
II tydzień lutego. Temat: Zimowa podróż dookoła świata (Popielec) 

Poniedziałek – Ile jest kontynentów? 

Wtorek – Wszędzie biało, śniegu nasypało 

Środa – Posypmy głowy popiołem 

Czwartek – Najzimniejszy kontynent! 

Piątek – Pingwinkowo 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Utrzymuje równowagę podczas zabawy Zabawa ruchowa z elementem równowagi: ,,Kto potrafi tak?” Prawidłowo wykonane ćwiczenie 

Naśladuje sekwencję ruchów „Poranek misia” – zabawa naśladowcza z elementem masażu  Udział w zabawie 

Rozwija sprawność ruchową Gimnastyka poranna ze wstążkami wg metody Kniessów Udział w gimnastyce 

Reaguje na umówione sygnały „Zimno, mróz” – zabawa orientacyjno – porządkowa Prawidłowo wykonane polecenie 

Wskazuje kontynenty na mapie Słuchanie piosenki edukacyjnej „Kontynenty”, zabawa z mapą Wskazanie kontynentu 

Wypowiada się na temat globusu „Co to jest globus?” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje cyfry 1-7 „Znajdź i zaznacz”  – zabawa matematyczna z mapą Wskazanie odpowiedniej cyfry 

Posługuje się aspektami liczby 7  Zabawa dydaktyczna: „Czy znasz liczbę 7?”  Rozpoznanie znaku liczby 7 

Rozpoznaje nominały monet „Podróż za siedem złotych” – zabawa matematyczna z monetami Znajomość cyfr na monetach 

Występuje w pantomimie „Na latającym dywanie” – zabawa ruchowa z elementem pantomimy Udział w zabawie z pantomimą 



Odwzorowywuje figury geometryczne „Geometryczny dywan” – odwzorowywanie figur geometrycznych Prawidłowe odwzorowanie figur 

Czyta sylaby w paradygmacie „Śnieżne kule sylabowe ” – przygotowanie do nauki czytania      Odczytanie sylab 

Rozwija sprawność fizyczną Zabawy ruchowe wg W. Sherborne Udział w ćwiczeniach gimnastycznych 

Wypowiada się na temat ilustracji „Zima na szczytach gór” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi dzieci o górach 

Wypowiada się na temat ilustracji „O góralu” – słuchanie opowiadania z elementami góralskiej gwary  Wypowiedzi na temat opowiadania 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki: „ Sercem kocham Jezusa” Znajomość słów piosenki 

Wie, kim są górale „W górach mieszkają górale” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi na temat górali 

Przestrzega reguł zabawy  „Owieczki i baca” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Zapamiętuje ciąg wyrazów „Na hali” - zapamiętywanie zdań typu rzepkowego Zapamiętane zdania 

Ukada puzzle „Góralskie puzzle” – układanie puzzli, kolorowanie Ułożone i pomalowane puzzle 

Śpiewa piosenkę  „Zima za oknami” – słuchanie i nauka piosenki M. Kluzy Znajomość melodii piosenki 

Rozwija sprawność manualną „Tworzymy kule śniegowe” – ćwiczenia manualne Udział w zabawie manualnej 

Rozpoznaje góralską muzykę  „Ukryte kierpce” – zabawa ruchowa przy muzyce góralskiej Udział  w zabawie z muzyką góralską 

Wymienia dni tygodnia „Dni tygodnia” – utrwalenie nazw dni tygodnia    Znajomość dni tygodnia 

Prawidłowo rozkłada sztućce Wdrażanie do prawidłowego rozkładania sztućców  Prawidłowe rozłożenie sztućców 

Rozwija narządy mowy „Dzień dobry misiu!” – zabawa artykulacyjna  Udział w zabawie artykulacyjnej 

Dokonuje prostych pomiarów „Od najmniejszej do największej” – pomiary figur geometrycznych Prawidłowo ułożone figury 



Odczytuje wybrane sylaby „Jedzie pociąg na sylabę” – zabawa słowna z sylabami Odczytanie sylab 

Wypowiada się na temat Popielca  „Popielec” – słuchanie wiersza, rozmowa Wypowiedzi na temat Popielca 

Buduje dłuższe wypowiedzi „Dobra i zła droga” – zabawa dydaktyczna  Wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje znaki drogowe „Znaki drogowe” – zabawa ruchowa Znajomość znaków drogowych 

Wznosi konstrukcje „Nasze dróżki” – zabawy konstrukcyjno - sensoryczne Zbudowane drogi 

Obrazuje ruchem charakter muzyki „Zadumana muzyka” – improwizacje taneczne z paskami bibuły Udział w zabawie tanecznej 

Rysuje po śladzie „Droga do niedźwiedzia polarnego” – ćwiczenia grafomotoryczne  Wypełnione karty pracy 

Zna zwyczaje wielkopostne „Popiół na głowę” – wdrażanie do pielęgnowania tradycji  Wypowiedzi na temat obrzędu 

Śpiewa i tańczy piosenkę „Walczyk zimowy” – nauka piosenki i tańca z elementami walczyka Znajomość kroku walczyka 

Wie skąd się bierze popiół  „Skąd się bierze popiół?” – zabawa badawcza Wypowiedzi na temat popiołu 

Zna numery alarmowe „Numer alarmowy” – wyklejanie plasteliną Znajomość numerów alarmowych 

Przestrzega reguł gry Gry stolikowe w parach i małych zespołach  Udział w grach stolikowych 

Lepi z plasteliny Rozwijanie małej motoryki – lepienie z plasteliny  Figurki z plasteliny 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki: „Cicho – sza” J. Kucharczyk Znajomość słów piosenki 

Wie co to jest Antarktyda „Antarktyda” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi na temat Antarktydy 

Wypowiada się na temat obrazów „Zimowe obrazy” – oglądanie dzieł sztuki Wypowiedzi na temat obrazów 

Liczy w zakresie 10.  „Kry na morzu” – zabawa ruchowa z elementem liczenia Prawidłowy wynik liczenia 



 

III tydzień lutego. Temat: W krainie bajek i legend 

Poniedziałek – Spotkanie z bajką 

Wtorek – Na ratunek rodzeństwu 

Środa – Podróż Kapturka 

Wie jakie produkty są zdrowe Zabawa w kąciku kuchennym: przygotowywanie posiłków Przygotowany posiłek  

Wymienia zwierzęta polarne „Zwierzęta Arktyki” – zabawa dydaktyczna z mapą świata Znajomość zwierząt polarnych 

Rozwija sprawność manualną „Zając polarny” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Recytuje wiersz Nauka wiersza: „Eskimosek” S. Raczyńskiego  Znajomość słów wiersza 

Zapamiętuje sekwencję wydarzeń „Porządkujemy dzień” – zapamiętanie sekwencji wydarzeń Wypowiedzi na temat porządku dnia 

Układa szlaczek z trójkątów „Ciepły kocyk” – zabawa rytmiczna, układanie szlaczków z trójkątów Ułożony szlaczek 

Reaguje ruchem na sygnały Zabawa orientacyjno-porządkowa: „Wirujące śnieżynki” Udział w zabawie porządkowej 

Zna legendy polskie Zabawy w kąciku czytelniczym – oglądanie książek z legendami Wypowiedzi na temat legend 

Zna zwyczaje pingwinów  „Pingwin i kra” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi na temat pingwinów 

Recytuje rymowankę  „Pingwinia rymowanka” – zabawa ruchowo-naśladowcza. Znajomość słów rymowanki 

Rozwija sprawność manualną „Pingwinkowo” – projekcja filmu, zabawa plastyczna Wystawa prac 

Zna zasady bezpieczeństwa na śniegu Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu               Bezpieczna zabawa na śniegu 

