
 

 

 

 

1. Poznajemy świat wokół nas 

‒ wymienia nazwy zwierząt zamieszkujących polskie lasy, zna zwyczaje dzikich zwierząt, 

prowadzi multimedialną obserwację przyrodniczą, zna ideę i cele ochrony przyrody 

‒ poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

‒ przestrzega reguł zabawy, zgodnie bawi się z rówieśnikami  

‒ wymienia podstawowe wyposażenie potrzebne na wyprawę turystyczną  

‒ rozpoznaje literę „t” wielką i małą, podejmuje próby czytania sylab i wyrazów z 

poznanych liter  

‒ doskonali sprawność grafomotoryczną  

‒ dostrzega zmiany charakteru muzyki, śpiewa piosenkę  

‒ wykonuje prace plastyczno-techniczne 

‒ odgrywa scenki rodzajowe w teatrze cieni 

‒ wykazuje się zrozumieniem ludowych przysłów, ćwiczy narządy mowy  

‒ wypowiada się na temat wysłuchanych utworów literackich, buduje proste wypowiedzi  

‒ liczy, posługując się liczebnikami porządkowymi  
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2. Jestem Polką, jestem Polakiem 

 
‒ zna legendy polskie, zna i nazywa symbole narodowe, wskazuje polską flagę, zna sławnych 

Polaków, wykazuje zainteresowanie mapą, zna dobra naturalne Polski, zna przyrodnicze 

symbole Polski, zna wytwory polskiej sztuki ludowej, zna państwa w Europie, ma 

podstawową wiedzę na temat wybranych krajów Europy  

‒ odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej  

‒ rozpoznaje i nazywa literę „l” wielką i małą, układa wyrazy z liter, odczytuje nazwy miast  

‒ doskonali sprawność grafomotoryczną  

‒ mierzy długość za pomocą sznurka lub innej miary  

‒ poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne  

‒ dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie budynków  

 

 

 

3. Niesamowita podróż w czasie 

 

‒ zna legendę o powstaniu Krakowa i opowiada jej treść  

‒  rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „u”, wyróżnia obrazki, których nazwy 

rozpoczynają się tą głoską, wyróżnia głoskę „u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów 

i przyporządkowuje ją do odpowiedniego schematu, czyta proste sylaby z wykorzystaniem 

liter: „t”, „m”, „u” przelicza litery w nazwach miejscowości, wyjaśnia, dlaczego piszemy je 

wielką literą 

‒ określa uczucia za pomocą kostek emocji 

‒ nazywa postacie z legend, wskazuje, z jakiej legendy pochodzą  

‒ zna melodię hymnu narodowego, utrwala znajomość barw narodowych 

‒ wykonuje ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia 

ortofoniczne na dźwiękach: sss, szur, człap, plusk, chlup 

‒ określa kierunki, orientuje się na kartce  

‒ określa zmiany, jakie zachodzą w wyglądzie dzieci i w nich samych, opisuje wygląd 

współczesnego i dawnego miasta, wymienia rożnice i podobieństwa 

‒ przedstawia i rozwiązuje zagadki pantomimiczne, wciela się w role  

‒ wyróżnia głoski w nagłosie, prawidłowo artykułuje głoskę „k”, dobiera obrazki, których 

nazwy rozpoczynają się głoską „k”, wykonuje ćwiczenia ortofoniczne, wypowiadając się 

poprawnie pod względem gramatycznym, słownikowym, logicznym, wykonuje ćwiczenia 

artykulacyjne 

 

 

 



Nauczymy się piosenki ,, Jest takie miejsce" 

Jest takie miejsce na mapie świata 

Gdzie mieszka mama, ja no i tata 

Gdzie płynie Wisła, gdzie są Mazury, 

U góry Bałtyk, na dole góry 

 

Tu swą wielkością wszystkich zachwyca 

Miasto Warszawa, nasza stolica 

a Orła zdobi złota korona 

Flaga powiewa, biało-czerwona 

 

Ref. To Polska właśnie , to moje miejsce 

Tutaj mocniej bije mi serce 

Polska, Polska, Polska 

 

Gdzieś nad wierzbami szumi muzyka 

Ta od Chopina, od Fryderyka 

Tu, koleżanko oraz kolego, 

Tak wiele miejsca jest dla każdego 

 

Ref. To Polska … 

 

W tych wielkich miastach i małych wioskach. 

To nasza wspólna ojczyzna - Polska. 
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To 

Polska … 



 


