
III tydzień kwietnia. Temat: Wyprawa nad zielony staw 

Poniedziałek – Zielona zabawa nad stawem 

Wtorek – Spotkanie z panem bocianem 

Środa – Skaczą żabki raz, dwa, trzy 

Czwartek – Spotkanie ze złotą rybką 

Piątek – Czysta woda 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

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

Rozwija sprawność ruchową „Róbcie to co ja” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Ćwiczy we współpracy z kolegami Ćwiczenia poranne z wykorzystaniem metody w. Sherborne Udział w gimnastyce 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy konstrukcyjne z różnego rodzaju klocków Konstrukcje z klocków 

Wypowiada się na temat opowiadania „Zielona zabawa” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi na temat opowiadania 

Recytuje wiersz „Żabki na zabawie” – zabawa ruchowa, nauka wiersza na pamięć Znajomość słów wiersza 

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

Rozwija zdolności manualne „Mieszkańcy znad stawu” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Określa stan pogodowy Spacer, zwrócenie uwagi na aktualną pogodę Wypowiedzi na temat pogody 



Obrazuje zagadnienia pantomimą „Jestem cząstką przyrody” – zagadki pantomimiczne Udział w pantomimie 

Dokonuje analizy i syntezy sylabowej „Mo-ty-lek” – zabawa słuchowa Prawidłowa analiza sylabowa 

Rozwija sprawność językową „Żuczek” – wiersz logopedyczny Znajomość słów wierszyka 

Zachowuje równowagę „Bociany na łące” – zabawa ruchowa z elementem równowagi Umiejętność zachowania równowagi 

Współdziała w grupie „Wiosenne powitanie” – zabawa integracyjna Udział w zabawie integracyjnej 

Wypowiada się na temat wiersza „Bocian” – słuchanie wiersza W. Bełzy, oglądanie obrazu Wypowiedzi na temat wiersza 

Biega i reaguje na sygnał „Bocian i żabki” – zabawa ruchowa z elementem biegu Udział w zabawie ruchowej 

Wie, jak wygląda bocian „Bocian” – zabawa plastyczna Galeria plac plastycznych 

Przelicza, dodaje i odejmuje „Żabki i bocian” – zabawa ruchowa połączona z liczeniem Wynik liczenia 

Wypowiada się o wierszu „Tylko jeden raz” – słuchanie wiersza M. Buczkówny, rozmowa Wypowiedzi na temat wiersza 

Rozwija sprawność językową „Lokatorzy” – zabawa ruchowo – ortofoniczna Udział w zabawie ortofonicznej 

Wykonuje odznakę „Odznaka przyjaciela przyrody” – zabawa plastyczna Wykonana odznaka 

Śpiewa piosenkę „Była sobie żabka mała” – zabawa ze śpiewem Znajomość słów piosenki 

Bierze udział w zabawie ruchowej „Zaczarowany staw” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Dokonuje prostych pomiarów Zabawy konstrukcyjne – budowanie pociągów, mierzenie długości Wynik pomiaru długości 

Wypowiada się o wierszu „Ogłoszenie” – wysłuchanie wiersza t. Fiutowskiej, rozmowa Wypowiedzi o woerszu 

Podskakuje i skacze „Żabie skoki” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w zabawie ruchowej 



Przelicza, dodaje i odejmuje „Łódki na jeziorze” – zabawy matematyczne Wynik liczenia 

Wskazuje odpowiednie kierunki „Motyle” – ćwiczenie orientacji w przestrzeni Wskazanie kierunku 

Rozwija sprawność fizyczną „Kto złapie motyla” – zabawa bieżna wg k. Wlaźnik Udział w zabawie bieżnej 

Wyciąga wnioski z obserwacji „Kolorowa woda” – zabawa badawcza Wnioski o wodzie 

Dokonuje syntezy sylabowej „Policz sylaby” – ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej Wynik przeliczania sylab 

Dialoguje podczas zabawy Zabawy z wykorzystaniem pacynek, kukiełek Udział w zabawie teatralnej 

Porównuje i klasyfikuje „Co pod wodą, a co nad wodą?” – zabawa matematyczna Wynik klasyfikacji 

Rozwija twórczość plastyczną „Podwodny świat” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Współdziała w grupie „Pajęczyna” – zabawa ruchowa integracyjna Zintegrowana grupa 

Rozpoznaje dźwięki „Moje uszy słuchajcie” – ćwiczenia słuchu fonematycznego Rozpoznany dźwięk 

Mówi wyraźnie „Ekite pekite” – zabawa logopedyczna Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Rysuje po śladzie „Jednakowe rybki” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Rozwija sprawność ruchową „Słońce świeci – deszcz pada” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje odgłosy „Co słyszysz?” – zagadki słuchowe Rozpoznane dźwięki 

Wypowiada się na temat wiersza „Rozmowa z kropelką” – słuchanie wiersza Fiutowskiej, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Wie jak oczyścić wodę „Filtrowanie wody” – zabawa badawcza Wyciągnięte wnioski 

Słucha muzyki klasycznej Zabawa ruchowa do muzyki „Preludium deszczowe” F. Chopina Udział w zabawie z muzyką 



 

IV  tydzień kwietnia. Temat: Stworzenia Boże, z którymi mieszkamy 

Poniedziałek – Figlarny kotek 

Wtorek – Mój przyjaciel pies 

Środa – Zabawny chomik 

Czwartek – Kolorowe akwarium 

Piątek – Czy papuga może gadać? 

 

Buduje kreatywne wypowiedzi „Dlaczego woda czysta?” – ćwiczenie kreatywnego myślenia Wypowiedzi o wodzie 

Integruje się z grupą „Witamy uczucia” – zabawa integracyjna Udział w zabawie integracyjnej 

Rozwija percepcję sensoryczną „Co się tam ukryło” – zagadki dotykowe Rozwiązanie zagadek 

Układa sekwencję obrazków „Historyjka” – układanie obrazków wg sekwencji czasowych zdarzeń Ułożona historyjka 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą „Mały kotek sobie śpi” – zabawa integracyjna Udział w zabawie integracyjnej 

Rozwija sprawność ruchową „Kotka i kociątko” – zestaw zabaw ruchowych Udział w zabawach ruchowych 

Inscenizuje treść wiersza Inscenizowanie ruchem treści wiersza „O dwóch kotkach” Udział w inscenizacji 

Bierze udział w zabawie „Co potrafi kot?” – zabawa ruchowa Znajomość zasad zabawy 



Śpiewa piosenkę „Wlazł kotek na płotek” – śpiewanie popularnej piosenki Znajomość słów piosenki 

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

Rozwija sprawność plastyczną „Głowa kota” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Zachowuje się bezpiecznie na spacerze Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów  Bezpieczne zachowanie 

Mówi wyraźnie „Poranek kota puszka” – bajka artykulacyjna Udział w zabawie artykulacyjnej 

Rysuje po śladzie „Kotek na płotku” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Rozwija sprawność ruchową „Kotek Fifek” – opowieść ruchowa Udział w opowieści ruchowej 

Wznosi konstrukcje z klocków „Mała i duża buda” – zabawa konstrukcyjna Wzniesione konstrukcje 

Rozwija sprawność artykulacyjną „Zabawa z pieskiem” – ćwiczenia oddechowe Udział w ćwiczeniach oddechowych 

Tańczy do układu „Le basque” – zabawa taneczna wg Batii Strauss Udział w zabawie tanecznej 

Układa kompozycję z figur Układanie kompozycji z figur geometrycznych Kompozycja z figur 

Rozwiązuje zagadki „Portrecik pieska” – słuchanie wiersza, rozwiązywanie zagadek Rozwiązane zagadki 

Bawi się z krążkami „Pieski jedzą kości” – zabawa ruchowa z krążkami Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje figury geometryczne „Geometryczny piesek” – zabawa manualna Rozpoznane figury 

Reaguje na sygnał „Biegnij-wróć” – zabawa ruchowa, ćwiczenie reakcji na sygnał Reaguje na sygnał 

Wypowiada się o emocjach „Smutasek” – słuchanie fragmentu bajki edukacyjnej Wypowiedzi na temat bajki 

