
Luty 
Tematyka kompleksowa: 

1. Zabawy na śniegu 

2. W lodowej krainie  

3. Zwierzęta egzotyczne 

4. W kosmosie 

 

Założenia dydaktyczno- wychowawcze: 

- Wprowadzenie liter ,,S, s” „N, n” drukowanej i pisanej; układanie schematu wyrazu z cegiełek oraz                            

z rozsypanki literowej przez dzieci starsze; 5-latki:  zabawy z literami; 

- Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie cyfry 8. Utrwalenie cyfr od 0 do 7 oraz 

znaków „+, -, =”. Doskonalenie umiejętności przeliczania, rozdzielania przedmiotów stosując się do umowy 

„dla każdego po tyle samo”. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zapisywania i odczytywania działań 

matematycznych,  

- Rozwijanie wyobraźni  przestrzennej  poprzez określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, 

posługiwanie się pojęciami: po prawej stronie, po lewej, w górnym rogu, w dolnym rogu oraz tworzenia prac 

przestrzennych; 

- Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami, logicznego formułowania odpowiedzi 

na pytania oraz budowania pytań; 

- Rozwijanie sprawności  i koordynacji ruchowej poprzez doskonalenie umiejętności rzutu i chwytu prawą 

ręką, lewą i oburącz; 

- Budzenie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na Dalekiej Północy, zapoznanie z ciekawostkami 

dotyczącymi Eskimosów, ich zwyczajów i ich codziennego życia; 

- Kształtowanie operacji myślowych tj. analiza, synteza, porównywanie, klasyfikowanie, uogólnianie.  

- Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami oraz do zachowania ładu i porządku  w miejscu 

pracy. 

- Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez trening współdziałania w sytuacjach zabawowo- 

zadaniowych oraz utrwalanie przyjętych w grupie zasad;  

- Doskonalenie sprawności dłoni poprzez trening cięcia nożycami po linii prostej, (6-latki bardziej 

skomplikowane elementy, fale i zygzaki), lepienie plasteliny oraz ćwiczenia grafomotoryczne; 

-  Budzenie zainteresowań przyrodniczych poprzez zapoznanie (5-latki)  i utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt 

występujących w  Afryce,  oraz wybranych pojęć „safari”, „sawanna”, utrwalenie wiedzy na temat tego,  co 

to są zachowania proekologiczne;                                   

- Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy, utrwalenie nazw dni tygodnia oraz kolejności ich 

występowania, 5-latki poznanie nazw planet, 6-latki utrwalenie wiadomości nt. układu planet; 

- Zachęcanie do poszerzania zainteresowań kosmosem i wszechświatem ( 5-latki),   zapoznanie z postacią 

wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, poznanie pojęć: astronom, obserwatorium astronomiczne;                        

zapoznanie dzieci z rolą jaką pełni obserwatorium astronomiczne,  6-latki - gwiazdozbiorami oraz znakami 

zodiaku; poznanie pierwszego polskiego kosmonauty – Mirosława Hermaszewskiego ; 


