
Temat III tydzień listopada: Deszczowa muzyka 

Poniedziałek – jesienne nastroje 

Wtorek – Deszczowe nutki 

Środa – Kolorowe parasole 

Czwartek –w jesiennym rytmie 

Piątek – Wodne ciekawostki 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Wykonuje ćwiczenia doskonalące mowę Zabawa logopedyczna z wierszem „Moja buzia” Udział w zabawie 

Wykonuje ćwiczenia fizyczne Ćwiczenia poranne wg metody W. Sherborne Udział w ćwiczeniach 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne klockami Uczestnictwo w zabawie 

Nazywa podstawowe znaki drogowe „Wycieczka do krainy uczuć” – utrwalenie znaków drogowych Wypowiedzi na temat znaków drogowych 

Nazywa swoje stany emocjonalne Zabawa pantomimiczna „Mój nastrój”  Umiejętność określania swoich emocji 

Rozwija sprawność ruchową Zabawa ruchowa „Emocjonalne figurki” Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Paluszkiem po wodzie” – zabawy sensoryczne i grafomotoryczne Udział w zabawie sensorycznej 

Rysuje symbole pogodowe Zabawy: „Kalendarz pogody”, „Rysujemy pogodę” Prawidłowo narysowany symbol 

Dokonuje analizy sylabowej Zabawa słowna „Jesienna pogoda” Prawidłowa analiza sylabowa 

Wskazuje prostokąty „Kraina prostokąta” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe nazywanie figur geometrycznych 



Układa kompozycje z papieru „Kolorowy deszcz” – rozwijanie twórczości plastycznej Wystawa prac 

Przestrzega zasad bezpieczeństwa  Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na placu zabaw Bezpieczne zabawy na placu zabaw 

Rozpoznaje pory roku  Zabawa „Pory roku” – rozpoznawanie symboli, utrwalanie pór roku Znajomość pór roku 

Dodaje i odejmuje w zakresie 10 „Patrzę i liczę” – zabawy w liczeniu przez doliczanie i ujmowanie Prawidłowy wynik liczenia 

Śpiewa krótki tekst na melodię gamy Zabawa rytmiczna „Słońce – deszcz” Znajomość melodii gamy 

Sprawnie łapie woreczek Zabawa ruchowa z woreczkami „Złap kapelusz” Udział w zabawie 

Porządkuje i przelicza elementy Zabawa dydaktyczna "Deszczowa gama” – ćw. matematyczne Prawidłowy wynik przeliczania 

Aktywnie słucha muzyki poważnej Zabawy z chustą: „Taniec kropelek” przy muzyce klasycznej Udział w zabawie muzycznej 

Rozwija umiejętności manualne „Humor na niepogodę” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Pisze po śladzie, koloruje, rysuje Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie, pisanie po śladzie Uzupełnione karty pracy 

Wypowiada się na temat opowiadania Słuchanie fragmentu ze Starego Testamentu o Tobiaszu  Wypowiedzi dzieci 

Łączy przyczynę ze skutkiem Słuchanie bajek wybranych przez dzieci Wypowiedzi na temat bajek 

Przedmuchuje elementy „Przedmuchujemy liście” – ćwiczenia oddechowe  Udział w zabawie logopedycznej 

Obrysowuje szablon, wycina po linii „Parasolki” – zabawa plastyczno – techniczna Prawidłowe wykonanie pracy 

Odgrywa role w teatrzyku Zabawy w kąciku teatralnym, odgrywanie ról Udział w zabawie teatralnej 

Rozpoznaje i czyta sylaby „Detektyw sylabowy” – zabawa przygotowująca do nauki czytania Prawidłowe odczytanie sylab 



Określa swój nastrój „Dotyk kropli wody” – zabawa sensoryczna Udział w zabawie sensorycznej 

Śpiewa piosenkę „Parasolki i deszcz” – nauka piosenki Znajomość słów piosenki 

Wykonuje pracę plastyczną w oparciu o 

dzieło sztuki 

„Kolorowe parasole” – zabawa plastyczna z elementami metody D. 

Dziamskiej inspirowanej dziełem sztuki 

Praca zainspirowana dziełem sztuki 

Improwizuje tańcem piosenkę „Taniec w deszczu” – improwizacja taneczna Udział w tańcu 

Rozwija samodzielność samoobsługi „Jestem samodzielny” – ćwiczenia samoobsługowe w szatni i w 

łazience 

Samodzielność samoobsługi 

Modli się za zmarłych żołnierzy „Pamiętajmy o zmarłych” – spacer na cmentarz Nawiedzenie cmentarza 

Wypowiada się na temat wody „Woda mineralna” – degustacja i zabawy badawcze Udział w zabawie badawczej 

Mierzy powierzchnię za pomocą kroków „Wielkie i małe kałuże” – zabawa matematyczna Prawidłowy wynik pomiaru 

Ubiera się samodzielnie na spacer Spacer – ćwiczenia samodzielności w trakcie przebierania Samodzielność w przebieraniu się 

Zachowuje równowagę „Przejście przez kałużę” – zabawa ruchowa z elementami równowagi Utrzymanie równowagi 

Rozwija słownik czynny „Rozmowy Kropelek” – ćwiczenia rozwijające ekspresję słowną Bogaty zasób słów 

Wie jakie produkty są zdrowe Zabawy w kąciku kuchennym – wdrażanie do przygotowania 

posiłków ze zdrowych produktów 

Wypowiedzi podczas zabawy 

Wymienia rodzaje deszczu Słuchanie wiersza E. M. Skorek „Kapanie” – rozmowa Wypowiedzi na temat wiersza 

Wystukuje odpowiedni rytm „Koncert kropel” – zabawa z gazetami Udział w zabawie rytmicznej 

Gra na instrumencie  „Przedszkolna orkiestra” – gra na instrumentach Udział w muzykowaniu 



 

Temat IV tydzień listopada: Mali artyści 

Poniedziałek – Zima pędzlem malowała 

Wtorek – Moje tekturowe miasto 

Środa – Gdzie możemy zobaczyć rzeźbę? 

Czwartek – Piękno architektury 

Piątek – Muzyka maluje nam dni 

Rozwija zdolności manualne „Płyniemy” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Opisuje sekwencję obrazków „Bystre oczko” – zapamiętywanie sekwencji opisu obrazków Wypowiedzi na temat obrazków 

Wie jak opiekować się zwierzętami „Szpital dla chorych zwierząt” – zabawa w rolę weterynarza Udział w zabawie w weterynarza 

Integruje się z grupą „Uciekaj myszko” – zabawa integracyjna ze śpiewem Udział w zabawie 

Rozwija percepcję słuchową „Muzykant” – naśladowanie sekwencji uderzeń Prawidłowa sekwencja uderzeń 

Kończy wyraz na daną sylabę  „Dokończ wyraz” – ćwiczenia słuchu fonemowego Prawidłowe dopasowanie 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Stosuje się do reguł zabawy Zabawa ruchowa „Tęcza” Uczestnictwo w zabawie 

Wymienia dni, miesiące i pory roku „Dzień, miesiąc, pora roku” – analiza i synteza sylabowa Prawidłowa analiza sylabowa 

Wypowiada się na temat wiersza Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Kolory”. Rozmowa.  Znajomość treści wiersza 



Rozwija sprawność fizyczną „Zabawy z gazetami” – ćwiczenia gimnastyczne wg R. Labana Udział w zabawie gimnastycznej 

Odgrywa przydzieloną role Zabawa dramowa „Podziel się uśmiechem” Udział w zabawie dramowej 

Rozwija precyzję ruchów Zabawa zręcznościowa „Poprowadź piłeczkę” Prawidłowy tor toczonej piłki 

Wypowiada się na temat obrazów Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Zima w malarstwie” Wypowiedzi na temat malarstwa 

Składa obraz z pociętych części „Reprodukcje” – składanie obrazów pociętych na części Prawidłowa synteza wzrokowa 

Wie jak nakrywać do stołu Nakrywanie do obiadu talerzy i sztućców przez dyżurnych Prawidłowe nakrycie stołu 

Przestrzega reguł zabawy Zabawa ruchowo –naśladowcza „Pudełko zadań” Wykonywanie zadań 

Śpiewa piosenkę, wykonuje ruchy Nauka piosenki „Zima, zima za oknami” Znajomość piosenki i gestów 

Odczytuje sylaby „Zabawa z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania Prawidłowe odczytanie sylab 

Wypowiada się na temat opowiadania Wysłuchanie opowiadania pt.: „Kolorowe kredy” B. Ferrero Wypowiedzi dzieci 

Rysuje szlaczki, wykonuje zadania Ćwiczenia grafomotoryczne Karta pracy 

Jest zręczne i precyzyjne „Ogonki” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Usprawnienie aparatu mowy Zabawa logopedyczna „Malowanie” Ukształtowany aparat mowy 

Rozwijanie motoryki dużej „Malowanie na ścianie” – zabawa plastyczna Pomalowane kartony 

Rozwija myślenie logiczne Zabawy w kącikach gier logicznych i puzzli Prawidłowe odpowiedzi do zadań 

Uczestniczy w zabawie „Wężykiem do miasta” – zabawa ruchowa Uczestnictwo w zabawie 

Wypowiada się na temat miasta „Miasto” – oglądanie pokazu slajdów, rozwijanie słownika dzieci Wypowiedzi o mieście 



Znajomość zawodów  „Kto tu pracuje?” – nazywanie miejsc i zawodów ludzi Wypowiedzi na temat zawodów 

Wznosie konstrukcje z klocków „Budujemy miasto” – zabawy konstrukcyjne z pudełkami Makieta miasta 

Maluje farbami „Mój własny portret” – malowanie farbami plakatowymi Prace dzieci 

Ogląda obrazy z dziećmi „Piękne, bo polskie” – prezentacja obrazów S. Wyspiańskiego Wypowiada się na temat obrazów 

