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DZIENNIK
NA ROK SZKOLNY 1938/39
Klasa II b

Opiekunka
Rejmacka Zofia

1. Cieplińska Wiesława - Janina
ur. 16 stycznia 1930 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
polski
Język ojczysty
Imię ojca matki
Marian Wanda
Zawód
kupiec
Adres
ul. Kościelna 48

2. Cytryn Nusyn Dawid
ur. 1 marca 1930 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Szyja Chana
Zawód
rabin
Adres
Parczew Nowowiejska

3. Bączek Zdzisław
ur. 15 maja 1930 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
Język ojczysty
polski
Nazwisko i imię
opiekuna
Bączek Stanisław, stryj
Zawód
blacharz
Adres
Parczew ul. Kościelna

4. Bajtel Sura
ur. 10 października 1939 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Szloma , Dwojna
Imię ojca matki
Zawód
kupiec
Adres
Parczew ul. Nadwalna 27

5. Brochsztajn Abram
ur. 1930 r
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Szloma, Łaja
Zawód
robotnik
Adres
Parczew ul. Nowowiejska 31

6. Bogutyn Franciszek
ur. 4 czerwca 1929 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
polski
Język ojczysty
Imię ojca matki
Szymon
Zawód
wyrobnik
Adres
Parczew ul. Nadwalna 29

7. Chmielarz Sura
ur. 12 maja 1929 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Szula, Icek
Zawód
kupiec
Adres
Parczew ul. 11 Listopada 23

8. Erlich Estera – Ruchla
ur. 25 marca 1939 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Josef, Małka
Zawód
kupiec
Adres
Parczew ul. Kościelna 1

9. Etman Szajndla Ruchla
ur. 10 lutego 1030 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Jankiel, Estera
Zawód
krawiec
Adres
Parczew ul. Kościelna 7

10. Gerc Abram – Jakow
ur. 19 lipca 1930 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Gołda
Zawód
handlarz
Adres
Parczew ul. Kościelna 32

11. Gromiuk Mieczysław
ur. 20 października 1930 r
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
Język ojczysty
polski
Imię ojca matki
Mikołaj, Janina
Zawód
szewc
Adres
Parczew ul. Kościelna 65

12. Goldwaser Jakób Symcha
ur. 28 listopada 1928 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Lejb, Jehuda
Zawód
kupiec
Adres
Parczew ul. 11 Listopada 58

13. Postchorzewicz Szajna Ruchla
ur. 8 września 1929 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
Język ojczysty
polski
Imię ojca matki
Abram, Rywka
Zawód
rzeźnik
Adres
Parczew ul. Szeroka 25

14. Gołacki Józef
ur. 27 lutego 1931r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
Język ojczysty
polski
Imię ojca matki
Adolf, Marianna
Zawód
rolnik
Adres
Parczew Młynarska

15. Jabłonka Bajla Hades
ur. 18 października 1930 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Abram, Perla
Zawód
Adres
Parczew Nadwalna 9

16. Kalinowski Jan
ur. 12 czerwca 1929 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
polski
Język ojczysty
Imię ojca matki
Bronisław, Marianna
Zawód
rolnik
Adres
Parczew Kościelna

17. Kot Chana
ur. 9 lipca 1929 r.
Parczew
Wyznanie
Język ojczysty
Imię ojca matki
Zawód
Adres

mojżeszowe
żydowski
Michel, Sura
Parczew Kościelna

18. Lew Cham – Noech
ur. 30 grudnia 1927 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Szulim, Chawa
Zawód
Adres
Parczew Kościelna 36

19. Lis Eugenia
ur. 1930
Parczew
Wyznanie
Język ojczysty
Imię ojca matki
Zawód
Adres

rzymskokatolickie
polski
Leon, Florentyna
rolnik
Parczew Kościelna 100

20. Łukaszczuk Marianna
ur. 13 sierpnia 1929 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
Język ojczysty
polski
Imię ojca matki
Jadwiga
Zawód
wyrobnica
Adres
Parczew Nadwalna 28 a

21. Mandelkiern Icek
ur. 21 października 1930 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Hersz, Dyna
Zawód
kupiec
Adres
Parczew Kościelna 21

22.Maliszewski Antoni
ur. 26 lutego 1930 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
polski
Język ojczysty
Imię ojca matki
Michał, Karolina
Zawód
rolnik
Adres
Parczew Cmentarna 14

23. Miller Eta
ur. 21 lipca 1929 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Chuna, Małka
Zawód
handlarz
Adres
Parczew Nadwalna

24. Pertman Herszko
ur. 3 maja 1929 r.
Jabłoń pow. Radzyń
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Uszer, Udes
Zawód
szmatnik
Adres
Parczew ul. Kościelna 31

25. Płachno Józef
ur. 7 sierpnia 1930 r.
Kolechowice
Wyznanie
rzymskokatolickie
Język ojczysty
polski
Imię ojca matki
Filip, Janina
Zawód
wyrobnik
Adres
Parczew Cmentarna

26. Pytel Masza
ur. 24 listopada 1930 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Lejzor, Leja
Zawód
kupiec
Adres
Parczew Kościelna 36

27. Pyczek Marianna
ur. 15 lutego 1930 r.
Wołyń
Wyznanie
rzymskokatolickie
polski
Język ojczysty
Imię ojca matki
Leokadia
Zawód
wyrobnica
Adres
Parczew Piwonia 23

28. Rozmaryn Frajda
ur. 15 października 1930 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Szlema, Drojna
Zawód
kupiec
Adres
Parczew Kościelna 33

29. Rybak Chaja – Łaja
ur. 10 października 1928 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Beniamin, Gołda
Zawód
handlarz
Adres
Parczew Nadwalna 18

30. Sztajner Hersz – Josef
ur. 27 listopada 1930 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Ajzyk, Jenta
Zawód
handlarz
Adres
Parczew Nadwalna 12

31. Smurszczyńska Feliksa
ur. 31 maja 1930 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
polski
Język ojczysty
Imię ojca matki
Józef, Janina
Zawód
rolnik
Adres
Parczew Kościelna 98

32. Sarnowska Wiesława
ur. 5 lipca 1929 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
polski
Język ojczysty
Imię ojca matki
Jan, Janina
Zawód
rolnik
Adres
Parczew Kościelna 38a

33. Szpitalnik Chawa
23 czerwca 1930 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Noech – Icek, Ruchla
Zawód
robotnik
Adres
Parczew

34. Solarz Chaja – Ruchla
ur. 10 października 1926 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Rymen, Chana
Zawód
Adres
Parczew Nadwalna 8

35. Szamryk Janina
ur. 29 marca 1931 r.
Kodeniec pow. Włodawa
Wyznanie
rzymskokatolickie
Język ojczysty
polski
Imię ojca matki
Stefan, Salomea
Zawód
szewc
Adres
Parczew, Kościelna

36. Suchowolski Perszon
ur. 1 września 1930 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Szulim, Chawa
Zawód
Adres
Kościelna 36

37.Szenkier Udes
ur.18 marca 1927 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Sender, Tauba
Zawód
kamasznik
Adres
Parczew Żydowska 71

38. Sidor Janina
ur. 27 marca 1929 r.
Parczew
Wyznanie
rzymskokatolickie
polski
Język ojczysty
Imię ojca matki
Szymon, Sabina
Zawód
rolnik
Adres
Parczew Kościelna 77

39. Tendlarz Szajndla
ur. 1929
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Lejb, Połda
Zawód
furman
Adres
Parczew Nadwalna

40. Winderbaum Gitla
ur. 1930r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Lejb, Sura
Zawód
Adres
Parczew Kościelna 7

41. Wajnberg Zelman
ur. 29 maja 1927 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Lejzor, Mariem
Zawód
Adres
Parczew Żydowska 2

42. Wajnberg Chil
ur. 19 września 1927 r,
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Jankiel, Szajndla
Zawód
kupiec
Adres
Kościelna 18

43. Wertman Abram – Izaak
ur. 27 marca 1928r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Chaim, Chaja
Zawód
szewc
Adres
Parczew Nadwalna 9

44. Wildbaum Rywka
ur. 8 września 1929r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Imię ojca matki
Abram, Chawa
Zawód
handlarz
Adres
Parczew Żydowska 18

45. Willdbaum Mariem
ur. 8 września 1929 r.
Parczew
Wyznanie
mojżeszowe
Język ojczysty
żydowski
Zawód
handlarz
Adres
Parczew Żydowska 18

Podział materiału na miesiące

WRZESIEŃ
Religia Rzym.-kat.
Lekcyj religii nie było

Język polski
Tematy do ćwiczeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu: 1. Powitanie szkoły 2. Jak będzie w
naszej klasie? 3. Rodzice nasi teraz pracują w domu, w polu, w ogrodzie.
Mówienie: rozmowy, omawianie obrazków z podręcznika
Pisanie: Przepisywanie wyrazów i zdań. Tworzenie tekstów. Kropka w zdaniu. Duże litery na
początku i w imionach.
Czytanie: Rodzina. Dzieci się myją. Powitanie szkoły. Niespodzianka. Na gimnastyce. Czyj
zeszyt. Tosia pisze. Bronek staruszek. Kto zwycięży. Wiersze: Modlitwa dzieci
Czyt. naucz.: Mały Płomyczek
Pomoce szkolne
Obrazki w podręczniku.. Płomyczek Mały
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arytmetyka z geometrią
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (nawiązanie do materiału z roku ubiegłego).
Rozwiązywanie przykładów liczbowych i zagadnień prakt. Mnożenie – mnożnik do 5.Wynik
mnożenia 20. Wprowadzenie dzielenia pierwszego rodzaju „po kilka”.

Rysunek
Z wyobraźni: Dzieci maszerują do szkoły. Dzieci się myją. W naszej klasie.
Z pamięci: moje przybory szkolne: ołówek, guma, pióro, piórnik, teka. Sprzęty w klasie.

Zajęcia praktyczne
Zajęcia z zakresu kultury: zbieranie papierów w klasie, na podwórzu. Mycie i czyszczenie
paznokci i rąk. Chustki do nosa. Okładanie zeszytów i książek. Zakładka. Tablica. Stół.
Krzesło i szafa – meble z tektury.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Śpiew
Piosenki znane: Cicho konie. Jasne słoneczko. Przejażdżka.
Piosenki nowe: Gołąbek. Trzy kółeczka.

Ćwiczenia cielesne
Inscenizowanie piosenek: Gołąbek. Trzy kółeczka. Zabawy bieżne: Murzyn. Kto prędzej do
koła. Zabawy skoczne – skoki żab, wróbelków. Ćwiczenia gimnast. W formie zabaw na
czworakach.

PAŹDZIERNIK
Religia rzym. – kat.
Stworzenia świata. Stworzenie pierwszych ludzi. Grzech i kara w raju. Kain i Abel. Noe –
Potop. Powołanie Abrahama. Jakub i jego synowie. Józef w Egipcie. Jakub w Egipcie.
Pomoce szkolne:
Obrazy
Język polski
Mówienie: Rozmowy, pogadanki, omawianie obrazków na następujące tematy:
1)Przyszła do nas jesień: a) odlot ptaków b) owoce – zapasy na zimę c) babie lato.
Samorzutne i swobodne wypowiadanie się dzieci w związku z tematami oraz w związku z
czytanymi opowiadaniami. Wiersz – Babie lato. O chorym bocianie.
Pisanie. Wspólne układanie i zapisywanie krótkich notatek związanych z treścią pog.
rozmów. Pisanie z pamięci i ze słuchu. Wyrazy z dwuznakiem sz, cz, dz.
Czytanie: Opracowanie następujących czytanek O jesieni i ptakach. Kto winien. Nóżka z
zapałki. Jak Balbina marmoladę smażyła. Kiszenie kapusty. Już jesień – kap, kap. Powiastka
obrazkowa p.t. Kupujemy owoce.
Czytanie Małego Płomyczka.
Pomoce szkolne
Obrazki. Mały Płomyczek. Loteryjka wyrazowa. Tablica ortogr. 26.X. aud. rad. czerwony
kapturek.
Arytmetyka z geometrią
Opracowanie słowne i piśmienne numeracji w zakresie do 100. W związku z przerabianym
materiałem rozwiązywanie zag. Metr i centymetr, miarka centymetr. Ćwiczenia i zadania na
dzielenia.
Pomoce szkolne
Liczydła w ręku dzieci. Duże liczydło. Patyczki (10tki)
Rysunek
Z wyobraźni: Odlatują ptaki. Opadają liście. Jak Balbinka marmoladę smaży.
Z pamięci: Owoce – gruszka, winogrona, opadłe liście, beczka na kapustę. Ptaki – jaskółka.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zajęcia praktyczne
Z zakresu kultury życia codziennego na tle naturalnej sytuacji: mycie owoców przed
jedzeniem, płukanie jamy ustnej. Utrzymywanie w porz. Tablicy. Zajęcia rękodzielnicze –
monety, pies z kaszt., torebki na nasiona, metr, miarka czu., bocian z żołędzi, ludziki z żołędzi
Śpiew
Piosenki: Jesień, Liście dębowe. Pada, pada deszcz. Utrwalenie piosenki – Chodzi, chodzi
deszcz. Ćwiczenia w rozpoznawaniu taktu dwumianu.
Ćwiczenia cielesne
Zabawy: Uskaczemy się. Drogowskaz. Zab. Rzutne: podaj dalej. Z. bieżne – przeprowadzka.
W związku z zabawami: ćwiczenia orient. porząd. kształt. koordyn. i stosowane

LISTOPAD
Religia rzym.-kat.
Powołanie Mojżesza. Wyjście z Egitpu. Baranek Wielkanocny. Cuda na pustyni. Nadanie 10
przykazań. Wejście do Ziemi Obiecanej. Oczekiwanie zbawcy – prorocy. Św. Jan Chrzciciel
poprzednik P. Jezusa.
Język polski
Mówienie: Rozmowy, pogadanki i opowiadania naucz. Na następujące tematy: 1. Uczcijmy
pamięć zmarłych (członkowie rodzin, uczniowie, żołnierze polegli w walkach o wolność
Polski) 2. Jak uczcimy w II kl. Święto Niepodległości. 3. Godło Państwa barwy państ. 4.
Dzieci w domu – porządek w domu. Samorzutne wypowiadanie się dzieci w związku z
różnymi okolicznościami życia szkolnego i poza szkolnego w związku ze świętem Niepodl.
Wiersze: Dla Polski – inscenizacja. Pan Marszałek patrzy. Jakiego wierszyka nauczył się
Wojtuś. Pisanie. Krótkie notatki wspólnie układane i zapisywane. Pisanie z pamięci i ze
słuchu wyrazów na ó – o dz dź dż. Czytanie. Zaduszki. O tym jak M. Piłsudski wygonił
wrogów z Polski. (Chodak) Na święto Niepodległości. Nasz listopad Krzyż Jana. O słocie i o
butach. Tosia choruje. (Jak zwierzęta szły do zimy.) Watowe ludki. Pranie. O kaczce
sprzątaczce.
Pomoce szkolne
Rozsypanka zdaniowa lub wyrazowa. Kreda kolor. Mały Płomyczek. Obrazki
16.XI. aud. rad. Kłopoty, kłopoty z szukaniem roboty.
Arytmetyka z geometrią
Dodawanie pełnych dziesiątek do liczby jednocyfrowej i dwucyfrowej i odwrotnie:
a) dodawanie pełnych dziesiątek do liczby jednocyfr. (i odwrotnie) b) dodawanie pełnymi
dziesiątkami. C) dodawanie pełnych dziesiątek do liczby dwucyfr. I odwrotnie.
Rozwiązywanie odpowiednich zadań i przykładów liczbowych. Nazwy miesięcy. Monety 1 zł
50 gr
Pomoce szkolne
Obrazki w podr. liczydłą patyczki monety
Rysunek
Z wyobraźni: Mój tatuś i mój dziadek. Ryś czyści buty. Jak dzieci sprzątają w domu. Robimy
bańki mydlane. Z pamięci – chorągiewki, czapka żołnierska, szabla. Drzewo bez liści.
Rozróżnianie barw czerw. ziel. żółtej. Układanie schematu człowieka, konia z patycz.
Zajęcia praktyczne
Utrwalanie nawyków z zakresu kultury jak w miesiącu październiku. Porządek: czyszczenie
bucików, wieszanie okryć na właściwym miejscu. Chorągiewki, dekorowanie klasy., Watowe
ludki, serwetki do drugich śniadań. Monety – wycinanie.
Śpiew
Pierwsza zwrotka hymnu państwowego. Powtórzenie znanych piosenek okolicznościowych z
ubiegłego roku. Jedzie, jedzie na kasztance. Hej prezentuj broń.. Do pracy. Kiedy ranne

Ćwiczenia cielesne
Ćwiczenia i marsze kształtujące i porządkowe w formie zabawowej. Król i jego dzieci. – (z.
bieżna) Kot, myszy i szczury – (zab. ze śpiewem). Konopki.

