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SP1 Nowy Tomyśl 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Słuchanie 

• Słuchanie wypowiedzi nauczyciela, innych uczniów, nagrań audycji i aktorów jako 

przykładów właściwego wysławiania się w języku ojczystym. 

• Uważne słuchanie czytanych krótkich tekstów w celu zapamiętania, a następnie jak 

najwierniejszego odtworzenia ich treści. 

• Słuchanie i wykonywanie poleceń. 

• Odważne pytanie o znaczenie niezrozumiałych słów używanych przez nadawcę 

informacji. 

• Zachowanie kultury słuchania – życzliwe nastawienie do mówiącego; uszanowanie 

wyrażanych przez niego poglądów; cierpliwe wysłuchanie wypowiedzi do końca. 

Mówienie 

• Rozmowy z nauczycielem i dziećmi, pobudzanie do stawiania pytań. 

• Swobodne, samorzutne wypowiadanie się całymi zdaniami. Używanie zdań 

oznajmujących, pytających i rozkazujących; wypowiadanie własnego zdania w 

dyskusji. 

• Dobieranie słów adekwatnych do rodzaju i intencji wypowiedzi: przeprosin, 

zaproszenia, pochwały, nagany, odmowy, nakazu. 

• Opowiadanie treści obrazków i historyjek obrazkowych; nadawanie tytułów 

pojedynczym obrazkom i historyjkom jako wdrażanie do zwięzłego ujmowania treści. 

• Opowiadanie własnymi słowami treści krótkich tekstów czytanek, baśni, legend. 

• Układanie opowiadań twórczych, np. podawania innego zakończenia utworu, 

dalszych losów bohatera. 

• Układanie zdań na temat różnych przedmiotów jako przygotowanie do opisu. 

• Opisywanie przedmiotów z otoczenia lub przedstawionych na obrazku. 

• Wygłaszanie z pamięci wierszy i krótkich fragmentów prozy. 

• Dbałość o kulturę mówienia; dobieranie właściwych słów i zwrotów, 

odpowiedzialność za słowa; mówienie prawdy. 

Czytanie  



• Czytanie i rozumienie sensu uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków 

informacyjnych i napisów; dalsze doskonalenie umiejętności poprawnego czytania 

głośnego, indywidualnego i zbiorowego. 

• Czytanie całościowe wyrazów; płynne czytanie tekstów złożonych z krótkich zdań. 

• Systematyczne wdrażanie do uwzględniania znaków przestankowych: kropki, 

przecinka, pytajnika i wykrzyknika. 

• Umiejętne odczytywanie dialogów z podziałem na role. 

• Ciche czytanie ze zrozumieniem. 

• Oddawanie głosem nastroju wiersza. 

• Wyszukiwanie w tekście podanych wyrazów, zwrotów, fragmentów zabawnych, 

smutnych. 

• Czytanie z podziałem na role. 

• Wspólne czytanie fragmentów lektur wybranych przez nauczyciela. 

• Zachęcanie i wdrażanie do samodzielnego czytania lektur oraz czasopism 

dziecięcych. 

• Indywidualne czytanie dziecięcych książeczek i czasopism. 

Pisanie 

• Doskonalenie kształtu i czytelności pisma: poprawne łączenie liter w wyrazach, 

zachowanie proporcji liter wielkich i małych, rozmieszczanie liter i wyrazów w 

liniaturze; odstępy między wyrazami w zdaniu. 

• Przepisywanie wyrazów i krótkich zdań; przepisywanie połączone z uzupełnianiem 

tekstu. 

• Układanie wyrazów i zdań z rozsypanek sylabowych i wyrazowych. 

• Pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów z określoną trudnością ortograficzną oraz 

krótkich tekstów, omówionych wcześniej na zajęciach. 

• Zbiorowe i indywidualne układanie oraz zapisywanie zdań na dany temat. 

• Zbiorowe i indywidualne redagowanie i pisanie życzeń oraz listów do innych dzieci. 

• Zbiorowe redagowanie opowiadań na podstawie wydarzeń lub obrazów. 

• Wspólne redagowanie i zapisywanie kilkuzdaniowych opowiadań. 

• Indywidualne pisanie życzeń, listów i zaproszeń. 

• Tworzenie i pisanie swobodnych tekstów. 

Ortografia 

• Utrwalanie pisowni wyrazów z dwuznakami oraz liter oznaczających spółgłoski 

miękkie (zmiękczenie przez kreskę oraz przez i). 



