
Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Zintegrowany rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy 2. Część 3.
STYCZEŃ – LUTY

I. Witamy Nowy Rok

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

1.
Noworoczne
postanowie
nia

Rozmowa na temat
minionego starego roku i
nadejścia nowego.
Wysłuchanie wiersza Teresy
Chwastek-Latuszkowej
Noworoczne życzenia.
Swobodne wypowiedzi U.
na temat treści wiersza.
Wysłuchanie opowiadania
Noworoczne postanowienie
z cyklu „Listy od Hani i Henia”
czytanego przez N.
Ćwiczenia w czytaniu ze
zrozumieniem.
Odczytywanie i zapisywanie
odkodowanego hasła.

● społeczna
− Poszanowanie
zwyczajów i
tradycji różnych
grup
społecznych.
− Kultura
składania
życzeń.

● przyrodnicza
Ruch obrotowy
Ziemi i jego
następstwa
–powstawanie
dnia i nocy.

Znaki rzymskie.
Na tropie znaków
rzymskich.
Zastosowanie
znaków rzymskich
w życiu
codziennym.
Zadania
dodatkowe.

Wspólne
wykonanie
pudełka
klasowych
postanowie
ń.

Wyrażanie
szacunku
wobec
osób
i wspólnot
osób
w sytuacja
ch
codzienny
ch i
uroczystyc
h –
składanie
życzeń
noworocz
nych.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Podpisywanie obrazków,
ustalanie kolejności
alfabetycznej zapisanych
wyrazów i układanie z nimi
zdania.
Zapisywanie nazw miesięcy
w kolejności ich
występowania.
Wyjaśnienie przysłowia
ułożonego z rozsypanki
wyrazowej.
Układanie i zapisywanie
noworocznych postanowień
na najbliższe miesiące.
Gimnastyka oka i języka −
doskonalenie techniki
czytania.
Poczytanka Smoczy sylwester.
Projekt Grenlandia.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 3, 4, 5, 6, 7, 86, 87
K. s. 3, 4, 5

P. s. 7
K. s. 4

P. s. 100
KM. s. 3, 60

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 3), 3. 1) 2)
3) 4), 4. 1) 3) 6), 5. 4) 6)

III. 1. 9) IV. 1. 6) II. 6. 4) VI. 2.2 a) XIII. 2. 3)

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Uczestniczy w rozmowie na temat minionego starego roku i nadejścia nowego • Uważnie słucha czytanych tekstów • Swobodnie wypowiada się na temat ich
treści • Czyta ze zrozumieniem • Odkodowuje wyrazy i układa z nich napis • Koduje własne hasło • Podpisuje obrazki, ustala kolejność alfabetyczną zapisanych wyrazów i zapisuje
z nimi zdania • Zapisuje nazwy miesięcy w kolejności ich występowania • Wyjaśnia znaczenie przysłowia ułożonego z rozsypanki wyrazowej • Układa i zapisuje noworoczne
postanowienia na najbliższe miesiące • Wie, jak powstają dzień i noc • Zna znaki rzymskie i posługuje się nimi •
Ponadpodstawowe • Samodzielnie redaguje noworoczne życzenia • Potrafi wyjaśnić, na czym polega ruch obrotowy Ziemi • Realizuje zadania w ramach projektu Grenlandia •

2. Na tropie
dobrych
uczynków

Rozmowa o niesieniu pomocy
na podstawie tekstu piosenki
Ewy Chotomskiej Wyciągnij dłoń
i własnych doświadczeń U.
Układanie zdań związanych
z ilustracjami i z podanym
słownictwem.
Czytanie ze zrozumieniem
podanych informacji.
Podkreślanie czasowników
w zdaniach.
Układanie i zapisywanie w
zeszycie zdań o dobrych
uczynkach.
Pisownia czasowników z
przeczeniem nie.
Piszemy poprawnie − pisownia
wyrazów z ch niewymiennym.
Wyszukiwanie i zaznaczanie
w diagramie wyrazów z ch oraz
zapisanie ich w zeszycie.

Nauka
piosenki
Wyciągnij
dłoń.

Zapisywanie i
odczytywanie dat.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.
Zadania dodatkowe.

Wykonanie
skarbonki
według
instrukcji.

Empatia
i czynienie
dobrych
uczynków
jako
obowiązek
każdego
człowieka.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)

3



Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Utworzenie wyrazu z
pozostałych liter czytanych po
kolei i uzupełnienie nim zdania.
Przeczytanie i napisanie
wyrazów zapisanych wspak.
Narysowanie w ramce obrazka
do wybranego wyrazu.
Zaznaczanie kolorem wyrazów
o podobnym znaczeniu do
zdania Wyciągam dłoń.
Ćwiczenia dodatkowe.
Czytam sam!

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 8, 9, 98
K. s. 6, 7, 8, 80, 82, 93

CD
P. s. 8

P. s. 101
KM. s. 4, 5, 60

W. k. 40, 41

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4)
7), 3. 1) 2) 4), 4. 1) 3) 4), 5. 4)

VIII. 2. 2) II. 6. 4) VI. 1. 1) 2) 4) XIII. 2. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Rozmawia o niesieniu pomocy na podstawie tekstu piosenki Ewy Chotomskiej Wyciągnij dłoń i własnych doświadczeń • Układa zdania związane z ilustracjami
i z podanym słownictwem • Czyta ze zrozumieniem podane informacje • Podkreśla czasowniki w zdaniach • Układa i zapisuje w zeszycie zdania o dobrych uczynkach • Zna zasadę
pisowni nie z czasownikami oraz wyrazów z ch niewymiennym • Wyszukuje i zaznacza w diagramie wyrazy z ch oraz zapisuje je w zeszycie • Tworzy wyraz i uzupełnienia nim
zdanie • Czyta i pisze wyrazy zapisane wspak • Rysuje w ramce obrazek do wybranego wyrazu • Zaznacza wyrazy o podobnym znaczeniu do zdania Wyciągam dłoń • Rozumie
konieczność czynienia dobrych uczynków • Zapisuje i odczytuje daty • Poprawnie śpiewa poznaną piosenkę • Wykonuje skarbonkę według instrukcji •
Ponadpodstawowe • Zna i rozumie pojęcie empatia •

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

3. Kim jest
wolontariusz?

Swobodne wypowiedzi U.
na temat działalności instytucji
charytatywnych i pracy
wolontariuszy na podstawie
tekstu Kim jest wolontariusz? i
własnych doświadczeń.
Ulica Ciekawych Wyrazów −
wyjaśnienie znaczenia wyrazu
charytatywny.
Odczytywanie hasła i
wyjaśnianie jego znaczenia.
Kończenie zdań według
własnego pomysłu.
Wyodrębnianie części
składowych ogłoszenia.
Redagowanie wypowiedzi
pisemnej – ogłoszenia.

Ozdabianie
plakatu
z ogłoszenie
m według
własnego
pomysłu.

● społeczna
− Warto ich znać!
Poznanie postaci
Matki Teresy
z Kalkuty i jej
działalności.
− Organizacje
i instytucje
charytatywne –
ich zadania i
działalność
(WOŚP, Caritas,
akcja Pajacyk).

● funkcje życiowe
człowieka
Praca
wolontariusza.

Kalendarz.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych
związanych z
obliczeniami
kalendarzowymi.

Zrób to sam!
Wykonanie
„Serca od
wolontariusz
a” według
podanej
instrukcji.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 10, 11, 12, 13
K. s. 9, 10

K. s. 10 P. s. 10 P. s. 102
KM. s. 6, 7

K. s. 11

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2), 2. 1) 3) 7), 3. 1) 2),
4. 1) 3) 4) 8), 5. 7)

V. 1. 1) a) c),
2. 1) 2) 3)

III. 1. 4) 8) IV. 2. 1) II. 6. 4) VI. 1. 1) 2)
4), 2. 1) 2) a)
4)

Przewidywane osiągnięcia ucznia

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Podstawowe • Wie, kim była Matka Teresa z Kalkuty, i zna jej działalność • Swobodnie wypowiada się na temat działalności instytucji charytatywnych i pracy wolontariuszy
na podstawie tekstu i własnych doświadczeń • Poznaje znaczenie wyrazu charytatywny • Wie, na czym polega praca wolontariusza • Odczytuje hasło i wyjaśnia jego znaczenie
• Kończy zdania według własnego pomysłu • Wyodrębnia części składowe ogłoszenia • Redaguje wypowiedź pisemną – ogłoszenie • Umie posługiwać się kalendarzem
• Rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczeniami kalendarzowymi • Ozdabia plakat z ogłoszeniem według własnego pomysłu • Wykonuje „Serce od wolontariusza” według
podanej instrukcji •
Ponadpodstawowe • Zna organizacje i instytucje charytatywne • Wie, na czym polegają ich zadania i działalność •

4. Poznajemy
przygody
Cudaczka-Wy
śmiewaczka

Odgadywanie nazw postaci
ze znanych wierszy Jana
Brzechwy.
Rozmowa na temat zachowania
bohaterów wierszy jako
wprowadzenie do lektury.
Wysłuchanie fragmentu książki
Julii Duszyńskiej
Cudaczek-Wyśmiewaczek.
Ustne opowiadanie.
Czytanie ze zrozumieniem.
Wskazywanie zdań
prawdziwych.
Odczytywanie hasła, układanie
i zapisywanie z nim zdania.
Rozpoznawanie bohaterów
książki, wpisywanie ich imion.
Układanie i zapisywanie zdania
o wybranym bohaterze.
Układanie wyrazów z podanych
liter.
Doskonalenie techniki pisania.

Wykonanie
postaci
Cudaczka-Wy
śmiewaczka
dowolną
techniką
plastyczną.

Powtórzenie.
Obliczenia
kalendarzowe.
Rozwiązanie zadań
tekstowych z
zastosowaniem
obliczeń
kalendarzowych.
Zadania dodatkowe.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Rozwiązywanie rebusu.
Stosowanie wielkiej litery
na początku zdania i kropki
na jego końcu.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 14, 15
K. s. 12, 13

P. s. 103
KM. s. 8, 9, 60

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 3), 2. 1) 2) 3) 4) 5), 3.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7), 4. 1) 2) 3) 4)
5) 8), 5. 6), 6. 1)

V. 1. 1) c) d),
2. 1) 2)

II. 6. 4)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Z uwagą słucha fragmentu książki Julii Duszyńskiej Cudaczek-Wyśmiewaczek • Ustnie opowiada treść usłyszanego fragmentu tekstu • Układa dalszy ciąg przygód
Cudaczka-Wyśmiewaczka • Wskazuje zdania prawdziwe • Odczytuje hasło, układa i zapisuje z nim zdania • Wypowiada się na temat bohaterów lektury • Doskonali technikę
pisania i czytania ze zrozumieniem • Układa wyrazy z podanych liter • Rozwiązuje rebus • Zna i stosuje zasady pisowni – pisze wielką literę na początku zdania • Stosuje kropkę
jako znak interpunkcyjny kończący zdanie • Wykonuje postać Cudaczka-Wyśmiewaczka dowolną techniką plastyczną • Dokonuje obliczeń kalendarzowych •
Ponadpodstawowe • Ocenia zachowanie głównego bohatera • Dostrzega zmiany w jego postępowaniu •

5. Wycieczka
(dzień
do dyspozycji
nauczyciela)

Zimowa wycieczka do parku
lub lasu.
Gra w zimowe kalambury.