GRUDZIEŃ
Religia rzym. – kat.
Zwiastowanie N. Marii Pannie Narodzenie P. Jezusa. Pokłon pasterzy. Ofiarowanie P. Jezusa
w świątyni. Pokłon trzech króli i ucieczka do Egiptu. 12-letni P. Jezus w świątyni. P. Jezus
wzorem dzieci.
Pomoce szkolne
Obrazy
Język polski
Rozmowy i opowiadania nauczyciela i dzieci na następujące tematy: 1. Zima a) jak spędzamy
wieczory zimowe b) dzieci pamiętają o ptaszkach. 2. Idą święta – choinka. Obrazki – dzieci
karmią ptaki. Wiersze. Choinka w szkole Kazia i Jezusek – jasełka. Ptaszki w zimie.
Pisanie: wspólne układanie i zapisywanie krótkich opowiadań w związku z pogadankami i
rozmowami. Pisanie z pamięci i ze słuchu zdań wyjętych ze wspólnych opowiadań. Pisanie
wyrazów o głoskach miękkich ś-sia, ć-cia
Czytanie: Węgiel jedzie. Jak zima świat zaczarowała. Choinka w szkole.
Pomoce szkolne
Mały Płomyczek. Obrazki
Arytmetyka z geometrią
Utrwalanie materiału poprzednio opracowanego. Dodawanie liczby jednocyfr. do
dwucyfrowej. Odejmowanie jednocyfrowej od dwucyfrowej. Mnożenie i dzielenie w zakresie
I i II ćwiartki.
Pomoce szkolne
Liczydła, monety
Rysunek
Z wyobraźni – św. Mikołaj i dzieci. Choinka Karmimy ptaki.
Z pamięci: wróbel, domek dla ptaków drzewko – świerku
Zajęcia praktyczne
Ozdoby na choinkę: łańcuch z gwiazdek, wisiorek trójkątny. Kaczuszka. Karmienie ptaków.
Utrzymywanie porządku w klasie. Porządkowanie teczek, szafy.

Śpiew
Piosenki. Lulajże Jezuniu. Przybieżeli do Betlejem. Pieśń zimowa. Określanie słowem linii
melodyjnej.

Ćwiczenia cielesne
Ćwiczenia gimnastyczne w formie zabawowej. Zabawa bieżna – wiewiórki w dziupli.
Zabawa ze śpiewem – dalej w tany. Inne zabawy znane z poprzednich miesięcy.
STYCZEŃ
Religia rzym.-kat.
Chrzest P. Jezusa. Pan Jezus powołuje uczniów. Cuda P. Jezusa – uzdrowienie sługi setnika,
P. Jezus wskrzesza umarłych. Nakarmienie 5000 mężów. Zapowiedź ustanowienia
Eucharystii.
Pomoce szkolne
Obrazy
Język polski
1.Po świętach. 2. Bawimy się na lodzie i śniegu. 3.Jak uczcimy dzień Imienin Pana
Prezydenta. Wiersze – Pan Prezydent. Jesteś Polakiem. Teksty piosenek. Pogadanki,
rozmowy i opowiadania w związku z tematami.
Pisanie: Przepisywanie utworzonych tekstów. Pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów ze
zmiękczeniami sia, cia, ą – ę. Pisanie z pamięci zdań.
Czytanie: Czytanie głośne i wyraźne. O Nowym Roczku o Barbarce i cudownej fujarce. Na
ślizgawce. Imieniny. Wzbogacanie czynnego słownika dzieci – stosunki czasowe – określenie
czasu.
Pomoce szkolne
Obrazki w książce dzieci. Mały Płomyczek
Arytmetyka z geometrią
Ćwiczenia i zadania na utrwaleniu materiału. Wprowadzenie dzielenia w znaczeniu podziału
„Na kilka”. Dodawanie liczb dwucyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
Wprowadzenie odejmowania z przekroczeniem dziesiątki. Dodawanie z przekroczeniem
dziesiątki.
Pomoce szkolne
Liczydła, monety
Rysunek
Z wyobraźni – 1. Jak to było u nas na choince? 2. Ślizgamy się. Bałwankowa powieść.
Z pamięci: - ozdoby choinkowe. Rebus str 73. Zamek Pana Prezydenta. Powinszowanie dla
Pana Prezydenta.
Zajęcia praktyczne
Ubieranie się. Czyszczenie obuwia ze śniegu. Sanki z kartonu. Bałwan ze śniegu. Choinka z
kartonu. Samolot. Zakładka do książki.
Śpiew
Kolędy. Imieniny Pana Prezydenta – pieśń Trójmiar – taktowanie. Określanie gestem linii
melodyjnej pieśni. Mali kupcy.

Ćwiczenia cielesne
Zabawy na śniegu i lodzie. Saneczkowanie, lepienie bałwana. Wyścigi i biegi –zabawy bieżne
i rzutne (kule śniegowe)

LUTY
Religia rzym.-kat.
Pan Jezus błogosławi dzieci. Miłosierny Samarytanin, P. Jezus dobry pasterz. Wjazd P. Jezusa
do Jerozolimy. P. J. przepowiada koniec świata. Zdrada Judasza. Ostatnia wieczerza.
Ustanowienie Najśw. Sakramentu.
Język polski
1. Historia naszej odzieży. (bielizny, ubrania, obuwia) 2. Nasze zwierzęta. 3. W naszym
mieście. Rozmowy, pogadanki, czytanie Małego Płomyczka.
Wiersze: Gdy na dworze mróz. W piwnicy.
Pisanie: Układanie i przepisywanie tekstów. Samodzielne zapisywanie zdań. Przepisywanie i
ilustrowanie zagadek. Zmiękczenia ś – ń. Samogłoski i spółgłoski.
Czytanie: Opracowanie następujących czytanek. Głodne wróbelki. Nasz gołąbek. W piwnicy.
U krawcowej. Babcia Dorota. Radio. O jeżu co butków nie uszył.
W związku z mówieniem wprowadzanie nazw przedmiotów. Czytanie ciche.
Arytmetyka z geometrią
Dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Odejmowanie
liczby dwucyfrowej do dwucyfrowej z przekr. dzieś.
Rzymskie znaki do XII. Zapoznanie z zegarem.
Pomoce szkolne
Zegar w klasie. Zegar w ręku dziecka
Rysunek
Z wyobraźni – jak pracuje krawiec. Jak pracuje szewc. Jak bawię się z kotkiem. Kot goni
myszkę.
Z pamięci – zegar, moje palto.
Zajęcia praktyczne
Mycie się, czyszczenie i trzepanie ubrań i czyszczenie butów. Zwierzątka z kartonu i kartofli
– ptaki – karmienie ptaków, rąk ściereczka do kurzu
Śpiew
Piosenki nowe – 1. Boże coś Polskę. 2. Rzemieślnicy. 3 Słucham panie. Kiedy ranne.
Wskazywanie linii melodyjnej rysunk. Utrwalanie piosenek znanych.
Ćwiczenia cielesne
Zabawy i gry na śniegu. Zabawy ze śpiewem. Szewczyk się raduje. Ciuciubabka. Lis i gęsi.
Kot i mysz.

MARZEC
Religia rzym. – kat.
Pan Jezus przed Wysoką Radą. Zaparcie się Piotra. P. Jezus przed Piłatem. Biczowanie.
Cierniem koronowanie. Skazanie na śmierć. Droga Krzyżowa. Ukrzyżowanie. Śmierć P.
Jeusa. Złożenie do grobu. Zmartwychwstanie P. Jezusa. P. Jezus ukazuje się Apostołom.
Ustanowienie Sakr Pokuty.
Pomoce szkolne
Obrazy
Język polski
Rozmowy i pogadanki na następujące tematy: 1. Przez miasto – dwie wycieczki 2. Pierwsze
objawy wiosny: pąki na drzewach, pierwsze kwiaty, pierwsze ptaki. 3. Imieniny M. Rydza
Śmigłego. 4. Wspomnienie o M. Piłsudskim.
Wiersze: Nasza czarna jaskółeczka. Będę ułanem.
Pisanie. Wspólne opracowywanie i zapisanie krótkich tekstów w związku z pogadankami i
rozmowami. Przepisywanie – użycie pytajnika. Pisanie wyrazów z literą ó – u. Czyt. naucz.
„O tym jak krasnoludki wiosny szukały i co z tego wynikło”. Opracowanie czytanek: Biedny
marzec. Szpaki przyjechały. Ptasi wujek. O niebieskich przylaszczkach. Nasza ulica. Siwek
Pana Macieja. Czytanie głośne poprawne i wyraźne, czyt. ciche. Nazywanie czynności i
ćwicz. słownikowe
Pomoce szkolne
Mały Płomyczek. Loteryjka wyrazowa ortograficzna
Arytmetyka z geometrią
Odejmowanie dwucyfrowej od dwucyfrowej z przekroczeniem 10-tki. Ćwiczenia i zadania na
utrwalenie przerobionego materiału. Mnożenie w zakresie III ćwiartki tabeli mnożenia,
dzielenie w tym zakresie; wyrażenia językowe używane przy oznaczaniu czasu według
zegara.
Pomoce szkolne
Monety. Liczmany. Tarcze zegarowe
Rysunek
Z wyobraźni – jak krasnoludki wiosny szukały. Co widziałem w drodze do szkoły. Ptaki
wracają. Z pamięci – nasza ulica. Samochód. Bukiecik z kwiatami wiosennymi. Dla Pana
Marszałka (obrazek)
Zajęcia praktyczne
Mycie się. Czyszczenie ubrań i butów. Zaj. rękodzielnicze: samochód, dom piętrowy w
mieście (pudełka), kurczę z kartonu
Śpiew
Pieśni postne. Jeszcze Polska. Boże coś Polskę. Mali kupcy. Kujawiak. Ćwiczenia w
określaniu linii melodyjnej i taktu.

Ćwiczenia cielesne
Zabawy bieżne: Berek. Policjant, Chiński mur. Zabawy rzutne: ogrodnik, bij, zabij.
Ćwiczenia gimnastyczne w formie zabawowej.

KWIECIEŃ
Religia rzym. – kat.
Pięć warunków Sakramentu Pokuty (przypowieść o synu marnotrawnym) Rachunek
sumienia. Żal za grzechy. Mocne postanowienie poprawy.
Język polski
Tematy: Nadchodzi wiosna. Święta Wielkiejnocy. Samorzutne i swobodne wypowiadanie się
dzieci w związku z różnymi okolicznościami z życia szkolnego i domowego.
Wiersze: Wiosenna rozmowa. Żabki.
Tworzenie i pisanie tekstów w związku z rozmowami i pogadankami oraz wycieczkami.
Pisanie z pamięci i ze słuchu. Rebusy i zagadki. Pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów na rz
– r. Opracowanie następujących czytanek:. Babka wielkanocna. Przesadzamy kwiatki. Buduję
dom. Czytanie w szkole i w domu Małego Płomyczka. Nazywanie czynności, cech – ćwicz.
słownik określenia dla oznaczania czasu.
Uwaga: Temat: Na targu przesunięto na maj.
Pomoce szkolne
19.IV. Złota rybka aud. rad.
Wycieczka na 14.IV. pole, prace wiosenne na polu.

Arytmetyka z geometrią
Ćwiczenia i zadania w zakresie przerobionego materiału. Dokładniejsze zapoznanie się z
zegarem. Mnożenie i dzielenie w czwartej ćwiartce tabeli. Zagadnienia praktyczne na
dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Przykłady liczbowe w tym zakresie.
Pomoce szkolne
Tablica mnożenia Tarcze zegarowe.
Rysunek
Z wyobraźni: Co widziałem na targu. Jakie kwiaty zakwitły na łące. Idziemy na wycieczkę na
pole.
Z pamięci: wóz, pisanka, koń, żabki na łące.
Zajęcia praktyczne
Utrwalanie nawyków z zakresu kultury życia.
Zaj. rękodzielnicze: ptaki, ludzie, pisanki (wycięte) wóz, chorągiewki
Śpiew
Piosenki związane z treścią pogadanek i rozmów: Hej na łąkę. Jabłoneczka

Ćwiczenia cielesne
Ćwiczenia gimnastyczne w formie zabawowej. Zabawy jak w miesiącu marcu a ponadto
zabawy ze śpiewem: Karuzela, berek, skoki przez rów.

