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Cykl dostosowany do nowej podstawy programowej*
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Wszyscy wiemy, z jakim entuzjazmem pierwszaki witają rok 

szkolny i jaką radość sprawia im nauka pisania, czytania i liczenia. 

Wiemy też, jak ważne, od samego początku, są pasja i zaangażo-

wanie nauczycieli. Dlatego pragniemy, aby mogli pracować  

z pasją i przekazywać ją swoim uczniom!

Wielokrotnie nagradzany i ceniony  

cykl Tropiciele do edukacji wczesnoszkolnej, w tym roku,  

w obliczu zmian, został dostosowany do nowej  

podstawy programowej*.

Nauczyciele, którzy znają ten cykl, chwalą go za:

•  skuteczną naukę,

•  solidne przygotowanie ręki dziecka do pisania,

•  ciekawe i różnorodne teksty literackie,  

popularnonaukowe i użytkowe,

•  wyjątkowy program wychowawczy,

•  nauczanie matematyki według metody prof. Jadwigi Hanisz, 

która jest autorytetem w tej dziedzinie.

Nowe wydanie Tropicieli udoskonaliliśmy zgodnie z uwagami  

i wskazówkami nauczycieli. Dbamy, by codzienne odkrywanie 

świata wiedzy było atrakcyjne dla uczniów. Dlatego proponujemy 

jeszcze więcej ciekawych rozwiązań!

pragniemy,  
ABY NAUCZYCIELE mogli 
pracować z pasją  
i przekazywać ją 
swoim uczniom!
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Serdecznie 
zapraszamy do 
podróży w świat 
nowych Tropicieli!
Zespół WSiP

Dodatkowo proponujemy zeszyty z serii Kalejdoskop 

ucznia, pełne nowych, ciekawych ćwiczeń. Zachęcające 

do nauki pomoce edukacyjne oraz materiały  

z Kuferka ucznia to atrakcyjne pomysły na urozmaicenie 

przebiegu zajęć. 

W nowy wymiar edukacji wprowadzają wyjątkowe 

narzędzia − multibook oraz plansze interaktywne. 

Dzięki nim odkrywanie świata wiedzy będzie dla uczniów 

fascynującym doznaniem.

Codziennym wsparciem w pracy nauczyciela będą  

też nowe plansze demonstracyjne Lekcje wielkiego  

formatu, które w tym roku, zgodnie z Waszymi 

sugestiami, wzbogaciliśmy o elementy aktywizujące 

− naklejki wielokrotnego użytku. A z Pomysłem 

na piosenkę, czyli płytą zawierającą utwory muzyczne, 

lekcje upłyną śpiewająco!

Nauczyciel, który będzie korzystał z cyklu Nowi 

Tropiciele, nigdy nie będzie zdany sam na siebie. 

Drukowane Poradniki nauczyciela poprowadzą 

krok po kroku przez cały rok szkolny, a w Klubie 

Nauczyciela na uczę.pl czeka bogactwo dodatkowych 

materiałów i profesjonalne wsparcie.
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Podręczniki PRZYGOTOWANE DO dotacji 2017

Na taki cykl 
nauczyciele czekali 
od dawna

Twoi uczniowie to mali tropiciele wiedzy. Pomagamy im łagodnie wejść 

w świat szkoły i zapraszamy do nauki poprzez działanie i ciekawą zabawę.

ejść 

awę.

Nowi Tropiciele to cykl podręczników do klas 1−3 przygotowany z myślą o dziecku rozpoczynającym 

edukację szkolną w wieku 7 lat, a także o klasach z uczniami o zróżnicowanym poziomie gotowości szkolnej. 

To również cykl dla uczniów, którzy lubią zdobywać wiedzę przez doświadczenie. W podręcznikach są zawarte 

treści z edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej (przyrodniczej, społecznej, geograficznej 

i historycznej), a także muzycznej i plastycznej. 

Wszystkie części cyklu, 
precyzyjnie dopasowane, 
uzupełniają się nawzajem 
i gwarantują, że w pełni 
zrealizujesz podstawę 
programową.

SKŁADOWE CYKLU



Wycinanka to zestaw różnorodnych elementów do manipulacji, przeliczania, ćwiczenia 

wypowiedzi (np. historyjki obrazkowe, karty z literami, cyframi i znakami matematycznymi, 

puzzle), przygotowany tak, aby dziecko poprzez ich wycinanie ćwiczyło precyzję ruchów 

oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a także uczyło się organizacji i bezpieczeństwa 

pracy. Ponadto część elementów przygotowano do wypychania, aby za ich pomocą dziecko 

tworzyło estetyczne prace plastyczno-techniczne. Wszystkie materiały zapakowano 

w poręczną teczkę zamykaną gumką.

