
TEMATYKI CYKLICZNE ORAZ CELE EDUKACYJNE REALIZOWANE Z DZIEĆMI W 

POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH  

STYCZEŃ 

Tematy cykliczne: 1.  

Płynie czas-  1 tydzień 

-prowadzenie rozmowy o niesieniu pomocy drugiemu 

-rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania 

-ocena postępowania bohaterów 

-budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym 

-rozumienie konieczności pomagania innym 

-wyrabiania u dzieci chęci niesienia pomocy 

   -rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów; 

   -zapoznanie z małą i wielką literą z ,Z, czerpanie radości z umiejętności  odczytania  krótkich  

wyrazów: zamek, zegar, Zenek,  wyszukiwanie litery Z, z w tekście 

-poznanie urządzeń technicznych dawniej i dziś  

-poznanie historii powstania zegara 

-pamięciowe opanowanie dni tygodnia według kolejności występowania 

-rozumienie pojęć: wczoraj ,dzisiaj, jutro oraz cykliczności występowania dni tygodnia 

-wprowadzenie znaku matematycznego :+ 

-doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 5 

 

Sport to zdrowie- 2 tydzień 

-rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat  

-dostrzeganie cech pozytywnych  

-rozumienie pojęcia uczciwość 



-zapoznanie z wyglądem polskiej waluty 

-wprowadzenie pojęć :monety, bilon 

-poznanie nazw sportów zimowych, w których wykorzystuje się narty, sanki, łyżwy 

-czytanie globalne wyrazów: narty, sanki, łyżwy oraz zdań 

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kilku cech  

-rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych 

-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych 

Młodsi i starsi– 3 tydzień 

-poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym 

-wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań 

-rozwijanie wrażliwości i chęci niesienia pomocy 

-budzenie szacunku dla babci i dziadka 

-wzmacnianie więzi rodzinnych 

-poznanie małej i dużej litery n, N,  kształtowanie umiejętności dokonywania analizy              

i syntezy słuchowej wyrazów 

-czerpanie radości z umiejętności rozwiązywania rebusów, samodzielnego odczytywania 

sylab oraz krótkich wyrazów 

-doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5, stosowanie pojęcia: tyle samo  

-doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami 

Dbam o zdrowie- 4-tydzień 

-poznanie zasad zdrowego stylu życia 

-kształtowanie postawy prozdrowotnej 

-rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianie, aktywnym 

stylem życia a zdrowiem 

-poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia :hartowanie, morsowanie 

-wprowadzenie cyfry 6, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 



-rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci 

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania melodii walca 

-zachęcanie do spożywania warzyw 

 

 

 


