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Dziecko: 

 

XI/I Projekt badawczy „Orzech” 

 rozwijanie umiejętności dzielenia się własną wiedzą, doświadczeniami oraz formułowanie pytań 

i stawiania hipotez 

 wspólne tworzenie siatki pytań i skojarzeń adm. Orzechów 

 uczenie się poprzez obserwację, doświadczenia, eksperymentowanie, zabawę 

 doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków 

 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

 doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia, układania rytmów 

 ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej, wielozmysłowe poznawanie orzecha 

 wykonanie prac plastyczno-technicznych 

 uzyskanie odpowiedzi na pytania od eksperta,  

 udział w przedstawieniu – teatrzyk „Magiczny miód” 

   

XI/II Co powinien wiedzieć każdy Polak? 

 rozwijanie mowy, poznanie legendy o powstaniu Polski, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanej litery iI 

 rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 5,  

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 kształcenie percepcji słuchowej, 

 poszerzanie wiedzy na temat Polski. 

 poznanie sławnych Polaków, rozwijanie postawy badawczej, 

 rozwijanie mowy, zapoznanie z nazwami państw sąsiadujących z Polską, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych. 
 Spotkanie z żołnierzami, udział w uroczystości z okazji Dnia Niepodległości 

 Spacer na cmentarz wojskowy w KPN 

 Udział dzieci w projekcie „Z ekologią na ty” – Dzień zdrowego jedzenia 

 

XI/III Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki? 

 rozwijanie mowy, wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych. 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanej litery T 

 rozwijanie wiedzy na temat rodziny, poznawanie trójkąta, 
 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce, doskonalenie umiejętności kon-

centracji uwagi, 

 rozwijanie mowy, zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka. 

 rozwijanie postawy badawczej, 

 zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca, 

 poznawanie nowej techniki plastycznej. 
 Obchody Dnia Praw  Dziecka 

 Obchody Dnia Seniora 
 Obchody Dnia Niewidomych w ramach projektu „Każdy inny, wszyscy równi” 

 

 

 

 

 



XI/IV Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka? 

 rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy na temat polskich legend, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanej litery D. 

 rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 0, wprowadzenie zna-

ków: równości, mniejszości, większości, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 rozwijanie umiejętności plastycznych. 

 Udział w koncercie „ W krainie Pani Muzyki” - xylofon 

 

XI/V Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę? 

 

 rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanej litery K. 

 rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 6, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, z wykorzystaniem rekwi-

zytu, 

 rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat planety Ziemi. 

 rozwijanie postawy badawczej, 

 wzbogacanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych. 

 udział we wróżbach Andrzejkowych 

 


