
I tydzień września. Temat: Moje kochane przedszkole 

Poniedziałek – Cieszymy się ze spotkania 

Wtorek – Jakie mamy emocje? 

Środa – Każdy z nas jest inny 

Czwartek – Szanujemy zasady 

Piątek – Pracownicy przedszkola 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą „Poznajmy się” – zabawa integracyjna Znajomość imion dzieci 

Klasyfikuje elementy „Jak najwięcej” – zabawa ruchowa z elementem klasyfikacji Prawidłowa klasyfikacja 

Podpisuje przedmioty w sali „Podpisuję przedmioty” – przygotowanie do nauki czytania Podpisane przedmioty 

Nazywa kąciki w sali „Pociągiem po naszej sali” – zabawa dydaktyczna Znajomość nazw kącików 

Wie jak się witać z rożnymi osobami „Witamy się” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie zasad powitań Znajomość różnych powitań 

Rozwija sprawność manualną „Moje kolorowe imię” – zabawa plastyczna Wystawa napisów z imionami 

Tańczy z balonem „Taniec z balonem” – zabawa taneczna Udział w zabawie tanecznej 

Układa imię z rozsypanki „Moje imię” – układanie rozsypanki literowej Imię ułożone z liter 

Pokonuje tor przeszkód „Tor przeszkód” – zabawa sprawnościowa na placu przedszkolnym Pokonanie toru przeszkód 

Nazywa uczucia „Co oznacza taka mina?” – nazywanie uczuć, wypowiedzi słowne Wypowiedzi o uczuciach 



Wie jakie posiłki są zdrowe „W kąciku kuchennym – przygotowywania zdrowych posiłków Udział w zabawie w kuchence 

Wypowiada się na temat wiersza „Jak się zmieniam” – zabawa dydaktyczna z wierszem D. Jasicy Wypowiedzi o wierszu 

Wyraża muzykę ruchem „Podróż do krainy uczuć” – improwizacje ruchowe do muzyki Improwizacje taneczne 

Rozpoznaje emocje „Kolory emocji” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o emocjach 

Rozwija narządy artykulacyjne „O na różne sposoby” – zabawa logopedyczna Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Muzykuje na instrumentach „Dźwięki uczuć” – zabawa rytmiczna Udział w zabawie rytmicznej 

Maluje akwarelami „Malowana muzyka” – zabawa plastyczna z akwarelami Obrazy malowane akwarelą 

Rozpoznaje figury geometryczne „Przedszkolne figury” – zabawa ruchowa, utrwalenie figur Znajomość figur geometrycznych 

Nazywa środki transportu „W naszym garażu” – zabawa w kąciku samochodowym Wypowiedzi o samochodach 

Rozpoznaje gatunki kwiatów „Kwiaty” – zabawa dydaktyczna Znajomość gatunków kwiatów 

Rozpoznaje odgłosy zwierząt „Zwierzęta” – zagadki słuchowe Rozpoznane odgłosy 

Reaguje na tempo muzyki „Pojazdy” – zabawa ruchowa, reagowanie na tempo Prawidłowa reakcja na tempo 

Wymienia części ciała „Każdy inny” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie nazw części ciała Znajomość części ciała 

Śpiewa piosenkę „Rytm i melodia” – zabawy taneczne i nauka piosenki M. Jeżowskiej Znajomość melodii i słów piosenki 

Nazywa własne uczucia „Co czuję?” – zabawa z kostką emocji Wypowiedzi i emocjach 

Rozwija sprawność manualną „Owocowo” – zabawy plastyczno – techniczne Wystawa prac 

Zna zasady ruchu pieszych Spacer po okolicy – utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się Poruszanie się wg zasad ruchu 



Reaguje na zmianę natężenia dźwięku „Forte piano” – zabawa muzyczna ze zmianą natężenia dźwięku Reakcja na zmianę natężenia dźwięku 

Formuje szereg, koło, pary „Szereg, koło, pary” – zabawa orientacyjno – porządkowa Uformowane figury 

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

Koduje informacje „Zwierzęce kalambury ” – zagadki graficzne, rysowanie zwierząt Narysowane zagadki 

Odgaduje ułożenie obrazków „Memory obrazkowe” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Zapamiętane układy kart 

Odtwarza role „Jak się poprawić?” – zabawa dramowa Udział w zabawie dramowej 

Zna zasady panujące w grupie „Nasze zasady” – zabawa dydaktyczna Przestrzeganie zasad 

Słucha opowiadania „Przymierze Noego” – opowieść biblijna Wypowiedzi na temat opowiadania 

Wspólnie podejmuje decyzje „Przymierze grupy” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Wymienia zasady grupowe „Rysujemy kodeks” – zabawa plastyczna Kodeks obrazkowy 

Wznosi konstrukcje z klocków „Budujemy arkę” – zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne Konstrukcje z klocków 

Dodaje i odejmuje  „Liczymy zwierzęta” – liczenie na konkretach do 15 Prawidłowy wynik liczenia 

Odtwarza rytm „Muzyczne wystukiwanki” – echo rytmiczne Prawidłowo powtórzony rytm 

Rozwija zmysł dotyku „Zgadnij co to” – zabawa sensoryczna Rozwiązane zagadki 

Rozwija myślenie logiczne Zabawy samodzielne w kąciku klocków logicznych Ułożone klocki 

Nazywa sprzęty kuchenne „Kucharka” – spotkanie, nazywanie sprzętów kuchennych Prawidłowe nazwanie sprzętów 

Przygotowuje deser „Czekoladowe fondue” – przygotowanie deseru Przygotowany deser 



 

II tydzień września. Temat: Walizki pełne wspomnień 

Poniedziałek – Dzielimy się wspomnieniami 

Wtorek – Nasze polskie krajobrazy. O jak obraz 

Środa – Czym podróżujemy? 