● społeczna
Zabawy:
„Wyprawa po
ciszę”, „Co by
było, gdyby...”,
„Drwale i
niedźwiedź”.

Dzień bez
matematyki.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

Dzień bez podręcznika.

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 5), 2. 2) 5) 7), 6. 3) III. 1. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Uczestniczy w wycieczce do parku lub lasu • Aktywnie bierze udział w grze w kalambury • Bierze udział w zabawach • Dokarmia zwierzęta • Pamięta o właściwym
zachowaniu w trakcie wycieczki •
Ponadpodstawowe • Przygotowuje przysmaki dla zwierząt •

Tygodniowe
rozliczenie
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min

II. Zimowe krajobrazy

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

6. Zima
na Grenlandii

Rozmowa na temat życia
Inuitów zamieszkujących

● przyrodnicza Dodawanie i
odejmowanie liczb

Wykonanie
makiety

Szacunek
wobec

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Grenlandię na podstawie
zaprezentowanych materiałów
oraz ilustracji w podręczniku.
Rozmowa na temat, jak dawniej
wyglądało życie Eskimosów
zamieszkujących Grenlandię
na podstawie wysłuchanego
fragmentu książki Czesława
Centkiewicza Anaruk, chłopiec
z Grenlandii.
Rozwiązywanie krzyżówki,
uzupełnianie zdania hasłem.
Pisanie z pamięci.
Uzupełnianie zdań
czasownikami we właściwej
formie gramatycznej.
Rozwiązanie rebusu.
Ćwiczenia grafomotoryczne.
Projekt Grenlandia.

− Krajobraz krainy
wiecznego lodu –
Grenlandii.
− Poznawanie
zwierząt żyjących
na Grenlandii
i warunków ich
życia.

typu:
23 + 4, 38 − 5.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.

„Grenlandia”
według
podanej
instrukcji.

osób
o odmienn
ej tradycji
i kulturze.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 16, 17, 18, 19
K. s. 14, 15

P. s. 16, 17 P. s. 104
KM s. 10, 11

W. k. 44

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 3), 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2)
3) 4) 6) 7), 4. 1) 3) 4) 8), 5. 4) 6),
6. 2)

IV. 1. 3) 4) II. 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2) XIII. 1. 8)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat życia Inuitów zamieszkujących Grenlandię • Wie, jak dawniej wyglądało życie Eskimosów zamieszkujących
Grenlandię na podstawie wysłuchanego fragmentu książki Czesława Centkiewicza Anaruk, chłopiec z Grenlandii • Rozwiązuje krzyżówkę • Uzupełnia zdanie hasłem • Pisze z
pamięci • Uzupełnia zdania czasownikami we właściwej formie gramatycznej • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne • Poznaje krajobraz i zwierzęta Grenlandii • Oblicza sumy i
różnice typu:
23 + 4, 38 − 5 • Rozwiązuje zadania tekstowe • Wykonuje makietę według podanej instrukcji •
Ponadpodstawowe • Zna warunki życia na Grenlandii • Realizuje zadania w ramach projektu Grenlandia •

7. Tropiciele
śladów
na śniegu

Przewodnik prawdziwych
tropicieli. Zima. Odpowiadanie
na pytania na podstawie
wysłuchanego fragmentu
opowiadania Adama Wajraka Lis
– strasznie skoczne zwierzę i
ilustracji.
Rozmowa na temat wiersza
Natalii Usenko Tropiciele.
Ulica Ciekawych Wyrazów –
wyjaśnienie znaczenia wyrazu
trop.

Piórkiem,
dźwiękiem
i pędzelkiem
−
wysłuchanie
fragmentu
utworu
Edwarda
Griega II Suita
Peer Gynt
op. 55, część

● społeczna
Zabawy ruchowe:
„Chodzimy
po tropach”, „Idzie
lis koło drogi”.

● przyrodnicza
Rozpoznawanie
tropów zwierząt.

Matematyka w
działaniu.
Dodawanie i
odejmowanie liczb
typu:
21 + 34, 48 − 26.
Tekst matematyczny.
Czytanie ze
zrozumieniem,
zaznaczanie
poprawnych
odpowiedzi.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Rozpoznawanie śladów.
Łączenie w pary śladów z
postaciami i przedmiotami,
które je pozostawiły.
Wyjaśnianie znaczenia zdań
uzupełnionych podanymi
zwrotami.
Czasowniki w czasie przeszłym
i teraźniejszym.
Układanie opowiadania z
wykorzystaniem wyrazów z ś, si.
Piszemy poprawnie – ćwiczenia
utrwalające pisownię wyrazów
ze zmiękczeniami ś, si.
Rozwiązywanie rebusów.
Uzupełnianie wyrazów
zmiękczeniami ś, si.
Układanie i zapisywanie zdań.
Czytam sam!

Lament
Ingrid.
Recytacja
przysłowia
o styczniu.

Zadania dodatkowe.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 20, 21, 22, 23, 98
K. s. 16, 17, 83, 92
W. k. 46, 47

P. s. 85 P. s. 105
KM. s. 12, 13, 14, 15,
61

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 4) 8), 3. 1)
2) 4) 5), 4. 1) 2) 4) 5) 8), 5. 4) 6),
6. 2) 3)

VIII. 1. 1) 2)
3) 4) 6) 7), 2.
2)

VIII. 1. 1) 2) 3) 4)
6) 7)

IV. 1. 1) II. 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Buduje odpowiedzi na postawione pytania na podstawie wysłuchanego fragmentu opowiadania i ilustracji • Bierze udział w rozmowie na temat wiersza Natalii
Usenko Tropiciele • Łączy w pary ślady z postaciami i przedmiotami, które je pozostawiły • Rozpoznaje tropy zwierząt • Wyjaśnia znaczenie zdań uzupełnionych podanymi
zwrotami • Posługuje się czasownikami w czasie przeszłym i teraźniejszym • Układa opowiadanie z wykorzystaniem wyrazów z ś, si • Utrwala pisownię wyrazów ze
zmiękczeniami ś, si • Rozwiązuje rebusy • Układa i zapisuje zdania • Dodaje i odejmuje liczby typu: 21 + 34, 48 − 26 • Czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny i zaznacza
poprawne odpowiedzi • Świadomie i aktywnie słucha muzyki • Recytuje przysłowie o styczniu • Bierze udział w zabawach ruchowych •

8. Zimowa
baśń

Wysłuchanie fragmentu utworu
Małgorzaty Strzałkowskiej
Zimowa baśń.
Ustne wypowiedzi na temat
poszukiwania i roli przyjaźni
w życiu człowieka na podstawie
wysłuchanego tekstu i własnych
doświadczeń.
Opis zimowego krajobrazu
na podstawie ilustracji i pytań.
Układanie zdania z sylab zgodnie
ze wskazaniami strzałek.

Recytacja
przysłowia
o styczniu.
Nauka
piosenki Biały
walczyk.
Abecadło
muzyczne −
podział
wartości
rytmicznych.

Malowanie
„Zimowego
królestwa”
pastą do
zębów
zmieszaną z
niebieską
farbą.

● społeczna
Zabawa „Wróbel,
karmnik, zima”.

● przyrodnicza
Pomoc
zwierzętom w
okresie zimowym.

Minuta.
Odczytywanie
wskazań zegarów.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Redagowanie i zapisywanie
odpowiedzi na pytanie: Jak
można znaleźć przyjaciela?.
Wyszukiwanie wyrazów
nazywających to, co robi
przyjaciel.
Kolorowanie ramek z
czasownikami wskazującymi
czynności wykonywane przez
śnieg.
Układanie i zapisywanie zdań
z rozsypanki wyrazowej.
Czytam ze zrozumieniem.
Co jedzą ptaki zimą? −
wykonywanie ćwiczeń na
podstawie przeczytanego tekstu.
Poczytanka Gdzie jest szkoła?

Ćwiczenia
muzyczno-ruc
howe.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 24, 25, 88, 89, 94, 95
K. s. 18, 19, 20

CD
P. s. 82
K. s. 98

K. s. 18 K. s. 20 P. s. 106
KM s. 16, 17
W. k. 21

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP

VIII. 2. 1) 2) 4), 3. 1) 2) 3) VIII. 2. 1) 2)
4), 3. 1) 2) 3)

V. 1. 1) a) b)
c) d), 2. 2) 8)

III. 1. 1) IV. 1. 1) 2) 5) II. 6. 4)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Z uwagą słucha fragmentu opowiadania • Ustnie wypowiada się na określony temat • Opisuje zimowy krajobraz na podstawie ilustracji i pytań • Układa zdania
z sylab • Redaguje i zapisuje odpowiedzi na pytanie: Jak można znaleźć przyjaciela? • Wyszukuje wyrazy nazywające to, co robi przyjaciel • Koloruje ramki z czasownikami
oznaczającymi czynności wykonywane przez śnieg • Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej • Doskonali czytanie ze zrozumieniem − wykonuje ćwiczenia na podstawie
przeczytanego tekstu • Maluje zimowe królestwo pastą do zębów i farbą • Jest świadomy konieczności niesienia pomocy zwierzętom podczas zimy • Zaznacza i odczytuje na
zegarach minuty • Wykonuje obliczenia zegarowe • Poprawnie wykonuje utwory wokalne, ćwiczenia mowy ze słuchu, z pamięci i w zespole • Realizuje i tworzy układy rytmiczne
oraz przykłady melodyczne w takcie na cztery podczas ćwiczeń i zabaw • Opanowuje podział wartości rytmicznych w ćwiczeniach praktycznych i ruchowych • Bierze udział
w zabawach ruchowych •
Ponadpodstawowe • Ma świadomość, jaką rolę w życiu człowieka odgrywają przyjaciel i przyjaźń •

9. Jak
powstaje lód?

Odgadywanie zimowych
zagadek, układanie i zapisywanie
w zeszycie własnej zagadki.
Tropiciele wiedzy – rozmowa
na temat Antarktydy.
Czytanie ze zrozumieniem.
Ustalanie etapów powstawania
lodu.
Uzupełnianie zdań podanymi
wyrazami.

● społeczna
Zabawa „Wyprawa
do krainy
wiecznych lodów”.
● historyczna
Postać Henryka
Arctowskiego,
podróżnika i
badacza krajów
polarnych.