• Pisanie wyrazów z ę i ą występujących w omawianych tekstach. 

• Pisanie wyrazów z utratą dźwięczności na końcu wyrazu (sad, chleb). 

• Pisownia wyrazów z ó i rz wymiennym; tworzenie rodziny wyrazów dla uzasadnienia 

ich pisowni. 

• Pisownia wyrazów z ó i rz niewymiennym oraz wyrazów z h. 

• Rozdzielna pisownia przyimka z rzeczownikiem. 

• Utrwalenie pisowni wyrazów wielką literą; początek zdania, imiona, nazwiska, 

nazwy miast, państw. 

• Pisownia najczęściej używanych skrótów: ulica – ul., numer – nr, strona – s.,  

rok – r. 

• Opanowanie alfabetu i praktyczne jego zastosowanie we wspólnym wyszukiwaniu 

wyrazów w słowniczku ortograficznym. 

Kształcenie językowe 

• Rozpoznawanie zdań pojedynczych: oznajmujących, pytających, rozkazujących. 

• Rozpoznawanie liter, głosek i sylab w wyrazie; wyrazów w zdaniu, spółgłosek i 

samogłosek. 

• Rzeczowniki jako nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy; rodzaje rzeczownika: męski, 

żeński, nijaki oraz liczby rzeczownika: pojedyncza, mnoga. 

• Czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności; liczby czasownika: pojedyncza, 

mnoga. 

• Zgodność form rzeczownika i czasownika w liczbie. 

• Wyszukiwanie wyrazów o podobnym lub przeciwnym znaczeniu; tworzenie łatwych 

wyrazów pochodnych; wyrazy wieloznaczne, np. zamek. 

Wiedza o literaturze 

• Wyodrębnianie w utworze literackim postaci, zdarzeń, miejsca i czasu akcji. 

• Wspólne ustalenie kolejności wydarzeń; porządkowanie i uzupełnianie planu 

wydarzeń. 

• Określanie nastroju utworu; wskazywanie w nim fragmentów humorystycznych, 

smutnych, budzących strach, wzruszających. 

• Próba określenia, w jaki sposób autor przedstawił dany nastrój. 

• Rozpoznawanie zwrotki w wierszu; rozpoznawanie i tworzenie rymów; dostrzeganie 

piękna i swoistości języka poezji. 

• Wartościowanie postaci i zdarzeń w utworze. 

 



 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Stosunki przestrzenne 

• Doskonalenie umiejętności określania swojego usytuowania w przestrzeni. 

• Określanie położenia przedmiotów względem obserwatora oraz względem innych 

obiektów. 

• Doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków na kartce papieru i w 

przestrzeni: na lewo – na prawo, do przodu –do tyłu, na dół – do góry. 

• Zapoznawanie z kierunkami pośrednimi, np. w górnym prawym rogu, z lewej strony 

w dolnym rogu. 

• Ocenianie odległości między obiektami; mierzenie linijką niewielkich odległości. 

• Używanie ze zrozumieniem przyimków, np.: za, pod, nad, od, do wewnątrz, na 

zewnątrz, obok, w, zza. 

• Posługiwanie się pojęciami: pion, poziom, skos. 

Cechy wielkościowe 

• Porównywanie dwóch lub trzech przedmiotów według wybranej cechy: grubość, 

długość, szerokość, wysokość, ciężar, prędkość itp. 

• Porządkowanie przedmiotów według wielkości od najmniejszego do największego i 

na odwrót. 

• Porównywanie wielkości liczb i porządkowanie ich w ciągach rosnących lub 

malejących. 

Rozumienie liczb i ich własności 

Liczby w zakresie 100 

• Poznawanie kolejnych liczb dwucyfrowych; zapisywanie liczb cyframi. 

• Porównywanie liczb i porządkowanie ich w ustalonej kolejności rosnącej bądź 

malejącej. 

• Utrwalanie rozumienia dziesiątkowego systemu zapisywania liczb; wskazywanie w 

liczbie cyfry dziesiątek i cyfry jedności. 

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 

• Zapisywanie liczb trzycyfrowych cyframi. 

• Wskazywanie w liczbie trzycyfrowej cyfr: jedności, dziesiątek, setek. 

• Porównywanie liczb; porządkowanie ich w ustalone ciągi liczbowe: rosnące, 

malejące. 