Podaje skojarzenia „Co kojarzy się z psem?” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie Wymienione skojarzenia 



Podaje cechy psa „Wierny jak pies” – zabawa dydaktyczna Wymienione cechy 

Bierze udział w pantomimie „Kalambury” – zabawa pantomimiczna Udział w kalamburach 

Określa kierunki „Gdzie się ukryły zwierzątka?” – ćw. percepcji wzrokowej Prawidłowe wskazanie miejsca 

Bawi się z piłkami „Figurki z piłką” – zabawa ruchowa z użyciem piłki Udział w zabawie z piłką 

Recytuje rymowankę „Ala ma…” – zabawa integracyjna z rymowanką Znajomość słów rymowanki 

Wypowiada się o chomiku „Spotkanie z chomikiem” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o chomiku 

Rozwija sprawność ruchową „Jestem chomikiem” –zabawy ruchowe na torze przeszkód Udział w ćwiczeniach 

Składa origami „Mój chomik” – praca plastyczna techniką orgiami płaskie Złożone origami 

Przestrzega zasad zabawy „Pary” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie 

Wie co jedzą zwierzęta „Przysmaki zwierząt” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o przysmakach zwierząt 

Rozwija motorykę dłoni „Chomik i piłka” – ćwiczenia grafomotoryczne Wypełnione karty pracy 

Wypowiada się na temat utworu Słuchanie utworu „Akwarium” Camille Saint – Saën Wypowiedzi o utworze 

Tańczy w grupie „Rybki w akwarium” – zabawa ruchowa przy muzyce Udział w zabawie ruchowej 

Nazywa zwierzęta w sklepie  Wycieczka do sklepu zoologicznego lub oglądanie pokazu slajdów Wypowiedzi o zwierzętach 

Bawi się według reguł zabawy „Rybak” – zabawa z chustą animacyjną Udział w zabawie z chustą 

Porównuje liczebność „Rybki akwariowe” – porównywanie liczebności Wynik porównania 

Maluje i rysuje „Kolorowe akwarium” – zabawa plastyczna Praca plastyczna 



 

I tydzień maja. Temat: Podróżujemy po Polsce  

Poniedziałek – Piękna jest nasza Ojczyzna 

Wtorek – Podróżujemy po Polsce samolotem 

Środa – Legenda o cudownym obrazie Matki Bożej Częstochowskiej 

Czwartek – Gaździna Podhala 

Piątek – Polne kwiaty w leśnej kapliczce 

 

Klasyfikuje wg określonej cechy „Segregujemy rybki” – zabawa dydaktyczna Prawidłowa klasyfikacja 

Powtarza sekwencje dźwięków „Echo” – ćwiczenie percepcji słuchowej Powtórzone dźwięki 

Wie jak dbać o zwierzęta „Wiejskie podwórko” – wdrażanie do szacunku wobec przyrody Udział w zabawie 

Odgaduje nazwy zwierząt „Domowy zwierz” – rozwiązywanie zagadek Rozwiązane zagadki 

Wypowiada się na temat opowiadania „Przyjaciele” – słuchanie opowiadania T. Stempkowicza Wypowiedzi o opowiadaniu 

Rozwija sprawność manualną „Papuga” – praca plastyczna Wykonana papierowa papuga 

Bierze udział w zabawie ruchowej „Prędko do swojego drzewa!”– zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Opowiada o minionym weekendzie „Jaki to dzień? – wypowiedzi dzieci na temat wspomnień Wypowiedzi dzieci 



Dzieli i łączy sylaby w wyraz „Dzień, miesiąc, pora roku” – analiza i synteza sylabowa Prawidłowa analiza sylabowa 

Wypowiada się o ilustracjach „Widokówki” – budowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji Wypowiedzi dzieci 

Integruje się z grupą Zabawa integracyjna „Dzień dobry” Integracja grupy 

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

Bezpiecznie posługuje się narzędziami Zabawy w kąciku majsterkowicza  Konstrukcje z klocków 

Wypowiada się na temat wiersza Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Piękna jest ". Rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Reaguje na sygnał świetlny „Podróż po Polce” – zabawa ruchowa, reagowanie na sygnały Prawidłowa reakcja 

Opowiada o miejscach w Polsce „To właśnie Polska” – opowiadanie o miejscach w Polsce Wypowiedzi dzieci 

Wskazuje miejsca na mapie „Oj ta nasza Polska !” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane symbole 

Tańczy trojaka „Tańczymy trojaka” – zabawa taneczna wg A. Majer, B. Kowalik Znajomość kroku trojaka 

Maluje akwarelami „Polskie krajobrazy” – malowanie akwarelami Obrazek z akwareli 

Wykopuje piłkę do celu Zabawy z piłką na placu przedszkolnym Celne wykopy piłką 

Odwzorowywuje rytm „Ułóż dalej” – odwzorowywanie rytmów Ułożone rymy 

Wypowiada się o legendzie Słuchanie legendy „Lech, Czech i Rus” Wypowiedzi o legendzie 

Wie jak wygląda polska flaga „Święto flagi polskiej” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Podejmuje prace porządkowe „Wiosenne prace w ogrodzie” – porządkowanie placu zabaw Porządek w ogrodzie 

Wskazuje zmianę w układzie elementów Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – „Co się zmieniło?" Wskazanie zmiany 



Wie kto kieruje różnymi pojazdami „Kierowcy, piloci, mechanicy” – zabawa ruchowa Wypowiedzi na temat kierowców 

Współdziała w zabawie Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Leci samolot" Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak dbać o zdrowie Zabawy w kąciku lekarskim – wdrażanie do zdrowego stylu  życia Wypowiedzi na temat zdrowia 

Opowiada znaczenie symboli polskich „Smok, Syrenka i pierniczek” - odczytanie wyrazów i symboli Odczytane symbole 

Przestrzega reguł zabawy „Samolotem przez Polskę” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna Udział w zabawie ruchowej 

Dodaje i odejmuje na liczmanach „Liczymy pierniczki” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Wskazuje miasta na mapie „Polskie miasta i ich symbole” – zabawa dydaktyczna z mapą Wypowiedzi dzieci 

Śpiewa piosenkę „Jestem Polakiem" – obrazowanie piosenki ruchem Znajomość melodii piosenki 

Rozwija sprawność manualną „Biało – czerwoni” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Wypowiada się o powietrzu „Gdzie jest powietrze?” – zabawa badawcza Wnioski z zabawy 

Rozwija sprawność ruchową „Słońce świeci, wiatr wieje” – zabawa ruchowo – rytmiczna Udział w zabawie 

Wypowiada się na temat pogody „Jaka dziś pogoda?” – wypowiedzi dzieci na temat pogody Wypowiedzi o pogodzie 

Wnioskuje na podstawie obserwacji „Czyste powietrze” – zabawa badawcza Wyciągnięte wnioski 

Rozpoznaje marki samochodów „Jaki to samochód?” – rozpoznawanie marek samochodów Rozpoznana marka samochodu 

Wypowiada się o legendzie „Poznańskie koziołki” – słuchanie legendy Wypowiedzi o legendzie 

Układa i nakleja puzzle „Czyj to portret?" – praca grupowa, układanie i naklejanie puzzli Naklejone puzzle 

Tańczy do piosenki „Woogie - boogie" – zabawa taneczna do piosenki Udział w zabawie tanecznej 



Kulturalnie spożywa posiłek „Stoliczku nakryj się" – wdrażanie do kultury spożywania posiłków Zachowanie przy posiłku 

Wypowiada się o jasnogórskiej ikonie „Obraz Matki Bożej” – słuchanie legendy. Rozmowa Wypowiedzi o obrazie Matki Bożej 

Obrazuje piosenkę ruchem „Święta Maryjo " – oglądanie obrazu, nauka piosenki Znajomość słów piosenki 

Wznosi konstrukcje z klocków „Budujemy klasztor na Jasnej Górze” – zabawy konstrukcyjne Wzniesione konstrukcje 