Rozwija sprawność ruchową „Podskok – przysiad” – improwizacja ruchowa Uczestnictwo w zabawie 

Rozpoznaje i nazywa rzeźbę „Rzeźby” – poznanie różnych rzeźb Wypowiedzi na temat rzeźb 

Odgrywa rolę gestem, ruchem i mimiką Zabawa dramowa w parach „Rzeźbiarz” Udział w zabawie dramowej 

Rozpoznaje kolory, przelicza „Kolorowe patyczki” – zabawa matematyczna Znajomość kolorów 

Formuje i nadaje kształt glinie „Moja własna rzeźba” – praca techniczna Prace modelarskie dzieci 

Współdziała w zabawie Zabawy bieżne w ogrodzie  Przestrzeganie zasad w zabawie 

Ustala położenie zabawki Zabawa matematyczna „Gdzie jest zabawka?” Prawidłowe określenie miejsca 

Improwizuje muzykę gestem i ruchem „Wyścig łyżwiarzy” – zabawa z utworem E. Waldteufel „Walc 

łyżwiarzy” 

Improwizacja muzyki 

Potrafi dokończyć rozpoczęte zdanie „Dokończ zdanie” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi dzieci 

Słucha muzyki, wykonuje polecenia Ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki „Walc Wiedeński” Straussa Aktywność w czasie ćwiczeń 

Przestrzega reguł zabawy „Murarz” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Interesuje się wybranymi zabytkami „Nietypowe domy i budowle” – ćwiczenie spostrzegawczości. Zainteresowanie wybranymi zabytkami 



Współtworzy gazetkę tematyczną „Architektura dawna i współczesna” – gazetka tematyczna Gazetka tematyczna 

Prawidłowo reaguje na podany sygnał „Świeci słońce, pada śnieg” – zabawa ruchowa Reakcja na sygnał 

Kontynuuje podany rytm Układanie rytmów – „Szalik bałwanka” Prace dzieci 

Projektuje własny rytm „Szalik bałwanka” – projektowanie wzoru rytmu Prace dzieci 

Obserwuje budowle Spacer – obserwowanie różnych budowli Wypowiedzi dzieci na temat budynków 

Zna historie Stworzenia „Jak Pan Bóg stwarzał świat” – zabawa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Uważnie słucha, ilustruje wiersz ruchem „Spacer Grzesia” – słuchanie wierszyka, ilustracja ruchowa Wypowiedzi dzieci na temat wiersza 

Wie jakie produkty są zdrowe Zabawy w kąciku kuchennym Wypowiedzi dzieci na temat produktów 

Współdziała w grupie „Arktyczny spacer” – zabawa ruchowo – naśladowcza Uczestnictwo w zabawie 

Wypowiada się Giełda pomysłów „Jak zostać artystą?” Wypowiedzi dzieci na temat artystów 

Potrafi dokończyć zdanie „Gdybym był artystą…” – kończenie zdania Wypowiedzi dzieci 

Zna nazwy instrumentów „Znajdź swój instrument” – memory słuchowe Znajomość instrumentów 

Potrafi zagrać na bębenku Zabawa muzyczna „Bębenek” Gra na bębenku 

Ilustruje muzykę gestem i ruchem „Nasz pierwszy koncert” – improwizacja ruchowa Ilustracja muzyki gestem i ruchem 

Potrafi wykonać instrument muzyczny „Mój instrument” – wykonanie instrumentu Prace dzieci 

Zna kierunki „Dyktando ruchowe” – zabawa ruchowa Prawidłowo wykonanie ćwiczenie 



 

Temat I tydzień grudnia: Chcę być dobrym dla innych 

Poniedziałek – dobrym być 

Wtorek – Serce na dłoni 

Środa – Stara polska baśń uczy dobra 

Czwartek – naśladujemy św. Mikołaja 

Piątek – chętnie pomagam 

Sprawnie wycina nożyczkami „Mistrz ciach ciach” – ćwiczenia manualne Wystawa prac 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą Zabawa na powitanie – „Podaj mi swój uśmiech” Przywitanie się, integracja grupy 

Wypowiada się o przyrodzie i pogodzie Rozmowa na temat miesiąca – grudnia Wypowiedzi dzieci na temat grudnia 

Rozwija motorykę małą Zabawa paluszkowa „Mam pięć palców” Uczestnictwo w zabawie 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne wg metody K. Wlaźnik Udział w ćwiczeniach porannych 

Śpiewa piosenkę Nauka piosenki: „Świeć Gwiazdeczko” Znajomość słów i tekstu piosenki 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne Stabilne budowle 

Szybko wyszukuje szczegóły Zabawa na spostrzeganie – „Gdzie ukrywa się dobroć?” Prawidłowe wyszukanie 

Wyraża gestem dobroć wobec innych Zabawa integracyjna – Daję ci serce Okazywanie dobra 



Wypowiada się zdaniami Rozmowa na temat symbolu serca. Wypowiedzi dzieci 

Reaguje na sygnały muzyczne „Podajmy sobie ręce” – zabawa muzyczno – ruchowa Udział w zabawie muzyczno – ruchowej 

Wie, że wszyscy ludzie są równi Każdy jest inny – ćwiczenia ekspresji werbalnej Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność manualną Zabawa plastyczna – „Dobre serce” Prace dzieci 

Przestrzega zasad grupowych „Kula śniegowa” – zabawa na współdziałanie w zespole Znajomość zasad 

Odczytuje sylaby „Pomieszane sylaby” – przygotowanie do nauki czytania Prawidłowe odczytanie sylab 

Wie co oznacza wieniec adwentowy Spotkanie przy wieńcu adwentowym Znajomość tradycji polskich 

Słucha opowiadania Opowiadanie ilustrowane maskotką –„Miś Pufi” Wypowiedzi na temat opowiadania 

Wypowiada się na temat powiedzenia „Gesty dobroci” – zabawa integracyjna , wyjaśnienie powiedzenia Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność fizyczną Zabawa ruchowa – tor przeszkód Udział w ćwiczeniach 

Rozwija twórczość plastyczną „Serce na dłoni” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Reaguje na umówiony sygnał „Moja kurtka” – zabawa orientacyjno – porządkowa Prawidłowa reakcja na sygnał 

Rozwija narządy artykulacyjne „Robimy porządki” – zabawa logopedyczna Udział w zabawie logopedycznej 

Gra na instrumencie Zabawa z instrumentami – „Muzyczne prezenty Udział w zabawie muzycznej 

Słucha bajki Słuchanie bajki J. Porazińskiej „O dwóch Dorotkach” Znajomość bajki, ocena postepowania 

Wykonuje ilustracje do bajki Wykonanie ilustracji do bajki – „Dobre czyny Dorotki” Historyjka obrazkowa 



Rozwija zręczność „Kelner” – zabawa ruchowa z el. rywalizacji Odporność na przegraną 

Wymienia zawody „Kim zostanę, gdy dorosnę” – zabawa z ilustracjami zawodów Wypowiedzi na temat zawodów 

Wyraża własne uczucia „Dostałem prezent” – zabawa wyrażająca uczucia Wypowiedzi na temat uczuć 

Wie, że należy myć owoce Zabawy w kąciku kuchennym, wdrażanie do mycia owoców Zachowane warunki higieniczne 

Ogląda teatrzyk Opowieść o Św. Mikołaju – teatrzyk pacynek Wypowiedzi na temat św. Mikołaja 

Porusza się w rytm muzyki Zabawa muzyczno-ruchowa – Jesteśmy Mikołajami Ruch w rytm muzyki 

Śpiewa piosenkę Nauka piosenki „Mikołaj się zbliża” Znajomość piosenki 

Skleja paski w łańcuch „Broda św. Mikołaja” – zabawa plastyczno – techniczna Wykonanie wspólnej pracy plastycznej 

Rysuje po kropkach Zabawa grafomotoryczna – „Worek Mikołaja” Wypełniona karta pracy 

Dopasowuje klocek do kształtu „Lodowy skarbiec” – dopasowywanie klocków do kształtów Prawidłowe dopasowanie do kształtów 

Klasyfikuje przedmioty „Jaka to zabawka?” – zabawa klasyfikacyjna Prawidłowa klasyfikacja 

Odtwarza sekwencję ruchów „Jaka dziś pogoda?” – naśladowanie sekwencji ruchów Prawidłowo odtworzona sekwencja 

Wie, jak opiekować się zwierzętami „Klinika dla zwierząt” – zabawy w kąciku zwierząt Udział w zabawie 

Zna polskie legendy Oglądanie książek z legendami polskimi Wypowiedzi na temat legend 

Klasyfikuje i przelicza elementy Zabawa matematyczna –„ Pomocnicy św. Mikołaja” Prawidłowe oszacowanie „mniej, więcej” 

Rozwija percepcję słuchową „Wskaż gdzie ma iść Mikołaj” – zabawa słuchowa Prawidłowe wskazanie kierunku 



 

Temat II tydzień grudnia: Pstryczek elektryczek 

Poniedziałek – Energia ukryta w przyrodzie 

Wtorek – Do czego służy prąd? 