Czwartek – Wakacyjne przysmaki 

Piątek – Letnie zabawy w ogrodzie. Cyfra 1 

 

Odkrywa odcienie kolorów „Ulubione zawody” – monochromatyczna praca plastyczna Monochromatyczna praca plastyczna 

Dba o porządek „Czyścioszki” – zabawy porządkowe Porządek w miejscu zabaw 

Rozwija sprawność fizyczną „Gimnastyka literkowa” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o zawodach „Poznajemy zawody” – budowanie wypowiedzi słownych Wypowiedzi dzieci 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Wypowiada się zdaniami „Wakacyjne zdjęcia” – dzielenie się wrażeniami i opowieściami Wypowiedzi o wakacjach 

Wypowiada się na temat uczuć „Czuję tu i teraz” – zabawa z kostką emocji Wypowiedzi o uczuciach 

Klasyfikuje pamiątki „Wakacyjny kącik wspomnień” – klasyfikacja w kąciku zabaw Prawidłowa klasyfikacja 



Wypowiada się na temat wiersza „Wspomnienia z wakacji” – wysłuchanie wiersza B. Formy, rozmowa Wypowiedzi na temat wiersza 

Wie co to jest krajobraz „Krajobrazy” – zabawa dydaktyczna Znajomość elementów krajobrazu 

Uczestniczy w zabawach ruchowych „Lokomotywa” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się za pomocą ruchu „W podróży” – relaksacja z elementami dramy Udział w zabawie dramowej 

Określa kierunki na mapie „Palcem po mapie” – określanie kierunków w przestrzeni Znajomość kierunków 

Śpiewa piosenkę „Bursztynek” – nauka piosenki, obrazowanie treści ruchem Znajomość słów i melodii piosenki 

Nazywa polskie rzeki „Polskie rzeki” – zabawa dydaktyczna z mapą Znajomość nazw rzek 

Rozpoznaje odgłosy „Odgłosy wakacji” – zabawa słuchowa, rozmowy Rozpoznane odgłosy 

Jest uważne i skoncentrowane „Wędrujący klask” – zabawa integracyjna Prawidłowa reakcja na sygnał 

Rozwija narządy artykulacyjne „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia logopedyczne Udział w zabawie logopedycznej 

Czyta sylabami „Wakacje na wsi?” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Tańczy poleczkę „Rodzinna poleczka” – nauka tańca Znajomość kroków polki 

Wypowiada się o krajobrazach „Galeria polskich krajobrazów” – wypowiedzi na temat obrazów Wypowiedzi o obrazach 

Wie, że malarstwo jest sztuką „Rama, obraz, galeria” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o malarzu 

Wskazuje miejsca na mapie „Skąd ten obraz?” – zabawa z mapą Polski Prawidłowe wskazanie na mapie 

Rozpoznaje literę O „O jak obraz” – zabawa dydaktyczna wprowadzająca literkę Rozpoznana litera O 

Współdziała w zabawie „Pociąg z literkami” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 



Układa i formuje literę O „Obrazkowe O” – zabawy manipulacyjne Uformowana litera O 

Maluje farbami na dużym formacie „Polskie krajobrazy” – malowanie farbami na dużym kartonie Wielkoformatowe obrazy 

Rozwija wyobraźnię „Najlepsze na podróż” – twórcze wypowiedzi słowne Twórcze wypowiedzi słowne 

Klasyfikuje pojazdy „Jaka droga, taki samochód” – klasyfikacja pojazdów Prawidłowa klasyfikacja 

Rozwija sprawność ruchową „Samochody i rowery” – opowieść ruchowa Udział w opowieści ruchowej 

Stopniuje przymiotniki Wysłuchanie wiersza M. Berowskiej „Kto najszybszy?” Prawidłowe stopniowanie przymiotnika 

Posługuje się liczebnikami porządkowymi „Który z kolei?” – zabawa matematyczna Prawidłowe wskazanie 

Układa puzzle „Budujemy pojazdy” – układanie puzzli, sklejanie obrazka Obrazek z puzzli 

Ilustruje ruchem piosenkę „Koła autobusu kręcą się” – ilustrowanie ruchem treści piosenki Udział w zabawie 

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

Przestrzega reguł zabawy „Leśniczy patrzy” – zagadki słuchowe, rozwijanie słownictwa dzieci Rozpoznane odgłosy 