Naśladuje sekwencję uderzeń  „Lodowa muzyka – naśladowanie sekwencji uderzeń Prawidłowo odtworzony rytm 



Czwartek – Białka i Czarnocha 

Piątek – Słony skarb 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Słucha wiersza Słuchanie wiersza – „Bajeczka” D. Gellner Prawidłowe odpowiedzi 

Rozwija percepcję wzrokową „Kot sprzedaje buty” – zabawa w kole wg. B. Gawrońskiej Prawidłowe wskazanie 

Wciela się w określone role „Rycerze i księżniczki” – zabawa ruchowa z el. dramy Udział  w zabawie 

Wykonuje ćwiczenia logopedyczne „Smok – cmok” – zabawy logopedyczne Udział w zabawie logopedycznej 

Maluje kredkami świecowymi „Moja ulubiona bajka” – zabawa plastyczna Wystawa obrazków 

Układa proste zdania do obrazka „Bohaterowie bajek” – zabawa słowotwórcza, ćw. narracji Ułożone zdania 

Odczytuje sylaby „Bajkowe kuleczki JO, JU” – przygotowanie do nauki czytania  Odczytane sylaby 

Bawi się na świeżym powietrzu „Tropienie” – zabawy na śniegu Udział w zabawie na śniegu 

Rozwiązuje zagadkę „O kim mówię” – rozwiązanie zagadki słuchowej  Rozwiązana zagadka 

Słucha opowiadania „Jaś i Małgosia” – prezentacja bajki Wypowiedzi o bajce 

Dodaje i odejmuje na konkretach „Ile pierników zjadły dzieci?” – zabawa matematyczna  Poprawny wynik 

Biega zgodnie z zasadami „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Dzieli wyrazy na sylaby „Far-tu-szek” – analiza i synteza słuchowa wyrazów Prawidłowy podział na sylaby 

Wypowiada się na temat leków Zabawy w kąciku lekarskim Udział w zabawie w lekarza 



Wie jak pomagać innym „Czy warto pomagać innym?” – swobodna ekspresja werbalna  Wypowiedzi na temat pomocy 

Tańczy przy muzyce „Le Bastringlo” – zabawa ruchowa przy muzyce Udział w zabawie tanecznej 

Rozpoznaje postacie  z bajki  „Czerwony kapturek” – aktywne słuchanie bajki Dopasowywanie ilustracji z bajki 

Bierze udział w zabawie ruchowej „Droga do babci” – opowieść ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się na temat doświadczeń „Koszyczek babci” – zabawa pobudzająca pracę zmysłów Wypowiedzi dzieci 

Liczy do 10 „Smakołyki z koszyczka” – zabawa matematyczna  Prawidłowy wynik przeliczania 

Zna figury geometryczne Zabawy w kącikach zabaw logicznych Udział w zabawach logicznych 

Odczytuje sylaby „Rodzinka zajączków” – przygotowanie do nauki czytania Odczytanie sylab 

Wycina nożyczkami „Czerwony Kapturek” – zabawa  techniką origami płaskie Praca z origami 

Wskazuje Europę na mapie „Polska, moja Ojczyzna” – prezentacja mapy świata, Europy Wskazanie Polski i Wisły na mapie 

Słucha legendy „Powstanie Wisły” – zapoznanie z legendą Wypowiedzi o legendzie 

Rozwija sprawność fizyczną „Rwący nurt rzeki” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Posługuje się narzędziami Zabawy w kąciku majsterkowicza  Konstrukcja z klocków 

Oznacza pogodę symbolami „Jaka dziś pogoda?” – oznaczanie pogody za pomocą symboli Prawidłowe oznaczenie pogody 

Śpiewa piosenkę „Płynie Wisła” – śpiew piosenki, ilustrowanie treści ruchem Znajomość słów piosenki 

Współpracuje z innymi dziećmi  „Kolory mapy” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi na temat  mapy 

Rozwija  wyobraźnię „Wisła” – zabawa plastyczna Własna praca plastyczna 



 

IV tydzień lutego. Temat: Gdy patrzę w niebo 

Poniedziałek – Tajemnice Kosmosu 

Wtorek – Księżyc i Gwiazdy 

Środa – Ziemia – błękitna planeta 

Czwartek - Rakieta kosmiczna 

Piątek – Mały kosmonauta 

Wnioskuje o efektach „Kryształy soli” – zabawa badawcza Wnioskowanie o efektach 

Jest twórcze „Solna mozaika barw” – zabawa plastyczna Własna praca plastyczna 

Reaguje ruchem na zmiany „Stop klatka” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna Reagowanie na zmiany w muzyce 

Wie kim była św. Kinga „Legenda o pierścieniu św. Kingi” – zapoznanie się z legendą Wypowiedzi o legendzie 

Wie co to sól i kopalnia soli „Kopalnia soli w Wieliczce” – prezentacja multimedialna  Wypowiedź na temat  kopalni soli 

Wnioskuje o zmianie dźwięków  „Kryształowa muzyka” – gra na naczyniach z wodą Udział w muzykowaniu 

Rozwija sprawność fizyczną „Wydobywanie” – zabawa ruchowa z elementem skłonu Udział w zabawie ruchowej 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Uczestniczy w zabawie integracyjnej Zabawa integracyjna „Wężyk” Udział w zabawie integracyjnej 

Wykonuje ćwiczenia do utworu Ćwiczenia wg A.M Kiniessów z wykorzystaniem grzechotek  Poprawnie wykonane ćwiczenie 



Szuka wielu rozwiązań „Co jest potrzebne?” – twórcza zabawa słowna Wiele propozycji rozwiązań 

Opowiada o treści wiersza  Słuchanie wiersza A. Korcz pt. „Kosmos”. Rozmowa Znajomość treści wiersza 

Uczestniczy w zabawie ruchowej „Podróż” – zabawa ruchowa  Uczestnictwo w ćwiczeniach 

Rozwija motorykę dłoni „Gwiazdozbiory” – ćwiczenia grafomotoryczne Uzupełniona karta pracy 

Przelicza i segreguje według wielkości „Planety” – zabawa  matematyczna  Posegregowane wg wielkości 

Tworzy nowe słowa „Język kosmitów” – zabawa ortofoniczna  Nowe wyrazy słowotwórcze 

Ćwiczy wyobraźnię „Ziemia jest jak …” – zabawa rozwijająca wyobraźnię   Wypowiedzi dzieci 

Porządkuje wydarzenia wg czasu „Plan dnia” – zabawa porządkująca pojęcia czasowe Znajomość planu dnia 

Wypowiada się o Kosmosie „Zagadki Kosmosu” – rozwiązywanie zagadek  Rozwiązane zagadki 

Przestrzega reguł zabawy „Lecimy samolotem” – zabawa ruchowa przy muzyce Reakcja na sygnał słuchowy 

Porównuje liczebność „Gwiazdy” – zabawa matematyczna Prawidłowy wynik 

Muzykuje na instrumentach „Budujemy rakietę ” – zabawa z instrumentami niemelodycznymi Udział w zabawie muzycznej 

Odczytuje sylaby „Kosmiczne sylaby” – przygotowanie do nauki czytania Prawidłowo odczytane sylaby 

Lepi wskazaną rzecz z masy solnej „Księżyc” – lepienie z masy solnej księżyca Prace dzieci 

Ogląda uważnie zdjęcia, ilustracje Oglądanie i omawianie zdjęć przedstawiających Księżyc i gwiazdy Umiejętność koncentracji  

Rozwija motorykę dłoni  „Droga kosmiczna” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Ogrywa  scenką dramową „Kosmiczne echo” – zabawa ortofoniczna Znajomość treści wiersza 



