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I etap edukacyjny – klasy I - III 

Temat projektu: 

Jak rośnie chleb 

 

Plan prac projektowych Zdobywana wiedza i umiejętności: Realizowane treści nauczania (szczegółowe 

wymagania podstawy programowej) 

1. Uczniowie wysłuchują krótkiej 

pogadanki o gatunkach zbóż, ich 

uprawie i zbiorze, procesie 

powstawania mąki, kaszy i płatek 

oraz różnych rodzajach pieczywa.  

- gatunki zbóż  

- sposób ich uprawiania i kolejne fazy 

wzrostu 

- sposób zbioru zbóż i otrzymywane w 

jego efekcie produkty 

- proces przetwarzania ziaren  

- mąka, kasza, płatki – produkty procesu 

przetwarzania ziaren 

- rodzaje pieczywa i ich wartości 

odżywcze i wpływ na zdrowie człowieka 

- zawody związane z produkcją zbóż oraz 

ich przetwarzaniem: rolnik, młynarz, 

piekarz 

- maszyny i urządzenia służące do 

produkcji zbóż i ich przetwarzania: 

ciągnik, siewnik, kombajn, młyn 

 

 

 

 

 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

1)  słucha z uwagą wypowiedzi 

nauczyciela, innych osób z 

otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia; okazuje szacunek 

wypowiadającej się osobie; 

2)  formułuje   pytania   dotyczące   

sytuacji   zadaniowych,   

wypowiedzi   ustnych 

nauczyciela, uczniów lub innych 

osób z otoczenia; 

2. Oglądają: kłosy różnych zbóż (lub 

w zależności od pory roku zboża w 

różnych fazach wzrostu), ich 

ziarno, mąkę, kaszę i różne rodzaje 

pieczywa. Na podstawie 

uzyskanych informacji uczniowie 

grupują produkty: kłosy, ziarna 

(np. pszenne, jęczmienne, żytnie, 

- nazwy zbóż i produktów z nich 

pochodzących 

- dostrzeganie związków przyczynowo – 

skutkowych 

- klasyfikowanie i grupowanie 

przedmiotów według wybranej cechy 

- rozpoznawanie cech produktów za 

pomocą różnych zmysłów: wzroku, 

 

 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku 

pewności zrozumienia 

słuchanej wypowiedzi; 

IV. Edukacja 1)  rozpoznaje  w  swoim  
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owsiane) i powstające z nich mąkę, 

kaszę, płatki oraz wypiekane z nich 

rodzaje pieczywa. 

smaku, zapachu, dotyku 

- rozpoznawanie rodzajów zbóż 

- rozpoznawanie rodzajów produktów 

zbożowych 

- określanie pochodzenia konkretnych 

produktów zbożowych 

- dostrzeganie przemian zachodzących w 

produktach roślinnych podczas procesu ich 

przetwarzania 

- dostrzeganie związku pomiędzy rośliną, a 

jej przetworzoną formą, wykorzystywaną 

w codziennym życiu 

 

przyrodnicza. otoczeniu  popularne  gatunki  

roślin  i  zwierząt,  w  tym 

zwierząt hodowlanych, a także 

gatunki objęte ochroną; 

 6)  planuje, wykonuje proste 

obserwacje, doświadczenia i 

eksperymenty dotyczące 

obiektów i zjawisk 

przyrodniczych, tworzy notatki z 

obserwacji, wyjaśnia istotę 

obserwowanych zjawisk według 

procesu przyczynowo-

skutkowego i czasowego; 

II. Edukacja 

matematyczna. 

1)  klasyfikuje  obiekty  i  różne  

elementy  środowiska  

społeczno-przyrodniczego z 

uwagi na wyodrębnione cechy; 

dostrzega rytm w środowisku 

przyrodniczym, sztuce  

użytkowej  i  innych  wytworach  

człowieka,  obecnych  w  

środowisku dziecka; 

3. Uczniowie pod kierunkiem 

prelegenta wymieniają inne oprócz 

pieczywa potrawy, do których 

przygotowania potrzebna jest 

mąka. Charakteryzują pieczywo 

ciemne i jasne zarówno pod 

względem pochodzenia, jak i 

wpływu na zdrowie człowieka. 

Wskazują również sposoby 

wykorzystania ziarna i słomy w 

- uczestniczenie w dyskusji: słuchanie 

innych uczestników, wypowiadanie się na 

określony temat 

- zadawanie pytań 

- udzielanie odpowiedzi 

- charakteryzowanie i opisywanie 

przedmiotów 

- używanie poznanych słów we 

właściwych formach i kontekstach 

 

 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

5)  słucha  i czeka na swoją 

kolej,  panuje  nad chęcią  

nagłego  wypowiadania  się, 

szczególnie w momencie 

wskazywania tej potrzeby przez 

drugą osobę. 

1)  wypowiada  się  płynnie,  

wyraziście,  stosując  adekwatne  

do  sytuacji  techniki języka 

mówionego: pauzy, zmianę 
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hodowli zwierząt gospodarskich.    intonacji, tempa i siły głosu; 

- wartości odżywcze produktów 

- znaczenie prawidłowej diety dla zdrowia 

człowieka 

- odróżnianie produktów o niskich i 

wysokich wartościach odżywczych 

- wykorzystywanie ziaren zbóż jako karmy 

dla zwierząt gospodarskich: konie, drób, 

bydło 

- wykorzystywanie słomy w hodowli 

zwierząt gospodarskich 

IV. Edukacja 

przyrodnicza. 

6)  wymienia   wartości   

odżywcze   produktów   

żywnościowych;   ma  

świadomość znaczenia 

odpowiedniej diety dla 

utrzymania zdrowia, ogranicza 

spożywanie posiłków  o niskich 

wartościach  odżywczych  i 

niezdrowych,  zachowuje  umiar 

w spożywaniu    produktów    

słodzonych,    zna    

konsekwencje    zjadania    ich w 

nadmiarze; 

4. Pod kierunkiem instruktora dzieci 

przygotowują według przepisu 

ciasto i formują z nich bułki.  

- rozumienie poleceń i ich wykonywanie 

- rozumienie złożonych instrukcji ustnych 

- zadawanie pytań doprecyzowujących 

niezrozumiałe informacje 

- przygotowywanie posiłków 

- posługiwanie się prostymi sprzętami 

gospodarstwa domowego 

- odmierzanie proporcji produktów według 

przepisu 

- rozumienie pojęć określających wagę czy 

objętość 

- praca w grupie 

- planowanie czynności w określonym 

porządku 

- przestrzeganie zasad higieny 

obowiązujących przy przygotowaniu 

posiłku 

- bezpieczna i higieniczna organizacja 

 

 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 

wypowiedzi; 

IV. Edukacja 

przyrodnicza. 

7)  przygotowuje posiłki służące 

utrzymaniu zdrowia; 

VI. Edukacja 

techniczna. 

1)  planuje i realizuje własne 

projekty/prace; realizując te 

projekty/prace współdziała w 

grupie; 

2)  wyjaśnia  znaczenie  oraz  

konieczność  zachowania  ładu,  

porządku  i  dobrej organizacji 

miejsca pracy ze względów 

bezpieczeństwa; 

 4)  organizuje  pracę,  



 

4 
 

stanowiska pracy 

- zachowanie zasad bezpieczeństwa przy 

wykorzystywaniu narzędzi i sprzętu 

kuchennego 

- podporządkowywanie się poleceniom 

instruktora 

 

wykorzystuje  urządzenia  

techniczne  i  technologie;  

zwraca uwagę na zdrowie i 

zachowanie bezpieczeństwa, z 

uwzględnieniem selekcji 

informacji, wykonywania 

czynności użytecznych lub 

potrzebnych. 

1)  wyjaśnia    działanie    i    

funkcję    narzędzi    i    urządzeń    

wykorzystywanych w 

gospodarstwie domowym i w 

szkole; 

2)  posługuje  się  bezpiecznie  

prostymi  narzędziami  

pomiarowymi,  urządzeniami z 

gospodarstwa domowego, a także 

urządzeniami dostępnymi w 

szkole 

5.Podczas pieczenia się bułek uczniowie 

wykonują podsumowanie projektu: 

   

uczniowie klas pierwszych wykonują kartę 

projektu: pogrupowane wcześniej ziarna, 

mąkę, kaszę, płatki umieszczają w 

woreczkach i przyklejają tworząc zbiory 

zawierające ziarno i jego pochodne.  

Tworzą historyjkę obrazkową na jeden z 

wybranych tematów: 

Od ziarna do chleba lub Kogo karmi 

zboże? 

- ćwiczenie umiejętności manualnych i 

manipulacyjnych: pakowanie, klejenie, 

rysowanie 

- klasyfikowanie produktów według 

określonej cechy 

- wykonywanie prac plastycznych na 

określony temat 

- wykonywanie historyjek obrazkowych 

ilustrujących określony proces, 

 

 

 

V. Edukacja 

plastyczna. 

1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   

(płaskim   i  okrągłym),   

piórem, węglem, mazakiem; 

 

6)  wykonuje   prace,   modele,   

rekwizyty,   impresje   plastyczne   

potrzebne   do aktywności 

artystycznej i naukowej; 
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przemiany zachodzące w czasie 

- odzwierciedlanie na rysunku 

charakterystycznych cech wyglądu 

zwierząt i ludzi 

- umiejętność zachowania proporcji 

- świadomość barw i ich odcieni 

8)  ilustruje sceny i sytuacje 

(realne i fantastyczne) 

inspirowane wyobraźnią, 

baśnią, opowiadaniem i 

muzyką; korzysta z narzędzi 

multimedialnych; 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 

wypowiedzi; 

II. Edukacja 

matematyczna. 

1)  klasyfikuje  obiekty  i  różne  

elementy  środowiska  

społeczno-przyrodniczego z 

uwagi na wyodrębnione cechy; 

dostrzega rytm w środowisku 

przyrodniczym, sztuce  

użytkowej  i  innych  wytworach  

człowieka,  obecnych  w  

środowisku dziecka; 

uczniowie klas II i III wykonują 

dzienniczek projektu:  

ziarna i produkty zbożowe umieszczają w 

woreczkach i wklejają pod właściwymi 

nazwami, w punktach opisują proces 

„wyrastania chleba” od momentu zasiania 

ziaren w ziemi, do gotowego produktu, 

jakim jest pieczywo, oraz wykonują 

obrazek związany z poruszanymi podczas 

projektu tematami i nadają mu tytuł, 

- ćwiczenie umiejętności manualnych i 

manipulacyjnych: pakowanie, klejenie, 

rysowanie 

- klasyfikowanie produktów według 

określonej cechy 

- wykonywanie prac plastycznych na 

określony temat 

- odzwierciedlanie na rysunku 

charakterystycznych cech wyglądu 

zwierząt i ludzi 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

8)  stosuje poprawną wielkość 

liter w zapisie tytułów utworów, 

książek, poznanych nazw 

geograficznych, imion i nazwisk; 

9) układa i zapisuje zdarzenia we 

właściwej kolejności, układa i 

zapisuje plan wypowiedzi. 

II. Edukacja 

matematyczna. 

1)  klasyfikuje  obiekty  i  różne  

elementy  środowiska  

społeczno-przyrodniczego z 
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przyporządkowują wymienionym 

gatunkom zwierząt, gatunki zbóż, które 

mogą stanowić dla nich pożywienie.  