5 części kart matematycznych
Karty matematyczne zawierają zróżnicowane w formie i treści zestawy ćwiczeń z zakresu nauki liczenia i myślenia  

matematycznego. Jeden z cennych kącików tej publikacji stanowi Matematyka w działaniu. Jego celem jest zwrócenie  

uwagi na kształtowanie się w umyśle dziecka pojęć matematycznych od działania praktycznego na konkretnym materiale 

przez etap ikoniczny aż po operacje symboliczne.

5 części kart pracy
Karty pracy zawierają zróżnicowane w formie i treści zestawy ćwiczeń z zakresu nauki pisania i wspomagania umiejętności 

czytania oraz ćwiczenia związane z treściami przyrodniczymi, społecznymi i wychowawczymi. Na końcu każdej publikacji 

zamieszczono kącik Czytam sam!, w którym przygotowano zestawy logotomów, wyrazów i zdań do czytania w określony 

sposób, które wspomagają rozwój techniki czytania, a także dodatkowe teksty złożone z kolejno poznawanych liter.

ĆWICZENIA PRZYGOTOWANE DO dotacji 2017
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Wsparcie  
metodyczne na 
najwyższym  
poziomie

MATERIAŁY METODYCZNE

16

5 części poradników

DZIĘKI MATERIAŁOM DLA NAUCZYCIELA LEKCJE BĘDĄ NIEZWYKŁE!

nowi Tropiciele  
pomogą Ci zadbać 
o warsztat pracy
i przygotować  
ZAJĘCIA 
dostosowane  
do indywidualnych 
potrzeb uczniów  
w klasach 1−3.

Poradniki opisują sposoby przeprowadzania zajęć edukacyjnych, a także wzbogacają warsztat

wychowawcy o dodatkowe teksty poetyckie i prozatorskie oraz ciekawe zabawy śródlekcyjne.

Nauczyciel znajdzie tu także propozycje zajęć pozaszkolnych, wycieczek i eksperymentów.

Poradniki nauczyciela (cz. 1–5) zawierają:

rozkłady tematów w podziale na dni i tygodnie,

rozkłady materiału nauczania i wychowania,

scenariusze: zajęć zintegrowanych, zajęć z cyklu  

Matematyka w działaniu, spotkań z rodzicami,

elementarz muzyczny dla tropiących nauczycieli  

(zestaw niezbędnych informacji z zakresu muzyki),

nuty i teksty piosenek.
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Temat dnia

Zapis  
w dzienniku

Niezbędnik 
nauczyciela

Proponowany
przebieg 
zajęć

O czym warto 
pamiętać?

PŁYTY CD – pomysły na piosenki

Nowi Tropiciele | Klasa 1 Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Anna Boboryk
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Tydzień II W NASZEJ KLASIE

Scenariusz 6. Letnie kreacje (dzień do dyspozycji nauczyciela)

Zapis w dzienniku  Rozwiązywanie rebusu sylabowego  Swobodne wypowiedzi 
uczniów na temat mody oraz modnych ubiorów  Udział uczniów w zabawie „Podróż 
na Wyspę Mody”  Kolorowanie figur geometrycznych według kodu  Utrwalenie 
i śpiewanie Piosenki na dobry początek  Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe 

NIEZBĘDNIK: 

Proponowany przebieg zajęć

 1. -

 2. 

-

-

 3. 
-

-

-

 4. 

WARTO -

 5. -

 6. -
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 7. 

-

ZADANIE DLA MĄDRALI

-

Scenariusz 7. Zasady naszej klasy

Zapis w dzienniku  Rozmowa na temat właściwych zachowań i zasad obo-
wiązujących w klasie na podstawie wysłuchanego wiersza Emilii Wazner Wyspa 
Tolerancji  Scenki dramowe  Ćwiczenia w czytaniu  Wprowadzenie pojęcia 
para  Ćwiczenia grafomotoryczne  Zabawa ruchowa „Marionetki”  Nauka 
piosenki Pierwszaczek 

Proponowany przebieg zajęć

 1. 

ORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Anna Boboryk
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MATERIAŁY METODYCZNE

Poradniki nauczyciela – niezbędna pomoc w codziennej pracy!

Nowi Tropiciele | Klasa 1 Szkoła podstawowa 1–3

AUTORKI: Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Podsiadły, Monika Rogalska, Anna Tulińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Anna Boboryk
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-

Cykl wychowawczy „Listy od Hani i Henia”

1818

Opowiadania ortograficzne

146

Tropiciele. Część 1 | IV. Dbam o siebie i moją klasę 

NIEZBĘDNIK: po 2 kartki papieru formatu A4 dla ka dego U., arkusz papieru pako-
wego, klej.

Proponowany przebieg zajęć

1. Bawimy si  z Noni.
 – Nazwijmy ma e obrazki.
 – Co je czy?
 – Sprawd my, czy ma e obrazki znalaz y si  na du ej ilustracji.
 – Spróbujmy doko czy  opowiadanie historyjki rozpocz te przez Noni.
 N. czyta pocz tek historyjki. U. wymy laj  dalszy ci g opowiadania z uwzgl d-
nieniem s ów z ó.
N. ko czy wypowiedzi U. s owami:

 – Tak król sp dzi  swój dzie .
 – Jak wy sp dzacie dzie ?

edukacja polonistyczna

P. s. 46, 47

a cuchowa Metoda Skojarze  ( MS)

a cuchowa Metoda Skojarze  jest g ówn  technik  pami ciow . Stosuj c j , mo na m.in.:

poprawia  swoj  pami ;

wiczy  si  wyobra ni (mózg my li obrazami);

bez trudu zapami tywa  uk ad informacji, które odzyskuje si  z opowiadania.