Środa – Urządzenia domowe dawniej i dziś 

Czwartek – Lodówka 

Piątek – Kolorowy abażur lampy 

Rozwija twórczość plastyczną „Malowanie kulkami” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Dzieli nazwy zabawek na sylaby Zabawa słowna – Jakie prezenty przyniósł Mikołaj. Ukształtowany słuch fonematyczny 

Stopniuje przymiotniki Ćwiczenia stopniowania i stosowanie pojęć Wypowiedzi dzieci 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą Zabawa integracyjna „Powitania” Uczestnictwo w zabawie 

Skupia uwagę na oglądanych albumach Oglądanie albumów i książek o pozyskiwaniu energii Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność fizyczną Zestaw ćwiczeń porannych wg k. Wlaźnik Udział w gimnastyce porannej 

Nakrywa stół do obiadu Zabawy w kąciku kuchennym, nakrywanie stołu do obiadu Prawidłowe nakrycie stołu 

Czyta wybrane sylaby „Zabawa z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania Prawidłowe odczytanie sylab 



Wypowiada się na temat ilustracji Pogadanka „Energia ukryta w przyrodzie” Poprawne nazywanie rodzajów energii 

Wie jak odbić światło w lustrze „Łapiemy energię” – zabawa badawcza z lusterkami Odbite promienie słońca 

Tworzy kompozycję z papieru Kompozycje papierowe „Papierowa energia” Prace dzieci 

Szacuje długość lotu „Samoloty” – wnioskowanie o długości lotu Wypowiedzi o długości lotu 

Przestrzega reguł zabawy Zabawa orientacyjno – porządkowa „ciepło – zimno” Znajomość zasad gry 

Potrafi poprawnie dopasować elementy  Domino geometryczne – „Dobieranka” Ciąg dopasowanych elementów 

Rozwija sprawność artykulacyjną Zabawa logopedyczna „Językowe zapasy” Udział w zabawie logopedycznej 

Łączy osobę z przedmiotem Zabawa rozwijająca pamięć wzrokową „Doręcz przedmiot” Prawidłowe dopasowanie 

Wykonuje zadanie wg instrukcji Zabawa muzyczna „Po nitce do kłębka” Poprawne wykonywanie ćwiczeń 

Układa historyjki obrazkowe Układanie historyjek obrazkowych, ekspresja werbalna Prawidłowo ułożona historyjka 

Wskazuje lewą stronę ciała Teatrzyk pt. „Prąd” Odróżnianie strony lewej i prawej 

Interesuje się elektryką  Spotkanie z elektrykiem – spotkanie z osobą lub teatrzyk postaci Udział w spotkaniu z elektrykiem 

Tańczy elementy samby „Sprężynki” – zabawa taneczna z elementem samby Znajomość podstawowego kroku samby 

Rozwija motorykę dłoni „Układ scalony” – ćwiczenia grafomotoryczne Karta pracy 

Wypowiada się na temat opowiadania Jesienny spacer – obserwacja linii wysokiego napięcia Wypowiedzi dzieci 

Podaje przeciwieństwa Zabawa rozwijająca myślenie logiczne „Przeciwieństwa” Uczestnictwo w zabawie 



Rozwija twórczość plastyczną Zabawa plastyczna „Nocny prąd” Wystawa prac 

Moduluje głosem Zabawa „Cicho – głośno” Uczestnictwo w ćwiczeniach 

Czyta globalnie proste wyrazy „Podpisuję przedmioty” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane wyrazy 

Wypowiada się na temat uczuć „Taniec marzeń” – zabawa arteterapeutyczna, rozmowa o uczuciach Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się na temat wiersza Prezentacja wiersza J. Tuwima „Pstryk” Znajomość treści wiersza 

Rozwija sprawność ruchową Zabawa ruchowa „Pstryczek” Współdziałanie w zespole 

Wie jak wyglądały urządzenia dawniej Rozmowa kierowana „Urządzenia domowe dawniej i dziś” Wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje odgłosy Ćwiczenia słuchowe „Urządzenia elektryczne” Uczestnictwo w zabawie 

Kontynuuje rozpoczęte rytmy Dostrzeganie rytmów i ich kontynuowanie Prawidłowo ułożony rytm 

Wie, że prąd jest niebezpieczny Zabawa ruchowa przy muzyce „Stop – niebezpieczeństwo” Znajomość zasad bezpieczeństwa 

Wypowiada się na temat muzyki Słuchanie utworu F. Chopina „Mazurek As-dur” Wypowiedzi na temat muzyki 

Posługuje się zaimkami miejsca „Dorysuj elementy” – operowanie zaimkami miejsca Prawidłowe używanie zaimków miejsca 

Rozpoznaje figury geometryczne „Kwadraty i trójkąty” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Odgrywa proste role Zabawy w kąciku teatralnym – zabawa pacynkami Udział w zabawie z pacynkami 

Śpiewa piosenkę Nauka piosenki „Urządzenia domowe”  Znajomość słów i melodii piosenki 

Wypowiada się na temat opowiadania Słuchanie opowiadania W. Chotomskiej „Lodówka” Wypowiedzi na temat opowiadania 



 

Temat III Tydzień grudnia: W drodze do Betlejem 

Poniedziałek – Symbole i tradycje Bożonarodzeniowe 

Wtorek – Bombki i liczby 

Środa – Bliskie przyjście Jezusa 

Czwartek – Ubieramy choinkę 

Piątek – Wigilijny stół 

Przelicza i porównuje liczebność „Produkty” – przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów Prawidłowy wynik przeliczania 

Przelicza sylaby w wyrazie „Ochłodzone” – analiza sylabowa, przeliczanie sylab Prawidłowa liczba sylab 

Klasyfikuje wg określonych cech „Posegreguj produkty” – zabawa dydaktyczna Prawidłowa klasyfikacja 

Określa cechy przedmiotu „O której lampie mówię?” – ćwiczenie percepcji wzrokowej Wypowiedzi dzieci 

Wymienia zawody „Elektryk, mechanik, zegarmistrz” – zabawa dydaktyczna z zawodami Znajomość zawodów 

Rozwija zdolności manualne „Kolorowy abażur” – zabawa plastyczna z użyciem bibuły Wytwory pracy technicznej 

Wypowiada się o pogodzie i przyrodzie Spacer – obserwacja przyrody i pogody Wypowiedzi o pogodzie i przyrodzie 

Lepi figurki z plasteliny Ćwiczenie motoryki małej – zabawa plasteliną Figurki z plasteliny 

Wypowiada się na temat wiersza Słuchanie wiersza „Król i jego elektryczni słudzy” Danuty Graj Wypowiedzi na temat wiersza 

Zna sekwencję wydarzeń „Porządkujemy dzień” – zapamiętanie sekwencji wydarzeń Prawidłowa sekwencja 



Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą Zabawa integracyjna „Wszyscy są” Integracja grupy 

Uczestniczy w zabawie relaksacyjnej „Dzwoneczek” zabawa relaksacyjna Udział w zabawie relaksacyjnej 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne wg w. Sherborne Udział w zabawie ruchowej 

Bezpiecznie posługuje się narzędziami Majsterkowanie – skręcanie samochodów Skręcone samochody 

Słucha inscenizacji utworu Oglądanie inscenizacji utworu A. Galicy „Boże Narodzenie” Wypowiedzi dzieci na temat utworu 

Wypowiada się na temat świąt „Co kojarzy mi się ze świętami?” – zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Rozwija komunikację niewerbalną „Z miłości” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Kształtuje pole spostrzeżeniowe  „Świąteczne puzzle” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość Ułożone puzzle 

Rozwija sprawność manualną „Świąteczne kartki” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Nazywa elementy przyrody Obserwacja przyrody, nazywanie elementów architektury Wypowiedzi na temat przyrody 

Gra na trójkątach Słuchanie piosenki „Kolędujemy”. Gra na trójkątach. Udział w muzykowaniu 

Odczytuje wybrane sylaby „Zabawa z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania Prawidłowe odczytanie sylab 

Wypowiada się na temat rysunku „Zaczarowany ołówek” – rozwijanie wyobraźni twórczej Plakat i wypowiedzi dzieci 

Używa słów określających wielkość ,,Kolorowe koła” – rysowanie na kartce kół Narysowane koła 

Biega według reguł Zabawa bieżna ,,Przynieście piłeczki” Uczestnictwo w zabawie bieżnej 



Wykonuje ćwiczenia oddechowe „Dmuchamy balony” – zabawa oddechowa Wykonanie ćwiczenia oddechowego 

Opowiada o roratce Oglądanie świecy „Roratki” w kaplicy przedszkolnej Wypowiedzi na temat symbolu Adwentu 

Zna tradycje Bożonarodzeniowe Zabawa w kąciku kuchennym – poznawanie tradycji świątecznych, 

zabawy figurami geometrycznymi 

Prawidłowe nazwanie figur 

Rozpoznaje kształt i kolor bombki Zabawa dydaktyczna ,,Kolorowe bombki” Prawidłowa odpowiedź 

Łączy dźwięki z określoną liczbą Zabawa muzyczno – ruchowa ,,Ile bombek wisi na choince?” Wynik przeliczania dźwięków 

Interesuje się pojazdami „Ile kół maja duże samochody?” – porównywanie liczebności Wynik porównywania 

Klasyfikuje wg wielkości ,,Bombki małe i duże” – zabawa matematyczna  Wynik klasyfikacji 

Wnioskuje i dostrzega związki w 

opowiadaniu 

„Nasza świąteczna bajka” – kształtowanie umiejętności 

konstruowania zdań, związków przyczynowo – skutkowych 

Wypowiedzi dzieci 

Naśladuje sekwencję gestów i mimiki „Smutasek, śmieszek” – naśladowanie sekwencji mimiki i gestów Prawidłowa sekwencja 

Zna tradycje adwentowe Procesja z lampionami do kaplicy przedszkolnej Udział w procesji 

Układa puzzle Zabawy w kąciku „Mądrej sowy” – układanie puzzli, układanek Prawidłowo ułożone puzzle 

Opisuje co widzi na obrazie Praca z obrazami „Boże Narodzenie” , śpiew wybranej kolędy Wypowiedzi na temat obrazu 

Uczestniczy w zabawie ruchowej „Śnieżynki na wietrze” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie 

 Uważnie słucha opowiadania „Wól i osioł” – słuchanie opowiadania, rozmowa Znajomość treści opowiadania 

Wypowiada się płynnie Ekspresja słowna: „Gdybym był w Betlejem” Wypowiedzi dzieci 



