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Podstawa programowa

-podstawa programowa

Temat i określnik



150 Podstawa programowa

360 odpowiednie tematy z określnikiem -

podstawa programowa, np.: Język polski 

- nauczanie - podstawa programowa, 

Edukacja ekologiczna - podstawa 

programowa

550 |wg|aNauczanie

555 Programy nauczania



Indywidualne programy edukacyjno-
terapeutyczne dla III etapu nauczania 
uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
(gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja 
Tanajewska. – Gdańsk, 2008.

650 Dziecko niepełnosprawne umysłowo -
nauczanie

650 Dziecko niepełnosprawne umysłowo -
rehabilitacja

650 Podstawa programowa - gimnazja specjalne



180  podstawa programowa

680  określnik - podstawa 
programowa|istosuje się po nazwach 
przedmiotów nauczania. Po tematach 
zaczynających się od słów Edukacja, 
Kształcenie, Nauczanie, 
Przysposobienie, Wychowanie jest 
stosowany bezpośrednio po temacie, po 
innych tematach po określniku -
nauczanie, 



Edukacja ekologiczna - podstawa 
programowa, 

Język polski - nauczanie - podstawa 
programowa.

Po temacie Katecheza stosowany jest po 
określniku wyrażającym wyznanie, np.:

Katecheza - katolicyzm - podstawa 
programowa



Ekonomika handlu : materiały dla 

nauczyciela : podstawa programowa i 

plan nauczania, korelacja 

międzyprzedmiotowa, plan wynikowy,

ocenianie, testy / Andrzej Komosa. –

Warszawa,2010.

650 Handel – ekonomika – nauczanie –

podstawa programowa

655 Poradniki dla nauczycieli



Pedagogika przedszkolna : nowa

podstawa programowa / Anna Klim-

Klimaszewska. Wyd. 2. – Warszawa, 

2011.

650 Wychowanie przedszkolne – podstawa 

programowa

655 Podręczniki akademickie



Podstawa programowa katechezy

Kościoła katolickiego w Polsce / 

Konferencja Episkopatu Polski. –

Kraków,2010.

650 Katecheza – katolicyzm - podstawa 

programowa



• Sztuka dla dzieci

• Teatr dla dzieci



150 Sztuka dla dzieci

550 |wg|aSztuka

550 Dziecko|xkultura

555 |wh|aFilm dla dzieci i młodzieży

555 |wh|aIlustracje dla dzieci

555 |wh|aPiosenka dziecięca

550 |wh|aTeatr dla dzieci

667 s

750 Art for children



Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji
społecznej : praca zbiorowa. T. 2, Praktyki
artystyczne / pod red. Marty Karasińskiej. –
Poznań, 2009.

650 Dziecko - rozwój psychofizyczny

650 Komunikacja społeczna - a wychowanie

655 Literatura - a dziecko

650 Sztuka dla dzieci

650 Teatr -a wychowanie

655 Materiały konferencyjne



Sztuka współczesna dla wszystkich dzieci / 
[książka na podst. koncepcji Marka 
Goździewskiego i Joanny Rentowskiej ; red. 
Jolanta Pieńkos. – Warszawa, 2005.

610    "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki 
(Warszawa) - wystawy

650 Sztuka dla dzieci polska - 21 w.

650 Sztuka – popularyzacja – imprezy – Polska -
od 2001 r.

651 Warszawa – wystawy - od 2001 r.

655 Katalogi wystaw



150 Teatr dla dzieci

550 |wg|aSztuka dla dzieci

550 |wg|aTeatr

550 Utwory sceniczne dla dzieci



Teatr "Baj Pomorski" w Toruniu : 1945-1995 / 

[red. Jerzy Rochowiak]. – Toruń, 1995.

610 Teatr "Baj Pomorski" (Toruń)

650 Teatr dla dzieci polski – historia - od 1944 r.

650 Teatr lalek polski – historia - od 1944 r.

651 Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) – teatr - od 

1944 r.



Zastosowanie tematów formalnych

• Podręczniki do nauczania początkowego

• Ćwiczenia i zadania do nauczania 

początkowego



ABC : książka sześciolatka. 2 / Anna 

Łada-Grodzicka, Danuta Piotrowska ; [il. 

Marcin Bruchnalski et al.]. – Warszawa, 

2004.

650 Nauczanie początkowe

655 Podręczniki do nauczania 

początkowego



155 Podręczniki do nauczania 

początkowego

550 Nauczanie początkowe

555 |wg|aPodręczniki dla szkół 

podstawowych

555 Podręczniki dla dzieci

555 |wh|aElementarze



Czytam po angielsku. 1 / Anna 

Wieczorek ; [il. Ryszard Kryska]. –

Warszawa, 2005.

650 Język angielski - nauczanie 

początkowe

655 Podręczniki do nauczania 

początkowego



Chodźmy razem : ćwiczenia : klasa 2 

semestr II. Cz. 1 / Maria Bober-Pełzowska 

[et al. ; współpr. aut. Barbara Klimek ; il. 

Krzysztof Wretowski]. – Warszawa, 2000.

650   Nauczanie początkowe

655 Ćwiczenia i zadania do nauczania 

początkowego



155 Ćwiczenia i zadania do nauczania 

początkowego

550 Nauczanie początkowe

555 |wg|aĆwiczenia i zadania dla szkół 

podstawowych



Cyferki : pierwsze ćwiczenia. - [Kraków],  

2005.

650 Matematyka - nauczanie początkowe

655 Ćwiczenia i zadania do nauczania 

początkowego


