
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA II 
 
Edukacja polonistyczna 

Mówienie 

• swobodne, samorzutne wypowiadanie się całymi zdaniami. Używanie zdań oznajmujących, 

pytających i rozkazujących; wypowiadanie własnego zdania w dyskusji; 

• opowiadanie własnymi słowami treści krótkich tekstów czytanek, baśni, legend; 

• układanie opowiadań twórczych, np. inne zakończenie utworu, dalsze losy bohatera; 

• układanie zdań na temat różnych przedmiotów jako przygotowanie do opisu; 

• opisywanie przedmiotów z otoczenia lub przedstawionych na obrazku; 

• wygłaszanie z pamięci wierszy i krótkich fragmentów prozy; 

Słuchanie 

• słuchanie wypowiedzi nauczyciela, innych uczniów, nagrań audycji i aktorów jako przykładów 

właściwego wysławiania się w języku ojczystym; 

• uważne słuchanie czytanych krótkich tekstów, by zapamiętać i jak najwierniej odtworzyć ich 

treść; 

Czytanie 

• czytanie całościowe wyrazów; płynne czytanie tekstów złożonych z krótkich zdań; 
• systematyczne wdrażanie do uwzględniania znaków przestankowych: kropki, przecinka, 

pytajnika i wykrzyknika; 
• umiejętne odczytywanie dialogów z podziałem na role; 
• ciche czytanie ze zrozumieniem; 
• oddawanie głosem nastroju wiersza; 
• wyszukiwanie w tekście podanych wyrazów, zwrotów, fragmentów zabawnych, smutnych; 

• czytanie z podziałem na role; 
• wspólne przeczytanie fragmentów wybranych przez nauczyciela lektur; 
• indywidualne czytanie dziecięcych książeczek i czasopism; 

Pisanie 

• 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; 

• pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów z określoną trudnością ortograficzną oraz krótkich tekstów, 
omówionych wcześniej na zajęciach; 

• tworzenie i pisanie swobodnych tekstów; 
• zbiorowe i indywidualne układanie i zapisywanie zdań na dany temat; 

Wiedza o języku 

• rozpoznawanie zdań pojedynczych: oznajmujących, pytających, rozkazujących; 

• rozpoznawanie liter, głosek i sylab w wyrazie; wyrazów w zdaniu, spółgłosek i samogłosek; 

• rzeczowniki jako nazwy osób, zwierząt roślin i rzeczy; rodzaje rzeczownika: męski, żeński, nijaki 
oraz liczby rzeczownika: pojedyncza, mnoga; 

• czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności; liczby czasownika: pojedyncza, mnoga; 

• zgodność form rzeczownika i czasownika w liczbie. 

Wiedza o literaturze 

• wyodrębnianie w utworze literackim postaci,zdarzeń , miejsca i czasu akcji; 
• wspólne ustalenie kolejności wydarzeń; porządkowanie i uzupełnianie planu wydarzeń; 

• określanie nastroju utworu; wskazywanie w nim fragmentów humorystycznych, smutnych, 



budzących strach, wzruszających; 

 
Edukacja matematyczna 

Liczba naturalna 

Działania na liczbach drugiej dziesiątki: 
• dodawanie i odejmowanie liczb wewnątrz drugiej dziesiątki, np. 10 + 2, 12 + 4, 16 – 6,16 – 4,18 

+ 2 itp. 
• dodawanie i odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego; 
• dodawanie i odejmowanie kilku liczb; poznawanie i stosowanie własności dodawania – 

przemienność; 
• porównywanie różnicowe; 
• obliczenia pieniężne (grosze, złotówki); 
• związek dodawania z odejmowaniem; kształcenie nawyku sprawdzania poprawności odejmowania 

za pomocą dodawania; rozwiązywanie łatwych równań jednodziałaniowych z niewiadomą w 
postaci okienka; 

 

• rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie. 
 Rozszerzenie zakresu liczbowego do 30: 
• mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30; 
• związek mnożenia z dzieleniem; 
• rozwiązywanie prostych zadań na mnożenie i dzielenie. 

