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EDUKACJA POLONISTYCZNA 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 

YEAR 2 

Podstawa angielska 

 
Wspólne wymagania polskiej i angielskiej podstawy programowej Podstawa polska  

Słuchanie/ Listening 

 • Słuchanie wypowiedzi nauczyciela, innych uczniów, nagrań audycji i 

aktorów jako przykładów właściwego wysławiania się w języku ojczystym./ 

Listening to the teacher, other students, program recordings and actors as 

examples of proper speaking in the native language. 

 

• Uważne słuchanie czytanych krótkich tekstów w celu zapamiętania, a 

następnie jak najwierniejszego odtworzenia ich treści./ Listen carefully to 

read short texts to remember and then reproduce them as faithfully as 

possible. 

 

• Słuchanie i wykonywanie poleceń./ Listening and following instructions. 

 

• Odważne pytanie o znaczenie niezrozumiałych słów używanych przez 

nadawcę informacji./ A bold question about the meaning of 

incomprehensible words used by the sender of the information. 

 

• Zachowanie kultury słuchania – życzliwe nastawienie do mówiącego; 

uszanowanie wyrażanych przez niego poglądów; cierpliwe wysłuchanie 

wypowiedzi do końca./ Preservation of a listening culture - a friendly 

attitude towards the speaker; respect for his views; patiently listening to the 

end. 

 

 

 Mówienie/ Speech  

Spoken Language 

Pupils should be taught to:   

• use relevant strategies to build their vocabulary   

• use spoken language to develop understanding 

through speculating, hypothesising, imagining and 

exploring ideas   

• speak audibly and fluently with an increasing 

command of Standard English   

• participate in discussions, presentations, 

performances, role play, improvisations and debates    

• select and use appropriate registers for effective 

communication.  

• Rozmowy z nauczycielem i dziećmi, pobudzanie do stawiania pytań./ 

Conversations with the teacher and children, stimulating questions. 

 

• Swobodne, samorzutne wypowiadanie się całymi zdaniami. Używanie 

zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących; wypowiadanie własnego 

zdania w dyskusji./ Free, spontaneous speaking of whole sentences. Use of 

declarative, questioning and imperative sentences; saying your own opinion 

in a discussion. 

 

• Dobieranie słów adekwatnych do rodzaju i intencji wypowiedzi: 

przeprosin, zaproszenia, pochwały, nagany, odmowy, nakazu./ Choosing 

words appropriate to the type and intention of the statement: apology, 

invitations, praise, reprimand, refusal, order. 

• Wygłaszanie z pamięci wierszy i krótkich 

fragmentów prozy. 

• Opowiadanie treści obrazków i historyjek 

obrazkowych; nadawanie tytułów pojedynczym 

obrazkom i historyjkom jako wdrażanie do zwięzłego 

ujmowania treści. 
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• Opowiadanie własnymi słowami treści krótkich tekstów czytanek, baśni, 

legend./ Telling short texts of readings, fairy tales and legends in your own 

words. 

 

• Układanie opowiadań twórczych, np. podawania innego zakończenia 

utworu, dalszych losów bohatera./ Arranging creative stories, e.g. giving a 

different ending to the song, the fate of the hero. 

 

• Układanie zdań na temat różnych przedmiotów jako przygotowanie do 

opisu./ Arranging sentences on various subjects as preparation for 

description. 

 

• Opisywanie przedmiotów z otoczenia lub przedstawionych na obrazku./ 

Describing objects from the environment or shown in the picture. 

 

• Dbałość o kulturę mówienia; dobieranie właściwych słów i zwrotów, 

odpowiedzialność za słowa; mówienie prawdy./ Care for the speaking 

culture; choosing the right words and phrases, responsibility for words; 

telling the truth. 

 

Czytanie/ Reading 

Word Reading 

Pupils should be taught to:   

• read words containing common suffixes  

• read further common exception words, noting 

unusual correspondences between spelling and sound 

and where these occur in the word   

 

Reading Comprehension 

Pupils should be taught to:   

• develop pleasure in reading, motivation to read, 

vocabulary and understanding by:   

● discussing the sequence of events in books 

and how items of information are related    

● being introduced to non-fiction books that 

are structured in different ways   

 

• understand both the books that they can already 

read accurately and fluently and those that they listen 

to by:   

● making inferences on the basis of what is 

being said and done   

● predicting what might happen on the basis of 

what has been read so far   

 

 

• Sprawdzenie stopnia opanowania przez dzieci techniki czytania po klasie 

pierwszej./ Checking the degree of mastery of reading technique after the 

first grade by children. 

 

• Czytanie i rozumienie sensu uproszczonych rysunków, piktogramów, 

znaków informacyjnych i napisów; dalsze doskonalenie umiejętności 

poprawnego czytania głośnego, indywid• Ciche czytanie ze 

zrozumieniem.ualnego i zbiorowego./ Reading and understanding the 

meaning of simplified drawings, pictograms, information signs and 

inscriptions; further improving the skills of correct loud, individual and 

collective reading. 

 

• Czytanie całościowe wyrazów; płynne czytanie tekstów złożonych z 

krótkich zdań./ Reading comprehensive words; fluent reading of texts 

composed of short sentences. 

 

• Systematyczne wdrażanie do uwzględniania znaków przestankowych: 

kropki, przecinka, pytajnika i wykrzyknika./ Systematic implementation to 

include punctuation marks: period, comma, question mark, and exclamation 

mark 

. 

• Umiejętne odczytywanie dialogów z podziałem na role./ Skillful reading of 

dialogues divided into roles. 
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• Oddawanie głosem nastroju wiersza./  Silent reading comprehension. 

 

• Wyszukiwanie w tekście podanych wyrazów, zwrotów, fragmentów 

zabawnych, smutnych./ Search in the text for words, phrases, funny and sad 

fragments. 

 

• Czytanie z podziałem na role./ Reading by role. 

 

• Wspólne czytanie fragmentów lektur wybranych przez nauczyciela./ 

Common reading of reading fragments selected by the teacher. 

 

• Zachęcanie i wdrażanie do samodzielnego czytania lektur oraz czasopism 

dziecięcych./ Encouraging and implementing independent reading of 

children's books and magazines. 

 

• Indywidualne czytanie dziecięcych książeczek i czasopism./ Individual 

reading of children's books and magazines. 

