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Tydzień pierwszy: Książka – mój przyjaciel










































aktywnie uczestniczy w tworzeniu kącika książki;
podejmuje próby wypowiedzi w j. angielskim;
odpowiada zdaniami na pytania do tekstu;
wyjaśnia własnymi słowami pojęcie wiedza;
z zaangażowaniem uczestniczy w dwiczeniach gimnastycznych;
dobiera brakujące elementy obrazka;
tworzy krótką wypowiedź na temat ilustracji, posługując się wszystkimi częściami mowy;
uświadamia sobie, że książki stanowią źródło wiedzy;
deklamuje tekst przysłowia w podanym rytmie;
czyta globalnie wyrazy: wiersz, opowiadanie, atlas, encyklopedia, album;
klasyfikuje książki wg rodzaju;
układa tytuły z liter, układa treśd zagadki;
dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;
wskazuje różnice i podobieostwa pomiędzy księgarnią a antykwariatem;
czyta wyrazy;
komponuje pracę plastyczną na podany temat z wykorzystaniem wyciętych elementów;
precyzyjnie rysuje linie po śladzie;
łączy ze sobą takie same znaki;
poznaje miejsca, w których można kupid książki;
opowiada o powodach i sposobach szanowania książek;
współpracuje z zespołem podczas tworzenia gry;
dochodzi do porozumienia na zasadzie kompromisu, odejmuje na konkretach;
koduje czynności matematyczne z wykorzystaniem cyfr i znaków;
wskazuje cyfrę 0 wśród innych cyfr;
dokonuje obliczeo na zbiorach zastępczych lub w pamięci;
porządkuje zbiory wg wskazanej zasady- rosnąco lub malejąco;
pisze po śladzie cyfrę 0;
posługuje się monetami w sytuacji zabawy;
wyszukuje w środowisku przyrodniczym wskazane elementy i oznacza ich liczbę na kartce;
układa elementy, uwzględniając poziomą oś symetrii;
recytuje wiersz „Skarga książki” w zespole i indywidualnie;
przestrzega ustalonych zasad zabawy;
aktywnie uczestniczy w aranżowaniu sali na potrzeby zabawy;
wspiera rówieśników w sytuacjach zadaniowych, wskazuje różnice i podobieostwa pomiędzy książką
papierową i audiobookiem;
przelicza dźwięki;
koduje liczbę za pomocą cyfry;
wykonuje sekwencje określonych ruchów do piosenki;
aktywnie uczestniczy w recytacji rytmicznej – kanon słowny;
śpiewa zwrotkę i refren piosenki;
angażuje się w wykonywanie dwiczeo gimnastycznych;
numeruje postacie zgodnie z treścią wiersza;
















przejawia zainteresowanie wnętrzem biblioteki, wystrojem, pracą w bibliotece – zadaje pytania;
z uwagą słucha wyjaśnieo pracownika;
zachowuje się zgodnie z zasadami panującymi w bibliotece;
wypowiada się na temat biblioteki w formie pracy plastycznej,
wycina po narysowanej linii;
dorysowuje elementy twarzy;
łączy elementy pracy;
ustala wynik odejmowania, licząc na zbiorach zastępczych, palcach lub w pamięci;
wykleja kontur litery Ł materiałami o wyrazistej fakturze;
współdecyduje w sprawie aranżacji przestrzeni w sali;
aktywnie wykorzystuje swoje umiejętności do współorganizowania zabawy;
uświadamia sobie swoje atrybuty, mocne strony;
angażuje się w pracę nad przygotowaniem papieru czerpanego;
poznaje kolejne etapy produkcji papieru
.

