
 

 

Tematyka kompleksowa: 

1. Dbamy o zdrowie jesienią 

2. Jestem  małym patriotą 

3. Jak przekazujemy informacje 

4. Chcę mieć przyjaciela 

Zadania programowe: 

 Utrwalanie wiedzy na temat higieny osobistej, zwrócenie uwagi w jaki sposób należy dbać o zdrowie poprzez 

rożne aspekty – zdrowie jedzenie, higiena jamy ustnej, aktywność fizyczna, poznanie piramidy zdrowia; 

 Kształcenie tożsamości narodowej  - utrwalenie nazwy kraju, jego stolicy, rozpoznawanie symboli 

narodowych, hymnu narodowego; doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu oraz 

utrwalenie wiedzy, komu można takie informacje podawać; 

 Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi przez dłuższy czas  podczas słuchania dłuższych tekstów,  

tworzenie pytań w oparciu o czytane legendy, bajki i opowiadania;  

 Nabywanie umiejętności wypowiadania się zdaniami pojedynczymi i złożonymi, prawidłowego budowania 

wypowiedzi, odpowiadania na pytania; 

 Poznanie  różnych sposobów przekazywania informacji – tradycyjnych oraz  nowoczesnych; zapoznanie ze 

specyfiką  zawodu listonosza;  

 Wprowadzenie w świat cyfryzacji  - poprzez zapoznanie z urządzeniami komputer, tablet, laptop, telefon 

komórkowy; zwrócenie uwagi na korzyści oraz zagrożenia jakie niesie za sobą korzystanie z urządzeń 

cyfrowych zwłaszcza dla dzieci;  

 Rozwijanie umiejętności pantomimicznych poprzez zabawy parateatralne, posługiwanie się mową, mimiką, 

gestem, ruchem i rekwizytami; próby nagrywania  narzędziami cyfrowymi amatorskich występów dzieci i 

wspólne oglądanie; 

 Działania w zakresie przygotowania do czytania i pisania: zapoznanie z wyglądem i znakiem graficznym liter 

D, d, Y, y, L, l, K, k; próby wyszczególniania głosek w nagłosie (dzieci 5-letnie) oraz podejmowanie prób 

głoskowania krótkich słów (6-latki); utrwalanie poznanych już liter; próby czytania sylabami (6-latki); 

 Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej – wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki, 

kreślenie znaków literopodobnych, kreślenie wybranych liter i cyfr; 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego w oparciu o układanie historyjek obrazkowych; 

 Ćwiczenia reagowania na zmiany dynamiki muzyki, zachęcanie do śpiewu piosenek z dziecięcego repertuaru 

oraz trening wrażliwości muzycznej poprzez określania nastoju, dynamiki utworów muzyki klasycznej; 

 Kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie znaku graficznego cyfry 0,  stosowania 

znaków ,,+’’, ,,- ‘’oraz,, <’’,, >’’oraz tworzenie rymów; 

 Ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenna – nabywanie umiejętności określania prawa i lewa strona, 

ustalanie położenia przedmiotów w przestrzeni; 

 Rozwijanie wrażliwości i empatii poprzez rozmowy o tym jak należy dbać o zwierzęta domowe; rozwijanie 

zainteresowań oraz wiedzy na temat zwierząt domowych u przedszkolaków; 

 Rozumienie i stosowanie prostych poleceń w języku angielskim; podejmuje próby mówienia i śpiewania w 

języku obcym; 
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