
Struktura
i komunikacja w cyklu

Samoocena 
ucznia.

Wiem, umiem, rozumiem – powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności.
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Temat 
dnia.

Nazwa  
bloku 
tematycznego.

Numeracja
stron.



10 + 4 = 14

Suma to wynik 
dodawania.

Pamiętaj!

Cebulę pokrywają łuski. Pod nimi 
znajduje się jadalna część cebuli. Wa-
rzywo to zawiera witaminy B i C oraz 
silne olejki eteryczne. To one powo-
dują łzawienie oczu podczas kroje-
nia tego warzywa. Syrop z cebuli jest 
znany od dawna jako naturalny lek 
na katar, kaszel i przeziębienie.

Ale to ciekawe!
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Piktogramy ułatwiające 
pracę z podręcznikiem.

Zagadki 
związane  
z tematem 
zajęć.

Ważne informacje 
do zapamiętania.

Ale to ciekawe 
– dodatkowe 
ciekawostki.

Ekspert  
z komputera.

Farmaceuta pracuje w aptece,  
fabryce leków lub laboratorium.  
W aptece sprzedaje leki i udziela informa-
cji. Zajmuje się też wytwarzaniem leków. 
Sporządza je według receptur, ale może też 
opracowywać, czyli wymyślać, nowe leki.

Kim jest farmaceuta

Zagadki

Gdy zdejmie z niej łuski, 
odkroi kawałek,
to zaraz zapłacze
nawet wielki śmiałek.



podręcznika zintegrowanego

czytanie – wyrazy z kolorystycznym 
podziałem na sylaby

Monografia liter.

Stałe elementy
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czytanie – tekst
z poznanych liter

Teksty 
do słuchania  
o tematyce społecznej  
i przyrodniczej.

Strony poświęcone 
budowie roślin  
i zwierząt. Okazja 
do wzrokowego 
przybliżenia 
dzieciom pisma 
elementarzowego, 
tzw. pisanki. 

analiza i synteza  
sylabowa i głoskowa

realistyczne  
zdjęcia pokazujące 
świat przyrody



lektury z listy MEiN wzbogacone  
o dodatkowe propozycje autorek

Spotkanie z lekturą.

22 kwietnia – 
Dzień Ziemi
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metryczki  
autorów lektur

Tematy związane  
z aktualnymi  
świętami  
i uroczystościami.

Doświadczenia.



Tata kupi komputer.

Zoja namaluje 
portret mamy.

Brat Jacka zbuduje 
zamek z piasku.

Zuza zrobi album 
z wyprawy.

Wujek Zenek 
naprawi zlew.
Eryk naprawi 
budę Azora.

k r a s n o l u d e k

Litery (do strony 58)

Zdania (do strony 71)

75

ćwiczeń zintegrowanych
Stałe elementy
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Temat 
dnia.

Nazwa bloku 
tematycznego.

Tematy związane  
z aktualnymi  
świętami  
i uroczystościami 
nawiązujące do 
treści z podręcznika.

analiza  
i synteza  
sylabowa  
oraz głoskowa

rozwijanie 
percepcji 
wzorkowej

pisanie liter –  
po śladach  
i samodzielnie

zadania z elementami 
do wycięcia (elementy 
znajdują się na  końcu 
każdego zeszytu ćwiczeń)
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Wiem, umiem, rozu-
miem – powtórzenie  
i utrwalenie wiadomości  
i umiejętności.

czytanie 
globalne

samoocena 
ucznia

Doświadczenia  
– karta  
obserwacji.