Przygotowuje posiłek „Lodowy deser” –  przygotowanie deseru  Przygotowany deser 

Dokonuje prostych pomiarów ciężaru „Ważymy” – zabawa dydaktyczna Prawidłowy wynik pomiaru 

Wypowiada się na temat smaku „Wakacyjne przysmaki” – rozmowa kierowana Wypowiedzi o potrawach 

Ćwiczy w parze Ćwiczenia gimnastyczne wg W. Sherborne Udział w gimnastyce 

Przelicza i dodaje „Ile gałek?” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Rozwija sprawność manualną „Owocowe lody” – praca plastyczna Wystawa prac 



 

III tydzień września. Temat: Jesienny spacer na działce 

Poniedziałek – Jesienne owoce i warzywa. A jak arbuz 

Wtorek – Sałatka, szaszłyki, kompot i placek  

Środa – Zdrowa, witaminkowa kuchnia 

Czwartek – Ziarenko, kwiatek, owoc 

Wyciąga wnioski z doświadczenia „Kolorowe bąbelki” – zabawa badawcza Wynik eksperymentu 

Nazywa polskie potrawy „Polskie przysmaki” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o polskiej kuchni 

Zna numery alarmowe „Dzwoń, uciekaj!” – zabawa utrwalająca numery alarmowe Znajomość numerów alarmowych 

Zapisuje cyfrę 1 „Urodzinki jedynki” – zabawa matematyczna i graficzna z liczbą 1 Karta pracy 

Poprawnie określa ilość „Ile jest?”  – poznanie aspektu kardynalnego cyfry 1 Prawidłowy wynik 

Nazywa części ciała „Pojedyncze części ciała” – zabawa z wierszem Wskazanie części ciała 

Wspólnie bawi się z rówieśnikami Zabawy z chustą animacyjną Udział we wspólnej zabawie 

Potrafi ułożyć sztućce „Talerz i łyżka” – zabawa manipulacyjna, określanie położenia  Ułożenie sztućców 

Recytuje wiersz „Pory roku” – nauka wierszyków, utrwalenie pór roku Znajomość słów wiersza i pór roku 

Formuje medal z masy solnej „Medal za I miejsce” – zabawy manipulacyjne z masą solną Medal z masy solnej 

Wskazuje kierunek wiatru „Poduszki powietrzne” – badanie kierunku wiatru Wskazanie kierunku wiatru 



Piątek – Matematyka w warzywniaku. Cyfra 2. 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Podejmuje ekspresję taneczną „Taniec listków” – zabawa taneczno – ruchowa. Udział w zabawie tanecznej 

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

Śpiewa piosenkę „Kiedy rano budzę się” – nauka piosenki Śpiew piosenki 

Klasyfikuje w kąciku warzyw Tworzenie w sali kącika warzyw i owoców Kącik warzyw i owoców 

Nazywa owoce i warzywa „Owoce i warzywa” – zabawa dydaktyczna Znajomość nazw warzyw i owoców 

Wypowiada się na temat wiersza „Na straganie” – słuchanie wiersza J. Brzechwy. Rozmowa Wypowiedzi na temat wiersza 

Rozwija duże partie mięśni „Zerwij gruszkę” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w zabawie ruchowej 

Rozróżnia owoce zagraniczne „Owoce z Polski i nie tylko” – zabawa dydaktyczna Prawidłowy podział owoców 

Rozpoznaje literę A „Odkrywanie litery „A, a” – zabawa dydaktyczna Rozpoznanie litery A 

Dokonuje analizy sylabowej i głoskowej „A jak arbuz” – zabawa dydaktyczna, analiza sylabowa i głoskowa Prawidłowa analiza głoskowa 

Rozwija motorykę dłoni „Tworzymy głoskę A” – zabawy grafomotoryczne Karty pracy 

Formuje kulki z plasteliny „Owoce i warzywa” – zabawa plastyczna, wyklejanie plasteliną Wyklejone obrazki 

Rozpoznaje zapis swojego imienia „Ja” – rozpoznawanie zapisu imienia, przeliczanie liter Rozpoznany zapis imienia 

Odgrywa role „Wędrujący ogórek” – zabawa bieżna z elementem dramy Udział w zabawie bieżnej 



Przestrzega reguł zabawy „Toster, mikser” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Tańczy i pokazuje „Tańczę i pokazuję” – zabawa muzyczno – ruchowa Udział w zabawie muzycznej 

Przebiera się za różne postaci Zabawy w kąciku teatralnym – zabawa pacynkami, przebieranie się Udział w zabawach teatralnych 

Wie po co robi się przetwory „Robimy przetwory” – zabawa orientacyjno porządkowa Wypowiedzi na temat przetworów 

Przygotowuje szaszłyki owocowe „Owocowe szaszłyki” – przygotowanie szaszłyków Szaszłyki owocowe 

Współdziała w zabawie „Sałatka owocowa” – zabawa ruchowa do muzyki Udział w zabawie ruchowej 

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

Rozwija zdolności manualne „Kompot owocowy” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Zna zasady ruchu pieszych Spacer na działki – przypomnienie zasad bezpieczeństwa Bezpieczne zachowanie 