Pomiar 

1. Czasu kalendarzowego: 
• wymienianie kolejnych nazw dni tygodnia;  
• nazywanie aktualnej pory roku; 
• nazywanie kolejnych miesięcy; zapisywanie daty. 
2. Czasu zegarowego: 
• odczytywanie z tarczy zegarowej pełnych godzin w systemie 12-godzinnym; używanie 

określeń: piąta rano, piąta po południu; jedenasta w nocy itp.; 
• zapoznanie z pojęciem minuty; odczytywanie godzin i minut w systemie 12-godzinnym, np. 

piętnaście minut po godzinie szóstej, za dwadzieścia minut godzina czwarta itp.; 
3. Długości: 
• mierzenie długości różnych przedmiotów linijką, metrem krawieckim, stolarskim; 

• rysowanie i mierzenie długości odcinków; 
• porównywanie długości mierzonych odcinków. 
4. Masy: 
• dokonywanie prostych obliczeń wagowych. 
5. Pojemności: 
• odmierzanie płynów naczyniami i używanie określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 
• proste obliczenia, w których występują pełne litry. 

Figury geometryczne - rozróżnianie figur z grupy wielokątów: trójkąty, czworokąty, pięciokąty, 

sześciokąty;  

Edukacja przyrodniczo - społeczna 

Zjawiska atmosferyczne: 
• temperatura - odczytywanie temperatury z termometru; 
• wiatr –szkody wyrządzane przez silny wiatr (łamanie drzew, zrywanie dachów); pożyteczna 

„praca” wiatru: rozsiewanie nasion, przemieszczanie chmur, osuszanie mokrej ziemi; poruszanie 
żaglówek, balonów itp.); 

• opady – deszcz, ulewa, powódź; występują mgły, mżawki, jesienne szarugi, nocne przymrozki. 
W ogrodzie/na polu: 



• rozróżnianie i nazywanie warzyw (marchew, pietruszka, burak, sałata, kapusta, cebula, kalafior, 
dynia, fasola, pomidor); nazywanie ich części: korzeń, liście, łodyga, kwiat, owoc oraz wskazywanie 
części jadalnych; wartości odżywcze warzyw; surówki; różne 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 nazywanie ozdobnych roślin kwiatowych: aster, chryzantema, nasturcja, 

nagietek, malwa, pelargonia i inne rośliny dostępne obserwacji; zabezpieczanie wieloletnich roślin 
kwiatowych przed zimą (np. róż); 

W sadzie: 
• rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa, brzoskwinia) i krzewów 

owocowych (agrest, malina, porzeczka); 
• sposoby zbierania i przechowywania owoców; higiena spożywania owoców; wartości odżywcze; 

sałatki owocowe; przetwory (kompoty, dżemy, soki); rola witamin w rozwoju organizmu; 
W parku/w lesie: 
• rozpoznawanie po liściach i owocach wybranych drzew liściastych (np. jarzębina, kasztanowiec, 

dąb, klon, brzoza, wierzba) oraz drzew iglastych (sosna, świerk, jodła, modrzew); 
Na łące: 
• zapoznawanie z roślinami łąkowymi: bratek polny, jaskier, mniszek lekarski, stokrotka, koniczyna; 
• zwierzęta spotykane na łące: zając, mysz, liczne owady, niektóre ptaki; 
• łąka jako miejsce wypasania roślinożernych zwierząt hodowlanych: krowy, kozy, owcy, konia. 
7. W gospodarstwie wiejskim: 
• zwierzęta hodowane przez człowieka 

a) 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 

b) ptaki: 
ptactwo domowe: kura, gęś, kaczka, indyk; sposób odżywiania; znaczenie dla człowieka; wartość 
odżywcza jajek. 

Poznawanie społeczności lokalnej i narodowej 

1. Poznawanie swej miejscowości i regionu. 
2. Nabywanie wiedzy o kraju ojczystym. 
3. Nabywanie wiedzy o naszej planecie Ziemi. 