 

Pisanie/ Writing 

Writing Composition 

Pupils should be taught to:   

• develop positive attitudes towards and stamina for 

writing by:   

● writing narratives about personal 

experiences and those of others (real and 

fictional)   

● writing about real events  writing poetry 

 

Vocabulary, grammar and punctuation 

Pupils should be taught to:   

● the present and past tenses correctly and 

consistently including the progressive form 

● subordination (using when, if, that, or 

because) and co-ordination (using or, and, or 

but)   

 

 

• Doskonalenie kształtu i czytelności pisma: poprawne łączenie liter w 

wyrazach, zachowanie proporcji liter wielkich i małych, rozmieszczanie liter 

i wyrazów w liniaturze; odstępy między wyrazami w zdaniu./ Improving the 

shape and readability of the writing: correctly combining letters in words, 

maintaining the proportion of uppercase and lowercase letters, arranging 

letters and words in a line; spacing between words in a sentence. 

 

• Przepisywanie wyrazów i krótkich zdań; przepisywanie połączone z 

uzupełnianiem tekstu./ Rewriting words and short sentences; rewriting 

combined with text completion. 

 

• Układanie wyrazów i zdań z rozsypanek sylabowych i wyrazowych./ 

Composing words and sentences from syllable and word scatter. 

 

• Pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów z określoną trudnością 

ortograficzną oraz krótkich tekstów, omówionych wcześniej na zajęciach./ 

Writing words from memory and hearing words with specific spelling 

difficulty and short texts discussed earlier in class. 

 

• Zbiorowe i indywidualne układanie oraz zapisywanie zdań na dany temat./ 

Collective and individual composing and writing sentences on a given topic. 

 

• Zbiorowe i indywidualne redagowanie i pisanie życzeń oraz listów do 

innych dzieci./ Collective and individual editing and writing of wishes and 

letters to other children. 

 

 



4 
 

• Zbiorowe redagowanie opowiadań na podstawie wydarzeń lub obrazów./ 

Collective editing of stories based on events or images. 

 

• Wspólne redagowanie i zapisywanie kilkuzdaniowych opowiadań./ Editing 

and writing short sentences together. 

 

• Indywidualne pisanie życzeń, listów i zaproszeń./ Individual writing of 

wishes, letters and invitations. 

 

• Tworzenie i pisanie swobodnych tekstów./ Creating and writing free texts. 

Ortografia/ Spelling 

Spelling  

Pupils should be taught to:   

• spell by:   

● learning to spell more words with contracted 

forms   

● learning the possessive apostrophe (singular) 

[for example, the girl’s book]   

● distinguishing between homophones and 

near-homophones   

• add suffixes to spell longer words, including –ment, 

–ness, –ful, –less, –ly 

• Rozdzielna pisownia przyimka z rzeczownikiem./ Separate spelling of a 

preposition with a noun. 

 

• Utrwalenie pisowni wyrazów wielką literą; początek zdania, imiona, 

nazwiska, nazwy miast, państw./ Capitalize words spelling; beginning of the 

sentence, names, surnames, names of cities, countries. 

 

• Opanowanie alfabetu i praktyczne jego zastosowanie we wspólnym 

wyszukiwaniu wyrazów w słowniczku ortograficznym./ Mastering the 

alphabet and its practical application in joint search of words in the spelling 

dictionary. 

• Utrwalanie pisowni wyrazów z dwuznakami oraz liter 

oznaczających spółgłoski miękkie (zmiękczenie przez 

kreskę oraz przez i). 

• Pisanie wyrazów z ę i ą występujących w 

omawianych tekstach. 

• Pisanie wyrazów z utratą dźwięczności na końcu 

wyrazu (sad, chleb). 

• Pisownia wyrazów z ó i rz wymiennym; tworzenie 

rodziny wyrazów dla uzasadnienia ich pisowni. 

• Pisownia wyrazów z ó i rz niewymiennym oraz 

wyrazów z h. 

• Pisownia najczęściej używanych skrótów: ulica – ul., 

numer – nr, strona – s., rok – r. 

Kształcenie językowe/ Language Education 

  

• Rozpoznawanie zdań pojedynczych: oznajmujących, pytających, 

rozkazujących. /Recognition of single sentences: declarative, interrogative, 

imperative. 

 

• Rozpoznawanie liter, głosek i sylab w wyrazie; wyrazów w zdaniu, 

spółgłosek i samogłosek./ Recognition of letters, sounds and syllables in the 

word; words in a sentence, consonants and vowels. 

 

• Rzeczowniki jako nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy; rodzaje 

rzeczownika: męski, żeński, nijaki oraz liczby rzeczownika: pojedyncza, 

mnoga./ Nouns as names of persons, animals, plants and things; types of 

noun: masculine, feminine, neuter and noun numbers: singular, plural. 

 

• Czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności; liczby czasownika: 

pojedyncza, mnoga./Verbs as words denoting actions; verb numbers: 

singular, plural. 

 

• Zgodność form rzeczownika i czasownika w liczbie./ Compliance of noun 

and verb forms in number. 

 

. 
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Wiedza o literaturze/ Knowledge of literature 

 Wiedza o literaturze 

• Wyodrębnianie w utworze literackim postaci, zdarzeń, miejsca i czasu 

akcji./ Extracting characters, events, place and time of action in a literary 

work. 

 

• Wspólne ustalenie kolejności wydarzeń; porządkowanie i uzupełnianie 

planu wydarzeń./ Joint ordering of events; organizing and completing the 

plan of events 

 

• Próba określenia, w jaki sposób autor przedstawił dany nastrój./ An 

attempt to determine how the author depicted the mood. 

 

• Rozpoznawanie zwrotki w wierszu; rozpoznawanie i tworzenie rymów; 

dostrzeganie piękna i swoistości języka poezji./ Recognition of verses in a 

poem; recognizing and creating rhymes; perception of the beauty and 

specificity of the language of poetry. 

• Określanie nastroju utworu; wskazywanie w nim 

fragmentów humorystycznych, smutnych, budzących 

strach, wzruszających.. 

 

• Wartościowanie postaci i zdarzeń w utworze 

Słownictwo/Vocabulary 

 • Systematyczne wzbogacanie czynnego słownictwa dziecka; wprowadzanie 

nazw przedmiotów, ich cech, czynności oraz wyrazów oznaczających proste 

stosunki przestrzenne i czasowe w związku ze spostrzeżeniami dzieci./ 

Systematic enrichment of the child's active vocabulary; entering names of 

objects, their features, activities and words that mean simple spatial and 

temporal relations in relation to children's perceptions. 

 

• Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dziecka wyrazów i zwrotów związanych 

z ćwiczeniami w mówieniu, pisaniu i czytaniu, zastępowanie ich innymi./ 

Explaining words and phrases incomprehensible to the child related to 

speaking, writing and reading exercises, replacing them with others. 

 

• Wyszukiwanie wyrazów o podobnym lub przeciwnym znaczeniu; 

tworzenie łatwych wyrazów pochodnych; wyrazy wieloznaczne, 

np. zamek./ Search for words with similar or opposite meanings; creating 

easy derivative words; ambiguous words, e.g. a castle. 

