
BLOKI TEMATYCZNE 

• Gospodarstwo wiejskie 

• Na tropach zimy 

• Święta Bożego Narodzenia 

 

PROJEKTY I WYDARZENIA 

•  Wycieczka do Muzeum Etnograficznego  - Lekcja 
Bożonarodzeniowa 

• Konkurs na najpiękniejszą Świąteczną skarpetę 

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO 

• Wymieniam kilka przykładów zwierząt hodowlanych i produktów pochodzenia zwierzęcego 

• Podaję nazwy zabudowań gospodarskich 

• Podaję przykłady ssaków i ich cechy charakterystyczne 

• Wyjaśniam, w jaki sposób można pomóc zimą zwierzętom 

• Podaję przykładowe polskie obrzędy i zwyczaje świąteczne 

• Wyjaśniam, czym jest podłaźniczka?   

• Śpiewam piosenkę zimową „Tupu tup po śniegu” 

CO PRZED NAMI… 

• Klasowa zabawa karnawałowa 

• Zebranie z rodzicami   
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI 

• Litery t, T; m,M. Ćwiczenia słuchowe, nauka pisania liter; 
czytanie sylab z poznanych samogłosek i spółgłosek, 
prostych wyrazów i zdań 

• Pisanie liter, sylab, zdań po śladzie i samodzielnie z 
zachowaniem odpowiedniego kierunku kreślenia 

• Łączenie rysunków z właściwymi modelami wyrazowymi 

• Układanie życzeń świątecznych 

• Uważne słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela; 
czytanie fragmentów książki „Idą święta. O Bożym 

Narodzeniu, Mikołaju i tradycjach świątecznych na 
świecie” M.Utnik-Strugały. 

• Gospodarstwo wiejskie – zabudowania, nazwy zwierząt 
hodowlanych, produkty pochodzenia zwierzęcego; przypomnienie 
pojęcia ssaki 

• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą 
• W jaki sposób możemy pomóc zimą zwierzętom c.d. 
• Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek 
• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obrzędów i zwyczajów 

świątecznych; Kim był święty Mikołaj?, historia choinki, bombek, 
potrawy  wigilijne, „magiczne rośliny”, zwyczaje świąteczne; 
kolędowanie, pasterka itp.   
 
 
 

POLONISTYCZNA 

• Liczby 5,6 

• Zapis działań w zakresie 6 

• Stosowanie znaków <,>,= . Porównywanie liczb/zbiorów w 
zakresie 6 

• Liczby główne i porządkowe 

• Ćwiczenia utrwalające: rysowanie wg rytmu; rysowanie wg 
instrukcji nauczyciela;  prawa/lewa strona; określanie 
kierunków; pojęcia wewnątrz/na zewnątrz; sztuka, para; 
odbicie lustrzane; ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, 
szukanie różnych rozwiązań; rozwiązywanie prostych 
zadań matematycznych. 

MATEMATYCZNA 

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA 

• Wykonanie prac plastycznych do Kalendarza Noworocznego 

• Ozdabianie cekinami styropianowych bombek 

• Papieroplastyka – aniołki na choinkę 

• Lepienie skrzatów z plasteliny 

• Prace plastyczne – kolorowanki świąteczne, projektowanie 
pocztówki świątecznej, Mój wymarzony prezent – praca w 
ćwiczeniach 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA 

THE INTERNATIONAL SCHOOL 