MAJ
Religia rzym.-kat.
Zadośćuczynienie. Powtórzenie całości nauki o Sakr. Pokuty. Powtórzenie obietnicy o
ustanowieniu Najśw. Sakramentu. Komunia św. (łaski sakramentu). Najbliższe
przygotowania są do komunii św.
Język polski
Tematy do ćwiczeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu. 1. Trzeci Maj – święto wiosny. 2.
Rocznica 12 maja. 3. Czym jeździmy. 4. Na targu w mieście. Omawianie obrazków
odpowiednich do tematów. Wiersze: Trzeci Maj. Odszedł Pan Marszałek.
Pisanie: Układanie wspólne tekstów. W związku z pisaniem praktyczne zaznajomienie z
pisaniem wyrazów na ą – ę oraz spółgłosek. b.w. Przepisywanie; zagadki, wierszyki.
Czytanie: Trzeci Maj. Mały Ziuk. Stryjek przyjechał. Kto prędzej. W mydlarni. Czytanie
Małego Płomyczka w szkole i w domu. Dalsza wprawa w czytaniu cichym i głośnym.
Pomoce szkolne
24.V. aud. rad. Kłopoty promyka. Teksty pisane. Tablice ortograficzne.
Arytmetyka z geometrią
Ćwiczenia w oznaczaniu czasu na zegarze. Ćwiczenia i zadania w zakresie przerobionego
materiału (Tuzin, Mendel, Kopa) Dokończenie mnożenia i dzielenia w zakresie tabeli
mnożenia. Najładniejsze przypadki mnożenia liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową
Pomoce szkolne
Tabliczka. Zegar, Cyfry do tabliczki mnożenia
Rysunek
Z wyobraźni: drzewa kwitnące w naszym ogrodzie. Jak było u nas 3 Maja. Jakie sklepy są na
naszej ulicy.
Z pamięci: samolot, rower, Co widziałem w oknie na wystawie, reklamy.
Zajęcia praktyczne
Zaj. z zakresu kultury życia: opieka nad drzewkami, gniazdami i kwiatami. Mycie się po
zabawach na wolnym powietrzu.
Zaj. rękodzielnicze: samolot, latawiec, drzewka, łódeczki (karton), stragan
Pomoce szkolne
Obrazy z zakresu przyrody
Śpiew
Powtarzanie znanych piosenek w związku z tematami.
Piosenki nowe: Zdrowaś Maryjo. Oj w polu jezioro. Kukułka. Gosposia

Ćwiczenia cielesne
Znane zabawy i gry bieżne, rzutne, skoczne. Zabawy piłką.

CZERWIEC

Religia rzym. kat.
Zesłanie Ducha św. Wniebowzięcie Najśw. Marii Panny. Apostołowie głoszą wiarę świętą.
Elementarne wiadomości o kościele katolickim.
Język polski
Tematy do ćwiczeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu: 1. Dzieci i ptaki (gniazda) 2. Na wsi. 3.
Do widzenia szkoło – pożegnanie szkoły.
Rozmowy. Pisanie z pamięci i przepisywanie. Wiersze: Kot i wróbel. Na jagody. Koniec
roku. Opracowanie następujących czytanek: Dokąd kto jedzie. Na wsi. Czubatek i Taś. Burza.
Arytmetyka z geometrią
Ćwiczenia liczbowe, pamięciowe i zagadnienia podawane przez naucz. Oraz czerpane z
podręcz.
Rysunek
Z wyobraźni: gdzie widziałem gniazdo. Jechałem do znajomych na Zielone Święta.
Z pamięci: kot.
Zajęcia praktyczne
Utrwalanie nawyków: mycie się i czyszczenie paznokci.
Zaj. rękodzielnicze: łatwe zabawki z pudełek. Uprzątnięcie klasy w związku z zakończeniem
roku szkolnego.
Śpiew
Powtarzanie znanych piosenek. Od zagrody do podwórka. Kujawiak. Od zagrody do
podwórka – inscenizacja. Jaskółka.

Cwiczenia cielesne
Zabawy bieżne, rzutne, skoczne na boisku

Religia

Miesiąc wrzesień
Dzi
eń

5/I
X
6/I
X
7/I
X

8/I
X

Rysunek

uroczystym

Zajęcia prakt.

nabożeństwem

Śpiew

DZIENNIK LEKCYJNY

Arytmetyka
z geometrią
1938/1939

Język polski

Szkolnego

roku

Rozpoczęcie

Liczenie w zakresie 20
Dodawanie po 2 po 3

Mycie rąk, szyi i
uszu
Czyszczenie
paznokci
Wprowadzenie
kalendarza –
oznaczanie pogody

Wydzieranie z
papieru szarego
fartuszka

nauki

Dodawanie i
odejmowanie w zakresie
20 bez przekroczenia
dziesiątki.
Dzień

Z wyobraźni dzieci
maszerują do szkoły

Ilustrowanie zdania z
rozmowy

Z wyobraźni idziemy do
szkoły z teczkami

wolny od

Temat: Powitanie szkoły. Rozmowa
na temat: „Jak dzieci wybierały się do
szkoły”. Czytanie tekstu
Zapoznanie się z podręcznikiem do
polskiego p.t. „Nasze miasto”.
Omówienie obrazka „Dziewczynka w
oknie”
Narodzenie N. M. P.

Dodawanie z
przekroczeniem
dziesiątki

Rozwiązywanie zag. na
odejmowanie z
przekroczeniem 10-tki

Odejmowanie z
przekroczeniem 10-tki
na konkr. i w
zagadnieniach

Odejmowanie i
dodawanie na konkr. i w

Trzy kółeczka
tekst i melodia

Opracowan.
piosenki p.t.
Gołąbek – melodia
tekst

Piosenka Jadą
dzieci

Mówienie i czytanie na podstawie
czytanki „Rodzina”
Pisanie zdania z pamięci.

Opracowanie wiersza p.t. Modlitwa
dzieci. Czytanie tekstu pomocnicy
mamy

9/I
X

10/
IX

Temat: Powitanie szkoły. Mówienie
na podstawie obrazka pt. Kąpiel.
Czytanie ciche p.t. Dzieci się myją.
Rozmowa o kwiatach w klasie, w
ogródku szkolnym, w domu dziecka.
Przepisywanie zdania. Powitanie
szkoły - czytanka
Temat: Jak będzie w naszej klasie.
Pogadanka na temat dyżurów w
klasie. Czytanie ciche i głośne Bronek
staruszek
Pogadanka na podstawie obrazka p.t.
Dziewczynka i żabka
Utworzenie i przepisanie tekstu
Czytanie ciche p.t. „Na gimnastyce”
Pisanie z pamięci zdania w związku z

12/
IX

13/
IX

14/
IX

15/
IX
16/
IX

Ćwiczenia
cielesne

Ćwiczenia na
czworakach. Biegi

Inscenizacja piosenki
p.t. Gołąbek

Zabawy: Gołąbek
Baran
Marsze parami

41

41

42

42

42

15

43

43

41

Obe
cn.

5

5

4

4

4

1 + 30
dzieci
żyd..

3

3

5

Nieobe
cn.

17/
IX

Omówienie zagadki.
Czytanie i przepisywanie tej zagadki

czytanką

Rozwiązyw.
samodzielne
przykładów na dodaw. i
odejmowanie
Odejmowanie przykłady
liczbowe i zagad.
praktyczne

zagadnieniach

Mnożenie jako
dodawanie
jednakowych
składników ilustrowanie
działania

Samodzielne
rozwiązywanie przykł.
liczbowych
Rozkładanie liczb na
składniki. Odejmowanie
z przekroczeniem

Rozkładanie liczb na
równe składniki

Dodawanie przykładów
liczbowych w zakresie
„20”
Rozwiązywanie
przykładów liczbowych
układanie zagadnień na
odejmowanie

19/
IX

Historyjka w obrazkach p.t. „Ci
widział zajączek”. Omawianie
obrazków układanie opowiadania
zbiorowo
Rodzice nasi teraz pracują w polu.
Lekcja w terenie – kopanie kartofli
zbieranie obserwacji. Czytanie
Płomyczka. Co widział teraz zajączek
Zebranie spostrzeżeń z lekcji na polu.
Wspólne ułożenie i zapisanie
opowiadania
Omówienie obrazków p.t. „Janek
odrabia lekcje” Utworzenie i
przepisanie tekstu
Temat: Rodzice nasi teraz pracują.
Rozmowa na temat co robią teraz nasi
rodzice. – Przepisywanie tekstu.

Temat: Utrzymuję w porządku moje
przybory szkolne. Rozmowa na temat
jakie mam przybory. Opracowanie
czyt. p.t. „Tosia pisze” Przepisywanie
wyrazów na ó
Czytanie tekstu p.t. „Tosia pisze”
Przepisywanie zagadki

20/
IX
21

22

23

24

26

27

28

Utworzenie zagadki do obrazka.
Przepisywanie i ilustrowanie tej
zagadki
Czytanie zagadek z podręcznika
Opracowanie powiastki z Małego
Płomyczka p.t.”Jasiowe pole”. Pisanie
z pamięci wyrazu swój i podkreślenie
literki ó

Oglądanie obrazków w
Płomyczku Czyt. naucz.
bajki

Z wyobraźni - co
widział teraz w polu
zajączek

Z wyobraźni kopanie
kartofli

Z wyobraźni
Rodzice nasi teraz
pracują w polu

Okładanie zeszytów
szarym papierem

Zakładka do książki
zdobienie

Mycie rąk, szyi, uszu
obcinanie paznokci

inscenizacja
piosenki

Utrwalenie
piosenki p.t.
Gołąbek

Śpiewanie
znanych piosenek
i ćwicz. taktu na 2

Uczenie 1 zwrotki
piosenki p.t. Orka

Ćwiczenia w marszu
i porządkowe.
Zabawy ze śpiewem.
Trzy kółeczka. Zając

Zabawy bieżne
Kto prędzej
Murzyn

Zabawy bieżne:
Murzyn, Król i jego
dzieci Kto prędzej

14

39

42

44

43

45

15

2 + 31
dzieci
ży
2 +31
żyd

8

5
jeden
przybył

2

3

1

1 + 30
dzieci
żydo

14

6

2 + 31
żyd.

14

41

29

30

1/X
3/X

4/X

5/X

6/X

7/X

8/X

10/
X

Stworzenie świata
i pierwszych ludzi

Grzech
pierwszych ludzi i
kara za grzech

Kain i Abel

Utworzenie powiastki do obrazków
p.t. Jaś i Miś (przygoda)
Przepisywanie tekstu i czytanie

Wprowadzenie
dzielenia pierwszego
rodzaju „po kilka” na
konkr.

Mnożenie jako
dodawanie
jednakowych
składników mnożna
4,3,5

Mnożenie mnożna 4
Zag. prakt. Zapis
działań

Dzielenie po kilka na
konkr. i w zgadnieniach
prakt. Zapis działań.

Opowiadanie historyczne p.t. Jaś i Miś
idą na pole. Rebus. Pisanie z pamięci
zdania
Czytanie głośne i ciche czyt. p.t.
„Koleżanki” Przepisywanie tekstu i
podkreśl. imion
Przyszła do nas jesień. Kalendarz za
miesiąc wrzesień. Zebranie
spostrzeżeń. Bajka o Sobotniej górze
Opowiadanie bajki o Sobotniej górze.
Przypomnienie innych znanych bajek
Pogadanka na temat odlatują ptaki.
Utworzenie i przepisanie tekstu z
tablicy.

Dzielenie po kilka (po
4) na konkret. Zapis
działań
Ćwiczenia pamięciowe
na mnożenie i dzielenie
Ćwiczenia samodzielne
na mnożenie

Ćwiczenia samodzielne
na dzielenie i mnożenie.
Zag. praktycz.

Liczenie w zakresie 30.
Pisanie cyfr.
Ilustrowanie - zbiory

Noe
Potop

Temat – Zapasy na zimę. Warzywa –
pogadanka ćwicz. słownikowe.
Opracowanie i uczenie wiersza p.t.
Zapasy na zimę

Liczenie w zakresie 30

11/
X

12/
X

Mówienie i czytanie na podstawie

Powiastka obrazkowa p.t. „O chorym
bocianie”. Podpisywanie obrazków i
przepisywanie zdań
Czytanie głośne i ciche powiastki p.t.
Jesień i ptaki. Pisanie z pamięci
zdania – dwuznak cz
Czytanie głośne p.t. „Jesień i ptaki”
Wyszukiwanie wyrazów z
dwuznakiem cz
przepisywanie wyr.
Temat: Przyszła do nas jesień.
Uczenie wierszyka p.t. O chorym
bocianie. Przepisywanie 2 zwrotek.
Pisanie z pamięci wyrazów na cz.
Temat: Zapasy na zimę. Rozmowa o
tym jakie zapasy mamy w domuna
zimę i jak je przechowujemy. O
ziemniaczku nieboraczku – Płomyk

13/

Z wyobraźni przygoda
Jasia i Misia z Burkiem

Z wyobraźni
ilustrowanie bajki

Z wyobr.odlatują ptaki –
(bociany)

Z wyobraźni – O
ziemniaczku i Kasi – na
podst. Powiastki z
Płomyczka

Układanki z
patyczków w
związku z rach.

Chorągiewki –
naklejanie na
patyczki

Zaj. rękodzielnicze
kasztany, miseczki,
grzybki

Mycie szyi, uszu, rąk
Przegląd czystości

Ludziki z żołędzi i
jarzębiny, patyczków

Zajęcia
rękodzielnicze bocian
żołędzie, jarzębina
patyczki

Zaj. rękodzielnicze

13

13

45

45

12

12

43

12

40

43

2+ 31
żyd.

3 + 31
żyd.

3 + 31
żyd.

2

2

4 + 31
żyd.

4 + 31
żyd.

4

4 + 31
żyd.

7

4

Utrwalenie
piosenki Orka

14

3

Piosenki Jasne
słoneczko. Jesień.

Inscenizacja taniec
pieniążków

44

3

Zabawy:
przeprowadzka,
drogowskaz

Zabawy ze śpiewem
isceniz. Trzy
kółeczka Baran

Zabawy:
przeprowadzka,
drogowskaz

Opracowanie
piosenki p.t. Liście
dębowe

44

Słowa i melodia
piosenki „Jesień”
utrwalanie z ub.
roku

Utrwalenie

X

czyt. p.t. Nóżka z zapałki. Czytanie
ciche i głośne.
Rozszerzenie zakresu
liczb do 50 opracowanie
numeracji

pisanie cyfr

Powołanie
Abrahama

14/
X

15/
X
17/
X

Liczenie w zakresie 70
dziesiątkami. Pisanie
cyfr

Rozwiązywanie
przykładów liczbowych
na dodawanie i
odejmowanie

Ćwiczenia w pisaniu wyrazów:
wyskoczyła z kąta.
Utrwalenie wiersza p.t. Robimy
zapasy na zimę
Mówienie i czytanie ciche na podst.
Czyt. Jak Balbinka marmoladę
smażyła. Przepisywanie.
Szykujemy zapasy na zimę.
Opowiadanie Jak Balbinka marmoladę
smażyła. Pisanie z pamięci 2-u zdań z
wyrazami na cz.
Pogadanka na podstawie obrazka –
szatkowanie kapusty. Czytanie p.t.
Kiszenie kapusty.
Ćwiczenie w pisaniu wyrazów o
głosce sz – przepisywanie pisanie z
pamięci

Liczenie w zakresie 100
na monetach i
liczydłach.