• Poznawanie i rozumienie przysłów związanych z 

porami roku (np. Kwiecień – plecień, bo przeplata 

trochę zimy, trochę lata.) 

i z zachowaniem ludzi (np. Prawdziwych przyjaciół 

poznajemy w biedzie.) 

Samokształcenie/ Self assessment 

 • Próby samodzielnego zapisywania nowo poznanych wyrazów./ Trying to 

write the newly learned words yourself. 

 

• Próby samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, np. 

słownika ortograficznego./ Attempts to independently use various sources of 

information, e.g. a spelling dictionary. 
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MATEMATYKA  

Year 2 

Podstawa angielska Wspólne wymagania polskiej i angielskiej podstawy 

programowej 

Polska podstawa 

I. Liczby i dziesiątkowy układ pozycyjny/ Numbers and decimal positional system 

counts every 2, 3 and 5 from 0, and every 10 from 

any number, forward and backward; 

● porównuje i ustawia liczby w kolejności od 0 do 100; używać 

znaków < , > i =; compares and sets numbers in order from 0 to 

100; use the characters <,> and =; 

 

recognizes the value of each digit in a two-digit 

number (the number of tens and units); 

odczytuje i zapisuje liczby do co najmniej 100 cyframi i 

słownie;compares and sets numbers in order from 0 to 100; use 

the characters <,> and =; 

 

recognizes, determines and estimates numbers, 

presents them on a numerical axis; 

używa systemu pozycyjnego, podaje z pamięci wyniki działań; 

uses the positional system, reports results of actions from 

memory. 

 

recognizes, determines and estimates numbers, 

presents them on a numerical axis; 
●   

II. Dodawanie i odejmowanie/ Addition and Subtraction 

uses the specific auxiliary drawings that relate to 

numbers, quantities and measures; 
● rozwiązuje zadania związane z dodawaniem i 

odejmowaniem/solves tasks related to addition and subtraction; 
 

calculates in writing; −   

shows that addition is alternating and subtraction is 

not; 

− oblicza w pamięci/ calculates by memory;  

shows that addition is the inverse of subtraction and 

uses this knowledge to solve pane activities. 
− mówi z pamięci wyniki dodawania i odejmowania w zakresie 20, 

znając je wyznaczać sumy i różnice w zakresie 100/ knows by 

memory addition and subtraction with totals to 20, knowing 

them determine the sums and differences in the range of 100; 

 

 ● dodaje i odejmuje liczby na konkretach i w pamięci, ilustruje 

obliczenia/ adds and subtracts numbers by memory, can show 

their calculations: 

 

 − liczby dwucyfrowej z liczbą jednocyfrową/ a two-digit number 

with a one-digit number 
 

 − liczby dwucyfrowej z pełną dziesiątką/ a two-digit number with 

a full ten 
 

 − dwóch liczb dwucyfrowych/ two two-digit numbers  

 − trzech liczb jednocyfrowych/ three single-digit numbers;  

 pokazuje, że dodawanie jest odwrotnością odejmowania/ shows 

that addition is the inverse of subtraction. 

 

III. Mnożenie i dzielenie/ Multiplication and Division 

performs mathematical operations with 

multiplication and division, writes them using the 

multiplication sign (×), division (÷) and equal sign 

(=); 

zna i wyniki mnożenia i dzielenia przez 2, 5 i 10, używa ich, 

rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste/ knows and results of 

multiplication and division by 2, 5 and 10, uses them, recognizes 

even and odd numbers; 

mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia ; 
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shows that multiplication is alternating and division 

is not; 
●   

solves multiplication and division tasks, using 

specifics, series, multiple addition, memory 

method. 

●   

IV. Ułamki/ Fractions 

● recognizes, finds and names fractions: , ,  i , 

when they concern length, shape, set or quantity; 

●   

● writes simple fractions and knows that it is the 

same as . 

●   

V. Mierzenie/ Measurement 

compares length, mass, volume, records results 

using the characters>, < and =; 

● wybiera i stosuje odpowiednie jednostki by oszacować i 

zmierzyć długość / wysokość w dowolnym kierunku (m / cm); 

masę (kg / g); temperaturę (° C); pojemność (litry / ml) z 

dokładnością do odpowiedniej jednostki, używając miarki, wagi, 

termometru i naczynia pomiarowego/ selects and uses 

appropriate units to estimate and measure length / height in any 

direction (m / cm); mass (kg / g); temperature (° C); capacity 

(liters / ml) to the correct unit, using a measuring cup, weight, 

thermometer and measuring vessel; 

 

compares time, arranges events in order; ● układa w kolejności długość, masę, objętość, zapisuje wyniki 

używając znaków >, < i  =/ arranges length, mass, volume, 

writes results using the characters>, <and =; 

 

knows the number of minutes in an hour and the 

number of hours in a day. 
● rozpoznaje banknoty (funty £), i monety (pensy p); łączy je, aby 

uzyskać pożądaną wartość/ recognizes banknotes (pounds £), 

and coins (pence p); combines them to get the desired value; 

 

 ● pokazuje różne rozwiązania, jak jedną kwotę można przedstawić 

za pomocą różnych rozwiązań- kombinacji monet/ shows 

different solutions, how one amount can be represented by 

different solutions - a combination of coins; 

 

 ● rozwiązuje praktyczne, proste zadania pieniężne związane z 

dodawaniem i odejmowaniem pieniędzy w tej samej jednostce i 

z wydawaniem reszty/ solves practical, simple money tasks 

related to adding and subtracting money in the same unit and 

spending the rest; 

 

 ● odczytuje zegar z dokładnością do pięciu minut, włączając w to 

kwadranse, zaznacza godziny na zegarze/ reads the clock with an 

accuracy of five minutes, including a quarter of an hour, marks 

the hours on the clock  

 

VI. Geometria/ Geometry 

recognizes and describes the properties of spatial 

figures, including the number of edges, vertices and 

sides; 

● rozpoznaje i opisuje właściwości figur płaskich, w tym liczbę 

boków, linii symetrii środkowej/ recognizes and describes the 
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properties of flat figures, including the number of sides, central 

symmetry lines; 
recognizes flat figures on the surface of spatial 

figures [e.g. circle on a cylinder and triangle on a 

pyramid]; 

●   

compares and divides simple flat and spatial figures 

and everyday objects. 
●   

organizes and organizes mathematical subjects in 

series and sequences; 
●   

uses mathematical vocabulary to describe position, 

direction and movement, including movement in a 

straight line, distinguishes rotation by 90, 180 and 

270 degrees (clockwise and counterclockwise). 