Cele ogólne stosowania MS:

wyrabianie czujno ci ortograficznej;

kszta cenie nawyków poprawnego pisania wyrazów z wybran  trudno ci  ortograficzn ;

kszta cenie pami ci podczas powtarzania wyrazów z poznan  trudno ci  ortograficzn ;

rozwijanie umiej tno ci koncentracji;

zapoznanie U. z ró norodnymi sposobami zapami tywania trudnych wyrazów.

Metody treningu pami ci wed ug Igora Matiugina (oprócz MS):

integracja sensoryczna;
haki pami ciowe;
metoda wyobra e .

Metoda MS zosta a przyj ta przez wielu dydaktyków. Jest szczególnie polecana przez prof. Edyt  

Gruszczyk-Kolczy sk .

Propozycja zaj  z MS 

Zwrócenie uwagi na podwójne oznaczenia g oski [u] – ó lub u.
Omówienie ilustracji w podr czniku.
Wyszukiwanie w a ciwych obrazków i dobieranie do nich podpisów.
G o ne odczytywanie wyrazów z dan  trudno ci  ortograficzn .

Uk adanie bajki z u yciem trudnych wyrazów (bajk  uk adaj  U.; mo e j  tak e zaproponowa  N.).

W królestwie ó

Dawno, dawno temu król wybra  si  w dalek  drog …
Kareta jecha a dniami i nocami poprzez bardzo wysokie jecha  w odwiedziny do s siedniego królestwa. 
Podczas drogi towarzyszyli w adcy czarna  i ma y szary . Ptaszki zaprzyja ni y si  z podró nym. Ich 
obecno  by a bardzo wa na, poniewa  pomaga y odnale  drog . Nagle na drodze pojawi  si  cylinder, a z nie-
go, ku zdumieniu wszystkich, wyskoczy  ró owy By  liczny i mi o u miecha  si  do podró nych. Jeden 

P. s. 46, 47

W. 1 k. 13

Powy sze zadanie mo na wykona  równie  w inny sposób, wykorzystuj c a cuchow  Metod  Skojarze .

edukacja przyrodnicza

147

Dzień 19. | Mój dzień 

z ptaszków postanowi  wr czy  napotkanemu zwierz tku Nie by o to zwyk e pióro, ono by o zaczarowane. 
Kto , kto je mia , móg …
góra – król – jaskó ka – wróbel – królik – pióro (wa ne jest, aby wyrazy te by y u yte tylko raz – wtedy bez 
problemu mo na je u o y  w kolejno ci wyst powania)
1.  Próba u o enia przez U. obrazków zgodnie z kolejno ci  wyst powania w historyjce – kontrola: wspólne 

omówienie.
2. U o enie podpisów do obrazków.

Królis aw – król królików

Pewnego dnia król Abecediusz, w adca królestwa Fantazjokukunamuniub c postanowi  wyruszy  w po-
dró . Chcia  sprawdzi , czy na pewno w jego zwariowanym kraju wszystko jest postawione na g owie, a ka -
demu poddanemu brakuje pi tej klepki. Inspekcja wypad a znakomicie. Okaza o si , e kowale zjadaj  
roz arzone w gle, piekarze ca ymi dniami obsypuj  si  m k , murarze buduj  domy bez okien, a krawcowe 
szyj  spódnice z nogawkami. Po ca ym dniu pracy zm czony król zarz dzi  powrót. Nagle, kiedy kareta zbli-
a a si  do stoj cego na górze królewskiego zamku, wydarzy o si  co  naprawd  zdumiewaj cego. Do Abe-

cediusza podfrun y dwa ptaki – jaskó ka i wróbel. Ptaszyny trzyma y w dzióbkach ogromny czarny kapelusz! 
W rodku cylindra siedzia  królik! Ró owy!