Jakub i jego
synowie

19/
X

Powiastka obrazkowa p.t. „Myjcie
owoce”. Pogadanka o winogronach.
Podpisywanie obrazków zdaniami.

Pisanie cyfr w zakresie
100.
Czytanie cyfr.

18/
X

20/
X

Ćwiczenie w mówieniu i pisaniu na
podstawie obrazka. Myszki gromadzą
zapasy. Przepisywanie tekstu
Józef w Egipcie

21/
X

22/
X

Józef w Egipcie
(sny faraona)

Szeregowanie cyfr w/g
wielkości. Zadanie
pracy domowej
Szeregowanie liczb w/g
wielkości.

24/
X
25/
X
26/
X

27/
X

Mierzenie odcinków cm

Odmierzanie długości w
centymetrach

Opracowanie czyt. p.t. Kto winien
Czytanie ciche. Pisanie ze słuchu wyr.
koszyk, myszka
Lecą liście z drzew. Rozmowa o
opadłych liściach. Rebus. Pisanie
zdania
Rozmowa na podstawie obrazka pt.
„O placku i o liściach”. Opowiadanie
historyjki. Przepisywanie tekstu.
Nadchodzi święto 11 Listopada
Pogadanka o Polsce o Ojczyźnie.
Powtórzenie wierszy znanych.
Opracowanie wiersza na święto 20lecia Niepodległości.
Opracowanie czyt. p.t. Już jesień.
Ćwiczenie w pisaniu wyrazów z
głoską dz, popędza, widzę, chodzę.
Czytanie ciche i głośne.

Z pamięci owoce
warzywa zapasy na
zimę

Z pamięci beczka na
kapustę

Z pamięci - winogrona

Z pamięci liść jesienny
klonu

pies kasztany
ziemniaki patyczki

Uprzątanie klasy
ścieranie kurzy
Torebki z papieru
zbieranie zapasów
ziarna dla ptaków

Odbijanie i
wycinanie monety
10gr
10 szt. pom. do rach.
Mycie owoców
(winogron)

piosenki Liście
dębowe

Utrwalenie
piosenki Liście
dębowe

Powtórzenie
piosenki chodzi,
chodzi deszcz
Boże coś Polskę –
jedna zwrotka

Piosenka Pada
pada deszcz jedna
zwrotka

Zaj. rękodzielnicze –
czapki z liści
jesiennych

Utrwalenie pieśni:
Boże coś Polskę

Wieszanie okryć na
właściwym miejscu.

Wycinanie pasków
10 cm i układanie
orła

Badanie lekarskie.
Przegląd czystości.

43

43

12

45

46

44

44

13

14

42

1

4

4

4 +31
żyd.

2

1

3

3

3 +31
żyd.

2 + 31
żyd.

5

Zabawy ze śpiewem.
Kot, myszy, szczury
Szewczyk

Zabawy ze śpiewem
Gołąbek. Trzy
kółeczka

46

3

Zabawy bieżne:
Rybak Kto prędzej,
Koty za płoty

44

28/
X
29

30

1

3

4

5

6/X

7

8/X

10/
X

11/
X

12/
X

13

Bracia i Jakub w
Egipcie

Stworzenie świata
i pierwszych ludzi

Grzech
pierwszych ludzi i
kara za grzech

Kain i Abel

Noe
Potop.

Utrwalenie wierszy na obchód
dwudziestolecia Niepodl.
Przepisywanie jednej zwrotki.
Rozmowa na podstawie wycieczki na
cmentarz o święcie umarłych w dniu
Zadusznym. Opieka dzieci nad grob.
żołnierzy
Opowiadanie histor. P.t. Jaś i Miś idą
na pole. Rebus. Pisanie z pamięci
zdania
Czytanie głośne i ciche czyt. p.t.
„Koleżanki” Przepisywanie tekstu i
podkreś. imion
Przyszła do nas jesień.
Kalendarz za miesiąc wrzesień.
Zebranie spostrzeżeń. Bajka o
Sobotniej górze
Opowiadanie bajki o Sobotniej górze.
Przypomnienie innych znanych bajek
Pogadanka na temat odlatują ptaki.
Utworzenie i przepisanie tekstu z
tablicy
Powiastka obrazkowa p.t. „O chorym
bocianie”. Podpisywanie obrazków i
przepisywanie zdań.
Czytanie głośne i ciche powiastki p.t.
Jesień i ptaki. Pisanie z pamięci
zdania – dwuznak cz
Czytanie głośne p.t. „Jesień i ptaki”
Wyszukiwanie wyrazów z
dwuznakiem cz przepisywanie
wyrazów
Temat: Przyszła do nas jesień.
Uczenie wierszyka p.t. O chorym
bocianie. Przepisywanie zwrotek.
Pisanie z pamięci wyrazów na cz.
Temat: Zapasy na zimę. Rozmowa o
tym jakie zapasy mamy w domu na
zimę i jak je przechowujemy. O
ziemniaczku nieboraczku - Płomyk
Temat – Zapasy na zimę. Warzywa –
pogadanka Ćwicz. słownikowe.
Opracowanie i uczenie wiersza p.t.
Zapasy na zimę.
Mówienie i czytanie na podstawie

Mierzenie zeszytów,
pudełek, patyczków

Wprowadzenie
dzielenia pierwszego
rodzaju „po kilka” na
konkr.

Dzielenie po kilka na
konkr. i w
zagadnieniach prakt.
Zapis działań.

Mnożenie mnożna 4.
Zag. prakt. Zapis
działań
Dzielenie po kilka (po
4) na konkret. Zapis
działań
Ćwiczenia pamięciowe
na mnożenie i dzielenie
Ćwiczenia samodzielne
na mnożenie

Ćwiczenia samodzielne
na dzielenie i mnożenie.
Zag. praktycz.

Liczenie w zakr. 30.
Pisanie cyfr.
Ilustrowanie - zbiory
Liczenie w zakresie 30

Z wyobraźni –
ilustrowanie czyt. p.t.
Już jesień
Z wyobraźni – na
cmentarzu

Z wyobraźni
ilustrowanie bajki

Z wyobr. Odlatują ptaki
(bociany)

Z wyobraźni – O
ziemniaczku i Kasi – na
podst. Powiastki z
Płomyczka

Miarki 20 cm karton

Chorągiewki –
naklejanie na
patyczki.

Zaj. rękodzielnicze
kasztany miseczki
grzybki

Mycie szyi, uszu rąk.
Przegląd czystości

Ludziki z żołędzi i
jarzębiny, patyczkow

Zaj. rękodzielnicze
bocian żołędzie
jarzębina patyczki

Zaj. rękodzielnicze

13

13

45

45

12

12

43

12

40

14

41

2+
31 żyd

3+
31
żyd.

3+
31 żyd

2

2

4+
31 żyd

4+
31 żyd.

4

4+
31 żyd.

7

2

6

Piosenki Jasne
słoneczko, Jesień

Wycieczka na
cmentarz

14

3

Utrwalenie
piosenki Orka

44

3

Zabawy
przeprowadzka
drogowskaz

Zabawy ze śpiewem
insceniz. Trzy
kółeczka Baran

Zabawy:
przeprowadzka,
drogowskaz

Inscenizacja taniec
pieniążków

Opracowanie
piosenki p.t. Liście
dębowe.

44

Słowa i melodie
piosenki „Jesień”
utrwalanie z ub.
roku

Utrwalenie

14

15

17

Powołanie
Abrahama

Jakub i jego
synowie

czyt. p.t. Nóżka z zapałki. Czytanie
ciche i głośne.
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów:
wyskoczyła z kąta. Utrwalenie
wiersza p.t. Robimy zapasy na zimę
Mówienie i czytanie ciche na podst.
Czyt. Jak Balbinka marmoladę
smażyła. Przepisywanie.
Szykujemy zapasy na zimę.
Opowiadanie – Jak Balbinka
marmoladę smażyła. Pisanie z
pamięci2-u zdań z wyrazami na cz.
Pogadanka na podstawie obrazka –
szatkowanie kapusty. Czytanie p.t.
Kiszenie kapusty.

19

Ćwiczenie w pisaniu wyrazów o
głosce sz – przepisywanie pisanie z
pamięci

18/
X

20

21

Józef w Egipcie

Józef w Egipcie
(sny faraona)

Lecą liście z drzew. Rozmowa o
opadłych liściach. Rebus. Pisanie
zdania.
Rozmowa na podstawie obrazka p.t.
„O placku i o liściach”. Opowiadanie
historyjki. Przepisywanie tekstu.
Nadchodzi święto 11 Listopada.
Pogadanka o Polsce o Ojczyźnie.
Powtórzenie wierszy znanych.
Opracowanie wiersza na święto 20lecia Niepodległości.
Opracowanie czyt. p.t. „Już jesień”
Ćwiczenie w pisaniu wyrazów z głoską
dz, popędza, widzę, chodzę. Czyt.
ciche i głośne.
Utrwalenie wierszy na obchód
dwudziestolecia Niepodl.
Przepisywanie jednej zwrotki

Powiastka obrazkowa p.t. „Myjcie
owoce”. Pogadanka o winogronach.
Podpisywanie obrazków zdaniami
Ćwiczenie w mówieniu i pisaniu na
podstawie obrazka Myszki gromadzą
zapasy. Przepisywanie tekstu.
Opracowanie czyt. p.t. Kto winien
Czytanie ciche. Pisanie ze słuchu wyr.

22

24/
X
25/
X
26

27/
X

28/
X

pisanie cyfr

Rozszerzenie zakresu
liczb do 50 opracowanie
numeracji

Rozwiązywanie
przykładów liczbowych
na dodawanie i
odejmowanie

Liczenie w zakresie 70
dziesiątkami. Pisanie
cyfr
Liczenie w zakresie 100
na monetach i
liczydłach.
Pisanie cyfr w zakresie
100 Czytanie cyfr
Szeregowanie cyfrw/g
wielkości. Zadanie
pracy domowej
Szeregowanie liczb w/g
wielkości

Odmierzanie długości w
cm.

Mierzenie odcinków cm.

Mierzenie zeszytów,
pudełek, patyczków

Z pamięci owoce
warzywa zapasy na
zimę

Z pamięci beczka na
kapustę

Z pamięci winogrona

Z pamięci liść jesienny
klonu

Z wyobraźni –
ilustrowanie czyt. p.t.
Już jesień

pies
kasztany ziemniaki
patyczki

Uprzątanie klasy
ścieranie kurzy
Torebki z papieru
zbieranie zapasów
ziarna dla ptaków

Odbijanie i
wycinanie monety
10gr 10 sztuk pom.
do rach.
Mycie owoców
(winogron)

piosenki Liście
dębowe

Utrwalenie
piosenki Liście
dębowe

Powtórzenie
piosenki chodzi,
chodzi deszcz
Boże coś Polskę –
jedna zwrotka

Piosenka pada
pada deszcz jedna
zwrotka

Zaj. rękodzielnicze
czapki z liści
jesiennych

Utrwalenie pieśni:
Boże coś Polskę

Wieszanie okryć na
właściwym miejscu

Wycinanie pasków 10
cm i układanie orła

Miarki 20 cm karton

14

42

5

43

43

12

45

46

44

14

1

4

4

4+
31 żyd.

2

1

3

2+
31
żyd.

Zabawy ze śpiewem
Kot, myszy szczury
Szewczyk

Badanie lekarskie.
Przegląd czystości.

46

3

13

2+
31
żyd.
3+
31
żyd.

Zabawy ze śpiewem
Gołąbek trzy
kółeczka

44

6

Zabawy bieżne:
Rybak, Kto prędzej,
Koty na płoty

41

29/
X

31/
X
1

2
3
4
5
7

8

9

10

11
12

14

15

16

Bracia i Jakub w
Egipcie

Powołanie
Mojżesza

Wyprowadzenie
Żydów z Egiptu

P. Bóg daje 10
Przykazań

Wolny
Ministra

od nauki

z

Z wyobraźni – na
cmentarzu

Pana
Świętych

Rozmowa na podstawie wycieczki na
cmentarz o święcie umarłych w dzniu
Zadusznym. Opieka dzieci nad grob.
żołnierzy
Dzień

Wszystkich

Z wyobraźni: Ryś czyści

Z pamięci czapka,
szabla, karabin

Narysuj coś ładnego dla
Polski na Imieniny

Nauczycieli

Zaduszny

Metr -mierzenie metrem

Dodawanie liczb
dwucyfrowych do
pełnych dziesiątek
Układanie i
rozwiązywanie zag. na
dodawanie ćwicz.
pamięciowe
Metr zapoznanie z
metrem mierzenie

Niepodległości

Dodawanie pełnych
dziesiątek

Dodawanie pełnych
dziesiątek do liczby
jednocyfrowej

Przeciwlotnicze

dla

Dzień
Kurs

Obrony
I Przeciwgazowej
DwudziestolecieNiepodległości.
Pogadanka na temat kto nam dał
wolność – żołnierz polski.
Opracowanie wiersza Żołnierze
Jak uczcimy dzień 11 Listopada –
rozmowa. Ćwiczenie w pisaniu
wyrazów ze słuchu. Barwy
państwowe.
Powtórzenie wierszy indywid. i
chóralnych. Przepisywanie tekstu

Obchód Dwudziestolecia
Niepodległości. Wiersze chóralne
indywid. Rozmówka. Pieśni
państwowe
Dwudziestolecie
Czytam ciche i głośne p.t. „Nasz
listopad”
Omówienie treści
Dwudziestolecie Niepodległości.
Mówienie i czytanie ciche na
podstawie czyt. p.t. „Nasz listopad”.
Pisanie z pamięci
Mówienie i czytanie na podstawie
czyt. p.t. „Krzyż Jana”. Czyt. ciche.
Wygłaszanie wiersza Pan Marszałek
patrzy
Dzieci w domu

46

46

43

14

1

1

1

4

2

Wycieczka na
cmentarz

46

-

nia

Piosenka Nasze
wojsko.
Powtórzenie Boże
coś Polskę

-

2

rozporządze-

Przegląd czystości
mycie rąk, szyi, uszu,
obcin. paz.

Jeszcze Polska.
Żołnierzyki
utrwalenie

14

3

Układanie schematu
człowieka i konia

W.R.O.P.

Chorągiewki.
Dekoracja klasy na
obchód
Dwudziestolecia

Jeszcze Polska.
Żołnierzyki

44

1

Zabawy: Król i jego
dzieci, Murzyn

Zabawy bieżne: Król
i jego dzieci
Kot i myszy

46

2

Piosenki Jedzie,
jedzie na kaszt.
powtórzenie

45

Czyszczenie butów z

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

10 Przykazań
Bożych

Wejście Żydów do
ziemi obiecanej.