Skacze z obręczy do obręczy Zabawa ruchowa z elementem skoku „Lot z planety” Udział w ćwiczeniu ruchowym 

Rozwija sprawność fizyczną „Rakieta w kosmosie” – zabawa z elementem toczenia Prawidłowy tor toczenia 

Rozpoznaje i nazywa kulę „Kuliste przedmioty” – zabawa dydaktyczna Wskazanie kuli 

Dokonuje syntezy sylabowej Ćwiczenia słuchowe „Co ja mówię?” Dokonuje syntezy 

Odpowiada na pytania Słuchanie opowiadania I. Rup „Radek w kosmosie” Znajomość treści opowiadania 

Wskazuje na globusie dzień i noc „Dzień i noc” – przeprowadzenie doświadczenia Wypowiedzi na temat dnia i nocy 

Wie jak dbać o planetę  „Dbamy o naszą planetę” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi na temat planety 

Aktywnie słucha muzyki klasycznej „Poranek” – zabawa przy muzyce Edwarda Griega.  Udział w zabawie przy muzyce 

Rozwija percepcję wzrokową „Segregacja” – zabawa dydaktyczna Prawidłowo posegregowane przedmioty 

Rozwija sprawność manualną  „Ziemia – błękitna planeta” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Wskazuje źródło dźwięku „Skąd słychać dźwięk?” – ćwiczenie percepcji słuchowej Wskazanie źródła dźwięku 

Zapamiętuje kolejność figur  Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Co się zmieniło?” Zapamiętany układ rzeczy  

Wykonuje masaż do słów wiersza Zabawa „Kosmita” - masażyk relaksacyjny Uczestnictwo w masażyku 

Stosuje umówione znaki Ćwiczenie logopedyczne „Kosmiczna rozmowa na migi” Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Przelicza kroki Zabawa dydaktyczna „Ile razy klasnę” Prawidłowa ilość kroków 

Reguluje siłę podmuchu Ćwiczenia oddechowe „Lot w kosmos”. Udział w ćwiczeniu 

Stosuje się do reguł gry Zabawa ruchowo-naśladowcza „Lecimy rakietą” Udział w zabawie 



 

Porusza się w rytm muzyki Zabawa ruchowa w parach „Kosmiczne pojazdy” Udział w rytmicznych zabawach 

Układa pojazd z figur geometrycznych „Rakieta” – grupowa zabawa dydaktyczno – konstrukcyjna Skonstruowany pojazd z figur 

Dialoguje z dziećmi  „Mieszkańcy ziemi” – ćwiczeni mowy dialogowej Wypowiedzi dzieci 

Śpiewa hymn „Mazurek Dąbrowskiego” – wspólny śpiew  Znajomość słów hymnu 

Rozwija zdolności manualne „Rakieta” – praca plastyczno – techniczna Konstrukcje techniczne 

Określa położenie przedmiotu „Talerz i łyżka” – zabawa manipulacyjna  Prawidłowe stosowania zaimków 

Współdziała w zabawie „Kosmiczne pojazdy” – zabawa ruchowa w parach Udział w zabawie 

Rozwija sprawność manualną „Planety ” – ćwiczenia usprawniające motorykę  Karta pracy 

Odtwarza role „Gimnastyka ufoludka” – zabawa ruchowa z el. dramy Udział w zabawie dramowej 

Wypowiada się na temat Kosmosu  „Odznaka” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o Kosmosie 

Rozpoznaje figury geometryczne  „Gdzie jest moja figura?” – zabawa orientacyjno-porządkowa Rozpoznanie figur 

Integruje się z grupą „Statek kosmiczny” – zabawa z chustą animacyjną Udział w zabawie integracyjnej 

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

Rozwija precyzje ruchów  „Kosmiczny slalom” – zabawa ruchowa z elementem toczenia Prawidłowy tor toczenia 

Wnioskuje na podstawie doświadczeń  „Kosmiczny kamień” – zabawa badawcza Wypowiedzi dzieci 

Rozwija twórczość plastyczną „Mój kamień” – zabawa plastyczna  Konstrukcje techniczne 



I tydzień marca. Temat:  Bawimy się w teatr 

Poniedziałek – W krainie bajek 

Wtorek – Kurtyna w górę 

Środa – Zielony dzień z kukiełkami 

Czwartek –  Śpiewający aktor 

Piątek – Teatr bez słów 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Szanuje książki „Moje bajki?” – zorganizowanie kącika bajek Kącik bajek 

Wypowiada się o bajkach „Moja ulubiona bajka” – budowanie wypowiedzi słownych Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne  wg A i M. Knisessów Udział w gimnastyce 

Wypowiada się o ilustracjach „Jaka to bajka?” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami  Wypowiedzi na temat ilustracji 

Reaguje na polecenia „Baba Jaga” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o uczuciach „Bajkowy taniec” – zabawa arteterapeutyczna Wypowiedzi o uczuciach 

Nazywa emocje „Smutna, straszna czy wesoła” – zabawa z emocjami Nazwanie wybranych emocji 

Naśladuje różne odgłosy „Gdzie jest brzydkie kaczątko?” – zabawy ortofoniczne Udział w zabawie ortofonicznej 

Wypowiada się na temat pogody „Co się zmieniło?” – rozmowy o pogodzie  i przyrodzie. Wypowiedzi o przyrodzie 

Maluje farbami „Malowana bajka” – malowanie farbami Namalowany obrazek 



Odczytuje wybrane sylaby „Zabawa z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania       Odczytane sylaby 

Wskazuje lewą stronę ciała „Moje serce” – zabawa ruchowa Wskazanie lewej strony ciała 

Tańczy do piosenki Modlitwa tańcem „Aniołku mój Przyjacielu” Znajomość układu tanecznego 

Nazywa produkty spożywcze Zabawy w kąciku kuchennym – przygotowanie obiadu  Wypowiedzi na temat produktów 

Wypowiada się o baśni „Czerwony kapturek” – słuchanie baśni Wypowiedzi na temat baśni 

Określa położenie na kratce „Kurtyna w górę” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe wskazanie miejsca  

Rozwija twórczość plastyczną  „Czerwony kapturek” – malowanie palcami wg metody R.F. Show Obraz namalowany palcami 

Odtwarza role „W teatrze pantomimy" – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie ruchowej 

Nazywa wybrane ptaki „Kto śpiewa?” – zabawy słuchowe, nazywanie ptaków Znajomość nazw ptaków 

Układa sekwencje „Kukiełki” – zabawa słuchowo – ruchowa, układanie sekwencji Ułożona sekwencja 

Odczytuje sylaby „Stara szafa” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Rysuje po śladzie „Poprawki w scenariuszu” – zabawy grafomotoryczne Karta pracy 

Wymienia pory roku i dni tygodnia „Nasze dziś” – utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia Znajomość dni tygodnia 

Gra na patyczkach „Szybko- wolno” – zabawa słuchowo – ruchowa, gra na patyczkach Udział w muzykowaniu 

Wypowiada się na temat opowieści Słuchanie opowiadania „Bóg w gościnie u Abrahama” Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się o legendzie „Zielony smok wawelski” – słuchanie legendy Wypowiedzi o legendzie 

Zna swoje dane osobowe „Jaki to kolor?” – zabawa  badawcza, malowanie dłońmi Sformułowane wnioski 



Utrzymuje równowagę „Żabi wzorek” – układanie rytmów wg podanego wzoru Prawidłowo ułożony rytm 

Śpiewa i tańczy „W teatrze lalek” – zabawa ruchowa, utrwalenie danych osobowych Znajomość danych osobowych 

Zapamiętuje ułożenie przedmiotów „Wyboista droga” – zabawa równoważna Utrzymanie równowagi 