Przyjmuje przegraną „Zawody drużynowe” – zabawy bieżne z elementem rywalizacji Udział w zabawie bieżnej 

Wskazuje kierunki „Zaczarowany dywan” – utrwalenie schematu ciała Rozróżnianie kierunków 

Rozróżnia ziarna „Kasze, zboża, co to za rośliny?” – zabawa dydaktyczna (wg AZP) Wypowiedzi na temat roślin 

Uczestniczy w zabawie ruchowej „Zboże do młyna” – zabawa ruchowa z woreczkami Udział w zabawie ruchowej 

Tańczy taniec ludowy „Zasiali górale” – nauka tańca Udział w zabawie tanecznej 

Wypowiada się o wierszu „Witaminowe abecadło” – słuchanie wiersza S. Karaszewskiego Wypowiedzi na temat wiersza 

Koduje rytm „Witaminowy taniec’’ – zabawa ruchowa, kodowanie rytmiczne Zakodowany rytm 

Śpiewa piosenkę „Witaminki, witaminki” – nauka piosenki „Fasolek” Znajomość słów piosenki 



Wykleja i wycina „Owocowe witraże” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Rozpoznaje owoce i warzywa „Zmień miejsce” – zabawa ruchowa z owocami i warzywami Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje rośliny strączkowe „Groszek i szparaga” – zabawa orientacyjno – porządkowa (wg AZP) Wypowiedzi na temat strączków 

Oznacza pogodę symbolami „Za oknem” – obserwacje pogody, oznaczanie symbolami Prawidłowe oznaczenia pogody 

Wypowiada się o wierszu „Bajka o królu” – słuchanie wiersza J. Brzechwy, rozmowa. Wypowiedzi na temat wiersza 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne z klocków Konstrukcje z klocków 

Wie jak wzrasta roślina „Tajemnica małego ziarenka” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi na temat opowiadania 

Rozróżnia ziarna „Jakie to ziarenka?” – zabawa dydaktyczna z materiałem roślinnym Rozróżnione ziarenka 

Gra gamę „Fasola” – nauka piosenki, gra gamy na instrumencie Wygrana gama 

Klasyfikuje elementy „W spichlerzu” – zabawa bieżna, klasyfikacja Prawidłowa klasyfikacja 

Wypowiada się na temat bajki „Pięć ziarenek grochu” – słuchanie baśni J. Andersena, rozmowa. Wypowiedzi o baśni 

Tańczy do muzyki klasycznej „Na działce” – zabawa ruchowa do muzyki klasycznej Aktywność ruchowa przy muzyce 

Sadzi rośliny „Nasze fasolki” – zabawa badawcza, sadzenie roślin Zasadzone rośliny 

Wskazuje miejsca na kartce papieru „Gdzie ogrodnik zasadził fasolę?" – ćwiczenie orientacji na kartce Prawidłowo wykonane zadanie 

Dodaje i odejmuje „Raz, dwa, trzy liczysz ty” – zabawy matematyczne Prawidłowy wynik 

Wie co jest potrzebne roślinie do życia „Czego potrzebuje roślina?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi dzieci 

Przelicza do 20 i więcej „Ile jest warzyw?” – zabawy matematyczne w zakresie do 20 Wynik przeliczania 



 

IV tydzień września. Temat: Anioł strzeże na wszystkich drogach 

Poniedziałek – Anioły w sztuce, muzyce i w przedszkolu. M jak muzyka. 

Wtorek – Policjant – pomocnik Anioła Stróża 

Środa – Trójkąty, kwadraty i koła przy drodze. Cyfra 3. 

Czwartek – Bal Aniołów 

Piątek – Każda ulica jest drogą, ale nie każda droga jest ulicą 

Posługuje się narzędziami Zabawa w kąciku majsterkowicza, zabawa narzędziami Wykonana konstrukcja 

Rozpoznaje i zapisuje cyfrę 2 „Wprowadzenie cyfry 2 i jej zapisu” – zabawa dydaktyczna Prawidłowy zapis cyfry 

Prowadzi dialog „W warzywniaku” – ćwiczenie mowy dialogowej Mowa dialogowa 

Nazywa dni tygodnia „Dni tygodnia” – zabawa dydaktyczna, ćwiczenie liczebników Znajomość dni tygodnia 

Lepi warzywa z plasteliny „Fabryka warzyw” – lepienie warzyw z plasteliny Figurki z plasteliny 

Rozpoznaje monety „1zł, 2 zł, 5 zł” – zabawa ruchowa, rozpoznawanie wartości monet Rozpoznane monety 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Dekoruje salę Anielskie przedszkole” – dekorowanie sali i aranżacja kącika Udekorowana sala 

Potrafi ułożyć zastawę stołową Przygotowywanie nakrycia stołów, układanie serwetek Nakryty stół 



Integruje się z grupą „Witamy wesoło” – zabawa integracyjna ze śpiewem Udział w integracji 

Smaruje pieczywo „Precyzyjnie, znaczy pysznie” – smarowanie pieczywa Posmarowane pieczywo 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne wg. K. Orffa Udział w ćwiczeniach 

