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Lekcja Tytuł Gramatyka Leksyka, komunikacja Strona

0 Poznajemy się

Podstawowe wiadomości 
o częściach mowy: 
rzeczowniku, przymiotniku 
i czasowniku. Odmiana przez 
przypadki – schemat.

Przedstawienie bohaterów 
podręcznika. Objaśnienie 
ikon używanych 
w podręczniku.

6

1
Chociaż lat niewiele 

mam, już alfabet polski 
znam!

Nauka pisania i czytania.
Wymowa.

Nazwy produktów 
spożywczych.
Kolory: żółty, pomarańczowy, 
zielony, czerwony.

9

2 A jak ananas

Literowanie.
Wymowa synchroniczna si, ci, 
ni, zi, dzi.

Nazwy owoców, warzyw, 
kolory – powtórzenie. 12

3 Cześć, szkoło!
Odmiana czasowników: mieć 
i nazywać się.
Wymowa ż, zi, dź, dż.

Przywitanie i pożegnanie.
Przedstawianie się. 15

4 Smaki i kolory

Podział na rodzaje 
rzeczownika i przymiotnika. 
Pytania: kto to jest?/co 
to jest? jaki/jaka/jakie? 
Koniugacja: być.
Wymowa sz, si.

Opis przedmiotu. Pytania: kto 
to jest?/co to jest? jaki/jaka/
jakie? Kolory: biały, fioletowy, 
czarny, brązowy, niebieski.
Smaki: słodki, gorzki, kwaśny, 
słony, ostry.
Samopoczucie. Wyrażanie 
upodobania.

20

5 Czy awokado to jest 
warzywo? Konstrukcja: czy to jest?

Duży – mały, jest – nie ma. 
Wyjaśnianie wątpliwości, 
upewnianie się.

25

6 To jest Polska

Wprowadzenie nazewnictwa: 
rzeczownik, przymiotnik, 
rodzaj męski, żeński i nijaki. 
Dzielenie wyrazów na 
sylaby. Rzeczowniki rodzaju 
męskiego zakończone na –a.

Proste słownictwo związane 
z geografią i historią Polski. 28

7 Idealny zawód

Słowotwórstwo – tworzenie 
żeńskich odpowiedników 
nazw zawodów od form 
męskich.

Nazwy zawodów 
wraz z określeniami 
charakteryzującymi pracę. 
Wyrażanie opinii i własnych 
przekonań dotyczących 
różnych zawodów.

34

8 Chcę być muzykiem
Zaimki: mój/moja, twój/twoja. 
Narzędnik liczby pojedynczej 
i mnogiej.

Nazwy mieszkańców krajów 
i członków najbliższej 
rodziny.

38

9 Jestem bardzo zajęty Koniugacja –am/–asz.

Dni tygodnia, nazwy 
czynności. Udzielanie 
informacji na temat 
wykonywanych czynności.

43
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10 Nie mogę zasnąć! 1 rok, 2, 3, 4 lata; 5… lat.

Liczby 1-24. Proste działania 
matematyczne (dodawanie 
i odejmowanie). Udzielanie 
odpowiedzi na pytanie 
o wiek.

48

11 Ekologia i liczenie 1 centymetr; 2, 3, 4 
centymetry, 5… centymetrów.

Liczby 1–100. Proste działania 
matematyczne (mnożenie). 
Udzielanie odpowiedzi na 
pytanie o wzrost. Proste 
słownictwo związane 
z recyklingiem.

51

12 Moja rodzina Biernik l. poj.

Nazwy członków rodziny. 
Czasowniki łączące się 
z biernikiem: lubić, uwielbiać, 
kochać, mieć.

55

13 Zła wiadomość Koniugacja –em/–esz; –ę/–isz. Czasowniki wiedzieć, znać, 
umieć. Określanie pory dnia. 59

14 Zakupy w sklepie 
papierniczym

Biernik l. poj. – c.d.
1 złoty, 2–4 złote, 5… złotych.

Nazwy pomocy szkolnych. 
Polskie monety i banknoty. 
Zakupy w sklepie 
papierniczym.

63

15 Wymarzony dom
Koniugacja –ę /–esz. Biernik 
– cd. Narzędnik – funkcja 
narzędzia.

Czasowniki związane 
z aktywnością artystyczną 
dzieci. Kształty. Schemat 
domu.

68

16 Ale szkoła!
Koniugacja –ę/–ysz; –ę/
isz. Narzędnik – funkcja 
narzędzia powtórzenie.

Leksyka związana 
z opisywaniem wyposażenia 
sali. Czasowniki związane 
z aktywnością dzieci w szkole.

71

17 Adres e-mail to nie 
wszystko!

Zaimek dzierżawczy 
w mianowniku – powtórzenie.

