
 

Zamierzenia  na LUTY 

 

Tydzień 1: „Muzyka wokół nas”  

 Dziecko: 
• poznaje znaczenie nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta;  

• poznaje dawne i nowoczesne urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania     

muzyki; 

• muzykuje  na wybranych instrumentach perkusyjnych; 

• rozwija poczucie rytmu i inwencję twórczą 

• rozwija umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie 

fonetycznej, rozpoznaje i nazywa  poznane  litery w,W 

•  zdobywa wiadomości na temat filharmonii,  

• poznaje właściwy sposób zachowania się na koncercie. 

• nabywa  wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina 

•  rozwija umiejętności uważnego słuchania utworu muzycznego, wyraża przeżycia z 

nim związane w aktywności plastycznej i ruchowej. 

• poznaje  podział  instrumentów,  nazywa i rozróżnia wybrane instrumenty muzyczne; 

•  utrwala nazwy liczebników głównych i liczebników porządkowych. 

• poznaje budowę instrumentów strunowych szarpanych na przykładzie gitary oraz 

sposób gry na gitarze;  

• rozwija sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. 

• poznaje słowa: klucz wiolinowy, nuta, gama, oraz położeniem nut na pięciolinii;  

•  doskonali umiejętność odczytywania informacji przekazanych w formie 

uproszczonych  rysunków. 

 

Tydzień 2: „Sportowe ferie” 

Dziecko: 
• dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich,  

• doskonali umiejętność odgrywania scenek dramowych, 

•  zna zasady bezpiecznego zachowania się zimą podczas zabawy na świeżym 

powietrzu; 

• rozwija sprawność manualną poprzez wykonanie pracy plastycznej. 

• rozwija ogólną sprawność ruchową; 

• rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą, 

• rozwija umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie 

fonetyczne; 

• rozpoznaje i nazywa na ilustracjach  różne sporty zimowe oraz podaje ich atrybuty; 

• portafi podać przykłady słynnych Polskich sportowców; 

• ćwiczy orientację w schemacie własnego ciała podczas zabaw ruchowych; 

•  rozwija zainteresowanie sportem,  

• rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe. 



Tydzień 3: „Nie jesteśmy sami w kosmosie 

Dziecko: 
• poznaje obiekty, zjawiska występujące w kosmosie oraz wygląd i nazwy planet 

Układu Słonecznego; 

• rozwija sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową podczas 

wykonania pracy plastycznej; 

• rozwija umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie 

fonetycznej, rozpoznaje i nazywa  poznane  litery p, P 

• nabywa umiejętność skupiania uwagi na przekazie literackim,  

• rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą, 

•  utrwala znajomość kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym. 

• poznaje właściwości fizyczne niektórych substancji, rozwija myślenie przyczynowo-

skutkowe. 

• poznaje sylwetkę wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika oraz poszerza 

wiedzę na temat Słońca i Księżyca oraz przyrządów służących do obserwowania 

kosmosu;  

• formułuje dłuższe wypowiedzi, poprawne pod względem gramatycznym; 

•  rozwijanie umiejętności rachunkowych  w zakresie 9; 

• poszerza wiadomości na temat gwiazd,  

• poznaje nazwy wybranych gwiazdozbiorów,  

• rozwija sprawność manualną poprzez wykonanie pracy plastycznej. 

• rozwija ogólną sprawność ruchową; 

 

Tydzień 4: Projekt Pieniądze   

Dziecko: 
• rozpoznaje polskie pieniądze spośród  innych; 

• rozszerza wiedzę na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania, 

porównuje sposób  produkcji pieniędzy dawniej i obecnie. 

• rozwija sprawność  manualną podczas wykonywania pracy plastycznej; 

• próbuje zrozumieć ideę oszczędzania pieniędzy; 

• zna instytucję użyteczności publicznej jaką jest bank, wie do czego służy; 

• nazywa i klasyfikuje produkty ze względu na miejsce ich zakupu, 

•  rozwija umiejętność liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany: 

kupno – sprzedaży; 

• rozwija umiejętność budowania wielozdaniowych wypowiedzi; 

• rozwija ogólną sprawność ruchową; 

•  nabywa umiejętność przedstawiania zdobytych podczas realizacji projektu 

wiadomości, umiejętności oraz własnych wytworów;  

• nabywa odwagę prezentowania się na forum grupy; 

 

 

 

 