Edukacja plastyczna 

Percepcja sztuki - odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie informacji 

• kształt: jak w klasie poprzedniej oraz: wypukły, wklęsły, owalny, spiczasty, wydłużony, sercowaty; 
• faktura: puszysta, miękka, gładka, kosmata; łączenie faktur podobnych i kontrastowych; 
• wielkość: stopniowanie wielkości składowych, np. większy od..., ale mniejszy od...; największy – 

najmniejszy; określanie wielkości i proporcji kilku osób; 
• usytuowanie w przestrzeni: na środku kartki, wysoko, na dole, na lewo, od prawej strony; stojący, 

siedzący, leżący, jadący, biegnący, fruwający, klęczący, pochylony nad; 
• oddalenie: dalej niż..., bliżej tego..., tak samo daleko; 
• barwa: biała, czarna, szara, szarobrunatna, czerwona, niebieskoszara, zielonoszara; barwy ciepłe: 

różowa, czerwona, pomarańczowa; barwy zimne: niebieska, zielona, szarozielona, 
niebieskozielona; 

• rytm: miarowość kształtu, barwy, oddalenia; 
• dostrzeganie wyżej wymienionych obiektów obserwacji w przedmiotach, postaci ludzi, zwierząt, w 

wytworach ludowych; 
• oglądanie dzieł sztuki: wyróżnianie w obrazie różnego rodzaju linii i próba uzasadniania ich 

obecności w tym właśnie miejscu; określanie ich wpływu na atmosferę dzieła – tam ruch i 
niepokój, a tu cisza, pogoda, spokój; próba uchwycenia znaczenia kolorystyki w obrazie. 

Ekspresja przez sztukę - tworzenie wypowiedzi 



1. Rysowanie: 
• ołówkiem, kredkami świecowymi, patykiem na podkładzie z klejówki, lawowanie tuszem, 

rysowanie świecą na czarnym tle; kredą na czarnym tle; 
rysowanie z wyobraźni, z pamięci, z pokazu; 
pojedynczych przedmiotów, zwierząt, roślin, postaci, zjawisk; 
scen związanych z własnymi przeżyciami oraz z treścią znanych dziecku tekstów 

literackich; 
wyznaczanie linią konturów postaci i przedmiotów; 
przedstawianie ruchu za pomocą kreski; 
tworzenie abstrakcyjnych układów za pomocą linii. 

2. Malowanie: 
• pędzlem szczecinowym płaskim i farbami kryjącymi (plakatówki, tempera, farby klejowe); 
• malowanie barwnych plam; dopatrywanie się rozmaitych fantastycznych stworów w plamach 

rozlanej na kartce farby; tworzenie plam symetrycznych poprzez zginanie kartki; 
• wykonywanie prac o tematyce abstrakcyjnej z wykorzystaniem zestawu różnorodnych plam; 
• poznawanie i nazywanie barw podstawowych: czerwona – żółta – niebieska; tworzenie barw 

pochodnych; 
• eksperymentowanie w przedstawianiu tych samych przedmiotów raz w kolorze, raz w tonacji 

biało-czarnej, aby określić wpływ koloru na jakość dzieła; 
• przedstawianie wydarzeń realnych i fantastycznych; 
• przedstawianie scen inspirowanych przez przeżycia, marzenia, pory roku, opowiadania, utwory 

literackie, oglądane filmy itp.; dbałość o zagospodarowanie całej płaszczyzny kartki. 
3.  Kształtowanie wytworów płaskich i przestrzennych: 
• wykonywanie papierowych wycinanek i wydzieranek; 
• tworzenie metodą orgiami; 
• wykonywanie wytworów z materiałów przyrodniczych (kasztany, żołędzie, szyszki, patyki, trawy, 

jarzębina itp.); 
• lepienie z gliny, masy solnej, plasteliny, modeliny; 
• rzeźbienie w glinie, mydle; 
• wykonywanie przedmiotów użytecznych: kukiełki, maskotki, ozdoby, ubiory lalek. 

