
BLOKI TEMATYCZNE 

• Mam 6 lat, razem poznajemy świat 

• Jaki jestem 

• Lubię, nie lubię 

• Kiedy będę dorosła, kiedy będę dorosły 

• W świecie figur geometrycznych 

PROJEKTY I WYDARZENIA 

• Spacer do lasu; Leśny plac zabaw w Powsinie 
• Międzynarodowy Dzień Kropki 
• Warsztaty malarskie z artystką  
• 29.09 Dzień głośnego czytania  
• 30.09 Dzień chłopaka 
•  „Ewakuacja szkoły” - rozmowy  na temat zachowania bezpieczeństwa 
i stosowanie się do wytycznych podczas ewakuacji, ćwiczenia 
praktyczne. Poznanie wyjść ewakuacyjnych; adresu szkoły 
 

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO 

• Jakie są stopnie pokrewieństwa w rodzinie? Wyjaśnię pojęcia: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość 
• Wymienię popularne zawody, podam przykład zawodów wykonywanych dawniej 
• Potrafię podać swoją datę urodzin 
• Jakie następują zmiany w budowie ciała człowieka od urodzenia do wieku dorosłego? Podaję nazwy części ciała 
• Opowiem, co jest ważne dla zachowania zdrowego i higienicznego sposobu życia 
• Wymienię swoje ulubione zwierzęta i określę ich środowisko życia – wodne, lądowe, powietrzne 
• Potrafię zmierzyć długość krokami, stopa za stopą, łokciami, dłonią i palcami; określić co jest cięższe, a co lżejsze; rozróżnić podstawowe figury 

geometryczne; odróżniam stronę lewą i prawą. 
 

CO PRZED NAMI… 

• 01.10 Wycieczka do Nieborowa 

• 04.10 Dzień empatii 

• 11.10 Święto Dziękczynienia 

• 29.10 Dzień Dyni  
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI 

 Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia – zdanie. Wyróżnianie 
zdań w tekście i mowie. Dzielenie wyrazów na sylaby 

 Układanie zdań do ilustracji 
 Zdania krótkie i długie. Zabawy w rozwijanie zdań. Zabawa w 

najdłuższe zdania 
 Wprowadzenie pojęcia wyraz. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. 

Liczenie wyrazów w zdaniu 
 Układanie do obrazków zdań z podaną liczbą wyrazów 
 Ulubiona książka. Etapy powstawania książki. Zaprojektowanie 

okładki do swojej ulubionej książki 
 Ustny opis ilustracji, omówienie historyjki obrazkowej. 
             Kolejność wydarzeń 
 Ćwiczenia grafomotryczne – kreślenie po śladzie i samodzielnie 
l            iter a,A.           

 Nazywanie części ciała. Jak wyglądam? Cechy 
charakterystyczne. Rysowanie autoportretu. Rozmowa na 
temat akceptacji swojego wyglądu, zrozumienie deficytów i 
ułomności u innych.  

 Poznanie norm i zasad w grupie 
 Omówienie zmian w budowie ciała i samodzielności od 

urodzenia aż do chwili obecnej 
 Rozmowy o higienicznym trybie życia, prawidłowej postawie 

podczas siedzenia przy biurku 
 Rodzina stopnie pokrewieństwa. Zawody. Dawne zawody. 
 Ulubione zwierzęta. Cechy charakterystyczne, środowisko życia 

omawianych zwierząt.  

 

POLONISTYCZNA 

 Określanie i nazywanie stosunków przestrzennych w klasie 

typu: nad, pod, obok, w, na zewnątrz, wewnątrz 

 Wyróżnianie i nazywanie kierunków: na prawo, na lewo, na 

wprost 

 Klasyfikowanie według różnych cech: kształt, kolor, wielkość 

 Zabawy różnymi miarkami; porównywanie wysokości; 

porównywanie wielkości: określenia: większy, mniejszy, 

największy, najmniejszy, mierzenie długości krokami, stopami, 

łokciami, dłonią, palcami 

 Ważenie. Szacowanie. Stosowanie określeń: cięższy, lżejszy 

 Rytmiczna organizacja czasu: dni, noce; dni tygodnia, miesiące 

 Przeliczanie przedmiotów w zakresie 10 

 Figury geometryczne – wyróżnianie i nazywanie figur 

MATEMATYCZNA 

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA 

 Wykonanie kolażu „Jestem piratem/piratką” 

 „Zwierzaki” - origami z kwadratów, prostokątów, trójkątów 

 „Zaczarowane koła” – ozdabianie figury fasolkami; tworzenie 

kreatywnych rysunków, rozwijanie pomysłowości 

 Ozdabianie litery a,A kuleczkami z plasteliny 

 Wykonanie laurek na „Dzień chłopaka” 

 Wykonanie drzewek jesiennych - witraże 

 Warsztaty malarskie z p. Anną M. – Dzień Kropki. Wykonanie kolaży z 

papierowych talerzyków, kolorowych wycinanek, malowanie 

palcami.  

 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA 
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