- umiejętność zachowania proporcji 

- świadomość barw i ich odcieni 

- nadawanie tytułu wykonanej pracy 

plastycznej 

- zapisywanie tytułu w poprawnej formie 

ortograficznej 

- tworzenie poprawnej pod względem 

językowym i ortograficznym wypowiedzi 

pisemnej  

- tworzenie planu uwzględniającego 

następstwo czasu 

- poprawne pod względem 

ortograficznym zapisywanie poznanych 

wyrazów 

uwagi na wyodrębnione cechy; 

dostrzega rytm w środowisku 

przyrodniczym, sztuce  

użytkowej  i  innych  wytworach  

człowieka,  obecnych  w  

środowisku dziecka; 

V. Edukacja 

plastyczna. 
1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   

(płaskim   i  okrągłym),   

piórem, węglem, mazakiem; 

6)  wykonuje   prace,   modele,   

rekwizyty,   impresje   plastyczne   

potrzebne   do aktywności 

artystycznej i naukowej; 

8)  ilustruje sceny i sytuacje 

(realne i fantastyczne) 

inspirowane wyobraźnią, 

baśnią, opowiadaniem i 

muzyką; korzysta z narzędzi 

multimedialnych; 
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Warunki realizacji projektu: 

Projekt realizowany w sali dydaktycznej z bezpośrednim dostępem do toalety oraz w wyposażonej w pełni kuchni, możliwy do zrealizowania w 

każdych warunkach pogodowych 

W ramach pakietu podstawowego zapewniamy: 

- salę dydaktyczną na 30 osób z bezpośrednim dostępem do toalety 

- akcesoria i produkty niezbędne do przygotowania ciasta na bułki i ich upieczenia 

- produkty rolne i spożywcze potrzebne do wykonania projektu 

- opiekę kucharza podczas przygotowania bułek 

- przygotowane karty i dzienniczki projektu 

- woreczki strunowe do zapakowania produktów 

- miejsce do zjedzenia przywiezionego ze sobą prowiantu 

Uczniowie przywożą ze sobą: 

- kredki, mazaki, klej, taśmę klejącą i inne akcesoria plastyczne, 

Efekty projektu: 

Karta projektu i rysunek (przedszkolaki i klasy I) 

Dzienniczek projektu (klasy II – III) 

Własnoręcznie przygotowana bułka 

Czas realizacji: w zależności od grupy, około 4 – 5 godzin 

Cena pakietu podstawowego:  
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Opcje dodatkowe: 

1. Dokumentacja zdjęciowa poszczególnych faz realizacji projektu 

2. Poszerzenia pakietu o przygotowanie zdrowego posiłku z własnoręcznie upieczonych bułek i innych produktów pochodzących z 

gospodarstwa 

3. Możliwość wykupienia posiłku dla dzieci 

4. Ognisko z kiełbaskami 

5. Zwiedzanie stajni 

6. Przejażdżka na koniu 

7. Zdjęcie na koniu 

8. Przejażdżka bryczką 
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I etap edukacyjny – klasy I - III 

Temat projektu:  

 

Z wizytą w stajni 

 

Plan prac projektowych Zdobywana wiedza i umiejętności: Realizowane treści kształcenia (szczegółowe cele 

podstawy programowej) 

1. Uczniowie słuchają ilustrowanej 

zdjęciami i obrazkami pogadanki na 

temat koni: ras, maści, warunków 

życia, różnych sposobów ich 

wykorzystania i współpracy z 

człowiekiem. 

- słuchanie ze zrozumieniem 

- zadawanie pytań  

- rasy koni 

- maści koni 

- charakterystyczne cechy wyglądu 

zwierząt 

- cechy zewnętrzne i wewnętrzne 

wskazujące na przystosowanie do 

środowiska i warunków życia 

- naturalne środowisko życia 

- warunki konieczne do życia w 

hodowli 

- sposób odżywiania i karmienia 

- zasady opieki nad końmi 

- zasady bezpieczeństwa, których 

należy przestrzegać w kontakcie ze 

zwierzętami 

- sposoby użytkowania koni przez 

człowieka 

- zawody związane z pracą przy 

koniach: hodowca, stajenny, 

jeździec, kowal, powożący, luzak, 

weterynarz, trener, instruktor 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

 

1)  słucha z uwagą wypowiedzi 

nauczyciela, innych osób z 

otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia; okazuje szacunek 

wypowiadającej się osobie; 

5)  słucha  i czeka na swoją 

kolej,  panuje  nad chęcią  nagłego  

wypowiadania  się, szczególnie w 

momencie wskazywania tej 

potrzeby przez drugą osobę. 

2)  formułuje   pytania   

dotyczące   sytuacji   

zadaniowych,   wypowiedzi   

ustnych nauczyciela, uczniów 

lub innych osób z otoczenia; 

IV. Edukacja 

przyrodnicza. 

1)  rozpoznaje  w  swoim  

otoczeniu  popularne  gatunki  

roślin  i  zwierząt,  w  tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunki 

objęte ochroną; 
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jeździectwa, hipoterapeuta, 

fizjoterapeuta, konwojent zwierząt 

- dziedziny sportu związane z 

końmi 

2. Oglądają konie na padoku (stajni lub 

hali), rozpoznają ich maści, 

charakterystyczne cechy budowy oraz 

wskazują, jakie potrzeby zwierząt 

zaspokaja pobyt na pastwisku (na 

podstawie informacji zdobytych 

podczas pogadanki). Samodzielnie 

wykonują zdjęcia koni. 

- maści koni 

- charakterystyczne cechy wyglądu 

- chody koni 

- warunki niezbędne do życia 

- sposób odżywiania 

- hierarchia w stadzie 

- sposoby komunikowania się 

zwierząt 

- dostrzeganie różnic i podobieństw 

- dostrzeganie związków 

przyczynowo – skutkowych 

- świadomość konieczności 

respektowania zasad zarówno w 

stadzie koni jak i w grupie ludzi 

- świadomość zagrożeń 

pojawiających się w bliskim 

kontakcie ze zwierzętami i podczas 

uprawiania sportów konnych 

- zasady bezpiecznego przebywania 

w bliskości zwierząt 

- posługiwanie się aparatem 

cyfrowym, fotografowanie obiektów 

w ruchu i w spoczynku 

IV. Edukacja 

przyrodnicza. 

 

1)  rozpoznaje  w  swoim  

otoczeniu  popularne  gatunki  

roślin  i  zwierząt,  w  tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunki 

objęte ochroną; 

5)  reaguje stosownym 

zachowaniem w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa, 

zdrowia jego lub innej osoby; 

V. Edukacja 

plastyczna. 

d)  odróżnia cechy 

charakterystyczne i indywidualne 

ludzi w zależności od wieku, płci, 

typu budowy; cechy 

charakterystyczne zwierząt, 

różnice w budowie, kształcie, 

ubarwieniu, sposobach poruszania 

się; 

VII. Edukacja 

informatyczna. 

 

1)  posługuje się komputerem lub 

innym urządzeniem cyfrowym oraz 

urządzeniami zewnętrznymi przy 

wykonywaniu zadania; 

3. Pod kierunkiem instruktora wykonują 

podstawowe prace związane z 

zapewnieniem koniom właściwych 

warunków do życia: ścielenie 

boksów, zadawanie paszy. 

- rozumienie i wykonywanie 

złożonych poleceń 

- zadawanie pytań o niejasne, 

niezrozumiałe szczegóły w 

sytuacja zadaniowych 

 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 
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- poznawanie pojęć związanych z 

opieką nad końmi i pracą z nimi: 

ściółka, mierzwa, pasza, owies, 

siano, słoma, grabie, widły, boks, 

padok 

- ćwiczenie umiejętności pracy 

zespołowej 

- szacowanie ilości zadawanej 

paszy objętościowej, ścielonej 

słomy 

- posługiwanie się prostymi 

narzędziami służącymi do pracy w 

stajni 

- umiejętność pracy zespołowej 

- zachowanie zasad bezpieczeństwa 

przy pracy 

- szacunek dla pracy 

- świadomość obowiązków 

związanych z opieką nad 

zwierzętami 

wypowiedzi; 

2)  formułuje   pytania   

dotyczące   sytuacji   

zadaniowych,   wypowiedzi   

ustnych nauczyciela, uczniów 

lub innych osób z otoczenia; 

III. Edukacja 

społeczna 

1)  identyfikuje  się z grupą 

społeczną, do której należy: 

rodzina, klasa w szkole, drużyna   

sportowa,   społeczność   lokalna,   

naród;   respektuje   normy   i 

reguły postępowania w tych 

grupach 

3) przyjmuje konsekwencje 

swojego uczestnictwa w grupie i 

własnego w niej postępowania w 

odniesieniu do przyjętych norm i 

zasad 

IV. Edukacja 

przyrodnicza. 

1)  rozpoznaje  w  swoim  

otoczeniu  popularne  gatunki  

roślin  i  zwierząt,  w  tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunki 

objęte ochroną; 

5) prowadzi proste hodowle roślin, 

przedstawia zasady opieki nad 

zwierzętami, domowymi, 

hodowlanymi i innymi; 

6)  planuje, wykonuje proste 

obserwacje, doświadczenia i 

eksperymenty dotyczące obiektów 

i zjawisk przyrodniczych, tworzy 
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notatki z obserwacji, wyjaśnia 

istotę obserwowanych zjawisk 

według procesu przyczynowo-

skutkowego i czasowego; 

5)  reaguje stosownym 

zachowaniem w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa, 

zdrowia jego lub innej osoby; 

VI. Edukacja 

techniczna. 

1)  planuje i realizuje własne 

projekty/prace; realizując te 

projekty/prace współdziała w 

grupie; 

2)  wyjaśnia  znaczenie  oraz  

konieczność  zachowania  ładu,  

porządku  i  dobrej organizacji 

miejsca pracy ze względów 

bezpieczeństwa; 

4)  organizuje  pracę,  

wykorzystuje  urządzenia  

techniczne  i  technologie;  zwraca 

uwagę na zdrowie i zachowanie 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 

selekcji informacji, wykonywania 

czynności użytecznych lub 

potrzebnych. 

1)  wyjaśnia    działanie    i   

funkcję    narzędzi    i    urządzeń    

wykorzystywanych w 

gospodarstwie domowym i w 

szkole; 

2)  posługuje  się  bezpiecznie  

prostymi  narzędziami  
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pomiarowymi,  urządzeniami z 

gospodarstwa domowego, a także 

urządzeniami dostępnymi w 

szkole. 

4. Pod kierunkiem instruktora 

wprowadzają konie z pastwiska, do 

przygotowanych przez siebie boksów, 

zachowując zasady bezpieczeństwa w 

kontakcie ze zwierzętami.  

- rozumienie ustnych instrukcji i 

złożonych poleceń 

- zadawanie pytań 

doprecyzowujących w sytuacjach 

zadaniowych 

- kształtowanie umiejętności 

społecznych takich jak: 

zachowanie stosowne do sytuacji, 

cierpliwe czekanie na swoją kolej, 

obserwowanie i naśladowanie 

czynności wykonywanych przez 

innych 

- poznawanie pojęć: kantar, uwiąz 

- poznawanie i stosowanie zasad 

bezpieczeństwa w bezpośrednim 

kontakcie ze zwierzętami 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 

wypowiedzi; 

III. Edukacja 

społeczna 

1)  identyfikuje  się z grupą 

społeczną, do której należy: 

rodzina, klasa w szkole, drużyna   

sportowa,   społeczność   lokalna,   

naród;   respektuje   normy   i 

reguły postępowania w tych 

grupach 

3) przyjmuje konsekwencje 

swojego uczestnictwa w grupie i 

własnego w niej postępowania w 

odniesieniu do przyjętych norm i 

zasad 

IV. Edukacja 

przyrodnicza. 

1)  rozpoznaje  w  swoim  

otoczeniu  popularne  gatunki  

roślin  i  zwierząt,  w  tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunki 

objęte ochroną; 

5) prowadzi proste hodowle roślin, 

przedstawia zasady opieki nad 

zwierzętami, domowymi, 

hodowlanymi i innymi; 

5)  reaguje stosownym 
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zachowaniem w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa, 

zdrowia jego lub innej osoby; 

VI. Edukacja 

techniczna. 

1)  planuje i realizuje własne 

projekty/prace; realizując te 

projekty/prace współdziała w 

grupie; 

2)  wyjaśnia  znaczenie  oraz  

konieczność  zachowania  ładu,  

porządku  i  dobrej organizacji 

miejsca pracy ze względów 

bezpieczeństwa; 

4)  organizuje  pracę,  

wykorzystuje  urządzenia  

techniczne  i  technologie;  zwraca 

uwagę na zdrowie i zachowanie 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 

selekcji informacji, wykonywania 

czynności użytecznych lub 

potrzebnych. 
1)  wyjaśnia    działanie    i   funkcję    

narzędzi    i    urządzeń    

wykorzystywanych w gospodarstwie 

domowym i w szkole; 

2)  posługuje  się  bezpiecznie  

prostymi  narzędziami  

pomiarowymi,  urządzeniami z 

gospodarstwa domowego, a także 

urządzeniami dostępnymi w 

szkole. 