Posługuje się nożyczkami „Nasza szopka” – praca techniczna Wykonana szopka 

Uczestniczy w zabawie ruchowej „Berek – kucanka” – zabawa bieżna Uczestnictwo w zabawie 

Myśli logicznie „Prawda czy fałsz?” – zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Odczytuje wybrane sylaby „Garnek z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania Prawidłowe odczytanie 

 Odgrywa role „Co robię?” – zabawa pantomimiczna Udział w zabawie dramowej 

Śpiewa kolędę Nauka kolędy: „Przybieżeli do Betlejem” Znajomość słów kolędy 

Uczestniczy w zabawie ruchowej „Mam choinkę” – zabawa orientacyjno – porządkowa Uczestnictwo w zabawie 

Wypowiada się na temat piosenki Słuchanie piosenki: „Stała pod śniegiem”, rozmowa  Wypowiedzi o piosence 

Przelicza klocki, wymienia po tyle samo Zabawa w kąciku samochodowym. Liczenie klocków „pudeł z 

prezentami”, wymiana towaru 

Wynik przeliczania, prawidłowa wymiana 

Wie jak ubrać choinkę Zabawa „ Ubieramy choinkę” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych Udział w zabawie ruchowej 

Uczestniczy w zabawie rytmicznej „Choinka zielona – pięknie przystrojona” – zabawa rytmiczna Prawidłowy rytm 

Ilustruje słowa ruchem Słuchanie i nauka piosenki „Choineczka zielona” Znajomość piosenki 

Rozumie pojęcia: wysoko, nisko Wieszanie ozdób na choince i określanie miejsca na choince Ubrana choinka 

Określa długość łańcucha  „Łańcuch choinkowy” – praca plastyczno – techniczna Gotowy łańcuch choinkowy 

Nazywa drzewa iglaste Obserwacja drzew iglastych Znajomość nazw drzew iglastych 

 Uczestniczy w zabawie ruchowej „Lampka na choince” – zabawa ruchowa Uczestnictwo w zabawie 



 

Temat IV tydzień grudnia: Kolędować Małemu 

Poniedziałek – Kolędowy czas 

Wtorek – Zapach Świąt 

Środa – Świąteczne tradycje 

Czwartek – W Betlejem w żłóbku 

Piątek – Co nam powie Gwiazdka? 

Zna słowa przeciwstawne „Przeciwieństwa” – zabawa z elementem dramy Prawidłowe przeciwieństwo 

Rozwija motorykę dłoni „Ćwiczę i koloruję” – ćwiczenia grafomotoryczne w kartach pracy Karty pracy 

Mówi płynnie „Świąteczne ciasto” – zabawa logopedyczna Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Wypowiada się na temat świąt „Gadu gadu o świętach” – budowanie dłuższych wypowiedzi Wypowiedzi o świętach 

Zna tradycje wigilijne „Świąteczne plany” – poznanie tradycji Bożonarodzeniowych Wypowiedzi dzieci, o tradycjach 

Uczestniczy w zabawie ruchowej „Żywy łańcuch” – zabawa ruchowa ze śpiewem kolędy Śpiew kolęd 

Przygotowuje stół wigilijny „Uroczysty obiad Wigilijny” – spotkanie wigilijne Udział w spotkaniu wigilijnym 

Uczestniczy w zabawach ruchowych „Kroczą Mikołaje”, „Zawierucha” – zabawy ruchowe Uczestnictwo w zabawie ruchowej 

Układa rymy Ćwiczenia słuchowe – dobieranie rymów  Prawidłowy rym 

Tańczy walczyka „Świąteczny walczyk” – nauka tańca Znajomość układu tanecznego 



Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Uczestniczy w zabawie integracyjnej „Puste pole” – zabawa integracyjna Integracja grupy 

Oddechem wprowadza kartkę w ruch „Spadające płatki śniegu” – ćwiczenia oddechowe Udział w ćwiczeniach oddechowych 

Wykonuje poranną gimnastykę Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik Rozwój sprawności fizycznej 

Wypowiada się na temat świąt „Moje święta” – dzielenie się wrażeniami ze świątecznego czasu Wypowiedzi dzieci 

Reaguje na ustalony sygnał „Zabawy zimowe” – zabawa orientacyjno – porządkowa Współpraca w grupkach 

Dokonuje pomiaru łańcuchów „Mierzymy łańcuchy” – porównywanie długości Prawidłowy wynik pomiaru 

Czyta wybrane sylaby „Zabawa z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania Prawidłowo odczytane sylaby 

Prawidłowo posługuje się nożyczkami „Figurowe święta” – zabawa plastyczna techniką mozaiki Wystawa prac 

Jest samodzielne w samoobsłudze Ćwiczenia samoobsługowe w toalecie oraz w szatni Samodzielność w samoobsłudze 

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa „Moja droga do przedszkola” – zabawa dydaktyczna Bezpieczne poruszanie się 

Reaguje na wysokość dźwięku „Choinkowa biżuteria” – zabawa muzyczno – ruchowa Uczestnictwo w zabawie muzycznej 

Określa porę roku „Jaka jest zima?” – zabawa słowna Wypowiedzi dzieci o zimie 

Przelicza w zakresie do 6 „Rzucamy kostką” – zabawa matematyczno – ruchowa Przeliczanie w zakresie do 6 

Ćwiczy małą motorykę „Choinkowe łańcuchy” – zabawa plastyczno – techniczna Praca plastyczna 

 Integruje się z grupą „Kto ma niebieskie oczy” – zabawa integracyjna Integracja z grupą 



Wyraża uczucia pozawerbalnie „Uczucia” – zabawa z elementem dramy Niewerbalne wyrażanie uczuć 

Wyjaśnia znaczenie przysłowia „Świąteczne przysłowia” – rozmowa na temat przysłów Wypowiedzi o przysłowiach 

Określa położenie w przestrzeni „Ciepło – zimno” – zabawa rozwijająca orientacje w przestrzeni Prawidłowo użyte zaimki miejsca 

Rozpoznaje podane artykuły za pomocą 

zmysłów oraz nazywa je 

„Zapach Świąt” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie 

polisensoryczne za pomocą zmysłu węchu, rozmowa 

Rozpoznanie i nazwanie podanych 

artykułów  

Gra na instrumentach „Taniec płatków śniegu” – zabawa taneczna z instrumentami Gra na instrumentach 

Obrazuje piosenkę ruchem „Tańczymy labada” – zabawa integracyjna Znajomość ruchów do piosenki 

Rozwija zdolności manualne „Moja ulubiona potrawa” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Wypowiada się na temat pogody „Jaka jest dziś pogoda?” – wypowiedzi nt. pogody Wypowiedzi dotyczące pogody  

Rysuje po śladzie „Serwetki na Święta” – ćwiczenia grafopercepcji Rysowanie po śladzie 

Rozwija wyobraźnię twórczą „Zimowe rzeźby” – zabawa parateatralna Uczestniczy w zabawie 

Wie co to jest para, pojedynczo „Jeden – dwa” – zabawa matematyczna Określa jedności i pary 

Integruje się z grupą „Powitanie oczami” – zabawa integracyjna w kole Integracja z grupą 

Wykonuje ćwiczenia ruchowe Zabawy w parach na poznanie schematu własnego ciała Uczestnictwo w zabawie 

Rozpoznaje monety groszowe „Świąteczne zakupy” – zabawa z monetami groszowymi Prawidłowa wymiana 

Zgłasza się, odpowiada „Śpiewająca choinka” – słuchanie opowiadania M. Kownackiej Wypowiedzi dzieci 



Śpiewa kolędy w grupie „Hej kolęda, kolęda” – wspólny śpiew kolęd Śpiew kolęd 

Porównuje liczebność różnych zbiorów „Ozdoby choinkowe” – zabawa matematyczna Segregacja elementów 

Reaguje na sygnał dźwiękowy „Ptaszki w karmnikach” – zabawa orientacyjno – porządkowa Reakcja na sygnał dźwiękowy 

Rozwija sprawność ruchową „Szybko na zwolnione miejsce” – zabawa bieżna Rozwój sprawności fizycznej 

Prawidłowo reaguje na sygnał „Łańcuchy” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna Prawidłowe reagowanie na sygnał 

Dodaje w zakresie do 10 „Dodawanie” – dodawanie na konkretach w zakresie do 10 Prawidłowy wynik dodawania 

Wymienia dni tygodnia „Poniedziałek, wtorek” – utrwalenie nazw dni tygodnia Znajomość dni tygodnia 

Śpiewa piosenkę „Jezu zostań mym braciszkiem” – śpiew dzieci na melodię kolędy Znajomość słów piosenki 

Wie, że należy się dzielić dobrem Scenka „Szczere serduszka” wg M. Majchrzak, rozmowa Wypowiedzi dzieci 

Integruje się z grupą „Iskierka” – zabawa integracyjna Integracja grupy 

Tańczy i śpiewa „Jaworowi ludzie” – staropolska zabawa ze śpiewem Udział w zabawie kołowej 

Reaguje na sygnał, chodzi stopa za stopą „Patrzę!” – zabawa ruchowo – sprawnościowa  Chodzenie stopa za stopą  

Wyodrębnia głoskę w nagłosie „W ubogiej szopie” – wyodrębnienie głoski w nagłosie Wyodrębnienie głoski w nagłosie 

Rozwija sprawność fizyczną „Lodowe sople” – zabawa orientacyjno – porządkowa Reakcja na sygnał dźwiękowy 

Odtwarza sekwencję gestów i min „Smutasek, śmieszek” – naśladowanie sekwencji mimiki i gestów Prawidłowa sekwencja 

Przewleka wstążkę rzez otwory „Choinka” – zabawa plastyczno – techniczna Praca plastyczna 



 

Temat I tydzień stycznia: Zimowa stołówka 

Poniedziałek – Zima, zima za oknami 

Wtorek – Zima w lesie 

Środa – Pomagamy ptakom 

Czwartek – W naszym karmniku 

Piątek – Czyj to trop? 