●   

VIII. Statystyka/ Statistics 

interprets and creates simple pictograms, charts, 

block diagrams and tables; 
●   

asks questions and answers simple questions by 

counting the number of objects in each category 

and sorting objects in quantitative terms; 

●   

asks questions and answers questions about totals 

and comparing data. 
●   

oblicza działania i używa operacji odwrotnych, by 

sprawdzić odpowiedź; 
●   

rozwiązuje zadania, włączając w to, dziesiątkowy 

układ pozycyjny, bardziej złożone działania 

dodawania i odejmowania. 

● rozwiązuje zadania, włączając w to obliczenia z jedną 

niewiadomą, dziesiątkowy układ pozycyjny, bardziej złożone 

działania dodawania i odejmowania. 
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EDUKACJA SPOLECZNA/ PSHE   

YEAR 2 
Podstawa angielska 

 
Wspólne wymagania polskiej i angielskiej podstawy programowej Podstawa polska  

Dostrzeganie swojej indywidualności w sferze/ Seeing your individuality 

Developing confidence and responsibility and 

making the most of their abilities 

 

––to think about themselves, learn from their 

experiences and recognise what they are good at 

 

––how to set simple goals. 

 

 

 

 

––fizycznej – dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie ludzi i ich 

fizycznej sprawności/ physical - perceiving similarities and differences in the 

appearance of people and their physical fitness; 

 

––zmysłowej – zdobywanie umiejętności wykorzystywania zmysłów w 

poznawaniu świata; odczuwanie potrzeby ich doskonalenia/ Sensory - 

acquiring the ability to use the senses in exploring the world; feeling the need 

to improve them; 

 

––emocjonalnej – rozpoznawanie i nazywanie emocji wyrażanych przez siebie 

i przez innych ludzi; dostrzeganie, że sposób ich wyrażania może być 

przyjemny bądź nieprzyjemny; uczenie się właściwego reagowania 

emocjonalnego w przeżywanej 

sytuacji oraz właściwego reagowania na zachowania emocjonalne innych 

ludzi/  emotional - recognizing and naming emotions expressed by oneself and 

by other people; seeing that way expressing them can be pleasant or 

unpleasant; learning the right emotional response in the experienced the 

situation and proper response to other people's emotional behavior; 

 

––intelektualnej – zdobywanie przeświadczenia, że umysł każdego człowieka 

to jego mądrość, jego wiedza; umysł należy ćwiczyć, doskonalić 

(rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, zadań matematycznych, rebusów, 

układanie w odpowiedniej kolejności obrazków historyjki obrazkowej itp.)/ 

intellectual - acquiring the conviction that each person's mind is his wisdom, 

his knowledge; mind belongs practice, improve (solve puzzles, crosswords, 

mathematical tasks, rebuses, arranging in order of pictures in a picture story, 

etc.). 

 

• Poczucie własnej wartości – odkrywanie swoich możliwości w toku 

działania; nazywanie obszarów działania, w których dziecko czuje, że jest 

dobre bądź najlepsze z całego zespołu (np. Jestem dobry / dobra w 

majsterkowaniu; Jestem najlepszy / najlepsza w rzucaniu piłką do celu)/  Self-

esteem - discovering your options in the course of action; naming areas of 

activity in which the child feels that he is good or the best of the whole team 

(eg I am good / DIY; I am the best better / best at throwing the ball to the goal). 

 

 

Dziecko jako członek rodziny/ A child as a family member 
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• Identyfikowanie się z rodziną i jej tradycjami – posługiwanie się swoim 

nazwiskiem; poznawanie imion i nazwisk dalszych krewnych; zapoznawanie 

się z historią rodziny; odczuwanie dumy z przynależności do rodziny; 

wskazywanie, z kogo i z czego odczuwa się dumę; chętne uczestniczenie w 

tradycjach i zwyczajach rodzinnych/ practice  Identifying yourself with the 

family and its traditions - using your name; getting to know first and last names 

relatives; learning about family history; feeling proud of belonging to a family; 

indicating with whom and of which pride is felt; eager to participate in family 

traditions and customs 

 

• Tworzenie życzliwych więzi rodzinnych/  Creating friendly family ties: 

––okazywanie miłości członkom rodziny; darzenie szacunkiem rodziców i 

dziadków/ showing love to family members; respecting parents and 

grandparents; 

 

––odczuwanie i okazywanie radości i dumy z osiągnięć zawodowych rodziców 

i dziadków/ feeling and showing joy and pride in the professional achievements 

of parents and grandparents; 

 

––dostrzeganie i rozumienie potrzeb członków rodziny/ recognizing and 

understanding the needs of family members. 

 

––pamiętanie o uroczystościach rodzinnych, składaniu 

życzeń, wręczaniu upominków, 

 

• Podejmowanie i wypełnianie obowiązków 

domowych, 

 

––wypełnianie stałych obowiązków domowych bez 

przypominania, 

 

––utrzymywanie porządku w swoim pokoju; wspólne 

troszczenie się o estetykę mieszkania i otoczenia, 

 

––rozwijanie odpowiedzialności za podejmowane 

zobowiązania i powierzone obowiązki.. 

 

 

Dziecko jako członek społeczności szkolnej/ A child as a member of the school community 

 Dziecko jako uczeń/ The child as a student 

Developing good relationships and respecting the 

differences between people 

––to recognise how their behaviour affects other 

people 

 

––to listen to other people, and play and work 

cooperatively 

 

––that there are different types of teasing and 

bullying, that bullying is wrong, and how to get help 

to deal with bullying. 

 

––systematyczne poznawanie praw i obowiązków ucznia; pomaganie 

nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych; sumienne pełnienie 

dyżurów w klasie; poszanowanie podręczników, przyborów szkolnych, 

sumienne wykonywanie powierzonych zadań edukacyjnych i organizacyjnych; 

odpowiednie zachowywanie się w klasie, w szatni, szkolnej świetlicy, 

bibliotece itp., poszanowanie wspólnego dobra/ systematic learning of the 

student's rights and obligations; helping the teacher to prepare teaching aids; 

conscientious duty in the classroom; respect for textbooks, school supplies, 

diligent implementation of entrusted educational and organizational tasks; 

appropriate behavior in the classroom, cloakroom, school common room, 

library, etc., respecting the common good; 

 

––rozbudzanie ciekawości poznawczej i cierpliwości w dochodzeniu do 

wiedzy/ awakening cognitive curiosity and patience in obtaining knowledge; 

 

––traktowanie nauki szkolnej nie tylko jako obowiązku, ale także jako 

przyjemności/ treating school education not only as a duty, but also as a 

pleasure; 

––zdobywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji/ acquiring 

skills to use various sources of information; 

 

––poznawanie, jak uczą się dzieci w innych krajach, w 

szczególności w kraju nauczanego języka 
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––uczenie się właściwego reagowania emocjonalnego na sukces lub porażkę/ 

learning to respond appropriately to success or failure. 

