
Kwiecień 
Tematy:  

1. Mój Dom 

2. Wielkanoc 

3. Moja Miejscowość 

4. Dbamy o Ziemię 

Treści podstawy programowej: 

• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat poprzez budowanie zdań prostych oraz 

rozwiniętych (6-latki); rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słów na poziomie sylab (5-latki) oraz głosek 

(6-latki); 

• rozwijanie poczucia przynależności do Polski, wybranych tradycji, zwyczajów, zapoznanie z ,,małą 

ojczyzną” tj. środowiskiem lokalnym;  

• zapoznanie z wybranymi tradycjami Wielkanocnymi, zwyczajami oraz wybranymi potrawami;  

• utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania, zwrócenie uwagi na to, iż nie należy go podawać osobom 

nieznajomym; 

• zapoznanie z nazwami i wyglądem różnych domów: blok, wieżowiec, domy szeregowe, bliźniak, dom 

jednorodzinny (6-latki utrwalenie wiadomości); 

• doskonalenie kompetencji w zakresie logicznego myślenia i koncentracji uwagi  poprzez kształcenie 

spostrzegawczości, szybkiej reakcji na sygnał, kształtowanie pojęć, rozwiązywania i tworzenia zagadek, 

logicznego myślenia;                                                              

• rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych; 

umiejętności w zakresie przeliczania i wykonywania działań w zakresie 9; 

• rozwijanie twórczego myślenia poprzez rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych treści za pomocą 

gestu, mimiki, ruchu (zabaw pantomimicznych); 

• kształtowanie  wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności konstrukcyjnych poprzez zachęcanie do budowania 

z klocków oraz materiałów plastycznych i przyrodniczych; rozwijanie umiejętności posługiwania się 

określeniami: na, pod, za, nad, przed; 

• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, 

bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z 

elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze 

śpiewem; 

• kształcenie umiejętności niezbędnych do  przygotowania do pisania i czytania poprzez zapoznanie ze 

znakiem graficznym litery ,,W, w” drukowanej i pisanej (6-latki); 5-latki zabawy z literą w oparciu o 

ćwiczenia spostrzegawczości; zabawy utrwalające poznane wcześniej litery; 

• zachęcanie do wykonywania doświadczeń i wyciągania wniosków poprzez udział w doświadczeniach z 

wykorzystaniem drożdży, sody, itp.; 

• kształcenie umiejętności segregowania ze względu na rozmiar oraz wzrost, posługiwanie się określeniami: 

wysoko- nisko, wyżej- niżej, stosowanie liczebników porządkowych; 

• doskonalenie czynności samoobsługowych poprzez trening umiejętności  przewlekania tasiemki przez 

otwory /sznurowania/ oraz wiązania na kokardkę;  

• utrwalanie wiadomości na temat najważniejszych, najbardziej znanych miejsc w swoim mieście; rozbudzenie 

patriotyzmu do miasta, w którym mieszkamy, poprzez poznanie legendy o swojej miejscowości, herbu, nazwy;  

zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc i korzystania z dóbr kulturalnych;       

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,  poznanie  kolorów pojemników i 

materiału z którego wykonane są poszczególne rodzaje odpadów oraz prawidłowe ich segregowanie; 