Nazywa części ciała „Masaż na dobry humor” – utrwalenie schematu ciała Udział w zabawie relaksacyjnej 

Przestrzega reguł zabawy „Na zimowym spacerze” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna Udział w zabawie 

Dodaje i odejmuje do 8 „Bałwanek i jego guziki” – dodawania i odejmowanie do 8 Prawidłowy wynik liczenia 

Tańczy i śpiewa „Co nam powie?” – zabawy taneczne na przywitanie Nowego Roku Udział w zabawie tanecznej 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Rozwija koordynację ruchową „Noworoczne życzenia” – zabawa orientacyjno-porządkowa Uczestnictwo w zabawie 

Potrafi o nich opowiedzieć o porach roku „Przywitanie pór roku” – zabawa orientacyjno-porządkowa Znajomość kolejności pór roku 

Reaguje na sygnały muzyczne Tańczące pory roku – zabawa muzyczno – ruchowa Udział w zabawie 

Opowiada o elementach krajobrazu „Krajobrazowe zagadki” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje znaki i symbole pór roku Słuchanie fragmentu wiersza M. Majewskiego „Rok na karuzeli” Rozpoznanie symboli 



Naśladuje ruchy do muzyki Zimowe zabawy na śniegu – zabawa muzyczno – ruchowa Uczestnictwo w zabawie ruchowej 

Formuje i zgniata papierowe kule „Śniegowe kule” – zabawa rozwijająca małą motorykę Udział w zabawie 

Przelicza i dodaje Bitwa na śnieżki – zabawa ruchowa z elementem przeliczania Prawidłowe liczenie 

Rozwija wiedzę na temat malarstwa  „Zimowe krajobrazy” – zabawa z dziełami sztuki i mapą Polski Wypowiedzi o obrazach 

Rozwija swoją twórczość Zimowy pejzaż – praca plastyczna w małych grupach Wystawa prac 

Ubiera się odpowiednio do pogody „Zimowy spacer” – obserwacje przyrody i pogody Samodzielne ubieranie się  

Określa nastrój utworu „Zima” Vivaldiego – słuchanie muzyki poważnej, rozmowa Wypowiedzi dzieci 

Mierzy odległość rzutu  Kto rzuci najdalej? – rzuty i mierzenie odległości Prawidłowy pomiar 

Kształtuje pole spostrzeżeniowe Zimowe puzzle – zabawa rozwijająca spostrzegawczość Prawidłowe dopasowywanie 

Gra na instrumencie i śpiewa „Wesoła kolęda” – kolędowanie z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Płynnie wypowiada się całymi zdaniami „Zimowy pejzaż” – zabawa słowna Zainteresowanie i skupienie 

Myśli logicznie Co by było gdyby? – zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Nazywa zjawiska pogodowe „Pogodynka – symbole pogodowe” – zabawa dydaktyczna Znajomość tematu pogody 

Wypowiada się o pracy leśniczego „Spotkanie z leśniczym” – pogadanka Uważne słuchanie 

Opowiada o treści wiersza „Kto pamięta o zwierzętach” – słuchanie wiersza, rozmowa Wypowiedzi o zwierzętach 

Potrafi uważnie patrzeć Czego brakuje? – zabawa rozwijająca spostrzegawczość Prawidłowe odpowiedzi 

Prawidłowo dopasowuje obrazki Co jedzą zwierzęta? – zabawa z obrazkami Dopasowanie obrazków 



Przelicza i dodaje „Przysmaki” – zabawa z elementem rywalizacji i przeliczaniem Prawidłowe wyniki 

Dzieli wyrazy na sylaby, łączy sylaby O jakim zwierzątku myślę? – analiza i synteza sylabowa Umiejętność analizy sylabowej 

Rysuje po śladzie Zwierzęta i paśnik – ćwiczenia grafomotoryczne Karta pracy 

Poznaje zasady rywalizacji, ćwiczy refleks „Wiewiórki do dziupli” zabawa ruchowa Uczestnictwo w zabawie ruchowej 

Przelicza i odejmuje w zakresie 5 Zajączki – zabawa paluszkowa wg Małgorzaty Barańskiej. Udział w zabawie paluszkowej 

Wykonuje układ taneczny Misie dwa – zabawa muzyczno – ruchowa Znajomość piosenki i gestów 

Podejmuje improwizacje taneczne Bałwankowe rodzinki – zabawa orientacyjno – porządkowa Taniec do muzyki 

Podejmuje zabawę z rówieśnikami Zabawy dowolne, dbanie o porządek wokół siebie Organizacja czasu wolnego 

Określa kierunki na kartce papieru „Śnieżynki” – rysowanie pod dyktando Prawidłowo rozwiązane ćwiczenie 

Rozwija narządy artykulacyjne „Wizyta w paśniku” – ćwiczenia warg i języka Uczestnictwo w gimnastyce buzi 

Słucha wiersza, opowiada o jego treści „Głodny ptaszek” – słuchanie wiersza, rozmowa Wypowiedzi na temat wiersza 

Uczestniczy w zabawie, śpiewa piosenkę „Ptaszek”- nauka słów i melodii piosenki – zabawa kołowa Uczestnictwo w zabawie ruchowej 

Formuje z masy kule z ziarnami „Pożywna kula dla ptaków” – praca w grupach Uczestnictwo w pracy grupowej 

Dba o ptaki zimą Pobyt na świeżym powietrzu, dokarmianie ptaków Dokarmienie ptaków 

Wykonuje ćwiczenia oddechowe „Dmuchana rymowanka”- ćwiczenia artykulacyjne Udział w zabawie logopedycznej 

Orientuje się w przestrzeni, przelicza Ptaszki w karmniku – kształtowanie orientacji w przestrzeni Znajomość liczebników 



Uważnie słucha „Kto jest wróbelkiem?” – ćwiczenia słuchowe Udział w zabawie słuchowej 

Porównuje wielkości Układanie rytmów, szeregowanie Układa rytmy, tworzy szeregi 

Integruje się z grupą „Powitanka” – zabawa muzyczna integracyjna Integracja grupy 

Wyraża emocje za pomocą gestów „Jak wygląda ptaszek?” – zabawa teatralna  Uczestnictwo w zabawie dramowej 

Wymienia części ciała „Ptaszek na głowie” – kształtowanie orientacji w schemacie ciała Wskazywanie części ciała 

Łączy dźwięki z określoną liczbą „Ile ptaszków przyleciało?” – zabawa słuchowa, przeliczanie Łączenie dźwięku z liczeniem 

Dodaje i odejmuje na konkretach Przyleciały czy odleciały? – zabawa matematyczna Prawidłowy wynik 

Czyta wybrane sylaby „Garnek z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania Odczytanie sylab 

Formuje z plasteliny i papieru „Zimowi przyjaciele” – zabawa plastyczna Wystawa prac plastycznych 

umie klasyfikować ptaki i zwierzęta Karmnik czy paśnik? – klasyfikowanie Prawidłowa klasyfikacja 

Uczestniczy w zabawie ruchowej „Zające i liski” – zabawa ruchowa Reakcja na sygnał 

Modeluje z plasteliny Modelowanie z plasteliny na dowolny temat Figurki z plasteliny 

Obrazuje ruchem tekst piosenki „Potrzebuję ciebie” – muzyczne powitanie z pokazywaniem ilustracja ruchowa treści piosenki 

Naśladuje odgłosy „Latają ptaszki” – ćwiczenia ortofoniczne Udział w zabawie ortofonicznej 

stopniuje według długości „Tropimy zwierzęta” – zabawa z elementem mierzenia długości Prawidłowy pomiar 



 

Temat II tydzień stycznia: Co daje nam ciepło? 

Poniedziałek – Zimno – ciepło 

Wtorek – W garderobie 

Środa – Po co świeci Słońce? 

Czwartek – Z wizytą w kopalni 

Piątek – W spa 

Rozpoznaje ślady, wnioskuje  Zabawy tropiące na świeżym powietrzu  Prawidłowo określone kierunki 

Kształtuje zmysł węchu i dotyku „Dary trzech Królów” – zabawa wielozmysłowa Udział w zabawie wielozmysłowej 

Kształtuje umiejętności odgrywania ról „Królowie i Jezus” – mowa dialogowa, zabawa teatralna Odegrane role 

Odróżnia dobro od zła „Labirynt”- zabawa ruchowa Uczestnictwo w zabawie 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne wg metody gimnastyki twórczej R. Labana Uczestnictwo w ćwiczeniach 

Słucha wiersza, opowiada o jego treści Słuchanie utworu A. Galicy „Ciepło – zimno”, rozmowa Znajomość treści wiersza 

Słucha utworu, określa nastrój „Słucham i czuję” – zabawa z muzyką poważną Wypowiedzi dzieci 

Wykonuje pracę plastyczną „Ciepły obraz” – zabawa plastyczna, klasyfikowanie kolorów Wystawa prac 

Zna zasady ruchu pieszych „Na drodze do przedszkola” – zabawa dydaktyczna Bezpieczne przechodzenie przez ulicę 



Wypowiada się na temat znaków i symboli „Idziemy do sklepu?” – rozpoznawanie symboli Znajomość znaków drogowych 

Wydobywa dźwięki z gazety „Zabawa z gazetą” wg. C. Orffa – ćwiczenia gimnastyczne Uczestnictwo w ćwiczeniu 

Czyta wybrane sylaby „Zabawa z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania Odczytanie sylab 

Tworzy kompozycję z guzików „Ciepłe i zimne guziki” – układanie wzorów, rytmów i kształtów Prace dzieci 

