
Tydzień I -

 kształtowanie zainteresowania kulturą polską;

 kształtowanie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami

pochodzącymi z języka kaszubskiego;

 wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych, utrwalenie

informacji dotyczących tradycyjnych potraw Wielkanocnych,

doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole;

 odkrywanie różnic mędzy zwyczajami regionalnymi;

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;

 rozwijanie umiejętności matematycznych;

Tydzień II -

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, przypomnienie cyklu

rozwoju roślin;

 rozwijanie zainteresowań technicznych;

 utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cachach

charakterystycznych;

 utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych;

 kształtowanie umiejętności arytmetycznych, segregowanie,

rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;

 doskonalenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie

rymów wyrazowo-obrazkowych;



Tydzień III -

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan planety

Ziemi, wprowadzenie pojęcia ekologiczny;

 utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów;

 Zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni

odpadów;

 wprowadzenie litery z, Z na podstawie wyrazu Zegar;

 rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek

w słowach;

 doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukanie różnic

pomiędzy obrazkami;

 rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania

przedmiotów według określonych cech;

Tydzień IV -

 wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów

związanych z podstawaniem książki: autor, redaktor, ilustrator,

drukarz, wydawca;

 rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez

ukazanie procesu powstawania papieru;

 ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką a księgarnią;

 kształtowanie myślenia matematycznego przez działania na cyfrach

oraz liczbach;

 kształtowanie umiejętności posługiwania się modelami monet

i banknotów;

 wprowadzenie litery f, F na podstawie wyrazu Fotel;

 rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek

w słowach;



Wielkanocna piosenka
muz. Jędrzej Rochecki, sł. Marcin Brykczyński

Zając bardzo jest zajęty,
Jak co roku o tej porze,

Co dzień chowa gdzieś prezenty,
Które każdy znaleźć może.

Ref.: Patrzy kurka z zającem,
A tu babki pachnące
I cukrowy baranek

Na świąteczny poranek.

2. Znosi kurka jajek sporo,
Głośno chwali się na grzędzie,
Wkrótce je do miski zbiorą
I pisanek mnóstwo będzie.

Ref.: Patrzy kurka z zającem…

3. Już baranek wita święta,
Budzi wszystkich wcześnie rano,

Żeby każdy to pamiętał,
Kto przynosi nam Wielkanoc!

Ref.: Patrzy kurka z zającem…



Ziemia - wiersz
Autor: Agata Dziechciarczyk

Gdy już wszystko się zieleni
Obchodzimy Dzień dla Ziemi,
Dla zdrowego życia trybu
Bez zatrucia i bez dymu.

Miesiąc ekologii – kwiecień
Wiosna wtedy jest na świecie,

I wiosenne są porządki
Zasadzamy nasze grządki.