 

Dziecko jako członek społeczności klasowej/ The child as a member of the class community 

Preparing to play an active role as citizens 

 

––what improves and harms their local, natural and 

built environments and about some of the ways 

people look after them 

 

––to realise that money comes from different 

sources and can be used for different purposes. 

 

––staranie się o utrzymanie serdecznych stosunków z innymi dziećmi w klasie; 

okazywanie sobie życzliwości; uczenie sięmówienia sobie miłych słów; 

wczuwanie się w przeżycia innych uczniów/ trying to maintain cordial 

relations with other children in the classroom; showing kindness; learning to 

speak nice words to yourself; empathizing with other students' experiences; 

––przestrzeganie kulturalnego odnoszenia się do siebie nawzajem, stosowanie 

zwrotów grzecznościowych (przepraszam, proszę, dziękuję)/ observing cultural 

references to each other, applying polite expressions (sorry, please, thank you); 

––dzielenie radości innych; gratulowanie koleżankom lub kolegom wygranej/ 

sharing the joy of others; congratulating colleagues on winning; 

––sprawianie radości innym dzieciom, składanie im życzeń imieninowych, 

wykonanych osobiście upominków/ bringing joy to other children, giving them 

name day wishes, personally made gifts; 

––opiekowanie się dziećmi potrzebującymi pomocy; właściwe odnoszenie się 

do dzieci niepełnosprawnych, dostrzeganieich pozytywnych cech i zachowań/ 

looking after children who need help; proper reference to disabled children, 

perception of positive traits and behaviors; 

––unikanie krzyku, kłótni i innych zachowań agresywnych w kontaktach z 

rówieśnikami/ avoiding screaming, quarrels and other aggressive behavior in 

contact with peers; 

––poszanowanie cudzej własności i wytworów pracy koleżanek lub kolegów, 

poszanowanie tajemnicy korespondencji (SMS, e-mail, list)/ respecting other 

people's property and work products of colleagues, respecting the 

confidentiality of correspondence (SMS, e-mail, letter). 

 

Orientacja w czasie historycznym/ Orientation in historical time 

  

 

Wiedza o kraju ojczystym 

 

––Poznawanie historii swojej rodziny; 

 

––Rozumienie nazwy swego kraju, jego stolicy, barw, 

godła i hymnu narodowego; rozpoznawanie herbu 

Warszawy i swojego miasta. 
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––Zdobywanie wiedzy o przynależności do Unii 

Europejskiej. 

 

––Poznawanie polskich legend i rocznic ważniejszych 

wydarzeń historycznych. 

 

––Zdobywanie informacji o życiu wielkich Polaków, 

z których jesteśmy dumni. 

 

––Uczestniczenie w świętach narodowych i innych 

ważnych dniach pamięci narodowej. 

 

––Zapoznawanie z wybranymi zwyczajami i 

tradycjami polskimi. 
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EDUKACJA PRZYRODNICZA 

SCIENCE/ HUMANITIES   

YEAR 2 

I:Autumn/Jesień  

•Living things and their habitats  

––explore and compare the differences between things 

that are living, dead, and things that have never been 

alive  

––identify microhabitats  describe how animals obtain 

their food from plants and other animals, using the idea 

of a simple food chain, and identify and name different 

sources of food 

 

• W ogrodzie lub na polu/In the garden or in the field: 

––obserwowanie wzrostu i rozwoju pelargonii lub innej rośliny/ observing 

the growth and development of geraniums or other plants; 

 

––obserwowanie budowy i trybu życia ślimaka/ observing the 

construction and lifestyle of the snail 

 

––prowadzenie kalendarza pogody/ keeping a weather calendar; 

 

––prowadzenie eksperymentu przyrodniczego, np. Czy z kasztana 

wyrośnie drzewo?/ conducting an experiment, eg Will a tree grow from 

chestnut? 

• W klasowym kąciku przyrody: 

––opieka nad roślinami i zwierzętami hodowanymi w 

kąciku przyrody; zbieranie okazów przyrodniczych; 

robienie bukietów 

 1. • W ogrodzie lub na polu: 

2. ––rozróżnianie i podawanie nazw warzyw (marchew, pietruszka, 

burak, sałata, kapusta, cebula, kalafior, dynia, fasola, pomidor)/ 

distinguishing and giving names of vegetables (carrots, parsley, 

beetroot, lettuce, cabbage, onion, cauliflower, pumpkin, beans, 

tomato) 

3.  

4. ––wymienianie nazw ich części (korzeń, liście, łodyga, kwiat, 

owoc)/ listing the names of their parts (root, leaves, stem, flower, 

fruit)  

5.  

6. ––oraz wskazywanie części jadalnych; wartości odżywcze 

warzyw; surówki; różne/ indicating edible parts; value nutritious 

vegetables;  

 

7. • W ogrodzie lub na polu: 

8. ––sposoby przechowywania warzyw 

(suszenie, kiszenie, zamrażanie, 

przesypywanie piaskiem), przetwory (soki, 

sałatki, przeciery) 

––poznawanie chwastów (oset, pokrzywa, skrzyp, 

perz); uzasadnianie, dlaczego należy je usuwać 

––rozpoznawanie i podawanie nazw ozdobnych roślin 

kwiatowych: aster, chryzantema, nasturcja, nagietek, 

malwa, pelargonia i inne rośliny dostępne do 

obserwacji; zabezpieczanie wieloletnich roślin 

kwiatowych przed zimą (np. róż); szkodniki roślin: 

mszyce, pędraki, ślimaki, zwierzęta pożyteczne: 

biedronki, żaby, jeże 

  

––rozpoznawanie i podawanie nazw drzew owocowych (jabłoń, grusza, 

śliwa, brzoskwinia) i krzewów owocowych (agrest, malina, porzeczka)/ 

recognizing and giving names of fruit trees (apple, pear, plum, peach) and 

fruit bushes (gooseberry, raspberry, currant) 

 

––sposoby zbierania i przechowywania owoców; higiena spożywania 

owoców; wartości odżywcze; sałatki owocowe; przetwory (kompoty, 

dżemy, soki); rola witamin w rozwoju organizmu/ methods for collecting 

and storing fruit; hygiene of fruit consumption; nutritional values; fruit 

• W sadzie: 

––zabezpieczanie drzew przed zimą 

• W parku lub w lesie 

––zbieranie leśnych nasion i owoców w celu 

dokarmiania zwierząt zimą. 

