
W ŚWIECIE TEATRU 

- Zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury; 
 
- obejrzymy wybrane przedstawienie teatralne on-line; 
 
- poznamy kulisy teatru, jak wygląda praca nad przygotowaniem sztuki 
teatralnej. 

 

ZAKLADAMY ZIELONY KĄCIK 

-Poznamy warunki sprzyjające wzrostowi roślin; 

-będziemy sadzić, siać, obserwować kiełkujące rośliny i opiekować się nimi. 

WIOSNA, WIOSNA 

- Będziemy obserwować i opisywać zjawiska  atmosferyczne związane z tą porą 

roku; 

- poznamy różne przysłowia dotyczące  marcowej pogody; 

- poznamy charakterystyczne cechy wiosny, nazwy pierwszych wiosennych 

kwiatów z otoczenia i na podstawie albumów; 

- dowiemy się o ptakach, które przylatują do nas na wiosnę; 

- poznamy zwyczaje innych zwierząt wiosną. 

DZIEŃ WODY- CO O NIEJ WIEMY? 

- Dowiemy się, komu potrzebna jest woda i dlaczego trzeba ją oszczędzać; 

- poznamy różne sposoby oszczędzania wody; 

- będziemy „szukać” zbiorników wodnych na kuli ziemskiej;  

- poznamy właściwości wody podczas różnych doświadczeń i eksperymentów. 

WKRÓTCE WIELKANOC 

- Poznamy niektóre staropolskie zwyczaje i obrzędy ludowe związane ze 
świętem Wielkiej Nocy; 
 



Przygotowanie do czytania: 

- Doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia-  odpowiednie stosowanie pauz, 

wybrzmiewanie wszystkich głosek wyrazu, ćwiczenia narządów mowy; 

- poznawanie i utrwalanie liter: Z, z; U, u; C, c; Ł, ł.  

- „ukryte wyrazy”- wyszukiwanie krótkich wyrazów  w wyrazach dłuższych, np. 

  odwaga, włosy, ulewa, zlew, itp. 

- układanie wyrazów z rozsypanki sylabowej i literowej; 

- czytanie wyrazów i prostych zdań- łączenie ich  z odpowiednim obrazkiem. 

 

Przygotowanie do pisania: 

-  Ćwiczenie płynności ruchów- utrwalenie kierunków pisania i czytania od lewej 

do prawej strony; 

- zagadki rysunkowe: labirynty, łączenie kropek, rysowanie po śladzie; 

- ozdabianie szablonów pisanek szlakami o układzie poziomym- doskonalenie linii 

pętelkowej; 

- kreślenie liter pisanych po śladzie i bez w liniaturze- zachowanie 

prawidłowego kierunku pisania.  

 

Pojęcia matematyczne: 

- Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania- utrwalenie znaków: 

   +,  -,  =; 

- układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych w formie zabaw i gier dydaktycznych; 

- porządkowanie zbiorów w zakresie 10 w ich wzrastającej i malejącej liczebności; 

- określanie w szeregu wszystkich liczb mniejszych i większych od wskazanej liczby; 



- mierzenie płynów: obserwowanie cieczy w trakcie przekształceń zmieniających jej 

wygląd; 

- porównywanie pojemności naczyń- mierzenie przy pomocy różnych miarek; 

- dobieranie obrazków wg różnych kryteriów- gromadzenie przez dzieci doświadczeń 

   w zakresie tworzenia kolekcji. 

 

 

 

 