Zna legendę o Wiktorówkach Słuchanie opowiadania „Królowa Tatr” s. M. Światłoń. Rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Podejmuje zabawę taneczną „W murowanej piwnicy” – zabawa ruchowa przy piosence Udział w zabawie tanecznej 

Wymienia elementy architektury „Góralska chata” – oglądanie ilustracji, zapoznanie z architekturą Wypowiedzi o budynkach 

Wypowiada się o górskiej wyprawie „Górska wyprawa” – rysowanie mapy myśli Mapa myśli 

Muzykuje na instrumentach „Jestem Polakiem” – zabawy rytmiczne z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Układa sekwencje „Kolorowe wstążki ” – zabawa ruchowa, układanie sekwencji Ułożona sekwencja 

Nazywa części ciała „Dziecko do dziecka” – utrwalenie schematu ciała Prawidłowe wskazanie 

Zna niektóre nazwy polskich gór „Polskie góry” – analiza sylabowa, przeliczanie sylab Wynik przeliczenia sylab 

Słucha góralskiej muzyki „Na podhalańską” – improwizacje taneczne przy góralskiej muzyce Udział w aktywnym słuchaniu 

Formuje ozdoby z plasteliny „Sukienki Królowej” – zabawa modelarska Ozdoby z plasteliny 

Wie czym zajmuje się ratownik górski „Ratownik górski” – zabawa gimnastyczna ze skakankami  Wypowiedzi o ratowniku 

Maluje farbami „Gaździna Podhala” – malowanie farbami Wystawa prac 

Szanuje dobro publiczne „Czysta nasza wioska cała” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi dzieci 



 

II tydzień maja. Temat: Co to za zwierzę? 

Poniedziałek – Wesołe zoo 

Wtorek – Zagadkowe zwierzęta 

Środa – Ogród zoologiczny w naszej sali 

Czwartek – Koncert słoni 

Piątek – Kolory w świecie zwierząt 

Określa położenie na kartce  „W którym miejscu?” – określanie miejsca na kartce papieru Prawidłowe wskazanie miejsca 

Nazywa wybrane zawody „Jaki to zawód?” – zabawa logiczna, odgadywanie zawodów Rozwiązanie zagadek 

Rozwija narządy mowy Gimnastyka narządów mowy „Wędrujący języczek” Udział w zabawie logopedycznej 

Wypowiada się o wierszu Słuchanie wiersza „Anioł i Krysia” , rozmowa na podstawie ilustracji Wypowiedzi na temat wiersza 

Przelicza kwiaty „Raz, dwa, trzy kwiaty liczysz ty” – zabawa matematyczna Wynik przeliczania 

Wie kiedy kwiat się rozwija „Kwiat” – zabawa dramowa Udział w zabawie dramowej 

Opowiada o rozwoju kwiatów „Skąd się biorą kwiaty?” – układanie historyjki obrazkowej Prawidłowe ułożenie historyjki 

Nazywa gatunki polnych kwiatów „Kwiaty Matki Bożej” – zabawa taneczna z ilustracjami Udział w tańcu 

Porównuje wielkość „Każdy jest inny” – zabawa matematyczna, porównywanie wielkości Wynik porównania 

Rozpoznaje znaki drogowe Spacer – utrwalenie znaków drogowych Rozpoznanie znaków drogowych 

Maluje na mokrej kartce „Polne kwiaty” – malowanie technika mokre w mokrym Wystawa prac 

 



Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Śpiewa i tańczy Zabawa integracyjna „Dzień dobry witam was” Znajomość układu tanecznego 

Zna tryb życia lisa pustynnego „Fenek do nory” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Klasyfikuje elementy „Kącik zwierząt” – klasyfikacja zwierząt, układanie kącika Kącik zwierząt 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne wg. K. Wlaźnik  Udział w gimnastyce 

Naśladuje grę aktorską Zabawy w kąciku teatralnym – przebieranie się w chusty Udział w zabawie teatralnej 

Układa historyjkę obrazkową „Spacer po zoo” – układanie historyjki obrazkowej Prawidłowo ułożona historyjka 

Tańczy w zespole „Egzotyczna samba” – zabawa taneczna Znajomość układu tanecznego 

Czyta sylaby „Żyrafa i sylaby” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Maluje farbami i komponuje z papieru „Groźny lew” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac technicznych 

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

Wypowiada się na temat przedmiotów „Co jest w worku?” – zabawa badawcza Rozwiązane zagadki 

Celnie rzuca do celu „Celuj do obręczy” – zabawa z elementem rzutu Celność rzutu 

Wypowiada się o stworzeniu „O stworzeniu świata” – zabawa dramowa Wypowiedzi na temat stworzenia 

Zna porządek dnia „Plan dnia” – zabawa porządkująca pojęcia czasowe Prawidłowa kolejność czasowa 

Wypowiada się o opowiadaniu „Prezent dla pingwina” – słuchanie opowiadania A. Sójki Wypowiedzi na temat opowiadania 

Przeskakuje i czyta sylaby „Pingwiny i kry” – zabawa ruchowa, czytanie sylab Odczytane sylaby 



Wie jak poruszają się zwierzęta „Fruwanie, skakanie” – zabawa ruchowo – naśladowcza Prawidłowe wypowiedzi 

Aktywnie słucha muzyki klasycznej „Znajdź zwierzę” – zabawa ruchowa do muzyki klasycznej Udział w zabawie ruchowej 

Wycina i przykleja „Moje ulubione zwierzątko” – wycinanie i przyklejanie papieru Praca z wycinanki 

Śpiewa piosenkę Słuchanie i nauka piosenki „Głośne zoo” Aleksandra Bulera Wypowiedzi na temat piosenki 

Układa mozaikę geometryczną „Geometryczny zwierz” – układanie mozaiki geometrycznej Ułożona mozaika 

Wymienia miesiące „Pora roku, miesiąc, dzień” – zabawa rytmiczna Znajomość miesięcy 

Porównuje liczebność zbiorów „Domki figurki” – tworzenie zbiorów i porównywanie liczebności  Wynik porównania 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy konstrukcyjne: projektowanie ogrodu zoologicznego  Konstrukcje z klocków 

Wie jak poruszają się zwierzęta „Szybkie, wolne, pełzające i skaczące” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Integruje się z grupą „Kąciki zwierząt w zoo” – zabawa integracyjna Udział w zabawie ruchowej 

Twórczo wypowiada zdania „Noc w dżungli – twórcza zabawa słowna Twórcze wypowiedzi dzieci 

Gra na instrumentach „Odgłosy z zoo” – zabawa z instrumentami niemelodycznymi Udział w muzykowaniu 

Lepi z plasteliny „Mini zoo” – lepienie z plasteliny Figurki z plasteliny 

Porządkuje ogród Prace porządkowe na grządkach: wyrywanie chwastów Porządek w ogrodzie 

Bierze udział w pantomimie „W zoo” – zabawa pantomimiczna Udział w zabawie dramowej 

Odróżnia rękę lewą od prawej „Prawa, lewa” – ćwiczenie logorytmicze Udział w ćwizceniu 

Wie co jedzą zwierzęta „Co jedzą zwierzęta” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi na temat pożywienia 



Porównuje liczebność „Więcej, mniej, tyle samo” – zabawa matematyczna Wynik porównania 

Rozpoznaje monety „Jedziemy do cyrku” – zabawa matematyczno – ruchowa Znajomość monet 

Liczy w zakresie 10 „Zwierzęta w cyrku” – liczenie w zakresie 10 na liczmanach Wynik liczenia 

Wskazuje części ciała „Kąpiel słonia” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie schematu ciała Wskazanie części ciała 

Muzykuje i tańczy „Roztańczone zoo” – gra na instrumentach, taniec Udział w tańcu 

Utrwala melodię piosenek „Koncert słoni” – zabawa ruchowa ze śpiewem Znajomość słów piosenki 

Reaguje na wysokość dźwięku „Wysokie żyrafy i niskie krokodyle” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija twórczość plastyczną Zabawa „Czarodziejski obrazek” – twórcza zabawa plastyczna Wystawa prac 

Wycina po kole „Wesołe i śpiące węże” – wycinanie po kole Udział w ćwiczeniu z wycinania 

