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Temat tygodnia CZAS ZIMOWEJ ZABAWY 

Temat dnia ZACZYNAMY 

KARNAWAŁ 

PRZYGOTOWANIA DO 

BALU 

BAL KARNAWAŁOWY ZABAWY NA ŚNIEGU SPORTY ZIMOWE 

Edukacja polonistyczna Uczeń: wypowie się na 

temat karnawałowych 

zwyczajów, opisze strój 

karnawałowy na 

podstawie ilustracji i 

własnych doświadczeń, 

rozwiąże zagadki o 

zegarach, udoskonali 

technikę pisania liter: 

z,Z, dokona analizy 

wzrokowo- słuchowej 

wyrazów z głoską -z, 

Uczeń: wypowie się na 

temat konstruowania 

robota na podstawie 

ilustracji i tekstu 

czytanego przez 

nauczyciela, dokona 

analizy i syntezy 

wzrokowo- słuchowej 

wyrazów z głoską r, 

wykona ćwiczenia 

grafomotoryczne 

przygotowujące do nauki 

pisania liter: r,R, nauczy 

się pisać litery: r,R  na 

podstawie wyrazów; 

robot, Radek, dokona 

analizy wzrokowo- 

słuchowej wyrazów z 

literami r,R 

Uczeń: opisze ilustrację 

przedstawiającą bal 

karnawałowy ze 

szczególnym 

uwzględnieniem stroju, 

będzie doskonalił pisanie 

wyrazów z literą: r, 

przeczyta zdania ze 

zrozumieniem, ułoży 

wyrazy z podanych liter i 

je zapisze 

Uczeń; wysłucha wiersza 

“Zabawa zimą” Weroniki 

Kosteckiej, porozmawia 

na temat treści wiersza i 

ilustracji, porozmawia na 

temat bezpiecznych 

zabaw zimowych, ułoży 

zdanie z rozsypanki 

sylabowej, ułoży podpisy 

do obrazków z rozsypanki 

literowej 

Uczeń: wypowie się na 

temat ulubionych zabaw 

na śniegu i lodzie ze 

zwróceniem uwagi na 

bezpieczeństwo, poćwiczy 

czytanie, wypowie się na 

temat ułożonej historyjki 

obrazkowej, przypomni 

numery alarmowe, 

napisze z pamięci zdanie. 

Edukacja matematyczna Wykona proste 

obliczenia zegarowe, 

zapisze i odczyta pełne 

godziny zegarowe 

Rozwiąże zadania 

tekstowe, dokona 

prostych obliczeń 

zegarowych 

 

 Rozwiąże zadania 

kształtujące rozumienie 

pojęć: o ile więcej, o ile 

mniej, doda i odejmie 

liczby w zakresie 10, 

Rozwiąże zadania 

kształtujące rozumienie 

pojęć: o ile więcej, o ile 

mniej, doda i odejmie 

liczby w zakresie 10, 



porówna liczby w zakresie 

10 

rozłoży liczbe na dwa i 

trzy składniki 

Edukacja przyrodnicza  Wie, że recykling to 

wykorzystanie surowców 

wtórnych. 

   

Edukacja plastyczno - 

techniczna 

 Wykona robota z 

surowców wtórnych. 

Wykona i ozdobi maskę 

karnawałową według 

własnego pomysłu 

 Wykona pracę plastyczną 

techniką kolażu “Moja 

ulubiona zimowa 

dyscyplina zimowa”. 

Edukacja muzyczna Pozna znak graficzny 

ćwierćnuty, wysłucha 

“Oberka” Grażyny 

Bacewicz, wysłucha 

brzmienia skrzypiec 

  Wysłucha miniatur : 

“Marsz królewskiego 

lwa”, “Łabędź “z 

“Karnawału zwierząt” 

Camille’a Saint- Saensa, 

zabawi się w rytmiczne 

odpowiedzi na pytania. 

 

Zajęcia komputerowe  Edytor tekstu- 

przesuwanie po ekranie. 

   

Zajęcia ruchowe Wykona ćwiczenia ruchowe przy akompaniamencie  muzyki elektronicznej. Wykona ćwiczenia ruchowe  w czasie zabawy “Kalamburowe 

zabawy i sporty zimowe” 

Religia 

Honorata Niewiadomska 

 Pan Bóg daje nam 

drogowskazy 

 Pan Bóg pokazuje jak 

kochać drugiego 

człowieka 

 

Język angielski 

Marta Kaczyńska-Lisowska 

     

 

 

 

 

 

 