Dokonuje prostych pomiarów „Teatralna karuzela” – zabawa taneczna ze śpiewem Znajomość słów piosenki 

Lepi figurki z plasteliny „Marionetki bez bucików” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Prawidłowe wskazanie przedmiotów 

Rozpoznaje monety „Nasza scena” – mierzenie długości za pomocą włóczki Wynik pomiaru 

Porównuje liczebność zbiorów „Lalki teatralne” – zabawa dydaktyczna, lepienie z plasteliny Figurki z plasteliny 

Odczytuje symbole „Sklepik teatralny” – zabawa z monetami Udział w zabawie 

Naśladuje sekwencję mimiczną „Rekwizyty geometryczne” – tworzenie zbiorów i porównywanie  Prawidłowe porównanie 

Rozwija twórczość artystyczną „Kalambury” – zabawa ruchowa, odczytywanie symboli Odczytane symbole 

Naśladuje sekwencję mimiczną „Smutasek, śmieszek” – naśladowanie  sekwencji mimiki i gestów Prawidłowo ułożona sekwencja 

Rozwija twórczość artystyczną „Pantomima z kołem” – twórcze zabawy z kołem Udział w zabawie 

Zna figury geometryczne „Malarz” – zabawa ruchowa, utrwalenie figur geometrycznych Znajomość figur geometrycznych 

Tworzy własna pacynkę „Moja pacynka” – zabawa plastyczno – techniczna Wstawa prac 

Przelicza, tańczy i śpiewa „Magiczna liczba 7” – zabawa integracyjna KLANZA Udział w zabawie integracyjnej 

Dzieli się wiedzą o teatrze Quiz teatralny – rozwiązywanie zagadek o teatrze Rozwiązana zagadka 

Nazywa części ciała „Tacy sami” – nazywanie części ciała Nazwanie części ciała 



II  tydzień  marca. Temat:  Wiosna zagląda nam w okna 

Poniedziałek – Wiosna w błękitnej sukience 

Wtorek – Wiosenne porządki 

Środa – Małe, maleńkie ziarenko 

Czwartek – Przyfrunęła wiosna 

Piątek – W naszym ogródeczku 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy konstrukcyjne z użyciem różnych klocków Konstrukcje z klocków 

Reaguje ruchem na sygnał „Trójkąty i koła” – zabawy orientacyjno – porządkowe Reakcja na sygnał 

Rozwija sprawność fizyczną Zestaw ćwiczeń porannych wg Kniessów Udział w gimnastyce 

Zna zasady przyjmowania lekarstw Zabawa tematyczna „U lekarza i w aptece” Wypowiedzi na temat leczenia 

Śpiewa piosenkę „Wiosna w błękitnej sukience” – słuchanie i nauka piosenki Znajomość piosenki 

Wypowiada się na temat wiosny „Jakie są oznaki wiosny?” –  wypowiedzi dzieci  Wypowiedzi dzieci o wiośnie 

Dopasowuje elementy wg tematu „Co pasuje do wiosny” – zagadki wzrokowe Dopasowane ilustracje 

Pląsa z chustą do piosenki Zabawa taneczna z chustami do  piosenki Umiejętność pląsu do muzyki 

Układa rytmy wg wzoru Układanie i kontynuacja  rytmów wg wzoru Ułożone rytmy 

Potrafi odszukać ukryte przedmioty „Gdzie się chowa wiosna” – zabawa badawcza Odnalezione elementy 



Tworzy portret wiosny  „Portret wiosny” – praca plastyczna w grupach Prace dzieci 

Bierze udział w zabawach ruchowych Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Udział w zabawach ruchowych 

Odczytuje sylaby „Zabawa z żabkami” – przygotowanie do nauki czytania   Odczytane sylaby 

Wie gdzie jest więcej, a gdzie mniej „Ile okien do umycia?” – zabawy matematyczne Prawidłowy wynik przeliczania 

Obrazuje porządkowanie  „Jak ja sprzątam” – zabawa z elementami dramy Udział w zabawie dramowej 

Rozwija sprawność manualną „Skowronek – wiosenny dzwonek” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Tworzy zbiory „Do domu czy na zewnątrz?” – tworzenie zbiorów, klasyfikacja Utworzone zbiory 

Potrafi określić miejsce przydatności  „Porządeczki” – zabawa dydaktyczna. Wypowiedzi dzieci o sprzętach 

Rozpoznaje przedmioty do sprzątania  „Zagadki z dziurką” – zagadki wzrokowe Rozpoznane przedmioty 

Integruje się z grupą Zabawy integracyjne z chustą animacyjną Utworzone zbiory 

Przykręcane śruby Zabawa w kąciku technicznym – przykręcanie śrub 

 

Wypowiedzi dzieci 

Wykonuje ćwiczenia logopedyczne „Misio robi porządki” – zabawa logopedyczna Poprawnie wykonane ćwiczenia  

Odgaduje zagadki „Jaka dziś pogoda” – zabawa dydaktyczna z symbolami Rozwiązane zagadki 

Nazywa emocje i uczucia „Wiosenne nastroje” – zabawa z kostką emocji 

 

Wypowiedzi na temat uczuć 

Obrazuje piosenkę ruchem  „Nasionko” - Zabawa ruchowo – naśladowcza do piosenki Znajomość ruchów do piosenki 

Naśladuje sekwencję uderzeń „Wiosenny muzykant” – naśladowanie sekwencji uderzeń Prawidłowa sekwencja 



Wypowiada się o ogrodnictwie „Kto pracuje w ogrodzie?” – rozmowa na temat zawodów Znajomość zawodów 

Opowiada o tulipanach „O żółtym tulipanie” – opowiadanie ilustrowane obrazkami Wypowiedzi dzieci 

Współpracuje z rówieśnikami „Słońce goni deszcz” – zabawa ruchowa w parach Udział w zabawie ruchowej 

Wykonuje pracę plastyczną „Kulki wodne” – obserwacja działania wody Znajomość właściwości wody 

Rozwija sprawność manualna  „Tulipan” – praca plastyczna – zwijanie kulek bibuły Prace dzieci 

Jest samodzielne w samoobsłudze „Jestem samodzielny” – ćwiczenia samoobsługowe Samodzielność samoobsługi 

Wyraźnie wypowiada samogłoski „A, O, U” – zabawy artykulacyjne Udział w ćwiczeniu 

Zna układy taneczne Zabawy taneczne „Rusałka”, „Wiewióreczka” Udział w zabawach tanecznych 

Nazywa dni tygodnia „Nasze dziś” – utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia.  Znajomość dni tygodnia 

Potrafi dopasować elementy  „Jajka” – zabawa dydaktyczna kształtująca analizę wzrokową Dopasowane elementy 

Układa według wzoru  „Bocian” – konstruowanie bociana z podanych elementów Prace dzieci 

Słucha w skupieniu opowiadań  „Czytankowo” – słuchanie opowiadań B. Ferrero  Umiejętność słuchania w skupieniu 

Potrafi opisać przedmioty  „W ogrodzie” – praca z ilustracją, opisywanie przedmiotów  Wypowiedzi dzieci 

Układa historyjkę obrazkową „Prace w ogrodzie” – układanie historyjki obrazkowej Ułożona historyjka 

Bierze udział z zabawie ruchowej „Ziarenko do dołka” – zabawa ruchowa  Umiejętność reagowania na sygnał 

Zna różne rodzaje ziaren „Czy to jest ziarenko?” – pokaz różnych ziaren, rozmowa Wypowiedzi o ziarnach 

Tworzy zbiory, klasyfikuje „Porządki na grządkach” – tworzenie zbiorów  Utworzone zbiory 



 

II tydzień marca. Temat: Pracowici jak św. Józef 

Poniedziałek – W zakładzie stolarskim 

Wtorek – Pomogę Tatusiowi 

Środa – Św. Józef – nasz patron  

Czwartek – Co się kryje w garażu? 