Wypowiada się na temat zwierząt „Atlas zwierząt” – rozmowy na temat ilustracji Wypowiedzi na temat ilustracji 

Zna kolory dwuczłonowe „Kolory w świecie zwierząt” – utrwalenie kolorów Znajomość kolorów 

Skacze i porusza się  „Skoki kangura” – zabawa z elementem skoku Udział w zabawie ruchowej 

Ukada wg ilości elementów „Od najmniejszej do największej” – porównywanie liczebności Wynik porównania 

Rozpoznaje figury geometryczne „Geometryczne zagrody” – zabawa ruchowa z gumą do skakania Ułożone figury 

Maluje pastelami olejnymi „Pasiaste i centkowane” – malowanie pastelami olejnymi Obrazek na wystawie 

Zna odgłosy zwierząt „Mowa zwierząt” – zagadki słuchowe Rozwiązane zagadki 

Wypowiada się o uczuciach „Taniec marzeń” – zabawa arteterapeutyczna Wypowiedzi dzieci 



 

III tydzień maja. Temat: Majowa łąka, majowy las 

Poniedziałek – Z lupą na majowej łące 

Wtorek – Świerszczyk nam melodie gra 

Środa – Rusałki, bielinki, cytrynki 

Czwartek – Tropy w majowym lesie 

Piątek – Dzień niezapominajki 

 

  

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Oznacza pogodę symbolami „Jaka dzisiaj pogoda” – oznaczanie pogody symbolami Prawidłowe oznaczenia 

Wymienia dni tygodnia i pory roku „Pora roku, miesiąc, dzień tygodnia” – zabawa dydaktyczna Znajomość dni tygodnia 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik  Udział w ćwiczeniach 

Wymienia zwierzęta łąkowe „Spacer po łące” – zabawa ortofoniczno – ruchowa Udział w zabawie słuchowej 

Wymienia rośliny łąkowe „Detektyw przyrody” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o roślinach 

Naśladuje różne zwierzęta „Mieszkańcy łąki” – zabawa ruchowa z elementem dramy Wypowiedzi o owadach 

Rozpoznaje odgłosy przyrody „Odgłosy przyrody” – zabawa słuchowa Rozpoznane odgłosy 

Współpracuje w zespole „Wyścig koników polnych” – zabawa ruchowa w zespołach Udział w zabawie zespołowej 



Śpiewa piosenkę „Stokrotka rosła polna” – nauka piosenki Znajomość piosenki 

Tworzy tekturowy mural „Kolorowa łąka” – malowanie tekturowego muralu Tekturowy mural 

Wypowiada się o malarstwie „Łąka w malarstwie” – rozmowa na podstawie malarstwa Wypowiedzi na temat obrazów 

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

Zna zasady bezpieczeństwa „Bezpieczna wycieczka” – przypomnienie zasad Znajomość zasad 

Wycina nożyczkami „Kolorowa łąka” – ćwiczenia w wycinaniu nożyczkami Wycięte elementy 

Przelicza sylaby w wyrazie „Biedronki, świerszczyki” – przeliczanie sylab w wyrazie Prawidłowa liczba przeliczania 

Wie jakie produkty są zdrowe Zabawa w kąciku kuchennym przygotowanie zdrowych posiłków Wypowiedzi na temat zdrowia 

Podaje różnice między owadami „Świerszcz i pasikonik” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o różnicach 

Muzykuje na instrumentach „Gramy ze świerszczami” – zabawa z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Rozpoznaje cyfry „Owady na kwiatach” – zabawa matematyczno – ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Przelicza w zakresie 7 „Dwukropki i siedmiokropki” – zabawa dydaktyczna, przeliczanie Prawidłowy wynik przeliczania 

Przestrzega reguł zabawy „Świerszcze i ptaki” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Układa sekwencje „Rodzina owadów” – układanie sekwencji Ułożona sekwencja 

Układa puzzle „Owadzie puzzle” – układanie puzzli Ułożone puzzle 

Klasyfikuje i porównuje liczebność „Czy to owad?” – klasyfikacja, porównywanie liczebności Prawidłowa klasyfikacja 



Przelicza płatki kwiatów „Pięciopłatkowe” – zabawa matematyczno – ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się na temat wiersza „Na łące” – słuchanie wiersza Haliny Szayerowej Wypowiedzi na temat wiersza 

Zapina różne zapięcia Ćwiczenie w zapinaniu różnego rodzaju zapięć Zapięte ubranie 

Wypowiada się na temat motyli „Admirał i Apollo” – oglądanie albumów z motylami Wypowiedzi na temat motyli 

Wypowiada się na temat wiersza „Motylek i bratek” – słuchanie wiersza Ewy Stadtmüller Wypowiedzi na temat wiersza 

Podejmuje zabawy teatralne Zabawy w kąciku teatralnym, kukiełkami, pacynkami  Udział w zabawie dramowej 

Układa cykl rozwojowy motyla „Przemiana” – układanie historyjki obrazkowej do wiersza  Ułożona historyjka obrazkowa 

Podejmuje zabawy dramowe „Gąsienica i motyl” – twórcze zabawy dramowe Udział w zabawie dramowej 

Wypowiada się na temat zawodów „Kto pracuje?” – zabawa dydaktyczna, poznawanie zawodów Wypowiedzi na temat zawodów 

Zna znaki drogowe Spacer – utrwalenie znaków drogowych i zasad ruchu pieszych  Znajomość znaków drogowych 

Wskazuje podobieństwa „Taki sam” – zabawa  rozwijająca percepcję wzrokową Prawidłowe wskazanie 

Rozwija twórczość plastyczną „Motyl” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Dokonuje prostych pomiarów „Mierzymy, szacujemy” – zabawa matematyczna Prawidłowy wynik pomiaru 

Tańczy do muzyki klasycznej „Walc kwiatów”– improwizacja taneczna do utworu  Czajkowskiego Udział w zabawie tanecznej 

Układa rytmy „Leśne rytmy” – układanie rytmów z kolorowych elementów Ułożony rytm 

Wypowiada się o wyglądzie lasu „Leśne rośliny” – rozmowa na temat ilustracji Wypowiedzi na temat ilustracji 

Tańczy do muzyki „Taniec leśnych zwierząt” – zabawa taneczna Udział w zabawie tanecznej 



Wie co jest dobre dla zdrowia Zabawy w kąciku lekarskim i kąciku kuchennym  Wypowiedzi na temat zdrowia 

Wypowiada się na temat wiersza „Las” – słuchanie wiersza F. Kobryńczuka  Wypowiedzi na temat lasu 

Rozpoznaje odgłosy ptaków „Głosy ptaków” – słuchanie nagrań śpiewu ptaków Wypowiedzi na temat odgłosów 

Wie jakie zwierzęta są w lesie „Zwierzęta w lesie” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Szanuje las „Las jest domem” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi na temat lasu 

Rozwija sprawność manualną „Las wiosną” – rozmowa na temat ilustracji Wypowiedzi na temat pięter lasu 

Przelicza elementy „Jajka kukułki” – zabawa matematyczna Udział w zabawie matematycznej 

Rozwija sprawność manualną „Wiosenna gałązka” – praca plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Dba o bezpieczeństwo w lesie „Bezpieczni w lesie” – rozmowa z dziećmi inspirowana pytaniami Wypowiedzi o bezpieczeństwie 

Wie czym jest święto niezapominajki „15 maja dniem niezapominajki” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o niezapominajkach 

Zna nazwy polskich kwiatów „Powitania polskich kwiatów” – zabawa dydaktyczna Znajomość nazw kwiatów 

Śpiewa piosenkę „Niezapominajki” – nauka piosenki M. Konopnickiej Znajomość piosenki 

Tańczy walczyka „Niebieski walczyk” – zabawa muzyczno-ruchowa Znajomość kroków walczyka 

Wie jak troszczyć się o środowisko „Niezapominajka – rozmowa o ochronie środowiska Wypowiedzi o środowisku 

Ćwiczy celność rzutu „Celuj do kosza” – zabawa ruchowa z elementem rzutu Celność rzutów 

Wie co to jest recykling „Kwiatowa łąka” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Sadzi rośliny „Nowe sadzonki” – prace ogrodnicze Zasadzone rośliny 



IV tydzień maja. Temat: W mojej rodzinie 

Poniedziałek – Święta rodzina – wzór mojej rodziny 

Wtorek – Moja mama, mój tato 

Środa – Album mojej rodziny 

Czwartek – Jak pomagam w domu? 