Śpiewa piosenkę „Aniele, Aniele Niebieski posłańcu” – śpiew  piosenki Znajomość słów piosenki 

Rozpoznaje melodie „Jaka to melodia” – zabawa muzyczna Rozpoznane melodie 

Odczytuje kierunki z kodu „Anioł Stróż” – zabawa w kodowanie, utrwalenie kierunków Odczytane kierunki 

Tańczy z dziećmi przy muzyce „Zleciał z Nieba biały Aniołeczek” – zabawa ruchowa przy piosence Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się na temat opowiadania „Aniołek w klatce” – słuchanie opowiadania wg ks. M. Malińskiego Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się o dziełach sztuki „Aniołeczek, Aniołek, Anioł” – rozmowa na temat dzieł sztuki Wypowiedzi o dziełach sztuki 

Zna cechy wyglądu zwierząt „Każde zwierzę, które ma…” – zabawa ruchowo – naśladowcza Znajomość wylądu zwierząt 

Orientuje się w kierunkach przestrzeni „Anioł Stróż” – ćwiczenia orientacji w przestrzeni Prawidłowo określone kierunki 

Tworzy mapę myśli „Kto może zostać Aniołem w przedszkolu?” – tworzenie mapy myśli Mapa myśli 

Wie co to są Bieszczady „Bieszczadzkie Anioły” – zabawa dydaktyczna z obrazami Wypowiedzi o Bieszczadach 

Maluje kawą rozpuszczalną „Anioły” – praca plastyczna malowana kawą rozpuszczalną Obraz z kawy rozpuszczalnej 

Jest samodzielne w samoobsłudze Ćwiczenia samoobsługowe w łazience Samodzielność samoobsługi 

Rozpoznaje literę M „Mandolinowe melodie” – monografia litery „M, m” Rozpoznanie litery M 

Odczytuje kody „Poszukiwacze łupów” – zabawa tropiąca, kodowanie Odczytane kody 



Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne z klockami Konstrukcje z klocków 

Rozpoznaje figury geometryczne „Wycieczka figur geometrycznych” – zabawa ruchowa Rozpoznane figury geometryczne 

Wymienia nazwy zwierząt „Zwierzaki do pary” – zabawa integracyjna Znajomość nazw zwierząt 

Posługuje się narzędziami Zabawy samodzielne w kąciku majsterkowicza Udział w zabawie narzędziami 

Obrazuje tekst ruchem „Powitanka Figurolandii” – opowieść ruchowa wg D. Wojtery Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje znaki drogowe „Geometria drogowa” – zabawa ze znakami drogowymi Rozpoznane znaki drogowe 

Wymienia dni tygodnia „Gimnastyka dni tygodnia” – zabawa ruchowa do wiersza Znajomość dni tygodnia 

Tworzy makietę ulicy „Ulica z przeszkodami?” – zabawa dydaktyczna, tworzenie makiety Makieta ulicy 

Rysuje znaki drogowe „Figurowe przepisy drogowe” – rysowanie i kolorowanie kredkami Narysowane znaki drogowe 

Wypowiada się o wierszu „Znaki drogowe” – słuchanie wiersza S. Kustosz Wypowiedzi o wierszu 

Klasyfikuje znaki drogowe „Piktogramy” – zabawa klasyfikacyjna ze znakami drogowymi Znaki ułożone wg roli 

Rozpoznaje liczbę 3 w aspektach „Trzy, dobra zabawa” – monografia cyfry 3. Posługiwanie się liczba 3 w aspektach 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Cyfra 3” – zabawy grafomotoryczne Karty pracy 

Dokonuje prostych pomiarów „Mierzymy” – zabawa wprowadzająca aspekt miarowy liczby 3 Wynik pomiaru 

Jest życzliwy dla innych „Uśmiechy i dobre słowa” – zabawa integracyjna Udział w zabawie  

Przygotowuje śniadanie  „Świąteczne śniadanie” – zabawa manipulacyjna Przygotowane śniadanie 

Wypowiada ruchem marzenia „Taniec marzeń” – zabawa arteterapeutyczna Udział w tańcu 



Wypowiada się o psie Jana Bosko „Przyjaciel Św. Jana ” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Obrazuje tekst ruchem ciała „Zleciał z Nieba biały Aniołeczek” – obrazowanie tekstu tańcem Udział w zabawie tanecznej 

Obrysowuje i dekoruje „Anioł” – obrysowywanie, dekorowanie, malowanie Obrazy wielkoformatowe 

Przykleja konfetti „Aniołek piegusek” – zabawa zręcznościowa w parach Przyklejone piegi 

Ćwiczy szybkość reakcji „Spinacze” – zabawa ruchowa rozwijająca refleks Zebrane spinacze 

Tańczy na balu „Bal Aniołów” – taniec ulubionych dziecięcych przebojów Udział w balu Aniołów 

Celnie rzuca „Bitwa kulami papieru” – zabawa ruchowa z elementem rzutu Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak dbać o rośliny Zabawy w kąciku  przyrodniczym – podlewanie kwiatków Kwiaty w kąciku przyrody 

Przewleka sznurek przez otwór „Przewlekanki” – zabawa manipulacyjna Przewleczone sznureczki 

