
Plan wynikowy do podręcznika Ja i moja szkoła na nowo cz. 5 i zeszytów ćwiczeń Ja i moja szkoła na nowo cz. 5 

 

 

Miesiąc/Numer 

tygodnia/Tematyka 

 

Edukacja 

Wymagania edukacyjne Wymagania 

szczegółowe 

podstawy 

programowej 

Podstawowe 

Uczeń: 

Rozszerzone 

Uczeń: 

Maj  

 

Tydzień I: Ja i język polski 

 

 

1. Mowa polska 

2. Wyrazy wieloznaczne 

3. Błędy językowe 

4. Gimnastyka języka. 

Rodzina wyrazów 

5. Znaki interpunkcyjne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

polonistyczna 

 

 

 

– czyta ze zrozumieniem, 

– wyjaśnia znaczenie terminów: wyrazy 

wieloznaczne, rodzina wyrazów, 

– sprawnie posługuje się słownikami, 

– układa zdania ze znakami 

interpunkcyjnymi; 

 I (1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.4, 4.5, 

5.5, 6.1, 6.2, 

6.3) 

muzyczna – śpiewa piosenkę Tropiciele słów;  VIII (1.6, 2.4) 

plastyczna 

 

- wykonuje pracę plastyczną na podany 

temat 

 V (2.1, 2.6) 

matematyczna 

 

– dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe 

i jednocyfrowe, 

– układa i rozwiązuje zadania tekstowe; 

 II (3.1, 3.2, 4.1, 

4.2) 

techniczna – wykonuje rekwizyty potrzebne do 

zilustrowania wiersza;  

 VI (2.2a) 

wychowanie 

fizyczne 

– sprawnie pokonuje tory przeszkód;  IX (2.1, 2.2, 

2.4b) 

Tydzień II: Między 

rówieśnikami 

 

polonistyczna 

 

 

– potrafi czytać wiersze wyraziście, z 

odpowiednią intonacją, 

– rozumie znaczenie pojęcia morał, 

 

 

 

I (4.4, 6.1) 



1. Między rówieśnikami 

– koleżeńska pomoc 

2. Między rówieśnikami 

– wybaczanie 

3. Między rówieśnikami 

– rozwiązywanie 

konfliktów 

4. Między rówieśnikami 

– własne zdanie 

5. Między rówieśnikami 

– zagrożenia 

 

 

 – próbuje ułożyć morał do historyjki 

obrazkowej, 

– umie formułować odpowiedzi na 

pytania, 

– potrafi zapisać kilka zdań na podany 

temat, 

– potrafi odszukać i napisać synonimy 

podanego wyrazu; 

 

 

 

muzyczna 

 

– potrafi zaśpiewać piosenkę 

Charakterki, 

– potrafi wyklaskać podany rytm i 

zagrać go na instrumentach 

perkusyjnych, 

 VIII (1.6, 2.4, 

3.1) 

społeczna/etyka - identyfikuje się z grupą społeczną, 

do której należy, respektuje jej normy 

i reguły, 

- przyjmuje konsekwencje swojego 

uczestnictwa w grupie, 

- ocenia swoje postepowanie i innych 

osób,  

- współpracuje w grupie; 

 III (1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.8) 

techniczna - potrafi wycinać i sklejać papier z 

tekturą, 

 VI (2.2a) 

matematyczna 

 

– dodaje i odejmuje liczby 

dwucyfrowe i jednocyfrowe, 

– porządkuje liczby według podanego 

warunku; 

 

 II (3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 6.9) 

wychowanie 

fizyczne 

 

- sprawnie rzuca i chwyta piłkę, 

– przestrzega zasad sportowej 

rywalizacji; 

 IX (2.3, 3.4) 



Tydzień III: Mama dobrze 

wie 

 

1. Mama Tomasza Alwy 

Edisona 

2. Mama i Ludwik 

Pasteur 

3. Mama Ludwika 

Braille’a 

4. Moja mama 

5. Troskliwi rodzice 

wśród zwierząt 

polonistyczna 

 

– opisuje swoją mamę, 

– układa pytania do wywiadu z mamą 

i pisze życzenia dla mamy, 

– wie, że rodzice i dzieci mają 

obowiązki względem siebie, 

– rozróżnia rzeczowniki, czasowniki i 

przymiotniki, 

– pisze zdania z pamięci i ze słuchu; 

 I (1.3, 2.1, 2.3, 

2.5, 3.1, 4.1, 

4.2, 4.4, 5.4, 

6.1) 

 

muzyczna – śpiewa piosenkę Mama dobrze wie;  VIII (1.6, 2.4, 

3.1) 

społeczna/etyka – stara się wczuć w emocje innych ludzi 

i je zrozumieć, 

– radzi sobie z własnymi trudnościami; 

 III (1.2, 1.3, 

2.6) 

techniczna - wykonuje prezent dla mamy; - wykonuje pracę starannie i estetycznie VI (2.2a) 

przyrodnicza – wie, jak zwierzęta opiekują się 

swoim potomstwem; 

 

  IV (1.1, 1.5)    

matematyczna 

 

– rozwiązuje zadania tekstowe, 

– posługuje się liczbami 

dwumianowymi; 

 

 

II (3.2, 4.1, 4.2, 

6.7) 

wychowanie 

fizyczne  

 

 

- wykonuje ćwiczenia kształtujące 

prawidłową sylwetkę,  

- przestrzega zasad bezpieczeństwa 

podczas wykonywania ćwiczeń 

gimnastycznych; 

 IX (2.7, 3.1, 

3.3) 



Czerwiec 

Tydzień V: Jak to jest: być 

dzieckiem? 