Oczekiwanie
Zbawcy - prorocy

Opracowanie wiersza p.t.
O butkach i o słocie. Czytanie
omawianie treści. Pogadanka o
konieczności utrzym. porządku
Rozmowa o tym kto utrzymuje
porządek w domu i czym. Ćwiczenie
słownikowe – wyliczenie przedmiotów
do utrzymania porządku
Ćwiczenie w mówieniu i czytaniu na
podst. Czytanki p.t. W sobotę. Pisanie
z pamięci wyrazów: idź, jedź, chodź
Czytanie Małego Płomyczka p.t.
„Przed zimą”. Pisanie z pamięci
wyrazów: idź, chodź, i ze słuchu
Dzieci w domu. Rozmowa o tym kto
czym zajmuje się w domu. Ćwiczenie
słow: grupowanie nazw rzeczowników
w związku z zag. pranie. Zapis
wyrazów.
Pogadanka na podst. Obrazka p.t.
Dzieci w domu. Utworzenie tekstu i
przepisywanie podkr. Wyrazów na ó:
pióro, Józio, stół
Omówienie obrazka p.t. Zabawy
dzieci w domu. Porównanie dwu
obrazków. Pisanie z pamięci zdania:
Józio trzyma pióro.
Opracowanie czyt. p.t. Jak w bajce.
Rozsypanka wyrazowa – pisanie
zdania.
Czytanie głośne i ciche opracowanej
czyt. p.t. Jak w bajce opowiadane na
podst. Tej czyt.
Czytanie Płomyczka. Omówienie
treści czyt. p.t. „Chochoły”.
Ćwiczenie w pisaniu wyrazu główka głowa
Nadchodzi zima. Rozmowa o
chorobach dzieci. Opracowanie czyt.
p.t. ”Zosia choruje”
Rozmowa o opatrywaniu okien na
zimę – wata, mech. Ćwiczenia słow.:
określenia: puszysty, mięciutki,
leciutki. Czyt. naucz. Watowe ludki
Tworzenie zdań na podstawie

sznurków, wstążek,
pasków

Dodawanie w zakresie
100.
Rozwiązywaniezagadnie
ń praktycznych
Rozwiązywanie
przykładów liczbowych
Nazwy miesięcy

Układanie i
rozwiązywanie zag. na
dodawanie mierzenie
m.

Dodawanie liczb
jednocyfrowych do
dwucyfrowych bez
przekr.
Liczenie pieniędzy –
dodawanie. Zapoznanie
z monetami 1 zł i 50 gr

Zamiana pieniędzy.
Płacenie

Dodawanie liczb
dwucyfrowych i
jednocyfrowych

buty

Z wyobraźni: Jak dzieci
sprzątają w domu

Z wyobraźni: dzieci
bawią się w domu

Z wyobraźni – dzieci
robią bańki mydlane

Z wyobraźni –

błota, mycie rąk

Czyszczenie butów
pastą i mycie rąk

Czyszczenie butów.
Serwetki do śniadań

Zabawki z pudełek,
kartonu kolorowego,
papieru
pajac

Wycinanie monet z
kartonu

Wycinanie w//g
własnego pomysłu
dzieci z pap.
gazetowego
Watowe ludki: wata,
druciki. Przegląd
czystości.

Piosenka Do
pracy. Określanie
linii melodyjnej

Piosenki: Liście
dębowe,
Żołnierzyki
(powtórzenie)

Utrwalenie
piosenki: Do
pracy, Kiedy
ranne

Utrwalenie

Ćwiczenia
naśladujące pracę
przy sprzątaniu. Tam
i z powrotem. Mak

1 g.
Ćwiczenia i zabawy
bieżne, skoczne,
rzutne

44

43

46

15

46

46

42

44

45

16

46

46

3

4

1

1+
31
żyd.

1

2

5

3

-+
31
żyd.
2

1

1

2

Boże Narodzenie

Zwiastowanie
N.M. Pannie

1/X
II

3

5

6

7

9

Pokłon Trzech
Króli

Ofiarowanie P.
Jezusa w światyni

8

10

12

13

14

15

opracowanej czytanki Watowe ludki.
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów na ó.
Bajka o Wicku Świerszczyku – na
podstawie obrazka. Przepisywanie
zagadki
Opowiadanie bajki o Wicku
Świerszczyku. Ilustrowanie bajki.
Czytanie głośne i ciche z Płomyczka
p.t. O trzech zuchach. Pisanie
trudnych wyrazów ze słuchu.
Pogadanka o węglu. Ćwiczenie
słownikowe – określanie właściwości
węgla. Opracowanie czyt. p.t. Węgiel
jedzie
Omówienie obrazka p.t. Święty
Mikołaj. Utworzenie tekstu
przepisanie tego tekstu. Pisanie wyr.
rózga
Pisanie z pamięci zdania na podstawie
obrazka: Święty Mikołaj gubi
zabawki. Powtórzenie wierszy
Niepokalane
Ptaki w zimie. Rozmowa o ptakach
które pozostały na zimę. Wiersz –
ptaszki w zimie
Pisanie ze słuchu zdania
Utrwalenie wiersza p.t. Ptaszki w
zimie. Przepisywanie jednej zwrotki
Ptaki w zimie. Dokończenie wiersza
p.t. Ptaki w zimie. Wygłaszanie
chóralne i pojedyńcze. Przepisywanie.
Robimy zabawki na choinkę. Ułożenie
i przepisanie tekstu z zw. z wykonaną
pracą . Bajka p.t. Jak zwierzęta szły
do zimy
Opracowanie czyt. p.t. „Jak zima
świat zaczarowała” Ćwiczenie w
czytaniu i pisaniu wyrazów świat,
śnieg, dziś

Dodawanie liczb
jednocyfrowych do
pełnych dziesiątek
Odejmowanie pełnych
dziesiątek

Odejmowanie pełnych
dziesiątek od liczb
dwucyfrowych

Odejmowanie liczb
jednocyfrowych
Od dwucyfrowych bez
przekroczenia dziesiątki
Poczęcie
Mnożenie w zakresie 20

Mnożenie w zakresie 20.
mnożna 3 i 4
Dzielenie po kilka w
zakresie II i I ćwiartki

Dopełnianie do
dziesiątek

½ Dodawanie z
przekroczeniem 10-tki
na konkr.

Nadjeżdża zima

Z wyobraźni: Zuchy idą
w świat.

Porządkowanie
teczek pudełek

Mikołaj: wata papier.
Zaj. rękodzielnicze

Mycie rąk obcinanie i
czyszczenie paznokci.
Przegląd czystości.
Z wyobr. Św. Mikołaj
wędruje do dzieci

Czyszczenie butów z
błota. Mycie rąk

Zabawki na choinkę:
wisiorek trójk.
Łańcuch z gwiazd i
skórek
Przegląd palt.

Ilustrowanie zdania

NPM

Z wyobr. Jak zwierzęta
szły do babuli zimy po
ciepłe ubranie

piosenki: Śpij
Haniu i pieśni
Kiedy ranne

Piosenka Śpij
Haniu c.d.

Utrwalenie
piosenki – śpij
Haniu

1 g.
Lekcja ćwiczeń i
zabaw

46

45

13

43

44

1

2

3+
31 żyd.

4

3

12

40

-

2+
31
żyd.
5

7

-

47

42

2

Zabawa: Szewczyk
Niedźwiedź

45

4

Ćwiczenia i zabawy
na sali

Kolenda:
Lulajże Jezuniu

43

4

Piosenki: Wiatr.
Boże coś Polskę.
Kiedy ranne

Piosenka zimowa:
Nasza zima

43

Utrwalenie
piosenki p.t.
„Nasza zima”

16

Ucieczka do
Egiptu

Opracowanie wiersza p.t. „Choinka”.
Czytanie pow. z Małego Płomyczka
p.t. „O trzech wesołych zuchach” opowiadanie
Wygłaszanie wiersza p.t. „Choinka”.
Przepisywanie tego wiersza.

Idą święta. Ćwiczenia w mówieniu i
czytaniu na podstawie op. P.t.
„Choinka”
Bajka o białej pani
W dniu

Lekcji nie było.

20
z powodu

17

21

19

22

Ucieczka do
Egiptu

Temat: Po feriach – po świętach.
Rozmowa o tym jak dzieci
wykorzystały czas dla zabawy.
Najważniejsze zdarzenia.
Przepisywanie tekstu
Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu na
podst. Obrazka p.t. Choinka w domu i
czytanki p.t. „Choinka w szkole”.
Choinka w klasie – powtórzenie
wierszy i zagadek. Przepisywanie
zagadki.
Opracowanie czyt. p.t. O Nowym
Roczku o Barbórce i o fujarce.
Mówienie i czytanie
Czytanie powiastki O Nowym Roczku
o Barbarce i o cudownej fujarce.
Pisanie z pamięci zdania.
Temat: Bawimy się na śniegu i lodzie.
Rozmowa o tym jak dzieci uczyły się
ślizgać. Pisanie o pamięci zdania i
wyrazów śliski, mróz
Czytanie i mówienie na podstawie

Rozmowa o tym jak zachować się
mają dzieci gdy im zimno. Zagadki

10/
I

11/
I

13/
I

12/
I

14/
I

12-letni P. Jezus w
świątyni. Chrzest
P. Jezusa

16/
I

17

½ Dodawanie z
przekroczeniem 10-tki
na konkret.

20 i 21
silnych

Ferie zimowe
Ferie zimowe
Ferie zimowe
Dodawanie z
przekroczeniem dzieś.
na konkr. i w pamięci

Rozwiązywanie
zagadnień praktycznych

Ćwiczenia z
kalendarzem
Ćwiczenia z
kalendarzem .Nowy Rok
Mnożenie w zakresie II
ćwiartki tabeli mnożenia
– mnożnik nie
przekracza 5
Mnożenie w zakresie II

Ilustrowanie wiersza
Choinka

Z wyobraźni: rys.
ilustracyjny na
podstawie bajki
grudnia
mrozów

Z wyobr. Jak to było u
nas na choince

Ozdoby choinkowe

Z wyobraźni: dzieci na

36

11

34

Ćwiczenia gimnast. i
zabawa Król i jego
dzieci

13

6

Wisiorek: szpulki,
bibułki

41

4

7+
31 żyd.

43

2

7

45

2

Porządkowanie
klasy. Ścieranie kurzy

45

1+
31 żyd.

42

15

6

5

Ćwiczenia
gimnast. i zabawy
bieżne i skoczne

Ćwiczenia
gimnastyczne i
zabawy bieżne

41

5

Ćwiczenia
gimnastyczne
porządkowe i
kształtujące.
Opracowanie kolędy
p.t. Dutka

nie było

Kolędy: Jam jest
Dutka, Wśród
nocnej ciszy

lekcji
i wiatrów
Omówienie
sprawowania i
postępów za I okres

Choinka z kartonu

Ubieranie i
rozbieranie choinki
Czyszczenie i
obcinanie paznokci

Opracowanie I-ej
części piosenki p.t.
Mali kupcy

42

18

19

20

21

23

24

25

26.

27

28

30

31

1/II

Pan Jezus
powołuje
apostołów.
Uzdrowienie sługi
setnika.
Pan Jezus
wskrzesza
umarłych

Cudowne
nakarmienie
rzeszy
Powtórzenie
materiału.
Zapowiedź
ustanowienia
Eucharystii.

czyt. „Na ślizgawce”
Ćwiczenia w pisaniu zdań z pamięci:
Lód jest gładki i śliski. Mróz maluje
kwiaty.
Pogadanka na podst. Obrazków z
Płomyczka. Uczenie wierszyka p.t.
Przygoda Eluni na ślizgawce.
Ilustrowanie wiersza.
Opowiadanie por. Przepisywanie 1
zwrot. wiersza. Pisanie ze słuchu
wyrazów.

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
Wzyskanie Małego Płomyczka „O
trzech wesołych zuchach”
Historyjka w obrazkach p.t.
„Przygoda pieska i zajączka”.
Ćwiczenie w mówieniu. Nadanie
tytułów obr. i zapisywanie
Temat: Jak uczcimy Imieniny Pana P.
Prezydenta. Pogadanka o Panu
Prezydencie – ułożenie i zapisanie
tekstu. Omówienie obrazu - Zamek
Omawianie obrazków
przedstawiających Pana prezydenta w
różnych okolicznościach. Wiersz:
Jesteś Polakiem
Czytanie i przepisanie tekstu o Panu
Prezydencie. Utrwalenie wiersza
Jesteś Polakiem
Opracowanie wiersza z podziałem na
role p.t. „W szkole”. Czytanie i
omawianie Małego Płomyczka
Utrwalenie wiersza p.t. „W szkole”
Wygłaszanie chóralnie. Przepisanie
jednej zwrotki.

Rozmowa na temat: „Co wiem o Panu
Prezydencie?”
Utrwalenie wierszy
Akademia klas I-ej i II-ej dla
uczczenia Pana Prezydenta.
Pogadanka – deklamacje i pieśni
Dzień Imienin Pana

ćwiartki na konkr.
Rozwiązywanie zag.
prak. na mnożenie

Mnożenie w zakresie II
ćwiartki. Przykł.
Liczbowe.

ślizgawce
Sanki z kartonu

Czyszczenie bucików.
Utrwalenie wiersza
p.t. O słocie i butach

Wózek – Materiał:
pudełka, lektura,
papier
Przegląd czystości.
Mycie

Ilustrowanie czyt. O
trzech wesołych zuchach
Mnożenie w zakresie II
ćw. Tabeli mnożenia

Zaj. rękodzielnicze –
samolot. Materiał karton
Z pamięci: Zamek Pana
Prezydenta

Mnożenie po 9.
Rozwiązywanie zag.
prakt.

Dzielenie po kilka na
konkretach i w
zagadnieniach
Z wyobraźni
Bałwankowa powieść

Dzielenie po kilka

Zakładka do książki .
Materiał – karton,
papier
Uprzątanie klasy .ścieranie kurzy

nauki

Dzielenie w zakresie II
ćw. tabeli mnożenia.

Z pamięci: Rysujemy
powinszowanie Panu
Prezydentowi
wolny od

Przegląd czystości –
mycie. Dekorowanie
klasy na dzień
Imienin

Prezydenta

41

45

15

41

44

44

1

6

2

1 + 31
żyd.

6

3

3

Utrwalenie
piosenek znanych .
Mali kupcy. Zima

46

Zabawy i ćwiczenia
gimnastyczne

Piosenka p.t. Pan
Prezydent

1

2+
30 żyd.