– Dzie  dobry, szanowny Abecediuszu. – Grzecznie uk oni  si  królik. – Jak min a podró ?
– Dzi kuj , przyjemnie. – Odk oni  si  król. – Nie znam ci . Kim jeste ?
– Jestem Królis aw, król królików!
– A dlaczego masz ró owe futerko? – z ciekawo ci  zapyta  Abecediusz.
– To proste – za mia  si  Królis aw. – Ka dy król królików jada wy cznie buraczki. St d mój kolor.
– Có  za mi e spotkanie. – Abecediusz si gn  do pasa i wyci gn  zza niego kolorowe pióro. Noszenie 

pi knych piór przy pasie by o bowiem królewskim zwyczajem. – Prosz , to dla ciebie.
– Serdecznie dzi kuj ! – Wyszczerzy  siekacze Królis aw i rozkaza : – Wróbelku, odbierz ten cudowny 

prezent.
Królewski rozkaz – rzecz wi ta. Wróbel natychmiast chwyci  piórko. Niestety, aby to zrobi , musia  pu-

ci  kapelusz. Nietrudno sobie wyobrazi , co si  sta o. Jaskó ka nie utrzyma a królewskiego króliczego ci -
aru. Kapelusz przechyli  si  i z impetem rymsn  na ziemi . Jaskó ka wzbi a si  pod chmury, a przestraszo-

ny wróbel przysiad  na rondzie cylindra i zacz  przeprasza  swojego w adc . Jednak tego, co powiedzia , 

król Abecediusz nie us ysza , gdy  kareta powioz a go dalej.
Andrzej Marek Grabowski

Omówienie czynno ci pokazanych na ilustracjach w podr czniku.
 – Jakie czynno ci wykonujemy kilkakrotnie w ci gu dnia?
 – Ile razy dziennie jemy posi ki?
 – Ile razy w ci gu dnia myjemy r ce, z by i ca e cia o?
 – Jak sp dzamy czas przed po udniem, po po udniu i wieczorem?
 –  Jakie inne czynno ci, o których jeszcze nie wspomnieli my, wykonujemy w ci gu dnia?

Propozycja zadania domowego

U. mog  narysowa  swój obrazek do bajki celem lepszego jej zapami tania. 
3.  N. czyta lub odtwarza z CD bajk  Andrzeja Grabowskiego Królis aw – król króli-

ków. (Mo na tak e przeczyta  j  na pocz tku zaj , ale wtedy trudniej j  wyko-
rzysta  jako materia  do pracy).

 –  A teraz pos uchajcie bajki, któr  u o y  z tymi trudnymi wyrazami pewien pisarz. Jest 
nieco d u sza, ma wi cej szczegó ów, ale wyst puj  w niej wszystkie poznane wcze niej 
wyrazy. 

Mo na U. poprosi , by – gdy us ysz  poznany wyraz, wskazali jego odpowiednik 
w ród obrazków le cych na awce.

P. s. 48, 49

CD

po-
ka -

e zjadaj
krawcowe 

 zbli-
o Abe-

Nauka ortografii nie 
musi być nudna! Jak 
ciekawie i aktywnie 
uczyć się ortografii? 
Jak zapamiętać zasady 
ortograficzne? Jak nie 
zniechęcić uczniów 
do nauki i zgłębiania 
tajników ortografii?  
W dobie coraz bardziej 
rozprzestrzeniającego 
się problemu dysleksji, 
dysgrafii i dysortografii 
warto wiedzieć, 
jak przeciwdziałać 
trudnościom  
w czytaniu i pisaniu. 
Opowiadania Andrzeja 
Marka Grabowskiego 
pomagają w przyjemny 
sposób wprowadzać 
trudne zasady 
ortografii.

W przewodniku materiały do pracy  
z cyklem wychowawczym oraz 
wskazówki do rozmów o:

•  wartościach takich jak: szacunek, 
życzliwość, empatia, 
odpowiedzialność i samodyscyplina,

•  umiejętnościach społecznych,  
np. radzeniu sobie w roli ucznia.

Ponadto:

•  porady dla rodziców – gotowy 
materiał, który nauczyciel  
może wykorzystać  
na wywiadówce,

•  lista lektur rozwijających temat 
poruszony w opowiadaniu.

Nauka ortografii nie 
musi być nudna! Jak 
ciekawie i aktywnie 

zacunek,

odyscyplina,

znych, 
ucznia.

towy 

 temat 
u.
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WARTO

Scenariusz 14. Spotkanie z arą

Zapis w dzienniku  Swobodne wypowiedzi uczniów na temat różnych spo-
sobów podróżowania na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji  Analiza 
i synteza głoskowa i sylabowa wyrazów z a  Zabawy grafomotoryczne z literą a 

 Wprowadzenie liter a, A na podstawie wyrazów ara, Alek  Ćwiczenia utrwala-
jące rozróżnianie i rysowanie figur geometrycznych  Wskazywanie przedmiotów 
mniejszych – większych, krótszych – dłuższych  Praca plastyczna – ara 

NIEZBĘDNIK: 

Proponowany przebieg zajęć

 1. 

 2. 

 3. 

 KM. s. 22 ćw. 6, 7

P. s. 24, 25

-

-

-

172

Tropiciele. Część 1 | Scenariusze zajęć Matematyki w działaniu 

Dodawanie

Do przygotowania prezentacji N. mo e u y  multibooka lub pomocy z Kuferka 

ucznia.

NIEZBĘDNIK: komplet sze ciennych klocków w 4 kolorach, komplet pche ek, komplet 

patyczków.