Zna wartość modlitwy „Powrót taty” – słuchanie ballady A. Mickiewicza, rozmowa Wypowiedzi o balladzie 

Rozróżnia nazwy dróg „Ulica, droga, dróżka” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami i mapą Wypowiedzi o ulicach 

Dostrzega zmianę rytmu „Maszerują dzieci”– zabawa ruchowa przy piosence Udział w zabawie ruchowej 

Umacnia więzi grupowe „Droga przyjaźni” – zabawa plastyczno – integracyjna Droga przyjaźni 

Rozwija zdolności manualne „Powrót Taty” – zabawa plastyczna techniką mokre w mokre Wystaw prac 

Bawi się przy muzyce „Jadę, jadę” – zabawa muzyczno-ruchowa wg KLANZY Udział w piosence 

Gra na planszy „Światła sygnalizatora” – gra planszowa Udział w grze planszowej 

Rozpoznaje środki lokomocji „Jaki to pojazd?” – zabawa słowno – ruchowa Znajomość środków lokomocji 



 

I tydzień października. Temat: Różaniec z darów jesieni  

Poniedziałek – Iglaste, liściaste. I jak igła. 

Wtorek – Królowa Różańca 

Środa – Jesień pachnąca ziołami 

Czwartek – Jesienna apteczka 

Piątek – Radości i smuteczki 

 

Wie kim był Krzysztof Kolumb „Droga morska Krzysztofa Kolumba” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o Krzysztofie Kolumbie 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Wie co to las i gaik „Drzewo, gaik, las” – zabawa orientacyjno – porządkowa Utworzone zbiory 

Klasyfikuje drzewa „Drzewa w kąciku przyrody” – zabawa klasyfikacyjna Prawidłowa klasyfikacja 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne z gazetami wg gimnastyki R. Labana Udział w gimnastyce 

Modli się tajemnicami różańcowymi Rozważanie tajemnic radosnych Różańca świętego Udział w modlitwie 

Wypowiada się o iglakach „Iglaki” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o drzewach iglastych 

Przestrzega reguł zabawy „Jodełki, świerki” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje i zapisuje literę I Monografia litery „I, i” na przykładzie wyrazów „Igła” Rozpoznaje i zapisuje literę I 



Wie jakie zwierzęta żyją w lesie „Zajączki w lesie” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna Udział w zabawie ruchowej 

Rozróżnia figury geometryczne „Geometryczny las” – zabawa plastyczno – techniczna Rozróżnienie figur geometrycznych 

Nakrywa do stołu Ćwiczenia samoobsługowe – nakrywanie do stołu Nakryci stołu 

Wyciąga wnioski z obserwacji „Drzewo w lusterkach” – zabawa badawcza Określone wnioski 

Porządkuje plan dnia „Plan dnia” – zabawa porządkująca pojęcia czasowe Wypowiedzi o kolejności działań 

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

Biega i utrzymuje równowagę „Kasztanowy bieg” – zabawa bieżna, utrzymanie równowagi Udział w zabawie bieżnej 

Wznosi konstrukcje Zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne Konstrukcje z klocków 

Zapamiętuje układ obrazków „Memory obrazkowe” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Udział w grze  

Wypowiada się na temat opowiadania „Królowa Różańca” – słuchanie opowiadania i oglądanie ilustracji Wypowiedzi o opowiadaniu 

Układa rytmy „Tajemnice Różańca” – zabawa dydaktyczna, układanie rytmów Ułożony rytm  

Tańczy i porusza się przy muzyce „Kuleczki jak paciorki” – zabawa ruchowa z elementem tańca Udział w zabawie tanecznej 

Śpiewa piosenkę „W kasztanowym mieście” – nauka piosenki Znajomość słów piosenki 

Przelicza dziesiątkami „Liczymy dziesiątkami” – zabawa ruchowa, przeliczanie Wynik przeliczania 

Wykleja plasteliną „Jagodowy różaniec” – wyklejanie plasteliną Wyklejony obrazek 

Wypowiada się o uczuciach „Uśmiechy i słowa” – zabawa integracyjna, rozmowy o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Odczytuje symbole pogodowe „Pogoda na jutro” – zabawa dramowa, odczytywanie symboli Odczytane symbole 



Usprawnia narządy mowy „Gryzaczek – czesaczek” – zabawy logopedyczne Udział w zabawach logopedycznych 

Wie czym są zioła „Kącik ziołowy” – zabawy badawcze w kąciku przyrody Udział w zabawach badawczych 

Gra na cymbałkach „Sto lat” – indywidulana nauka gry na cymbałkach Wygrana melodia 

Rozpoznaje zioła „Jesień pachnąca ziołami” – zabawa dydaktyczna z ziołami Nazwane zioła 

Porównuje wysokość „Jaka wysoka roślina” – szacowanie i porównywanie wysokości Określenie wysokości 

Przelicza i rozwija sprawność ruchową „Ziołowy wyścig” – zabawa ruchowa z przeliczaniem Wynik przeliczania 

Układa sekwencje „Różaniec pachnący ziołami” – układanie sekwencji Ułożona sekwencja 