Recepcja sztuki – analiza i interpretacja wytworów kultury 

• zapoznanie z dziedzinami sztuk plastycznych oraz ich wykonawcami i dziełami:  

architektura – architekt – rysunek projektu, makieta 

malarstwo – malarz – obraz 

rzeźba – rzeźbiarz – rzeźba 

scenografia - scenograf - rysunek projektu dekoracji sceny i kostiumu aktora; 
• zapoznawanie z funkcją dzieł plastycznych: 

architektura: przemysłowa, mieszkaniowa, użyteczności publicznej;  
malarstwo: portret, krajobraz, martwa natura, scena rodzajowa;  
rzeźba: pomnik, medal, moneta; 

• symetria jednoosiowa w układzie elementów na płaszczyźnie i w przestrzeni; 
• zasady kompozycji otwartej i zamkniętej. 

Edukacja muzyczna 

Odtwarzanie muzyki 

1. Śpiew: 
• rytmiczne recytowanie tekstów poprawne fonetycznie i zróżnicowane pod względem tempa, 

dynamiki, artykulacji, intonacji i barwy głosu; 
• kształcenie głosu: zwracanie uwagi na poprawną i swobodną postawę przyśpiewie; 

regulowanie oddechu; śpiewanie poznanych piosenek na zgłoskach la, lo, lu, na celem 
rozluźnienia stawów żuchwowych; 

• śpiewanie piosenek jednogłosowych zbiorowe i indywidualne w skali c/1 – d/2; 
• śpiewanie piosenek opartych na wzorach: g/1 – e/1; g/1 – e/1 – c/1; g/1 – e/1 – c/1 – d/1 – c/1; g/1 



– f/1 – e/1 – d/1 – c/1; 
• wyszukiwanie powtarzających się fragmentów melodii; 
• śpiewanie gamy z odpowiednimi słowami, np. „Słonko idzie coraz wyżej, a zachodzi coraz niżej”. 
2. Gra na instrumentach: 
• wydobywanie dźwięków z przedmiotów: klocki, papier, pudełka, folie, butelki szklane, 

plastikowe; 
• akompaniowanie do piosenek i zabaw ruchowych z zastosowaniem naturalnych efektów 

akustycznych: tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda; 
• granie na instrumentach perkusyjnych, niemelodycznych: grzechotka, bębenek, trójkąt, 

tamburyno, drewienka, kastaniety; 
• granie fragmentów piosenek lub całych prostych melodii. 
3. Ruch z muzyką: 
• zabawy bieżne: szybkie reagowanie na różne sygnały muzyczne; rozplanowanie ruchu w 

przestrzeni krokami wyznaczonymi przez rytm; 
• realizowanie ruchem wartości nut: półnuty, ćwierćnuty, ósemki, pauzy ćwierćnutowej; 
• zabawy ze śpiewem; inscenizowanie piosenek, tańce regionalne (krakowiak). 

Tworzenie muzyki 

1. Tworzenie rytmu: 
• wypowiadanie krótkich tekstów ze zmianą tempa, dynamiki, artykulacji i intonacji głosu; 
• recytowanie rytmiczne sylab, słów, zdań; 
• powtarzanie tematów rytmicznych w formie „echa": klaskanie, stukanie, recytacja, ruch, gra na 

instrumentach. 
2. Tworzenie melodii: 
• swobodne improwizowanie na temat, np. zabawy zimowe, owady w sadzie itp.; improwizacje 

wokalne do krótkich, prostych wierszowanek, przysłów; 
• improwizowanie melodii na dzwonkach i innych instrumentach. 
3. Improwizowanie ruchu: 
• swobodne interpretowanie ruchem piosenek i utworów instrumentalnych; 
• charakteryzowanie postaci, zwierząt, zdarzeń za pomocą ruchu ilustrowanego muzyką. 
4. Tworzenie form muzycznych: 
• tworzenie muzycznych ilustracji do wierszy i opowiadań; 
• rysowanie i malowanie ilustracji do słuchanej melodii, piosenki; 
• tworzenie własnych układów tanecznych do utworu muzycznego. 