Piątek – Być razem w rodzinie – to wielka radość 

 

  

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Obrazuje piosenkę ruchem „Gdy Pan Jezus był malutki” – zabawa muzyczno – ruchowa Udział w zabawie 

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

Określa położenie w przestrzeni „O czym myślę? – zabawa dydaktyczna, określanie położenia Prawidłowe określenia 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik Udział w gimnastyce 

Nazywa narzędzia stolarskie Zabawy tematyczne w kącikach: stolarskim i kuchennym Znajomość nazw narzędzi 

Wypowiada się na temat opowiadań „Album Świętej Rodziny” – słuchanie opowiadań biblijnych Wypowiedzi na temat opowiadania 

Przestrzega reguł zabawy „Ucieczka do Egiptu” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie 

Odgaduje zagadki słuchowe „Domowe odgłosy” – zagadki słuchowe Odpowiedzi dzieci 

Odtwarza role „Przygody Świętej Rodziny” – zabawy dramowe Udział w zabawach dramowych 

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



Rysuje i koloruje „Portret Świętej Rodziny” – rysowanie i kolorowanie Namalowany obrazek 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Pętelki, supełki, krzyżyki” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Zna figury geometryczne „Sklep z figurami geometrycznymi” – zabaw klasyfikacyjna Prawidłowa klasyfikacja 

Zna znaki drogowe Utrwalenie znaczenia znaków drogowych Znajomość znaków drogowych 

Wypowiada się o fotografii „Rodzinna fotografia” – budowanie wypowiedzi Wypowiedzi o fotografiach 

Integruje się z grupą „Rolnik sam w dolinie” – zabawa integracyjna Integracja grupy 

Wypowiada się o opowiadaniu Słuchanie opowiadania pt. ,,Zajączek z rozbitego lusterka” Wypowiedzi dzieci 

Przygotowuje posiłek „Kuchnia” – wdrażanie do przygotowania posiłku i nakrywania Przygotowany posiłek 

Zna swoje dane osobowe „Kim jestem?” – utrwalenie danych osobowych Znajomość danych osobowych 

Wycina po śladach „Praca techniczna” – układanie kółek origami, wycinanie Wystawa prac 

Oznacza symbole pogodowe Spacer – obserwacja pogody, oznaczanie pogody symbolami Prawidłowe oznaczenia pogody 

Porównuje wg osi symetrii „Różne, czy takie same?” – zabawa z lusterkami i osią symetrii Udział w zabawie 

Rozwija sprawność motoryczną „Wiosenna łąka” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Rozwija refleks „Szybko – wolno” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Zna plan dnia „Plan dnia” – zabawa porządkująca pojęcia czasowe Wypowiedz na temat planu dnia 

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

Porządkuje obrazki wg kodu „Od najstarszego” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe ułożenie 



Tańczy w grupie „Rodzinna poleczka” – zabawy taneczne Znajomość układu tanecznego 

Muzykuje na instrumentach Muzyka z domowych skarbów” – zabawa z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Okazuje wdzięczność „Chcę powiedzieć dziękuję” – zabawa arteterapeutyczna Udział w zabawie 

Rozpoznaje instrumenty „Muzyczna rodzinka” – zabawa słuchowa Wypowiedzi o instrumentach 

Nazywa sprzęty domowe „Domowe sprzęty” – zabawa ruchowo – naśladowcza Udział w zabawie 

Układa rytmy „Wzorek na ściereczce” – układanie rytmów Ułożony rytm 

Dostrzega różnice „Czego tu brakuje?” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Wskazanie brakującego elementu 

Wymienia zawody „Zawody naszych rodziców” – zabawa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Śpiewa i tańczy „Mało nas” – zabawa ruchowa ze śpiewem Znajomość słów piosenki 

Rozpoznaje monety „Na zakupy” – zabawa ruchowa, rozpoznawanie wartości monet Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o uczuciach „Rodzinne marzenia” – rozmowa o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Rozwija twórczość plastyczną „Skacząca radość” – zabawa plastyczna  z kulkami Wystawa prac 

Wypowiada się na temat zjawisk Obserwacja kształtu chmur i koloru nieba Wypowiedzi na temat pogody 

Gra role  „Zgadnij co robię” – zabawa z elementem pantomimy Udział w pantomimie 

Wskazuje prawą rękę „Praczki” – zabawa ruchowo – naśladowcza wg M. Bogdanowicz. Udział w zabawie 

Szacuje ilość elementów „Tyle samo” – zabawa matematyczna. Wynik szacowania 

Przyporządkowuje elementy „Czyj to bucik?” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Prawidłowe wskazanie 



 

I tydzień czerwca. Temat: Na Dzikim Zachodzie 

Poniedziałek – Farma na Dzikim Zachodzie 

Wtorek – Indiańska wioska 

Środa – Wyprawa z Indianami 

Czwartek – Koń, lasso i kowboje 

Piątek – Skały i kaktusy 

 

Przestrzega reguł zabawy „Rodzina” – zabawa muzyczno – ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Słucha muzyki klasycznej „Taniec z chustami” – aktywne słuchanie muzyki klasycznej Udział w tańcu 

Układa rymy „Rodzinna rymowanka” – układanie rymów, ćwiczenia czytania Ułożone rymy 

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

Rozwija sprawność manualną „Radość i miłość” – twórcze zabawy plastyczne Wystawa prac 

Rozpoznaje marki samochodów „Jaka to marka?” – rozpoznawanie marek samochodów Nazwana marka 

Zapamiętuje obecne osoby „Kogo brakuje?” – zabawa z chustą animacyjną Wskazanie brakującej osoby 

Przelicza dźwięki „Policz ilość dźwięków” – zabawa słuchowa, przeliczanie Prawidłowy wynik 

Wypowiada się na temat legendy „Złota kaczka” – słuchanie polskiej legendy Wypowiedzi dzieci 



Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Bawi się razem z dziećmi Zabawa integracyjna „Dzień dobry” Wspólna zabawa 

Dzieli wyraz na sylaby Dzielenie na sylaby nazw zwierząt domowych Prawidłowa synteza sylabowa 

Reaguje ruchem na sygnał wzrokowy Zabawa ruchowa „Ranczo się budzi, ranczo zasypia” Reakcja na sygnał wzrokowy 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia wg metody gimnastyki twórczej A i M. Knisessów Udział w gimnastyce 

Bezpiecznie posługuje się narzędziami „W kąciku majsterkowicza” – zabawy konstrukcyjne Bezpieczna zabawa 

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

Wypowiada się na temat wiersza Słuchanie wiersza „Kowbojskie opowieści” A. Światłoń Wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje odgłosy zwierząt Zagadki słuchowe, ćwiczenia ortofoniczne „Kto tak gdacze” Odpowiedzi na zagadki 

Tańczy w układzie tanecznym „Country polka" – taniec integracyjny Udział w tańcu 

Wymienia nazwy zwierząt  „Farma z dzikiego zachodu” – zabawa dydaktyczna Znajomość nazw zwierząt 

Rozwija zdolności manualne „Na farmie” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Klasyfikuje, przelicza i porównuje Zabawa matematyczna – klasyfikowanie, przeliczanie Prawidłowy wynik 

Reaguje ruchem na wysokość dźwięku Zabawa rytmiczna „Gdzie jest ranczo?” Prawidłowe wykonanie 

Podejmuje czynności porządkowe Porządkowanie placu zabaw Udział w porządkowaniu 

Dostrzega rytm naprzemienny „Pióropusze” – rysowanie naprzemiennego kodu Narysowany kod naprzemienny 

Bierze udział w zabawie ruchowej „Droga do indiańskiej wioski” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 