Tydzień drugi: Baśnie, bajki, legendy





































swobodnie wypowiada się na temat znanych sobie baśni i legend;
porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej na podstawie tekstu;
określa charakterystyczne cechy legendy;
aktywnie uczestniczy w dwiczeniach gimnastycznych;
ilustruje różne emocje za pomocą gestów i mimiki;
układa treśd pytao do projektu;
angażuje się w działania w ramach projektu;
śpiewa piosenkę „Łukasz” z wykonywaniem określonych ruchów;
dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;
wymyśla nagrody i pułapki do konstruowanej gry;
angażuje się w rysowanie i wyznaczanie trasy gry. chętnie i pewnie stawia pytania;
uświadamia sobie znaczenie rozmowy jako źródła informacji;
wyjaśnia znaczenie pojęcia bajka;
podaje rozwiązanie zagadki;
dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów;
wskazuje litery ł, Ł wśród innych liter;
czyta sylaby, wyraz, zdania z wykorzystaniem poznanych liter;
słucha w skupieniu wypowiedzi zaproszonego gościa;
przestrzega zada właściwego zachowania podczas spotkania;
rysuje postad;
poznaje wielozmysłowo literę Ł;
odtwarza kształt liter na różnorodnych powierzchniach bez narzędzi pisarskich;
kreśli litery ł, Ł na czystej kartce oraz w liniaturze;
podaje swoje pomysły fabuły bajki;
akceptuje pomysły innych dzieci;
dochodzi do kompromisu w sytuacjach problemowych. rozpoznaje postad z bajki na podstawie scenki
pantomimicznej;
wykonuje czynności opisane w wierszu;
oznacza liczebnośd zbioru za pomocą cyfr;
układa znak liczby 10 z cyfr;
wskazuje znak liczby 10 na różnych elementach, np. miarki krawieckie, kalendarz, numery stron;
sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 na zbiorach zastępczych lub w pamięci;
posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10;
wyjaśnia, na czym polega praca osób w wydawnictwie;
obserwuje proces powstawania papierowej książki;
tworzy dowolną kompozycję z wykorzystaniem stempli,
śpiewa solo piosenkę „Piosenka o książkach”;






















różnicuje metrum 2/4, 3/4, 4/4;
realizuje dźwięki zgodnie z zapisem w kolorowej partyturze;
wykonuje kolejne figury taoca;
chętnie uczestniczy w zabawach tanecznych;
aktywnie uczestniczy w dwiczeniach gimnastycznych;
w skupieniu uczestniczy w nagrywaniu audiobooka;
cieszy się efektami pracy grupy;
podaje pomysły na organizację uroczystości;
aktywnie uczestniczy w planowaniu działao;
współpracuje podczas komponowania i wykonywania pracy plastycznej – wykonuje przydzielone zadanie,
przygotowuje rosnące farby pod nadzorem N.;
wykonuje własną ilustracje do wybranego fragmentu bajki;
wypełnia kontur rosnącymi farbami;
wykonuje przydzielone zadania zgodnie z planem;
prezentuje na forum własną wiedzę na temat książek;
jest dumny z efektów pracy zespołu;
wypełnia szablon litery H materiałami o wyrazistej fakturze;
obserwuje kolejne etapy doświadczenia;
formułuje wnioski na podstawie zaobserwowanych efektów;
wyjaśnia pojęcie wiedza;
określa źródła zdobywania wiedzy.

Tydzień trzeci: Rodzina razem się trzyma





























odpowiada na pytania do tekstu;
uświadamia sobie wspierającą rolę rodziny;
aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, tanecznych, dwiczeniach gimnastycznych;
układa zdjęcia osób w różnym wieku w formie drzewa genealogicznego;
posługuje się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieostwa w rodzinie;
powtarza nazwy stopni pokrewieostwa w j. angielskim;
uczestniczy w odgrywaniu scenek z życia rodziny;
zadaje pytania w ulicznej sondzie za pozwoleniem i pod nadzorem N.;
wykonuje rytmiczne ruchy podczas śpiewania piosenki „Halina”;
podaje zdrobnienie swojego imienia;
liczy głoski w imionach;
rysuje członków rodziny, tworzy zdrobnienia lub zgrubienia do podanych wyrazów;
aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rozwijających zaufanie do rówieśników;
układa zdanie na temat bliskiej osoby;
podaje nazwy członków rodziny w j. angielskim;
wypowiada się o ulubionych zajęciach w rodzinie;
dokonuje analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej;
wskazuje litery h, H wśród innych liter;
czyta sylaby, wyrazy, proste zdania;
rysuje sekwencję czasową z 3 elementów;
realizuje ruchem rytm piosenki;
poznaje wielozmysłowo literę H – formuje z dowolnych materiałów, kreśli na wzorze, po kropkach i
samodzielnie, dokonuje syntezy słuchowej i literowej wyrazów;
podaje nazwy czynności pokazywanych za pomocą ruchu;
odpowiada na pytania do tekstu;
powtarza nazwy zawodów w j. angielskim;
podaje nazwę zawodu wykonywanego przez mamę;
aktywnie uczestniczy w zabawie, wykonując obliczenia – dodaje i odejmuje;
wypowiada się na temat upodobao swojej mamy w formie rysunku;

