5. Oglądają pokaz pracy z koniem z 

ziemi, ucząc się rozpoznawania 

- słuchanie ze zrozumieniem 

- obserwowanie i wyciąganie 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

1)  słucha z uwagą wypowiedzi 

nauczyciela, innych osób z 
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chodów koni, sposobów 

komunikowania z nimi oraz 

sposobów, w jaki one komunikują się 

z człowiekiem. Uczą się rozpoznawać 

uczucia i nastroje zwierząt.  

wniosków 

- zachowanie stosowne do sytuacji  

- rozpoznawanie i nazywanie 

chodów konia 

- interpretowanie niewerbalnych 

sygnałów wydawanych przez 

człowieka 

- interpretowanie mowy ciała 

zwierzęcia i rozpoznawanie jego 

nastrojów, i emocji 

- przewidywanie ewentualnych 

zagrożeń na podstawie mowy ciała 

i zachowania zwierzęcia 

- kształtowanie wrażliwości na 

uczucia i odczucia zwierząt 

- rozumienie pojęć takich jak 

dominacja, podporządkowanie, 

współpraca 

  

 otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia; okazuje szacunek 

wypowiadającej się osobie; 

5)  słucha  i czeka na swoją 

kolej,  panuje  nad chęcią  nagłego  

wypowiadania  się, szczególnie w 

momencie wskazywania tej 

potrzeby przez drugą osobę. 

IV. Edukacja 

przyrodnicza. 

1)  rozpoznaje  w  swoim  

otoczeniu  popularne  gatunki  

roślin  i  zwierząt,  w  tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunki 

objęte ochroną; 

V. Edukacja 

plastyczna. 

d)  odróżnia cechy 

charakterystyczne i indywidualne 

ludzi w zależności od wieku, płci, 

typu budowy; cechy 

charakterystyczne zwierząt, 

różnice w budowie, kształcie, 

ubarwieniu, sposobach poruszania 

się; 

6. Po skończonym pokazie dzieci pozują 

indywidualnie i grupowo do zdjęcia z 

koniem. 

- kształtowanie umiejętności 

zachowania stosownego do 

sytuacji, cierpliwego czekania na 

swoją kolej 

- obsługa aparatu cyfrowego 

- stosowanie zasad bezpiecznego 

zachowania się w bezpośredniej 

bliskości zwierzęcia 

 

VII. Edukacja 

informatyczna. 

1)  posługuje się komputerem lub 

innym urządzeniem cyfrowym oraz 

urządzeniami zewnętrznymi przy 

wykonywaniu zadania; 
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7. Zwiedzanie siodlarni – zapoznanie z 

podstawowymi elementami sprzętu 

jeździeckiego. 

- poznawanie nowych pojęć: 

siodło, kask, ogłowie, czaprak, 

popręg, palcat itp. 

- umiejętność słuchania ze 

zrozumieniem, porządkowania 

zasłyszanych informacji 

- umiejętność zadawania pytań 

- poznawanie zawodów 

związanych z pracą przy koniach 

- poznawanie sportów konnych 

 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

 

1)  słucha z uwagą wypowiedzi 

nauczyciela, innych osób z 

otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia; okazuje szacunek 

wypowiadającej się osobie; 

5)  słucha  i czeka na swoją 

kolej,  panuje  nad chęcią  nagłego  

wypowiadania  się, szczególnie w 

momencie wskazywania tej 

potrzeby przez drugą osobę. 

2)  formułuje   pytania   

dotyczące   sytuacji   

zadaniowych,   wypowiedzi   

ustnych nauczyciela, uczniów 

lub innych osób z otoczenia; 

8. Przygotowanie dzienniczków projektu    

uczniowie klas pierwszych wykonują w 

dzienniczkach zadania: 

Kolorują portrety koni poznanych w stajni, 

wybierając kolory zgodne z ich maściami; 

Na rysunku przedstawiającym różne 

produkty żywnościowe zaznaczają trzema 

różnymi kolorami te, które spożywają konie, 

ludzie i te, które spożywają zarówno ludzie 

jak i konie; 

Na rysunku przedstawiającym różne 

przedmioty, zaznaczają te, które ilustrują 

poszczególne elementy sprzętu 

jeździeckiego; 

- maści koni 

- chody koni 

- podstawowe zasady hodowli: 

żywienie, warunki niezbędne do 

życia 

- dostrzeganie różnic i podobieństw 

w żywieniu, zachowaniu i 

odczuwaniu ludzi i koni 

- rozumienie odpowiedzialności 

związanej z opieką nad 

zwierzętami 

- umiejętność dostrzegania 

związków przyczynowo - 

IV. Edukacja 

przyrodnicza 

6)  planuje, wykonuje proste 

obserwacje, doświadczenia i 

eksperymenty dotyczące obiektów 

i zjawisk przyrodniczych, tworzy 

notatki z obserwacji, wyjaśnia 

istotę obserwowanych zjawisk 

według procesu przyczynowo-

skutkowego i czasowego; 

V. Edukacja 

plastyczna. 

d)  odróżnia cechy 

charakterystyczne i indywidualne 

ludzi w zależności od wieku, płci, 

typu budowy; cechy 

charakterystyczne zwierząt, 
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Łączą w pary rysunki ludzi i koni 

ukazujących te same stany emocjonalne; 

Spośród narysowanych przedmiotów 

wybierają te, które ilustrują potrzeby 

niezbędne do życia koniom. 

Łączą w pary rysunki przedstawiające 

zegarki z konkretnymi godzinami z 

obrazkami ilustrującymi wykonywaną w tym 

czasie w stajni czynność dotyczącą hodowli 

koni. 

skutkowych  

- umiejętność postrzegania zdarzeń 

w następstwie czasowym 

- rysowanie 

- precyzyjne kolorowanie 

rysunków 

- dobieranie właściwych barw 

- klasyfikowanie i grupowanie 

przedmiotów według określonej 

cechy czy zasady 

- rozpoznawanie i nazywanie 

stanów emocjonalnych 

różnice w budowie, kształcie, 

ubarwieniu, sposobach poruszania 

się; 

1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   (płaskim   i  

okrągłym),   piórem, węglem, 

mazakiem 

Uczniowie klas II - III wykonują w 

dzienniczkach zadania: 

Kolorują portrety koni poznanych w stajni, 

wybierając kolory zgodne z ich maściami. 

Pod rysunkiem wpisują nazwę odpowiedniej 

maści; 

Na rysunku przedstawiającym różne 

produkty żywnościowe zaznaczają trzema 

różnymi kolorami te, które spożywają konie, 

ludzie i te, które spożywają zarówno ludzie 

jak i konie. Wypisują nazwy tych produktów 

w trzech grupach; 

Łączą rysunki przedstawiające poszczególne 

elementy sprzętu jeździeckiego z ich 

nazwami; 

Łączą w pary rysunki ludzi i koni 

ukazujących te same stany emocjonalne. 

Nazywają te stany emocjonalne i podpisują 

rysunki; 

Spośród narysowanych przedmiotów 

- maści koni 

- chody koni 

- podstawowe zasady hodowli: 

żywienie, warunki niezbędne do 

życia 

- dostrzeganie różnic i podobieństw 

w żywieniu, zachowaniu i 

odczuwaniu ludzi i koni 

- rozumienie odpowiedzialności 

związanej z opieką nad 

zwierzętami 

- umiejętność dostrzegania 

związków przyczynowo - 

skutkowych  

- umiejętność postrzegania zdarzeń 

w następstwie czasowym 

- rysowanie 

- dobieranie właściwych barw 

- klasyfikowanie i grupowanie 

przedmiotów według określonej 

IV. Edukacja 

przyrodnicza 

6)  planuje, wykonuje proste 

obserwacje, doświadczenia i 

eksperymenty dotyczące obiektów 

i zjawisk przyrodniczych, tworzy 

notatki z obserwacji, wyjaśnia 

istotę obserwowanych zjawisk 

według procesu przyczynowo-

skutkowego i czasowego; 

V. Edukacja 

plastyczna. 

d)  odróżnia cechy 

charakterystyczne i indywidualne 

ludzi w zależności od wieku, płci, 

typu budowy; cechy 

charakterystyczne zwierząt, 

różnice w budowie, kształcie, 

ubarwieniu, sposobach poruszania 

się; 

1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   (płaskim   i  

okrągłym),   piórem, węglem, 

mazakiem 
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wybierają te, które ilustrują potrzeby 

niezbędne do życia koniom. 

Pod rysunkami zegarów wskazujących 

konkretne godziny wpisują czynności 

wykonywane w tym czasie w stajni, związane 

z hodowlą koni. 

cechy czy zasady 

- sporządzanie podpisów pod 

rysunkami 

- rozpoznawanie i nazywanie 

stanów emocjonalnych 

- zapisywanie wyrazów i zdań z 

pamięci, z zachowaniem zasad 

poprawności ortograficznej i 

interpunkcyjnej 

9. Wykonanie kart do albumu    

Dowolną techniką plastyczną uczniowie 

przedstawiają wybraną scenę z życia koni, 

albo czasu spędzonego w stajni. Nadają 

rysunkowi tytuł (starsi go zapisują). 

- rysowanie 

- ilustrowanie wydarzeń i przeżyć 

- nadawanie tytułu własnej pracy 

plastycznej 

- zachowywanie właściwych 

proporcji 

- dobór barw 

 

V. Edukacja 

plastyczna. 

1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   (płaskim   i  

okrągłym),   piórem, węglem, 

mazakiem 

6)  wykonuje   prace,   modele,   

rekwizyty,   impresje   plastyczne   

potrzebne   do aktywności 

artystycznej i naukowej; 

8)  ilustruje sceny i sytuacje 

(realne i fantastyczne) inspirowane 

wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem 

i muzyką; 

10. Sprawozdanie z projektu    

Podzieleni na grupy uczniowie klas 

pierwszych przygotowują wypowiedzi ustne 

na tematy: 

Koń (charakterystyka zwierzęcia 

uwzględniająca cechy zewnętrzne i 

wewnętrzne) 

Warunki życia koni 

Praca człowieka przy koniach 

- przygotowywanie dłuższej, ustnej 

wypowiedzi na określony temat, 

poprawnej pod względem 

merytorycznym i językowym 

- porządkowanie zdobytych 

informacji 

 

- dokonywanie charakterystyki, 

I. Edukacja 

polonistyczna 

1)  wypowiada  się  płynnie,  

wyraziście,  stosując  adekwatne  

do  sytuacji  techniki języka 

mówionego: pauzy, zmianę 

intonacji, tempa i siły głosu; 

3)  wypowiada  się  w  formie  

uporządkowanej  i  rozwiniętej  

na  tematy  związane z 
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Koń jako przyjaciel człowieka (opisują 

rodzaje aktywności, przy których konie 

współpracują z człowiekiem i wymieniają 

zawody związane z pracą z końmi) 

Ustne wypowiedzi prezentowane wszystkim 

na zakończenie projektu i oceniane przez 

jego uczestników oraz opiekuna. 

opisu sytuacji 

- powtarzanie i wykorzystywanie 

zdobytych informacji  

- umiejętność pracy w grupie 

- umiejętność prezentowania 

wyników swojej pracy 

- umiejętność wyciągania 

wniosków i zdobywania wiedzy z 

wypowiedzi i działań innych osób 

- powtórzenie wiedzy zdobytej 

podczas realizacji projektu 

przeżyciami,   zadaniem,   

sytuacjami   szkolnymi,   

lekturą   czy   wydarzeniem 

kulturalnym; 

5)  układa w formie ustnej 

opowiadanie oraz składa ustne 

sprawozdanie z wykonanej pracy 

III Edukacja 

społeczna 

6)  rozpoznaje i nazywa wybrane 

grupy społeczne, do których nie 

należy, a które wzbudzają   jego   

zainteresowanie,   np.   drużyny   i   

kluby   sportowe,   zespoły 

artystyczne, a także inne 

narodowości 

IV. Edukacja 

przyrodnicza 

1)  przedstawia charakterystykę 

wybranych zajęć i zawodów ludzi 

znanych z miejsca zamieszkania 

oraz zawodów użyteczności 

publicznej: nauczyciel, żołnierz, 

policjant, strażak, lekarz, 

pielęgniarz czy leśnik, a ponadto 

rozumie istotę pracy w służbach 

mundurowych i medycznych; 

Podzieleni na grupy uczniowie klas II - III 

przygotowują wypowiedzi pisemne (około 10 

zdań) na tematy: 

Koń (charakterystyka zwierzęcia 

uwzględniająca cechy zewnętrzne i 

wewnętrzne) 

Warunki życia koni 

Praca człowieka przy koniach 

- przygotowywanie dłuższej (9- 10 

zdań), pisemnej wypowiedzi na 

określony temat, poprawnej pod 

względem merytorycznym i 

językowym 

- pisanie tekstu z zachowaniem 

poprawności ortograficznej i 

interpunkcyjnej 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

 

1)  pisze  odręcznie,   czytelnie,   

płynnie,   zdania  i  tekst  

ciągły,  w  jednej  linii; 

rozmieszcza właściwie tekst 

ciągły na stronie zeszytu, 

sprawdza i poprawia napisany 

tekst; 



 

20 
 

Rodzaje aktywności, przy których konie 

współpracują z człowiekiem, zawody 

związane z pracą przy koniach. 

