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rok szkolny 2022/2023 

 
Punkty z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych- I etap 

edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna. 
Język mniejszości narodowej lub etnicznej. 

 

1. Poznajemy nasz podręcznik  i naszych nowych przyjaciół 
2. Witajcie! Jestem Theo. Cześć! Jak się nazywasz?  
3. Śpiewamy piosenkę Guten Morgen!Uczniowie potrafią wykonać wizytówkę  
4. Moje dossier – Potrafię przywitać się  i przedstawić 
5. To jest moja rodzina. Uczniowe zadawają pytanie 
6. Śpiewamy piosenkę Meine Familie.   Utrwalamy materiał leksykalno-gramatyczny 
7. Moje dossier – Umiem przedstawić członków swojej rodziny.    
8. To są moje zabawki.   To jest moja lalka a to moja piłka 
9. Śpiewamy piosenkę Wo ist mein Monster? Wykonujemy maskępotwora 
10. Moje dossier – Umiem wymienić nazwy swoich ulubionych zabawek 
11. Znam nazwy kolorów. Potrafię powiedzieć jakie kolory mają flagi krajów DACHL 
12. Mój kot jest biały. Śpiewamy piosenkę o kolorach 
13. Moje dossier – Potrafię wymienić nazwy kolorów.  
14. Liczymy do 10.   Potrafię rozpoznać cyfrę i powiedzieć jak się nazywa 
15. Śpiewamy piosenkę Eins, zwei – Papagei.   Nauka wyliczanki. 
16. Moje dossier – Umiem liczyć  do 10.  
17. W co grasz? Gram w piłkę 
18. Śpiewamy piosenkę In der Freizeit.  
19. Moje dossier – Potrafię nazwać swoją ulubioną grę lub zabawę.   
20. Co lubisz jeść i pić?Lubię ciasto  i lody.  
21. Śpiewamy piosenkę Pudding mag ich nicht.  
22. Moje dossier –  Potrafię powiedzieć, co lubię i czego nie lubię.  
23. To jest oko, a to ucho. Boli mnie głowa. 
24. Śpiewamy piosenkę Mein Kopf tut weh.    
25. Moje dossier – Potrafię wymienić nazwy części ciała  i powiedzieć,  co mnie boli 
26. Moje przybory szkolne.   To jest linijka a to książka. 
27. Śpiewamy piosenkę Wo ist mein Bleistift 
28. Moje dossier – Potrafię wymienić nazwy przyborów szkolnych, które mam w plecaku 
29. Skaczę, biegam  i śpiewam. Lubię pływać i majsterkować. 
30. Śpiewamy piosenkę Ich spiele.    
31. Moje dossier – Potrafię wymienić czynności, które wykonuję w czasie wolnym.    
32. Co przyniesie nam Mikołaj? Dziś przystroję choinkę. 
33. Jutro przyjdzie zajączek wielkanocny. Kartka świąteczna dla naszych przyjaciół 
34. Chodźcie, pobawimy się razem! -przedstawienie 
35. Dzień Matki w krajach DACHL. 
36. Św. Marcin- o rycerzu który został świętym 

 
 