Samodzielnie rozkłada sztućce Wdrażanie do kultury spożywania posiłków Kultura spożywania posiłków 

Wypowiada się na temat kultury Indian Opowieść ruchowa M. Urbańskiej „Indiańska wioska” Wypowiedzi dzieci 

Porównuje symbole obrazkowe „Tropy zwierząt” – zabawa usprawniająca percepcję wzrokową Wypowiedzi dzieci 

Obrazuje ruchem tekst piosenki „Simama ka” – nauka piosenki, obrazowanie tekstu ruchem Śpiew piosenki 

Określa kierunek pochodzenia dźwięku „Skradanie” – zabawa słuchowa, określanie kierunków Wypowiedzi dzieci 

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

Słucha muzyki indiańskiej „Wołanie deszczu” – taniec z tasiemkami Udział w zabawie tanecznej 

Rozwija sprawność grafomotoryczną Ćwiczenia grafomotoryczne „Pętelki, supełki” Karty pracy 

Wymienia nazwy i dni tygodnia „Indiańskie pory roku” – utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia Prawidłowe odpowiedzi 

Podaje swoje dane osobowe „Indiańskie imiona” – utrwalenie danych osobowych Znajomość danych osobowych 

Układa wyrazy z sylab „Język Indian” – dobieranka nazw z rozsypanki sylabowej Właściwe przyporządkowanie 

Uczestniczy w zabawach dramowych „Rozśmieszanie wodza” – zabawa z elementem dramy Udział w zabawie 

Rozwija sprawność manualną „Indiańskie instrumenty” – zabawa plastyczno- techniczna Wystawa prac 

Wypowiada się na temat pogody „Jaka dziś pogoda?” – obserwacje i wypowiedzi dzieci Wypowiedzi na temat pogody 

Śpiewa piosenkę i obrazuje ją ruchem „Winetou” – zabawa rytmiczna przy piosence, nauka piosenki Znajomość tekstu piosenki 

Określa i porównuje liczebność zbiorów „Więcej, mniej” – zabawy matematyczne Wynik porównywania 

Rysuje szlaczki literopodobne „Boliwijskie chusty” – zabawa grafomotoryczna Karty pracy 



Wie w jaki sposób dbać o zdrowie „Dbam o zdrowie” – zabawy tematyczne Wypowiedzi dzieci 

Interesuje się czytaniem Czytanie książeczek, oglądanie ilustracji Zabawa w kąciku książek 

Mierzy długość za pomocą włóczki „Jakie długie lasso?” – mierzenie długości za pomocą włóczki Wynik pomiaru 

Aktywnie słucha muzyki klasycznej Zabawa ruchowa „Koniki” do Suity Szostakowskiego Udział w zabawie 

Wypowiada się na temat trybu życia koni „Martynka” – słuchanie opowiadania W. Chotomskiej Wypowiedzi dzieci 

Rozwija duże partie mięśni „Lasso” – zabawa z elementem rzutu Udział w zabawie 

Wyszukuje różnice między obrazkami „Spostrzegawczy kowboj” –  wyszukiwani różnic między obrazkami Wyszukane różnice 

Wie dlaczego woda jest cenna „Król Wodopoju” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi na temat wody 

Układa klocki logiczne Układanie klocków logicznych Wzniesione konstrukcje 

Wskazuje pustynie na mapie „Pustynia” – oglądanie pokazu slajdów, wyjaśnienie zjawisk Wypowiedzi dzieci o wodzie 

Wie, które zwierzęta są niebezpieczne „Niebezpieczne zwierzęta” – zabawa dydaktyczna Znajomość zasad zachowania 

Wypowiada się na temat pustyni  „Wyprawa na pustynię” – słuchanie opowiadania J. Łąckiej Wypowiedzi dzieci 

Bierze udział w zabawie ruchowej „Kaktusy” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna Udział w zabawie 

Wypowiada się na temat malarstwa „Pustynia w malarstwie” – oglądanie obrazu T. Ajdukiewicza Wypowiedzi nt obrazu 

Rozwija zdolności manualne „Kaktusy na pustyni” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Rozwija spostrzegawczość wzrokową „Poszukiwacze złota” – zabawa w piasku Udział w zabawie w piasku 

Rozwija sprawność artykulacyjną Zabawy logopedyczne – ćwiczenia warg Udział w ćwiczeniach warg 



 

II tydzień czerwca. Temat: Dużo pojazdów dookoła 

Poniedziałek – Mój samochód 

Wtorek – Ruch na drodze 

Środa – Samochody uprzywilejowane 

Czwartek – Podróż pociągiem 

Piątek – Co jeździ, lata, pływa 

 

Orientuje się w kierunkach „Zmiana kierunku” – zabawa inhibicyjno- incytacyjna Wskazanie kierunków 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą Zabawa integracyjna „Podaj, proszę, swoje dłonie” Udział w integracji 

Bierze udział w zabawie ruchowej „Myjnia samochodowa” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność ruchową Zestaw zabaw ruchowych „Samochód” Udział w gimnastyce 

Śpiewa piosenkę Słuchanie piosenki „Będę kierowcą”. Rozmowa kierowana Znajomość słów piosenki 

Obrazuje piosenkę ruchem „Kierowcy” – zabawa ruchowa przy piosence Udział w zabawie ruchowej 

Przelicza i liczy „Ile jest samochodów?” – zabawy matematyczne  Wynik liczenia 

Wymienia pojazdy „Jakie znamy pojazdy?” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Znajomość nazw pojazdów 



Zna słowa piosenki „Koła autobusu” – zabawa ruchowo – naśladowcza Znajomość słów piosenki 

Rozpoznaje dźwięki pojazdów „Co to za pojazd?” – zagadki słuchowe Rozróżnione dźwięki 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Mój samochód” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Wypowiada się o marzeniach „Mój samochód będzie” – twórcze wypowiedzi słowne Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się o wierszu Słuchanie wiersza K. Przylepy „Mechanik samochodowy” Wypowiedzi o wierszu 

Dialoguje podczas zabawy „Warsztat samochodowy” – odgrywanie scenek dialogowych  Udział w scence dialogowej 

Rozróżnia kształty „W jakim kształcie?” – zabawa dydaktyczna Znajomość kształtów 

Zna obecny dzień tygodnia „Nasze dziś” – utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia Znajomość dni tygodnia 

Układa historyjkę obrazkową „Bezpieczni w drodze” – układanie historyki obrazkowej Ułożona historyjka 

Wypowiada się o opowiadaniu „Przygoda na ulicy” – słuchanie opowiadania I. Salach Wypowiedzi o opowiadaniu 

Przygotowuje zdrowe posiłki „Obiad w drodze” – zabawy w kąciku kuchennym  Udział w zabawach kulinarnych 

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

Układa rytmy „Sygnalizator świetlny” – układanie rytmów, nawlekanie korali Ułożone rytmy 

Dokonuje prostych pomiarów „Mierzymy chodnik” – mierzenie długości Prawidłowy wynik pomiaru 

Rozwija sprawność manualną „Nasza przedszkolna ulica” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Opowiada o skrzyżowaniu „Wyprawa na skrzyżowanie” – wycieczka Udział w wycieczce 

Dostrzega różnice na obrazkach „Dwie ulice” – odnajdywanie różnic w obrazkach Wskazane różnice 



Tańczy Krakowiaka „Krakowiak” – zabawa taneczna  Znajomość kroku krakowiaka 

Nazywa zjawiska atmosferyczne „Pada, wieje” – nazywanie zjawisk atmosferycznych Wypowiedzi o pogodzie 

Wykonuje ćwiczenia oddechowe „Wietrzyk, wiatr, wichura” – ćwiczenia oddechowe  Udział w ćwiczeniach 

Wznosi konstrukcje z klocków Konstruowanie domów i ulic z klocków drewnianych i sznurków  Wzniesione konstrukcje 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Św. Józefie Patronie nasz ” Udział w modlitwie 

Wie co to są pojazdy uprzywilejowane „Pojazdy uprzywilejowane” – zabawa dydaktyczna, klasyfikacja Wypowiedzi o pojazdach 

