
KWIECIEŃ 

Tematyki do realizowania: 

1. Niby tacy sami, a jednak inni 

Przewidywane osiągnięcia: 

Dziecko: 

 poznaje znaczenie słowa przyjaciel, 

 stosuje zwroty grzecznościowe w odpowiednich sytuacjach, 

 wykonuje płynne ruchy zgodnie z rytmem i melodią, 

 słucha z uwagą treści opowiadania i odpowiada na pytania, 

 szanuje odmienność innych dzieci, wykazuje się tolerancją, 

 eksperymentuje podczas zabaw z wodą i piaskiem, 

 określa wybrane właściwości fizyczne piasku i wody 

 omawia wygląd dzieci różnych ras i narodowości, dzieli słowa na sylaby, 

 przelicza na palcach, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej, 

 

2. Wakacyjne podróże  

Przewidywane osiągnięcia 

Dziecko: 

 maluje na podkładzie z gazy na zadany temat, 

 opowiada o swoich wymarzonych wakacjach. 

 aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, wymienia przedmioty, które 

utrzymują się na wodzie i te, które toną, 

 układa obok siebie i liczy przedmioty, 

 uważnie obserwuje i słucha poleceń N., 

 czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych. 

 określa za pomocą przymiotników, jakie jest morze, 

 opisuje nadmorski krajobraz, wypowiada się na temat ulubionych zabaw nad morzem, 

 wykonuje upominek dla bliskiej osoby, 

 wypowiada się na temat osoby, której chce wręczyć prezent. 
 

3. Pożegnania nadszedł czas 

Przewidywane osiągnięcia 

Dziecko: 

 wyraża żal z powodu rozstania z zabawkami i przedszkolnymi przyjaciółmi, 

 wypowiada się na określony temat, 

 wykonuje pracę za pomocą techniki rysowania pastelami olejnymi, 



 przedstawia na rysunku ulubioną zabawkę z przedszkola 

 wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać w różnych miejscach 

wakacyjnego wypoczynku, 

 ocenia liczebność zbioru bez liczenia, posługując się pojęciami, dużo – mało, 

4. Projekt Segregacja śmieci 

Przewidywane osiągnięcia 

Dziecko: 

 rozwija umiejętności uważnego słuchania, 

 kształtuje  postawę proekologiczną 

 rozwija umiejętności poruszania się przy muzyce, 

 rozwija zdolności skupienia uwagi, 

 rozwija umiejętności uważnego słuchania, 

 rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wzrokowej, 

 rozwija umiejętności matematycznych, 

 poznaje właściwości fizyczne wybranych odpadów, 

 kształtuje  nawyki ekologiczne 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania i sprawności manualnej, 

 utrwala wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody, 

 

 

 

 

  
 

 


