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TERMIN REALIZACJI BLOK TEMATYCZNY CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 
 

SPOSOBY REALIZACJI 

1.02.- 5.02.2021 Karnawał trwa. Uczeń: 
- wie co to jest karnawał i jak i jak go 
obchodzimy 
- umie wykonać maskę karnawałową 
- umie zaprojektować strój karnawałowy 
- rozwija wyobraźnię, zdolności manualne 
- umie bawić się z grupą 
-przestrzega zasad właściwej i bezpiecznej 
zabawy w grupie 

 
- rozmowa kierowana na temat co to 
jest karnawał, wyjaśnienie pojęcia 
tradycje karnawałowe  
-wykonanie maski karnawałowej- prace 
na konkurs plastyczny 
- projektowanie stroju karnawałowego- 
prace plastyczne 
- zabawy wesołe z balonami 
 
 

 
8.02. -12.02.2021 

 
Walentynki dla 
chłopczyka i dziewczynki. 

 
- zna tradycję walentynkową 
-wie, kto jest patronem święta zakochanych 
-potrafi wyrazić swoje uczucia 
- umie bawić się w grupie 
-potrafi wykonać prace plastyczno-techniczną 
- potrafi posługiwać się igłą i nitką 

 
- przybliżenie postaci Św. Walentego i 
zwyczaju obchodzenia Walentynek 
 - pogadanka na temat koleżeństwa, 
przyjaźni i miłości 
 - sposoby okazywania uczuć – dyskusja 
- wspólne wykonanie gazetki 
okolicznościowej „Walentynki” 
- praca plastyczna Walentynka  dla 
koleżanki, kolegi 
- szyjemy serduszka walentynkowe - 
zabawy z igłą i nitką 



 
15.02. - 19.02.2021 

 
Piękne baśnie zimowe. 

 
- rozwija zainteresowania czytelnicze 
- zna baśnie H. Ch. Andersena i braci Grimm 
- umie odróżnić dobro od zła 
-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 
i opowiadania  
-rozbudza  wyobraźni plastyczną i zdolności 
manualne 
 

 
- czytanie baśni znanych pisarzy o zimie 
- rozmowa kierowana  na temat danej 
baśni, omówienie zachowań bohaterów 
- wykonywanie ilustracji do wybranej 
baśni 
 

 
22.02. – 26.02.2021 

 
Nasze miasto Poznań. 

 

- wie w jakim mieście mieszka 

- zna legendę o poznańskich koziołkach 

- umie wymienić ciekawe miejsca i zabytki 

swojego miasta  

- poznaje poznańską gwarę 

 

- wspólnie czytamy i opowiadamy 

znane legendy o Poznaniu 

 - Jak dawniej mówiono w Poznaniu? - 

czyli poznajemy naszą gwarę 

- wymieniamy ciekawe miejsca w 

naszej miejscowości 

 -przedstawiamy Poznań różnymi 

technikami plastycznymi, kolorowanki 

 
 

 

 

 

 