Reaguje na sygnał „Ratownicy na start” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozróżnia dźwięki „Syreny alarmowe” – zabawa dźwiękonaśladowcza Udział w zabawie dramowej 

Wypowiada się o zawodach „Kierowcy, mechanicy” – zabawa dramowa, utrwalenie zawodów Wypowiedzi o zawodach 

Zna marki samochodów „Jaka to marka?” – analiza i synteza sylabowa Prawidłowa analiza sylabowa 

Układa obrazek z części „Co to za pojazdy?” – składanie obrazka samochodu policyjnego  Złożony obrazek 

Zna numer alarmowy „112 – numer alarmowy” – zabawa dydaktyczna Znajomość numeru alarmowego 

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

Bawi się w teatr Zabawy w kąciku teatralnym – zabawa pacynkami Udział w zabawie 

Wypowiada się na temat pociągów „Pociągi dawniej i dziś” – oglądanie prezentacji, rozmowa Wypowiedzi o pociągach 

Muzykuje na instrumentach „Muzyczny pociąg” – zabawa z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Wie, że jest Polakiem „Jesteśmy Polką i Polakiem” – zabawa taneczna do piosenki Udział w zabawie przy piosence 



 

III tydzień czerwca. Temat: Zapachy i kolory lata 

Poniedziałek – Kolorowe kwiaty 

Wtorek – Jak nam miło i wesoło, kiedy zieleń wszędzie wkoło  

Środa – Tęczowe lato  

Wie jak dbać o kwiaty „Nasze rabatki kwiatowe” – zabawy porządkowe Kwiaty na rabatce 

Stopniuje przymiotniki „Kto najszybszy? – słuchanie wiersza M. Berowskiej. Rozmowa. Wypowiedzi o wierszu 

Naśladuje sekwencję uderzeń „Muzykant” – naśladowanie sekwencji uderzeń Prawidłowa sekwencja 

Wskazuje części ciała „Zaczarowany dywan” – utrwalenie schematu ciała Udział w zabawie 

Rozpoznaje emocje „Smutasek, śmieszek” – naśladowanie sekwencji mimiki Rozpoznane emocje 

Rozwija sprawność ruchową „Czym pojedziemy na wakacje?” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Klasyfikuje pojazdy „Co pływa, co jedzie, a co lata?” – ćwiczenia w klasyfikowaniu Prawidłowa klasyfikacja 

Naśladuje lot samolotem „Samolot” – zabawa w formie opowieści ruchowej KLANZA Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje monety „Podróż za złotówki” – zabawa ruchowa, rozpoznawanie monet Prawidłowe rozpoznanie monet 

Maluje farbami „Mój ulubiony pojazd” – malowanie farbami Wystawa prac 

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

Porównuje liczebność „Tyle samo” – zabawa matematyczna w kartach pracy Karty pracy 

Moduluje głosem „Głoska  A na wycieczce” – ćwiczenia fonacyjne Udział w ćwiczeniu fonacyjnym 



Czwartek – Wielobarwne motyle  

Piątek – Biedroneczki są w kropeczki 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Klasyfikuje elementy „Letni kącik przyrody” – układanie kompozycji, klasyfikacja Kompozycje z kwiatów 

Zna kolory „Mam taki kolor” – zabawa integracyjna, utrwalenie kolorów Znajomość kolorów 

Nazywa zjawiska atmosferyczne „Jaka dziś pogoda?” – naśladowanie  sekwencji ruchów Prawidłowa sekwencja 

Czyta sylaby „Loteryjka spółgłoskowa” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Rozwija sprawność ruchową Zestaw ćwiczeń porannych „Motyle i kwiaty” Udział w gimnastyce 

Nazywa produkty spożywcze Zabawy w kąciku kuchennym, nazywanie produktów Udział w zabawach kulinarnych 

Wypowiada się na temat lata „Lato do nas puka” – słuchanie wiersza s. A. Światłoń. Rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Wypowiada się na temat lata „Letni czas” – rozmowa na podstawie ilustracji Wypowiedzi o ilustracjach 

Przelicza elementy „Raz, dwa, trzy kwiaty liczysz ty” – ćwiczenia w liczeniu Wynik liczenia 

Przestrzega reguł zabawy „Układamy kwiaty” – zabawa ruchowa przy muzyce Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność manualną „Letnia łąka” – zabawa plastyczna techniką kolażu Wystawa prac plastycznych 

Nazywa elementy zieleni Spacer. Oglądanie i nazywanie elementów zieleni Wypowiedzi na temat zieleni 

Tańczy przy muzyce „Kwiaty rosną” – zabawa taneczna przy muzyce Udział w zabawie tanecznej 

Rysuje personifikację lata „Pani Lato” – rysowanie i kolorowanie Rysunki dzieci 



Określa położenie „O czym myślę” – określanie położenia miejsca w przestrzeni Prawidłowe określenie miejsca 

Wypowiada się o wierszu „Zielony wiersz” – słuchanie wiersza J. Ratajczaka. Rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Używa zwrotów grzecznościowych „Dzień dobry” – zabawa integracyjna Użycie zwrotów grzecznościowych 

Rozwija sprawność językową „Na łące” – opowieść ruchowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi Udział w ćwiczeniach 

Nazywa owady „Owady na zielonej łące” – zabawa orientacyjno-porządkowa Wypowiedzi o owadach 

Nazywa warzywa „Warzywne zapachy z ogródka” – zabawy badawcze Udział w zabawach badawczych 

Modeluje w plastelinie „Zielony groszek” – zabawa plastyczna z plasteliną Wyroby z plasteliny 

Muzykuje na instrumentach „Spacer po łące” – zabawa ruchowa z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Rozpoznaje figury geometryczne „Zagadki geometryczne” – zabawa dydaktyczna Rozpoznane figury 

Rozwija sprawność ruchową „Pięć pajączków” – zabawa bieżna Udział w zabawie bieżnej 

Odwzorowuje mozaikę „Kolorowe wzory” – układanie wzoru z mozaiki geometrycznej Ułożona mozaika 

Współdziała w grupie „Wiosenny wietrzyk” – zabawa ćwicząca współdziałanie Współdziałanie dzieci 

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

Rozwija myślenie logiczne Gry i zabawy stolikowe w małych zespołach Udział w zabawach stolikowych 

Wypowiada się o opowiadaniu Słuchanie opowiadania „Urodziny Piotrusia” A. Plec Wypowiedzi o opowiadaniu 

Przestrzega reguł zabawy „Gdzie jest twój kolor?” – zabawa orientacyjno porządkowa Znajomość kolorów 

Współdziała w zabawie „Tęcza” – zabawa z chustą animacyjną Udział w zabawie 



Zapamiętuje ułożenie kolorów „Ukryte kolory” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Odgadnięte kolory 

Określa położenie „Jaki kolor mam na myśli?” – określanie położenia w przestrzeni Prawidłowe określenie położenia 

Maluje pastelami „Monochromatyczny świat” – malowanie pastelami olejnymi Rysunek z pasteli 

Rozwija percepcję słuchową „Strażnik kolorów” – zabawa słuchowa Udział w zabawie słuchowej 

Przelicza i nazywa kolory „Kolorowa tęcza” – kolorowanie, nazywanie i liczenie kolorów Udział w zabawie  

Liczy motyle „Motyl na kwiatuszku” – zabawa matematyczna Wynik przeliczania 

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

Zna tryb życia motyla „Dwa motyle” – słuchanie opowiadania A. Zięby. Rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Gra role Zabawy w kąciku teatralnym – zabawa pacynkami  Udział w zabawach teatralnych 

Wypowiada się o inscenizacji „Cztery motylki” – inscenizacja do opowiadania W. Badalskiej Wypowiedzi o inscenizacji 

Myśli logicznie „Sudoku kwiatowe” – zabawa matematyczna Ułożone sudoku 

Wypowiada się twórczo „Biwak wśród motyli” – twórcza zabawa słowna Wypowiedzi słowne 

Zna cykl rozwojowy motyla „Skąd się wzięły motyle?” – układanie historyjki wg wiersza Ułożona historyjka 