Odtwarza role „Ogrodnik i koper” – zabawa ruchowa z elementem pantomimy Udział w pantomimie 

Rozwija sprawność manualną „Pachnąca spiżarnia” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Opisuje wygląd człowieka „Detektyw” – opisywanie wyglądu, budowanie zdań Określenie wyglądu 

Określa położenie w przestrzeni „O czym myślę?” – określanie położenia w przestrzeni Określenie położenia 

Wypowiada się o witaminach „Gdzie się skryły witaminy?” – twórcza zabawa słowna Wypowiedzi o witaminach 

Wypowiada się o wierszu „W spiżarni” – słuchanie wiersza M. Kownackiej, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Rozwiązuje zagadki „Zagadki ze spiżarni” – rozwiązywanie zagadek słownych Rozwiązane zagadki 

Wie co to jest pasteryzacja „Pasteryzowanie” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak konserwować żywność „Zimowe zapasy” – zabawa dydaktyczna z przetworami Wypowiedzi o przetworach 

Dodaje i odejmuje „Owoce na zapas” – zabawy matematyczne Wynik liczenia 



Rozwija sprawność manualną „Przetwory i etykietki” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Współpracuje w zespole „Dwa ognie” – zabawa zespołowa z piłką Współdziałanie w grupie 

Wie na czym polega kiszenie „Kiszenie kapusty” – zabawa dydaktyczna z zagadkami Rozwiązane zagadki 

Rozpoznaje wartości monet „Jarmark z przetworami” – rozpoznawanie wartości monet Rozpoznane monety 

Dokonuje pomiaru płynów „Ile kompotu zmieści się w słoiku?” – szacowanie ilości płynu Wynik pomiaru płynu 

Rozpoznaje melodie „Jaka to melodia?” – zagadki słuchowe Rozwiązane zagadki 

Porównuje liczby „Od najmniejszej do największej liczby” – zabawy matematyczne Ułożony ciąg liczbowy 

Obrazuje uczucia mimiką „Szczęście, zmartwienie” – zabawa dramowa z emotikonami Udział w zabawie dramowej 

Określa miejsce na kartce papieru „Spacer po lesie” – zabawa indywidualna, dyktando graficzne Karta pracy 

Opowiada o życiu Jezusa i Maryi „Tajemnice życia Jezusa i Maryi” – prezentacja dzieł sztuki Wypowiedzi o dziełach sztuki 

Integruje się z grupą „Nasze humory” – zabawa integracyjna do wiersza J. Wołoch Wspólna zabawa 

Rozróżnia figury geometryczne „Kwadraty i trójkąty” – zabawa ruchowa Prawidłowe nazwanie figur 

Rozwija myślenie logiczne „Sudoku z emotikonami” – zabawa matematyczna Rozwiązane sudoku 

Nakrywa do stołu Ćwiczenia samoobsługowe – samodzielne nakrywanie do stołu Prawidłowe nakrycie do stołu 

Maluje akwarelami „Radość w różańcu” – malowanie akwarelami Obraz namalowany akwarelą 

Tańczy i śpiewa „Cały twój” – taniec „Siewców Lednicy” Znajomość układu tanecznego 



 

II tydzień października. Temat: Rozmowy Kropelek 

Poniedziałek – Pierzaste, kłębiaste  

Wtorek – Kapie, stuka, grzmi 

Środa – Miasto odbite w kałuży. U jak ulica 

Czwartek – Wietrzyk wieje w cztery strony świata. Cyfra 4. 

Piątek – Nasza stacja meteo 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Rozpoznaje litery „Jestem literką” – zabawa utrwalająca wygląd liter Prawidłowa postawa  

Rysuje stopami „Rysowanie stopami” – zabawa sensoryczna Obrazek namalowany stopami 

Klasyfikuje elementy „Chmury i chmurki” – zabawa ruchowa, klasyfikowanie Prawidłowa klasyfikacja 

Rozwija sprawność ruchową „Kredki” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje emocje „Jaka to emocja?” – zabawa indywidualna Nazwanie emocji 

Nazywa niektóre chmury „Rodzaje chmur” – zabawa dydaktyczna z pokazem ilustracji Wypowiedzi o chmurach 

Wie skąd się biorą chmury „Skąd się biorą chmury?” – pokaz obiegu wody w przyrodzie Wypowiedzi o obiegu wody 

Bawi się w grupie „Deszczowa chmura” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną Udział w zabawach ruchowych 



Nazywa rodzaj faktury „Milutkie, mięciutkie” – zabawa sensoryczna Udział w zabawie sensorycznej 

Rozwija sprawność manualną „Pierzaste, kłębiaste” – praca plastyczna metodą mieszaną Wystawa prac 

Wyciąga wnioski z obserwacji „Niebo w lusterku” – obserwacja chmur ich kształtu i koloru Wnioski z obserwacji 

Wie skąd się bierze  „Deszcz z czajnika” – zabawa badawcza, wyciąganie wniosków Wnioski z doświadczenia 

Określa pojęcia czasowe „Minutka” – kształtowanie pojęcia miar czasowych Udział w zabawie 