Piątek – Wielkie konstrukcje 

Wykonuje prace porządkowe „Ogródek na parapecie” – sadzenie ziarenek trawy  Sadzonki wykonane przez dzieci 

Wyszukuje różnice między obrazkami  „Wiosenny detektyw” – szukanie różnic pomiędzy obrazkami Wskazane różnice 



Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne  Ewaluacja 

Integruje się z grupą „Zawiążemy koło” – zabawa integracyjna Udział w integracji 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne wg Weroniki Sherborne Udział w gimnastyce 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy w kąciku klocków i kąciku majsterkowicza  Konstrukcje z klocków 

Wypowiada się na temat taty „Jaki jest mój tata?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi na temat taty 

Wie czym zajmuje się stolarz „W zakładzie stolarskim” – opowiadanie na podstawie ilustracji Wypowiedzi o ilustracji 

Wymienia narzędzia stolarskie „Sprawny stolarz” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o opowiadaniu „Ole stolarz i klocki lego” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Rozwija sprawność manualną „Mój zakład stolarski” – zabawy techniczne Udział w zabawie technicznej 

Czyta sylaby „Deseczki CA” – przygotowanie do nauki czytania    Odczytane sylaby 

Podaje ilość usłyszanych dźwięków „Ile klocków?” – zabawa słuchowa, porównywanie liczebności Prawidłowy wynik porównania 

Rozpoznaje wysokość dźwięku „Wysoko, nisko” – ćwiczenia reagowania na dźwięki  Rozróżnienie dźwięków 

Buduje dłuższe wypowiedzi „Kim chciałbym zostać?” – budowanie twórczych wypowiedzi Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się na temat św. Józefa Słuchanie piosenki K. Kozubek „Uśmiech św. Józefa” Charakterystyka św. Józefa 

Wie jak należy dbać o zdrowie Zabawy w kąciku lekarskim Wypowiedzi na temat zdrowia 

Współdziała w zabawie Zabawa ruchowo – naśladowcza „Razem z tatą” Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija ekspresję twórczą „Mój tata” – praca plastyczna technika collage  Wystawa prac 

Opowiada o wierszu Słuchanie wiersza E. Waśniowskiej „Mój tatuś”. Rozmowa. Wypowiedzi na temat wiersza 



Nazywa części ciała „Komendy” – dyktando ruchowe, utrwalenie schematu ciała Prawidłowo wykonane polecenie 

Rozwija motorykę dłoni „Zygzaki – cudaki” – twórcze zabawy plastyczno – graficzne Karta pracy 

Muzykuje przy piosence „Weź mnie na ręce” – słuchanie i muzykowanie przy piosence  Udział w muzykowaniu 

Wymienia dni tygodnia „Poniedziałek, wtorek” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Porównuje ilość „Stań po stronie” – zabawa ruchowa, porównywanie ilości Wynik porównania ilośći 

Wymienia zdrowe produkty Zabawa w kąciku kuchennym pt. „W domku w Nazarecie”.  Udział w zabawie  

Podaje fakty z życia św. Józefa Słuchanie wiersza  E. Skarżyńskiej  „Lilie św. Józefa”. Rozmowa. Wypowiedzi o św. Józefie 

Układa historyjkę obrazkową „Życie świętego Józefa” – układanie historii obrazkowej Ułożona historyjka obrazkowa 

Odtwarza role „Podróże św. Józefa” – zabawa parateatralna Udział w zabawie 

Maluje pastelami „Obrazy ze św. Józefie” – malowanie pastelami Namalowany obrazek 

Szybko reaguje na sygnał „Ucieczka do Egiptu” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna Udział w zabawie 

Dokonuje prostych pomiarów „W warsztacie  św. Józefa” – mierzenie długości przedmiotów  Wynik pomiaru 

Oznacza pogodę symbolami „Kalendarz pogody”– oznaczanie symbolami pogody Symbole pogodowe 

Wskazuje oznaki wiosny Spacer wiosenny. Szukanie pierwszych oznak wiosny Wskazanie zwiastunów wiosny 

Wypowiada się na temat opowiadania Słuchanie opowiadania „Rower Piotrusia” Wypowiedzi o opowiadaniu 

Rozwija sprawność fizyczną „Rowery” – zabawa z elementem biegu Udział w zabawie ruchowej 

Wie d czego służą narzędzia stolarskie „Do czego to służy?” – pokaz narzędzi Wypowiedzi o narzędziach 



 

Temat III tydzień marca: Na drogach  Jerozolimy  

Poniedziałek – Jezus-Syn Boży 

Wtorek – Jezus w drodze do Jerozolimy 

Środa – Jerozolima miasto Boga 

Czwartek -Jezus wjeżdża do Jerozolimy 

Piątek – Jezus nas kocha 

 

Rozwija twórczość techniczną „Skrzynka z narzędziami” – praca plastyczno – techniczna Udział w zabawie 

Przelicza i rozpoznaje liczbę kropek „Rzucamy kostką” – zabawa ruchowa z elementem przeliczania Wynik przeliczania 

Podaje nazwy budynków „Wieża, brama, dom” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Opowiada o konstrukcji mostu „Mosty” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o ilustracjach 

Wznosi stabilne konstrukcje „Kładka dla pieszych” – zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne  Stabilna konstrukcja 

Odtwarza rytm „Przybijamy gwoździe” – zabawa rytmiczna Odtworzony rytm 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Jest samodzielne w samoobsłudze Ćwiczenia samoobsługowe przy stole i w toalecie Samodzielność w samoobsłudze 

Klasyfikuje przedmioty „Kącik Jerozolimski” – klasyfikacja i zabawa dydaktyczna Przygotowany kącik 



Wie jak zasadzić rzeżuchę „Co tak pachnie?” – zabawy badawcze z rzeżuchą Zasadzona rzeżucha 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne  z woreczkami wg K. Wlaźnik Udział w gimnastyce 

Modli się rozważając stacje Rozważanie Stacji Drogi krzyżowej Udział w  modlitwie 

Wie jakie produkty są zdrowe Zabawy w kąciku kuchennym Znajomość zdrowych produktów 

Odgaduje melodie „Jaka to melodia?” – zagadki słuchowe, śpiewanie piosenek Znajomość słów piosenki 

Wypowiada się na temat rzeźb „Jezus Frasobliwy” – oglądanie fotografii rzeźb i obrazów Wypowiedzi o obrazach 

Integruje się z grupą „Zapłakana pogoda” – zabawa integracyjna Udział w zabawie integracyjnej 

Czyta sylaby „Zabawa z kropelkami” – przygotowanie do nauki czytania. Odczytane sylaby 

Aktywnie słucha muzyki klasycznej „Taniec z chustami” – słuchanie muzyki klasycznej Udział w tańcu 

Wycina i maluje farbami „Mój Jezus frasobliwy” – malowanie farbami, wycinanie Obrazek wykonany przez dziecko 

Wypowiada się o niedzieli palmowej „Niedziela Palmowa” – wypowiedzi na podstawie ilustracji Wypowiedzi o Niedzieli Palmowej 

Wypowiada się na temat uczuć „Uśmiechy i dobre słowa” – zabawa integracyjna Wypowiedzi o uczuciach 

Zna zaimki określające miejsce „Powitanie z dywanem” – utrwalenie schematu ciała Prawidłowe wskazanie części ciała 

Zna kolory „Fioletowy Wielki Post” – zabawa ruchowa, utrwalenie kolorów Znajomość kolorów 

