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I. Blok tematyczny: Muzyka wokół nas
 Uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej.
 Zapoznawanie z pojęciami: filharmonia, orkiestra, kompozytor.
 Zapoznawanie z brzmieniem muzyki orkiestrowej, omówienie nastroju utworu,
kształtowanie pamięci i wyobrażeń słuchowych.
 Zapoznawanie dzieci z sylwetką wielkiego kompozytora F. Chopina J rozwijanie
zainteresowań muzycznych.
 Kształtowanie wrażliwości słuchowej poprzez rozróżnianie, wyodrębnianie i określanie
różnorodnych dźwięków z otoczenia.
 Uświadamianie szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 Utrwalanie nazw dni tygodnia, rozumienie następstwa kolejnych dni po sobie.
II. Blok tematyczny: Nadchodzi wiosna
 Usystematyzowanie wiadomości na temat charakterystycznych zmian zachodzących w
przyrodzie w związku z nową porą roku.
 Zapoznanie z treścią przysłowia „W marcu jak w garncu”.
 Ćwiczenie w analizie i syntezie wyrazów, rozwijanie zainteresowania czytaniem.
 Odczytywanie symboli atmosferycznych – rozwijanie słownictwa.
 Poznanie litery z, Z drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej
wyrazów.
 Zapoznanie dzieci ze sposobami hodowli roślin: w ziemi, w wodzie, na wacie lub
ligninie, rozwijanie opiekuńczej postawy wobec roślin.
 Utrwalanie nazw wiosennych kwiatów, próby rozpoznawania ich w otoczeniu,
zachęcanie do ochrony przyrody.
 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obserwowanych zjawisk
 Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10, układanie i rozwiązywanie zadań z
treścią.
III.Blok tematyczny: Wiosenne sprzątanie
 Doskonalenie rozumienia konieczności dbania o czystość zbiorników wodnych.
 Uświadomienie wpływu czystej wody na stan naszego zdrowia i życia roślin i zwierząt,
poznanie obiegu wody w przyrodzie.
 Doskonalenie umiejętności przedstawiania otaczającej przyrody w formie plastycznej,
wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonanie pracy.
 Poznanie litery ł, Ł drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej
wyrazów.
 Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
 Utrwalanie tematyki związanej z przyjaźnią człowieka i psa.
 Poznanie etapów rozwoju tulipanów, nazywanie części roślin.
 Rozwijanie umiejętności określania stronności: prawa, lewa, utrwalanie pojęcia para,
porównywanie liczebności, stosowanie pojęć: tyle samo, mniej o, więcej o…
IV. Blok tematyczny: Dbamy o naszą planetę
 Zapoznanie z przyczynami katastrofy klimatycznej, wdrażanie pojęć związanych z
tematem zmian klimatycznych
 Propagowanie działań związanych z ochroną środowiska, kształtowanie świadomych
postaw proekologicznych.







V.







Uzmysłowienie dzieciom sensu segregowania śmieci.
Propagowanie działań związanych z ochroną środowiska.
Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody i konieczności jej szanowania.
Doskonalenie umiejętności wypowiadanie się na określony temat.
Poznanie obrazu graficznego liczby 8, doskonalenie umiejętności posługiwania się
liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Rozwijanie zainteresowania polską kulturą ludową.
Blok tematyczny: Jajka malowane
Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi J stwarzanie
sytuacji sprzyjających dzieleniu się doświadczeniami.
Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi (malowanie pisanek).
Zapoznanie z literą j, J, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony
temat.
Rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie koordynacji ruchowej.
Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów.
Rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do uważnego słuchania komunikatów.

Wielkanoc
Wkrótce już Wielkanoc,
więc będą pisanki,
Bazie i palemki i z cukru baranki.
Na świątecznym stole
stanie chrzan i żurek
Lukrowana babka i pyszny mazurek.
A na Śmigus-Dyngus
będzie chlustać woda.
I to już świąt koniec.
Co, tak szybko? Szkoda…
Maciejka Mazan

