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SŁONECZKA

Praca dorosłych
 gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych
bezpośredniej obserwacji)
 poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
W świecie techniki
Urządzenia gospodarstwa domowego
 dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
Człowiek i technika
 oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie
rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu
kosmicznego)
 stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest
jego dziełem.
Przyroda
Uprawa roślin i hodowla
zwierząt
 przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
Bezpieczeństwo
Dbałość o bezpieczeństwo
 poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
Aktywność językowa
Słownictwo
 nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
Wypowiedzi ustne
 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem
klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 odróżnianie druku od pisma
 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
Początkowa nauka czytania i pisania
Słuch fonematyczny
 tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na
końcu lub w środku
 układanie rymów do podanych słów
 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na
końcu lub w środku
 układanie rymów do podanych słów
Przygotowanie do czytania
 czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
Przygotowanie do pisania
rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem
klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie
Klasyfikowanie
 tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które
widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.:
przeznaczenia, smaku.
Mali artyści
Przejawy ekspresji
 uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.
Działalność plastyczna
Zainteresowania plastyczne
 wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
W świecie sztuki – teatr
Teatr dziecięcy
 odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem,
ruchem.
Świat wartości
Wartości społeczno-moralne
 przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 akceptowanie równości praw wszystkich.
Elementy matematyki
Orientacja przestrzenna
 posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
Liczenie
 posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach
kardynalnym i porządkowym
Intuicja matematyczna
 wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Wierszyk o literce T
T mnie trochę niepokoi,
Tan na słupku daszek,
Bo co będzie jeśli na nim,
Siądzie choćby ptaszek?
Piosenka
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty
Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Jesteśmy Polką i Polakiem…
Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Jesteśmy Polką i Polakiem…
Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc.

