
LP. TEMAT TYGODNIA DATA CZEGO SIĘ UCZYMY...

1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE 24.01.2022 – 28.01.2022 Przed nami rozmowy o naszych ulubionych bajkach, baśniach, oraz występujących w nich 

postaciach. Dowiemy się, jak wygląda teatr i kto w nim pracuje, a także w jaki sposób 

należy się zachowywać w teatrze i podczas przedstawienia. Poznamy różne rodzaje 

teatralnych lalek – kukiełki, marionetki, pacynki. Będziemy eksperymentować ze światłem i

cieniem – sprawdzimy, przez które przedmioty przenika światło latarki, a przez które nie. 

Może zrobimy teatrzyk cieni? Poznamy znak =. Będziemy układać elementy w taki sposób, 

by było ich tyle samo, co innych. Pobawimy się w kupowanie biletów na przedstawienie, 

dzięki czemu poćwiczymy obliczenia pieniężne. Pobawimy się w Teatr ;-)

2. DAWNO TEMU 31.01.2022 – 04.02.2022 Podróż do prehistorycznych czasów: rozmowy o tym, jak wyglądała Ziemia, rośliny i 

zwierzęta, w tym dinozaury. Dowiemy się, że węgiel i sól to pozostałości po pradawnych 

czasach. Odkrywanie tajemnic zawodu archeologa. Poznamy liczbę 6. Będziemy przeliczać 

elementy, dokładać i zabierać elementy ze zbioru tak, aby została ich podana liczba. Nauka 

pisania cyfry 6. Poznanie literę s, S, jak smok lub Seweryn. Będziemy uczyć się 

wysłuchiwać głoskę s na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próby 

czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S.

3. KARNAWAŁ 07.02.2022 – 11.02.2022 Będziemy rozmawiać o balach karnawałowych, przebraniach, tańcach i wspólnej zabawie. 

Przygotujemy rekwizyty na przedszkolny bal karnawałowy: maski oraz stroje. Będziemy 

klasyfikować figury geometryczne oraz przedmioty związane z balem. Będziemy wybierać 

elementy zgodnie z podanymi cechami, np. duże, żółte. Poznamy literę n, N, jak nuta lub 

Natalka. Nauczymy się wysłuchiwać głoskę n na początku, w środku i na końcu 

podawanych wyrazów. Będziemy próbować czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E,

T, D, I, K, U, P, Y, B, N.

PRZERWA FERYJNA  (BRAK ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, GRUPY ŁĄCZONE) 14.02.2022 – 25.02.2022



4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO 28.02.2022 – 04.03.2022 Poznamy tajemnice kosmosu – nazwy obiektów, które znajdują się w kosmosie, nazwy i 

położenie planet, układ wybranych gwiazd. Wspólnie zastanowimy się, dlaczego istnieje 

dzień i noc. W wyobraźni będziemy odbywać loty kosmiczne. Poznamy liczbę 7. Będziemy 

przeliczać elementy, dokładać i zabierać elementy ze zbioru, tak aby została ich podana 

liczba. Nauczymy się pisać cyfrę 7. Poznamy literę r, R, jak robot lub Renata. Nauczymy się

wysłuchiwać głoskę r na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Cały czas 

próbujemy czytać wyrazy złożone z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N,

S, R.

5. OZNAKI WIOSNY 07.03.2022 – 11.03.2022 Będziemy obserwowawać przyrodę – starać się odszukać oznaki nadchodzącej wiosny. 

Porozmawiamy o wiosennych zmianach przyrody – powracających ptakach, pierwszych 

wiosennych kwiatach, pączkach na drzewach, baziach. Utrwalimy znajomość nazw dni 

tygodnia. Przypomnimy sobie, jak ważne jest ubieranie się zgodnie z warunkami 

atmosferycznymi. Wyjaśnimy sobie znaczenie powiedzenia „w marcu jak w garncu”. 

Poznamy literę g, G, jak garnek lub Gutek. Nauczymy się wysłuchiwać głoskę g na 

początku i w środku podawanych wyrazów. Podejmiemy próby czytania wyrazów z 

poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, G.

6. WSZYSTKO ROŚNIE 14.03.2022 – 18.03.2022 Tym razem będziemy rozmawiać na temat tego, co rośnie wiosną. Poznamy wiele 

wiosennych kwiatów. Dowiemy się, że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek. Omówimy 

wygląd kwiaciarni oraz zajęcia pracujących tam osób. Zastanowimy się, co jest potrzebne 

do życia roślinom. Samodzielnie zasadzimy kwiaty. Poznamy literę c, C jak cebula lub 

Celina. Nauczymy się wysłuchiwać głoskę c na początku i w środku podawanych wyrazów. 

Próbujemy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, G, 

C. I kto wie co jeszcze się wydarzy....? ;-)



7.

PRACOWITA WIOSNA 21.03.2022 – 25.03.2022

Prozmawiamy na temat wiosennych porządków. Poznamy przedmioty, dzięki którym 

możemy posprzątać w domu, a także te, które pomogą w pracach porządkowych w 

ogrodzie. Dowiemy się, jak wyglądają popularne wiosenne ptaki: bocian, jaskółka, kukułka,

skowronek. Podczas spacerów będziemy obserwować zachowanie ptaków, wypatrywać 

gniazd wśród gałęzi drzew.

8.

NA WSI 28.03.2022 – 01.04.2022

Prozmawiamy na temat zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim. Nauczymy się 

nazywać te zwierzęta i ich młode oraz nazywać pomieszczenia, w których mieszkają. 

Dowiemy się, które zwierzęta wykluwają się z jajek. Przy okazji poznamy budowę jajka. 

Porozmawiamy na temat nabiału oraz jego przetworów – serów, jogurtów, kefirów. 

Poznamy liczbę 8. Będziemy przeliczać elementy, dokładać i zabierać elementy ze zbioru, 

tak aby została podana ich liczba. Nauczymy się pisać cyfrę 8. Poznamy literę j, J, jak jajo 

lub Janek. Nauczymy się wysłuchiwać głoskę j na początku, w środku i na końcu 

podawanych wyrazów. Oczywiście uczymy się czytać wyrazy złożone z poznanych liter: O, 

A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, J.

9.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 04.04.2022 – 08.04.2022

W tym tygodniu będziemy przygotowywać się do Świąt Wielkanocnych. Omówimy polskie 

tradycje wielkanocne oraz symbolikę produktów zgromadzonych w wielkanocnym 

koszyczku. Poznamy różne sposoby ozdabiania wielkanocnych jaj. Może uda nam się upiec 

babkę wielkanocną lub babeczki...? Będziemy również ćwiczyć przeliczanie w zakresie 7 

oraz rozwiązywać proste zadania z treścią.