Percepcja muzyki 

1. Percepcja elementów muzyki: 
• słuchanie ciszy; rozpoznawanie i naśladowanie głosów z otoczenia; 
• słuchanie muzyki instrumentalnej na żywo: śpiewanie i granie przez nauczycielkę; 
• rozpoznawanie brzmienia instrumentów niemelodycznych i melodycznych (fletu, fortepianu, 

skrzypiec); zapoznanie z elementarną budową tych instrumentów; 
• rozpoznawanie w melodii i rytmie powtórzeń, kontrastów; 
• pokazywanie linii melodycznej ręką; 
• rozpoznawanie głosów ludzkich: sopran i bas. 
2. Percepcja utworów muzycznych: 
• słuchanie muzyki odtwarzanej mechanicznie (płyta CD, kaseta magnetofonowa, audycja TV); 
• udział w koncertach muzycznych; nabywanie kultury słuchania muzyki i właściwego zachowania się 

podczas koncertu. 

Uwagi o realizacji programu edukacji muzycznej 

Podobnie jak w poprzednim roku, edukacja muzyczna uwzględnia śpiewanie piosenek, granie na 
instrumentach oraz ruch przy muzyce. Przy śpiewaniu piosenek kładziemy nacisk na dokładność 
rytmiczną i melodyczną wykonania. Ćwiczenia w rozróżnianiu dźwięków prowadzimy w oparciu o 



znane dzieciom piosenki. Doskonalimy słuch poprzez ćwiczenia polegające na odtwarzaniu 
fragmentów melodii, całych poznanych piosenek na instrumentach muzycznych. Podczas śpiewania 
zwracamy uwagę na prawidłową postawę dziecka, prawidłowy oddech, wyraźną i dokładną wymowę 
słów. 

Zajęciom towarzyszy ruch przy muzyce. Zabawy ze śpiewem są nadal ulubioną przez dzieci formą 
muzyczną; wyrażanie treści piosenek ruchem ciała, naśladowanie ruchu ludzi, zwierząt, roślin, zjawisk 
przyrodniczych jest okazją do wyzwalania i rozwijania twórczej ekspresji dziecka. 

Opanowanie pojęć programowych z zakresu muzyki opieramy na bezpośrednim działaniu, a nie na 

teoretycznych objaśnieniach. Zapewniamy dziecku kontakt z muzyką na „żywo” - dzieci słuchają śpiewu i 

grania na instrumencie swojej nauczycielki; słuchają aktywnie audycji muzycznych; uczestniczą w 

szkolnych zespołach muzycznych (na miarę swoich możliwości); uczestniczą w koncertach 

organizowanych dla dzieci. Ważne jest, aby zajęcia muzyczne, oprócz nabywania wiedzy i umiejętności 

muzycznych, dostarczały dzieciom radosnych, estetycznych przeżyć. Nabywanie nowych pojęć i utrwalanie 

pojęć przyswojonych przez dziecko powinno odbywać się w sposób swobodny, atrakcyjny, 

ograniczający znużenie. Przez takie rozumienie realizacji edukacji muzycznej kształcimy równocześnie 

sprawności muzyczne, wrażliwość i podstawy kultury muzycznej, a tym samym przygotowujemy dziecko 

roli przyszłego odbiorcy i twórcy muzyki. 

Zajęcia techniczne 

Znajomość własności różnych materiałów 

1. Rozróżnianie materiałów przydatnych do majsterkowania: 
• przyrodnicze: trawy, owoce i nasiona roślin, patyki, kamyki itp.; 
• drewniane: deseczki, płyty paździerzowe; 
• papiernicze: papier (biały, kolorowy, szary, gazetowy, śniadaniowy), karton, tektura, bibułka 

(gładka, karbowana); 
• włókiennicze: sznurki, tasiemki, skrawki materiałów bawełnianych, wełnianych, jedwabnych; 
• tworzywa sztuczne; plastikowe opakowania po produktach spożywczych 

 

2. Zapoznawanie z właściwościami materiałów: miękki – twardy; gładki – chropowaty; giętki – 
łamliwy; lśniący – matowy; 

3. Nabywanie doświadczeń w adekwatnym dobieraniu materiałów do wykonania zaplanowanego 
wytworu. 

Bezpieczne posługiwanie się prostymi narzędziami 

• nabywanie wprawy w posługiwaniu się takimi narzędziami, jak: nóż, nożyczki, kolec, igła, 
naparstek, zszywacz biurowy, dziurkacz, wkrętak, młotek, szczypce do drutu; określanie funkcji 
poszczególnych narzędzi (do cięcia, do szycia, do sklejania, do zbijania itp.) 