● przyrodnicza
Doświadczenie
–sami robimy lód.
● geograficzna
Poznanie
najzimniejszego
kontynentu –
Antarktydy.

Odczytywanie
wskazań zegara.

Zrób to sam!
Wykonanie
„Wesołego
bałwanka”
zgodnie
z podaną
instrukcją.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Znaki interpunkcyjne na końcu
zdania.
Układanie i zapisywanie pytań
do wybranego zdania.
Podpisywanie obrazków,
wpisywanie wyrazów do
diagramu i odczytywanie zdań.
Wielka litera na początku
zdania.
Ćwiczymy z Noni.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 26, 27
K. s. 21, 22, 24, 25

P. s. 27 P. s. 107
KM. s. 18, 19

K. s. 23

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3), 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2),
4. 1) 3) 4) 5) 8), 6. 2)

III. 1. 1), 2. 7) IV. 1. 4) 6), 3. 1) II. 6. 4) VI. 1. 1) 2)
4), 2. 1) 2) a)
b) 4)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Odgaduje zimowe zagadki • Układa i zapisuje własne zagadki • Czyta ze zrozumieniem • Ustala etapy powstawania lodu • Uzupełnia zdania podanymi wyrazami
• Stosuje znaki interpunkcyjne kończące zdanie • Układa i zapisuje pytania do wybranego zdania • Podpisuje obrazki • Wpisuje wyrazy do diagramu i odczytuje zdania • Zapisuje

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

początek zdań wielką literą • Dokonuje samooceny • Poznaje najzimniejszy kontynent – Antarktydę • Wykonuje „Wesołego bałwanka” zgodnie z podaną instrukcją • Odczytuje
wskazania zegarów • Uczestniczy w zabawie ruchowej •
Ponadpodstawowe • Wie, kim był Henryk Arctowski, podróżnik i badacz krajów polarnych • Samodzielnie robi lód •

10. Na stacji
polarnej

Wysłuchanie fragmentu lektury
Aliny i Czesława Centkiewiczów
Zaczarowana zagroda.
Wypowiedzi U. na temat
wysłuchanego tekstu.
Lektury − uzupełnienie
metryczki lektury.
Odczytywanie sylab zgodnie
ze wskazaniami sekwencji
strzałek.
Zapisanie pytania i udzielenie
na nie odpowiedzi.
Próba wyjaśnienia tytułu
lektury.
Propozycje innego
zatytułowania książki.
Ćwiczenia w czytaniu ze
zrozumieniem.
Ustalenie kolejności zdarzeń
w lekturze.

Praca
plastyczna
ilustrująca
przebieg
wydarzeń
w lekturze
Zaczarowana
zagroda.

● geograficzna
− Antarktyda –
kontynent
położony najdalej
na południe Ziemi.
− Pingwiny Adeli –
ich życie i
zwyczaje.

Dzień bez
matematyki.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 28, 29
K. s. 26, 27

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 3) 4), 3. 1)
2) 3) 4) 6) 7), 4. 1) 2) 5) 8) 9), 5.
6), 6. 2)

V. 1. 1) a) b)
c) d) 2), 2. 1)
2) 3)

IV. 3. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Z uwagą słucha czytanego przez N. fragmentu lektury Aliny i Czesława Centkiewiczów Zaczarowana zagroda • Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu
• Uzupełnia metryczkę lektury • Odczytuje sylaby zgodnie ze wskazaniami sekwencji strzałek • Zapisuje pytanie i udziela na nie odpowiedzi • Podejmuję próbę wyjaśnienia tytułu
lektury • Doskonali technikę czytania • Czyta ze zrozumieniem • Ustala kolejność zdarzeń w lekturze • Wykonuje pracę plastyczną ilustrującą kolejność wydarzeń w lekturze •
Ponadpodstawowe• Podaje propozycje innego tytułu lektury • Dzieli się z rówieśnikami wiedzą na temat Antarktydy • Zna zwyczaje pingwinów Adeli •

Tygodniowe
rozliczenie
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min

III. Rodzina

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

11. Po co nam
rodzina?

Ustalanie odpowiedzi na pytanie
postawione w tytule
wysłuchanego tekstu Po co jest
rodzina? z cyklu „Listy od Hani i
Henia”.
Swobodne wypowiedzi U.
na temat ich rodzin.
Podkreślanie wyrazów według
podanego warunku.
Kończenie zdań i zapisywanie ich
w liniaturze.
Umieszczanie nalepek na
drzewie genealogicznym.
Tropimy gramatykę – odmiana
czasowników przez czasy.
Kolorowanie ramek ze zdaniami
mówiącymi o domowych
obowiązkach U.
Przekształcanie zdań i
zapisywanie ich w zeszycie.
Ćwiczenia dodatkowe.
Poczytanka Kuzynka Lotki.

Recytacja
przysłowia
o styczniu.
Nauka
piosenki
Piosenka dla
babci
i dziadka.
Utrwalenie
podziału
wartości
rytmicznych
w
ćwiczeniach.

● społeczna
− Członkowie
rodziny –
nazywanie stopni
pokrewieństwa.
− Zabawa
„Domowa
pantomima”.

Matematyka w
działaniu.
Dodawanie i
odejmowanie liczb
typu:
21 + 34, 48 − 26.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.
Zadania dodatkowe.

Współtwor
zenie
różnych
wspólnot –
rodzina,
poszanowa
nie jej
członków.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 30 31, 32, 33, 90, 91
K. s. 28, 29, 81, 85, 86, 87

CD
K. s. 76, 99

P. s. 105
KM. s. 20, 21, 22, 23,
62

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 4), 2. 1) 3) 4) 7), 3. 1)
2) 3) 4), 4. 1) 3) 8), 5. 4)

VIII. 2. 1) 2)
4), 3. 1) 2) 3)

III. 1. 1) II. 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2) XIII. 1. 7) 8)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Odpowiada na pytanie postawione w tytule wysłuchanego tekstu • Swobodnie wypowiada się na temat własnej rodziny • Podkreśla wyrazy według podanego
warunku • Kończy zdania i zapisuje je w liniaturze • Umieszcza nalepki na drzewie genealogicznym • Zapisuje czasowniki w czasie teraźniejszym i przyszłym • Koloruje ramki
ze zdaniami mówiącymi o domowych obowiązkach • Przekształca zdania na czas przeszły i przyszły • Doskonali technikę pisania • Dodaje i odejmuje liczby typu: 21 + 34,
48 − 26 • Wie, że należy szanować członków rodziny • Poprawnie wykonuje utwory wokalne ze słuchu, z pamięci i w zespole • Recytuje przysłowie o styczniu • Utrwala podział
wartości rytmicznych • Bierze udział w zabawie ruchowej •
Ponadpodstawowe • Podaje nazwy członków rodziny według stopni pokrewieństwa •

12. Rodzinny
spacer

Rozmowa na temat sposobu
spędzania wolnego czasu zimą
na podstawie tekstu Zofii
Staneckiej Zimowy spacer i
własnych doświadczeń U.
Podawanie propozycji zimowych
zabaw na świeżym powietrzu.

Wykonanie
dowolną
techniką
plastyczną
pracy
Rodzinny
spacer.

● społeczna
− Budowanie
więzi rodzinnych
w czasie
wspólnych zabaw.
− Docenianie
czasu spędzonego
z rodziną.

● funkcje życiowe
człowieka
− Spędzanie czasu
na świeżym
powietrzu jako
element zdrowego
trybu życia.

Porównywanie
różnicowe – o tyle
więcej, o tyle mniej.
Zadania dodatkowe.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Gimnastyka oka i języka −
doskonalenie techniki czytania.
Ulica Ciekawych Wyrazów –
wyjaśnienie pojęcia
odmrożenia.
Czytanie ze zrozumieniem.
Ustalanie kolejności czynności
wykonywanych przez bohaterów
opowiadania Zimowy spacer.
Rzeczowniki jako nazwy osób,
zwierząt i rzeczy.
Rozwiązywanie rebusu.
Układanie i staranne
zapisywanie zdania z rozsypanki
literowej.
Ćwiczenia dodatkowe.

− Dobranie
odpowiedniego
do pogody stroju
na rodzinny
spacer.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 34, 35
K. s. 30, 31, 88

K. s. 31 P. s. 108, 109
KM. s. 24, 25, 62

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP I. 1. 1) 3), 2. 1) 3), 3. 1) 2) 3) 4),

4. 1) 3) 4) 5), 5. 4)

V. 1. 1) a) b)
c) d) 2), 2. 1)
2) 3) 8)

III. 1. 1) 3) IV. 2. 4) 8) II. 2. 4), 3. 1) 2) 4),
4. 1) 2)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat sposobu spędzania wolnego czasu zimą • Czyta ze zrozumieniem • Ustala kolejność czynności wykonywanych przez
bohaterów opowiadania • Doskonali technikę czytania • Rozpoznaje rzeczowniki – nazwy osób, zwierząt i rzeczy • Rozwiązuje rebus • Układa i starannie zapisuje zdania z
rozsypanki wyrazowej • Ma świadomość, że wspólne spędzanie czasu buduje więzi rodzinne • Posługuje się określeniami: o tyle więcej, o tyle mniej • Dokonuje obliczeń z
wykorzystaniem porównywania różnicowego • Dostrzega pozytywny wpływ spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu na zdrowie • Ubiera się odpowiednio do pogody •
Wykonuje dowolną techniką plastyczną pracę Rodzinny spacer •
Ponadpodstawowe • Podaje propozycje zimowych zabaw na świeżym powietrzu • Dostrzega wartość czasu spędzanego z rodziną •

13. Z siostrą
raźniej

Rozwiązanie zagadki.
Wielozdaniowe wypowiedzi
na temat siostrzanej pomocy
na podstawie wiersza
Małgorzaty Strzałkowskiej Ala i
Ola oraz doświadczeń U.
Ustne opisywanie różnic między
bohaterkami wiersza.
Łączenie w pary wyrazów
o znaczeniu przeciwnym.
Odszyfrowywanie i zapisywanie
hasła.

● społeczna
Pomoc i
współpraca
koleżeńska w
klasie.

Związek dodawania
liczb z
odejmowaniem.
Działania wzajemnie
odwrotne.
Sprawdzanie
poprawności
odejmowania
za pomocą
dodawania.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Kodowanie hasła o współpracy.
Ćwiczenia kształtujące
spostrzegawczość.
Zapisywanie czasownika czytać
w odpowiedniej formie
gramatycznej.
Układanie opowiadania z
wykorzystaniem wyrazów z rz
niewymiennym.
Piszemy poprawnie −
utrwalenie pisowni wyrazów z rz
niewymiennym.
Doskonalenie poprawności
pisania w rozmaitych
ćwiczeniach.
Układanie wyrazów z rozsypanki
literowej.
Odczytywanie wyrazów
zapisanych wspak.
Zapisywanie odczytanych
wyrazów oraz ułożonych z nimi
zdań.
Uzupełnianie tekstu
odpowiednimi literami.
Ćwiczenia dodatkowe.