Przygotowuje posiłki, wie, że rodzic podaje 

leki kiedy jest się chorym 

„Zdrowy przedszkolak” – zabawa tematyczna w kąciku kuchennym 

i lekarskim, rozmowa na temat rodziny i miejsca zamieszkania 

Wypowiedzi dzieci, znajomość 

zdrowych posiłków 

Chodzi po ścieżce, mówi o własnych 

odczuciach 

Ćwiczenia sensoryczne – chodzenie boso po ścieżce z materiałów 

zróżnicowanych fakturowo 

Uczestnictwo w ćwiczeniach 

sensorycznych 

Prawidłowo trzyma ołówek „Kolorowe kredki” – ćwiczenia grafomotoryczne Prace dzieci 

Zna dni tygodnia i pory roku „Poniedziałek, wtorek” – utrwalenie dni tygodnia i pór roku Znajomość pór roku i dni tygodnia 

Dokonuje podziału ubrań, dzieli nazwy 

przedmiotów na sylaby 

„Zimowe ubranie” – kształtowanie słuchu fonemowego, analiza i 

synteza sylabowa 

Prawidłowa kategoryzacja, 

umiejętność analizy sylabowej 

Ubiera lalkę adekwatnie do pory roku „W co się ubrać?” – zwrócenie uwagi na zapobieganie chorobom 

dzięki odpowiednim ubraniom 

Wypowiedzi dzieci 

Jest samodzielne w samoobsłudze Ćwiczenia samoobsługowe w szatni, przy stoli i w toalecie Samodzielność w samoobsłudze 

Wypowiada się na temat przyrody Spacer – obserwowanie przyrody, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi dzieci o przyrodzie 

Wypowiada się na temat pogody „Jaka dziś pogoda?”- wypowiedzi dzieci, obserwacja nieba i chmur Wypowiedzi dzieci o pogodzie 

Zgłasza się w celu udzielenia odpowiedzi „Co to takiego?” – rozwiązywanie zagadek słuchowych Poprawne wypowiedzi dzieci 



Odgrywa role „Spacer przez zaspy” – zabawa ruchowa z elementem dramy Uczestnictwo w zabawie dramowej 

Mierzy skok za pomocą kredek, stopniuje 

wg długości 

„Kto skoczy dalej?” – zabawa ruchowa, pomiary długości, 

stopniowanie według długości 

Umiejętność mierzenia i stopniowania 

Słucha legendy, opowiada jej treść, ogląda 

ilustracje 

„Zielony smok wawelski” – słuchanie legendy, wzmacnianie 

poczucia tożsamości narodowej 

Wypowiedzi na temat legendy 

Rozwija narządy artykulacyjne „Gdzie jesteś języczku?” – gimnastyka buzi i języka na podstawie 

wiersza G. Waśkiewicz 

Uczestnictwo w gimnastyce buzi i 

języka 

Uczestniczy w zabawie, kształtuje zmysł 

równowagi 

„Sieć” – zabawa ruchowa, kształtowanie reakcji równoważnych, 

rozwijanie koordynacji ruchowej i świadomości przestrzeni 

Uczestnictwo w zabawie 

Formuje z plasteliny kuleczki i wałeczki „Wałeczek i kulka” – zabawa plastyczna z użyciem plasteliny Prace plastyczne 

Wypowiada się na temat opowiadania „Gdzie się schowało ciepło?” – słuchanie bajki N. Szczepanek 

obrazowanej pacynkami. Rozmowa 

Wypowiedzi dzieci 

Wznosi konstrukcje z klocków, określa 

wysokość słowami 

„Zamek” – zabawy klockami modularnymi w oparciu o 

kombinatorykę przestrzenną wg teorii L. Wygotskiego 

Konstrukcje z klocków, wystawa prac 

Ogląda ilustracje, wypowiada się na temat 

własnych spostrzeżeń 

„Co jest potrzebne: słońce, czy deszcz?” – zabawa rozwijająca 

umiejętność logicznego myślenia 

Poprawne wnioski 

Wypowiada się na temat obrazu „Słoneczniki” – oglądanie obrazu Vincenta van Gogha Wypowiedzi o obrazie 

Przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie 6 i 

więcej 

„Ile tu jest słoneczników?” – zabawa matematyczna w formie 

opowieści matematycznej wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej 

Prawidłowe wyniki 

Rozwija umiejętności plastyczne „Betlejemska gwiazda” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 



 

Wie jakie są kopalnie „W kopalni” – zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej Uczestnictwo w zabawie ruchowej 

Wyraża siebie w pracy plastycznej „Wagoniki z węglem” – praca plastyczna, zapoznanie z narzędziem 

pracy – węglem i jego bezpiecznym używaniem 

Wystawa prac 

Powtarza sekwencje uderzeń „Łyżkowa perkusja” – ćwiczenie sekwencji ruchowych z 

wykorzystaniem łyżki i kolorowych kół 

Prawidłowe powtórzenie sekwencji 

ruchowych 

Kształtuje pole spostrzeżeniowe „Kogo nie ma?” – ćwiczenie syntezy wzrokowej Ukształtowana percepcja wzrokowa 

Wykonuje układ taneczny „Cały wężyk robi hop” – zabawa integracyjna, ruchowo taneczna Układ taneczny dzieci 

Uczestniczy w zabawie, wskazuje części 

ciała 

„Wiem i umiem pokazać” – ilustrowanie ruchem treści wiersza E. 

M. Minczakiewicz 

Uczestnictwo w zabawie, wskazywanie 

poszczególnych części ciała 

Ćwiczy spostrzegawczość i refleks „Zimna powitanka” – zabawa w kole z inscenizacją ruchową Uczestnictwo w zabawie 

Wie jak wygląda godło i flaga Polski „Symbole narodowe” – nauka piosenki, rozmowa na temat symboli 

narodowych 

Znajomość symboli narodowych 

Wskazuje brakujący element „Co dalej?” – analogie tematyczne i atematyczne usprawniające 

koncentrację dziecka i analizę wzrokową 

Prawidłowe dopasowanie 

Reaguje na polecenia w języku angielskim „Let’s go home” – zabawa ruchowa. Uczestnictwo w zabawie 

Rozumie zaimki miejsca „Połóż misia” – ćwiczenie relacji przestrzennych na konkretach Prawidłowo określone miejsce 

Uczestniczy w zabawie, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa 

Zabawy w kąciku majsterkowicza – wdrażanie do bezpiecznego 

posługiwania się narzędziami 

Uczestnictwo w zabawie, znajomość 

zasad bezpieczeństwa 



Temat III tydzień stycznia: Jestem Wnuczkiem 

Poniedziałek – Szanujemy starszych 

Wtorek – Stara fotografia 

Środa – Bajkowa babcie 

Czwartek – Z wizytą u Dziadków 

Piątek – zabawy z babcią i dziadkiem 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Ma kolegów i koleżanki w grupie Zabawa integracyjna „Dobrze że jesteś” Udział w zabawie integracyjnej 

Szybko reaguje na sygnał muzyczny Zabawa ruchowa: „Pająk i muchy” Przestrzeganie reguł zabawy 

Czyta wybrane sylaby „Zabawa z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania Odczytanie sylab 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia gimnastyczne K. Wlaźnik- zabawa krążkami Udział w gimnastyce 

Rozwija narządy artykulacyjne Ćwiczenia oddechowe: „Płatki śniegu” Udział w ćwiczeniu 

Śpiewa kolędę Śpiew kolędy: „Skrzypi wóz” Znajomość słów pastorałki 

Podejmuje zabawę w role Zabawy z chustami w kąciku teatralnym Udział w zabawie dramowej 

Wypowiada się na temat opowiadania Słuchanie opowiadania I. Salach „Pomoc Jacka” Wypowiedzi dzieci 

Obrazuje mimiką uczucia 

Potrafi nakryć do stołu 

„Jak z Wojtusia” – opowieść ruchowa z elementem dramy 

„Nakrywam do stołu” – zabawa samoobsługowa 

Udział w opowieści 

Prawidłowo nakryty stół 



Rozwija sprawność manualną „Koraliki” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Wypowiada się na temat muzyki  „Słucham i czuję” – zabawa z muzyką Straussa i Czajkowskiego Wypowiedzi o muzyce 

Przelicza monety „Jaka to moneta?” – zabawa ruchowa z przeliczaniem Prawidłowy wynik przeliczania 

Posługuje się pastelami olejnymi „Kwiatek dla babci” – malowanie pastelami olejnymi Obraz namalowany pastelami 

Używa zaimków miejsca  „Fotografie” – dekorowanie sali kopiami starych fotografii Udekorowana sala 

Stosuje zdrobnienia rzeczowników „Zdrobnienia” – zabawa słowna z sylabami Prawidłowe zdrobnienia 

Rozwija sprawność artykulacyjną  „Czy potrafisz tak jak ja?” – ćwiczenia logopedyczne Udział w ćwiczeniu 

Wypowiada się na temat pogody „Dzień i pogoda” – zabawa dydaktyczna z kalendarzem Wypowiedzi dzieci o pogodzie 

Opowiada o fotografii  „Dawno temu” – oglądanie starych fotografii Wypowiedzi o fotografii 

Współdziała w grupie „Kolorowe fotografie” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija twórczość plastyczną „Fotografie” – paca plastyczna Wystawa prac 

Śpiewa piosenkę  „Pada śnieg”- zabawa ruchowa przy muzyce i piosence Współdziałanie w zabawie 

Wznosi konstrukcje z klocków „Budujemy miasto” – zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne Miasto wybudowane z klocków 

Przestrzega reguł gry „Dziadek z Babcią” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie 

Tworzy sekwencje „Małe, duże” – tworzenie szeregów atematycznych Prawidłowy szereg 

Zna dni tygodnia i pory roku „Kalendarz” – utrwalanie dni tygodni, pór roku i pogody Znajomość pór roku i dni tygodnia 

Wie kim był król Dawid Słuchanie opowiadania ze Starego Testamentu – „Dawid” Wypowiedzi o królu Dawidzie 



