LP. TEMAT TYGODNIA
1.

KTO TY JESTEŚ?

DATA

CZEGO SIĘ UCZYMY.......

25.04.2022-29.04.2022r. W tym tygodniu będziemy poznawać Polskę. Dowiemy się, jak wygląda
mapa Polski i co możemy z niej odczytać. Podążając szlakiem Wisły,
omówimy kolejne miasta oraz ich najbardziej znane zabytki. Dowiemy się,
że Polska leży w Europie, stolicą Polski jest Warszawa, w polskim godle
jest orzeł biały, a flaga Polski jest biało-czerwona. Nauczymy się śpiewać
hymn Polski (choć nie którzy z nas już go dobrze znają) posłuchamy także
hymnu Unii Europejskiej. Poznamy literę f, F, jak flaga lub Franek.
Nauczymy się wysłuchiwać głoskę f 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, S, R, J, W, F.

2. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA? 02.05.2022-06.05.2022r.

W tym tygodniu będziemy rozmawić na temat roli, jaką odgrywają w
naszym życiu książki. Pobawimy się w bibliotekę i księgarnię,
wykorzystując symbole monet. Spróbujemy wymyślić tytuły książek i
stworzyć dla nich okładki. Poznamy liczbę 9. Nauczymy się określać, który
element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładać i
zabierać elementy ze zbioru tak, aby zostało 9 elementów. Nauczymy się
pisać cyfrę 9. Próbujemy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T,
D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F.

TEMAT TYGODNIA
3.

NA ŁĄCE

DATA

CZEGO SIĘ UCZYMY...

09.05.2022-13.05.2022r. W kolejnym tygodniu porozmawiamy na temat łąki i jej mieszkańców.
Przy pomocy lup będziemy obserwawać i nazywać rośliny i zwierzęta
zamieszkujące łąkę, m.in. owady. Będziemy zbierać informacje na temat
m.in. kretów i żab, motyli. Wykorzystując rozmaite materiały plastyczne,
stworarzymy prace z motywami łąki. Poznamy liczbę 0. Będziemy uczyć
się dokładać i zabierać elementy ze zbioru tak, aby zostało ich 0.
Nauczymy się pisać cyfrę 0. Poznamy literę ł, Ł, jak łapa lub Łucja.
Nauczymy się wysłuchiwać głoskę ł 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, G, C, J, W, F, Ł.

4.

MOJE ZWIERZĄTKO

16.05.2022- 20.05.2022r. Tym razem porozmawiamy na temat zwierząt, jakie hodujemy w domu lub
jakie chcielibyśmy mieć. Będziemy opowiadać o zabawach ze swoimi
ulubieńcami. Będziemy dokonywać analizy i syntezy słuchowej i
głoskowej nazw zwierząt. Poznamy pracę weterynarza i dowiedziemy się,
na czym polega. Porozmawiamy na temat zagrożeń związanych ze
spotkaniem z nieznajomym zwierzęciem i odpowiedniego zachowania w
takich sytuacjach. Poznamy liczbę 10. Nauczymy się określać, który
element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów. Będziemy
dokładać i zabierać elementy ze zbioru tak, aby zostało 10 elementów.
Nauczymy się pisać cyfrę 10. Poznamy literę z, Z występującą w
wyrazach: zebra, zamek, Zenek.

5.

MAMA I TATA

23.05.2022-27.05.2022r. W kolejnym tygodniu porozmawiamy na temat rodziny i różnych
zawodów wykonywanych przez rodziców. Zastanowimy się też, jak
możemy pomagać rodzicom w domowych obowiązkach. Będziemy
rozwiązywać zagadki na temat urządzeń domowych, nauczymy się czytać
globalnie ich nazwy. Narysujemy portrety swoich najbliższych i rodziców
przy pracy. Przygotujemy upominki i laurki dla rodziców. Będziemy
klasyfikować przedmioty ze względu na ich określone cechy, przeliczać je
i porównywać liczebności zbiorów. Próbujemy czytać wyrazy z poznanych
liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł.

6.

DZIEŃ DZIECKA

30.06.2022- 03.06.2022r. W tym tygodniu porozmawiamy na temat praw dziecka. Dowiemy się, że
istnieje organizacja, która się nimi zajmuje (UNICEF) i która stworzyła
Konwencję Praw Dziecka. Dowiemy się także, kim jest Rzecznik Praw
Dziecka. Zastanowimy się, w czym są podobne i czym różnią się dzieci z
różnych krajów. Wymienimy nasze sposoby na nudę, a także
porozmawiamy na temat tego, kogo możemy nazwać przyjacielem i
dlaczego warto mieć przyjaciół. W związku z Dniem Dziecka będziemy
brać udział w licznych grach, konkursach i zabawach. Będziemy ćwiczyć
przeliczanie w zakresie 10. Dokładać i odkładać elementy tak, by była ich
podana liczba. Próbujemy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E,
T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł, Z.