Uzyskiwanie informacji 
o numerze telefonu i adresie 
e–mail w sytuacji oficjalnej 
i nieoficjalnej.

76

18 Czy ma pan drobne?

Dopełniacz rzeczowników 
i przymiotników w liczbie 
pojedynczej. Dopełniacz 
dzierżawczy i dopełniacz 
cząstkowy, konstrukcja 
jest + mianownik, 
nie ma + dopełniacz. 
Tworzenie przymiotników 
odrzeczownikowych.

Nazwy produktów 
spożywczych, opakowań. 
Wyrażanie zdania na 
podstawie opozycji lubię – 
nie lubię.

80

19 „Najłatwiejsze ciasto 
w świecie”

Biernik i dopełniacz – cd. Z+ 
narzędnik. Zaimki osobowe 
w narzędniku.

Śniadanie: nazwy potraw 
na śniadanie, nazwy 
podstawowych naczyń 
kuchennych. Podstawowe 
słownictwo związane 
z przygotowywaniem 
prostego posiłku.

86

20
Rocznica ślubu 

rodziców i imieniny 
mamy

Konstrukcje:
życzyć + dopełniacz, 
dla mnie + mianownik, 
poproszę + biernik. Odmiana 
czasowników: jeść i pić 
w czasie teraźniejszym.

Rezerwowanie stolika 
w restauracji, zamawianie 
jedzenia, składanie życzeń 
imieninowych, nazwy 
podstawowych posiłków 
w ciągu dnia.

90
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21 Jest mi niedobrze!
Czasownik: bać się 
+ dopełniacz. Konstrukcja: iść 
do + dopełniacz.

Wizyta u dentysty, 
podstawowe zwroty 
określające stan zdrowia, 
podstawowe środki lecznicze.

95

22 Mikołajki klasowe
Odmiana czasowników 
modalnych: móc, musieć, 
chcieć.

Nazwy zabawek, wyrażanie 
pragnień, pisanie listu 
do Świętego Mikołaja.

99

23 Wielkie porządki Biernik l. poj. – cd.
Nazwy pomieszczeń 
w domu, leksyka związana 
ze sprzątaniem domu.

103

24 Kiedy masz urodziny?
Odmiana liczebników 
porządkowych w dopełniaczu 
1–30.

Nazwy miesięcy. 107

25 Bitwa na śnieżki! Tworzenie przysłówków 
odprzymiotnikowych.

Opisywanie warunków 
atmosferycznych. 111

26 Nareszcie ferie!
Odmiana czasowników: 
iść i chodzić w czasie 
teraźniejszym.

Przysłówki czasu, czasowniki 
wyrażające podstawowe 
czynności.

115

27 Zimowy gość
Odmiana czasowników: 
jechać, jeździć w czasie 
teraźniejszym.

Sposoby spędzania wolnego 
czasu latem i zimą. 119

28 Ten sweter jest 
za duży!

Związek zgody 
“ciepły sweter”, „nowa 
kurtka”.

Odzież, buty.
Opis ubrania. 123

29 Na mecz zakładam 
szczęśliwą koszulkę!

nosić + biernik,
ubierać się w + biernik,
mieć na sobie + biernik,
zakładać + biernik;
konstrukcja: za + przymiotnik

Opis ubrania,
wyrażanie subiektywnej 
opinii,
komplementy.

127

30 Która godzina?
liczebnik porządkowy (1–24),
„Która jest godzina? „Jest 
druga”.

Pytanie o czas,
udzielanie informacji;
zegar 12–godzinny i 24–
godzinny.

131

31
Kiedy w Warszawie jest 
siódma, to we Lwowie 

jest ósma

Konstrukcje: pięć po drugiej, 
wpół do trzeciej,
za dziesięć trzecia;
o której? (+ miejscownik),
od… do… + dopełniacz,
co trwa ile?, jak długo?

Udzielanie informacji 
o czasie w sytuacji oficjalnej 
i nieoficjalnej – powtórzenie;
umawianie się, zgoda 
i odmowa.

135

32 To straszna 
kłamczucha!

Konstrukcja:
osoba, która…

Określenie cech charakteru, 
osobowości, wyrażanie 
sympatii i antypatii.

138

33 Najlepszy przyjaciel Konstrukcje: jest (jaki?),
ma + biernik

Wygląd osoby (włosy, oczy, 
nos), charakter;
opis osoby.

142

34 Powtórzenie 145

Rozwiązania ćwiczeń, materiały dodatkowe, test końcowy oraz rady dla nauczycieli znajdą Państwo 
w książce elektronicznej pt. „Materiały uzupełniające do podręcznika”, którą można pobrać 
ze strony internetowej Fundacji „Wolność i Demokracja” http://wid.org.pl/.


	