 

1. Jak to jest: być 

dzieckiem? 

2. Jaka albo jaki będę za 

20 lat? 

3. Co to jest dorastanie? 

4. Dla kogo jest Order 

Uśmiechu? 

5. Dlaczego rodzice boją 

się o dzieci? 

polonistyczna 

 

– opowiada o Orderze Uśmiechu i 

potrafi go opisać, 

– interpretuje czytane wiersze, 

– pisze samodzielnie zdania na podany 

temat, 

– wymienia pytania rzeczowników, 

czasowników i przymiotników 

– podaje przykłady rzeczowników, 

czasowników i przymiotników w liczbie 

pojedynczej i mnogiej; 

 I (2.3, 3.1, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.4, 

6.1) 

muzyczna – śpiewa piosenkę Bo co może mały 

człowiek?; 

 VIII (1.6, 2.4, 

4.2) 

plastyczna 

 

– przedstawia sylwetkę ludzką w ruchu; - wykonuje prace starannie i estetycznie; V (1.1d, 2.1, 

2.8) 

społeczna/etyka – wymienia ograniczenia i przywileje 

bycia dzieckiem, 

– wymienia sytuacje zagrażające 

bezpieczeństwu dziecka i wyjaśnia, jak 

się wtedy zachować; 

 III (1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5) 

matematyczna 

 

– rozwiązuje zadania związane z 

miarami długości; 

 II (4.1, 5.2, 5.3, 

6.6, 6.7, 6.9) 

wychowanie 

fizyczne 

 

– sprawnie pokonuje tory przeszkód, 

– przestrzega określonych reguł podczas 

gier i zabaw; 

 IX (2.1, 2.2, 

3.3, 3.6) 

Tydzień VI: Rusz głową! 
 

1. Zagadki, cz. 1 – 

Kaczątka 

2. Zagadki, cz. 2 – Lisica 

i cietrzew 

3. Zagadki, cz. 3 – 

polonistyczna – samodzielnie pisze odpowiedzi na 

pytania, 

– wyróżnia rzeczowniki w zdaniach, 

– określa liczby rzeczowników, 

– pisze poprawnie pod względem 

ortograficznym czasowniki zakończone 

na -ę, -em; 

 I (2.3, 4.1, 4.2, 

5.4, 6.1) 



Zagadki Mensy 

4. Zagadki, cz. 4 – 

Ukryte informacje 

5. Zagadki, cz. 5 – 

Bajeczka 

matematyczna 

muzyczna – śpiewa piosenkę Skarby, 

– wyjaśnia pojęcia: dynamika, piano, 

forte; 

 VIII (1.4, 1.6, 

2.4, 4.2) 

plastyczna 

 

- wykonuje pracę plastyczną na podany 

temat; 

 V (1.1c, 2.1) 

matematyczna 

 

– rozwiązuje zadania złożone na 

mnożenie, dzielenie, dodawanie i 

odejmowanie, 

– wykorzystuje nabyte wiadomości i 

umiejętności do rozwiązywania zadań; 

 II (3.3, 4.1, 4.2, 

6.2, 6.9) 

wychowanie 

fizyczne 

 

 – wyjaśnia znaczenie ćwiczeń 

fizycznych dla zdrowia 

 IX (2.3, 3.4) 

Tydzień VII: Bezpieczne 

wakacje 

 

1. Jak dobrze spędzić 

wakacje? 

2. Jak się zachować w 

czasie burzy? 

3. Jak się zachować w 

razie ataku psa? 

4. Jak udzielać pierwszej 

pomocy? 

5. Hurra! Wakacje! 

 

polonistyczna – rozmawia z koleżankami, kolegami i 

nauczycielem na temat swoich 

wakacyjnych planów, 

– pisze zdania na podany temat; 

 I (2.1, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.4) 

muzyczna – śpiewa piosenkę Lato płynie do nas;  VIII (1.2, 1.6, 

2.4, 3.1) 

plastyczna - przedstawia w formie plastycznej 

swoje wakacyjne plany; 

 V (2.1) 

przyrodnicza – opatruje symulowane otarcie na ciele, 

– przyjmuje właściwą pozycję podczas 

symulowanego krwotoku z nosa, 

– schładza wodą symulowane oparzenie, 

– podaje numer pogotowia ratunkowego 

i europejski numer alarmowy, 

– wymienia informacje, jakie trzeba 

przekazać dyspozytorowi pogotowia; 

 IV (2.2, 2.3, 

2.5) 



matematyczna 

 

– rozwiązuje zadania złożone; - liczy w zakresie większym niż 

podany; 

II (4.1, 4.2, 6.9) 

wychowanie 

fizyczne 

 

– zna zasady ruchu drogowego.  IX (3.3) 

 