Wykonywanie działań
zapisanych na
grafach.
Obliczanie sum i
różnic − kolorowanie
rysunku według kodu.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 36, 37, 98
K. s. 32, 33, 83, 85
W. k. 46, 47

P. s. 110
KM. s. 26, 27

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 3) 4) 7) 8),
3. 1) 2) 4), 4. 1) 3) 4), 5. 4), 6. 1)

III. 1. 1) 2) 3) 4) 5) II. 3. 1) 2) 4), 4. 1) 2)

Przewidywane osiągnięcia uczniów
Podstawowe • Wypowiada się na temat siostrzanej pomocy • Ustnie opisuje różnice między bohaterkami wiersza • Łączy w pary wyrazy o znaczeniu przeciwnym •
Odszyfrowuje i zapisuje hasło • Koduje zdania na temat współpracy • Ćwiczy spostrzegawczość • Zapisuje czasownik czytać w odpowiedniej formie gramatycznej • Utrwala
pisownię wyrazów z rz niewymiennym • Układa wyrazy z rozsypanki literowej • Odczytuje wyrazy zapisane wspak • Zapisuje odczytane wyrazy oraz ułożone z nimi zdania •
Uzupełnia tekst odpowiednimi literami • Dostrzega związek dodawania liczb z odejmowaniem • Wykonuje działania wzajemnie odwrotne • Sprawdza wyniki dodawania za
pomocą odejmowania • Wykonuje działania zapisane na grafach • Oblicza sumy i różnice − koloruje rysunek według kodu •
Ponadpodstawowe • Podaje przykłady pomocy i współpracy w klasie •

14. Serce dla
babci, serce
dla dziadka

Określanie czasu i miejsca
wydarzeń we fragmencie
opowiadania Renaty
Piątkowskiej Dziadek na
huśtawce.
Ocena pomysłu bohaterów.

Kolorowanie
obrazków.

● historyczna
Historia własnej
rodziny – zabawy
babć i dziadków.

Gra matematyczna
Podróż po Grenlandii.
Ćwiczymy z Noni.
Zadania szachowe.

Rondelkolan
dia −
przygotowan
ie deseru dla
babci
i dziadka
według

Świadomo
ść, że
wszystkie
osoby mają
swoją
godność −
szacunek

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Opowiadanie na podstawie
rysunków o tym, co lubili robić
babcia i dziadek, kiedy byli mali.
Układanie i zapisywanie pytań
do podpisów pod obrazkami.
Rodzina wyrazów.
Nalepianie rzeczowników
pasujących do wyrazu babcia
oraz do wyrazu dziadek.

podanej
instrukcji.

dla osób
starszych.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 38, 39
K. s. 34

K. s. 34 KM. s. 28, 29, 30, 31,
68

P. s. 40

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 4), 2. 1) 3) 4) 7), 3. 1)
2) 3) 4), 4. 1) 3) 4) 8), 5. 5)

V. 2. 1) III. 2. 7) II. 3. 1) 2) 4), 6. 8) VI. 1. 1) 2)
4), 3. 1) 2)

XIII. 1. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Określa czas i miejsce wydarzeń we fragmencie opowiadania Renaty Piątkowskiej Dziadek na huśtawce • Opowiada o tym, co lubili robić babcia i dziadek, kiedy
byli mali • Układa i zapisuje pytania do podpisów pod obrazkami • Wykonuje ćwiczenia związane z rodziną wyrazów • Przygotowuje deser dla babci i dziadka według podanej
instrukcji • Gra w grę matematyczną • Przestrzega reguł gry • Rozwiązuje zadania szachowe • Koloruje obrazki •
Ponadpodstawowe • Ocenia pomysł bohaterów opowiadania •

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

15. Serce dla
babci, serce
dla dziadka

Ustne opowiadanie o dziadkach
na podstawie własnych
doświadczeń, tekstu Dagny
Ślepowrońskiej Bajka o babci i
wiersza Henryka
Livor-Piotrowskiego Dziadek.
Rozmowa na temat zajęć
dziadków dawniej i dziś.
Zaznaczanie dat Dnia Babci
i Dnia Dziadka oraz zapisywanie
pełnym zdaniem, kiedy
świętujemy te dni.
Podział tekstu na zdania.
Zapisywanie zdań w zeszycie
z uwzględnieniem zasad
ortografii i interpunkcji.
Uzupełnianie zdań o bliskich
osobach.
Układanie i zapisywanie życzeń
z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka.
Czytam sam!
Lekcje programowania.

● historyczna
Historia własnej
rodziny −
porównanie zajęć
dziadków dawniej
i dziś.

Dzień bez
matematyki.

Samodzielne
wykonanie
ozdobnej
kartki z
okazji Dnia
Babci i Dnia
Dziadka.
Zrób to sam!
Wykonanie
słodkiego
koszyczka
zgodnie
z podaną
instrukcją.

Poszanowa
nie
godności
każdej
osoby
ludzkiej −
szacunek
dla osób
starszych.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 41, 42, 43
K. s. 35, 36, 38, 39, 92

P. s. 42 K. s. 37

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 3) 4) 7), 3.
1) 2), 4. 1) 3) 4) 5) 8), 5. 6) 7)

III. 2. 7) VI. 1. 1) 2)
4), 2. 1) 2) a)
b) 4)

XIII. 2. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Opowiada o dziadkach na podstawie własnych doświadczeń i tekstu Dagny Ślepowrońskiej Bajka o babci oraz wiersza Henryka Livor-Piotrowskiego Dziadek
• Wymienia zajęcia dziadków dawniej i dziś • Zaznacza daty Dnia Babci i Dnia Dziadka oraz zapisuje pełnym zdaniem, kiedy świętujemy te dni • Dzieli tekst na zdania • Zapisuje
zdania w zeszycie z uwzględnieniem zasad ortografii i interpunkcji • Uzupełnia zdania o bliskich osobach • Układa i zapisuje życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka •
Samodzielnie wykonuje ozdobną kartkę z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka • Wykonuje słodki koszyczek zgodnie z podaną instrukcją • Okazuje szacunek starszym •
Ponadpodstawowe • Porównuje zajęcia dziadków dawniej i dziś •

Tygodniowe
rozliczenie
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min

IV. Białe szaleństwo

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

16. Sporty
zimowe

Słuchanie ze zrozumieniem
czytanego przez N. fragmentu
wiersza Agnieszki Frączek
Na nartach.
Opowiadanie przez U. własnymi
słowami historii opisanej
w wierszu.
Tropiciele wiedzy − wyjaśnienie
pojęcia ratownictwo górskie.
Dowiedzenie się przez U., co
oznaczają poszczególne stopnie
zagrożenia lawinowego oraz
skróty TOPR i GOPR.
Układanie zdania z rozsypanki
sylabowej.
Ćwiczenie w pisaniu z pamięci.
Odszukiwanie na ilustracji
przedmiotów kojarzących się
ze sportami zimowymi.
Układanie i zapisywanie zdań
z wybranymi wyrazami.
Łączenie w pary wyrazów
o znaczeniu przeciwnym.
Ćwiczenie w czytaniu ze
zrozumieniem.

● społeczna
Zabawa
integrująca grupę
„Hu, hu, ha”.

● funkcje życiowe
człowieka
Przedstawienie
cech
charakterystyczny
ch dla danego
zawodu –
ratownik.

Rozwiązywanie zadań
tekstowych z
zastosowaniem
porównywania
różnicowego.
Stosowanie obliczeń
pieniężnych.
Praktyczne
stosowanie pojęć: o
tyle mniej, o tyle
więcej.
Zadania dodatkowe.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Uzupełnianie luk w tekście
informacjami wyszukanymi
w tekście wiersza.
Ćwiczenia grafomotoryczne.
Ćwiczenia dodatkowe.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 44, 45
K. s. 40, 41, 80

P. s. 111, 112
KM. s. 32, 33, 63

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 4) 5), 2. 1) 3) 6), 3. 1)
2), 4. 1) 5), 5. 5)

III. 1. 1) IV. 2. 1) II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 2),
4. 1) 2), 6. 3)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Słucha ze zrozumieniem czytanego przez N. fragmentu wiersza Agnieszki Frączek Na nartach • Opowiada własnymi słowami historię opisaną w wierszu • Poznaje
pojęcie ratownictwo górskie • Dowiaduje się, co oznaczają poszczególne stopnie zagrożenia lawinowego oraz skróty TOPR i GOPR • Układa zdania z rozsypanki sylabowej
• Doskonali pisanie z pamięci • Odszukuje na ilustracji przedmioty kojarzące się ze sportami zimowymi • Układa i zapisuje zdania z wybranymi wyrazami • Łączy w pary wyrazy
oznaczeniu przeciwnym • Doskonali czytanie ze zrozumieniem • Uzupełniania luki w tekście informacjami wyszukanymi w tekście wiersza • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego • Stosuje porównywanie różnicowe podczas obliczeń pieniężnych • Praktycznie stosuje pojęcia: o
tyle mniej, o tyle więcej • Uczestniczy w zabawie integrującej grupę • Przedstawia cechy charakterystyczne dla zawodu ratownika •

17. Klasa
małych
ratowników

Odczytywanie informacji
zamieszczonych w kronice
klasowej.
Rozmowa na temat pomocy w
sytuacjach zagrożenia na
podstawie zamieszczonego

● funkcje życiowe
człowieka
− Rozumienie
istoty pracy służb
mundurowych
i medycznych.

Zabawa
„Matematyczna
piłka”.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych na
obliczenia zegarowe.

Wykonanie
modelu
telefonu
zgodnie
z podaną
instrukcją
lub

Rozumienie
, że każde
zachowanie
prowadzi
do
przyjęcia
odpowiedzi

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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tekstu i ilustracji w podręczniku
oraz własnych doświadczeń U.
Odgrywanie scenek dramowych
– Wzywamy pomoc.
Zapisywanie nazw służb
ratunkowych i odpowiadających
im numerów.
Odkodowywanie i
zakodowywanie numerów do
służb ratunkowych.
Rozwiązywanie krzyżówek.
Ćwiczenia dodatkowe.
Czytam sam!

− Posługiwanie się
numerami
telefonów
alarmowych.
− Formułowanie
komunikatów
wezwania o
pomoc.
− Posługiwanie się
danymi
osobowymi w
kontakcie ze
służbami
mundurowymi i
medycznymi w
sytuacji
zagrożenia
zdrowia i życia.

Zaznaczanie godzin
na zegarze cyfrowym.
Tekst matematyczny.
Zadania dodatkowe.