1. U. licz , ile jest na zdj ciu klocków czerwonych. Tyle samo klocków czerwonych 
k ad  na stole. Wpisuj  liczb  w kratki.
Licz , ile jest na zdj ciu klocków niebieskich. Tyle samo klocków niebieskich k a-
d  na stole. Wpisuj  liczb  w kratki.

Licz , ile jest razem klocków czerwonych i niebieskich. Zapisuj  sum .
Prezentacje: 3 czerwone klocki; 3 czerwone klocki le , dok adane s  2 niebie-
skie klocki; pokazana gestem suma klocków czerwonych i niebieskich. W tym 
zadaniu U. do wi kszej liczby dodaj mniejsz .
N. organizuje kilka podobnych zada :

 –  U. k ad  na stole kilka klocków; dok adaj  klocki i licz , ile jest ich razem. 
Kolor klocków nie ma znaczenia. Je eli U. nie zapisuj  liczebno ci klocków, 
to mog  dodawa  na wi kszych liczbach ni  5. Warto spróbowa  dodawa  licz-
by z przekroczeniem progu dziesi tkowego. U. do wi kszej liczby dodaj  
mniejsz .

 –  U. pracuj  w parach. Jeden U. uk ada kilka klocków w dwóch kolorach, a dru-
gi podaje sum . Zamieniaj  si rolami.

Kilka innych propozycji sumowania klocków – do wi kszej liczby dodaj mniejsz . 
2. U. licz , ile jest na zdj ciu patyczków. Tyle samo patyczków k ad  na stole. Wpi-

suj  liczb  w kratki.
Licz , ile klocków jest na zdj ciu. Tyle samo klocków k ad  na stole. Wpisuj  licz-
b  w kratki.
Licz , ile jest razem patyczków i klocków. Zapisuj  sum .
U. dodaj  dwie grupy ró nych przedmiotów (patyczki i klocki). Dodaj  do wi k-
szej liczby mniejsz .

Prezentacje:
 – 3 patyczki;
 – 3 czerwone klocki le , dok adany jest 1 klocek;
 – pokazana gestem suma patyczków i klocków.

N. organizuje kilka podobnych zada :
 –  U. k ad  na stole kilka patyczków; dok adaj  klocki i licz , ile jest razem pa-
tyczków i klocków. Je eli U. nie zapisuj  liczebno ci, to mog  dodawa  na 
liczbach wi kszych ni  5. Warto spróbowa  dodawa  liczby z przekroczeniem 
progu dziesi tkowego. U. do wi kszej liczby dodaj  mniejsz .

 –  U. pracuj  w parach. Jeden U. k adzie na stole patyczki. Drugi dok ada kloc-
ki i razem licz , ile jest patyczków i klocków. Zamieniaj  si rolami.

Kilka innych propozycji sumowania patyczków i klocków. Do wi kszej liczby 
dodawanie mniejszej.

3. U. licz , ile jest klocków na zdj ciu. Tyle samo klocków k ad  na stole. Wpisuj  
liczb  w kratki.
Licz , ile jest na zdj ciu patyczków. Tyle samo patyczków k ad  na stole. Wpisuj  
liczb  w kratki.

M. s. 56 ćw. 1

multibook s. 56

M. s. 56 ćw. 2

multibook s. 56

M. s. 56 ćw. 3

multibook s. 56

K.u.

K.u.

K.u.
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Elementarz muzyczny dla tropiących nauczycieli | Abecadło instrumentów muzycznych 

ELEMENTARZ MUZYCZNY DLA TROPIĄCYCH NAUCZYCIELI

Abecadło instrumentów muzycznych

Instrumenty muzyczne ró ni  si  od siebie:
 – barw , która uzale niona jest od materia u, z którego zbudowany jest instrument;
 – zakresem wysoko ci d wi ków – czyli ile i jakie d wi ki mo emy zagra  na danym instrumencie.

Podstawowe elementy w instrumentach muzycznych to:
 – ród o d wi ku – wibrator;
 – sposób wydobycia d wi ku – szarpanie, pocieranie, uderzanie, np. skrzypce – smyczek, harfa – palce.

Ze wzgl du na rodzaj ród a d wi ku wyró niamy 4 grupy instrumentów:
 – aerofony (instrumenty d te), w których ród em d wi ku jest s up powietrza; 
 –  idiofony (instrumenty samobrzmi ce), w których ród em d wi ku s  cia a spr yste, np. sztabki, p yty, rury;
 –  membranofony (instrumenty membranowe), w których ród em d wi ku jest naci gni ta b ona (mem-

brana);
 – chordofony (instrumenty strunowe), w których ród em d wi ku jest napi ta struna.

Instrumenty nale ce do grupy idiofonów i membranofonów okre la si  nazw  instrumenty

perkusyjne, czyli uderzane. Instrumenty d te dzieli si  na d te drewniane, tzw. drzewo, i d te blaszane, 
tzw. blacha. Osobn  podgrup  aerofonów miechowych tworz  organy.
Instrumenty strunowe dzielimy na:
 – instrumenty klawiszowe (pianino, fortepian);
 – instrumenty szarpane (harfa, gitara, klawesyn, cytra, lutnia, ba a ajka, mandolina, band o);
 – instrumenty smyczkowe (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas).

