
MÓJ KRAJ TO POLSKA 

- Poznamy znaczenie słów: państwo, flaga, godło, stolica, hymn 

narodowy; 

- Dowiemy się o odzyskaniu niepodległości przez Polskę; 

- Przygotujemy krótki montaż słowno- muzyczny w grupie w celu 

upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  

JESIENNE NASTROJE 

- Obserwowanie zmian w przyrodzie jesienią  oraz zjawisk 

zachodzących w przyrodzie; 

- Dostrzeganie zależności między temperaturą, długością dnia i porą 

roku; 

- Zapoznanie się ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie;                                 

- Uświadomienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt. 

DBAMY O ZDROWIE  

- Poznamy różne sposoby na zachowanie zdrowia i dobrej kondycji 

psychofizycznej: ruch na powietrzu, ubieranie się odpowiednio do 

warunków atmosferycznych (nie przegrzewanie organizmu), zdrowe 

odżywianie, dbanie o higienę ciała oraz narządów: wzroku i słuchu. 

MOJE DOMOWE ZWIERZĄTKO 

- Będziemy opowiadać o swoich domowych zwierzętach, ich 

wyglądzie i zwyczajach; 

- Dowiemy się jak opiekować się wybranymi zwierzętami domowymi. 

 



POJĘCIA MATEMATYCZNE 

- utrwalanie pojęć: z lewej strony, z prawej strony, pośrodku; 

- stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów 

względem siebie: na prawo, na lewo, naprzeciw; 

- nazywanie poznanych figur geometrycznych; 

- klasyfikowanie na podstawie jednej i dwóch cech; 

- przeliczanie różnych przedmiotów, rozszerzanie zakresu 

liczenia; 

- odróżnianie liczenia prawidłowego od  błędnego; 

- poznanie zapisu cyfrowego liczb 5 i 6. 

 

PRZYGOTOWANIE DO PISANIA 

- konstruowanie z różnorodnych materiałów;  

-  coraz sprawniejsze posługiwanie się nożyczkami; 

- prawidłowe trzymanie kredki; 

- zagadki rysunkowe: labirynty, łączenie  kropek, rysowanie 

po śladzie; 

- rysowanie linii falistych i zygzakowatych według wzoru; 

- rysowanie po śladzie szlaczków litero- podobnych i innych 

wzorów bez odrywania ręki. 

 



PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA 

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia- 

wybrzmiewanie wszystkich głosek wyrazu, ćwiczenia 

narządów mowy; 

- rozpoznawanie słów zaczynających się lub kończących na 

podaną głoskę, oraz tych, które zawierają podaną głoskę w 

środku wyrazu; 

- poznawanie i utrwalanie liter: I, i; T, t; D, d- drukowanych       

i pisanych; 

- łączenie w pary liter wielkich i małych; 

- odczytywanie sylab z poznanych liter; 

- „nakrywanki sylabowe”- uzupełnianie brakujących sylab w 

wyrazie. 

 