––zagrożenia ze strony człowieka (kłusownictwo) 
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salads; preserves (compotes, jams, juices); role of vitamins in the 

development of the body 

 • W parku lub w lesie/ In a park or forest: 

––rozpoznawanie po liściach i owocach wybranych drzew liściastych (np. 

jarzębina, kasztanowiec, dąb, klon, brzoza, 

wierzba) oraz drzew iglastych (jodła, modrzew)/ recognition of the leaves 

and fruits of selected deciduous trees (e.g. rowan, chestnut, oak, maple, 

birch, willow) and conifers (fir, larch); 

 

––opadanie liści z drzew liściastych – próba wyjaśnienia, dlaczego tak się 

dzieje/ leaf fall from deciduous trees - an attempt to explain why this is 

happening; 

 

––odlot ptaków (np. żurawi)/ the departure of birds (eg cranes); 

 

––poznanie kilku zwierząt żyjących w naturalnym środowisku: ich 

wyglądu, sposobu odżywiania i przygotowanie się do przetrwania zimy 

(wiewiórka, lis, zając, sarna, dzik, niedźwiedź, borsuk, kret, żaba)/ getting 

to know several animals living in the natural environment: their 

appearance, diet and preparation to survive the winter (squirrel, fox, hare, 

reindeer, wild boar, bear, badger, mole, frog);  

• W domu: 

––zwierzęta hodowane przez człowieka: pies, kot, 

papuga, chomik; 

––rasy psów i kotów; 

––tryb życia, sposób odżywiania się zwierząt 

domowych; 

––obowiązki hodowcy. 

Obserwacja zjawisk atmosferycznych/ Observation of atmospheric phenomena 

 ––temperatura – obserwacja zmiennych warunków pogodowych, nocne 

przymrozki; /Temperature - observation of changing weather conditions, 

night frosts; 

 

––wiatr – obserwacja kierunku i siły wiatru; /Wind - observation of wind 

direction and strength; 

 

––opady – rodzaje deszczu /precipitation - types of rain. 

 

Zima/ Winter 

 • W parku lub w lesie/ In the park or forest: 

––odpoczynek przyrody; znaczenie pokrywy śnieżnej dla roślin i zwierząt; 

zmiany w wyglądzie zwierząt (gęstnienie sierści, zmiana jej koloru)/ rest 

of nature; the importance of snow cover for plants and animals; changes 

in the appearance of animals (hair thickening, change of its color); 

• W klasowym kąciku przyrody: 

––systematyczna opieka nad hodowlami założonymi 

jesienią; 

––hodowanie w skrzynkach pietruszki, rzeżuchy, 

szczypiorku; poznawanie warunków koniecznych do 

życia roślin (światło, woda, powietrze, tlen) 

 − • W ogrodzie zoologicznym/ In the zoo: 

− – poznawanie wybranych zwierząt egzotycznych, np. słonia, żyrafy, lwa, 

hipopotama, kangura, 

− charakterystycznego wyglądu każdego z tych zwierząt, sposobu 

poruszania się i odżywiania, cech ich prawdziwego środowiska/ getting to 

know selected exotic animals, e.g. elephant, giraffe, lion, hippo, kangaroo, 

− the characteristic appearance of each of these animals, the way they move 

and eat, the features of their real 

• W parku lub w lesie: 

––konieczność dokarmiania zwierząt (sarny, jelenie, 

dziki, zające); poznawanie zwierząt chronionych; 

––systematyczne dokarmianie ptaków; rozpoznawanie 

ptaków gromadzących się w miejscach dokarmiania 

(sikora, wróbel, kruk, sroka, wrona, gil). 
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− environment. 

 − • W palmiarni/ In the greenhouse: 

−  – poznawanie wybranych roślin egzotycznych – zdobywanie wiedzy o ich 

naturalnym środowisku życia; rozpoznawanie i podawanie nazw 

wybranych owoców egzotycznych/ learning about selected exotic plants - 

learning about their natural living environment; recognition 

− and giving names of selected exotic fruits. 

 

Obserwacja zjawisk atmosferycznych/ Observation of atmospheric phenomena 

 ––temperatura – obserwacja zmiennych warunków pogodowych/ 

temperature - observation of changing weather conditions; 

 

––wiatr – obserwacja kierunku i siły wiatru/ wind - observation of wind 

direction and strength; 

 

––opady – śnieg, śnieg z deszczem, grad i związane z nimi zjawiska: 

szadź, gołoledź, zamieć, odwilż./ precipitation - snow, snow with rain, hail 

and related phenomena: hoar, ice, blizzard, thaw. 

 

Spring/ Wiosna 

Everyday Materials 

––identify and compare the suitability of a variety of 

everyday materials, including wood, metal, plastic, 

brick, rock, paper and cardboard for particular uses. 

––find out how the shapes of solid objects made from 

some materials can be changed by squashing, bending, 

twisting and stretching. 

 

• W ogrodzie lub na polu:/ In the garden or in the field: 

––rozpoznawanie nasion warzyw (marchew, ogórek, dynia, burak, fasola 

itp.)/recognizing vegetable seeds (carrot, cucumber, pumpkin, beetroot, 

beans, etc.); 

 

––obserwowanie wyglądu i zachowania zwierząt, takich jak:mrówka, 

dżdżownica, pszczoła, osa, trzmiel, motyl/observing the appearance and 

behavior of animals such as: ant, earthworm, bee, wasp, bumblebee, 

butterfly; 

 

––wiosenne prace w polu: orka, siew/ spring work in the field: plowing, 

sowing. 

• W klasowym kąciku przyrody: 

––wysiewanie nasion do skrzynek; pielęgnowanie i 

obserwowanie ich kiełkowania i wzrostu; założenie 

hodowli fasoli i obserwowanie jej rozwoju od nasiona 

do nasiona; 

––obserwowanie życia roślin i zwierząt żyjących w 

środowisku wodnym (ewentualne założenie akwarium); 

––wykonywanie doświadczeń na obecność powietrza w 

otoczeniu, także w wodzie. 

––podawanie nazw krzewów ozdobnych (bez, forsycja, 

jaśmin itp.) 

  •  W sadzie 

––prace pielęgnacyjne w sadzie 

––zapoznanie się ze sposobem, w jaki pszczoły 

wytwarzają miód 

  

 

•  W parku lub w lesie: 

––wiosenne rośliny kwiatowe (przebiśnieg, zawilec, 

fiołek, konwalia); poznawanie roślin chronionych; 

––powrót ptaków, zakładanie gniazd, opieka nad 

pisklętami;  

––ochrona lasów, szkółki leśne. 