Zrób to sam!
–
przygotowan
ie apteczki
małego
ratownika
według
instrukcji.

alności za
swój wybór
–
udzielanie
pomocy.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 46, 47
K. s. 42, 43, 87, 93

P. s. 46, 47
K. s. 42, 43

P. s. 113
KM. s. 34, 35, 61, 63

K. s. 44
W. k. 42, 43

P. s. 46

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 2) 3), 3. 1) 2),
4. 1) 4) 5), 5. 4)

IV. 2. 1) 2) 3) 4) 5) II. 2. 1), 3. 1) 2) 4),
4. 1), 6. 4)

VI. 1. 1) 2) 3)
4), 2. 1) 2) a)
3)

XIII. 1. 5)

Przewidywane osiągnięcia ucznia

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Podstawowe • Odczytuje informacje zamieszczone w kronice klasowej • Wypowiada się na temat pomocy w sytuacjach zagrożenia na podstawie zamieszczonego tekstu i
ilustracji w podręczniku oraz własnych doświadczeń • Odgrywa scenki dramowe – Wzywamy pomoc • Zapisuje nazwy służb ratunkowych i odpowiadające im numery
telefoniczne • Odkodowuje i zakodowuje numery do służb ratunkowych • Rozwiązuje krzyżówkę • Bierze udział w zabawie „Matematyczna piłka” • Rozwiązuje zadania tekstowe
na obliczenia zegarowe • Zaznacza godziny na zegarze cyfrowym • Rozumie istotę pracy służb mundurowych i medycznych • Posługuje się numerami telefonów alarmowych •
Formułuje komunikat wezwania o pomoc • Wykonuje model telefonu zgodnie z podaną instrukcją lub przygotowuje apteczkę małego ratownika według instrukcji •
Ponadpodstawowe • Posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia • Reaguje stosownym
zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia innej osoby • Rozumie, że każde zachowanie prowadzi do przyjęcia odpowiedzialności za swój wybór – udziela
pomocy •

18.
Bezpieczna
zima

Czytanie ze zrozumieniem tekstu
Bezpiecznie zimą.
Swobodne wypowiedzi U.
na temat ulubionych zabaw
na śniegu na podstawie
przeczytanego tekstu, ilustracji
w podręczniku i własnych
zainteresowań.
Zwrócenie uwagi na
bezpieczeństwo podczas zabaw
zimowych.
Układanie i zapisywanie zdania
z rozsypanki wyrazowej.
Redagowanie i zapisywanie
zasad bezpiecznych zabaw
zimowych.
Zabawa „Łańcuch skojarzeń”.
Ćwiczenia dodatkowe.
Poczytanka Slalom.

Recytacja
przysłowia
o zimie.
Nauka
piosenki
Olimpiada
zimowa.
Abecadło
muzyczne −
takt na
cztery.
Zabawa
rytmiczna
„Sprawne
ręce”.

Projektowani
e znaków
ostrzegającyc
h przed
niebezpiecze
ństwem
w czasie
zabaw na
śniegu i
lodzie.

● funkcje życiowe
człowieka
− Stosowanie
odpowiedniego
stroju do
warunków
pogodowych
i zabaw zimowych.
− Przestrzeganie
znaków
ostrzegających
przed
niebezpieczeństw
ami w czasie
zabaw na śniegu i
lodzie.
− Przestrzeganie
zasad bezpiecznej
zabawy w różnych

Wskazywanie i
nazywanie
wielokątów.
Matematyka w
działaniu.
Odszyfrowanie
zakodowanego hasła.
Przeliczanie liczby
boków i kątów.
Zadania dodatkowe.

Naśladowa
nie
i przyjmow
anie
za własne
zachowań
właściwych
podczas
uprawiania
sportów
i zabaw
zimowych.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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warunkach i
porach roku.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 48, 49, 92, 93
K. s. 45, 46, 85

CD
P. 83
K. s. 77, 100

K. s. 46 P. s. 114
KM. s. 36, 37, 38, 39,
64

P. s. 48, 49

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 2) 3), 3. 1) 2)
4) 5), 4. 1) 4) 5), 5. 4)

VIII. 1. 1) 2)
3), 2. 1) 4), 3.
2) 3), 4. 5)

V. 1) 2) 6) IV. 2. 8) 9) 10) II. 5. 1), 6. 1) XIII. 2. 5)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem tekst Bezpiecznie zimą • Swobodnie wypowiada się na temat ulubionych zabaw na śniegu na podstawie przeczytanego tekstu, ilustracji
w podręczniku i własnych zainteresowań • Zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych • Układa i zapisuje zdanie z rozsypanki wyrazowej • Redaguje i zapisuje
zasady bezpiecznych zabaw zimowych • Bierze udział w zabawie „Łańcuch skojarzeń”• Odszyfrowuje zakodowane hasło • Wskazuje i nazywa wielokąty • Przelicza liczbę boków
i kątów • Projektuje znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem w czasie zabaw na śniegu i lodzie • Recytuje przysłowie • Poznaje piosenkę Olimpiada zimowa • Poznaje takt
na cztery • Ćwiczy zapis wartości rytmicznych w takcie na cztery • Bierze udział w zabawie rytmicznej • Stosuje odpowiedni strój do warunków pogodowych i zabaw zimowych
• Przestrzega znaków ostrzegawczych przed niebezpieczeństwami w czasie zabaw na śniegu i lodzie • Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku •
Ponadpodstawowe • Naśladuje i przyjmuje za własne zachowania właściwe podczas uprawiania sportów i zabaw zimowych •

19. Dlaczego
ślizgamy się
na lodzie?

Formułowanie odpowiedzi
na pytanie Dlaczego ślizgamy
się na lodzie? na podstawie
tekstu i własnych doświadczeń.
Ciche czytanie ze zrozumieniem
tekstu Foki na nartach.

● funkcje życiowe
człowieka
− Przestrzeganie
znaków
ostrzegających
przed
niebezpieczeństw
ami w czasie

Matematyka w
działaniu.
Rysowanie figur
geometrycznych –
trójkątów.
Wskazywanie
wspólnych cech
trójkątów.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Ustalenie, na czym polegało
nieporozumienie opisane
w tekście.
Wyrazy wieloznaczne.
Tropimy gramatykę −
wyjaśnienie pojęcia rodzina
wyrazów.
Tworzenie rodziny wyrazów:
sport, grać, ślizgać się.
Gra słowna „Rodziny wyrazów
i skojarzenia”.
Wyszukiwanie i kolorowanie
rodziny wyrazów.
Tworzenie i zapisywanie rodziny
wyrazu narty i wskazywanie
wspólnej cząstki.
Wyszukiwanie w tekście Foki
na nartach informacji o
opisywanych fokach.
Układanie i zapisywanie zdań.
Łączenie w pary przymiotników
i odpowiadających im
rzeczowników.
Układanie z wybraną parą
wyrazów zdania i zapisanie go
w zeszycie.

zabaw na śniegu i
lodzie.
− Przestrzeganie
zasad bezpiecznej
zabawy w różnych
warunkach i
porach roku.

Zadania dodatkowe.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Umieszczanie nalepek z opisami
znaków pod właściwymi
ilustracjami.
Ćwiczenie doskonalące
spostrzegawczość.
Ćwiczenia dodatkowe.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 50, 51, 52, 53
K. s. 47, 48, 88

K. s. 48 P. s. 114
KM. s. 36, 37, 40, 41,
64

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4),
3. 1) 2), 4. 1) 4) 5), 5. 4)

IV. 2. 9) 10) II. 5. 1), 6. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Formułuje odpowiedź na pytanie Dlaczego ślizgamy się na lodzie? na podstawie tekstu i własnych doświadczeń • Cicho czyta ze zrozumieniem tekst Foki na
nartach • Ustala, na czym polegało nieporozumienie opisane w tekście • Podaje wyrazy wieloznaczne • Poznaje pojęcie rodzina wyrazów • Tworzy rodziny wyrazów: sport, grać,
ślizgać się • Bierze udział w zabawie słownej „Rodziny wyrazów i skojarzenia” • Wyszukuje i zaznacza kolorem rodzinę wyrazów • Tworzy i zapisuje rodzinę wyrazu narty i
wskazuje wspólną cząstkę • Wyszukuje w tekście Foki na nartach informacje o opisywanych fokach • Układa i zapisuje zdania • Łączy w pary przymiotniki i odpowiadające im
rzeczowniki • Układa zdanie z wybraną parą wyrazów i zapisuje go w zeszycie • Umieszcza nalepki z opisami znaków pod właściwymi ilustracjami • Doskonali spostrzegawczość
• Rysuje figury geometryczne – trójkąty • Wskazuje wspólne cechy trójkątów • Przestrzega znaków ostrzegających przed niebezpieczeństwami w czasie zabaw na śniegu i lodzie
• Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku •

20. Orzeł
Kazimierz

Wysłuchanie czytanego
fragmentu opowiadania
Andrzeja Marka Grabowskiego
Orzeł Kazimierz.

Utrwalenie
przysłowia
o zimie oraz
piosenki

Wykonanie
pracy
plastycznej
dowolną

● społeczna
Zabawa
integracyjna
„Zamiana miejsc”.

Dzień bez
matematyki.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Wypowiedzi U. na temat
wysłuchanego tekstu.
Układanie zakończenia historii
o orle Kazimierzu z
wykorzystaniem zgromadzonych
wyrazów.
Ćwiczenie w czytaniu tekstów
na różnych poziomach.
Piszemy poprawnie −
utrwalenie pisowni wyrazów z rz
wymiennym na r.
Składanie wyrazów z sylab
i staranne ich zapisanie.
Podpisywanie obrazków.
Podkreślanie rz.
Rozwiązywanie krzyżówki
obrazkowej.
Ćwiczymy z Noni.
Tworzenie rodziny wyrazów.
Łączenie w pary wyrazów
o znaczeniu przeciwnym.
Pisanie czasownika jeść w
odpowiedniej formie w czasie
przyszłym.
Pisanie czasownika pić w
odpowiedniej formie w czasie
przeszłym.