Odr bn  grup  instrumentów muzycznych stanowi  elektrofony, czyli instrumenty elektryczne, w których 
ród em brzmienia jest obwód elektryczny. Te instrumenty pojawi y si  dopiero w XX wieku.

Spotykamy równie  inny podzia  instrumentów perkusyjnych:
 – instrumenty o okre lonej wysoko ci d wi ku – np. kot y, ksylofon, wibrafon, czelesta;
 – instrumenty o nieokre lonej wysoko ci d wi ku – np. b bny, trójk t, marakasy, talerze.

Szkolne instrumenty perkusyjne

B benek – ma y b ben; podstawowy instrument perkusyjny. Ma pojedyncz  membran  przyczepion  
do ramy. Charakteryzuje si  ró nym brzmieniem – w zale no ci od miejsca, w które uderzymy. Mem-
brana mo e by  wykonana ze skóry zwierz cej lub z tworzyw sztucznych. D wi k jest wydobywany przez 
uderzenie pa eczk , r k  lub przez pocieranie membrany.

Kastaniety – hiszpa ski instrument ludowy. Zbudowany z drewnianej r czki, do której przymocowane s  
z jednej strony lub dwóch stron drewniane muszelki zwi zane sznurkiem lub tasiemk . D wi k wydoby-
wamy przez potrz sanie.

Marakasy – instrument uderzany. Czara instrumentu mo e by  zbudowana z gliny, skorupy orzecha lub 
innego materia u, jest osadzona i przytwierdzona do drewnianego trzonka.
Wewn trz czary mog  znajdowa  si  twarde elementy, np. nasiona fasoli, grochu, kamyczki lub gruby piasek. 
Marakasy wydaj  d wi k przypominaj cy szelest. Marakasy dla dzieci nazywamy grzechotkami. Produko-
wane s  najcz ciej z plastiku, maj  mniejsze rozmiary i s  l ejsze.

Talerze (czynele) – instrument nale cy do grupy idiofonów. Maj  kszta t ko a lub talerza do zupy. Mog  
by  wykonane z br zu, mosi dzu lub innego metalu. D wi k wydobywany jest przez uderzanie talerza pa -
kami lub uderzanie o siebie dwóch talerzy.

Dodatkowe teksty literackie

19

Matematyka w działaniu to ćwiczenia 
manipulacyjne z wykorzystaniem 
pomocy matematycznych z Kuferka 
ucznia lub innych pomocy np. kasztanów, 
kamyków, patyczków. Scenariusze 
przeprowadzenia zajęć Matematyki 
pomogą nauczycielowi wykorzystać 
materiał zaproponowany w kartach 
matematycznych.

To propozycje zabaw muzycznych,
wskazówki metodyczne oraz  
infor macje o kompozytorach  
i utworach muzycznych. Wszystko  
w jednym miejscu, bez potrzeby  
korzystania z encyklopedii lub szukania 
dodatkowych materiałów w internecie.

Scenariusze zajęć  
Matematyka w działaniu

Elementarz MUZYCZNY 
dla tropiących nauczycieli

Dodatkowe teksty literackie wspierają 
promocję czytelnictwa w edukacji 
wczesnoszkolnej. Nauczyciel może  
je wykorzystać na zajęciach w dowolny 
sposób.

teksty literackie wspierają 
zytelnictwa w edukacji 
olnej. Nauczyciel może 

we teksty literackie

ać jęci h do ln



Wszystko 
w jednym 
miejscu!

klub nauczyciela
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•  Wygodny dostęp – pomoce łatwe do edycji i pobrania. 

Wszystko w zasięgu ręki!

•  Wysoka jakość – obudowa metodyczna przygotowana przez 

zespół doświadczonych autorów i redaktorów.

•  Dokumentacja na cały rok szkolny – rozkłady materiału, 

programy nauczania, plany wynikowe.

•  Nowoczesne lekcje – tysiące gotowych materiałów  

do wykorzystania podczas zajęć: scenariusze lekcji, karty 

pracy, karty badania umiejętności oraz nagrania piosenek 

i dźwięków.

Chcesz, aby Twoje zajęcia były zawsze dobrze przygotowane?

Zależy Ci na dobrej ocenie zarówno dyrektora, jak i rodziców?

Sięgnij po materiały w Klubie Nauczyciela na uczę.pl.

klub nauczyciela NA Uczę.pl to:

Przygotowani na czas!

• Uczę.pl to miejsce,  

w którym najszybciej 

informujemy Cię  

o zmianach w edukacji 

oraz w podstawie  

programowej. 

• Tu znajdziesz  

najświeższe materiały,  

w których uwzględniamy 

nowy stan prawny. 

