
BLOKI TEMATYCZNE 

•  Alfabet – zabawy z literami 
•  Jesienna pogoda 
•  Las jesienią – roślinność i zwierzęta. Warstwy lasu.  
•  Polska – Nasza Ojczyzna 

PROJEKTY I WYDARZENIA 

•  Wycieczka Muzeum Etnograficzne Wycieczka edukacyjna 
- Lekcja zaduszkowa

•  Warsztaty psychologiczne - Klasowe koło bezpiecznych 
rozwiązań - rozmawiamy o sytuacjach trudnych w klasie i 
uczymy się je asertywnie rozwiązywać 

•  Wycieczka – Muzeum Sportu 
•  Koncert „Rozśpiewajmy Niepodległość” 

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO 

•  W jaki sposób powstaje wiatr? Co to jest pogoda? Jakie wyróżniamy składniki pogody? 
•  W jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy? Które zwierzęta zapadają w sen zimowy, a które pozostają aktywne? Na 

czym polega hibernacja? Co to jest gawra? 
•  Dlaczego jesienią spadają liście z drzew? Podaję przykłady 3 drzew liściastych i iglastych. Które drzewo iglaste gubi szpilki na 

zimę? 
•  Jakie wyróżniamy warstwy lasu? Jakie rośliny i zwierzęta w nich występują? – podaję kilka przykładów. 

CO PRZED NAMI… 

•  Mikołajki 
•  Kolędy i pastorałki –Świąteczny Koncert  
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI 

•  "Abecadło z pieca spadło" - J.Tuwim. Wprowadzenie i wyjaśnienie 
pojęcia "abecadło". Rodzina liter. Układanie liter w kolejności 
alfabetycznej 

•   Różnica między głoską a literą; ćwiczenie analizy i syntezy 
głoskowej i sylabowej wyrazów; czytanie wyrazów metodą globalną 
i sylabową. Modele wyrazowe  

•  Litery i, I; u, U. Ćwiczenia słuchowe. Układanie liter z własnych ciał. 
Wyszukiwanie głoski i w nagłosie, śródgłosie, wygłosie. Pojęcie 
samogłoski. Nauka metodą M. Bogdanowicz, aplikacja Wordwall 

•   Ćwiczenia grafomotoryczne 
•  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Oglądanie filmów 

edukacyjnych poszerzających wiedzę dzieci na temat historii Polski. 
Niepodległość - wyjaśnienie pojęcia. Kultywowanie tradycji, 
budzenie postaw patriotycznych.  

•  Jesienne historyjki obrazkowe – ćwiczenia językowe. 

•  Nauka Hymnu Polski na pamięć i piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” 
•  Polska w Europie i w świecie. Poznanie symboli narodowych, legend i historii z 

nimi związanymi. Słuchanie pieśni patriotycznych np. „Co to jest 
niepodległość?” 

•  Zjawisko powstawania wiatru, wykonanie doświadczenia 
•  Składniki pogody. Kalendarz pogody. Codzienna obserwacja pogody 
•  Przygotowanie zwierząt do zimy. Zwierzęta zapadające w sen zimowy i aktywne 

podczas zimy 
•  Las jesienią. Gatunki drzew liściastych i iglastych, inne rośliny leśne 
•  Ptaki odlatując na zimę i pozostające w kraju. 

POLONISTYCZNA 
•  Pory dnia, pory roku, dni tygodnia, miesiące 
•  Rozpoznawanie monet i banknotów o niskich nominałach. 

Dobieranie odpowiednich monet do cen produktów. Proste 
obliczenia pieniężne 

•  Liczby 0,4,5 
•  Doskonalenie sprawności rachunkowych 
•  Porównywanie liczebności zbiorów, używanie znaków <,>,= 
•   Rozwiązywanie prostych działań 
•  Zegar – doskonalenie umiejętności praktycznych. Zaznaczanie 

pełnych godzin na zegarze 
•  Pojęcia sztuka, para.  
•  Ćwiczenie orientacji przestrzennej. Ustalanie kierunków. 
•  Klasyfikacja przedmiotów wg podanej cechy 
•  Grupy, szeregi, rytmy. Symetria – ćwiczenia z lusterkiem 

MATEMATYCZNA 

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA 

•  Zajęcia plastyczno–techniczne, wykonanie wiatraczków 
•  Wykonanie flagi Polski. Wyklejanie godła Polski - orła - kuleczkami z 

białej bibuły, malowanie tła farbami 
•   Papieroplastyka - wykonanie kotylionów z białych i czerwonych 

paseczków 
•  Kolorowe literki u – wyklejanka 
•   „Motyl” – symetryczne plam z farb 
•  Praca plastyczna karmnik dla ptaków. Utrwalanie określeń: na, nad, 

przed, za, w, po prawej/lewej stronie 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA 
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