Wskazuje miejsce na mapie „Mapa Palestyny” – zabawa dydaktyczna Wskazane miejsce 

Odtwarza role „Wędrówki” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Śpiewa piosenki „Wędrujemy z muzyką” – zabawa muzyczna, śpiewanie piosenek Znajomość słów piosenki 



Rozwija percepcję słuchową „Palestyńskie rytmy” – ćwiczenia percepcji słuchowej Udział w zabawie słuchowej 

Wypowiedzi na temat Jerozolimy „Jerozolima w dawnych czasach” – oglądanie ilustracji Wypowiedzi o ilustracjach 

Wyszukuje różnice między obrazkami „Fałszywa mapa” – wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami Znalezione różnice 

Tańczy do muzyki „Samba motor” – zabawa ruchowa do utwory KLANZA Udział w zabawie ruchowej 

Przelicza i przestrzega reguł zabawy „Kolorowa wędrówka” – zabawa matematyczna z chustą Udział w zabawie matematycznej 

Wymienia niektóre zawody „Kto pracuje?” – zabawa dramowa, utrwalenie zawodów Znajomość zawodów 

Wymienia elementy architektury „Jerozolima – panorama” – wypowiedzi na temat architektury Wypowiedzi o architekturze 

Nazywa maszyny budowlane „Jak dziś budujemy?– nazywanie maszyn budowlanych Znajomość nazw maszyn 

budowlanych 

Obrazuje piosenkę ruchem „Jerozolima – smutne miasto” – obrazowanie piosenki ruchem. Udział w zabawie 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Rysuję krzyż” Znajomość melodii piosenki 

Wymienia figury geometryczne „Pląs z figurami” – zabawa ruchowa, utrwalenie figur geom. Znajomość figur geometrycznych 

Zna swoje dane osobowe „Moje miasto” – utrwalenie danych osobowych Znajomośc danych osobowych 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Architekt” – ćwiczenia grafomotoryczne w kartach pracy Karty pracy 

Rozpoznaje odgłosy „Odgłosy zwierząt” – zagadki słuchowe Rozwiązane zagadki 

Wypowiada się na temat opowiadania „Opowiadanie osiołka” – słuchanie opowiadania Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się na temat Wieczernika „Ostatnia wieczerza” – zabawa dydaktyczna z elementem dramy Udział w zabawie 



 

IV tydzień marca. Temat: Radosna Wielkanoc 

Wtorek – Wielkanocna radość 

Środa – Śmigus – dyngus na wesoło 

Czwartek – Wesołe zajączki  

Piątek – Cały świat cieszy się! 

 

Dodaje i odejmuje na konkretach „Ilu Apostołów?” – dodawanie i odejmowanie na konkretach Wynik dodawania i odejmowania 

Maluje farbami „Trzecia godzina dnia” – malowanie farbami Namalowany obrazek 

Potrafi nakryć do stołu „Nakrywam do stołu” – zabawa porządkowa Nakrycie stołu 

Podaje kolejność zdarzeń „Wielki Tydzień” – porządkowanie kolejności zdarzeń Prawidłowa kolejność zdarzeń 

Oznacza pogodę symbolami „Jaka dziś pogoda?” – oznaczanie pogody symbolami Prawidłowe symbole pogodowe 

Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne „Rybka” – ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny Udział w zabawach artykulacyjnych 

Wypowiada się na temat wiersza Wysłuchanie wiersza „Kocham” J. Snopek – Stefaniak. Rozmowa Wypowiedzi na temat wiersza 

Klasyfikuje, stosuje pojęcia ogólne „Pomagam w zakupach” – ćwiczenia stosowania pojęć ogólnych Prawidłowa klasyfikacja 

Wydziera z papieru „Serduszko dla Pana Jezusa" – wydzieranie z papieru Wydzieranka z papieru 

Uzupełnia sekwencje „Zagubiony koralik – uzupełnianie sekwencji Uzupełniona sekwencja 

 



Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Klasyfikuje przedmioty „Wielkanocny kącik” – klasyfikowanie i dekorowanie kącika Prawidłowa klasyfikacja 

Tworzy rymy do słów „Rymy wielkanocne” – zabawa słowna Ułożone rymy 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne „Ogrodnik” Udział w gimnastyce 

Rozwija ekspresje ruchową Improwizacje taneczne do „Oto jest dzień” Udział w tańcu 

Opowiada o Zmartwychwstaniu „Dobra Nowina” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi na temat ilustracji 

Reaguje ruchem na tempo muzyki „Aniołowie i żołnierze” – reagowanie na tempo muzyki Udział w zabawie rytmicznej 

Odczytuje sylaby Wystraszeni żołnierze” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Muzykuje na instrumentach „Wielkanocne granie” – zabawa muzyczna z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Liczy w zakresie 10 „Dodać-odjąć” – liczenie w zakresie 10 Wynik liczenia 

Naśladuje odgłosy „Wielkanocny stół” – zabawa ruchowa i dźwiękonaśladowcza Udział w zabawie ruchowej 

Opowiada o pogodzie „Jak jest pogoda za oknem?” – ćwiczenia słownikowe Wypowiedzi na temat pogody 

Konstruuje budowle „Pusty grób” – zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne Stabilne konstrukcje 

Rozwija sprawność manualną „Kolorowe pisanki” – praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Obrazuje piosenkę ruchem „Cieszę się!” – nauka piosenki z pokazywaniem Znajomość słów piosenki 

Wyciąga wnioski z obserwacji „Jak mówi woda?” – zabawy badawcze Wypowiedzi na temat wody 

Kreśli szlaczki Ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie wzorów Karty pracy 



Wypowiada się o zdrowiu Zabawa swoboda w kąciku lekarskim Wypowiedzi na temat leczenia 

Słucha opowiadania Wysłuchanie opowiadania „Kurczak i Śmigus – dyngus” Wypowiedzi na temat Wielkanocy 

Opowiada ilustracje „Lany poniedziałek” – zabawa dydaktyczna z ilustracją Wypowiedzi na temat ilustracji 

Dokonuje prostych pomiarów „Mokre zabawy” – zabawa badawcza, mierzenie objętości Wynik pomiaru objętości 

Opisuje wygląd Kogo zmoczymy?” – opisywanie wyglądu, budowanie zdań Charakterystyka wyglądu 

Rozwija zdolności manualne „Kaczuszka w stawie” – zabawa plastyczna Wykonany obrazek 

Wymienia znaki drogowe Spacer – przypomnienie znaków drogowych Znajomość znaków drogowych 

Rozwija wyobraźnię twórczą Kropki” – rozwijanie twórczości plastycznej Wykonany wzór 

Wypowiada się o emocjach „Czy wszyscy się cieszą?” – twórcze wypowiedzi o emocjach Wypowiedzi o emocjach 

Odgaduje melodie piosenek „Jaka to piosenka?” – ćwiczenia słuchowe Wskazana piosenka 

Odczytuje sylaby „Małe zajączki” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Określa położenie przedmiotów „Szukamy zajączka” – utrwalenie położenia przedmiotu Znajomość zaimków miejsca 

Liczy na konkretach „Ile zajęcy?” – zabawa ruchowa z elementem liczenia Wynik liczenia 

Porównuje liczebność „Zgaduję i szacuję” – zabawa matematyczna Wynik szacowania 

Maluje pastelami „Co mnie cieszy? – malowanie pastelami olejnymi Obrazek z pasteli olejnych 

Jest samodzielne w samoobsłudze „Jestem samodzielny” – ćwiczenia samoobsługowe Samodzielność samoobsługi 

Rozkłada zastawę stołową „Talerz i łyżka” – zabawa manipulacyjna Nakrycie do stołu 



 

I tydzień kwietnia. Temat: W dawnych czasach 

Poniedziałek – Dinozaur czy smok? 