• Dbamy o to, aby  

w zmieniającej się rzeczy-

wistości każdy nauczyciel 

mógł pracować bezpie-

cznie i w najciekawszy  

dla dzieci sposób.

Uzyskaj dostęp
do materiałów!
Wejdź na Uczę.pl, 
ZAAKCEPTUJ  
REGULAMIN 
i zarejestruj się 
w Klubie 
Nauczyciela.
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…mnóstwo praktycznych 

informacji i potrzebnych 

do pracy materiałów.

 Joanna, nauczycielka kl. 1−3, Szczecin

Super, że mam dostęp  

do wszystkich materiałów 

zarówno w szkole, jak  

i w domu.

 Anna, nauczycielka kl. 1−3, Koszalin

  Dokumentacja – rozkłady materiału, plany pracy,              

  aktualny program do edukacji wczesnoszkolnej. 

  Scenariusze zajęć na cały rok szkolny.

  Materiały do diagnozy gotowości szkolnej  

   – potrzebne do przeprowadzenia diagnozy gotowości  

  szkolnej.

  Multimedia – ilustracje, piosenki, opowiadania,  

  plansze demonstracyjne.

  Bank pomocy dydaktycznych – scenariusze  

  uroczystości, zabawy i ćwiczenia logopedyczne,  

  muzyczne, ruchowe.

  Generator dyplomów dla Twoich uczniów. 

gotowe rozwiązania dla nauczycieli:



Każde  
dziecko jest  
wyjątkowe

diagnoza ucznia

2222

Karty pracy zawierają zestawy ćwiczeń

nawiązujących do najważniejszych obszarów

rozwoju dziecka: poznawczego (przygotowanie

do pisania, czytania i liczenia, elementy wiedzy 

przyrodniczej) i społecznego.

Na końcu publikacji znajdują się arkusze do 

wpisania wyników diagnozy ucznia, związanych 

zarówno z wykonaniem zadań w kartach  

pracy, jak i z przebiegiem obserwacji  

przeprowadzonych przez nauczyciela zgodnie  

z wytycznymi.

Diagnoza GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Publikacja zawiera kolorowe 
karty pracy, pomocne podczas 
przeprowadzAnia diagnozy 
szkolnej  na początku klasy 1.
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•  kartoteka z punktacją do zadań, 

•  schemat oceniania zadań, 

•  kartoteka z punktacją do przeprowadzonych obserwacji, 

•  zestaw arkuszy wyników,

•  dostępny w Klubie nauczyciela na Uczę.pl.

DIAGNOZA − poradnik NAUCZYCIELA:

SCHEMAT DIAGNOZY

Krok 1
Poradnik nauczyciela

Nauczyciel znajdzie 

tu materiały pomocne 

w interpretacji wyników 

zadań przewidzianych do 

wykonania przez dziecko 

w kartach pracy oraz do 

przeprowadzonych przez 

nauczyciela obserwacji.

Krok 2
Diagnoza gotowości  

szkolnej Karty pracy

Dzięki niej nauczyciel 

będzie miał możliwość 

zapoznania się z pozio-

mem umiejętności dzieci, 

które właśnie rozpoczyna-

ją naukę w szkole.

Krok 3
Wprowadź wyniki do 

arkuszy na uczę.pl 

i przeanalizuj postępy 

uczniów!



Otocz dzieci 
opieką  
przez cały 
rok!

karty badania umiejętności

24

Karty z zadaniami  
pozwalają systematycznie 
określać stopień opanowania 
przez uczniów umiejętności  
i wiadomości. 

Od września do maja, na koniec  

każdego miesiąca, nauczyciel  

przeprowadza sprawdzian poziomu  

wiedzy i umiejętności.

•  Zadania w obu grupach nieznacznie  

różnią się od siebie, lecz sprawdzają  

te same umiejętności, dlatego  

przygotowano dla nich wspólną  

kartotekę i schemat oceniania. 

•  Zestaw zawiera także karty wyników 

do każdego badania, które pozwalają 

zanotować uzyskaną liczbę punktów.

•  Dodatkowo dołączone są karty  

obserwacji (również na każdy miesiąc), 

które mogą pomóc nauczycielowi  

w obserwacji rozwoju umiejętności  

i wiedzy uczniów. 

  

        

 

       

           

       

         

       

                

               

  

      

       

            

       

 

 
 

   

    

 

 

  

PLAN I KARTOTEKA  
BADANIA UMIEJĘTNOŚCI
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Karta 2B

Przeczytaj zdania. Połącz kreską każde zdanie z odpowiednim rysunkiem.1.

Połącz kwiat z rysunkami zwierząt i przedmiotów, w których nazwach słyszysz 

głoskę i.

2.

Ułóż trzy wyrazy z liter wybranych z ramki. Litery mogą się powtarzać. 

Zapisz wyrazy w liniaturze.

3.

Przyjrzyj się rysunkom. Otocz pętlą tylko dary jesieni.4.