Pisemne wypowiedzi prezentowane 

wszystkim na zakończenie projektu i 

oceniane przez jego uczestników oraz 

opiekuna. 

- zapisywanie poznanych wyrazów 

ze słuchu, z zachowaniem 

poprawności ortograficznej 

- porządkowanie zdobytych 

informacji 

- dokonywanie charakterystyki, 

opisu sytuacji 

- powtarzanie i wykorzystywanie 

zdobytych informacji  

- umiejętność pracy w grupie 

- umiejętność prezentowania 

wyników swojej pracy 

- umiejętność wyciągania 

wniosków i zdobywania wiedzy z 

wypowiedzi i działań innych osób 

- powtórzenie wiedzy zdobytej 

podczas realizacji projektu 

 

2)  układa  i  zapisuje  

opowiadanie  złożone  z  6–10  

poprawnych  wypowiedzeń w 

ramach zagadnień opracowanych 

podczas zajęć; opisuje np. osobę, 

przedmiot, element świata 

przyrody na podstawie własnych 

obserwacji lub lektury; 

III Edukacja 

społeczna 

6)  rozpoznaje i nazywa wybrane 

grupy społeczne, do których nie 

należy, a które wzbudzają   jego   

zainteresowanie,   np.   drużyny   i   

kluby   sportowe,   zespoły 

artystyczne, a także inne 

narodowości 

IV. Edukacja 

przyrodnicza 

1)  przedstawia charakterystykę 

wybranych zajęć i zawodów ludzi 

znanych z miejsca zamieszkania 

oraz zawodów użyteczności 

publicznej: nauczyciel, żołnierz, 

policjant, strażak, lekarz, 

pielęgniarz czy leśnik, a ponadto 

rozumie istotę pracy w służbach 

mundurowych i medycznych; 

Wykonane przez dzieci zadania w 

dzienniczkach, rysunki, zdjęcia oraz napisane 

teksty mogą posłużyć do przygotowania już 

w klasie papierowego albo multimedialnego 

albumu o koniach. 
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Warunki realizacji projektu: 

Projekt w pierwszej części realizowany jest w stajni i w zależności od warunków pogodowych na zewnątrz, bądź w krytej ujeżdżalni. W drugiej 

części w sali dydaktycznej, z bezpośrednim dostępem do toalety. Możliwy do zrealizowania w każdych warunkach pogodowych (z wyjątkiem 

punktu 4 – w niesprzyjających warunkach pogodowych konie są sprowadzane z pastwiska przez pracowników stajni).  

W ramach pakietu podstawowego zapewniamy: 

- pobyt w przestronnej, bezpiecznej stajni 

- wszystkie akcesoria i narzędzia niezbędne do wykonania praktycznej części projektu 

- opiekę instruktora jeździectwa podczas wykonywania praktycznej części projektu 

- salę dydaktyczną na 30 osób z bezpośrednim dostępem do toalety 

- przygotowane karty i dzienniczki projektu 

- miejsce na zjedzenie przywiezionego ze sobą posiłku 

Uczniowie przywożą ze sobą: 

- kredki, mazaki i inne akcesoria plastyczne, 

Efekty projektu: 

Dzienniczek projektu 

Zdjęcia koni (wersja elektroniczna) 

Zdjęcie każdego dziecka z koniem (wersja elektroniczna) 

Czas realizacji: w zależności od grupy, około 4 – 5 godzin 

Cena pakietu podstawowego:  

Opcje dodatkowe: 
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1. Dokumentacja zdjęciowa poszczególnych faz realizacji projektu (wersja elektroniczna) 

2. Możliwość wykupienia posiłku dla dzieci 

3. Zdjęcie dziecka na koniu 

4. Jazda konna (15 minut oprowadzanki) 

5. Nauka czyszczenia konia 

6. Przejażdżka bryczką 

7. Ognisko z kiełbaskami 
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I etap edukacyjny – klasy I - III 

Temat projektu:  

 

Klasa z klasą – savoir vivre przy stole i nie tylko 

 

Plan prac projektowych Zdobywana wiedza i umiejętności: Realizowane treści kształcenia (szczegółowe cele 

podstawy programowej) 

1. Uczniowie słuchają czytanego głośno 

tekstu o zasadach grzecznego 

zachowania się podczas wizyty i 

przyjęcia. Po jego wysłuchaniu 

wymieniają, co zgodnie z zasadami 

dobrego wychowania należy robić, a 

czego nie wypada będąc na przyjęciu 

w roli gościa i gospodarza. 

- obowiązki i zasady dobrego 

wychowania gościa 

- obowiązki i zasady dobrego 

wychowania gospodarza 

- kolejność i sposób serwowania 

potraw na przyjęciu 

- zasady usadzania gości przy stole 

- zasady kulturalnego spożywania 

posiłku 

- zasady prowadzenia rozmowy przy 

stole 

- kształtowanie świadomości, że 

zachowanie powinno być adekwatne 

do sytuacji, w której człowiek się 

zajmuje 

- kształtowanie świadomości istnienia 

zasad obowiązujących w określonej 

grupie czy określonych 

okolicznościach 

- kształtowanie umiejętności 

respektowania zasad 

- ćwiczenie umiejętności słuchania ze 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

1)  słucha z uwagą wypowiedzi 

nauczyciela, innych osób z 

otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia; okazuje szacunek 

wypowiadającej się osobie; 

3)  słucha z uwagą lektur i 

innych tekstów czytanych przez 

nauczyciela, uczniów i inne 

osoby; 

5)  słucha  i czeka na swoją 

kolej,  panuje  nad chęcią  

nagłego  wypowiadania  się, 

szczególnie w momencie 

wskazywania tej potrzeby 

przez drugą osobę 

1)  wypowiada  się  płynnie,  

wyraziście,  stosując  adekwatne  

do  sytuacji  techniki języka 

mówionego: pauzy, zmianę 
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zrozumieniem tekstu czytanego przez 

nauczyciela 

- zadawanie pytań i formułowanie 

odpowiedzi związanych z poznanym 

tekstem 

- poznawanie i respektowanie zasad 

obowiązujących przy prowadzeniu 

dyskusji 

- kształtowanie umiejętności 

syntezowania wiedzy 

- kształtowanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat 

intonacji, tempa i siły głosu; 

XIII. Etyka. 9)  określa,  co jest dobre,  a co 

jest złe, w otaczającym  go 

świecie  i w świecie 

poznawanych tekstów oraz 

podaje uzasadnienie swojego 

zdania; 

7)  odkrywa, że współtworzy 

różne wspólnoty osób, np. 

rodzinę, klasę, państwo; 

5)  naśladuje i przyjmuje jako 

własne zachowania dobre na 

podstawie doświadczeń ze 

świata realnego  oraz 

przykładów  płynących  z 

tekstów  literackich,  filmów i 

innych źródeł; 

6)  przestrzega zasad 

obowiązujących we wspólnocie 

osób, której jest członkiem. 

2. Pod kierunkiem instruktora uczniowie 

uczą się rozpoznawania rodzajów 

sztućców, oraz elementów zastawy 

stołowej i ich przeznaczenia.  

- rozpoznawanie naczyń stołowych i 

sztućców, prawidłowe ich nazywanie 

- rozpoznawanie przeznaczenia 

naczyń i sztućców 

- doskonalenie umiejętności 

wykonywanie poleceń i instrukcji 

- rozpoznawanie i klasyfikowanie 

przedmiotów według wskazanych 

przez instruktora cech 

 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

1)  słucha z uwagą wypowiedzi 

nauczyciela, innych osób z 

otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia; okazuje szacunek 

wypowiadającej się osobie; 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 
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wypowiedzi; 

2)  formułuje   pytania   dotyczące   

sytuacji   zadaniowych,   

wypowiedzi   ustnych 

nauczyciela, uczniów lub innych 

osób z otoczenia; 

II. Edukacja 

matematyczna. 

1)  określa   i   prezentuje   

wzajemne   położenie   

przedmiotów   na   płaszczyźnie 

i w przestrzeni;  określa  i  

prezentuje  kierunek  ruchu  

przedmiotów  oraz  osób; określa 

położenie przedmiotu na 

prawo/na lewo od osoby 

widzianej z przodu (także 

przedstawionej na fotografii czy 

obrazku); 

3. Pod kierunkiem instruktora uczestnicy 

projektu nakrywają do stołu, 

zachowując zasady poprawnego 

ułożenia naczyń i sztućców oraz 

zasady estetyki. 

- nauka prawidłowego ułożenia ich na 

stole 

- znaczenie higieny i estetyki podczas 

spożywania posiłków i ich 

przygotowywania 

- ćwiczenie umiejętności orientacji w 

przestrzeni, określania stosunków 

przestrzennych pomiędzy 

przedmiotami (wyżej, niżej, po 

prawej, po lewej, itp.) 

- dostrzeganie walorów estetycznych 

najbliższego otoczenia 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 

wypowiedzi; 

2)  formułuje   pytania   dotyczące   

sytuacji   zadaniowych,   

wypowiedzi   ustnych 

nauczyciela, uczniów lub innych 

osób z otoczenia; 

II. Edukacja 

matematyczna. 

1)  określa   i   prezentuje   

wzajemne   położenie   

przedmiotów   na   płaszczyźnie 

i w przestrzeni;  określa  i  
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prezentuje  kierunek  ruchu  

przedmiotów  oraz  osób; określa 

położenie przedmiotu na 

prawo/na lewo od osoby 

widzianej z przodu (także 

przedstawionej na fotografii czy 

obrazku); 

4. Uczestnicy projektu wykonują 

dekoracyjne wizytówki ze swoim 

imieniem, do umieszczenia obok 

nakryć i ustawiają je we właściwych 

miejscach, stosując zasady usadzania 

gości przy stole. 

- poprawne pod względem 

ortograficznym zapisywanie imion i 

nazwisk 

- estetyczne zdobienie  

- ćwiczenie zdolności manualnych 

takich jak składanie, klejenie, 

rysowanie 

- kształtowanie umiejętności 

projektowania 

 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 

wypowiedzi; 

2)  formułuje   pytania   dotyczące   

sytuacji   zadaniowych,   

wypowiedzi   ustnych 

nauczyciela, uczniów lub innych 

osób z otoczenia; 

V. Edukacja 

plastyczna. 

1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   (płaskim   

i  okrągłym),   piórem, węglem, 

mazakiem; 

3) wydziera, wycina, składa, 

przylepia, wykorzystując gazetę, 

papier kolorowy, makulaturę, 

karton, ścinki tekstylne itp.; 

VI. Edukacja 

techniczna. 

4)  wykonuje   

przedmiot/model/pracę   według   

własnego   planu   i   

opracowanego sposobu działania. 

5. Uczniowie wykonują zdjęcia 

nakrytego stołu z perspektywy i 

- umiejętność posługiwania się 

aparatem cyfrowym 

VII. Edukacja 

informatyczna. 

1)  posługuje się komputerem lub 

innym urządzeniem cyfrowym 
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zbliżenia. 

Wykonane przez dzieci zdjęcia 

powinny być wykorzystane podczas 

zajęć w szkole do stworzenia albumu 

multimedialnego. 

- umiejętność fotografowania planów 

ogólnych i zbliżeń 

 

oraz urządzeniami zewnętrznymi 

przy wykonywaniu zadania; 

6. Praca w grupach: jedna grupa dzieci 

odgrywa scenę przyjęcia od momentu 

powitania do zakończenia posiłku, 

przy czym część uczniów prezentuje 

zachowania zgodne, a część 

niezgodne z zasadami dobrego 

wychowania. Zadaniem drugiej grupy 

dzieci jest ocena zachowania 

odgrywających scenkę poprzez 

przyznanie każdemu kartek tak/nie 

oceniających konkretne zachowanie 

oraz kartek z punktacją 0-5 za 

zachowanie podczas całego przyjęcia. 