Rozwija komunikację werbalną „Dokończ zdanie” – zabawa słowna Dokończone zdania 

Zna baśnie i o nich opowiada „Bajkowe babcie” – słuchanie opowiadania Wypowiedzi na temat opowiadania 

Reaguje na sygnał „Polowanie na Kapturka” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna Udział w zabawie 

Wypowiada się na temat wiersza „Babcia i rzepka” – słuchanie wiersza J. Tuwima „Rzepka” Wypowiedzi o wierszu 

Wyraża siebie w twórczości plastycznej „ Portret Babci i dziadka” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Przelicza i porównuje liczebność  „Bombki” – przeliczanie i porównywanie liczebności Wynik przeliczania 

Śpiewa piosenkę „Słowa dwa” – nauka piosenki Znajomość słów i melodii 

Uczestniczy w wierszowaniu Życzenia dla babci i dziadka – przygotowanie wspólnych życzeń Wspólne życzenia 

Tańczy i śpiewa Modlitwa tańcem do pastorałki Arki Noego „Skrzypi wóz” Udział w tańcu 

Dzieli wyraz na sylaby „Skarby babci” – zabawa sensoryczna, dzielenie na sylaby Podział na sylaby 

Wie kim była św. Agnieszka Słuchanie opowiadania o św. Agnieszce Wypowiedzi o św. Agnieszce 

Zna polskie legendy Oglądanie książeczek i czytanie bajek i legend Wypowiedzi o legendach 

Rozwija wyobraźnię twórczą Słuchanie opowiadania: „Korale”, wymyślanie zakończenia Ułożone zakończenie 

Potrafi rytmizować tekst „Muzyka dla Babci” – zabawy rytmiczne z rymowanką Udział w rytmizacji 

Odgrywa role „Pomagamy babci” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w dramie 

Układa rytmicznie korale „Korale dla Babci” – nawlekanie koralików w określonym rytmie Nawleczone koraliki 



 

Temat IV tydzień stycznia: Geometryczny karnawał 

Poniedziałek – Do koła wołam was 

Wtorek – Detektyw kwadracik 

Środa – W prostokątnym królestwie 

Wie jak zdrowo się odżywiać „Jem zdrowo” – zabawa w kąciku kuchennym Wypowiedzi o odżywianiu 

Wskazuje brakujące elementy „Co się zmieniło?” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Prawidłowe wskazanie 

Wskazuje źródło dźwięku „Gdzie zegarek?” – zabawa rozwijająca pamięć słuchową Odnalezienie zegarka 

Współdziała w parze „Kulig” – zabawa ruchowa, ćwiczenia współdziałania Współdziałanie w zabawie 

Klasyfikuje elementy „Wesołe wnuczęta” – zabawa klasyfikacyjna Prawidłowa klasyfikacja 

Sprawia innym radość „Dla Babci i Dziadka” – wykonanie laurek Laurki dla Dziadków 

Rozróżnia figury geometryczne „Klocuszkowe zabawy” –rozróżnianie figur Nazwanie figur 

Wykonuje obrazek ze sznurka  „Obrazek ze sznurka” – zabawa plastyczno – techniczna Obrazek ze sznurka 

Wypowiada się na temat pogody Spacer – „Szukamy śladów zimy” Wypowiedzi o zimie 

Wykonuje rzeźbę ze śniegu „Śnieżna rzeźba” – zabawa plastyczna na placu przedszkolnym Rzeźba ze śniegu 

Porównuje wielkości Zabawa matematyczne – „Duże, małe, średnie” Prawidłowe stopniowanie 

Przelicza i rozwija motorykę małą „Ile kropek” – zabawa grafomotoryczna z przeliczaniem kropek Karta pracy 



Czwartek – Trzy kąty trójkąta 

Piątek – Karnawałowa kraina geometryczna 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Przestrzega reguł zabawy „Cicho – głośno”  – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie 

Wypowiada się na temat wiersza Słuchanie wiersza „Przed balem” B. Formy Wypowiedzi o wierszu 

Rozwija sprawność fizyczną Zestaw ćwiczeń porannych wg K. Wlaźnik Udział w ćwiczeniach 

Śpiewa i tańczy Nauka piosenki i tańca „Błogosławcie Pana” Znajomość układu tanecznego 

Dekoruje salę „Balony” – dekorowanie sali Udekorowana sala 

Jest zręczne „Kolorowe balony” – zabawy zręcznościowe z balonami Udział w zabawie z balonami 

Porównuje koła „Kraina kół i kółeczek” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe wykonanie zadania 

Odczytuje wybrane sylaby „Kto pierwszy ten lepszy” – zabawa ruchowa, odczytywanie sylab Odczytane sylaby 

Rozwija percepcję słuchową „Kółko w kole” – zabawa logorytmiczna Udział w zabawie logorytmicznej 

Pracuje w zespołach „Karnawałowe przygotowania” – praca dzieci w zespołach Zgodna praca w zespołach 

Nazywa warunki pogodowe Obserwacje pogody – nazywanie zjawisk atmosferycznych Wypowiedzi na temat pogody 

Nakrywa do obiadu Nakrywanie do obiadu talerzy i sztućców przez dyżurnych Prawidłowo nakryty stół 

Odgaduje co zniknęło „Który balonik zniknął?” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe wskazanie 

Podskakuje w zabawie „Skoki pajacyka” – zabawa ruchowa z elementem podskoku Udział w zabawie ruchowej 



Rozwija motorykę dłoni „Ile kropek” – zabawa grafomotoryczna z przeliczaniem kropek Karta pracy 

Wymienia figury „Powitanka Figurolandii” – opowieść ruchowa wg D. Wojtery Wypowiedzi o opowiadaniu 

Rozwija sprawność artykulacyjną „Karnawałowa zabawa” – gimnastyka buzi i języka Udział w zabawie logopedycznej 

Porównuje wielkość „Gdzie jest kwadrat?”- porównywanie figur geometrycznych Prawidłowe porównanie 

Wypowiada się na temat wiersza „Baloniki” słuchanie wiersza Anny Łady – Grodzickiej Wypowiedzi o wierszu 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki M. Anioł „Aniele, Aniele” Znajomość słów piosenki 

Rozwija sprawność manualną „Balonowe ludki” – zabawa plastyczna Wystawa balonów 

Szacuje ciężar „Detektyw Kwadracik” – szacowanie ciężaru Wynik ważenia 

Wie jak wykonać wagę szalkową „Ważymy na wadze” – utworzenie wagi szalkowej Konstrukcja wagi szalkowej 

Klasyfikuje elementy „Sklep z figurami geometrycznymi” – zabaw klasyfikacyjna Prawidłowa klasyfikacja 

Wskazuje źródło dźwięku „Gdzie zginął Kwadracik?”- zabawa na percepcję słuchową Wskazanie źródła dźwięku 

Rozwija sprawność techniczną „Kolorowa czekolada” – zabawa techniczna Wykonana praca techniczna 

Rozwija sprawność fizyczną „Gonimy balonik” – zabawa bieżna w ogrodzie Udział w zabawie ruchowej 

Lepi budowle ze śniegu Zabawy na śniegu: lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami Udział w zabawach na śniegu 

Układa mozaikę geometryczną „Kolorowe wzory” – układanie dowolnych wzorów Ułożona mozaika 

Wypowiada się o karnawale  „Karnawał na świecie” – pokaz slajdów i zagadka Wypowiedzi na temat karnawału 

Buduje mosty z klocków Budowanie mostów z klocków drewnianych Konstrukcje mostów 



Wymienia miesiące „Dzień, miesiąc, pora roku” – analiza i synteza sylabowa Znajomość miesięcy 

Liczy w zakresie 10 „Liczymy balony” – zabawa ruchowa z balonami Udział w zabawie ruchowej 

Rozróżnia prostokąt „Kraina prostokąta” – zabawa dydaktyczna Wskazanie prostokąta 

Wskazuje elementy na mapie „ Podróż prostokąta”- opowieść ruchowa z mapą Wskazanie miejsca na mapie 

Rozwija sprawność dłoni „Wędrujący kapelusz” – zabawa zręcznościowa przy muzyce Udział w zabawie zręcznościowej 

Czyta wybrane sylaby „Zabawa z sylabami”- przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Opowiada o swoich uczuciach „W kąciku emocji: Lęk” – słuchanie wiersza R. Sobik, rozmowa Wypowiedzi o lęku 

Reaguje na sygnały ruchem ciała „Szybko – wolno” – zabawa orientacyjno – porządkowa Prawidłowa reakcja na sygnał 

Podaje liczbę sylab w wyrazie „Kim będę na balu?”- analiza sylabowa, przeliczanie sylab Prawidłowa liczba sylab 

Tańczy Krakowiaka „Krakowiak” – nauka podstawowych kroków tanecznych Znajomość układu tanecznego 

Podejmuje zabawy teatralne Zabawy w kąciku teatralnym, przebieranie się w chusty Udział w zabawach teatralnych 

Tworzy figury ze sznurka „Figury ze sznurowadła” – zabawa z figurami geometrycznymi Ułożone figury 

Rozwija sprawność manualną „Trójkątna suknia balowa” – praca plastyczna Wystawa prac 

Współdziała z grupą „Kółko graniaste, czworokanciaste” – zabawa ze śpiewem Udział w zabawie ze śpiewem 

Integruje się z grupą „Kamyczek” – zabawa integracyjna Zintegrowana grupa 

Rozwija motorykę dłoni „Zajączki” – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej Udział w zabawie paluszkowej 

Wypowiada się o legendach Zabawy w kąciku książek – czytanie bajek, baśni i legend Wypowiedzi na temat legend 



 

Temat I tydzień lutego: W Czyścioszkowie 

Poniedziałek – Woda, wielki dar Boga 

Wtorek – Mydło wszystko myje 

Środa – Dbam o zęby 

Czwartek – Przybory toaletowe 

Piątek –Czysto wokół nas 

Wie w jaki sposób być życzliwym Słuchanie wiersza „Wielcy mali ludzie” Postawa życzliwości 