Tata je miód. Mama je jajo.

i

o, a, ą, i, ó, u, e, ę, m, t, j, d

Pokoloruj na zielono drugi koralik od prawej strony.5.

 kreską każde zdanie z od

zwierząt i przedmiotów, w

wybranych z ramki. Litery

e.

om. Otocz pętlą tylko dary jes

iód. Mam

i

i, ó, u, e, ę, m, 

Pokoloruj na zielono drugi koralik od prawej stron5.
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Policz, ile warzyw jest w każdej ramce. Zapisz odpowiednie liczby.6.

Połącz strzałkami ramki, w których znajduje się taka sama liczba elementów.8.

liczba. Zamiast zwierząt możesz rysować kółka.
7.

Przeczytaj zdanie i przepisz je starannie w liniaturze.9.

Tata i mama jadą autem. 

4 2 5

Policz, ile warzyw jest w każdej ramce. Zapisz o6.

Połącz strzałkami ramki, w ktkk órych znajaa dujdu e się 8.

liczba. Zamiast zwierząt możesz rysować kółka.
7.

Przeczytczyczy aj za danie i przepisz je starannie w liniat9.

TTaTT ta i mama jjaddą ą autem. em. 

4
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Karta 2A

Przeczytaj zdania. Połącz kreską każde zdanie z odpowiednim rysunkiem.1.

Połącz kwiat z rysunkami zwierząt i przedmiotów, w których nazwach słyszysz 

głoskę i.

2.

Ułóż trzy wyrazy z liter wybranych z ramki. Litery mogą się powtarzać. 

Zapisz wyrazy w liniaturze.

3.

Przyjrzyj się rysunkom. Otocz pętlą tylko dary jesieni.4.

Pokoloruj na czerwono drugi koralik od lewej strony.5.

Mama je miód.

ó, u, e, ę, o, a, ą, i, j, d, m, t

Tata je jajo.

i

KARTY BADANIA UMIEJĘTNOŚCI



Liczę na
Matematykę

rozwój edukacji matematYcznej
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Aby zajęcia z edukacji matematycznej przyniosły zamierzone 

efekty, powinny być szczególnie starannie przemyślane 

i przygotowane.

Jesteś bardzo kreatywny i wiemy, że wciąż poszukujesz nowych 

pomysłów i podążasz za aktualnymi trendami w edukacji. Zdajemy 

sobie też sprawę, że to wymaga od Ciebie na co dzień wiele 

wysiłku. 

Dlatego, aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy wyjątkowe 

publikacje, dzięki którym Twoje lekcje będą jeszcze ciekawsze!

Szkoła podstawowa, klasy 1–3

Hanisz
Jadwiga

KONSPEKTY ZAJĘĆ  
z komentarzem metodycznym

Matematyka

Szkoła podstawowa, klasy 1–3

Hanisz
Jadwiga

Matematyka
METODA PRACY
w klasach 1 –3

Matematyka. Metoda pracy w klasach 1−3

W książce znajduje się dokładnie to, co jest potrzebne 

do przygotowania ciekawych zajęć matematycznych. Autorka 

pokazuje, jak wprowadzać nowe pojęcia, jak je utrwalać 

i powtarzać, a także jakie formy pracy przyjąć na zajęciach, 

by przyniosły one zamierzony efekt. 

Matematyka. Konspekty zajęć

Publikacja pomoże odpowiednio zaplanować i przygotować 

zajęcia matematyczne oraz podpowie, na co zwrócić 

szczególną uwagę.



Mam pełne zaufanie do  

prof. Hanisz, bo jej wska-

zówki wynikają ze znajo-

mości szkolnych realiów.

 Agata, nauczycielka kl. 1−3, Toruń

Ambasador nauczania  
matematyki, WSiP

Prof. dr. hab. Jadwiga Hanisz – pedagog zajmująca się edukacją  

wczesnoszkolną i metodyką nauczania matematyki, członek 

Polskiej Akademii Nauk. Jako autorka licznych artykułów i książek 

z zakresu matematycznej edukacji wczesnoszkolnej od wielu lat 

wspiera nauczycieli. Uznana za autorytet w tej dziedzinie, dzieli się 

swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Ufam metodom Pani Pro- 

fesor, bo sprawdziłam je  

ze swoimi uczniami i widzę, 

że dają efekty. Potwierdza-

ją to moje koleżanki!

 Ewa, nauczycielka kl. 1−3, Kraków

Metodyka prof. Jadwigi  

Hanisz to jasno poda-

ne rozwiązania. W mojej 

25-osobowej klasie stosuję 

je z powodzeniem.

 Katarzyna, nauczycielka kl. 1−3, Gdańsk

We współpracy z prof. Jadwigą Hanisz przygotowaliśmy 

dla Państwa:

•  konferencje autorskie w kilku miastach w Polsce,

•  e-konferencje i e-szkolenia,

•  dodatkowe scenariusze lekcji oraz kreatywne pomoce 

edukacyjne,

•  konkursy dla szkół i klas!

Więcej szczegółów u konsultantów edukacyjnych.
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