
 

                                                        Tematyka kompleksowa 

                                                        w  miesiącu kwietniu 
1. Wielkanoc 

2. Wiosenne powroty 

3. Wiosna na wsi 

4. Dbamy o przyrodę 

 

Dziecko:  

– aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski,  

-  rozpoznaje i nazywa małe litery i wielkie litery j, J, f, F, Ż ż, H, h, 

– rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków, podaje informacje na temat ich budowy,  życia i wiosennych 

zwyczajów, 

– wyjaśnia znaczenie ptaków dla środowiska, 

– wymienia ptaki będące pod ochroną, 
– reaguje odpowiednim ruchem na ustalone sygnały, 

– liczy elementy zbioru, podaje prawidłowy wynik, 

– poprawnie stosuje nazwy liczebników w aspekcie kardynalnym i porządkowym  w zakresie 10, 

– układa zadania z treścią do samodzielnie ułożonego zapisu, 

– miesza farby, uzyskując inne kolory; nazywa kolory ciepłe i kolory zimne, 

– wypowiada się na temat zwyczajów wielkanocnych, 

– opowiada historyjkę, kierując się tekstem opowiadania, 

– formułuje życzenia, poprawne pod względem gramatycznym, 

– opisuje wygląd łąki wiosną oraz wygląd żaby, wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt, 
 – opowiada o obrazku, zachowując poprawność gramatyczną wypowiedzi, 

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka, poprawnie nazywa domy zwierząt hodowanych na 

wsi oraz rodzaj spożywanego przez nie pokarmu, 

 – czyta wyrazy i prosty tekst, 

 – poprawnie odmienia rzeczowniki, układa rytmy i zdrobnienia, 

– śpiewa piosenkę, 
– wyjaśnia znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka; podaje przykłady wykorzystania wełny, włosia 

końskiego, piór, jajek, mleka, 

– wypowiada się na temat znaczenia wody w przyrodzie, podaje sposoby jej oszczędzania, poznaje informacje 

na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko, 

– wypowiada się na temat konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,  

 – wymienia sposoby ochrony przyrody, 

– podaje informacje na temat żab, ich wyglądu i pożyteczności; wymienia etapy rozwojowe żaby, wyjaśnia 

znaczenie ochronnego ubarwienia żaby, 

 – wypowiada się na temat związków przyczynowo-skutkowych zawartych w historyjce, układa obrazki 

historyjki zgodnie z kolejnością wydarzeń, 
 – wyjaśnia rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt, 
 – wyjaśnia znaczenie takich słów, jak: fauna, flora; rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny charakterystyczne 

dla środowiska leśnego, 

 – poznaje przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów 

przyrody 

– wyjaśnia znaczenie słów: ekolog, recykling  

 – wymienia oznaczenia pojemników przeznaczonych do segregowania odpadów oraz rodzaje odpadów i je 

segreguje , 

 – rozpoznaje przedmioty, przelicza je i segreguje według podanej cechy . 

 

 