46

14

3

4

Marsze ze śpiewem
ćw. rytmu i taktu

43

2

42

Zabawy:
a) piłką b) wyścigi,
skoki

44

Utrwalenie
piosenki Pan
Prezydent, Jeszcze
Polska

szkolnej

2/II
3/II

4

6

7

8

9

10

11

13

Pan Jezus
błogosławi dzieci
Miłosierny
Samarytanin

Wjazd do
Jerozolimy
Pan Jezus dobry
Pasterz

NMP
Opracowanie czyt. pt.”Imieniny” –
Ćw. w mówieniu. Pisanie z pamięci:
Pan Prezydent Ignacy Mościcki
Uczenie wierszyka Gdy na dworze
mróz. Przysłowia do miesiąca lutego –
pisanie ze słuchu
2 g. Temat: Historia naszej odzieży.
Wycieczka do szewca – narzędzia
różne gatunki skór, praca szewca.
Zebranie spostrzeżeń
Mówienie na podstawie obrazka p.t. U
szewca. Wprowadzenie pojęcia:
nazwy narzędzi.

14

Pogadanka na podstawie obrazka p.t.
„U krawcowej”. Pojęcie samogłoski,
przepisywanie tekstu

Omówienie porównawcze dwu
obrazków. Inscenizacja. Czynności
szewca, czytanie, pisanie
Wyzyskanie czyt. p.t. „O jeżu co
butków nie uszył”-dla ćwiczeń w
mówieniu i czytaniu
Opowiadanie bajki pt. O jeżu co
butków nie uszył. Ćwiczenia w pisaniu
z pamięci
Czytanie małego Płomyczka.
Opowiadanie najciekawszych
historyjek
U krawcowej. Rozmowa z krawcową
w klasie. Czynności krawcowej –
narzędzia pracy. Pisanie.

15

Ostatnia wieczerza

Nasze zwierzęta Omówienie obrazka
p.t. Kot i wróble.
Pisanie jednej zwrotki z pamięci.

Opracowanie wiersza p.t. „U
krawcowej”. Pisanie z pamięci
wyrazów kółko – koło. Czytanie ciche
i głośne.
Nabożeństwo

16.
17/
II

Gromnicznej
Mnożenie i dzielenie w
zakresie II ćw.

Rozwiązywanie
zagadnień praktycznych
na mnożenie i dzielenie
Wypełnianie I i II ćw.
tabliczki
Mnożenia

Dodawanie z
przekroczeniem
dziesiątki
Loteryjka – ćwicz.
spostrzegawczościorientacji
Dodawanie liczb
dwucyfrowych z
przekroczeniem 10-tki

Mierzenie cm i
dodawanie liczb
dwucyfrowych mianow.
Sprawdzenie pracy
domowej
Dodawanie liczb
dwucyfrowych

żałobne
dzień

Z wyobraźni: bawimy
się w śnieżki na
podwórzu szkolnym

Z wyobraźni – U szewca
w warsztacie

Ilustrowanie czytanki O
jeżu co butków nie uszył

Z pamięci: Jak pracuje
krawcowa

za Papieża
wolny od
Z wyobraźni: Kotek
goni myszkę

Przegląd czystościobcinanie paznokci,
mycie się
Zakład szewcki – zaj.
rękodzielnicze

Bąk – fryga –
materiał: szpulki,
patyczki

Uprzątanie klasy.
Ścieranie kurzu,
mycie ławek.
Przegląd czystości.
Mycie się.

Ściereczka do kurzu

Piusa XI
nauki
Dokończenie
ściereczki –
obrębianie, przysz.

Piosenki: Nasza
zima, Mali kupcy utrwalenie

Piosenka –
Szewczyk się
raduje inscenizacja

Rzemieślnicy –
piosenka słowa

Opracowanie c.d.
piosenki
Rzemieśłnicy
Taktowanie w
trójmiarze

Zabawy na śniegu
bieżne: chowanka,
murzyn

Zabawy i ćwiczenia
gimnastyczne
10 Lis i gęsi

Inscenizacja piosenki
p.t. Rzemieślnicy

Ćwicz. gim. I zabawy
ze śpiewem
Rzemieślnik.

42

-

44

44

45

14

39

43

44

45

45

14

45

4

-

2

2

2+
30
żyd.
1

7

3

2

1

1

2

1

18

20

21

22
23

24

25

27

28/
II

1/II
I

2/II
I

3

4

Zdrada Judasza

O Najśw.
Sakramen.
ustanowionym na
Ostatniej
Wieczerzy
Powtórzenie o
życiu Pana Jezusa

Pan Jezus przed
Wysoką Radą

Powtórzenie wiersza o wróbelku
Utrwalenie wiersza do obrazka p.t.
„Kot i wróble”. Przepisywanie
drugiej zwrotki.
Nasze zwierzęta. Rozmowa o
przygodach z myszkami. Opracowanie
wiersza p.t. W piwnicy. Czytanie
ciche.
Ćwiczenie w mówieniu i czytaniu na
podstawie czyt. „Nasz gołąbek.”
Popielec
W naszym mieście. Rozmowa o tym
kogo możemy spotkać na ulicy w
naszym mieście. Pisanie wyrazów
szlifierz - szlifierka
Opracowanie czyt. p.t. „O nożu co nie
chciał krajać”. Ćwicz. słownikowe –
błyszczł, trzeszczał

Czytanie opracowanej czytanki p.t.
„O nożu co nie chciał krajać”
Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu na
podst. czyt. „Babcia Dorota”

Rozmowa o kominiarzy, który czyści
kominy w naszym mieście. Pisanie z
pamięci poznanych wyrazów
(powtórzenie)
Historyjka w obrazkach
„Przygotowanie kominiarczyka”.
Tworzenie i zapisywanie zdań.
Ćwiczenie słownikowe – wyrażenia
określające ruchy. Czyt. naucz. Piłka
Tosi.
Opracowanie czyt. „Wacek robi
skakankę”. Ćwiczenie w mówieniu i
czytaniu cichym. Podkreślanie
samogłosek.
Konferencja

Ćwiczenia pamięciowe
na dodawanie liczb
dwucyfr.
Odejmowanie z
przekroczeniem 10-tki
na konkretach

Zag. prakt. na
odejmowanie –
przykłady liczbowe
Zag. prakt. na
odejmowanie

Zapoznanie ze znakami
rzymskimi do 12

Ćwiczenia w dodawaniu
i odejmowaniu. Zag.
prakt. liczenie na
monetach

Zagadnienia praktyczne
na dodawanie i
odejmowanie liczb
dwucyfr.
Dodawanie i
odejmowanie liczb
dwucyfrowych

rejonowa

Z wyobraźni – dzieci
karmią gołębie

Z pokazu domek dla
ptaków

Z wyobraźni: kominiarz
ćwicz. w rys. postaci
ludzkiej

Z pamięci: Co podobało
ci się najlepiej w małym
Płomyczku

wieszaka

Przegląd czystości
wierszyk o
czyścioszku
Karmienie ptaków –
domek dla ptaków

45

43

40

13

-

1

3

6

3+
30 żyd.

Szewczyk się raduje.

46

2

Zabawy na śniegu
biegi- skoki

14

4

Utrwalanie
znanych piosenek.
Rzemieśłnicy.
Wiatr.

42

3

Zabawy bieżne:
rybak, skoki przez
kałuże

43

Mały karmnik dla
ptaków z pudełek.
Karmienie ptaków

Porządkowanie
teczek. Okładanie
książek i zeszytów

Pieśń religijna:
Kiedy ranne,
Wszystkie nasze

Opracowanie
piosenki p.t.
„Kachna”

41

6
jedno
przybył
o
1

Uprzątanie klasy.
Mycie kubków do
drugich śniadań
Wycinanie i
naklejanie znaków
rzymskich z pasków
papieru

Opracowanie c.d.
piosenki p.t.
Kachna

46

6
jedno
zostało
śkreśl.o
ne
-

Zabawy piłką i
ćwiczenia
gimnastyczne

40

-

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

Biczowanie Pana
Jezusa

Zaparcie się
Piotra

Skazanie na
śmierć i Droga
Krzyżowa

Temat: W naszym mieście. Rozmowa o
tym co widziało słoneczko w mieście
rano. Ćwiczenia słownikowe –
określenie czynności
Zebranie spostrzeżeń z wycieczki do
miasta. Ćwicz. w mówieniu.
Przepisywanie wspólnie utworzonego
tekstu.c Wyraż. Jezdnia, chodnik
Temat: Samochód. Ćwiczenie w
mówieniu ćwicz. słownikowe – nazwy
części samochodu. Utworzenie i
przepisywanie tekstu.
Opracowanie wiersza p.t. Samochód –
Uczenie tego wiersza na pamięć.
Pisanie z pamięci wyrazów:
samochód, mój, zrobiliśmy
Rozmowa o tym co było dawniej na
naszej ulicy. Opracowanie czytanki
„Nasza ulica”. Czytanie ciche.

Utrwalenie wiersza pt. „samochód”.
Pisanie ze słuchu dwu zdań:
Samochód leci ulicą. On świeci
światła
Nadchodzą Imieniny Marszałka Rydz
Śmigłego.
Pogadanka o Marszałku Rydzu
Śmigłym. Obserwacja portretu.
Zapisanie odczytanie i przepisanie
tekstu
Opracowanie wiersza p.t. „Będę
ułanem” i uczenie na pamięć.
Przepisywanie jednej zwrotki.
Utrwalenie wiersza p.t. Będę ułanem.
Pisanie ze słuchu wyrazów:
proporczyk, szabla, lanca
Opracowanie czyt. Marszałek Śmigły
Rydz. Pisanie z pamięci zdań: Chcę
być żołnierzem Pana Marszałka.
Ćwiczenie w mówieniu i czytaniu na
podstawie czyt. p.t. „O drewnianej
szabelce”

Ćwiczenia – przykłady
liczbowe na dodawanie
i odejmowanie

Mnożenie w zakresie II
ćwiartki na konkretach.
Tabela mnoż.
½ godz. Zagadnienie
praktyczne na mnożeniu

½ godz. Mnożenie na
konkretach 9.3
8.4

Ćwiczenia na
utrwalenia tabliczki
mnożenia.

Mnożenie w zakresie III
ćwiartki na konkretach
Ćwiczenia na tabliczce
mnożenia. Ilustrowanie
mnożenia

Mnożenie w zakresie III
ćwiartki na konkretach

½ godz. Z Pamięci:
Samochód

Ilustrowanie czyt.
„Nasza ulica” terazdawniej

Z wyobr. Jak ozdobimy
portret Pana Marszałka

Zajęcia rękodziel:
samochód –
materiał-pudełka
patyczki papier
Dokończenie
samochodów.
Materiał j.w.

Uprzątanie klasy:
ścieranie kurzy mycie
umywalki
Przegląd czystości i
mycie szyi i rąk

Zajęcia
rękodzielnicze:
kurczątko z kartonu

Zaj. ręk. Orzełki szlak

Piosenka: Podróż
słowa melodia

Inscenizacja
Piosenki
„Podróż”

Powtórzenie
piosenek
wojskowych: Mały
wojak, Ułani

Opracowanie
piosenki p.t.
Wesołe chwile

Wycieczka –
przechodzimy przez
ulicę w naszym
mieście – ruch na
ulicy

Ćwiczenia
gimnastyczne w
formie zabawowej.
Gry piłką i insceniz.
piosenki

Ćwiczenia
gimnastyczne i
zabawy ze śpiewem

37

43

40

40

41

16

41

44

43

44

43

9

3

6

6

5

-+
30 żyd/

5

2

3

2

3

18

Ćwiczenie w czytaniu tekst p.t. „O
drewnianej szabelce”. Audycja
radiowa p.t. „Wódz najmilszy
żołnierz”

Ukrzyżowanie
Pana Jezusa

20

21

22

23

Złożenie do Grobu
i
Zmartwychwstanie
Pana Jezusa

Pan Jezus ukazuje

Rozmowa o ptakach, które przylatują
0 skowronek, bocian. Pisanie z
pamięci zdania Na wiosnę przylatują
bociany i skowronki.
Zwiastowanie
Powracają ptaki. Zbieranie
spostrzeżeń dzieci o ptakach które
wróciły. Pisanie ze słuchu zagadki o
wiośnie
Omówienie obrazka Szpaki-domek dla
szpaków. Mówienie na podst. czytanki
„Szpaki przyleciały”. Pisanie
wyrazów na ó
Ćwiczenie w czytaniu głośnym i
cichym. Opracowanie wiersza p.t.
„Zegar”
Nadchodzą Święta Wielkiejnocy.
Rozmowa o porządkach przed
świętami. Utrwalanie wiersza p.t.
„Zegar”
Opracowanie czyt. p.t. „Siwek pana

Temat: Wspomnienie o Marszałku
Józefie Piłsudskim. Rozmowa o tym
jak to dzieci polskie dzień ten
obchodziły. Czytanie i przepisanie
tekstu – związku z tematem
Nadchodzi wiosenka.
Rozmowa o pierwszym dniu wiosny.
Omówienie obrazka do bajki „O
Marysi i o wiośnie”. Przepisywanie
tekstu.
Opracowanie czyt. p.t. „Kłopoty
marca”. Ćwiczenia w mówieniu
czytaniu i pisaniu. Rozsypanka
sylabowa
Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu na
podst. opowiadania: Biedny marzec.
Czytanie Małych Płomyczków.

24

25
27

28

29

30

31

Mnożenie w azkresie III
ćw. tabeli: na konkr. w
zagadnieniach

Dzielenie w zakresie III
ćwiartki na konkretach

Z pamięci: ilustrowanie
wiersza z Płomyczka

Z wyobraźni rys. na
podstawie bajki „O
Marysi i o wiośnie”

Z pamięci: Ptaki
wracają: bocian,
skowronek

Dzielenie w zakresie III
ćwiartki w
zagadnieniach prakt.
Mnożenie i dodawanie
na monetach w zag.
praktycz.

Z wyobraźni: Porządki
domowe przed świętami,
dzieci pomagają

Z pamięci: szpak i
domek szpaka

N.M.P.
Dzielenie na kilka w
zakr. III ćw.
Ilustrowanie
zagadnienia
Ćwiczenia w mnożeniu
pamięciowym.
Sprawdzenie pracy
domowej
Zapoznanie z zegarempraktyczne mierzenie
czasu godziny, minuty
Oznaczanie godzin na
zegarze. Wprowadzenie
nazwy kwadrans

44

42

42

39

14

7

2

2

4

7

2 + 30
żyd.

Przegląd czystości
przez higienistkę
Ośrodka Zdrowia w
Parczewie

Przegląd czystości –
bucików. Czytanie
Płomyczka

„Jeszcze Polska”
jedna zwrotka „To
nieprawda”

39

6

Bajka o królu
Czyścioszku.
Przegląd czystości.