 • Na łące:/ On the meadow: 

––zapoznawanie z roślinami łąkowymi: bratek polny, jaskier, mniszek 

lekarski, stokrotka, koniczyna/ familiarizing with meadow plants: pansy, 

buttercup, dandelion, daisy, clover; 
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––zwierzęta spotykane na łące: zając, mysz, liczne owady, niektóre ptaki/ 

animals found on the meadow: hare, mouse, numerous insects, some birds; 

 

––łąka jako miejsce wypasania roślinożernych zwierząt hodowlanych: 

krowy, kozy, owcy, konia/ the meadow as a grazing place for herbivorous 

farm animals: cows, goats, sheep and horses. 

  •  W gospodarstwie wiejskim: 

––zwierzęta hodowane przez człowieka (ssaki: krowa, 

owca, koza, koń, świnia, królik; nazwa i wygląd 

zwierząt dorosłych i młodych; 

––sposób poruszania się i odżywiania; rozpoznawanie 

głosów wydawanych przez te zwierzęta; ptactwo 

domowe: kura, gęś, kaczka, indyk; sposób odżywiania 

się zwierząt; ich znaczenie dla człowieka; wartość 

odżywcza mięsa, jajek). 

Obserwacja zjawisk atmosferycznych/ Observation of atmospheric phenomena 

 ––temperatura – obserwacja zmiennych warunków pogodowych; 

/temperature - observation of changing weather conditions; 

 

––wiatr – obserwowanie kierunku i siły wiatru;-/wind - observing the 

direction and strength of the wind; 

 

––opady – deszcz, deszcz ze śniegiem; zmienność i kapryśność pogody; 

parowanie wody; krążenie wody w przyrodzie./ precipitation - rain, sleet; 

weather variability and capriciousness; water evaporation; water 

circulation in nature. 

 

Funkcje życiowe człowieka – ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i odpoczynek/ Human life functions - health protection, safety and rest 

Developing a healthy, safer lifestyle 

Pupils should be taught: 

–– how to make simple choices that improve their 

health and wellbeing 

–– to maintain personal hygiene 

–– how some diseases spread and can be controlled 

–– about the process of growing from young to old and 

how people's needs change 

–– the names of the main parts of the body 

–– that all household products, including medicines, 

can be harmful if not used properly 

–– rules for, and ways of keeping safe, including basic 

road safety, and about people who can help them to 

stay safe. 

 

Dbanie o zdrowie i schludny wygląd/ Caring for health and a neat 

appearance 

–– Odżywianie: poznawanie sposobów zabezpieczania pokarmów przed 

zepsuciem; poznawanie szkodliwych dla zdrowia produktów 

(przeterminowane przetwory, niedojrzałe owoce, trujące grzyby i trujące 

rośliny); zdobywanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas 

spożywania posiłków./ Nutrition: learning how to protect food from 

deterioration; learning about products that are harmful to health (expired 

products, unripe fruit, poisonous mushrooms and poisonous plants); 

acquiring skills of cultural behavior during meals. 

Dbanie o zdrowie i schludny wygląd/ Caring for 

health and a neat appearance 

––Higiena osobista: rozumienie konieczności częstego 

mycia rąk w ciągu dnia; wyrobienie nawyku mycia 

zębów po każdym posiłku; dbanie o czystość paznokci 

i włosów; prawidłowe korzystanie z przyborów do 

mycia, urządzeń sanitarnych i utrzymywanie ich w 

czystości; utrzymywanie porządku wokół siebie. 

 Bezpieczeństwo/ Safety 

–– Bezwarunkowe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

w klasie i w szkole./ Unconditional compliance with safety rules in the 

classroom and at school. 
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–– Zakaz prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas 

zabaw, na przerwach, na zajęciach z wychowania technicznego, 

fizycznego/ Prohibition of provoking situations threatening safety during 

play, during breaks, during technical and physical education classes. 

  

 

 Przestrzeganie zakazu zabaw w miejscach 

niedozwolonych/ Compliance with the prohibition of 

play in prohibited places 

––Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych 

zwierząt.  

–– Rozumienie potrzeby zachowania ostrożności w 

kontaktach z osobami obcymi; bezpieczeństwo w 

internecie. 

–– Świadome przestrzeganie zasad ruchu drogowego 

dla pieszych. 

–– Radzenie sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu 

lub życiu; powiadamianie odpowiednich instytucji o 

wypadkach i zagrożeniach(pożar, powódź, susza, trąba 

powietrzna), ważne telefony i inne sposoby 

zawiadamiania o zagrożeniach i wypadkach. 

  Odpoczynek/Getting Rest 

–– Rozumienie znaczenia ruchu dla rozwoju 

organizmu; uprawianie wybranych sportów letnich i 

zimowych, np.: jazda na sankach, łyżwach, deskorolce, 

rowerze, gra w piłkę; rozumienie potrzeby 

odpowiedniej ilości snu.  

––Realizowanie swoich zainteresowań i pasji; 

zachowanie odpowiedniej postawy podczas oglądania 

programów telewizyjnych oraz pracy i zabawy przy 

komputerze./ 

Rozumienie przestrzeni geograficznej/ Geography 

 Poznawanie swojej miejscowości, swojego regionu i kraju./ Getting to 

know your town, region and country. 

–– Praca zawodowa ludzi w swojej miejscowości, swoim regionie, na wsi 

i w mieście./ Professional work of people in their locality, region, village 

and city. 

 

––Dbanie o estetykę najbliższego otoczenia i dobre stosunki sąsiedzkie./ 

Caring for the aesthetics of the immediate surroundings and good 

neighborly relations. 

 

––Poznanie osobliwości fauny i flory swojej miejscowości./ Know the 

peculiarities of the fauna and flora of your town. 

 

–– Poznawanie tradycji, obyczajów i obrzędów regionalnych; odróżnianie 

ludowych motywów swojego regionu; w miarę możliwości uczestniczenie 

Poznawanie swojej miejscowości, swojego regionu i 

kraju 

––Znajomość nazwy swojej miejscowości, ulicy; 

poznawanie historii i związanych z nimi legend oraz 

faktów. 

–– Wskazanie w najbliższej okolicy ciekawych 

obiektów, zabytków, rezerwatów przyrody, skansenów. 

–– Wskazanie ważniejszych urzędów, zakładów 

usługowych; szanowanie wytworów ludzkiej pracy. 
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w obrzędach związanych ze świętami, witaniem i żegnaniem pór roku itp. 

/Learning about regional traditions, customs and rituals; distinguishing 

folk motives of your region; if possible, participate in rites related to 

holidays, greeting and saying goodbye to the seasons, etc. 

 

–– Zapoznanie z mapą fizyczną Polski; odczytywanie podstawowych 

znaków kartograficznych; legenda mapy./ Acquaintance with the physical 

map of Poland; reading basic cartographic characters; Map legend. 

 

–– Wskazywanie na mapie fizycznej granic Polski, głównych miast, rzek./  

Indicating the borders of Poland, major cities, rivers on the physical map. 

