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Klasa Kim jesteśmy Gdzie jest nasze 

miejsce w czasie i 

przestrzeni 

Jak wyrażamy 

siebie 

W jaki sposób działa 

świat 

Jak się 

organizujemy 

Podział zasobów 

planety 

I Nasze otoczenie ma 

wpływ na to, jacy 

jesteśmy. 

Historie rodzinne 

pomagają nam 

zrozumieć historię 

naszego regionu. 

Komunikacja 

wpływa na relacje. 

Istoty żywe potrzebują 

światła, by rosnąć i się 

rozwijać. 

Role, jakie pełnimy 

w grupie, mają 

wpływ na nasze 

otoczenie. 

Woda jest 

najważniejszym 

surowcem naszej 

planety. 

II Systemy w naszym 

ciele współpracują 

ze sobą, aby 

pomóc nam 

poruszać się i 

zachować 

równowagę w życiu. 

Struktury i role 

ewoluowały z biegiem 

czasu, ponieważ 

zmieniły się potrzeby 

społeczeństw. 

Ludzie na całym 

świecie wyrażają 

swoją kulturę i 

tradycje na różne 

sposoby. 

Nauka pomaga nam 

zrozumieć naszą 

planetę i inne ciała 

niebieskie, a to daje 

nam wskazówki na 

temat przeszłości. 

Ludzie wybierają 

domy i transport, 

żeby ułatwić sobie 

życie. 

Wiele produktów 

przechodzi proces 

zmian, zanim zostaną 

zużyte lub ponownie 

wykorzystane. 

III Społeczności, 

kultury i nasze 

wybory wpływają 

na to, kim jesteśmy 

jako jednostki. 

Nasze osobiste 

przeżycia i historie 

rodzinne pomagają 

nam zorientować się w 

czasie i przestrzeni. 

Literatura jest 

formą komunikacji. 

Różne źródła energii 

ułatwiają nam 

codzienne życie. 

Współpraca w 

grupie jest 

niezbędna do 

osiągnięcia 

wspólnych celów. 

Rośliny i zwierzęta 

potrzebują 

odpowiednich 

warunków, aby 

przetrwać. 

IV Człowiek to istota 

wielowymiarowa. 

Teraźniejszość wypływa 

z przeszłości i zahacza o   

przyszłość. 

Kreatywność 

stwarza 

indywidualność. 

Rozumienie świata 

może poprawić 

funkcjonowanie 

człowieka. 

Systemy wpływają 

na funkcjonowanie 

społeczności i 

organizmów. 

Równość zależy od 

sprawiedliwego 

podziały dóbr. 
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grade Who we are Where we are in place 

and time 

How we express 

ourselves 

How the world works How we organize 

ourselves 

Sharing the planet 

grade 

I 

Our environment 

has an impact on 

who we are. 

Family stories help us 

understand the history 

of our region. 

Communication 

affects 

relationships. 

Living beings need 

light to grow. 

The roles we play in 

a group, have an 

impact on our 

environment. 

Water is the most 

important resource 

of our planet. 

grade 

II 

The systems in our 

body work together 

to help us move 

and keep our 

balance in life. 

Structures and roles 

have evolved over time 

because the needs of 

communities have 

changed. 

People around the 

world express their 

culture and 

traditions in 

different ways. 

Science helps us 

understand our planet 

and other celestial 

bodies, and that gives 

us clues about the 

past. 

People choose 

houses and 

transport to make 

their lives easier. 

Many products 

undergo a change 

process before they 

are used up or 

reused. 

grade 

III 

Community, culture, 

and our choices 

affect who we are 

as individuals. 

Our personal 

experiences and family 

stories help us to find out 

in time and space. 

Literatura jest 

formą komunikacji. 

Different sources of 

energy make life easier 

for us. 

Collaboration is 

essential to achieve 

common goals. 

Plants and animals 

need proper 

conditions to 

survive. 

grade 

IV 

A human being is a 

multidimensional 

creature. 

The present flows from 

the past and meets with 

the future. 

 

Creativity creates 

individuality. 

Understanding of the 

world can improve 

human functioning. 

Systems affect the 

functioning of 

communities and 

organisms. 

Equality depends on 

a fair distribution of 

goods. 