40

9

Zaj. rękodz. – lalka z
włóczki
przypominajka

37

7

Piosenka Ciepły
wietrzyk –
piosenki wiosenne

Utrwalenie
piosenki Ciepły
wietrzyk

Ćwiczenia, gry,
zabawy ze śpiewem

Bocian szpakmateriał:
Kartofle, korki

39

6

Powitanie wiosny
piosenką: „Dni
wiosenne”

Mycie się i przegląd
czystości

40

7

Ćwiczenia

39

Wycinanie cyfr do

1/I
V

3/I
V
4/I
V
5
6
7
8
10
11
12
13

14

15

17/
IV

18

19

20

się Apostołom

Mówienie na temat „Prima Aprilis”
Ułożenie i naoisanie tekstu

Macieja”. Spółgłoski – pojęcie i
wyszukiwanie spółgłosek

Temat: Święta Wielkiejnocy.
Rozmowa o tym jak to było u nas na
święta. Czytanie ciche „Baba
wielkanocna”
Ćwiczenia słownikowe – nazywanie
rzeczy na stole wielkanocnym na
podstawie czyt. „Baba wielkanocna”

FERIE

Ćwiczenie w mówieniu i czytaniu na
podst. czyt. „Jak kotek malował
pisanki”
Ćwiczenie w mówieniu czytanie i
nazywanie czynności na podst. czyt.
„Przed świętami”

Zabranie całości o
życiu P. Jezusa

Ustanowienie
Sakramentu
Pokuty
Syn Marnotrawny
5 warunków
5 warunków
Sakramentu
Pokuty
Pogadanka na podst. obrazków w
Płomyczku. Czyt. powiastki p.t. „O
Kasi i smoku”. Pisanie zdania z
pamięci
Wiosna w polu.
Zebranie spostrzeżeń z wycieczki na
pole. Zagadka – wyuczenie i pisanie z
pamięci.
Pogadanka o wronie. Czytanie i
przepisywanie tekstu. Pisanie z
pamięci wyrazów: pług, pędrak
Rozsypanka sylabowa – ćwiczenie w
pisaniu. Czytanie Płomyczków
Wiosna na łące
Pierwsze kwiaty na łące – rozmowa.
Utworzenie i przepisanie tekstu

Ćwiczenia w dodawaniu
i odejmowaniu
dowolnych liczb
dwucyfrowych
Ćwiczenia i przykłady
na mnożenie i
odejmowanie
Zagadnienia praktyczne
na dodawanie i
odejmowanie

ŚWIĄT

1/2g Ćwiczenia w
dodawaniu z
przekroczeniem

Dopełnianie w zakresie
100. Sprawdzenie pracy
domowej
Dopełnianie w zakresie
100
a)dziesiątkami
b) dziesiątkami i
jednostkami
Odejmowanie w
zakresie 100
dopełnianie
Mnożenie i dzielenie w
zakresie III ćwiartki
tabeli

Z wyobraźni: Jak kotek
pisał pisanki

Ilustrowanie czyt. tekstu
Przygoda baby
wielkanocnej

Z wyobraźni: Na
wycieczce na polu, orka,
bronowanie

Z wyobraźni: dzieci
zbierają kaczeńce na
łące

tabliczki mnożenia

Uprzątanie klasy
ścieranie kurzy

WIELKIEJ

Wycinanie i
zdobienie pisanek z
papieru

Mycie szyi i uszu,
rąk. Sprawdzenie
czystości

Wycinanie sylwetki
konia i wozu

Pieśni: Wisi na
krzyżu, Któryś za
nas
Któryś za nas
cierpiał rany, Wisi
na krzyżu

NOCY

Opracowanie
piosenki Hej na
łąkę

gimnastyczne i
zabawy bieżne i
rzutne
Lekcja gier i zabaw

Wycieczka na pole
celem
zaobserwowania
prac wiosennych

Zabawy: Berek,
Chiński mur Skoki
przez rów narys.

41

41

40

41

13

45

43

15

16

15

5

5

6

5

3+
30 żyd.

1

3

1+
30 żyd.

1 + 30
żyd.

1+
30 żyd.

21

22

24

25

26

Mocne
postanowienie
poprawy

O grzechu
Rachunek
sumienia
Żal za grzechy

28

Spowiedź

27

29

1/V

2/V

5/V

Zadośćuczynienie
za grzechy

3/v
4/V

6/V

Powtórzenie
całości nauki o
Sakr. Pokuty

Ćwiczenie w czytaniu i pisaniu z
pamięci zdania na podst. czytanki
„Zegar i dzieci”
Ćwiczenia w czytaniu cichym i
głośnym „Ogródeczek” – wiersz z
Płomyczka – przepisanie jednej
zwrotki
Temat: Wiosna w ogródku szkolnym.
Prace wiosenne w ogródku szkolnym –
zbieranie spostrzeżeń. Pisanie z
pamięci znanych wyrazów
Ćwiczenie w mówieniu i pisaniu –
ogródek szkolny – prace, kwiaty,
drzewa. Zagadki.
Opracowanie wiersza p.t. „Żabki”
Rozmowa o żabce. Obserwacja życia i
budowy nad rzeką
Ćwiczenie w czytaniu na podstawie
czyt. „Ptasi wujek”. Zebranie
spostrzeżeń z wycieczki.

Ćwiczenie w czytaniu na podst.
opowiadania p.t. „Ptasi wujek”.
Pisanie wyrazów na rz
Spojrzał, sprzedał
Czytanie głośne p.t. „Ptasi wujek”.
Przepisywanie zagadki.

Pogadanka na podstawie obrazka.
Tworzenie zdań. Ćwicz. słownik.nazwy narzędzi ogrodniczych
Ćwiczenie w czytaniu cichym i
głośnym. Pisanie ze słuchu

Trzeci Maj – świętem wiosny.
Pogadanka o dniu 3 Maja jako
rocznicy narodowej. Czyt. p.t. „Trzeci
Maj”
Rocznica 12 maja. Lata dziecinne
Marszałka J. Piłsudskiego.
Opracowanie wiersza p.t. „Nasz
Marszałek”
Czytanie przez naucz. „Marszałek
wśród dzieci” – omówienie treści.
Samodzielne opowiadanie

Odczytywanie czasu na
zegarze – godziny
minuty

Dodawanie w zakresie
100 z przekroczeniem
dzieś. Zag. przykł.
Liczb.

Odejmowanie w
zakresie 100 na konkr.
Mnożenie w zakresie
100 na konkretach

Mnożenie w zakresie IV
ćwiartki

Z wyobraźni: dzieci
pracują w ogródku
szkolnym

Z wyobraźni – lecą
polskie samoloty witają
je dzieci
MAJ

Z pamięci: żabki

Mnożenie – ćwiczenia
pamięciowe w IV
ćwiartce tabeli
3
Dzielenie w zakresie
tabliczki mnożenia

Z pamięci: Nasze
wojsko

Mnożenie w zakresie IV
ćwiartki tabeli

Mnożenie i dzielenie w
zakresie tabliczki –
przykł. liczbowe
Ćwiczenia pamięciowe
dla utrwalenia tabliczki

Zegar materiał:
pudełka papier kolor.
biały

Przegląd czystości
osobistej.
Porządkowanie
teczek
Kaczątko – materiał,
karton

Wycinanie cyfr do
tabliczki mnożenia

Sprzątanie klasy,
ścieranie kurzu,
mycie kwiatów i
ławek
Koneweczka –
karton, papier

Opracowanie 3-ej
zwrotki piosenki
„Hej na łąkę”

Jabłoneczka –
utrwalenie znanej
piosenki

Utrwalenie
piosenek
wiosennych Cicho
konie, Wietrzyk,
Kachna

„To nie prawda”
– pieśń na 12 maja

Wycieczka na łąkę.
Żaba jej życie i
budowa

Zabawy ze śpiewem
Kot i mysz, Gołąbek,
Wirgiliusz

15

39

42

46

43

14

38

44

44

45

45

15

45

1 + 30
żyd.

7

4

-

3

2+
30 żyd.

8

2

2

1

1

1+
30 żyd.

1

8/V

9/V

10

11

12

13

15

16

17

Powtórzenie o
obietnicy o ustan.
Najśw.Sakr.
Ustanowienie
Najś. Sakramentu

19

Łaski Sakramentu.
Komunia Św.

18

20

Najbliższe
przygotowanie do
Komunii Św.

22

23

Żałobna rocznica 12 maja. Ćwiczenie
w mówieniu na podst. czyt. „Mały
Ziuk”. Czyt. ciche, głośne.
Wygłaszanie wierszy chóralnie i
pojedyńczo: Nasz Marszałek.
Wspomnienie. Rocznica. Pisanie ze
słuchu jednej zwrotki.
Pogadanka na temat: Jak to jest w
maju. Opracowanie czyt.p.t.
Królewicz maj. Mówienie i czytanie
Ćwiczenie w czytaniu i mówieniu na
podstawie czyt. „Bez” Wygłaszanie
chóralnie i pojedyńczo wierszy
Akademia żałobna poświęcona
pamięci Wielkiego Marszałka z
udziałem kl. I i II
Czytanie Małego Płomyczka.
Rozwiązywanie rebusów
Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu na
podstawie Płomyczka – „Polska” –
opowiadanie. Przepisywanie zdań.
Temat: Na targu w naszym mieście.
Rozmowa o tym jak to jest na targu w
naszym mieście. Ćwiczenie
słownikowe: stragan, sprawunek

Rozwiązywanie
zagadnień praktycz. Na
dzielenie

Rozwiązywanie
zagadnień praktycznych
na dod. Mnożenie,
odejmowanie
Rozwiązywanie
zagadnień praktycznych
na dodaw. mnoż.
odejmowanie
Ćwiczenia pamięciowe
– tabl. mnoż.
Zagadnienia praktyczne

Ćwiczenie w pisaniu dat
w/g kalendarza

PAŃSKIE

Rozwiązywanie
zagadnień praktycznych
na odejmowanie w
związku z tematem na
targu

Wystawa reklam w klasie – ćwiczenie
w mówieniu. Pisanie zdania ze słuchu:
Tu widzę reklamy
WNIEBOWSTĄPIENIE

Utrwalanie tabliczki
mnożenia. Dopełnianie
do 100

Zagadnienia praktyczne
na tarczy zegarowej

Oznaczenie czasu na
zegarze

Ćwiczenia słownikowe w związku z
tematem w sklepie. Opracowanie
czytanki p.t. „W mydlarni”
Czytanie z Małego Płomyczka p.t. „Co
widział obłoczek” Opowiadanie.
Zagadka. Przepisywanie wierszyka.
„Przez miasto” – Zebranie
spostrzeżeń z wycieczki na rynek.
Ćwiczenie słownik. ortogr. nazwy
czynności ludzi – wyrazy z literą ą-ę
Pogadanka na podstawie obrazka p.t.
„Na rynku w miasteczku”. Utworzenie
i przepisanie tekstu do obrazka

Z wyobraźni: drzewa
kwitnące w naszym
ogródku

Z pamięci: Jak
przystroiliśmy portret
Pana Marszałka

Z pamięci: rysowanie
reklam

Ilustracja na podstawie
wierszyka O sroczce co
kaszkę warzyła

Mycie rąk i obcinanie
paznokci.
Kwiaty do dekoracji
portretu na 12 Maja

Królewicz maj w
stroju krakowskim wycinanka

Stragan- zajęcia
rękodzielnicze
Materiał: karton,
patyczek, tektura
rolow.
Lekcji nie było

Mycie rąk, szyi, uszu,
nóg. Wierszyk p.t. „O
sroczce co kaszkę
warzyła”
Szybowiec- materiał:
papier pakunkowy,
składanie

„Jeszcze Polska”
„To nie prawda”
powtórzenie

Pieśni majowe do
Matki Boskiej:
Zdrowaś Maryjo
Utrwalenie
znanych piosenek
wiosennych

„Zdrowaś
Maryjo”
utrwalenie
Piosenka P.t.
„Gosposia”
Wskazywanie linii
melodyjnej

Zabawy bieżne:
wyścig szeregami
Rybak- skaczą żabki

Zabawy piłką –
odbijany w kole

Wycieczka na targstragany, towary
sprzedawane

38

43

15

43

45

40

44

14

40

44

40

41

37

8

3

1 + 30
żyd.

3

1

6

2

2+
30 żyd.

6

2

6

5

9

24

25

26

27

29
30

31

1/V
I

2

3/V
I
5
6

7

8
9

10

Powtórzenie
wiadomości do 1szej Spowiedzi
Przygotowywanie
wiadomości
potrzebnych do 1szej Komunii Św.

Przygotowanie
wiadomości do 1
Spow. I Kom. Św.

Wniebowstąpienie
P. Jezusa
Zesłanie Ducha

Ziel.
Św.

Audycja radiowa p.t. Kłopoty
promyka. Czytanie i omówienie
czytanki p.t. Radio
Rozmowa o tym jakie sklepy są w
naszym mieście – ćwicz. słownikowe.
Zagadka rysunkowa - omówienie
Lekcja w terenie o poszanowaniu zbóż
przez dzieci. Ćwiczenie w pisaniu
wyrazy: polna ścieżka, polna dróżka
Opracowanie czyt. p.t. „Rów”.
Przepisywanie wierszyka p.t.”Pawik”

Pon.
Temat: Czym jeździmy. Pogadanka na
podst. obrazków na temat czym
jeździmy. Ćwicz. słow. – nazwy
pojazdów - zapis
Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu na
podst. czytanki p.t. Stryjek przyjechał.
Ćwicz. słownikowe
Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu na
podst. czytanki „Dzieci jadą na wieś”.
Pisanie ze słuchu zdania. Pociąg
gwizdnął.
Omówienie obrazków p.t.
„Próżniaczek Grześ”. Tworzenie zdań
do obrazków.
Pierwsza
Sprawdzenie umiejętności czytania
czytanki „U wuja na wsi”
Temat: Dzieci i ptaki. Rozmowa o
gniazdach. Opracowanie i uczenie
wiersza p.t. Gniazdko
Ćwiczenie w mówieniu i czytaniu na
podst. czyt. „Domki”. Ćwicz.
słownikowe – nazwy: gniazdko,
stajnia, obora, dziupla, norka i.t.p.
Boże
Opracowanie czyt. p.t. „Czubatek i
Taś”
Ćwiczenie w mówieniu i pisaniu
Utrwalenie wiersza p.t. „Gniazdko”

Dzielenie w zakresie
przerobionym

Rozwiązywanie
zagadnień w zakresie
przerobionym
Tuzin
mendel
kopa
Najłatwiejsze przypadki
mnożenia liczby
dwucyfrowej przez
jednocyfrową.
Mnożenie liczb
dwucyfrowych przez
jednocyfr.
Spowiedź Św.
Sprawdzenie
umiejętności liczenia
Ćwiczenia typu 2.25,
4.25
Odejmowanie liczb
dwucyfr.
Ćwiczenie w dodawaniu
i odejmowaniu przykł.
liczbowe
Ciało
Dzielenie w zakresie
tabliczki mnożenia
przykł. zagad.