Wtorek – Bajkowe smoki 

Środa – Jaskiniowcy i ludzie zadomowieni 

Czwartek – Na królewskim dworze 

Piątek – Wspomnienia prababci 

 

Łączy elementy w całość „Zajączek w lesie” – zabawy modelarskie i techniczne Wystawa prac technicznych 

Przelicza elementy „Pisklęta do gniazd” – ruchowa z przeliczaniem Wynik przeliczania 

Przestrzega reguł zabawy „Baranki na łące” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się na temat obrazów „Dobry Pasterz” – oglądanie obrazów, rozmowy Wypowiedzi o obrazach 

Słucha opowiadania Rozmowa na temat opowiadania „ Baranek Czarnulek” Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się o zwyczajach „Wielkanocne zwyczaje” – rozmowa na podstawie rekwizytów Wypowiedzi o rekwizytach 

Śpiewa i tańczy „Puk, puk, oto ja” – zabawa taneczna do piosenki M. Anioł Znajomość gestów do tańca 

Rozwija zdolności manualne „Baranek” – praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Wznosi konstrukcje z klocków Układanie kloców logicznych wznoszenie konstrukcji Dopasowane kształty 

Zapamiętuje sekwencje wydarzeń „Wcześniej, potem” – zapamiętanie sekwencji wydarzeń Ułożona sekwencja 



Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Wie co nazywamy prehistorią „Prehistoryczny kącik” – rozmowa i dekorowanie kącika Kącik prehistoryczny 

Przestrzega reguł zabawy „Kolorowe dinozaury” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija motorykę małą „Chateńka” – zabawa paluszkowe Udział w zabawie paluszkowej 

Rozwija sprawność fizyczną Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne metoda R. Labana Udział w gimnastyce 

Składa proste origami „Dinozaury” – zabawa z płaskim origami Praca z płaskiego origami 

Lepi figurki z ciastoliny Zabawy w piasku kinetycznym lub w ciastolinie Figurki z ciastoliny 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy konstrukcyjne klockami magnetycznymi Wzniesione konstrukcje 

Wie czym są skamieliny „Skamieliny” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o samielinach 

Czyta krótkie wyrazy „Archeolog” – analiza i synteza sylabowa, czytanie wyrazów Prawidłowa analiza sylabowa 

Posługuje się zaimkami miejsca „Skamielina” – utrwalenie określania miejsca w przestrzeni Wskazanie miejsca w sali 

Obrazuje piosenkę ruchem „Dinozaurem zostać chciałem” – obrazowanie piosenki ruchem Znajomość słów piosenki 

Wypowiada się o opowiadaniu „Tajemnicze zniknięcie” – słuchanie opowiadania Wypowiedzi o opowiadaniu 

Zna nazwy dinozaurów „Jakie znamy dinozaury?” – zabawa ortofoniczna, analiza sylabowa Udział w zabawie z odgłosami 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki: „Oto jest dzień” Znajomość melodii piosenki 

Rozwija sprawność grafomotoryczą „Mój Dinuś” – ćwiczenia grafomotoryczne w kartach pracy Karty pracy 

Liczy w zakresie 10 „Gady wyklute z jaja” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 



Odczytuje znaki drogowe Spacer po okolicy – utrwalenie znaków drogowych Znajomość znaków drogowych 

Wypowiada się na temat przeszłości Oglądanie krótkiego fragmentu filmu „Epoka lodowcowa” Wypowiedzi o filmie 

Dostrzega różnice „Mamut i słoń” – wyszukiwanie różnic Znalezione różnice 

Współpracuje w zespole „Małe i duże mamuty” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Obrazuje piosenkę ruchem „Budujemy dom” – zabawa ruchowa do piosenki Odpowiednie gesty do piosenki 

Układa puzzle „Domowe puzzle” – układanie puzzli, praca plastyczna Ułożone puzzle 

Przelicza elementy „Układamy zagrody” – zabawa matematyczna Ułożone zagrody 

Wie co to jest mamut Jak zostać mamutem?” – słuchanie opowiadania, rozmowa. Wypowiedzi o opowiadaniu 

Opowiada legendę „Smocza legenda” – samodzielne opowiadanie legendy Znajomość legendy 

Reaguje na polecenia Zabawa orientacyjno-porządkowa: „Smok” Udział w zabawie 

Wypowiada się o wierszu Wysłuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna – „Mój sąsiad” Wypowiedzi o wierszu 

Współdziała w zespole „Szybkie smoki” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji Udział w zabawie  

Wskazuje na postać wg opisu „Zgadnij jaki to smok?” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe wskazanie smoka 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Smoki” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Tańczy krakowiaka „Krakowiak” – utrwalenie kroków tańca krakowskiego Znajomość kroków krakowiaka 

Opowiada o ilustracjach „Smoki dziś” – budowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji Wypowiedzi o ilustracjach 

Nazywa postaci na zamku „Na zamku” – budowanie dłuższych wypowiedzi Wypowiedzi o zamkach 



 

II tydzień kwietnia. Temat : Moje talenty i marzenia 

Wie kim byli rycerze „Marsz rycerzy” – zabawa ruchowa Wypowiedzi o rycerzach 

Liczy i wie co to północ „Wybiła północ” – zabawa ruchowa z elementami liczenia Wynik liczenia 

Tańczy w parach „Menuet” – słuchanie muzyki klasycznej, taniec w parach Znajomość układu tanecznego 

Rozwija sprawność manualną „Królewski krawiec” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Śpiewa piosenki „Jaka to melodia” – zagadki słuchowe, śpiewanie piosenek  Odgadnięta melodia 

Bierze udział w dramie „Zamkowe zawody” – zabawa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Klasyfikuje elementy „Na jarmarku” – zabawy matematyczne i klasyfikacyjne Prawidłowa klasyfikacja 

Rozpoznaje dany dźwięk „Polowanie” – zabawa  ruchowa, rozpoznawanie dźwięku Rozpoznany dźwięk 

Wymienia części garderoby „Dawne stroje” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o strojach 

Układa kompozycje z figur „Geometryczne królestwa” – układanie kompozycji z figur Kompozycja z figur 

Nakrywa do stołu „Zastawa stołowa” – zabawa dydaktyczna, nakrywanie do stołu Nakrycie stołu 

Wskazuje kierunki i części ciała „Podłoga w izbie” – zabawa ruchowa, utrwalenie schematu ciała Użycie zaimków miejsca 

Wypowiada się o sztuce „Polska wieś w obrazach” – oglądanie dzieł sztuki i rozmowa Wypowiedzi o wsi dawniej 

Wie jak wygląda strój regionalny „Nasze regionalne stroje” – malowanie farbami wg wzoru Obrazek namalowany wg wzoru 

Wymienia dni tygodnia Spacer po okolicy – utrwalenie pór roku i dni tygodnia Znajomość dni tygodnia 



Poniedziałek - każdy z nas jest ważny 

Wtorek - Talent 

Środa – każdy z nas ma talent 

Czwartek - Wyspa moich marzeń. 