 

 

Posługiwanie się liczbami 

Działania na liczbach w zakresie 100 

• Dodawanie (odejmowanie) liczby jednocyfrowej do (od) liczby dwucyfrowej bez 

przekroczenia progu dziesiątkowego, np. 20 + 4, 42 + 5, 68 + 2 oraz 23 – 3, 54 – 3,  

• Dodawanie (odejmowanie) liczby jednocyfrowej do (od) dwucyfrowej z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego, np. 26 + 8, 81– 9. 

• Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych bez przekroczenia progu 

dziesiątkowego, np. 20 + 30, 21 + 30, 21 + 35 oraz 60 – 20, 42 – 30, 95 – 43. 

• Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, np. 26 + 38, 42 – 15. 

• Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie tabliczki mnożenia do 50. 

• Podkreślanie związku dodawania z odejmowaniem oraz mnożenia z dzieleniem; 

rozwiązywanie równań z niewiadomą w postaci okienka; ilustrowanie ich na grafach. 

Działania na liczbach w zakresie 1000 

• Wykonywanie czterech działań arytmetycznych na liczbach trzycyfrowych bez 

przekraczania progu dziesiątkowego. 

Czytanie tekstów matematycznych 

• Rozwiązywanie zadań tekstowych prostych i złożonych. 

• Dokonywanie analizy treści zadań. 

• Zapoznanie z różnymi metodami rozwiązywania zadań tekstowych. 

• Przedstawianie struktury zadania tekstowego na rysunku schematycznym. 

Pojęcia geometryczne 

• Rozróżnianie figur z grupy wielokątów: trójkąty, czworokąty, pięciokąty, 

sześciokąty; czynnościowe badanie ich cech; dostrzeganie 

ich kształtów w otoczeniu; wyznaczanie ich na geoplanie. 

• Wprowadzenie pojęć: trójkąt, kwadrat, prostokąt; badanie charakterystycznych cech 

tych figur; dostrzeganie cech wspólnych i cech różniących. 

• Rysowanie odcinków o podanej długości; mierzenie długości wskazanych odcinków. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych 

Zbiory 

• Kształcenie umiejętności grupowania przedmiotów według jednej cechy, dwóch lub 

kilku cech. 



• Tworzenie zbiorów przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem; ustalanie 

warunku spełnianego przez elementy wskazanego zbioru. 

• Tworzenie zbiorów liczb, np. zbiór liczb jednocyfrowych, zbiór liczb dwucyfrowych, 

zbiór liczb parzystych (w aktualnie realizowanym zakresie liczbowym). 

• Stosowanie schematów Venna do obrazowania treści zadań tekstowych. 

• Wykorzystanie szachów lub gier planszowych do rozwijania myślenia i rozumienia 

zasad. 

Pomiary 

Czas kalendarzowy 

• Wymienianie nazw kolejnych dni tygodnia; kształcenie rozumienia, że tydzień to 7 

dni; że upływ tygodnia można odliczać od dowolnego dnia, np. od środy do środy, od 

piątku do piątku, i zawsze wymienimy wszystkie dni tygodnia. 

• Podawanie nazwy aktualnej pory roku. 

• Wymienianie nazw kolejnych miesięcy; zapisywanie dat. 

• Rozwiązywanie zadań na obliczanie upływu czasu kalendarzowego. 

Czas zegarowy 

• Odczytywanie z tarczy zegarowej pełnych godzin w systemie 12-godzinnym; 

używanie określeń: piąta rano, piąta po południu; jedenasta w nocy itp. 

• Zapoznanie z pojęciem minuty; odczytywanie godzin i minut w systemie 12-

godzinnym, np. piętnaście minut po godzinie szóstej, za dwadzieścia minut godzina 

czwarta. 

• Wprowadzenie pojęć: doba, godzina, minuta, kwadrans. 

• Dokonywanie prostych obliczeń zegarowych. 

Długość 

• Mierzenie długości różnych przedmiotów linijką, metrem krawieckim, stolarskim. 

• Rysowanie i mierzenie długości odcinków. 

• Porównywanie długości mierzonych odcinków. 

• Wprowadzenie pojęcia metr. 

Masa 

• Ważenie na wadze szalkowej; odważniki 1 kg, 2 kg, 5 kg. 

• Odważanie żądanej ilości towaru; dosypywanie, odsypywanie, doprowadzanie wagi 

do równowagi. 

• Wprowadzenie pojęcia dekagram. 