• poznawanie sposobów łączenia materiałów: zszywanie, sklejanie, zbijanie, spinanie, zaginanie; 
• kształcenie dbałości o narzędzia – przechowywanie ich w odpowiednim miejscu, utrzymywanie w 

czystości, wykonywanie prostych zabiegów konserwacyjnych; 
• nabywanie umiejętności radzenia sobie w przypadku drobnych skaleczeń. 

Bezpieczne korzystanie z domowych urządzeń technicznych 

• zapoznanie z budową odkurzacza, miksera, sokowirówki; wskazywanie części składowych i 
określanie ich roli; 

• zapoznawanie z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń, szczególnie elektrycznych; 
wskazywanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego ich użytkowania. 

 
Planowanie i organizacja pracy przy montażu wytworów technicznych 

• sprecyzowanie zadania do wykonania; 
• zgromadzenie odpowiednio dobranego materiału i potrzebnych narzędzi; 
• odpowiednie przygotowanie miejsca pracy; 
• ustalenie kolejności wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, klejenie, ozdabianie itp.); 
• wykonanie zaplanowanych wytworów z pojedynczych materiałów (wycinanki, ozdoby choinkowe), z 



gotowych elementów (modele do sklejania); 
• oszczędne gospodarowanie materiałami; 
• dbanie o ład i porządek w miejscu pracy; 
• wykazywanie twórczej inwencji przy tworzeniu swojego dzieła. 

Budzenie zainteresowania techniką 

• zapoznawanie z historią wybranych wynalazków, np. od gęsiego do wiecznego pióra; od łuczywa 
do żarówki; 

• zapoznawanie z rodzajami maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, samoloty, 
helikoptery, statki, łodzie), wytwórczych (narzędzia i przyrządy), informatycznych (telefon, 
komputer); 

• zapoznawanie z rodzajami budowli: domy mieszkalne, fabryki, biurowce, wieże itp. 

Zapoznawanie z wybranymi zawodami, głównie związanymi z techniką 

Uwagi o realizacji programu edukacji technicznej 

W toku edukacji technicznej w klasie drugiej zwracamy więcej uwagi na prawidłowe użycie narzędzi 
i poprawniejsze wykonanie pracy. Wymagamy od dzieci dokładniejszego niż w klasie pierwszej cięcia 
i załamywania materiału, wycinania otworów oraz dokładniejszego odmierzania miarką 
centymetrową. 

Nie krępujemy jednak pomysłowości i inicjatywy dzieci w ujęciu tematu. Nauczyciel ogranicza 
się do udzielania rad i wskazówek, jak posługiwać się narzędziami i przyborami, jak łączyć i wiązać 
poszczególne materiały. Pomaga też ustalić kolejność wykonywanych czynności. Dziecko natomiast 
nadaje wytworowi swoisty kształt i ozdabia go na swój sposób. 

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź zbiorowo (makiety, scenki rodzajowe, dekoracje, 
przygotowywanie sałatek, surówek). 

Wychowanie fizyczne 

Zabawy i gry ruchowe 

• zabawy orientacyjno-porządkowe: kto zmienił miejsce, semafor, łapka na myszy; 
• zabawy na czworakach: psy i koty, myśliwi i zajączki, mysia norka; 
• zabawy bieżne: berek, wyścigi w parach, zmień woreczek, lawina; 
• zabawy rzutne: rzuty do celu woreczkami i piłeczkami, piłka w półkolu; 
• zabawy skoczne: marsz pajaców, zajęcze skoki, czapla i żaby, szycie na maszynie, przeprawa przez 

rów, rzekę. 
 