Grupa uzasadnia swoje oceny. Po 

wykonaniu ćwiczenia następuje 

zamiana ról i grupa oceniająca staje 

się odgrywającą. 

- odgrywanie sen według określonego, 

ogólnego scenariusza 

- improwizowanie 

- posługiwanie się słowem, mimiką 

gestem dla uzyskania określonego 

efektu 

- naśladowanie zachowań innych 

- wzorowanie się na pozytywnych 

przykładach opisanych w tekście 

- wypowiadanie się i prowadzenie 

rozmowy z zastosowaniem 

prawidłowej fonetyki i intonacji 

- umiejętność dokonania oceny 

obserwowanego zachowania w 

kategoriach: dobre/złe, 

pożądane/niepożądane 

- umiejętność uzasadnienia własnej 

oceny 

- formułowanie argumentów 

- respektowanie zasad 

obowiązujących w określonej grupie 

czy określonych okolicznościach 

- umiejętność pracy zespołowej 

 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 

wypowiedzi; 

5)  słucha  i czeka na swoją 

kolej,  panuje  nad chęcią  

nagłego  wypowiadania  się, 

szczególnie w momencie 

wskazywania tej potrzeby przez 

drugą osobę 

1)  wypowiada  się  płynnie,  

wyraziście,  stosując  adekwatne  

do  sytuacji  techniki języka 

mówionego: pauzy, zmianę 

intonacji, tempa i siły głosu; 

3)  wypowiada  się  w  formie  

uporządkowanej  i  rozwiniętej  

na  tematy  związane z 

przeżyciami,   zadaniem,   

sytuacjami   szkolnymi,   lekturą   

czy   wydarzeniem kulturalnym; 

7)  dobiera   stosowną   formę   

komunikacji   werbalnej   i   

własnego   zachowania, 

wyrażającą empatię i szacunek 
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do rozmówcy; 

III. Edukacja 

społeczna. 
1)  identyfikuje  się z grupą 

społeczną, do której należy: 

rodzina, klasa w szkole, 

drużyna   sportowa,   

społeczność   lokalna,   naród;   

respektuje   normy   i reguły 

postępowania w tych grupach; 

4)  ocenia swoje postępowanie i 

innych osób, odnosząc się do 

poznanych wartości, takich jak: 

godność, honor, sprawiedliwość, 

obowiązkowość, 

odpowiedzialność, przyjaźń, 

życzliwość, umiar, 

powściągliwość, pomoc, 

zadośćuczynienie, przepraszanie, 

uznanie, uczciwość, wdzięczność 

oraz inne, respektowane przez 

środowisko szkolne; 

XIII. Etyka. 9)  określa,  co jest dobre,  a co 

jest złe, w otaczającym  go 

świecie  i w świecie 

poznawanych tekstów oraz 

podaje uzasadnienie swojego 

zdania; 

7)  odkrywa, że współtworzy 

różne wspólnoty osób, np. 

rodzinę, klasę, państwo; 

5) naśladuje i przyjmuje jako 

własne zachowania dobre na 
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podstawie doświadczeń ze 

świata realnego  oraz 

przykładów  płynących  z 

tekstów  literackich,  filmów i 

innych źródeł; 

6)  przestrzega zasad 

obowiązujących we wspólnocie 

osób, której jest członkiem. 

7. Podsumowanie projektu: uczniowie 

tworzą „kodeks dobrego 

wychowania” 

   

Uczniowie klasy pierwszej spośród obrazków 

ilustrujących dobre i złe zachowania na 

przyjęciu wybierają te pierwsze, kolorują je, 

układają we właściwej kolejności (zgodnie z 

przebiegiem przyjęcia) i spinają w 

książeczkę. W formie ustnej przedstawiają na 

podstawie wykonanych rysunków kodeks 

dobrego zachowania przy stole. 

- wykonywanie złożonych poleceń 

- rysowanie i kolorowanie precyzyjne 

- świadomość barw i ich 

odpowiedniego doboru 

- kształtowanie umiejętności 

manualnych (trwałe lub rozłączne 

połączenie przedmiotów) 

- umiejętność formułowania 

poprawnej pod względem 

merytorycznym i językowym, 

dłuższej wypowiedzi ustnej 

- układanie obrazków według 

następstwa czasowego, tworzenie 

historyjki obrazkowej 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 

wypowiedzi; 

1)  wypowiada  się  płynnie,  

wyraziście,  stosując  adekwatne  

do  sytuacji  techniki języka 

mówionego: pauzy, zmianę 

intonacji, tempa i siły głosu; 

3)  wypowiada  się  w  formie  

uporządkowanej  i  rozwiniętej  

na  tematy  związane z 

przeżyciami,   zadaniem,   

sytuacjami   szkolnymi,   lekturą   

czy   wydarzeniem kulturalnym; 

V. Edukacja 

plastyczna. 

1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   (płaskim   

i  okrągłym),   piórem, węglem, 

mazakiem; 
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3) wydziera, wycina, składa, 

przylepia, wykorzystując gazetę, 

papier kolorowy, makulaturę, 

karton, ścinki tekstylne itp.; 

VI. Edukacja 

techniczna. 

2)  wykonuje 

przedmioty użytkowe, 

w tym dekoracyjne i 

modele techniczne: 

a)  z  zastosowaniem  

połączeń  nierozłącznych:  

sklejanie  klejem,  wiązanie, 

szycie lub zszywanie 

zszywkami, sklejanie taśmą 

itp., 

b)  używając połączeń 

rozłącznych: spinanie spinaczami 

biurowymi, wiązanie sznurkiem 

lub wstążką ozdobną, 

VII. Edukacja 

informatyczna. 

1)  układa w logicznym 

porządku: obrazki, teksty, 

polecenia (instrukcje) składające 

się m.in. na codzienne czynności 

Uczniowie klas II - III tworzą w punktach 

„kodeks” pożądanych zachowań, spośród 

obrazków ilustrujących dobre i złe 

zachowania na przyjęciu wybierają te 

pierwsze, kolorują je, układają we właściwej 

kolejności (zgodnie z przebiegiem przyjęcia) 

i spinają w książeczkę. 

- wykonywanie złożonych poleceń 

- rysowanie i kolorowanie precyzyjne 

- świadomość barw i ich 

odpowiedniego doboru 

- kształtowanie umiejętności 

manualnych (trwałe lub rozłączne 

połączenie przedmiotów) 

- umiejętność formułowania 

poprawnej pod względem 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności 

zrozumienia słuchanej 

wypowiedzi; 

4)  pisze z pamięci i ze słuchu; 

przestrzega poprawności 

ortograficznej w wyrazach 
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merytorycznym i językowym, 

wypowiedzi pisemnej w punktach, 

uwzględniających następstwo w 

czasie 

- układanie obrazków według 

następstwa czasowego, tworzenie 

historyjki obrazkowej 

poznanych i opracowanych 

podczas zajęć; 

9) układa i zapisuje zdarzenia 

we właściwej kolejności, 

układa i zapisuje plan 

wypowiedzi. 

V. Edukacja 

plastyczna. 

1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   (płaskim   

i  okrągłym),   piórem, węglem, 

mazakiem; 

VI. Edukacja 

techniczna. 

2)  wykonuje 

przedmioty użytkowe, 

w tym dekoracyjne i 

modele techniczne: 

a)  z  zastosowaniem  

połączeń  nierozłącznych:  

sklejanie  klejem,  wiązanie, 

szycie lub zszywanie 

zszywkami, sklejanie taśmą 

itp., 

b)  używając połączeń 

rozłącznych: spinanie spinaczami 

biurowymi, wiązanie sznurkiem 

lub wstążką ozdobną, 

VII. Edukacja 

informatyczna. 

1)  układa w logicznym 

porządku: obrazki, teksty, 

polecenia (instrukcje) składające 

się m.in. na codzienne czynności 
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Warunki realizacji projektu: 

Projekt w całości realizowany jest w sali dydaktycznej, z bezpośrednim dostępem do toalety. Możliwy do zrealizowania w każdych warunkach 

pogodowych. 

W ramach pakietu podstawowego zapewniamy: 

- wszystkie naczynia stołowe i akcesoria niezbędne do wykonania praktycznej części projektu 

- opiekę pracownika kuchni podczas wykonywania praktycznej części projektu 

- salę dydaktyczną na 30 osób z bezpośrednim dostępem do toalety 

- miejsce na zjedzenie przywiezionego ze sobą posiłku 

Uczniowie przywożą ze sobą: 

- kredki, mazaki i inne akcesoria plastyczne, 

Efekty projektu: 

Kodeks zachowania się przy stole 

Czas realizacji: 

Cena pakietu podstawowego:  

Opcje dodatkowe: 

1. Dokumentacja zdjęciowa poszczególnych faz realizacji projektu 

2. Zebranie darów lasu i wykonanie z nich dekoracji na stół (opcja możliwa w sprzyjających warunkach pogodowych), w złych warunkach 

pogodowych dekoracje można wykonać z przedmiotów powierzonych (serwetki, obrusy, ozdoby) 

3. Samodzielne przygotowanie przez uczniów przystawki lub deseru 

4. Uroczysty obiad, składający się z czterech dań, spożywany przy nakrytym przez dzieci stole, podczas odgrywania sceny przyjęcia 

5. Możliwość wykupienia posiłku 

6. Zwiedzanie stajni 

7. Przejażdżka konna 
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8. Przejażdżka bryczką 

9. Zdjęcie z koniem 

10. Ognisko z kiełbaskami 
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I etap edukacyjny – klasy I - III 

Temat projektu:  

Z przyrodą za pan brat 

 

Plan prac projektowych Zdobywana wiedza i umiejętności: Realizowane treści kształcenia (szczegółowe cele podstawy 

programowej) 

1. Wycieczka z mapą i 

kompasem 

Każdy z uczestników projektu 

otrzymuje wydrukowaną mapę 

fragmentu okolicy, zabiera ze sobą 

kolorowe kredki lub flamastry, 

może również zabrać telefon z 

możliwością robienia zdjęć lub 

aparat fotograficzny. Przewodnik 

grupy zabiera mapę, kompas i 

aparat cyfrowy.  

Wycieczka zatrzymuje się w 

ustalonych przez przewodnika 

miejscach, w których uczniowie: 

przy pomocy kompasu orientują 

mapę i zaznaczają na niej miejsce, 

w którym się znajdują oraz 

dokonują obserwacji 

przyrodniczych i topograficznych. 

Każde miejsce jest fotografowane 

przez dzieci (plan z perspektywy i 

uchwytywanie szczegółów). W 

- posługiwanie się mapą i 

kompasem 

- rozpoznawanie w terenie miejsc 

oznaczonych na mapie 

- rozpoznawanie stron świata 

- określanie wzajemnego położenia 

przedmiotów względem siebie i 

względem patrzącego 

- rozpoznawanie gatunków roślin i 

zwierząt 

- szacunek do przyrody 

- zasady bezpiecznego zachowania 

się podczas wycieczki 

- dostosowanie ubioru do 

warunków pogodowych 

- umiejętność słuchania, i 

wykonywania poleceń,  

- umiejętność zadawania pytań w 

sytuacjach zadaniowych 

- umiejętność pracy zespołowej i 

indywidualnej 

- umiejętność wykorzystania 

II. Edukacja 

matematyczna. 

1)  określa   i   prezentuje   wzajemne   

położenie   przedmiotów   na   płaszczyźnie 

i w przestrzeni;  określa  i  prezentuje  

kierunek  ruchu  przedmiotów  oraz  osób; 

określa położenie przedmiotu na prawo/na 

lewo od osoby widzianej z przodu (także 

przedstawionej na fotografii czy obrazku); 

2) porównuje przedmioty pod względem 

wyróżnionej cechy wielkościowej, np. 

długości czy masy; dokonuje klasyfikacji 

przedmiotów; 

3)  posługuje się pojęciami: pion, poziom, 

skos. 

IV. Edukacja 

przyrodnicza. 

8)  ubiera się odpowiednio do stanu pogody, 

poszukuje informacji na temat pogody, 

wykorzystując np. internet; 

7)  chroni  przyrodę,   wskazuje  wybrane  

miejsca  ochrony  przyrody  oraz  parki 

narodowe, pomniki przyrody w najbliższym 

otoczeniu – miejscowości, regionie 

III. Edukacja 1)  identyfikuje  się z grupą społeczną, do 
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każdym z miejsc dzieci zbierają 

owoce lasu, liście, fragmenty 

gałęzi itp., w zależności od pory 

roku. 

