
LP. TEMAT TYGODNIA DATA CZEGO SIĘ UCZYMY.......

1. NA WSI 28.03.2022 – 01.04.2022 Porozmawiamy 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. 

2. PRACA ROLNIKA 04.04.2022 – 08.04.2022 Będziemy rozmawiać na temat pracy rolnika. Omawiać jego obowiązki w 

gospodarstwie wynikające z pory roku. Poznamy dawne i współczesne 

maszyny rolnicze. Dowiemy się, jak powstaje cukier oraz chleb. 

Nauczymy się rozróżniać wybrane zboża, produktu pochodzenia 

zbożowego (kasze i płatki), a także wybrane rodzaje pieczywa. Będziemy 

ćwiczyć przeliczanie elementów w zakresie 8. Dokładać i zabierać 

elementy ze zbioru, tak aby została ich podana liczba.



TEMAT TYGODNIA DATA CZEGO SIĘ UCZYMY...

3. ŚWIĘTA WIELKANOCNE 11.04.2022 – 15.04.2022 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 8 oraz 

rozwiązywać proste zadania z treścią 

4. CHRONIMY
ŚRODOWISKO

19.04.2022 – 22.04.2022 Poznamy pojęcie ekologia. Dowiemy się, że Ziemia jest naszym domem i 

że powinniśmy o nią dbać, bo dzięki temu sami będziemy zdrowsi. 

Wspólnie poszukamy sposobów,  jak możemy na co dzień dbać o 

środowisko. Dowiemy się, jakie są źródła energii oraz że źródła 

ekologiczne – takie jak wiatr, woda lub energia słoneczna, są zdrowsze dla 

Ziemi i dla nas. Nauczymy się prawidłowego segregowania odpadów, a 

bardziej sobie o nich przypomnimy, ponieważ codziennie segregujemy 

odpady w przedszkolu i w domu :-) Zrobimy ekologiczną pracę 

plastyczną. Poznamy znak +. Będziemy zapisywać działania z 

wykorzystaniem znaku +. Poznamy literę w, W, jak worek lub Wanda. 

Nauczymy się wysłuchiwać głoskę w na początku, w środku i na końcu 

podawanych wyrazów. Próbujemy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, 

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