Olimpiada
zimowa.
Abecadło
muzyczne −
utrwalenie
budowy
taktu na
cztery w
ćwiczeniach.

techniką –
Ilustrowanie
własnego
zakończenia
historii o orle
Kazimierzu.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)

34



Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Układanie i zapisywanie pytań
do podanego zdania.
Wyjaśnianie pisowni wyrazów
z rz wymiennym.
Zapisywanie numerów
alarmowych do podanych
ilustracji.
Ćwiczenia dodatkowe.
Czytam ze zrozumieniem.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 54, 55, 96, 97, 99
K. s. 49, 50, 50, 51, 82
W. k. 19

CD
P. s. 83
K. s. 78, 100

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4), 3.
1) 2) 3) 4) 5), 4. 1) 2) 3) 4) 5) 8),
5. 4) 5), 6. 1) 2) 3)

VIII. 1. 1) 2)
3), 2. 1) 4),
3. 2) 3), 4. 5)

V. 2. 1) 8) III. 1. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Słucha czytanego fragmentu opowiadania Andrzeja Marka Grabowskiego Orzeł Kazimierz • Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu • Doskonali czytanie
tekstów na różnych poziomach • Utrwala pisownię wyrazów z rz wymiennym na r • Składa wyrazy z sylab i starannie je zapisuje • Podpisuje obrazki • Podkreśla rz • Rozwiązuje
krzyżówkę obrazkową • Tworzy rodziny wyrazów • Łączy w pary wyrazy o znaczeniu przeciwnym • Zapisuje czasownik jeść w odpowiedniej formie w czasie przyszłym • Zapisuje
czasownika pić w odpowiedniej formie w czasie przeszłym • Układa i zapisuje pytania do podanego zdania • Wyjaśnia pisownię wyrazów z rz wymiennym • Zapisuje numery
alarmowe do podanych ilustracji • Utrwala przysłowie oraz piosenkę Olimpiada zimowa • Utrwala budowę taktu na cztery w ćwiczeniach • Wykonuje pracę plastyczną −
ilustruje własne zakończenie historii o orle Kazimierzu • Uczestniczy w zabawie integracyjnej •
Ponadpodstawowe • Układa zakończenie historii o orle Kazimierzu z wykorzystaniem zgromadzonych wyrazów •

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Tygodniowe
rozliczenie
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min

V. W świecie filmu

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

21. Historia
kina

Czytanie ze zrozumieniem tekstu
o historii kina.
Doskonalenie techniki czytania
tekstów na różnych poziomach.
Wybieranie właściwego
zakończenia zdania.
Układanie z rozsypanki literowej
hasła o kinie.
Ćwiczenia usprawniające
spostrzegawczość.
Dobieranie właściwego
przymiotnika do podanego
rzeczownika.
Czytanie zdań.

● historyczna
Opisywanie
znaczenia dorobku
minionych epok
w życiu człowieka
– początki kina.

Mnożenie w zakresie
30.
Zapoznanie z
pojęciami: czynnik,
iloczyn.
Obliczanie iloczynu
liczb.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych z
wykorzystaniem
iloczynu.
Zadania dodatkowe.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Układanie pytań z
wykorzystaniem wyrazów:
kiedy? jaki? gdzie?.
Staranne zapisywanie zdań
w liniaturze.
Ćwiczenia dodatkowe.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 56, 57
K. s. 52, 53, 86

P. s. 56, 57 P. s. 115,
KM. s. 42, 43, 65

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 3), 3. 1) 2) 3)
4), 4. 1) 5), 5. 2) 3) 4)

III. 2. 6) II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 3),
4. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Czyta ze zrozumieniem historię powstania kina • Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach • Wybiera właściwe zakończenie zdania • Układa
hasło o kinie z rozsypanki literowej i je zapisuje • Wykonuje ćwiczenia usprawniające spostrzegawczość • Dobiera właściwy przymiotnik do podanego rzeczownika • Czyta zdania
i układa do nich pytania z wykorzystaniem wyrazów: kiedy? jaki? gdzie? • Doskonali staranne pisanie • Mnoży w zakresie 30 • Poznaje pojęcia: czynnik, iloczyn • Oblicza iloczyn
liczb • Rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem iloczynu •
Ponadpodstawowe • Opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka • Opowiada o początkach kina •

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

22.
Mistrzowie
pantomimy

Zabawa w kalambury „Nie mów,
pokaż”.
Wysłuchanie baśni Kot w
butach.
Zapoznanie ze scenariuszem
pantomimy Kot w butach.
Ulica Ciekawych Wyrazów –
wyjaśnienie znaczenia słowa
pantomima.
Praca nad przygotowaniem
przedstawienia.
Konstruowanie zdań
opisujących aktora pantomimy.
Formułowanie i zapisywanie
odpowiedzi na postawione
pytania.
Wykreślanie powtarzającego się
wyrazu w ciągu liter.
Odczytanie powstałego hasła.
Nazywanie i zapisywanie emocji.
Kształtowanie umiejętności
czytania mowy ciała.
Wybranie właściwego zdjęcia
i otoczenie go pętlą.

Recytacja
przysłowia
o lutym.
Nauka
piosenki
Bardzo duże
kino.
Abecadło
muzyczne −
malowanie
dźwiękiem.
Określanie
rodzajów
instrumentó
w, których
nazwy
podane
zostały
w tabeli.

Wyszukiwanie
wyników iloczynów i
ilorazów w zakresie
50 w tabeli
mnożenia.
Podawanie wyników
mnożenia z
wykorzystaniem
tabliczki mnożenia –
wielokrotność liczby
5.
Rozwiązywanie
zadania tekstowego
na mnożenie i
dzielenie.
Zadania dodatkowe.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Wymienianie i zapisywanie
imion i nazw postaci
występujących w scenariuszu
pantomimy Kot w butach.
Utrwalenie pisowni wielkiej
litery w imionach.
Otaczanie pętlami nazw
rekwizytów, które będą
potrzebne do inscenizacji Kot w
butach.
Wypisywanie pozostałych nazw
rekwizytów z tekstu scenariusza.
Utrwalenie stawiania przecinka
podczas wymieniania na
przykład nazw przedmiotów.
Napisanie, w jakim stroju może
wystąpić osoba grająca rolę
Kota.
Ćwiczenia dodatkowe.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 58, 59
K. s. 54, 55, 84, 89

CD
P. s. 84
K. s. 79, 101

P. s. 116
KM. s. 44, 45, 62, 65
W. k. 36

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 2) 3), 3. 1) 2)
3) 6), 4. 1) 4) 5), 5. 4)

VIII. 1. 1) 2)
3), 2. 1) 4),
3. 2) 3), 4. 3)
5)

II. 2. 1) 3) 4), 3. 1) 3),
4. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Uczestniczy w zabawie w kalambury „Nie mów, pokaż” • Słucha baśni Kot w butach • Zapoznaje się ze scenariuszem pantomimy Kot w butach • Poznaje znaczenie
słowa pantomima • Pracuje nad przygotowaniem przedstawienia • Konstruuje zdania opisujące aktora pantomimy • Formułuje i zapisuje odpowiedzi na postawione pytania •
Wykreśla powtarzający się wyraz w ciągu liter− odczytuje powstałe hasło • Nazywa i zapisuje wyrazy określające emocje • Kształci umiejętność czytania mowy ciała − wybiera
właściwe zdjęcie i otacza je pętlą • Wymienia i zapisuje imiona i nazwy postaci występujących w scenariuszu pantomimy Kot w butach • Utrwala pisownię wielkiej litery w
imionach • Wie, jakie rekwizyty będą potrzebne do inscenizacji Kot w butach • Utrwala stawianie przecinka podczas wymieniania na przykład nazw przedmiotów • Pisze, w jakim
stroju może wystąpić osoba grająca rolę Kota • Wyszukuje wyniki iloczynów i ilorazów w zakresie 50 w tabeli mnożenia • Podaje wyniki mnożenia z wykorzystaniem tabliczki
mnożenia – wielokrotność liczby 5 • Rozwiązuje zadanie tekstowe na mnożenie i dzielenie • Recytuje przysłowie • Uczy się piosenki Bardzo duże kino • Poznaje określenie
malowanie dźwiękiem i rozumie jego znaczenie • Określa rodzaje wskazanych instrumentów •

23. Gatunki
filmowe

Rozmowa na temat ilustracji
i tekstu.
Doskonalenie techniki czytania
tekstów na różnych poziomach.
Odkodowywanie informacji.
Uzupełnianie zdania i zapisanie
go zgodnie z regułami
ortograficznymi.

Doskonalenie
umiejętności
podawania wyników
mnożenia i dzielenia
w zakresie 50.
Mnożenie i dzielenie
przez 5.

Zrób to sam!
Wykonanie
animacji
filmu o
Cudaczku-W
yśmiewaczk
u według
podanej
instrukcji.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Wypisywanie przykładów
gatunków filmowych na
podstawie tekstu
zamieszczonego w podręczniku.
Formułowanie zdania na temat
swojego ulubionego gatunku
filmowego.
Piszemy poprawnie −
utrwalenie pisowni wyrazów z u.
Podpisywanie zdjęć wyrazami
zaczynającymi się na u.
Odczytywanie hasła ukrytego
w labiryncie i jego staranne
zapisanie.
Czytanie treści zagadki ze
zrozumieniem i przedstawienie
rozwiązania za pomocą rysunku.
Czytam sam!

Rozwiązywanie zadań
tekstowych na
mnożenie i dzielenie.
Zadanie dodatkowe.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 60, 61
K. s. 56, 57, 93

P. s. 116
KM. s. 46, 47, 66

K. s. 58

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 2) 3), 3. 1) 2)
3), 4. 1) 4) 5), 5. 1) 6) 7), 6. 1)

II. 2. 1) 3), 3. 1) 3),
4. 1) 2)

VI. 1. 1) 2) 3)
4), 2. 1) 2) a)
3)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Wypowiada się na temat ilustracji i tekstu • Doskonali technikę czytania tekstów na różnych poziomach • Odkodowuje informacje • Uzupełnia zdania i zapisuje je
zgodnie z regułami ortograficznymi • Wypisuje przykłady gatunków filmowych na podstawie tekstu zamieszczonego w podręczniku • Formułuje zdania na temat swojego
ulubionego gatunku filmowego • Utrwala pisownię wyrazów z u • Podpisuje zdjęcia wyrazami zaczynającymi się na u • Odczytuje hasło ukryte w labiryncie i starannie je zapisuje
• Czyta treść zagadki ze zrozumieniem i przedstawia jej rozwiązanie za pomocą rysunku • Doskonali umiejętność podawania wyników mnożenia i dzielenia w zakresie 50
• Rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie • Mnoży i dzieli przez 5 • Wykonuje animację filmu o Cudaczku-Wyśmiewaczku według podanej instrukcji •

24. Kto jest
kim na planie
filmowym?

Wypowiedzi U. na temat
powstawania filmu, osób
pracujących na planie filmowym
i ich obowiązków na podstawie
ilustracji i zgromadzonego
słownictwa.
Formułowanie odpowiedzi
na pytania na podstawie
wysłuchanego wiersza Ewy
Stadtmüller Czy można?.
Ćwiczenia w kształtnym
przepisywaniu pierwszej i
ostatniej zwrotki wiersza.

● społeczna
Gra w filmowe
kalambury.

● funkcje życiowe
człowieka

− Przedstawienie
cech
charakterystyczny
ch dla danego
zawodu – aktor,
reżyser, scenograf,
scenarzysta,
charakteryzator.
− Świadome
przedstawienie
i wskazanie

Rozwiązywanie zadań
tekstowych.
Doskonalenie
mnożenia i dzielenia
w zakresie 50.
Dzielenie liczb
dwucyfrowych przez
6.
Zadania dodatkowe.