Ćwiczenia porządkowe 

• ustawianie się w kolumnie pojedynczej, w szeregu i w kolumnie dwójkowej; 
• krycie i równanie; 
• rytmiczny marsz w miejscu z głośnym liczeniem i klaskaniem. 

Ćwiczenia kształtujące 

• ćwiczenia ramion: w siadzie klęcznym - krążenie ramion ugiętych i wyprostowanych, itp. mały i 
duży wiatrak; w siadzie klęcznym lub w staniu – luźne wymachy obu ramion w tył, itp. huśtawka; w 
siadzie skrzyżnym, klęcznym lub rozkrocznym – pionowy skurcz ramion i wyprostny w bok, itp. 
zapalanie zapałki, w dół – w skos; klaskanie; 

• ćwiczenia nóg: w staniu – rytmiczne wspięcie i opuszczanie pięt (sprężynka); rytmiczne 
półprzysiady (sprężynowy pajacyk); siad skrzyżny – wstawanie z siadu skrzyżnego bez pomocy 
rąk; podskoki zwarte w przód, w bok, w tył; tupanie nogami w różnym tempie (grzmot); 

• ćwiczenia stóp: powtórzenie ćwiczeń z klasy pierwszej oraz w siadzie toczenie piłeczki palcami 
stopy; 

• ćwiczenia tułowia: 
 

a) skłony w przód: z siadu klęcznego (nurkująca kaczka); z przysiadu podpartego (koci grzbiet); w 



siadzie rozkrocznym - skłony w przód z zamachem ramion (wbijanie gwoździ); w rozkroku – skłon 
tułowia w przód; w siadzie skrzyżnym – ruchy przybijania pięścią w pięść i szerokie rozciąganie 
ramion w bok (szewc szyje dratwą); 

b) skłony w tył w leżeniu przodem: skłony głowy i potakiwanie; toczenie piłeczki z jednej ręki do 
drugiej; wytrzymywanie krótkotrwałej pozycji skłonu w tył z ramionami w bok (samolot); 

c) ćwiczenia mięśni brzucha: w leżeniu tyłem – chodzenie dużymi krokami w powietrzu; w siadzie 
skrzyżnym z chwytem za stopy – padanie na plecy i z powrotem (kołyska); z leżenia tyłem o 
nogach zgiętych (stopy podparte o podłogę) – na przemian wyprosty nóg, wznoszenie nóg do 
góry i klaskanie nogami; 

d) skłony w bok: w siadzie skrzyżnym, klęcznym – płynne skłony na lewo i na prawo (łódka na 
falach, zegar ścienny); w siadzie okracznym na ławeczce – zrzucanie woreczka z głowy przez 
silny skłon w bok; 

e) skręty: w siadzie skrzyżnym – skręt tułowia w lewo z lewą ręką, w prawo z prawą ręką; układanie 
woreczka jedną ręką daleko poza sobą i zabieranie drugą ręką. 

Ćwiczenia użytkowe 

• ćwiczenia równowagi bez przyrządów: podnoszenie woreczka na stopie; we wspięciu – szybkie 
wirowanie z dreptaniem dookoła swojej osi, na sygnał zatrzymanie się we wspięciu (bąk); w staniu 
na jednej nodze pokazywanie ściany drugą nogą; 

• ćwiczenia równowagi na przyrządzie: przejście przodem po belce, listwie ławeczki; przejście tyłem 
po ławeczce; 

• ćwiczenia zwinności: z przysiadu podpartego - wierzganie konika; szybka zmiana przybieranych 
pozycji: siad skrzyżny - powrót do stania; przysiad podparty - klęk; 

• zwisy i podpory: wspinanie się i przechodzenie pod różnymi przeszkodami; skoki zajęcze; skoki 
żabek przez rów; 

• rzuty: prawą i lewą ręką rzut piłeczkami, szyszkami do tarczy; w parach – doskonalenie rzutów i 
chwytów piłeczki; 

• skoki: zeskok w głąb z wysokości 40 cm do przysiadu podpartego; skok w dal z rozbiegu z 
doskokiem na dwie nogi; skok wzwyż do 50 cm; przeskok zawrotny przez ławeczkę. 

