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Dziecko:
Tydzień I : Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?


















wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
wie, że każdy w rodzinie ma swoje obowiązki,
dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa literę T, małą i wielką, drukowaną i pisaną
wymienia nazwy wybranych członków rodziny i relacje między nimi,
rozpoznaje i nazywa trójkąt,
aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
uczestniczy w muzycznych zabawach grupowych, powtarza określone rytmy,
wzbogaca słownictwo o pojęci: prawa, obowiązki,
wymienia kilka praw i obowiązków dziecka,
poznaje różnice miedzy miastem a wsią
rozumie znaczenie związków frazeologicznych związanych z domem,
wykonuje pracę plastyczną
bierze udział w projektach edukacyjnych : „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim
przygody dzielić chcemy”, „ Z ekologią na ty”, „ Matematyka w zabawie ukryta”, „
Cztery pory roku w mojej miejscowości”
uczestniczy w teatrzyku

Tydzień II: Co powinien wiedzieć każdy Polak?


















wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, zna legendę o Lechu, Czechu i
Rusie,
dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznaną literę I, małą i wielką, drukowaną
i pisaną
liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 5,
aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
odtwarza proponowane rytmy,
wypowiada się na zaproponowany temat, zna wybrane walory turystyczne Polski
(góry, morze, zabytki, np. Syrenka Warszawska, Smok Wawelski
wymienia nazwiska znanych Polaków
wykonuje eksperyment,
wypowiada się pełnymi zdaniami, wymienia nazwy wybranych państw sąsiadujących
z Polską,
wykonuje pracę plastyczną
bierze udział w projektach edukacyjnych : „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim
przygody dzielić chcemy”, „ Z ekologią na ty”, „ Matematyka w zabawie ukryta”, „
Cztery pory roku w mojej miejscowości”
bierze udział w uroczystości z okazji Dnia Niepodległości

Tydzień III : Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?







wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
wie, co to jest legenda
dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery, rozpoznaje literę D, małą i
wielką drukowaną i pisaną
liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 0, stosuje
znaki: >, < , =,
aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych










doskonalenie szybkiej reakcji na ustalone przez nauczyciela sygnały podczas zabaw,
wypowiada się na zaproponowany temat, wymienia charakterystyczne dla niektórych
regionów stroje ludowe oraz tańce,
dokonuje obserwacji, formułuje wnioski
wymienia nazwy wybranych polskich miast,
wykonuje przestrzenną pracę plastyczną
bierze udział w projektach edukacyjnych : „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim
przygody dzielić chcemy”, „ Z ekologią na ty”, „ Matematyka w zabawie ukryta”, „
Cztery pory roku w mojej miejscowości”
bierze udział w uriczystości z okazji Dnia Seniora
uczestniczy w zajęciach z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych

Tydzień IV: Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?



wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, nazywa wybrane gwiazdozbiory
(Wielka Niedźwiedzica, Mała Niedźwiedzica),
 dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznaną literę K, małą i wielką,
drukowaną i pisaną
 liczy w dostępnym mu zakresie,
rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 6,
 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 wykonywanie improwizacji ruchowych do muzyki z zachowaniem odpowiedniego
rytmu,
 wzbogaca słownictwo
 zna sposoby wyznaczania kierunku,
 poznaje nazwy wybranych ciał niebieskich
 wykonuje pracę plastyczną
 bierze udział w projektach edukacyjnych : „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim
przygody dzielić chcemy”, „ Z ekologią na ty”, „ Matematyka w zabawie ukryta”, „
Cztery pory roku w mojej miejscowości”
 bierze udział w zajęciach z okazji Dnia Praw Dziecka
 uczestniczy w koncercie

