1.7 
III.1.8 
III.1.9 

3 
Jan Brzechwa, 
Akademia Pana 

Kleksa 
6 

 zachęcanie do przeczytania książki 
poprzez prezentację bohaterów 
wymyślonych przez pisarza, 

 sprawdzenie znajomości lektury poprzez 
rozwiązywanie testu wyboru oraz 
dopasowywanie elementów świata 
przedstawionego, 

 analiza postaci Pana Kleksa – kim jest, 
jaki jest dla innych ludzi, 

 opisywanie akademii Pana Kleksa – 
poszczególnych zajęć, pokoi, rozkładu 
dnia, uczniów uczących się w akademii, 

 słuchanie fragmentów Akademii i 
wyszukiwanie w słuchanym tekście 
szczegółowych informacji, 

 uczeń zdolny: 
czyta całość 
przygód Pana 
Kleksa (Podróże 
Pana Kleksa, 
Tryumf Pana 
Kleksa), ogląda 
serię filmów z 
Panem Kleksem, 
porównuje film z 
wersją literacką, 

 uczeń z 
trudnościami w 
nauce: słucha 
czytania osoby 
dorosłej, stara się 
samodzielnie 
przeczytać 
wybrany rozdział 
lub rozdziały, 

tekst 
kultury 
czytany 

w całości 
I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 
I.1.4 
I.1.6 
I.1.7 

I.1.10 
I.2 

II.1.1/2/3 
II.2.1 
II.2.2 
II.2.9 

II.2.10 
II.2.11 
II.3.1 
II.4 

III.1.5 
III.1.7 
III.1.8 
III.1.9 



Strona 43 z 48 

 

 
 
 

 
 wie, kto jest autorem omawianej książki, 

potrafi podać kilka informacji na jego 
temat, 

 dzieli się wrażeniami związanymi z lekturą 
książki, potrafi uzasadnić, dlaczego się 
podobała lub nie wzbudziła entuzjazmu, 

 określa czas i miejsce wydarzeń, 
wyodrębnia najważniejsze momenty w 
rozwoju akcji, odróżnia tekst narratora od 
wypowiedzi bohatera, 

 opisuje wygląd postaci i przedmiotów, 
korzystając z informacji zawartych w 
utworze, opisuje ilustracje z książki, 

 wymienia charakterystyczne cechy 
bohaterów, umie wskazać przykłady 
sytuacji, potwierdzających trafność 
swojej charakterystyki, 

 dostrzega przyczyny i skutki 
postępowania bohatera, potrafi to 
postępowanie ocenić, 

 rozumie, jaką rolę odgrywają w utworze 
istotne elementy ukazanego świata, np. 
rzeczy, zwierzęta, rośliny, 

 odnosi treść utworu do własnych 
doświadczeń, 

 dostrzega w tekście nawiązującym do 
baśni cechy, które są dla niej 
charakterystyczne, 

 wypowiada się na temat filmowej 
adaptacji książki, używając poznanego 
słownictwa dotyczącego filmu. 
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Razem w semestrze II: 85 (102) godzin 
 

dział razem godzin 

edukacja 
literacka, analiza  

i interpretacja 
tekstów kultury 

stylistyka, 
tworzenie 

wypowiedzi 

gramatyka, 
świadomość 

językowa 
ortografia 

VII 
Mój dom - Polska 

14 +3 8 +1 2 +1 2 2 +1 

VIII 
Ludzie i zwierzęta 

13 +3 5 +1 2 4 +2 2 

IX 
Gdzie mieszka dobro? 

14 +4 6 +1 2 4 +2 2 +1 

X 
Wśród baśniowych 

postaci 
12 +2 6  2 +1 2 +1 2 

XI 
W tajemniczych światach 

10 +3 6 +1  4 +2  

Nasze lektury 12 12    

Razem godzin 
przewidzianych na 

realizację podstawy 
programowej  

w semestrze II (15 
tygodni) 

75 
(90) 

43  
(47) 

8  
(10) 

16  
(23) 

8  
(10) 
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Język polski w klasie IV

semestr II

tworzenie wypowiedzi

11%

ortografia

11%

edukacja literacka 

i kulturowa

41%

lektura

16%

gramatyka, 

świadomość językowa

21%
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Przypisanie numerów poszczególnym wymaganiom podstawy 

programowej stosowanych w rozkładach nauczania: 
 

I 

odbiór 
wypowiedzi 

i 
wykorzystanie 

zawartych 
w nich 

informacji 

1 
czytanie 

i słuchanie 

I.1.1 sprawnie czyta teksty głośno i cicho 

I.1.2 określa temat i główną myśl tekstu 

I.1.3 
identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, 
narratora, czytelnika, słuchacza) 