Z wyobraźni: Rysunek
ilustr. pt. „O królu
śpioszku”
Rysowanie zagadek
rysunkowych: Jakie
sklepy są w mieście

Z wyobr. Ilustracja
opowiadania o Grzesiu

Z pamięci: gniazdo
jakie widziałem

Z pamięci: kogut
kaczka

Tej lekcji nie było

45

44

45

43

14

43

14

14

6

1

2

1

3

2+
30 żyd.

3

2+
30 żyd.

2+
30 żyd.

Tej lekcji nie było

Przechadzka na pole

40

3

Mycie się, obcinanie
paznokci

Gołębnik materił:
pudełka
karton
papier

Uczenie c.d.
piosenki p.t.
Gosposia

43

1

Uprzątanie klasy,
ścieranie kurzu,
mycie

Pociąg – lokomotywa
Wagon z pudełek

45

2

Mycie rąk i nóg

Opracowanie
piosenki p.t.
Jaskółka Ćwicz. w
taktowaniu

Powtórzenie
znanych piosenek

Pociąg – pudełka,
papier, szpulki,
drucik

44

2+

Zabawy bieżne Kto

Zabawy ze śpiewem

14

Utrwalenie

12

13
14

Wniebowzięcie
Matki Boskiej

Św.

16

15

17

Cześć Matki
Boskiej w Polsce.
Elementarne
wiadomości o
Kościele

19

20

21

Pisanie ze słuchu zdań: Chłopczyk
biega polną dróżką, polną ścieżką.
Temat: Na wsi – zwierzęta domowe.
Opracowanie czyt. z Małego
Płomyczka p.t. „O Krasuli i Łysuli”.
Tworzenie tekstu do obrazka.
Przepisywanie.
Św. parafialne
Opracowanie wiersza p.t. „Na
jagody”. Ćwicz. słownikowe – co
zbieramy w lesie. Przepisywanie.
Wygłaszanie wierszy Na jagody.
Gniazdeczko. Pisanie z pamięci
zdania i wyrazów znanych
Rozmowa o tym jak należy zachować
się w czasie burzy. Ćwiczenie w
czytaniu i pisaniu na podst. czyt.
„Burza”
Pogadanka o tym jakie szkody
wyrządza burza. Utworzenie i
przepisanie tekstu. Czytanie Małego
Płomyczka.

Temat: Kończymy pracę. Rozmowa o
tym czego nauczyliśmy się w ciągu
roku. Czytanie „Buś”. Czytanka.
Wygłaszanie wierszy poznanych w
ciągu roku szkolnego. Przepisywanie

Zakończenie roku

Odejmowanie
a) przykłady liczbowe,
zag. praktyczne

Św. Antoniego
Oznaczenie czasu na
zegarze
Dzielenie w zakresie
tabliczki mnożenia

Mnożenie liczb dwucyfr.
Sprawdzenie pracy
domowej

Rozwiązywanie
zagadnień praktycznych
na cztery działania
Rozwiązywanie
przykładów liczbowych
sprawdzenie pracy
domowej.
szkolnego

Z wyobraźni: Co
widziałem na odpuście

Jak zachowasz się w
czasie burzy – z wyobr.

rozdanie

Z pamięci bukiet
kwiatów dla Pani

i

Rejmacka Zofia
wych. i naucz.

Przegląd czystości.
Bajka p.t. „Jak sobie
Jagula cielę
wysłużyła”

Tańczące pajacyki karton

świadectw

wszystkich

piosenki Jaskółka.
Powtórzenie
znanych piosenek.
Nauczenie
piosenki
„Ukończone już
zajęcia”

Utrwalenie
znanych piosenek

przedmiotów
oprócz

prędzej
Strażak

Zabawy bieżne: Kto
prędzej, Kot i mysz
ma czworakach

Zabawy na boisku
szkolnym

religii

42

15

45

45

43

42

2

4

1+
30 żyd.

1

1

3

4

30 żyd.

44

Data

Klasa

Dokąd i w jakim celu odbyła się wycieczka

WYCIECZKI POZA TEREN SZKOŁY

L.p.

Rejnacka

Podpis nauczyciela
prowadzącego
Rejnacka

Wycieczka na cmentarz – groby poległych za Ojczyznę –
uporządkowanie

Rejnacka

Lekcja na polu celem zebrania obser. Dotyczących prac
jesiennych

Wycieczka do szewca – poznanie narzędzi i pracy szewca

Rejnacka

Czas
trwania
45 min.

2 g.

Wycieczka do miasta – ruch w mieście – przechodzenie
przez jezdnię

Rejnacka

IIb

IIB
1 g.

Wycieczka na pole celem zaobser.prac wiosennych na polu

Rejnacka

22.IX.

6.II
IIb

1 g.

Wycieczka na łąkę celem zaobserwowania życia żab i
kwiatów wiosennych

Rejnacka

1.

3.
6.III

IIb
2 g.

Wycieczka na targ – stragany, sprzedaż, kupno

2 godz.

4.

14.IV
IIb

1 g.

IIb

5.
26.IV

IIb

29.X

6.

19.V

2.

7.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, WAŻNIEJSZE WYDARZENIA
Rozpoczęto rok szkolny 1938/39 dnia 5 września. Młodzież brała udział w nabożeństwie.
Dnia 2.X. młodzież brała udział w pochodzie z okazji rozpoczęcia Tyg. Szk. Powsz.
Dnia 11.XI. młodzież obchodziła uroczyście dwudziestolecie Niepodl.
10.XI. akademia – poranek klas I i II ab. 11.XI nabożeństwo
Dnia 21 i 22 stycznia zostały odegrane przez Sekcję Teatralną Jasełka. Dzieci tej klasy brały
udział w Jasełce.
Dnia 27 stycznia odbył się poranek dla uczczenia 76 rocznicy powstania styczniowego.
Od dnia 27 stycznia zaczęto dożywiać dzieci w szkole. Z dożywiania korzysta 8 dzieci
najbiedniejszych a tran pije 4 dzieci.
Dnia 30 stycznia dzieci udekorowały klasę. W dniu 31 stycznia odbyła się akademia klas I-II
dla uczczenia Pana Prezydenta.
W dniu 1-go lutego nauki nie było – młodzież była na nabożeństwie i słuchała audycji.
Dnia 16.II.39 r. nabożeństwo żałobne z powodu zgonu papieża Piusa XI. Wielkiego
przyjaciela Polski.
W dniu 17 marca / W czasie od 13-17 marca opracowana została w tej klasie postać
Marszałka Śmigłego Rydza.
Dnia 18.III. poranek – zorganizowała klasa Va
Dnia 4.V klasa wpłaciła na Fundusz Obrony Narodowej 9zł 20 gr
Dnia 12 maja odbyła się akademia żałobna z udziałem tej klasy.
Dnia 3 czerwca 1939 r. dzieci tej klasy przystąpiły do pierwszej Spowiedzi i Komunii Św.
Dnia 18 czerwca 1939 r. odbyło się zebranie rodzicielskie, zakończenie roku szkolnego i
święto sportowe. Dzieci klasy IIb brały udział w zakończeniu roku i przygotowały dekl.
chóralną „Na jagody”.
Dnia 21 czerwca dzieci brały udział w nabożeństwie, po czym nastąpiło rozdanie świadectw i
pożegnanie się ze szkołą.
Rejnacka Zofia
Wych. kl. IIb
Parczew, dnia 21.VI.1939r.

Uwagi o wykonaniu prac wychowawczych.
W zakresie wychowania obywatelsko państwowego przepracowano w całości zakreślony
program. W zakresie zagadnień z kultury życia codziennego przepracowany został
zakreślony materiał, jednak w przyszłym roku należy na te rzeczy zwrócić uwagę.
Rejnacka Zofia
Parczew, dnia 21.VI.39

PRACA WYCHOWAWCZA w klasie IIb w r. szk. 1938/39
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI UCZNIOWSKICH
1. Zagadnienie kultury życia codziennego.
Przyzwyczajanie do mycia się i utrzymywania w czystości ciała. Czyszczenie obuwia,
trzepanie palt, ścieranie kurzu.
Konkurs czystości.
Porządek przy wieszaniu okryć na właściwym miejscu, utrzymywanie w porządku torebek na
książki, ławek, zeszytów.
Zachowanie się grzeczne, uprzejme w klasie w stosunku do kolegów i naucz., w domu w
stosunku do rodziców.- Rozmowy. Przyzwyczajanie do regularnego i punktualnego
przychodzenia do szkoły. Opieka nad ptakami w zimie.
Niesienie pomocy słabszym i biednym przy ubieraniu się dostarczaniu materiałów
piśmiennych (pomoc Spółdzielni – podkreślić). Przygotowanie podarków dla dzieci biednych
pod choinkę. (Choinka klasowa, dnia 22 grudnia).
2. Wychowanie obywatelsko-państwowe.
Państwo jako wielka rodzina wszystkich Polaków. Budzenie serdecznych uczuć dla państwa i
osób stojących na jego czele P. prezydenta, Marszałka Piłsudskiego i P. Marszałka Rydza
Śmigłego przez urządzanie uroczystych obchodów klasowych. Godło Państwa. Barwy
narodowe.
3. Wykorzystywanie materiału dydaktycznego dla celów wychowawczych: obrazków,
wierszy, czytanek, wycieczek i piosenek oraz materiału zawartego w Małym Płomyczku.
Uwagi dotyczące wykonania planu wychowawczego kl. II b.
Choinka klasowa została urządzona w dniu 12 stycznia 1939 r. W grudniu było to niemożliwe
ze względu na duże mrozy. W miesiącach jesiennych zwrócono uwagę na czyszczenie
obuwia, a w miesiącach zimowych na utrzymanie porządku i czystości w klasie.
W miesiącu grudniu, styczniu i lutym prowadzono dożywianie ptaków w karmnikach
sporządzonych przez uczniów. W miesiącu marcu przystąpiono do zorganizowania konkursu
czystości i dobrego zachowania się .W związku z tematem i Imieniny Wodza zapoznano
dzieci z postacią Marszałka Rydza – Śmigłego. W miesiącu kwietniu zakończono konkurs
czystości – nagrodę w postaci pudełka kredek otrzymał Maliszewski Antoni. Inne punkty
programu przepracowywano okolicznościowo. Całość programu została wykonana.
Rejnacka

NAUCZYCIELE I PODRĘCZNIKI

PRZEDMIOT
RELIGIA
RZYM.-KAT.

Kl

NAUCZYCIEL
PRZEDMIOTU
IIb Szterling Janina

Tytuły podręczników dla uczniów

RELIGIA

IIb

JEZYK POLSKI

IIb Rejmacka Zofia

Nasze miasto – czytanka polska dla II klasy
szkół powszechnych
S. Tyne, J. Gołąbek i J. Duszyńska

ARYTMETYKA Z
GEOMETRIĄ

IIb Rejmacka Zofia

Arytmetyka – podręcznik dla uczniów
szkoły powsz. Klasa II
A.M. Rusiecki i A. Zarzecki

RYSUNEK

IIb Rejmacka Zofia

bez podręcznika

ZAJĘCIA
PRAKTYCZNE

IIb Rejmacka Zofia

bez podręcznika

ŚPIEW

IIb Rejmacka Zofia

bez podręcznika

ĆWICZENIA
CIELESNE

IIb Rejmacka Zofia

bez podręcznika

JĘZYK
HISTORIA
GEOGRAFIA
NAUKA O
PRZYRODZIE

DZIENNIK LEKCYJNY

OBJAŚNIENIA

1. Przeznaczone na dni tygodnia prostokąty dzielimy liniami poziomymi na tyle części,
dla ilu klas przeznaczony jest dziennik.
2. Do dziennika wpisuje się treść każdej lekcji bezpośrednio po jej odbyciu.
3. Jeżeli w danym dniu lekcje nie odbyły się zupełnie, należy to zanotować, pisząc
uwagę przez całą szerokość dziennika i podając powód.
4. Jeżeli w danym dniu nie odbyły się niektóre lekcje, należy w rubrykach,
przeznaczonych na te lekcje, podać powód.

REJESTR UCZNIÓW
I WYKAZ UCZĘSZCZANIA
OBJAŚNIENIA
1. Rejestr uczniów i wykaz uczęszczania należy wypełniać wyłącznie atramentem. Jeżeli
dane wymagane przez rejestr nie są pewne, należy do czasu sprawdzenia wpisywać je
ołówkiem.

2. Jeżeli dziennik przeznaczony jest dla 2 lub więcej klas, uczniów wciągamy do rejestru
w porządku klas.

3. Numerację (liczby porządkowe) prowadzimy dla każdej klasy osobno. Po wpisaniu
wszystkich uczniów danej klasy pozostawiamy pewną ilość wolnych miejsc celem
umożliwienia wpisania ewentualnie przybywających w ciągu roku szkolnego.
4. Dni szkolne opuszczone przez uczniów oznacza się w wykazie uczęszczania kreskami
pionowymi: „ I”. W razie spóźnienia ucznia należy kreskę pionową obwieść linią
owalną: „ 0”.
5. Jeżeli nieobecność lub spóźnienie zostało usprawiedliwione, należy kreskę pionową
przekreślić kreską poziomą: „+” lub „0”.
6. Dni, w których lekcje nie odbyły się, oznacza się w rubrykach wykazu uczęszczania
ciągłą linią pionową (wężykowatą).
7. Jeżeli uczeń przybył do klasy lub opuścił ją w ciągu roku szkolnego, należy w
wykazie uczęszczania zaznaczyć datę przybycia lub opuszczenia klasy. Uczniów,
którzy faktycznie nie spełniają obowiązku szkolnego, należy z rejestru wykreślić i
zaznaczyć datę wykreślenia
W razie opuszczenia klasy lub wykreślenia z rejestru należy podać powód.

8. Miesięczne sumy liczb dni obecności i dni opuszczonych (zwane miesięcznymi
sumami obecnych i nieobecnych lub „uczniodniami” obecności i nieobecności)
wpisuje się do zestawienia miesięcznego.

PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA

Podział materiału nauczania, służąc przede wszystkim do ułatwienia planowanej pracy
Szkolnej, wskazuje ogólnie na właściwe rozłożenie i przystosowanie materiału
programowego do warunków środowiska i klasy.

OBJAŚNIENIA
1. Przeznaczone na poszczególne przedmioty prostokąty wraz z rubrykami „Klasa” i
„liczba godzin” dzielimy liniami poziomymi na tyle części, dla ilu nas przeznaczony
jest dziennik.
2. „Liczba godzin” oznacza liczbę godzin lekcyjnych w danym miesiącu (okresie), które
powinny odbyć się z danego przedmiotu w danej klasie przy uwzględnieniu dni
wolnych od nauki oraz rozkładu lekcyj.
Dwie jednostki lekcyjne „półgodzinne” liczymy za 1 godzinę lekcji. Np. 5 jednostek
półgodzinnych liczymy jako 2 ½ godziny.