Wycieczka zatrzymuje się również 

w miejscach wskazanych przez 

dzieci, w których zauważyły rzeczy 

warte udokumentowania np. 

rośliny, ślady pozostawione przez 

zwierzęta itp. 

zdobytej wcześniej wiedzy  społeczna. której należy: rodzina, klasa w szkole, 

drużyna   sportowa,   społeczność   lokalna,   

naród;   respektuje   normy   i reguły 

postępowania w tych grupach; 

3) przyjmuje konsekwencje swojego 

uczestnictwa w grupie i własnego w niej 

postępowania w odniesieniu do przyjętych 

norm i zasad; 

10) wykorzystuje pracę zespołową w 

procesie uczenia się, w tym przyjmując 

rolę lidera zespołu i komunikuje się za 

pomocą nowych technologii. 

I. Edukacja 

polonistyczna 

1)  słucha z uwagą wypowiedzi 

nauczyciela, innych osób z otoczenia, w 

różnych sytuacjach życiowych, 

wymagających komunikacji i 

wzajemnego zrozumienia; okazuje 

szacunek wypowiadającej się osobie; 

2)  wykonuje zadanie według usłyszanej 

instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności zrozumienia 

słuchanej wypowiedzi; 

5)  słucha  i czeka na swoją kolej,  panuje  

nad chęcią  nagłego  wypowiadania  się, 

szczególnie w momencie wskazywania tej 

potrzeby przez drugą osobę 

1)  wypowiada  się  płynnie,  wyraziście,  

stosując  adekwatne  do  sytuacji  techniki 

języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, 

tempa i siły głosu; 

2)  formułuje   pytania   dotyczące   sytuacji   
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zadaniowych,   wypowiedzi   ustnych 

nauczyciela, uczniów lub innych osób z 

otoczenia; 

2. Obserwacje dokonywane 

podczas wycieczki: 

a) rozpoznawanie stron świata na 

podstawie kompasu oraz 

elementów przyrody takich jak 

położenie słońca, mech i 

porosty na drzewach, 

ukształtowanie koron drzew, 

cienie drzew i postaci. 

 

b) obserwacja nurtu rzeki 

 

c) obserwacja śladów i tropów 

pozostawionych przez 

zwierzęta 

 

d) obserwacje botaniczne 

 

e) obserwacje zoologiczne 

 

f) obserwacje naturalnego 

ukształtowania terenu 

 

g) obserwacja poszczególnych 

elementów ekosystemu (las, 

łąka, rzeka, jezioro) 

 

 

h) obserwacja zmian w 

- wskazuje strony świata przy 

wykorzystaniu kompasu 

- wskazuje strony świata bez 

wykorzystania kompasu, na 

podstawie obserwacji przyrody 

(cienie drzew i ludzi, położenie 

słońca, mech na drzewach, kształt 

koron drzew) 

- określa kierunek, z którego 

przyszedł i w jakim się porusza 

- określa kierunek, z którego wieje 

wiatr 

- przy pomocy patyka określają 

kierunek nurtu  

- wskazują prawy i lewy brzeg 

rzeki 

- wskazują elementy fauny i flory 

charakterystyczne dla ekosystemu 

rzecznego 

- poznaje pojęcia: nurt, prąd, wir, 

bród 

- poznaje pojęcia: ślady i tropy i 

różnice między nimi 

- rozpoznaje tropy zwierząt leśnych 

- rozpoznaje ślady bytowania 

zwierząt takie jak: wydeptane 

przez nie ścieżki w lesie, ślady 

buchtowania dzików, ślady na 

drzewach pozostawione przez 

IV. Edukacja 

przyrodnicza. 

1)  rozpoznaje  w  swoim  otoczeniu  

popularne  gatunki  roślin  i  zwierząt,  w  

tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki 

objęte ochroną; 

2)  rozpoznaje  i  wyróżnia  cechy  

ekosystemów,  takich  jak:  łąka,  jezioro,  

rzeka, morze, pole, staw, las, las 

gospodarczy; określa składowe i funkcje 

ekosystemu na wybranym  przykładzie,  np.  

las,  warstwy  lasu,  polany,  torfowiska,  

martwe drzewo w lesie; 

1)  określa położenie i warunki naturalne 

swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje 

charakterystyczne formy terenu, składniki 

przyrody, charakterystyczne miejsca, np. 

miejsca pamięci narodowej, najważniejsze 

zakłady pracy, w tym ważniejsze 

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, 

interesujące zabytki, pomniki, tereny 

rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki 

narodowe; 

3)  czyta proste plany, wskazuje kierunki 

główne na mapie, odczytuje podstawowe 

znaki kartograficzne map, z których korzysta; 

6)  wyznacza  kierunki  główne  w  terenie  

na  podstawie  cienia,  określa,  z  którego 

kierunku wieje wiatr, rozpoznaje 

charakterystyczne rodzaje opadów; 

6)  planuje, wykonuje proste obserwacje, 
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ukształtowaniu terenu 

wprowadzonych przez 

człowieka 

 

i) obserwacja miejsc związanych 

z historią miejscowości i 

regionu 

 

j) rozpoznawanie w naturze 

charakterystycznych miejsc 

oznaczonych na mapie 

 

bobry 

- rozpoznaje i odnajduje w lesie 

różne miejsca zamieszkania 

zwierząt: gniazda, dziuple, nory, 

określa, które zwierzęta je 

zamieszkują 

- nasłuchuje odgłosów zwierząt 

leśnych i uczy się je rozpoznawać 

- rozpoznaje popularne gatunki 

drzew, krzewów i roślin 

- wskazuje ich podstawowe 

warunki życia takie jak: 

wilgotność, natężenie światła, 

bliskość rzeki lub jeziora 

- rozpoznaje podstawowe rośliny 

jadalne i trujące 

- poznaje faunę i florę typową dla 

okolicy 

- rozpoznaje ekosystemy: las, łąka, 

jezioro, rzeka i wymienia ich cechy 

charakterystyczne, wskazując w 

naturze te, możliwe do 

zaobserwowania 

- rozpoznaje sposób oznaczania na 

mapie ukształtowania terenu  

- wskazuje oznaczone na mapie 

wzniesienia 

- poznaje miejsca związane z 

historią miejscowości: cmentarz w 

lesie, strzelnica, rowy 

przeciwczołgowe, dąb 

plebiscytowy, najstarsze 

doświadczenia i eksperymenty dotyczące 

obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy 

notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę 

obserwowanych zjawisk według procesu 

przyczynowo-skutkowego i czasowego; 

11) ma świadomość istnienia zagrożeń ze 

środowiska naturalnego, np. nagła zmiana 

pogody, huragan,  ulewne deszcze,  burza, 

susza oraz  ich następstwa:  powódź, pożar, 

piorun; określa odpowiednie sposoby 

zachowania się człowieka w takich 

sytuacjach; 

II. Edukacja 

matematyczna. 
1)  określa   i   prezentuje   wzajemne   

położenie   przedmiotów   na   

płaszczyźnie i w przestrzeni;  określa  i  

prezentuje  kierunek  ruchu  przedmiotów  

oraz  osób; określa położenie przedmiotu 

na prawo/na lewo od osoby widzianej z 

przodu (także przedstawionej na fotografii 

czy obrazku); 

2) porównuje przedmioty pod względem 

wyróżnionej cechy wielkościowej, np. 

długości czy masy; dokonuje klasyfikacji 

przedmiotów; 

3)  posługuje się pojęciami: pion, poziom, 

skos. 

4)  dostrzega symetrię w środowisku 

przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych 

wytworach człowieka obecnych w otoczeniu 

dziecka. 
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zabudowania we wsi 

- odróżnia naturalne ukształtowanie 

terenu od zmian wprowadzonych 

przez człowieka 

- poznaje historię miejscowości i 

regionu 

1)  klasyfikuje  obiekty  i  różne  

elementy  środowiska  społeczno-

przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione 

cechy; dostrzega rytm w środowisku 

przyrodniczym, sztuce  użytkowej  i  

innych  wytworach  człowieka,  obecnych  

w  środowisku dziecka; 

III. Edukacja 

społeczna. 

7)  opowiada ciekawostki historyczne 

dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich 

postaci fikcyjne i realne; 

3. Po powrocie z wycieczki 

uczniowie wykonują mapę 

okolicy: 

- łączą zaznaczone podczas drogi 

punkty wyrysowując pokonaną 

trasę 

- w miejscach oznaczonych jako 

etapy wycieczki uczniowie rysują 

zaobserwowane tam zjawiska 

przyrodnicze, charakterystyczne 

elementy terenu, dowody 

działalności człowieka albo ślady 

historii 

- na mapę naklejają również 

przyniesione z lasy owoce, 

nasiona, liście itp. 

- nazywają te miejsca (jeśli nie 

mają one nazw geograficznych, 

bądź nazw lokalnych używanych 

przez mieszkańców) i wpisuje te 

nazwy na mapę 

- oznacza na mapie strony świata 

- rozpoznaje na niej drogi, które 

przebył  

- nazywa miejsca na podstawie 

jakiejś wyróżniającej je cechy 

- rysuje, klei, pisze, zachowując 

odpowiednie proporcje 

 

I. Edukacja 

polonistyczna 
8)  stosuje poprawną wielkość liter w 

zapisie tytułów utworów, książek, 

poznanych nazw geograficznych, imion i 

nazwisk; 

 

V. Edukacja 

plastyczna. 

1)  rysuje  kredką,   kredą,   ołówkiem,   

patykiem   (płaskim   i  okrągłym),   piórem, 

węglem, mazakiem; 

8)  ilustruje sceny i sytuacje (realne i 

fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, 

baśnią, opowiadaniem i muzyką; korzysta z 

narzędzi multimedialnych; 
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- jeśli miejsca posiadają nazwy 

geograficzne bądź lokalne, wpisują 

te nazwy  

4. Każdy z uczniów wybiera 

spośród odwiedzonych 

miejsc dwa – jedno 

związane z zaobserwowaną 

ciekawostką przyrodniczą, 

drugie związane z obecną 

bądź przeszłą działalnością 

człowieka  

   

Uczniowie klas pierwszych 

przygotowują ustne opowiadanie  

charakteryzujące wybrane miejsca 

(6-10 zdań o każdym). Swoją 

wypowiedź prezentują publicznie, 

ilustrując ją zrobionymi podczas 

wycieczki zdjęciami. 

- obsługuje rzutnik i komputer 

- tworzy dłuższą wypowiedź ustną 

poprawną pod względem 

językowym i merytorycznym 

- dobiera sposób komunikacji, 

intonację, tak, aby zainteresować 

słuchających 

- porządkuje zdobytą wiedzę 

I. Edukacja 

polonistyczna 

1)  wypowiada  się  płynnie,  wyraziście,  

stosując  adekwatne  do  sytuacji  techniki 

języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, 

tempa i siły głosu; 

3)  wypowiada  się  w  formie  

uporządkowanej  i  rozwiniętej  na  tematy  

związane z przeżyciami,   zadaniem,   

sytuacjami   szkolnymi,   lekturą   czy   

wydarzeniem kulturalnym; 

5)  układa w formie ustnej opowiadanie oraz 

składa ustne sprawozdanie z wykonanej 

pracy; 

4) porządkuje  swoją  wypowiedź,  poprawia  

w  niej  błędy,  omawia  treść przeczytanych 

tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł 

obrazom, a także fragmentom tekstów; 

VII. Edukacja 

informatyczna. 
1)  posługuje się komputerem lub innym 

urządzeniem cyfrowym oraz 

urządzeniami zewnętrznymi przy 

wykonywaniu zadania; 
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Uczniowie klas II - III 

przygotowują pisemne 

opowiadanie  charakteryzujące 

wybrane miejsca (9-10 zdań o 

każdym). Swoją wypowiedź 

prezentują publicznie, ilustrując ją 

zrobionymi podczas wycieczki 

zdjęciami. 