–– Zapoznanie z wybranymi krainami geograficznymi Polski./ 

Acquaintance with selected geographical regions of Poland. 

 Wiedza o naszej planecie Ziemi/ Knowledge about our planet Earth 

––Rozumienie, że Ziemia jest jedną z ośmiu planet krążących wokół 

Słońca; interesowanie się wyprawami w kosmos./Understanding that Earth 

is one of the eight planets orbiting the Sun; interest in space expeditions. 

 

––Dostrzeganie wspólnych cech ludzi żyjących na naszej planecie: mają te 

same części ciała, odczuwają takie same potrzeby, przeżywają takie same 

uczucia; w wielu losowych sytuacjach reagują tak samo; w podobny 

sposób wykonują swoje ulubione zajęcia; dostrzeganie cech różniących 

ludzi; tolerowanie ludzi mimo różnic; reagowanie na krzywdę drugiego 

człowieka./Seeing the common features of people living on our planet: 

they have the same body parts, they feel the same needs, they experience 

the same feelings; in many random situations they react the same; they do 

their favorite activities in a similar way; noticing traits that differentiate 

people; tolerating people despite differences; reacting to the harm of 

another human being. 

 

–– Rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego; 

oszczędzania wody, elektryczności; zbierania surowców wtórnych; 

segregowanie odpadów; czynny udział w akcji „Sprzątanie świata”, 

obchodach „Święta Ziemi”. /Understanding the need to protect the 

environment; saving water, electricity; collecting recyclable materials; 

waste segregation; active participation in the "Clean up the world" 

campaign, the celebration of the "Holy Earth". 
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EDUKACJA TECHNICZNA/ DT 

YEAR 2 

Podstawa angielska 

 
Wspólne wymagania polskiej i angielskiej podstawy programowej Podstawa polska  

Planowanie i organizacja pracy podczas montażu wytworów technicznych/ Technical Knowledge 
Technical knowledge   

•build structures, exploring how they can be made 

stronger, stiffer and more stable   

•explore and use mechanisms [for example, levers, 

sliders, wheels and axles], in their products. 

 

 

• Sprecyzowanie zadania do wykonania./Specifying the tasks to be 

performed. 

• Zgromadzenie odpowiednio dobranego materiału i potrzebnych narzędzi./ 

Gathering properly selected material and tools needed. 

• Odpowiednie przygotowanie miejsca pracy./Appropriate workplace 

preparation. 

• Ustalenie kolejności wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, 

klejenie, ozdabianie itp.)./ Arranging the order of activities performed 

(measuring, cutting, gluing, decorating, etc.). 

• Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy./  Caring for order in the 

workplace. 

• Wykazywanie twórczej inwencji podczas tworzenia swojego 

dzieła./Showing creative creativity when creating your work. 

 

• Wykonanie zaplanowanych wytworów z 

pojedynczych materiałów (wycinanki, ozdoby 

choinkowe), z gotowych elementów (modele do 

sklejania) 

• Oszczędne gospodarowanie materiałami. 

Znajomość własności różnych materiałów/ Knowledge of the properties of various materials 

Evaluate   

•evaluate their ideas and products against design 

criteria 

Rozróżnianie materiałów przydatnych do majsterkowania:/Distinguishing 

DIY materials: 

• papiernicze (papier biały, kolorowy, szary, gazetowy, śniadaniowy; 

karton, tektura, bibułka gładka, karbowana);/ stationery (white, colored, 

gray, newsprint, breakfast paper; carton, cardboard, smooth, crimped 

paper); 

• włókiennicze (sznurki, tasiemki, skrawki materiałów bawełnianych, 

wełnianych, jedwabnych)/ textile (strings, ribbons, scraps of cotton, wool 

and silk materials); 

• tworzywa sztuczne, plastikowe opakowania po produktach spożywczych./ 

plastics, plastic packaging for food products. 

Zapoznawanie z cechami w/ ybranych materiałów/ Acquaintance with the 

features of selected materials 

• Zapoznawanie z właściwościami materiałów: miękki – twardy, gładki – 

chropowaty, giętki – łamliwy, lśniący – matowy./ Familiarizing with the 

properties of materials: soft - hard, smooth - rough, flexible - brittle, shiny - 

matte. 

Zdobywanie doświadczeń w dobieraniu materiałów adekwatnych do 

wykonania zaplanowanego wytworu/ Gaining experience in choosing 

materials adequate to complete the planned product. 

 

• przyrodnicze (trawy, owoce i nasiona roślin, patyki, 

kamyki itp.) 

• drewniane deseczki, płyty paździerzowe; 

• Kształcenie dbałości o narzędzia – przechowywanie 

ich w odpowiednim miejscu, utrzymywanie w 

czystości, wykonywanie prostych zabiegów 

konserwacyjnych. 

• Zdobywanie umiejętności radzenia sobie w 

przypadku drobnych skaleczeń. 

Stosowanie narzędzi i obsługa urządzeń technicznych/ Use of tools and maintenance of technical devices 
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• Zdobywanie wprawy w posługiwaniu się takimi narzędziami, jak: nóż, 

nożyczki, kolec, igła, naparstek, zszywacz biurowy/ Gaining practice in 

using such tools as: knife, scissors, spike, needle, thimble, office stapler, 

•dziurkacz, wkrętak, młotek, szczypce do drutu; określanie funkcji 

poszczególnych narzędzi (do cięcia, do szycia, do sklejania, do zbijania 

itp.)., zbijanie, spinanie, zaginanie./ Getting to know the ways of joining 

materials: stapling, gluing, compacting, fastening, folding. 

 

Bezpieczne korzystanie z domowych urządzeń technicznych/ Safe use of home technical devices 

  

 

• Zapoznanie z budową miksera, suszarki, lodówki; 

wskazywanie części składowych i określanie ich roli; 

• Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego korzystania z 

urządzeń, szczególnie elektrycznych; wskazywanie 

zagrożeń wynikających z niewłaściwego ich 

użytkowania. 

Budzenie zainteresowania techniką/ Creating interest in technology 

  

 

• Zapoznawanie z historią wybranych wynalazków, np. 

od pióra gęsiego do długopisu; od łuczywa do żarówki. 

• Zapoznawanie z rodzajami maszyn i urządzeń: 

transportowych (samochody, samoloty, helikoptery, 

statki, łodzie), wytwórczych (narzędzia i przyrządy), 

informatycznych (telefon, komputer, MP3). 

• Zapoznawanie z rodzajami budowli: domy 

mieszkalne, fabryki, biurowce, wieże itp. 

• Zapoznawanie z wybranymi zawodami, głównie 

związanymi z techniką. 

 

 

 
 