Tańczy na zabawie karnawałowej „Bal karnawałowy” – zabawa taneczna dla dzieci Udział w zabawie karnawałowej 

Zna cechy figur geometrycznych „Zagadki geometryczne” – zabawa dydaktyczna Rozwiązanie zagadek 

Określa kształt przymiotnikiem „W jakim kształcie?” – utrwalenie przymiotników Prawidłowe użycie przymiotników 

Rozwija percepcję wzrokową „Która maska zniknęła” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe wskazanie 

Tańczy w parze „Taniec z kotylionem” – zabawa taneczna w parach Taniec w parach 

Mierzy długość „Sala balowa” – mierzenie przedmiotów za pomocą serpentyny Wynik pomiaru 

Przelicza dźwięki „Ile dźwięków usłyszałeś?” – zabawa matematyczna Prawidłowy wynik przeliczenia 

Ilustruje piosenkę ruchem Śpiewanie piosenki „Chrześcijanin” – ilustracja prostymi gestami Gesty do piosenki 

Wypowiada się na temat wiersza „Ozdoby karnawałowe” – słuchanie wiersza J. Piotrowskiego Wypowiedzi na temat wiersza 



Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą Zabawa integracyjna „Ludzie do ludzi” Integracja grupy 

Rozwija sprawność fizyczna Opowieść ruchowa „Wyprawa do Czyścioszkowa” Uczestnictwo w ćwiczeniach 

Wyraża gestami treść wiersza Słuchanie wiersza „Choć jestem jeszcze mały” Inscenizacja wiersza 

Zna właściwości wody Rozmowa inscenizowana z kropelką Wypowiedzi o wodzie 

Śpiewa piosenkę, wyraża treść ruchem Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Dziwne plamy” Znajomość słów piosenki 

Podaje zastosowania wody Zabawa dydaktyczna: „Do czego służy woda?” Wypowiedzi pełnym zdaniem 

Wie, że należy myć ręce przed posiłkiem Opowiadanie Marii Kownackiej „Kukuryku na ręczniku” Zrozumienie treści opowiadania 

Maluje i ozdabia szablon ręcznika Praca plastyczna „Ręcznik” Prace dzieci 

Obserwuje przyrodę, dokarmia ptaki Spacer w okolicy przedszkola Pomoc ptakom  

Uczestniczy w zabawach badawczych Doświadczenia z wodą Udział w zabawie badawczej 

Rysuje po śladzie, wycina Ćwiczenie grafomotoryczne „Fale” Karta pracy 

Integruje się z grupą Zabawa integracyjna „Kroki” Uczestnictwo w zabawie 

Kształtuje duże partie mięśni Ćwiczenia poranne „Zabawy na śniegu” Uczestnictwo w ćwiczeniach 

Wie co to jest gromnica Słuchanie opowiadania R. Sobik „O Matce Bożej Gromnicznej” Wypowiedzi o polskich obrzędach 

Wie, ze należy dbać o higienę ciała Słuchanie wiersza Katarzyny Chowaniec „Brudasek” Wypowiedzi na temat wiersza 

Wie, kiedy należy używać mydła Pogadanka „Kiedy używamy mydła” Poprawne wypowiedzi 



Wypowiada się na temat nastroju Piosenka „Mydło lubi zabawę” Udział w zabawie muzyczno-ruchowej 

Porównuje ilość elementów w zbiorach Klasyfikowanie wg dwóch cech Prawidłowa klasyfikacja 

Rozwija aparat mowy Ćwiczenie oddechowe „Mydlane bańki” Uczestnictwo w ćwiczeniach 

Rozwija inwencję twórczą Zajęcie plastyczne „Malowanie farbą mydlaną” Prace dzieci 

Prawidłowo i dokładnie myje ręce Ćwiczenie praktyczne „Mycie rąk” Prawidłowe mycie rąk 

Troszczy się o ptaki Zabawy ruchowe na śniegu, karmienie ptaków Uczestnictwo w ćwiczeniach 

Dokonuje prostych pomiarów Mierzenie przedmiotów za pomocą sznureczków Wyniki pomiaru 

Uczestniczy w zabawie kołowej Zabawa tradycyjna w kole „Moja Ulijanko” Uczestnictwo w zabawie 

Znajduje rym do wyrazu Zabawa dydaktyczna „Dokończ rymowankę” Znaleziony rym 

Obrysowuje szablony Gry i zabawy stolikowe, obrysowywanie szablonów Obrysowany szablon 

Reaguje na sygnał Zabawa ruchowa „A psik – pucu, pucu” Poprawne reakcje na sygnały 

Wykonuje ćwiczenie logopedyczne Zabawa usprawniająca narządy mowy „Język myje zęby” Uczestnictwo w ćwiczeniu 

Wskazuje części ciała  Zabawa słowno-ruchowa do wiersza „To ja” Prawidłowe wskazywanie części ciała  

Przeprasza w sytuacji spornej Zwracanie uwagi na zgodne funkcjonowanie w grupie Zgodne funkcjonowanie dzieci w grupie 

Wypowiada się o teatrzyku Teatrzyk Wandy Chotomskiej „Kino w łazience” Wypowiedzi o teatrzyku 

Grupuje przybory do mycia zębów Zabawa ruchowa „Do kompletu” Szybka reakcja na sygnał 

Wypowiada się o dbaniu o zęby Pogadanka „Jak dbamy o zęby” Znajomość zasad dbania o zęby 



Dokładnie myje zęby Pokaz prawidłowego szczotkowania zębów Prawidłowe szczotkowanie zębów 

Orientuje się w bezpiecznym poruszanie 

się po drogach, wie, kto leczy zęby 

Spacer, zwiedzanie gabinetu dentystycznego, przypomnienie zasad 

poruszania się po ulicy 

Przestrzeganie zasad poruszania się po 

drogach, wizyta w gabinecie 

Utrwala wiedzę o zasadach higieny Quiz na temat troski o higienę Poprawne odpowiedzi na pytania 

Odróżnia zdrowe produkty żywnościowe Wykonanie plakatu dotyczącego troski o zęby Odróżnianie potraw zdrowych 

Uczestniczy w zabawie w kole Zabawa tradycyjna w kole „Kuchareczka” Uczestnictwo w zabawie 

Rozumie pojęcie przodek Słuchanie wierszyka „Nasi przodkowie” Znajomość imion w rodzinie 

Wymienia dni tygodnia Synteza sylabowa wyrazów „Dni tygodnia” Znajomość dni tygodnia 

Wznosi konstrukcje z klocków Konstruowanie budowli z klocków Konstrukcje dzieci 

Interesuje się książkami Czytanie dzieciom wybranych przez nie książeczek Wypowiedzi dzieci o bajkach 

Sprząta używane przez siebie zabawki Porządkowanie sali po zakończonej zabawie Porządek w sali zabaw 

Uczestniczy w zabawie, ćwiczy refleks Zabawa ruchowa „Przybory toaletowe” Uczestnictwo w zabawie ruchowej 

Rozwija dużą motorykę Gimnastyczna zabawa z piłkami i obręczami oparta na motywie 

Johannesa Brahmsa „Kołysanka”, zabawa taneczna 

Reagowanie na umówione hasła 

Naśladuje odgłosy Zabawa dźwiękonaśladowcza do wiersza Udział w zabawie dźwiękonaśladowczej 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki: „Jestem mały jak palec” Znajomość słów piosenki 

Bawi się w teatr Zabawy dramowe z wykorzystaniem materiałów, chust, pacynek Udział w zabawie teatralnej 

Rozpoznaje przedmioty po dotyku Zabawa dydaktyczna „Tajemniczy worek” Rozpoznanie przedmiotów 



 

 

Odczytuje znaki ostrzegawcze Rozmowa o ostrożności podczas korzystania ze środków czystości Wypowiedz dzieci 

Rysuje linie pionowe Ćwiczenie grafomotoryczne „Grzebień” Prace dzieci 

Nazywa zjawiska atmosferyczne Spacer. Określanie pogody, uzupełnianie pokarmu dla ptaków Uzupełniony pokarm 

Dobiera w pary przybory Zabawa dydaktyczna „Co do czego pasuje” Prawidłowa klasyfikacja 

Uczestniczy w zabawie ruchowej Konstruowanie toru przeszkód Konstrukcja toru przeszkód 

Wymienia nazwy figur geometrycznych Układanie wzorów z wykorzystaniem mozaiki geometrycznej Znajomość nazw figur geometrycznych 

Wykonuje ćwiczenie językowe Zabawa logopedyczna „Sowa sprząta swoje mieszkanie” Uczestnictwo w ćwiczeniach 

Zapamiętuje ciąg ruchów Zabawa ruchowo-naśladowcza „To taka gra” Uczestnictwo w zabawie 

Wypowiada się na ważne tematy Słuchanie wiersza S. Jachowicza „Staś zrobił plamę” Wypowiedzi na temat wiersza 

Wypowiada się na temat opowiadania Słuchanie opowiadania s. Z. Szymanek „Pomogę mamie”, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Rozwija sprawność ruchową Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg Kazimiery Wlaźnik Uczestnictwo w ćwiczeniach 

Określa kierunki w stosunku do siebie Zabawa na świeżym powietrzu „Poszukiwanie skarbu” Prawidłowe określenie miejsca 

Wypowiada się o ilustracjach Oglądanie ilustracji o praniu dawniej, a jak dziś Wypowiedzi na temat prania dawniej 

Obrazuje piosenkę ruchem Zabawa ruchowa do piosenki „Praczki” Uczestnictwo w zabawie 

Recytuje rymowankę Zabawa inscenizowana do wiersza J. Porazińskiej „Plama na 

podłodze” 

Znajomość rymowanki 


