Mądre bajki
z całego świata

Treści nauczania według
Podstawy Programowej
realizowane w kartach pracy

teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych,

Polska: Bajka o Piotrusiu
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedź w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:

4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne)
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką,
korzysta z narzędzi multimedialnych.

Edukacja społeczna. Uczeń:

1.4.a uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką,
gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub
wymyślonego.

Edukacja plastyczna. Uczeń:

4.2.b podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi
środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Edukacja społeczna. Uczeń:

5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym
i potrzebującym.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.7 zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt
i roślin:
6.7.a wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na
Ziemi.

Matematyka. Uczeń:

7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.2 opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie,
ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie,
jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt
w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach
i hodowlach itp.; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta
środowisku i podaje proste przykłady.

Filipiny: Gwiazda poranna
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,

Filipiny: Słońce i księżyc
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
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1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
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własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:

4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne)
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką,
korzysta z narzędzi multimedialnych.

Edukacja społeczna. Uczeń:

5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym
i potrzebującym.

Gruzja: Kijaruna
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Gruzja: Kłótliwe sąsiadki

Edukacja społeczna. Uczeń:

Edukacja polonistyczna. Uczeń:

5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi;

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:

4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne)
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką,
korzysta z narzędzi multimedialnych.

Edukacja społeczna. Uczeń:

5.3 zna podstawowe relacje między najbliższymi; podejmuje
obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; identyfikuje
się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma rozeznanie, że
pieniądze otrzymuje się za pracę; rozumie, co to jest
sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej
dostosować swe oczekiwania.

Matematyka. Uczeń:

7.15 podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia
i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje
obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje
wskazania zegarów w systemach: 12 i 24 godzinnym,
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się
pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje
proste obliczenia zegarowe.

Etyka. Uczeń:

5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi;
5.4 współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej
i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących
w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie,
jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych
i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę
utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu
zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo
innych do pracy i wypoczynku.

11.1 rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od
tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają,
jaki mają status materialny; okazuje szacunek osobom
starszym;
11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni,
opowiadań, legend, komiksów.

Matematyka. Uczeń:

7.1 klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega
i kontynuuje regularności;
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Etyka. Uczeń:

11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni,
opowiadań, legend, komiksów.

Irak: O sprytnym sułtanie
i jeszcze sprytniejszym Alim
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,
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określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

Edukacja społeczna. Uczeń:

1.3.a tworzy wypowiedź w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,

5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi.

1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych,

1.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre
zwierzęta egzotyczne.

1.4.a uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką,
gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub
wymyślonego.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

Matematyka. Uczeń:

7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Edukacja społeczna. Uczeń:

1.1 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym
i potrzebującym.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre
zwierzęta egzotyczne.

Matematyka. Uczeń:

7.1 klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega
i kontynuuje regularności;
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Etyka. Uczeń:

11.1 rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od
tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają,
jaki mają status materialny; okazuje szacunek osobom
starszym;
11.5 wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara
się tego przestrzegać; wie, że należy naprawić wyrządzoną
szkodę; dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, legend,
komiksów nie przestrzegają reguły “nie kradnij”; pamięta
o oddawaniu pożyczonych rzeczy, nie niszczy ich.

Kambodża: O tym, skąd się wzięły tygrysy
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:

4.2.b podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi
środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Edukacja społeczna. Uczeń:

Irak: Zaczarowane bociany
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź,
krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia,
zaproszenie,

5.4 współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej
i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących
w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie,
jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych
i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę
utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu
zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo
innych do pracy i wypoczynku.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.2 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe
dlawybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre
zwierzęta egzotyczne.

1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:

4.2.b podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi
środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).
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1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

Kambodża: Sprawiedliwy królik

1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych,
1.4.a uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką,
gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego
lub wymyślonego.

Edukacja plastyczna. Uczeń:

1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,

4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne)
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką,
korzysta z narzędzi multimedialnych.

1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja społeczna. Uczeń:

Edukacja społeczna. Uczeń:

5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym
i potrzebującym.

Matematyka. Uczeń:

7.2 liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami
od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby
w zakresie 1000;

5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi;
5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym
i potrzebującym.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe
dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre
zwierzęta egzotyczne.

7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny;
7.15 podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia
i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje
obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje
wskazania zegarów w systemach: 12 i 24 godzinnym,
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się
pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje
proste obliczenia zegarowe.

Etyka. Uczeń:

11.1 rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego,
gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają
status materialny; okazuje szacunek osobom starszym;
11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni,
opowiadań, legend, komiksów.

Madagaskar: Czterej bracia
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja społeczna. Uczeń:

5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi;

Madagaskar: Król ptaków
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
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5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym
i potrzebującym.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.2 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre
zwierzęta egzotyczne.

Edukacja wczesnoszkolna i roczne przygotowanie przedszkolne

15

Mądre bajki
z całego świata
Matematyka. Uczeń:

7.1 klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega
i kontynuuje regularności;
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Etyka. Uczeń:

11.1 rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od
tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki
mają status materialny; okazuje szacunek osobom starszym;
11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni,
opowiadań, legend, komiksów;
11.5 wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara
się tego przestrzegać; wie, że należy naprawić wyrządzoną
szkodę; dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, legend,
komiksów nie przestrzegają reguły “nie kradnij”; pamięta
o oddawaniu pożyczonych rzeczy, nie niszczy ich.

Nikaragua:
Rodrigo i kolba kukurydzy
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych,
1.4.a uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką,
gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego
lub wymyślonego.

Nikaragua: Bajka o króliku i krabie
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja społeczna. Uczeń:

5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi.

Matematyka. Uczeń:

7.15 podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia
i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje
obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje
wskazania zegarów w systemach: 12 i 24 godzinnym,
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się
pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje
proste obliczenia zegarowe.

Edukacja społeczna. Uczeń:

1.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi;
1.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym
i potrzebującym.

Matematyka. Uczeń:

7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Etyka. Uczeń:

11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni,
opowiadań, legend, komiksów.

Togo: O tym, jak Anansi obdarzył
ludzkość opowieściami
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.
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Edukacja plastyczna. Uczeń:

4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne)
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką,
korzysta z narzędzi multimedialnych.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe
dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa
niektóre zwierzęta egzotyczne.

Matematyka. Uczeń:

7.5 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100
(bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki
odejmowania za pomocą dodawania.

Togo: Najmądrzejsze stworzenie
na ziemi

informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe
dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa
niektóre zwierzęta egzotyczne.

Uganda: O tym, jak afrykańskie żurawie
zdobyły swoje korony

Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre
zwierzęta egzotyczne.

Matematyka. Uczeń:

7.11 waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze;
używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram;
wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez wyrażeń
dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach
formalnych).

Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej:
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis,
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:

4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne)
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką,
korzysta z narzędzi multimedialnych,
4.2.b podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi
środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Edukacja społeczna. Uczeń:

5.8 wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce,
a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe
(barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia
historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie
zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski
i świata; rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

Uganda: O dzielnej myszce Namudu
Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki

podstawa programowa

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre
zwierzęta egzotyczne;
6.7 zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt
i roślin.
6.7.b znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin
i zwierząt.
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