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe 

• zabawy ze śpiewem; 
• zabawy rytmiczne - chód, bieg, zmiana kierunku na komendę; 
• korowody – elementy krakowiaka (cwał); krok półeczki; 
• tańce regionalne. 

Sporty 

• nauka pływania (jeżeli pozwolą na to warunki); 
• saneczkarstwo i łyżwiarstwo; 
• gra w badmintona; 
• mini gry z piłką. 

Wycieczki i lekkoatletyka terenowa 

• ćwiczenie zręczności: przejście po gładkich kamieniach (lub narysowanych na piasku figurach 
geometrycznych); 

• skoki przez naturalne przeszkody (do wysokości kolan dziecka); zeskoki na miękkie podłoże; 
• pełzanie pod nisko zwisającymi gałęziami drzew lub krzewów; 
• ćwiczenia w orientowaniu się w terenie: szukanie skarbu; zabawa w chowanego; wyszukiwanie 

śladów ludzi, zwierząt. 

Uwagi o realizacji programu wychowania fizycznego 

W klasie drugiej, podobnie jak w klasie pierwszej, należy zapewnić dzieciom jak najwięcej ruchu na 

powietrzu. Podstawową formą ruchu są tu zabawy i gry ruchowe. Stopniowo wprowadza się ćwiczenia 

kształtujące sylwetkę dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne powinny doprowadzić do zachowania przez 



dziecko prawidłowej postawy w staniu i w marszu. W zakresie ćwiczeń porządkowych dzieci powinny 

nabyć umiejętności szybkiego i dokładnego wykonywania poleceń i ustawiania się w kolumnach. Przez 

odpowiednio dobrane ćwiczenia należy wdrożyć dzieci do przestrzegania zasad poruszania się po drogach. 

Zajęcia komputerowe 

Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 

• wpływ komputera na zdrowie człowieka; 

• dobór gier i zabaw komputerowych stosownie do wieku i zainteresowań. 

Gry i zabawy dydaktyczne 

• doskonalenie posługiwania się myszką; 
• utrwalenie działania wybranych klawiszy z klawiatury – klawisz Enter, klawisze strzałek 

kursorów; 
• rozwijanie logicznego myślenia poprzez wykonywanie zadań zgodnie z poleceniem. 

Praca w edytorze grafiki Paint 

• uruchamianie programu; 
• umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami z Przybornika: Wypełnianie kolorem, 

Prostokąt, Elipsa, Tekst, Linia, Ołówek, Gumka, Aerograf, Pędzel, Lupa, Zaznacz, Zaznacz dowolny 
kształt; 

• zapoznanie z działaniem narzędzi z Przybornika: Zaokrąglony prostokąt, Pipeta; 
• nabywanie umiejętności kopiowania, usuwania, zmniejszania i powiększania wybranych 

elementów; 
• próby samodzielnego rysowania z wykorzystaniem poznanych narzędzi z Przybornika oraz 

umiejętności kopiowania, usuwania, zmniejszania i powiększania wybranych elementów rysunku. 

Praca z Kalkulatorem 

• zapoznanie z działaniem i przeznaczeniem Kalkulatora; 

• gry i zabawy z wykorzystaniem Kalkulatora. 

Praca z edytorem tekstu Ms Word 

• uruchamianie programu; 
• utrwalenie działania klawiszy: Spacja, Delete, Backspace, Alt Gr, Shift, Caps Lock, Enter i 

klawiszy literowych; 
• wprowadzenie elementów formatowania tekstu: rozmiar czcionki, kolor czcionki, pogrubienie, 

podkreślenie, kursywa; 
• wprowadzenie umiejętności właściwego rozmieszczenia znaków interpunkcyjnych 
• wprowadzenie umiejętności kopiowania i usuwania tekstu; 
• wykonywanie poleceń z wykorzystaniem poznanych klawiszy; 
• próby samodzielnego pisania wyrazów i zdań za pomocą klawiatury komputerowej. 
 
 