rysuje portret mamy z uwzględnieniem cech charakterystycznych;
układa figury wg wzoru, różnicuje rytm 2/4 i 3/4;
dokonuje syntezy słuchowej wyrazów;
układa wyraz z liter;
opowiada o swoim tacie z użyciem przymiotników;
uzasadnia swoje zdanie;
nazywa zawód wykonywany przez tatę;
aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i dwiczeniach gimnastycznych;
realizuje ruchem rytm piosenki;
wyodrębnia w melodii piosenki rytm 2/4 i 3/4;
ilustruje ruchem czynności wykonywane w domu przez tatę;
odgaduje nazwę czynności ilustrowanej ruchem;
komponuje portret taty z uwzględnieniem szczegółów,
wyraża swoje emocje dla rodziców w formie pracy plastycznej;
wypowiada się na temat swoich wytworów;
wymyśla różne sposoby na sprawienie rodzicom radości i okazania miłości;
naśladuje ruchy wykonywane do rymowanki;
sprawnie wycina, nakleja, przewleka;
dba o estetyczną stronę pracy;
posługuje się monetami w sytuacji zabawy:
wskazuje litery h, H w tekście, czyta sylaby, wyrazy, zdania;
wyciąga wnioski na podstawie obserwowanych efektów doświadczenia;
chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych

Tydzień czwarty: Ja i moi bliscy



























zapisuje głoskę w postaci litery;
czyta powstały wyraz;
uświadamia sobie, że najważniejsze w rodzinie i domu są ciepło, serdecznośd, miłośd i wsparcie;
wspólnie z rówieśnikami ilustruje ruchem i mimiką treśd bajki;
aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i dwiczeniach gimnastycznych;
wyraża swoje zdanie na temat domu;
kooczy rozpoczęte zdanie;
tworzy pracę plastyczną do muzyki;
komponuje pracę z elementów;
powtarza rymowankę w j. angielskim, ilustrując ją ruchem;
przelicza dźwięki;
dodaje na zbiorach zastępczych lub w pamięci,
mówi o swoich upodobaniach;
uświadamia sobie, że każdy w rodzinie ma prawa, ale też obowiązki;
wyjaśnia znaczenie wyrażeo mieć prawo…, mieć obowiązki;
dokonuje oceny postępowania;
wypowiada się na temat swoich obowiązków domowych w formie rysunku;
czyta wyrazy, zdania;
rysuje wzory po śladzie i samodzielnie;
czyta globalnie nazwy emocji;
wyraża emocje gestem i mimiką;
odgaduje nazwę emocji przedstawionej za pomocą pantomimy, negocjuje z rówieśnikami podział zadao
w zespole;
współpracuje z rówieśnikami podczas planowania pułapek i premii;
czyta działania i dokonuje obliczeo;
wypowiada się na temat swoich domowych obowiązków;
stara się wczud w emocje innych osób;

























wypowiada się na temat swoich odczud związanych z koniecznością wykonania czynności a chęcią jej
wykonania; odrysowuje figury geometryczne od szablonu;
wycina po linii;
naśladuje wykonywane ruchy;
układa swoje ciało w przestrzeni, formując litery;
gra rytm w określonym miejscu piosenki;
współpracuje z rówieśnikami podczas tworzenia dwójek, czwórek, ósemek w taocu;
porusza się w przestrzeni do muzyki;
tworzy drzewo genealogiczne w przestrzeni;
posługuje się nazwami stopni pokrewieostwa;
koduje za pomocą figur płed;
z zaangażowaniem wykonuje dwiczenia gimnastyczne;
tworzy postad z odcisku dłoni; realizuje ruchem z wykorzystaniem woreczków rytm piosenki;
rysuje i dokleja szczegóły twarzy na nadmuchanym balonie;
zawija paski wg instrukcji;
łączy elementy kwiatka;
podaje nazwy przedmiotów rozpoznawanych za pomocą dotyku;
dokonuje analizy i syntezy wyrazów;
przelicza elementy zgodnie z własnymi umiejętnościami i możliwościami;
realizuje ruchem rytm ułożony z figur;
kreatywnie aranżuje przestrzeo podczas przygotowywania do uroczystości;
wykonuje kolejne etapy doświadczenia;
podejmuje próby wyjaśniania na podstawie obserwacji efektów doświadczenia;
wyraża radośd podczas wspólnych zabaw z rodzicami i rówieśnikami.