Wyrażanie
szacunku
wobec
osób
tworzących
film.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Gimnastyka oka i języka −
ćwiczenie dykcji.
Rozwiązywanie krzyżówki.
Łączenie w pary nazwy zawodu
z odpowiednim opisem.
Podkreślanie wyrazów
kojarzących się z tremą.
Układanie i zapisywanie słów
z liter wyrazu charakteryzator.
Łączenie rzeczowników z
odpowiednimi przymiotnikami.
Przepisywanie par wyrazów
do zeszytu.
Odgadywanie rebusu i
zapisywanie jego rozwiązania.
Układanie i zapisywanie pytań
do odpowiedzi udzielonych
przez reżysera w trakcie
wywiadu.
Czytanie ze zrozumieniem,
odczytanie, wyjaśnienie i
zapisanie hasła.
Ćwiczenia dodatkowe.
Poczytanka Filmowcy.

pozytywnego
znaczenia
technologii
w życiu człowieka.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)

43



Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 62, 63, 64, 65, 94, 95
K. s. 59, 60, 61, 91

P. s. 116
KM. s. 48, 49, 67

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4) 6)
7), 3. 1) 2), 4. 1) 4) 5), 5. 4) 7),
6. 1)

III. 1. 1) IV. 2. 1) 15) II. 2. 1) 3), 3. 1) 3),
4. 1) 2)

XIII. 2. 3)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Wypowiada się na temat powstawania filmu, osób pracujących na planie filmowym i ich obowiązków na podstawie ilustracji i zgromadzonego słownictwa •
Formułuje odpowiedzi na pytania na podstawie wiersza Ewy Stadtmüller Czy można? • Doskonali kształtne pisanie • Ćwiczy dykcję • Rozwiązuje krzyżówkę • Łączy w pary
nazwę zawodu z odpowiednim opisem • Wie, jakie wyrazy kojarzą się z tremą • Układa i zapisuje słowa z liter wyrazu charakteryzator • Łączy rzeczowniki z odpowiednimi
przymiotnikami, przepisuje pary wyrazów do zeszytu • Odgaduje rebus i zapisuje jego rozwiązanie • Układa i zapisuje pytania do odpowiedzi • Czyta ze zrozumieniem, odczytuje,
wyjaśnia i zapisuje hasło • Rozwiązuje zadania tekstowe • Doskonali mnożenie i dzielenie w zakresie 50 • Dzieli liczby dwucyfrowe przez 6 • Bierze udział w grze w filmowe
kalambury • Przedstawia cechy charakterystyczne danego zawodu – aktor, reżyser, scenograf, scenarzysta, charakteryzator • Wyraża szacunek wobec osób tworzących film •
Ponadpodstawowe • Świadomie przedstawia i wskazuje pozytywne znaczenie technologii w życiu człowieka •

25. Magia
kina

Wypowiedzi U. na temat
czytanego przez N. fragmentu
lektury Justyny Bednarek
Niesamowite przygody
dziesięciu skarpetek (czterech
prawych i sześciu lewych) –

Utrwalenie
przysłowia
o lutym.
Utrwalenie
piosenki

Rysowanie
portretu
wybranego
bohatera
lektury.

● społeczna
Zabawa ruchowa
„W kiwanego”.

Dzień bez
matematyki.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Opowieść o skarpetce pierwszej,
która wygrała casting, zdobyła
rolę w popularnym serialu i
została prawdziwą gwiazdą.
Lektury. Uzupełnianie metryczki
książki.
Pisownia wielkiej litery w
nazwisku autora i tytule.
Uzupełnianie zdań opisujących
bohaterkę lektury.
Układanie i zapisywanie wyrazu
z rozsypanki literowej.
Kodowanie drogi do podanego
zdania − hasła.
Próba wyjaśnienia powiedzenia
Warto spełniać swoje marzenia.
Zabawa słowna „Idealne pary”.
Ćwiczenia dodatkowe.

Bardzo duże
kino.
Rozpoznawan
ie i
nazywanie
różnych
instrumentó
w.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 66, 67
K. s. 62, 63, 90

K. s. 79, 101 K. s. 62

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4),
3. 1) 2) 3) 4), 4. 1) 2) 4) 8), 5. 4)

VIII. 1. 1) 2)
3) 4), 2. 1) 4),
3. 2) 3), 4. 3)
5)

V. 2. 1) 8) III. 1. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Wypowiada się na temat fragmentu książki Justyny Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) – Opowieść o
skarpetce pierwszej, która wygrała casting, zdobyła rolę w popularnym serialu i została prawdziwą gwiazdą • Uzupełnia metryczkę książki • Utrwala pisownię wielkiej litery w
nazwisku autora i tytule • Uzupełnia zdania opisujące bohaterkę lektury • Układa i zapisuje wyraz z rozsypanki literowej • Koduje drogę do podanego zdania – hasła • Podejmuje
próbę wyjaśnienia powiedzenia Warto spełniać swoje marzenia • Bierze udział w zabawie słownej „Idealne pary” • Utrwala przysłowie oraz piosenkę Bardzo duże kino •
Rozpoznaje i nazywa różne instrumenty • Rysuje portret wybranego bohatera lektury • Uczestniczy w zabawie ruchowej •

Tygodniowe
rozliczenie
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min

VI. Źródła energii odnawialnej

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

26. Skąd
płynie prąd?

Czytanie wiersza Juliana Tuwima
Pstryk!.
Wyjaśnienie na podstawie
wiersza, do czego służy
przełącznik.
Wyszukiwanie w tekście pytań
i układanie własnych.
Tropiciele wiedzy − rozmowa
na temat źródeł energii
odnawialnej.
Gromadzenie wiadomości
na temat powstawania prądu
i ciepła.
Ustalanie drogi, jaką musi
przebyć prąd, zanim dotrze do
naszego domu, na podstawie
ilustracji w podręczniku i
doświadczeń U.
Podawanie nazw urządzeń
elektrycznych, z których
korzystamy na co dzień, i
omawianie ich przeznaczenia z
wykorzystaniem zgromadzonych
fotografii i materiału
słownikowego.

● społeczna
Zabawy ruchowe:
„Iskierka”, „Płynie
prąd”.

● przyrodnicza
Poszukiwanie
informacji w
różnych
dostępnych
zasobach na
temat energii
odnawialnej i
drogi prądu do
gospodarstwa
domowego.

Doskonalenie
rachunku
pamięciowego na
mnożenie i dzielenie
w zakresie 50.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.
Tekst matematyczny
− czytanie tekstu
ze zrozumieniem.
Otaczanie pętlami
właściwych
odpowiedzi.

.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Zapisywanie nazw urządzeń
elektrycznych.
Rodzaje rzeczowników.
Rozwiązanie rebusu, zapisanie
hasła.
Tworzenie nazw czynności
od nazw rzeczy.
Piszemy poprawnie − utrwalenie
pisowni wyrazów z
zakończeniem -ówka.
Dopisywanie zakończenia -ówka
do cząstek wyrazów
umieszczonych w ramkach.
Rozwiązywanie zagadek,
zapisywanie rozwiązań.
Ćwiczenia dodatkowe.
Czytam sam!

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 68, 69, 70, 71
K. s. 64, 65, 89, 93
W. k. 46, 47

P. s. 116
KM. s. 50, 51
W. k. 36

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 3) 6), 3. 1) 2)
3), 4. 1) 4), 6. 1) 2)

III. 1. 1) IV. 1. 4) II. 2. 1) 3), 3. 1) 3),
4. 1) 2)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Czyta wiersz Juliana Tuwima Pstryk! • Wyjaśnia na podstawie treści wiersza, do czego służy przełącznik • Wyszukuje w tekście pytania i układa własne • Gromadzi
wiadomości na temat powstawania prądu i ciepła • Poznaje źródła energii odnawialnej • Podaje nazwy urządzeń elektrycznych, z których korzystamy na co dzień, i omawia ich
przeznaczenie z wykorzystaniem zgromadzonych fotografii i materiału słownikowego • Zapisuje nazwy urządzeń elektrycznych • Określa rodzaje podanych rzeczowników •
Rozwiązuje rebus, zapisuje hasło • Tworzy nazwy czynności od nazw rzeczy • Doskonali pisownię wyrazów z zakończeniem -ówka • Dopisuje zakończenia -ówka do cząstek
wyrazów umieszczonych w ramkach • Rozwiązuje zagadki, zapisuje ich rozwiązania • Doskonali rachunek pamięciowy na mnożenie i dzielenie w zakresie 50 • Rozwiązuje zadania
tekstowe • Czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny − otacza pętlami właściwe odpowiedzi • Uczestniczy w zabawach ruchowych •
Ponadpodstawowe • Ustala drogę, jaką musi przebyć prąd, zanim dotrze do naszego domu, na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń • Poszukuje
informacji w różnych dostępnych zasobach na temat energii odnawialnej i drogi prądu do gospodarstwa domowego •

27.
Bezpiecznie
korzystamy z
prądu

Rozmowa na temat
bezpiecznego korzystania z
prądu na podstawie
wysłuchanego opowiadania
Grzegorza Kasdepkego Pstryk!
oraz doświadczeń U.
Wyszukiwanie w tekście zdań –
przestróg dla użytkowników
urządzeń elektrycznych.
Ustalanie zasad bezpiecznego
korzystania z prądu na

● funkcje życiowe
człowieka
− Poznanie
zagrożeń
wynikających z
wyrzucania
elektrośmieci.
− Wymienienie
zasad ochrony
przyrody i

Mnożenie i dzielenie
jako działania
wzajemnie odwrotne
–powtórzenie.
Mnożenie w
zakresie 50.
Uzupełnianie grafów.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych.
Zadania dodatkowe.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

podstawie tekstu Uwaga! Prąd!,
ilustracji i doświadczeń U.
Uzupełnianie zdań
zgromadzonymi wyrazami.
Stosowanie wielkiej litery
na początku zdań.
Umieszczanie nalepek z opisem
obok znaków ostrzegawczych.
Układanie z sylab nazw
czynności, dobieranie ich do
nazw rzeczy.
Odmiana czasownika przez
osoby w liczbie pojedynczej i
mnogiej.
Układanie i zapisywanie zdań
z wybranymi przykładami.
Ćwiczenia dodatkowe.
Poczytanka Awaria.

segregacji
odpadów.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 72, 73, 74, 75, 96, 97
K. s. 66, 67, 91

P. s. 117
KM. s. 52, 53, 67

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 3) 5), 2. 1) 2) 3) 4), 3.
1) 2) 3), 4. 1) 4) 5), 5. 4) 6), 6. 1)
2)

IV. 1. 4) 8) II. 3. 1) 3), 4. 1)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Bierze udział w rozmowie na temat bezpiecznego korzystania z prądu na podstawie wysłuchanego opowiadania Pstryk! oraz własnych doświadczeń • Wyszukuje
w tekście zdania – przestrogi dla użytkowników urządzeń elektrycznych • Ustala zasady bezpiecznego korzystania z prądu na podstawie tekstu Uwaga! Prąd!, ilustracji i własnych
doświadczeń • Uzupełnia zdania zgromadzonymi wyrazami • Stosuje wielką literę na początku zdań • Umieszcza nalepki z opisem obok znaków ostrzegawczych • Układa z sylab
nazwy czynności, dobiera je do nazw rzeczy • Odmienia czasownik przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej • Układa i zapisuje zdania z wybranymi przykładami • Stosuje
mnożenie i dzielnie jako działania odwrotne • Wykonuje mnożenie w zakresie 50 •Uzupełnia grafy • Rozwiązuje zadania tekstowe • Poznaje zagrożenia wynikające z wyrzucania
elektrośmieci •
Ponadpodstawowe • Wymienia zasady ochrony przyrody i segregacji odpadów •

28.
Wyładowania
elektryczne

Rozwiązanie zagadki jako
wprowadzenie do tematu zajęć.
Czytanie ze zrozumieniem tekstu
Wojciecha Mikołuszki Burze
i pioruny.
Ustne opowiadanie o etapach
powstawania burzy na
podstawie tekstu Burze i
pioruny.
Wybieranie właściwych
zakończeń zdań.

