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Tematyka:
1.
2.
3.
4.
5.

Wielkanocne zwyczaje
Na wiejskim podwórku
Kodeks małego ekologa
Dbam o zdrowie
Kto ty jesteś? Polak mały!

1.















Aktywność społeczno-przyrodnicza:
Współpracuje w zespole
Stara się uczestniczyć w rozmowach na bliskie mu tematy
Rozumie znaczenie Światowego Dnia Ziemi. Wie, że należy dbać o środowisko
Rozumie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie. Wie, że należy ją oszczędzać
Wznosi konstrukcje z klocków
Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Jest zainteresowane otaczającym światem
Zna nazwę swojego kraju
Rozpoznaje polskie symbole narodowe
Wie, że Polska jest w Unii Europejskiej
Rozpoznaje na mapie kontur Polski
Rozumie znaczenie powietrza dla życia na ziemi
Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane oraz zwierzęta egzotyczne
Wie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich troskę
Rozpoznaje cechy wiejskiego krajobrazu

2.








Aktywność ruchowo-zdrowotna:
Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową
Ubiera się stosownie do pogody
Wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
Jest sprawne w ubieraniu się i rozbieraniu się
Potrafi wskazać produkty zdrowe i niezdrowe
Rozpoznaje przedmioty służące do dbania o higienę
Jest sprawne ruchowo, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

3.








Edukacja językowo-literacka i słuchowa:
Słucha tekstów literackich i rozmawia na ich temat
Odróżnia elementy fikcyjne od realistycznych
Dzieli proste wyrazy na sylaby
Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
Słucha ze zrozumieniem
Rozwija aparat mowy. Uczestniczy w zabawach artykulacyjnych
Buduje proste zdania

Aktywność matematyczna:
Przelicza elementy w zbiorze.
Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne.
Porusza się w przestrzeni zgodnie z instrukcją: w prawo, w lewo, do przodu, do
tyłu
 Segreguje przedmioty według określonych zasad
 Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 Rozpoznaje figury geometryczne
4.
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Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna:
Rysuje po śladzie. Koloruje. Obrysowuje szablony
Wykonuje prace plastyczno-techniczne
Prawidłowo trzyma kredkę
Posługuje się nożyczkami i klejem

6.






Aktywność muzyczna:
Śpiewa proste piosenki
Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
Potrafi ruchem zilustrować muzykę
Wygrywa rytm na przedmiotach
Uczy się prostych piosenek

Piosenka „Roztańczone zwierzaki”
słowa i muzyka: Maria Urbaniak-Kiełbasińska
Raz zwierzęta wiejskie potańczyć chciały, więc
wymyśliły sobie do tańca kroków pięć:
konie tak skakały,
krowy kołysały,
świnki w błocie się taplały,
a koguty głośno piały,
małe myszki uciekały.

Wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę!
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