• Dokonywanie prostych obliczeń wagowych. 



Pojemność 

• Odmierzanie płynów naczyniami i używanie określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 

• Proste obliczenia, w których występują pełne litry. 

Temperatura 

• Odczytywanie wskazań termometru zaokiennego i pokojowego. 

• Obliczanie różnicy temperatur. 

Obliczenia pieniężne 

• Rozumienie siły nabywczej poszczególnych monet i banknotów. 

• Rozwiązywanie zadań na różnorodne obliczenia pieniężne. 

• Rozumienie pojęć: cena, wartość zakupu, reszta. 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

Rozumienie środowiska społecznego 

• Zachowanie się stosownie do sytuacji, właściwe reagowanie na sukces lub porażkę, 

• Współdziałanie z innymi podczas zabawy i nauki, 

•  Zna prawa i obowiązki ucznia i je respektuje, 

•  Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w relacjach z rówieśnikami i 

dorosłymi, stosowanie form grzecznościowych, 

•  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie i w szkole, 

•  Świadome przestrzeganie zasad ruchu drogowego dla pieszych, 

•  Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, 

•  Zna ważniejsze rocznice wydarzeń historycznych swojej Ojczyzny, 

•  Kulturalne zachowanie się na apelach, akademiach, imprezach szkolnych, 

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach. 

Orientacja w czasie historycznym 

Wiedza o kraju ojczystym 

• Poznawanie historii swojej rodziny. 

• Rozumienie nazwy swego kraju, jego stolicy, barw, godła i hymnu narodowego; 

rozpoznawanie herbu Warszawy i swojego miasta. 

• Zdobywanie wiedzy o przynależności do Unii Europejskiej. 

• Poznawanie polskich legend i rocznic ważniejszych wydarzeń historycznych. 

• Zdobywanie informacji o życiu wielkich Polaków, z których jesteśmy dumni. 

• Uczestniczenie w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci 

narodowej. 



• Zapoznawanie z wybranymi zwyczajami i tradycjami polskimi. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Rozumienie środowiska przyrodniczego 

• Rozumienie konieczności ochrony środowiska, 

• Obserwowanie  zmian w przyrodzie w naturalnym środowisku, 

• Rozpoznawanie poznanych zwierząt i roślin leśnych, łąkowych,    wodnych, 

• Znajomość nazw czterech pór roku,  dat ich rozpoczęcia oraz charakterystycznych 

dla nich zmian w przyrodzie, 

•  Znajomość elementów pogody, 

• Prowadzenie obserwacji pogody i notowanie ich wyników , 

• Wyznaczanie kierunków świata, 

•  Znajomość  podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się, 

Rozumienie przestrzeni geograficznej 

Poznawanie swojej miejscowości, swojego regionu i kraju 

•  Znajomość nazwy swojej miejscowości, ulicy; poznawanie historii i związanych z 

nimi legend oraz faktów. 

• Wskazanie w najbliższej okolicy ciekawych obiektów, zabytków, rezerwatów 

przyrody, skansenów. 

 • Poznawanie tradycji, obyczajów i obrzędów regionalnych; odróżnianie ludowych 

motywów swojego regionu; w miarę 

możliwości uczestniczenie w obrzędach związanych ze świętami, witaniem i 

żegnaniem pór roku itp. 

•  Wskazanie ważniejszych urzędów, zakładów usługowych; szanowanie wytworów 

ludzkiej pracy. 

•  Praca zawodowa ludzi w swojej miejscowości, swoim regionie, na wsi i w mieście. 

 • Dbanie o estetykę najbliższego otoczenia i dobre stosunki sąsiedzkie. 

• Poznanie osobliwości fauny i flory swojej miejscowości. 

•  Zapoznanie z mapą fizyczną Polski; odczytywanie podstawowych znaków 

kartograficznych; legenda mapy. 

• Wskazywanie na mapie fizycznej granic Polski, głównych miast, rzek. 

•  Zapoznanie z wybranymi krainami geograficznymi Polski. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA 



 • Staranność i dokładność podczas wykonywania pracy plastycznej i technicznej, 

• Podejmowanie działalności twórczej, poszukiwanie oryginalnych rozwiązań, 

• Wykonywanie pracy technicznej zgodnie z instrukcją. 