Recytacja
przysłowia
o lutym.
Utrwalenie
poznanych
piosenek.
Piórkiem,
dźwiękiem
i pędzelkiem
− Edward
Grieg II Suita

● społeczna
Zabawa ruchowa
„Nadciąga burza”.

● przyrodnicza
Wyjaśnienie istoty
powstawania
burzy jako
procesu
przyczynowo-skut
kowego.
● funkcje życiowe
człowieka
− Stosowanie
zasady

Matematyka w
działaniu.
Poznanie cech
czworokątów.
Wskazywanie figur
geometrycznych
według podanego
warunku.
Rozpoznawanie
i rysowanie
czworokątów.

Ponoszenie
odpowiedzi
alności za
swoje
wybory.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Układanie i zapisywanie zdania
z rozsypanki wyrazowej.
Wyjaśnienie znaczenia
zapisanego powiedzenia.
Tworzenie wyrazów z liter
podanego wyrażenia.
Utrwalenie pisowni rz po
spółgłoskach.
Doskonalenie grafomotoryki.

Peer Gynt op.
55, część
Taniec
arabski.
Kreacja
muzyczno-ruc
howa
do Tańca
arabskiego.

bezpiecznej
zabawy w różnych
warunkach
pogodowych.
− Wskazywanie
zagrożeń ze
strony środowiska
naturalnego –
zjawisko burzy.

Zastosowanie osi
symetrii przy podziale
wielokątów linią.
Zdania dodatkowe.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 76, 77
K. s. 68, 69

CD
P. s. 85

P. s. 118
KM. s. 36, 37, 54, 55,
66

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 3) 5), 2. 1) 2) 3), 3. 1) 2),
4. 1) 4) 5), 5. 4), 6. 1)

VIII. 1. 1) 2)
4) 5) 6) 7), 2.
1) 3), 3. 1)

III. 1. 1) IV. 1. 6) 7), 2. 10)
11)

II. 5. 1) XIII. 1. 5)

Przewidywane osiągnięcia uczniów
Podstawowe • Rozwiązuje zagadkę jako wprowadzenie do tematu zajęć • Czyta ze zrozumieniem tekst Wojciecha Mikołuszki Burze i pioruny • Ustnie opowiada o etapach
powstawania burzy na podstawie tekstu Burze i pioruny • Wybiera właściwe zakończenia zdań • Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej • Wyjaśnia znaczenie zapisanego
powiedzenia • Tworzy wyrazy z liter podanego wyrażenia • Utrwala pisownię rz po spółgłoskach • Doskonali grafomotorykę • Poznaje cechy czworokątów • Wskazuje figury

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

geometryczne według podanego warunku • Rozpoznaje i rysuje czworokąty • Stosuje oś symetrii przy podziale wielokątów linią • Recytuje przysłowie • Utrwala poznane
piosenki • Świadomie i aktywnie słucha muzyki • Uczestniczy w zabawie ruchowej • Stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach pogodowych • Wskazuje
zagrożenia ze strony środowiska naturalnego – zjawisko burzy • Ponosi odpowiedzialność za swoje wybory •
Ponadpodstawowe • Wyjaśnia istotę powstania burzy jako procesu przyczynowo-skutkowego •

29. Lampa
Aladyna

Uważne słuchanie czytanego
przez N. fragmentu lektury
Lampa Aladyna.
Opowiadanie losów Aladyna –
bohatera baśni na podstawie
przeczytanej lektury i ilustracji
w podręczniku.
Rozmowa na temat wysłuchanej
baśni.
Czytanie ze zrozumieniem.
Zaznaczanie prawdziwych i
nieprawdziwych odpowiedzi
zgodnie z treścią baśni Lampa
Aladyna.
Uzupełnianie zdania
zaznaczonymi wyrazami.
Wybieranie i zapisanie cech
określających bohatera baśni –
Aladyna.

Lampa
Aladyna –
wydzieranka
z papieru
kolorowego.

Gry planszowe – Kto
pierwszy do mety,
Zbieraj punkty.
Ćwiczymy z Noni –
powtórzenie.
Rozwiązywanie zadań
tekstowych na
dodawanie i
dzielenie.
Rozwiązywanie zadań
związanych z
upływem czasu.
Doskonalenie
umiejętności
mnożenia i dzielenia.
Zaznaczanie drogi
na planie zgodnie
z treścią zadania.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Tropimy gramatykę –
przymiotnik jako określenie
cech rzeczy, roślin, zwierząt i
osób.
Łączenie w pary rzeczowników
z pasującymi do nich
określeniami.
Wskazywanie przymiotników.
Ułożenie i zapisanie zdania
z wybraną parą wyrazów.
Dobieranie i zapisanie pytania
do podanego przymiotnika.
Ćwiczymy z Noni –
powtórzenie.
Utrwalenie pisowni wyrazów
z zakończeniem -ówka.
Wpisywanie rzeczowników
zgodnie z ich rodzajem.
Dopisywanie przymiotników
w odpowiedniej formie do
podanych rzeczowników.
Odmiana czasownika słuchać
przez osoby w czasie przeszłym.

Wskazywanie figur
geometrycznych
i podawanie ich nazw.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Uzupełnianie zdania zgodnie
z zasadami bezpiecznego
zachowania podczas burzy.
Lekcje programowania.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

P. s. 78, 79, 80, 81
K. s. 70, 71, 72, 73, 74, 75

K. s. 56, 57, 58, 59

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 3) 4) 5), 2. 1) 2) 3) 4),
3. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7), 4. 1) 4) 5),
5. 3) 4)

V. 2. 1) 8) II. 1. 1), 2. 1), 3. 1) 3),
4. 1) 2), 5. 1), 6. 1) 4)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Uważnie słucha czytanego przez N. fragmentu lektury Lampa Aladyna • Opowiada losy Aladyna – bohatera baśni na podstawie przeczytanej lektury i ilustracji
w podręczniku • Wypowiada się na temat wysłuchanej baśni • Czyta ze zrozumieniem − zaznacza prawdziwe i nieprawdziwe odpowiedzi zgodnie z treścią baśni Lampa Aladyna
• Uzupełnia zdanie zaznaczonymi wyrazami • Wybiera i zapisuje cechy określające bohatera baśni – Aladyna • Poznaje przymiotnik jako określenie cech rzeczy, roślin, zwierząt
i osób • Łączy w pary rzeczowniki z pasującymi do nich określeniami • Wskazuje przymiotniki • Układa i zapisuje zdania z wybraną parą wyrazów • Dobiera i zapisuje pytania
do podanego przymiotnika • Utrwala pisownię wyrazów z zakończeniem -ówka • Wpisuje rzeczowniki zgodnie z ich rodzajem • Dopisuje przymiotniki w odpowiedniej formie
do podanych rzeczowników • Odmienia czasownik słuchać przez osoby w czasie przeszłym • Uzupełnia zdanie zgodnie z zasadami bezpiecznego zachowania podczas burzy
• Uczestniczy w grze planszowej Kto pierwszy do mety oraz Zbieraj punkty • Rozwiązuje zadania tekstowe na dodawanie i dzielenie • Rozwiązuje zadania związane z upływem

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

czasu • Doskonali umiejętności mnożenia i dzielenia • Zaznacza drogę na planie zgodnie z treścią zadania • Wskazuje figury geometryczne i podaje ich nazwy • Wykonuje pracę
Lampa Aladyna z papieru kolorowego •

30. Wycieczka
(dzień
do dyspozycji
nauczyciela)

Zorganizowanie wycieczki
do elektrowni lub spotkania
z elektrykiem czy pracownikiem
elektrowni.
Układanie krzyżówek z
wykorzystaniem poznanego na
lekcjach słownictwa związanego
z elektrycznością.

● społeczna
Zabawa
„Kalambury”.

● funkcje życiowe
człowieka

− Przedstawienie
cech
charakterystyczny
ch dla danego
zawodu –
elektryk.
− Świadome
przedstawienie
i wskazywanie
pozytywnego
znaczenia
technologii w
życiu człowieka.

Dzień bez
matematyki.

Projektowan
ie znaków
ostrzegający
ch przed
niewłaściwy
m
użytkowanie
m urządzeń
elektrycznyc
h.

Odniesienie
do stron
w materiałach
uczniowskich

Dzień bez podręcznika.

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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Nowi Tropiciele| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1–3

Temat dnia
Obszary edukacji

polonistyczna muzyczna plastyczna społeczna przyrodnicza matematyczna techniczna etyczna

Odniesienia
do PP

I. 1. 1) 2) 5), 2. 1) 2) 3) 5) 7), 6.
3)

III. 1. 1) IV. 2. 1) 15) VI. 1. 1) 2) 3)
4), 2. 1) 2) a)
3)

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Podstawowe • Uczestniczy w wycieczce do elektrowni lub w spotkaniu z elektrykiem lub pracownikiem elektrowni • Układa krzyżówki z wykorzystaniem poznanego na lekcjach
słownictwa związanego z elektrycznością • Bierze udział w zabawie „Kalambury” • Projektuje znaki ostrzegające przed niewłaściwym użytkowaniem urządzeń elektrycznych
• Przedstawia cechy charakterystyczne dla zawodu elektryka •
Ponadpodstawowe • Świadomie przedstawia i wskazuje pozytywne znaczenie technologii w życiu człowieka •

Tygodniowe
rozliczenie
czasu

225 min 45 min 45 min 45 min 45 min 180 min 45 min

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska (treści muzyczne)
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