I.1.4 
identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, 
reklamowy 

I.1.5 
rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia i 
gratulacje, zawiadomienie i ogłoszenie, instrukcję, w tym 
przepis) 

I.1.6 
odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji 
drugorzędnych 

I.1.7 
wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio 
(ukryte) 

I.1.8 
rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w 
wypowiedzi 

I.1.9 
wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście 
(w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz) 

I.1.10 
dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi 
(tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity) 

2 
samokształcenie 
i docieranie do 

informacji 
I.2.1 

korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku 
ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub 
podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych 

3 
świadomość 

językowa 

I.3.1 
rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych 
w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, 
przydawka, okolicznik) 

I.3.2 
rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i 
rozwinięte, pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), 
równoważniki zdań - i rozumie ich funkcje 

I.3.3 
rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy 
(rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, 
zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi 

I.3.4 
rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i 
rodzajów gramatycznych - rozumie ich funkcje w wypowiedzi 

I.3.5 
rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania 
się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała) 

II 

analiza i 
interpretacja 

tekstów 
kultury (uczeń 

zna teksty 
literackie i 
inne teksty 

kultury 
wskazane 

przez 
nauczyciela) 

1 
wstępne 

rozpoznanie 

II.1.1 nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje) 

II.1.2 konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami 

II.1.3 wyraża swój stosunek do postaci 

2 analiza 

II.2.1 dostrzega swoistość artystyczną dzieła 

II.2.2 odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości 

II.2.3 odróżnia realizm od fantastyki 

II.2.4 
rozpoznaje    w   tekście    literackim:    porównanie,    
przenośnię,    epitet,    wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia 
ich role 

II.2.5 
rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia 
wiersz rymowany i nierymowany (biały) 

II.2.6 
wyodrębnia  elementy  składające  się  na  widowisko   
teatralne   (gra  aktorska, reżyseria, dekoracja, 
charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty) 

II.2.7 
wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego  
(scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska) 
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II.2.8 

wskazuje cechy charakterystyczne przekazów 
audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu 
rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome 
obrazy, warstwa dźwiękowa) 

II.2.9 omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia 

II.2.10 charakteryzuje i ocenia bohaterów 

II.2.11 
identyfikuje:  opowiadanie,  powieść,  baśń,  legendę, mit,  
bajkę,  fraszkę, wiersz, przysłowie, komiks 

3 interpretacja 

II.3.1 odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym 

II.3.2 
objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie 
baśni 

4 
wartości i 

wartościowanie 
II.4.1 

uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa 
wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń - wrogość, miłość - 
nienawiść, prawda -kłamstwo, wierność - zdrada) 

III 
tworzenie 

wypowiedzi 

1 
mówienie 
i pisanie 

III.1.1 
tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach - 
związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami 
kultury 

III.1.2 
dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej 
sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu 

III.1.3 formułuje pytania do tekstu 

III.1.4 
świadomie posługuje się różnymi formami językowymi oraz (w 
wypowiedzi ustnej) mimiką, gestykulacją, postawą ciała 

III.1.5 

tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach 
gatunkowych: opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), 
pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy bohatera 
literackiego lub własnej), list oficjalny, proste sprawozdanie 
(np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych), opis postaci, 
przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, zaproszenie, prosta 
notatka 

III.1.6 
stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i 
układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej 
(w tym wydziela akapity)  

III.1.7 
sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i 
szczegółowy) 

III.1.8 
uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, 
mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je 

III.1.9 
czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, 
właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje 
odpowiednią intonację 

III.1.10 
recytuje teksty poetyckie oraz fragmenty prozy, podejmując 
próbę ich głosowej interpretacji 

2 
świadomość 

językowa 

III.2.1 
rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i 
rozkazujące 

III.2.2 
przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a 
także zdania w równoważniki zdań i odwrotnie - odpowiednio 
do przyjętego celu 

III.2.3 stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych 

III.2.4 
poprawnie  stopniuje przymiotniki  i  przysłówki  i  używa ich 
we właściwych kontekstach 

III.2.5 
pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie 
potrzeby wykorzystuje wiedzę o 

III.2.5a 
wymianie  głosek w wyrazach  pokrewnych  oraz w  tematach  
fleksyjnych wyrazów odmiennych 

III.2.5b 
różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i 
nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i 
bezdźwięcznych 

III.2.5c zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami 
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III.2.5d sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych 

III.2.6 
poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, 
znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku 
wykrzyknika 

III.2.7 

operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na 
tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół 
tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko 
przyrodnicze i społeczne) 

 

 

 
 