- obsługuje rzutnik i komputer 

- tworzy dłuższą wypowiedź 

pisemną poprawną pod względem 

językowym i merytorycznym 

- pisze poprawnie ortograficznie i 

interpunkcyjnie 

- zapisuje tekst ciągły trzymając się 

wyrysowanych na papierze linii 

- dobiera sposób komunikacji, 

intonację, tak, aby zainteresować 

słuchających 

- porządkuje zdobytą wiedzę 

I. Edukacja 

polonistyczna 
1)  pisze  odręcznie,   czytelnie,   płynnie,   

zdania  i  tekst  ciągły,  w  jednej  linii; 

rozmieszcza właściwie tekst ciągły na 

stronie zeszytu, sprawdza i poprawia 

napisany tekst; 

 

2)  układa  i  zapisuje  opowiadanie  

złożone  z  6–10  poprawnych  

wypowiedzeń w ramach zagadnień 

opracowanych podczas zajęć; opisuje np. 

osobę, przedmiot, element świata przyrody 

na podstawie własnych obserwacji lub 

lektury; 

4)  pisze z pamięci i ze słuchu; 

przestrzega poprawności ortograficznej w 

wyrazach poznanych i opracowanych 

podczas zajęć; 

 5)  stosuje  poprawnie  znaki  interpunkcyjne  

na  końcu  zdania  i  przecinki  przy 

wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej 

stosowane skróty, w tym skróty 

matematyczne; 

VII. Edukacja 

informatyczna. 
1)  posługuje się komputerem lub innym 

urządzeniem cyfrowym oraz 

urządzeniami zewnętrznymi przy 

wykonywaniu zadania; 

5. Wykonanie albumu 

multimedialnego 

Część projektu wykonywana 

w szkole, po powrocie z 

- obsługuje proste aplikacje 

komputerowe 

- zapisuje pliki we wskazanym 

miejscu 

VII. Edukacja 

informatyczna 

1)  posługuje się komputerem lub innym 

urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami 

zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; 

3)  korzysta z udostępnionych mu stron i 
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wycieczki - obsługuje skaner 

 

zasobów internetowych. 

4)  odszukuje  w różnych  dostępnych  

zasobach,  w tym internetowych,  

informacje dotyczące   środowiska   

przyrodniczego,   potrzebne   do   

wykonania   zadania, ćwiczenia; 

 

Warunki realizacji projektu: 

Projekt sezonowy, realizowany w okresach wiosna – jesień, w pierwszej części realizowany na zewnątrz, więc jego realizacja uzależniona jest 

od warunków pogodowych. 

W ramach pakietu podstawowego zapewniamy: 

- mapy, kompas, aparat fotograficzny, komputer i rzutnik 

- przewodnika podczas wycieczki po okolicy 

- salę dydaktyczną na 30 osób z bezpośrednim dostępem do toalety 

- miejsce na zjedzenie przywiezionego ze sobą posiłku 

Uczniowie przywożą ze sobą: 

- kredki, mazaki i inne akcesoria plastyczne, 

Efekty projektu: 

Sporządzona przez uczniów mapa 

Zdjęcia odwiedzonych miejsc 

Opisy miejsc wykonane przez uczniów 

Album multimedialny wykonany w szkole ze zdjęć zrobionych podczas realizacji projektu 
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Czas realizacji: 

Cena pakietu podstawowego:  

Opcje dodatkowe: 

1. Dokumentacja zdjęciowa poszczególnych faz realizacji projektu 

2. Możliwość wykupienia posiłku dla dzieci 

3. Zwiedzanie stajni 

4. Przejażdżka konna 

5. Przejażdżka bryczką 

6. Ognisko z kiełbaskami 
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Polskie i regionalne tradycje i obrzędy świąteczne 

Plan prac projektowych Zdobywana wiedza i umiejętności: Realizowane treści kształcenia (szczegółowe cele 

podstawy programowej) 

1. Przygotowanie do realizacji projektu 

(etap pracy projektowej realizowany 

w szkole oraz w ramach zadań 

domowych). Uczniowie zdobywają i 

przygotowują informacje potrzebne 

do zrealizowania tematu pracy 

projektowej. 

   

Jakie święta obchodzimy w pierwszej 

połowie roku?  

- Nowy Rok 

- Trzech Króli 

- Pierwszy dzień wiosny 

- Niedziela Palmowa 

- Wielkanoc 

- 1 i 3 maja 

- Boże Ciało 

- Noc świętojańska 

Jakie święta obchodzimy w drugiej połowie 

roku? 

- Dożynki 

- 11 listopada 

- Mikołajki 

- Boże Narodzenie 

- uczniowie poznają nazwy świąt, 

terminy ich obchodzenia, oraz obrzędy 

z nimi związane charakterystyczne dla 

całej Polski lub dla regionu. 

- potrafią określić, co symbolizuje 

każde ze świąt, jakie wydarzenia są 

świętowane 

III. Edukacja 

społeczna. 

 

1)  identyfikuje  się z grupą 

społeczną, do której należy: 

rodzina, klasa w szkole, 

drużyna   sportowa,   

społeczność   lokalna,   naród;   

respektuje   normy   i reguły 

postępowania w tych grupach; 

7)  opowiada ciekawostki 

historyczne dotyczące 

regionu, kraju, wyróżniając w 

nich postaci fikcyjne i realne; 

9)  szanuje zwyczaje i 

tradycje różnych grup 

społecznych i narodów, 

przedstawia i porównuje 

zwyczaje ludzi, np. 

dotyczące świąt w różnych 

regionach  Polski, a także w 
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różnych krajach 

5)  wyjaśnia znaczenie 

wybranych zwyczajów i tradycji 

polskich; 

2. Podzieleni na grupy uczniowie 

otrzymują materiały dotyczące 

wybranych świąt (teksty, zdjęcia, 

obrazki), na tej podstawie 

przygotowują informację o sposobie 

obchodzenia danego święta w Polsce 

oraz związanych z jego obchodzeniem 

obrzędach typowych dla regionu (jeśli 

takie występują). 

- czytanie ze zrozumieniem 

- wybieranie i selekcjonowanie 

informacji 

- korzystanie z różnych źródeł 

informacji: tekst, ilustracja, zdjęcie, 

plik komputerowy 

- poznanie obrzędów i zwyczajów 

związanych z obchodzeniem różnych 

świąt  

- poznanie specyfiki obchodzenia 

świąt w regionie 

- poznanie symboli świątecznych i ich 

znaczenia 

- typowe świąteczne potrawy 

- historyczne, religijne i tradycyjne 

pochodzenie świąt 

- umiejętność pracy w grupie, 

podziału pracy i wspólnego 

syntezowania wybranych informacji 

I. Edukacja 

polonistyczna. 

2)  czyta w skupieniu po cichu 

teksty zapisane samodzielnie w 

zeszycie oraz teksty drukowane; 

4)  wyszukuje  w  tekstach  

fragmenty  według  niego  

najpiękniejsze,  

najważniejsze, trudne do 

zrozumienia lub określone 

przez nauczyciela; 

2)  korzysta  z  różnych  źródeł  

informacji,   np.  atlasów,   

czasopism  dla  dzieci, 

słowników     i encyklopedii     

czy    zasobów     internetu     

i     rozwija     swoje 

zainteresowania; 

3)  wykorzystuje  nabyte  

umiejętności  do 

rozwiązywania  problemów  i 

eksploracji świata, dbając o 

własny rozwój i tworząc 

indywidualne strategie 

uczenia się. 

  III. Edukacja 

społeczna. 
1)  identyfikuje  się z grupą 

społeczną, do której należy: 
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 rodzina, klasa w szkole, 

drużyna   sportowa,   

społeczność   lokalna,   naród;   

respektuje   normy   i reguły 

postępowania w tych grupach; 

3) przyjmuje konsekwencje 

swojego uczestnictwa w 

grupie i własnego w niej 

postępowania w odniesieniu 

do przyjętych norm i zasad; 

7)  opowiada ciekawostki 

historyczne dotyczące 

regionu, kraju, wyróżniając w 

nich postaci fikcyjne i realne; 

9)  szanuje zwyczaje i 

tradycje różnych grup 

społecznych i narodów, 

przedstawia i porównuje 

zwyczaje ludzi, np. 

dotyczące świąt w różnych 

regionach  Polski, a także w 

różnych krajach; 

10) wykorzystuje pracę 

zespołową w procesie 

uczenia się, w tym 

przyjmując rolę lidera zespołu 

i komunikuje się za pomocą 

nowych technologii. 
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5)  wyjaśnia znaczenie 

wybranych zwyczajów i 

tradycji polskich; 

3. Opis święta  

Klasy I przygotowują dłuższą wypowiedź 

ustną, charakteryzującą opracowywane 

święto oraz trzy, cztery pytania związane z 

jego obchodzeniem, odnoszące się do 

prezentowanych informacji. 

- tworzenie dłuższej wypowiedzi 

ustnej na określony temat 

- formułowanie pytań do 

opracowywanego tematu 

- wybieranie istotnych informacji i 

prezentowanie ich w zrozumiały, 

logiczny sposób 

I. Edukacja 

polonistyczna. 
1)  pisze  odręcznie,   

czytelnie,   płynnie,   zdania  i  

tekst  ciągły,  w  jednej  

linii; rozmieszcza właściwie 

tekst ciągły na stronie zeszytu, 

sprawdza i poprawia napisany 

tekst; 

2) układa  i  zapisuje  

opowiadanie  złożone  z  6–

10  poprawnych  

wypowiedzeń w ramach 

zagadnień opracowanych 

podczas zajęć; opisuje np. 

osobę, przedmiot, element 

świata przyrody na podstawie 

własnych obserwacji lub 

lektury; 

4)  pisze z pamięci i ze 

słuchu; przestrzega 

poprawności ortograficznej w 

wyrazach poznanych i 

opracowanych podczas zajęć; 

5)  stosuje  poprawnie  znaki  

interpunkcyjne  na  końcu  

Klasy II i III przygotowują wypowiedź 

pisemną charakteryzującą opracowywane 

święto oraz trzy, cztery pytania związane z 

jego obchodzeniem, odnoszące się do 

prezentowanych informacji. 

- tworzenie dłuższej wypowiedzi 

pisemnej na określony temat 

- formułowanie pytań do 

opracowywanego tematu 

- wybieranie istotnych informacji i 

prezentowanie ich w zrozumiały, 

logiczny sposób 
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zdania  i  przecinki  przy 

wyliczaniu, zapisuje poznane i 

najczęściej stosowane skróty, 

w tym skróty matematyczne; 

8)  stosuje poprawną wielkość 

liter w zapisie tytułów utworów, 

książek, poznanych nazw 

geograficznych, imion i nazwisk; 

  III. Edukacja 

społeczna. 

 

5)  wyjaśnia znaczenie 

wybranych zwyczajów i tradycji 

polskich; 

4. Każda grupa uczniów wykonuje 

przedmiot związany z 

opracowywanym przez nich świętem: 

ozdobę choinkową, udekorowane 

pierniki, pisankę, palmę, wieniec 

adwentowy, wieniec dożynkowy itp. 

- doskonalenie umiejętności 

manualnych i plastycznych 

- doskonalenie umiejętności 

posługiwania się różnymi technikami 

plastycznymi 

- wykonywanie pracy plastycznej 

różnymi technikami na określony 

temat 

V. Edukacja 

plastyczna. 
1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   

(płaskim   i  okrągłym),   

piórem, węglem, mazakiem; 

2)  maluje  farbami,  tuszami  

przy  użyciu  pędzli  (płaskich,  

okrągłych),  palców, stempli; 

3) wydziera, wycina, składa, 

przylepia, wykorzystując 

gazetę, papier kolorowy, 

makulaturę, karton, ścinki 

tekstylne itp.; 

4)  modeluje  (lepi  i  

konstruuje)  z  gliny,  

modeliny,  plasteliny,  mas  

papierowych i innych, 

zarówno z materiałów 
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naturalnych i przemysłowych; 

5)  powiela za pomocą kalki, 

tuszu, farby, stempla 

wykonanego, np. z korka i 

innych tworzyw, a także przy 

pomocy prostych programów 

komputerowych; 

6)  wykonuje   prace,   

modele,   rekwizyty,   

impresje   plastyczne   

potrzebne   do aktywności 

artystycznej i naukowej; 

7)  wykonuje prace i impresje 

plastyczne jako formy 

przekazania i przedstawienia 

uczuć, nastrojów i zachowań 

(np. prezent, zaproszenie); 

8)  ilustruje sceny i sytuacje 

(realne i fantastyczne) 

inspirowane wyobraźnią, 

baśnią, opowiadaniem i 

muzyką; korzysta z narzędzi 

multimedialnych; 

  VI. Edukacja 

techniczna. 
1)  planuje i realizuje własne 

projekty/prace; realizując te 

projekty/prace współdziała w 

grupie; 

2)  wyjaśnia  znaczenie  oraz  
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konieczność  zachowania  

ładu,  porządku  i  dobrej 

organizacji miejsca pracy ze 

względów bezpieczeństwa; 

3) ocenia projekty/prace, 

wykorzystując poznane i 

zaakceptowane wartości: 

systematyczność działania, 

pracowitość, konsekwencja, 

gospodarność, oszczędność, 

umiar w odniesieniu do 

korzystania z czasu, 

materiałów, narzędzi i 

urządzeń; 

4)  organizuje  pracę,  

wykorzystuje  urządzenia  

techniczne  i  technologie;  

zwraca uwagę na zdrowie i 

zachowanie bezpieczeństwa, z 

uwzględnieniem selekcji 

informacji, wykonywania 

czynności użytecznych lub 

potrzebnych. 