Piątek – Każdy może marzyć 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Śpiewa piosenkę „Powitanka” – zabawa integracyjna ze śpiewem Integracja grupy 

Klasyfikuje elementy „Kącik talentów” – klasyfikowanie materiału Prawidłowa klasyfikacja 

Wskazuje części ciała „To ja” – zabawa ruchowa, utrwalenie schematu ciała Znajomość części ciała 

Rozwija sprawność ruchową Zestaw ćwiczeń porannych wg Wlaźnik Udział w gimnastyce 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Pan jest Pasterzem moim” Znajomość tekstu piosenki 

Wymienia swoje talenty „Listy z talentami” – słuchanie listów, rozmowa z dziećmi Wypowiedzi o talentach 

Wie, że jest jedyne i kochane „Niepowtarzalny czyli jedyny” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się na temat bajki „O pszczółce” – wysłuchanie bajki A. Grodzkiej, rozmowa Wypowiedzi i bajce 

Opisuje cechy wyglądu „Co takiego masz?” – zabawa ruchowa, opisywanie cech Umiejętność opisu cech 

Przestrzega reguł zabawy Zabawa ruchowa „Pszczółki do ula” Udział w zabawie ruchowej 

Maluje swój autoportret „To ja” – malowanie autoportretów z użyciem lusterek Namalowany autoportret 



Wymienia nazwy drzew i krzewów Spacer – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie Wypowiedzi o przyrodzie 

Układa puzzle „Wesołe pszczółki” – układanie puzzli, przeliczanie Ułożone puzzle 

Zna plan dnia „Plan dnia” – zabawa porządkująca pojęcia czasowe Znajomość planu dnia 

Wypowiada się na temat wiersza „Rok na karuzeli”– słuchanie fragmentu wiersza M. Majewskiego Wypowiedzi o wierszu 

Wymienia dni tygodnia „Cały tydzień” – zabawa ruchowo-rytmiczna Znajomość dni tygodnia 

Gra role „Co mam w dłoni?” – zabawa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Opowiada o legendzie Słuchanie opowiadań i legend, rozmowy Wypowiedzi o legendzie 

Modli się do Anioła Stróża Modlitwa do Anioła Stróża. „Przyjaciela mam i już” B. Kołodziej Znajomość modlitwy 

Wypowiada się o wierszu Wysłuchanie wiersza pt. „Talent” R. Rudnickiej Wypowiedzi o wierszu 

Wymienia zawody „Zgadnij co pokazuję” – rozwiązywanie zagadek o zawodach Znajomość wybranych zawodów 

Odczytuje wybrane sylaby „Serduszkowe sylaby” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Rozwija percepcję dotykową „Ukryty skarb” – zabawa sensoryczna Odgadnięte nazwy przedmiotów 

Wycina i przykleja „Serce na dłoni” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Zna kilku sławnych ludzi „Sławni ludzie” – oglądanie pokazu slajdów, rozmowa Wypowiedzi dzieci 

Tańczy układ taneczny „La Bastringlo” – nauka tańca integracyjnego wg KLANZY Znajomość układu tanecznego 

Jest samodzielne w samoobsłudze „Jestem samodzielny” – ćwiczenia samoobsługowe Samodzielność samoobsługi 

Rozwija narządy mowy „Gimnastyka języka” – zabawy logopedyczne Udział w ćwiczeniach 



Naśladuje role „Kalambury ruchowe” – zabawa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Układa mozaikę geometryczną „Mozaika geometrczna” – zabawa klockami geometrycznymi Mozaika geometryczna 

Rozpoznaje wartości monet „Kierowca autobusu” – rozpoznawanie wartości monet Odczytane wartości monet 

Rysuje szlaczki  „Zygzaczki i pętelki” – zabawy grafomotoryczne Karty pracy 

Wie czego roślina potrzebuje do życia „Wiosenny ogrodnik” – zabawy badawcze w kąciku przyrody Wnioski z obserwacji 

Tworzy rymy „Wiosenne rymowanki” – tworzenie rymów do zdań Utworzone rymy 

Buduje z klocków Zabawy konstrukcyjno-budowanie z klocków budowli Ułożone konstrukcje 

Układa puzzle, zna zawody „Jaki to zawód?” – układanie puzzli 10-elementowych Ułożone puzzle 

Odczytuje ruchy ciała „Powiedz, co widzisz” – zabawa pantomimiczna Udział w pantomimie 

Rozwiązuje zagadki obrazkowe Co to jest? – rozwiązywanie zagadek obrazkowych Rozwiązane zagadki 

Współdziała z drużyną „Sztafeta” – zabawa bieżna Udział w zabawie bieżnej 

Dodaje na zastępnikach „Ile punktów?” – zabawa matematyczna Przeliczone punkty 

Śpiewa piosenki „Jaka to melodia” – śpiewanie piosenek, rozpoznawanie melodii Odgadnięte melodie 

Rysuje i koloruje „My i nasze talenty” – rysowanie i kolorowanie kredkami Wystawa prac 

Opowiada o brzydkim kaczątku Słuchanie bajki „Brzydkie kaczątko” Wypowiedzi o bajce 

Tańczy i śpiewa „Kaczątka” – zabawa taneczna Udział w zabawie tanecznej 

Wie, że jest Polakiem i Europejczykiem „Kim jesteśmy?” – zabawa dydaktyczna z mapą Polski Wypowiedzi dzieci 



Buduje dłuższe wypowiedzi „Co nas łączy?” – twórcze zabawy słowne Wypowiedzi dzieci 

Dialoguje podczas gry Zabawy pacynkami i kukiełkami, ćwiczenia mowy dialogowej Udział w zabawie kukiełkowej 

Wypowiada się na temat fotografii „Wyspa marzeń” – oglądanie fotografii, wypowiedzi Wypowiedzi o fotografiach 

Maluje pastelami „Moja wyspa marzeń’ – malowanie suchymi pastelami Wystawa prac 

Rozwija wyobraźnię twórczą Zabawa twórcza „Znaleziska z Wyspy Marzeń” Wypowiedzi dzieci 

Zapamiętuje kolejność elementów „Na Wyspę Marzeń zabiorę” – zabawa rozwijająca pamięć Powtórzona sekwencja słów 

Odczytuje sylaby „Garnek z sylabami” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Uczestniczy w opowieści ruchowej Zabawa ruchowa „Samba Pauzen” Udział w zabawie ruchowej 

Dostrzega podobieństwa „Tacy sami” – wyszukiwanie różnic i podobieństw Wskazane różnice 

Wymienia części ciała „Wyliczanka” – recytacja, utrwalenie schematu ciała Wskazane części ciała 

Aktywnie słucha muzyki Improwizacja ruchowa przy piosence Marzenia” Udział w ekspresji ruchowej 

Uzupełnia rytmy „Ułóż tak jak ja” – odwzorowywanie i uzupełnianie rytmów Uzupełniony rytm 

Wypowiada się o emocjach „Dlaczego taka mina?” – twórcze wypowiedzi słowne o emocjach Wypowiedzi o emocjach 

Wznosi konstrukcje „Mój dom” – zabawa ruchowa z elementem budowania Zbudowana konstrukcja 

Wypowiada się o Niebie „Jak jest w Niebie?” – twórcza zabawa słowna Wypowiedzi słowne 

Wypowiada się na temat opowiadania „Podróż do Nieba” – słuchanie opowiadania s. M. Światłoń Wypowiedzi o opowiadaniu 

Naśladuje sekwencję uderzeń „Niebiański muzykant” – naśladowanie sekwencji uderzeń Odtworzona sekwencja 



 

Wypowiada się o zdjęciach „Niebo” – oglądanie pokazu slajdów, rozmowa Wypowiedzi o Niebie 

Tańczy układ taneczny „Anielski taniec” – zabawa taneczna przy piosence „Aniele” Znajomość tańca 

Rozwija zdolności manualne „Domy w Niebie” – praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Opowiada o swoich marzeniach „Nasze marzenia” – tworzenie grupowego drzewka marzeń Drzewko marzeń 

Naśladuje sekwencję mimiki „Smutasek, śmieszek” – naśladowanie sekwencji mimiki Odtworzona sekwencja 

Wypowiada się na temat wiersza Słuchanie wiersza „Czy z wiercipięty?” B. Kołodziej Wypowiedzi o wierszu 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Królestwo Boże jest wśród nas” znajomość słów piosenka 

 


