
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semestr wiosenny 1 2023 Niesamowite zwierzęta Cykle życia 
Zwierzęta na świecie Klimaty / Hibernacja. Na farmie. Mini Bestie. 

Zwierzęta nocne i dzienne 

Rozwój fizyczny Zacznij poprawnie pisać litery Obchodź się z 
narzędziami, przedmiotami, materiałami konstrukcyjnymi i plastycznymi 
z coraz większą kontrolą Zachęć dzieci do swobodnego rysowania. 
Używanie szczypiec do manipulowania małymi przedmiotami / Odzież z 
guzikami / Cięcie nożyczkami 

Umiejętności związane z piłką — zapewniają szeroki zakres działań 
wspierających szeroki zakres umiejętności. Taniec / ruch do muzyki 
Gimnastyka. / Saldo 

Komunikacja i język Powiedz mi dlaczego! Używanie słownictwa we 
właściwym kontekście. Zadawanie pytań jak i dlaczego… Opowiedz 

historię na nowo Ucz się rymowanek, wierszy i piosenek. 

Umiejętność czytania i pisania Wymyślanie historii z samym sobą w roli 
głównej. Zachęć dzieci do zapisywania historii poprzez rysowanie 

obrazków/tworzenie znaków. Powody, dla których warto oznaczyć 
markę/napisać Reprezentowanie liczb za pomocą znaków/cyfr 

Zrozumienie świata Słuchanie opowieści i układanie wydarzeń w porządku 
chronologicznym. Co możemy tutaj zrobić, aby zaopiekować się zwierzętami 
w dżungli? Posłuchaj, jak dzieci opisują i komentują rzeczy, które widziały na 
zewnątrz, w tym rośliny i zwierzęta. Obserwacyjne rysunki przedstawiające 

świat przyrody, w tym zwierzęta i rośliny. Poznaj zmiany sezonowe 
Właściwości materii 

Matematyka Liczby w zakresie 5 i 10 Policz do pięciu/ dziesięciu 
obiektów Przedstawiaj, porządkuj i badaj liczby do pięciu/10 1 

więcej, 1 mniej, to samo 

Rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny Dobrze być sobą. Uczucia 
Nauka o cechach i różnicach 

Potencjalne teksty. Cesarskie Jajo, Bardzo Głodna Gąsienica, Aghh 
Pająk! Tygrys, który przyszedł na herbatę, Świnka w stawie 

RE Ocena poziomu podstawowego Objawienie Pańskie Inne Tydzień 
Wiary Baw się, ucz i wzrastaj razem z Chrystusem, korzystając z modlitwy 

i liturgii z cotygodniowych czytań ewangelii 

Ekspresyjna sztuka i projektowanie Twórz odbitki przy użyciu różnych 
mediów. Poznaj różne narzędzia i techniki potrzebne do montażu 

materiałów, którymi są. Ciesz się różnorodnymi stylami muzycznymi 

poruszającymi się z rytmem 