2)  wykonuje przedmioty 

użytkowe, w tym dekoracyjne 

i modele techniczne: 

a)  z  zastosowaniem  

połączeń  nierozłącznych:  
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sklejanie  klejem,  wiązanie, 

szycie lub zszywanie 

zszywkami, sklejanie taśmą 

itp., 

b)  używając połączeń 

rozłącznych: spinanie 

spinaczami biurowymi, 

wiązanie sznurkiem lub 

wstążką ozdobną, 

c)  bez  użycia  kleju,  taśm,  

zszywek,  np.  wybrane  

modele  technik  origami, 

modele kartonowe nacinane, 

4)  wykonuje   

przedmiot/model/pracę   

według   własnego   planu   i   

opracowanego sposobu 

działania. 

5. Prezentacja pracy grup: 

Kolejne grupy prezentują informacje o 

opracowywanym przez siebie święcie  i 

po ich zaprezentowaniu zadają pytania 

pozostałym uczestnikom projektu. 

Odpowiedzi na pytania są punktowane i 

oceniane przez dzieci i powinny zostać 

wzięte pod uwagę przy dokonywaniu 

przez nauczyciela oceny końcowej. 

- umiejętność wypowiadania się na 

forum grupy 

- prezentowanie informacji na 

określony temat 

- umiejętność oceny wypowiedzi 

innych uczniów 

I. Edukacja 

polonistyczna. 
1)  słucha z uwagą wypowiedzi 

nauczyciela, innych osób z 

otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia; okazuje szacunek 

wypowiadającej się osobie; 

2) wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku 
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pewności zrozumienia 

słuchanej wypowiedzi; 

3)  słucha z uwagą lektur i 

innych tekstów czytanych przez 

nauczyciela, uczniów i inne 

osoby; 
5)  słucha  i czeka na swoją 

kolej,  panuje  nad chęcią  

nagłego  wypowiadania  się, 

szczególnie w momencie 

wskazywania tej potrzeby przez 

drugą osobę. 

1)  wypowiada  się  płynnie,  

wyraziście,  stosując  

adekwatne  do  sytuacji  

techniki języka mówionego: 

pauzy, zmianę intonacji, 

tempa i siły głosu; 

2)  formułuje pytania 

dotyczące sytuacji 

zadaniowych, wypowiedzi 

ustnych nauczyciela, uczniów 

lub innych osób z otoczenia; 

3) wypowiada się w formie 

uporządkowanej i  rozwiniętej  

na  tematy związane z 

przeżyciami, zadaniem, 

sytuacjami szkolnymi,   lekturą 

czy wydarzeniem kulturalnym; 

4) porządkuje  swoją  
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wypowiedź,  poprawia  w  

niej  błędy,  omawia  treść 

przeczytanych tekstów i 

ilustracji; nadaje znaczenie i 

tytuł obrazom, a także 

fragmentom tekstów; 

5)  układa w formie ustnej 

opowiadanie oraz składa ustne 

sprawozdanie z wykonanej 

pracy; 

7)  dobiera   stosowną   formę   

komunikacji   werbalnej   i   

własnego   zachowania, 

wyrażającą empatię i szacunek 

do rozmówcy; 

  III. Edukacja 

społeczna. 

5)  wyjaśnia znaczenie 

wybranych zwyczajów i tradycji 

polskich; 

6. Uczniowie wykonują rysunki 

przedstawiające charakterystyczne dla 

poszczególnych świąt elementy 

(mogą to być również rysunki 

wykonanych wcześniej przedmiotów) 

- wykorzystywanie różnych technik 

plastycznych do wykonania pracy na 

określony temat 

- dbanie o estetykę wykonywanych 

prac 

V. Edukacja 

plastyczna. 
1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   

(płaskim   i  okrągłym),   

piórem, węglem, mazakiem; 

2)  maluje  farbami,  tuszami  

przy  użyciu  pędzli  (płaskich,  

okrągłych),  palców, stempli; 

3) wydziera, wycina, składa, 

przylepia, wykorzystując 

gazetę, papier kolorowy, 

makulaturę, karton, ścinki 
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tekstylne itp.; 

4)  modeluje  (lepi  i  

konstruuje)  z  gliny,  

modeliny,  plasteliny,  mas  

papierowych i innych, 

zarówno z materiałów 

naturalnych i przemysłowych; 

5)  powiela za pomocą kalki, 

tuszu, farby, stempla 

wykonanego, np. z korka i 

innych tworzyw, a także przy 

pomocy prostych programów 

komputerowych; 

6)  wykonuje   prace,   

modele,   rekwizyty,   

impresje   plastyczne   

potrzebne   do aktywności 

artystycznej i naukowej; 

7)  wykonuje prace i impresje 

plastyczne jako formy 

przekazania i przedstawienia 

uczuć, nastrojów i zachowań 

(np. prezent, zaproszenie); 

8)  ilustruje sceny i sytuacje 

(realne i fantastyczne) 

inspirowane wyobraźnią, baśnią, 

opowiadaniem i muzyką; 

korzysta z narzędzi 

multimedialnych; 
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7. Uczniowie wysłuchują ilustrowanej 

zdjęciami pogadanki o obchodach 

święta jeźdźców (dnia św. Huberta). 

Po jej wysłuchaniu odpowiadają na 

pytania instruktora, sporządzają 

rysunek ilustrujący obchody święta, a 

uczniowie klas II – III również krótką 

notatkę o Hubertusie. 

- umiejętność słuchania ze 

zrozumieniem 

- wybieranie najważniejszych 

informacji 

- sporządzanie notatki bądź rysunku 

związanego z przedstawionym przez 

instruktora tematem 

- umiejętność formułowania 

wyczerpujących odpowiedzi na 

pytania  

I. Edukacja 

polonistyczna. 
1)  słucha z uwagą wypowiedzi 

nauczyciela, innych osób z 

otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego 

zrozumienia; okazuje szacunek 

wypowiadającej się osobie; 

2) wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje 

pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku 

pewności zrozumienia 

słuchanej wypowiedzi; 

3)  słucha z uwagą lektur i 

innych tekstów czytanych przez 

nauczyciela, uczniów i inne 

osoby; 
5)  słucha  i czeka na swoją 

kolej,  panuje  nad chęcią  

nagłego  wypowiadania  się, 

szczególnie w momencie 

wskazywania tej potrzeby przez 

drugą osobę. 

8. Z wykonanych przez siebie rysunków, 

zdjęć, rysunków i tekstów 

udostępnionych na początku projektu 

oraz napisanych podczas pracy w 

grupach tekstów uczniowie wykonują 

album, umieszczając w nim w 

porządku chronologicznym wszystkie 

informacje i rysunki o omawianych 

- wykorzystywanie różnych technik 

plastycznych 

- ćwiczenie różnych metod stałego i 

rozłącznego łączenia poszczególnych 

elementów 

- doskonalenie umiejętności pisania 

- umiejętność porządkowania zdarzeń 

według ich chronologii 

V. Edukacja 

plastyczna. 
1)  rysuje  kredką,   kredą,   

ołówkiem,   patykiem   

(płaskim   i  okrągłym),   

piórem, węglem, mazakiem; 

2)  maluje  farbami,  tuszami  

przy  użyciu  pędzli  (płaskich,  

okrągłych),  palców, stempli; 
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świętach. 3) wydziera, wycina, składa, 

przylepia, wykorzystując 

gazetę, papier kolorowy, 

makulaturę, karton, ścinki 

tekstylne itp.; 

4)  modeluje  (lepi  i  

konstruuje)  z  gliny,  

modeliny,  plasteliny,  mas  

papierowych i innych, 

zarówno z materiałów 

naturalnych i przemysłowych; 

5)  powiela za pomocą kalki, 

tuszu, farby, stempla 

wykonanego, np. z korka i 

innych tworzyw, a także przy 

pomocy prostych programów 

komputerowych; 

6)  wykonuje   prace,   

modele,   rekwizyty,   

impresje   plastyczne   

potrzebne   do aktywności 

artystycznej i naukowej; 

7)  wykonuje prace i impresje 

plastyczne jako formy 

przekazania i przedstawienia 

uczuć, nastrojów i zachowań 

(np. prezent, zaproszenie); 

8)  ilustruje sceny i sytuacje 
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(realne i fantastyczne) 

inspirowane wyobraźnią, baśnią, 

opowiadaniem i muzyką; 

korzysta z narzędzi 

multimedialnych; 

  VI. Edukacja 

techniczna. 
1)  planuje i realizuje własne 

projekty/prace; realizując te 

projekty/prace współdziała w 

grupie; 

2)  wyjaśnia  znaczenie  oraz  

konieczność  zachowania  

ładu,  porządku  i  dobrej 

organizacji miejsca pracy ze 

względów bezpieczeństwa; 

3) ocenia projekty/prace, 

wykorzystując poznane i 

zaakceptowane wartości: 

systematyczność działania, 

pracowitość, konsekwencja, 

gospodarność, oszczędność, 

umiar w odniesieniu do 

korzystania z czasu, 

materiałów, narzędzi i 

urządzeń; 

4)  organizuje  pracę,  

wykorzystuje  urządzenia  

techniczne  i  technologie;  

zwraca uwagę na zdrowie i 
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zachowanie bezpieczeństwa, z 

uwzględnieniem selekcji 

informacji, wykonywania 

czynności użytecznych lub 

potrzebnych. 

2)  wykonuje przedmioty 

użytkowe, w tym dekoracyjne 

i modele techniczne: 

a)  z  zastosowaniem  

połączeń  nierozłącznych:  

sklejanie  klejem,  wiązanie, 

szycie lub zszywanie 

zszywkami, sklejanie taśmą 

itp., 

b)  używając połączeń 

rozłącznych: spinanie 

spinaczami biurowymi, 

wiązanie sznurkiem lub 

wstążką ozdobną, 

c)  bez  użycia  kleju,  taśm,  

zszywek,  np.  wybrane  

modele  technik  origami, 

modele kartonowe nacinane, 

4)  wykonuje   

przedmiot/model/pracę   

według   własnego   planu   i   

opracowanego sposobu 

działania. 
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Warunki realizacji projektu: 

Projekt w całości realizowany jest w sali dydaktycznej, z bezpośrednim dostępem do toalety. Możliwy do zrealizowania w każdych warunkach 

pogodowych. 

W ramach pakietu podstawowego zapewniamy: 

- materiały do wykonania ozdób i symboli świątecznych 

- salę dydaktyczną na 30 osób z bezpośrednim dostępem do toalety 

- przygotowane karty i dzienniczki projektu 

- miejsce na zjedzenie przywiezionego ze sobą posiłku 

Uczniowie przywożą ze sobą: 

- kredki, mazaki i inne akcesoria plastyczne, 

Efekty projektu: 

Dzienniczek projektu 

Symbole świąt 

Album z obrazkami świątecznymi 

Czas realizacji: 

Cena pakietu podstawowego:  

Opcje dodatkowe: 

1. Dokumentacja zdjęciowa poszczególnych faz realizacji projektu (wersja elektroniczna) 

2. Możliwość wykupienia posiłku dla dzieci 

3. Zdjęcie dziecka na koniu 

4. Jazda konna (15 minut oprowadzanki) 
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5. Nauka czyszczenia konia 

6. Przejażdżka bryczką 

7. Ognisko z kiełbaskami 
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