Rozwija twórczość plastyczną „Kropki” – rozwijanie twórczości plastycznej Wystawa prac 

Rozwiązuje zagadki „Wiosenne zagadki” – rozwiązywanie zagadek Rozwiązane zagadki 

Opisuje wygląd zewnętrzny „Letni detektyw” – opisywanie wyglądu, budowanie zdań Wypowiedzi dzieci 

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



 

IV tydzień czerwca: Za chwilę wakacje 

Poniedziałek – Wyjeżdżamy na wakacje 

Wtorek – Moje wakacyjne marzenia 

Środa – Kolorowy pociąg 

Czwartek – Pakujemy plecak 

Piątek – Górskie widoki 

Rozwija sprawność ruchową „Biedronki i róże” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o wierszu „Biedronka”– słuchanie wiersza M. Kownackiej Wypowiedzi o wierszu 

Rozpoznaje znane melodie „Melodie letnich piosenek” – zagadki słuchowe Odgadnięte melodie 

Ogląda książki Zabawy w kąciku czytelniczym – oglądanie książek, albumów Wypowiedzi o książkach 

Przelicza i porównuje „Ile kropek ma biedronka?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o biedronkach 

Kreśli szlaczki „Pętelki, supełki” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Wie kto mieszka na łące „Wyprawa na łąkę” – zabawa naśladowczo ruchowa Udział w zabawie 

Maluje farbami „Pająki i biedronki” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Zna znaki drogowe Obserwacja i utrwalenie znaków drogowych Znajomość znaków drogowych 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 



Wypowiada się o wierszu „Lato” – słuchanie wiersza, rozmowa o lecie Wypowiedzi dzieci 

Wymienia nazwy miesięcy „Jaki dzień, miesiąc, pora roku?” – utrwalenie pór roku, miesięcy Znajomość miesięcy 

Integruje się z grupą „Miotlarz” – zabawa integracyjno – ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność ruchową Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z laskami wg K. Wlaźnik Udział w ćwiczeniach gimnastycznych 

Znajomość słów wiersza „Żeglarz” – nauka wiersza M. Barańskiej, interpretacja ruchowa Znajomość słów wiersza 

Obrazuje tekst ruchem „Jedziemy nad morze” – opowieść ruchowa Udział w opowieści ruchowej 

Wypowiada się o ilustracjach „Wodne pojazdy” – budowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji Wypowiedzi o ilustracjach 

Określa położenie w przestrzeni „O czym myślę?” – określanie położenia w przestrzeni Prawidłowe określenie miejsca 

Rozwija percepcję wzrokową „Muszelki” – ćwiczenia percepcyjne w kartach pracy Karty pracy 

Wyciąga wnioski z eksperymentu „Eksperymenty z piaskiem” – zabawy badawcze w piaskownicy Konstrukcje z piasku 

Wznosi konstrukcje „Piaskowe miasto” – zabawa konstrukcyjna Wzniesione konstrukcje 

Przelicza w zakresie 10 „Bilety” – zabawa matematyczna Udział w zabawie matematycznej 

Reaguje na rytm „Wędrówki z tamburynem” – zabawa rytmiczno – ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wskazuje kierunki na kartce „Mapa wakacyjna” – dyktando graficzne Karty pracy 

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

Zna swoje dane osobowe „Rezerwacje miejsca” – utrwalenie danych osobowych Znajomość danych osobowych 

Przygotowuje zdrowy posiłek Zabawa w kąciku lekarskim i kuchennym Udział w zabawie kuchennej 



Wypowiada się o opowiadaniu Słuchanie opowiadania H. Łochockiej pt: „Jak to mały Elemelek” Wypowiedzi o opowiadaniu 

Obrazuje ruchem pływanie na łódce „Wyścig łódek” – zabawa naśladowczo – ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Tańczy z chustami „Kolorowe lato” – taniec z chustkami Udział w zabawie tanecznej 

Naśladuje odgłosy „Odgłosy lata” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Udział w ćwiczeniu ortofonicznym 

Rozpoznaje kształty „W jakim kształcie?” – zabawa dydaktyczna Prawidłowo wskazany kształt 

Wypowiada się o pogodzie „Spacer” – rozmowy o pogodzie Wypowiedzi o pogodzie 

Bawi się w parach „Baloniki” – zabawa ruchowa w parach Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Pętelki, supełki” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Zapamiętuje dłuższe zdania „Skrzynia skarbów” – układanie zdań typu rzepkowego Powtórzone zdania 

Wskazuje co się zmieniło „Kto zmienił miejsce” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe wskazanie 

Bawi się w teatr Zabawy w kąciku teatralnym, ćwiczenia mowy dialogowej Udział w zabawie teatralnej 

Przelicza i porównuje „Letnie skarby” – zabawa matematyczna Prawidłowy wynik liczenia 

Śpiewa piosenkę „Zabawa w pociąg” – nauka piosenki K. Kulikowskiej Znajomość słów piosenki 

Przestrzega reguł zabawy „Stacja morze” – zabawa z chustą animacyjną Udział w zabawie z chustą 

Wskazuje góry na mapie „Stacja góry” – wskazywanie na mapie Prawidłowe wskazanie na mapie 

Rozwija sprawność ruchową „Stacja las” – zabawa ruchowa, rozwijanie pamięci słuchowej Udział w zabawie słuchowej 

Muzykuje na instrumentach „Wesoły pociąg” – improwizacja instrumentalna Udział w muzykowaniu 



Wycina i koloruje „Kolorowy pociąg” – wycinanie i kolorowanie Wycinanka 

Rysuje na piasku „Kalendarz pogody” – rysowanie na piasku Rysunki na pisaku 

Zna znaki drogowe Spacer – utrwalenie znaków drogowych  Znajomość znaków drogowych 

Rozpoznaje dźwięki „Letnie zagadki” – rozwiązywanie zagadek słuchowych Rozpoznane dźwięki 

Dzieli wyraz na sylaby „Skojarzenia” – analiza i synteza sylabowa. Prawidłowa analiza sylabowa 

Wypowiada się o legendzie „Wars i Sawa” – słuchanie legendy wg D. Strzeleckiej, rozmowa Wypowiedzi o legendzie 

Mówi wyraźnie „Dzień dobry” – zabawa  logopedyczna Udział w zabawie logopedycznej 

Rozwija sprawność ruchową „Wakacyjne środki lokomocji” – zabawa ruchowa Znajomość nazw pojazdów 

Klasyfikuje elementy „Pakujemy plecak” – zabawa klasyfikacyjna Prawidłowa klasyfikacja 

Przestrzega zasad bezpieczeństwa „Wakacyjny kodeks” – zabawa dydaktyczna Znajomość zasad bezpieczeństwa 

Bawi się przy piosence „Wesołe wakacje” – zabawa ruchowa do piosenki D. K. Jagiełło Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność manualną „Kapelusz na słońce” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

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

Porównuje odbicia symetrii „Różne, czy takie same?” – zabawa z lusterkami i osią symetrii Udział w zabawie optycznej 

Układa rytmy „Ręcznik kąpielowy” – wycinanki, układanie rytmów Ułożony rytm 

Przestrzega reguł gry „Letni spacer” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się twórczo „Podróże wcale nie duże” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 



 

Bierze udział w dramie „Pakujemy się w góry” – zabawa dramowa Udział w zabawie dramowej 

Wskazuje regiony Polski „Wyprawa w regiony Polski” –  zabawa dydaktyczna Znajomość regionów Polski 

Układa obrazek z części „Górskie widoki” – ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Ułożony obrazek 

Rozwija sprawność ruchową „Kozice górskie” – zabawa bieżna Udział w zabawie bieżnej 

Dokonuje prostych pomiarów „Jakie długie?” – zabawa matematyczna, dokonywanie pomiarów Wynik pomiaru 

Wznosi konstrukcje „Budujemy pociąg”  – zabawa konstrukcyjno – manipulacyjna Wzniesione konstrukcje 

Naśladuje sekwencję uderzeń „Muzykant” – naśladowanie sekwencji uderzeń Ułożona sekwencja 