Percepcja sztuki – analiza i interpretacja wytworów kultury 

• Zapoznanie z dziedzinami sztuk plastycznych oraz ich wykonawcami i dziełami: 

–architektura – architekt – rysunek projektu, makieta; 

–malarstwo – malarz – obraz; 

–rzeźba – rzeźbiarz – rzeźba; 

–scenografia – scenograf – rysunek projektu dekoracji sceny i kostiumu aktora. 

• Zapoznawanie z funkcją dzieł plastycznych: 

–architektura: przemysłowa, mieszkaniowa, użyteczności publicznej; 

–malarstwo: portret, krajobraz, martwa natura, scena rodzajowa; 

–rzeźba: pomnik, medal, moneta; 

–symetria jednoosiowa w układzie elementów na płaszczyźnie i w przestrzeni; 

–zasady kompozycji otwartej i zamkniętej. 

 

EDUKACJA TECHNICZNA 

Planowanie i organizacja pracy podczas montażu wytworów technicznych 

• Sprecyzowanie zadania do wykonania. 

• Zgromadzenie odpowiednio dobranego materiału i potrzebnych narzędzi. 

• Odpowiednie przygotowanie miejsca pracy. 

• Ustalenie kolejności wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, klejenie, 

ozdabianie itp.). 

• Wykonanie zaplanowanych wytworów z pojedynczych materiałów (wycinanki, 

ozdoby choinkowe), z gotowych elementów (modele do sklejania). 

• Oszczędne gospodarowanie materiałami. 

• Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy. 

• Wykazywanie twórczej inwencji podczas tworzenia swojego dzieła. 

Bezpieczne korzystanie z domowych urządzeń technicznych 

• Zapoznanie z budową miksera, suszarki, lodówki; wskazywanie części składowych i 

określanie ich roli; 

• Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń, szczególnie 

elektrycznych; wskazywanie zagrożeń wynikających 

z niewłaściwego ich użytkowania. 



 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

Percepcja muzyki – słuchanie 

• Percepcja elementów muzyki 

–Słuchanie ciszy; rozpoznawanie i naśladowanie głosów z otoczenia. 

–Słuchanie muzyki instrumentalnej na żywo – utworów śpiewanych i granych przez 

nauczyciela. 

–Rozpoznawanie brzmienia instrumentów niemelodycznych i melodycznych (fletu, 

fortepianu, skrzypiec); zapoznanie z elementarną budową tych instrumentów. 

–Wyróżnianie w melodii i rytmie powtórzeń, kontrastów. 

–Rozpoznawanie głosów ludzkich: sopran i bas. 

• Percepcja utworów muzycznych 

–Słuchanie muzyki odtwarzanej mechanicznie (płyta CD, audycja TV, nagranie z 

internetu, smartfonu czy MP3). 

–Udział w koncertach muzycznych; zdobywanie kultury słuchania muzyki i 

właściwego zachowania się podczas koncertu. 

Ekspresja muzyczna – śpiew 

• Rytmiczne recytowanie tekstów poprawne fonetycznie i zróżnicowane pod 

względem tempa, dynamiki, artykulacji, intonacji i barwy głosu. 

• Kształcenie głosu, zwracanie uwagi na poprawną i swobodną postawę podczas 

śpiewu; regulowanie oddechu; śpiewanie poznanych piosenek. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Higiena osobista i zdrowie 

• Utrzymywanie w czystości rąk i całego ciała, przebieranie się przed zajęciami 

ruchowymi i po ich zakończeniu. 

• Dostosowywanie stroju do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć ruchowych 

odpowiednio na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu. 

• Wyjaśnianie znaczenia ruchu w procesie utrzymania zdrowia. 

• Stosowanie rozgrzewki przed wykonywaniem ćwiczeń fizycznych. 

Zabawy i gry ruchowe 

• Poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, 

• Aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, 



• Respektowanie zasad zabaw i gier zespołowych, 

• Dbanie o prawidłową postawę, 

• Przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

• Rozwiązywanie  zadań, zagadek i łamigłówek, prowadzących  do odkrywania 

algorytmów. 

• Osiągnięcia w zakresie programowania. 

• Tworzenie prostych rysunków, dokumentów tekstowych, łącząc tekst z grafiką np. 

zaproszenia, dyplomy, ulotki, ogłoszenia; powiększanie, zmniejszanie, kopiowanie, 

wklejanie i usuwanie elementów graficznych i tekstowych, zapisywanie efektów 

swojej pracy we wskazanym miejscu. 

•  Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.  

• Posługiwanie  się udostępnioną technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. 