Rozróżnia dźwięki „Kapie, stuka, grzmi” – zabawa dźwiękonaśladowcza Artykulacja dźwięków 

Wie skąd się bierze grzmot „Grzmot. Co to jest?” – oglądanie filmu edukacyjnego Wypowiedzi o burzy 

Wypowiada się na temat wiersza „Kolorowy parasol” – zabawa z wierszem J. Wasilewskiej Wypowiedzi na temat wiersza 

Przelicza, dodaje i odejmuje „Ile chmurek jest na niebie?” – zabawa matematyczna Wynik działań matematycznych 

Rozwija sprawność ruchową „Z parasolem” – zabawa ruchowa z laskami gimnastycznymi Udział w gimnastyce 

Obserwuje gęstość cieczy „Rzadkie, gęste” – zabawa badawcza z gęstością cieczy Określenie gęstości 

Wyciąga wnioski „Malowanie na mleku” – zabawa badawcza Obrazek na mleku 

Wie jak działa oczyszczalnia „Jak działa oczyszczalnia?” – zabawy badawcze Wypowiedzi na temat oczyszczalni 

Rozpoznaje znaki drogowe „Poznajemy znaki drogowe” – zabawa ruchowa z ilustracjami Znajomość znaków drogowych 

Zapamiętuje układ osób „Zmiana miejsc” – zabawa kształtująca pamięć i spostrzegawczość Prawidłowe wskazanie 

Rozpoznaje figury geometryczne „Geometryczne memory” – utrwalenie figur geometrycznych Znajomość figur geometrycznych 

Porównuje wielkość liczb „Jestem jak waga” – zabawa kształtująca wartości liczb Prawidłowe porównanie 



Wypowiada się o opowiadaniu „Spacer w deszczu” – słuchanie opowiadania B. Formy. Rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się na temat wody „Prawie jak kałuża” – zabawy badawcze z wodą Wnioski z zabawy badawczej 

Rozwija motorykę dużą „Gazetowy parasol” – zabawa ruchowo – zręcznościowa Udział w zabawie 

Rozpoznaje literę U „U jak ulica” – zapoznanie z literką U Wskazanie litery U 

Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne „Ulewa” – ćwiczenia logopedyczne wg wiersza A. Paszkiewicz Recytacja wiersza 

Rozwija twórczość plastyczną „Miasto w kałuży” – praca plastyczna Wystawa prac 

Wypowiada się na temat obserwacji Spacer – poszukiwania i obserwacje kałuży, kropel deszczu Wypowiedzi na spacerze 

Wyciąga wnioski z doświadczeń „Siła międzycząsteczkowa” – zabawy badawcze z wodą Wnioski z doświadczenia 

Integruje się z grupą „Ręka – noga” – zabawa integracyjna Integracja z grupą 

Rozwija sprawność fizyczną „Jak najwięcej” – zabawa kształtująca szybkość i zwinność Udział w zabawie 

Czyta sylaby „Detektyw sylabowy” – zabawa przygotowująca do nauki czytania Wskazanie sylab 

Rozwiązuje zagadki „Zagadkowe figury” – odgadywanie zagadek Odgadnięte zagadki 

Porównuje liczby „Wietrzna zagadka” – zabawa matematyczna, porównywanie ilości Prawidłowe porównanie ilości 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne – „Miś w lesie” Udział w gimnastyce 

Wypowiada się na temat wiatru „Czy można zobaczyć wiatr?” – oglądanie ilustracji Wypowiedzi o wietrze 

Stopniuje niektóre rzeczowniki „Wietrzyk, wiatr, wietrzysko” – stopniowanie rzeczowników Prawidłowe rzeczowniki 

Śpiewa piosenkę „Wiatr psotnik” – słuchanie piosenki. Rozmowa Wypowiedzi o piosence 



 

III tydzień października. Temat: Mały misjonarz poznaje świat 

Poniedziałek – Misjonarskie wędrówki 

Wtorek – W indiańskiej wiosce 

Środa – Na tropie chińskich znaków 

Czwartek – Afrykańskie rytmy 

Piątek – W krainie kangurów 

Rozpoznaje cyfrę 3 „Witaj 4” – wprowadzenie cyfry 4 Rozpoznanie cyfry 4 

Rozwija sprawność manualną „Wiatraczek” – zabawa plastyczno – techniczna Wykonany wiatraczek 

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

Przygotowuje posiłek Zabawy w kącikach – wdrażanie do przygotowania posiłku Przygotowany posiłek 

Występuje przed grupą „Prognoza pogody” – pokaz prognozy pogody Prezentacja na pokazie 

Buduje twórcze wypowiedzi „Świstak, opadająca mgła” – twórcze wypowiedzi słowne Wypowiedzi słowne 

Odczytuje piktogramy „Jaka dziś będzie pogoda?” – odczytywanie piktogramów Odczytane piktogramy 

Odgrywa role „Jestem pogodynką” – zabawa z wcielaniem się w rolę Udział w zabawie dramowej 

Maluje na dużych kartonach „Studio pogodowe” – malowanie dużych powierzchni Wielkoformatowy obraz 

Odtwarza sekwencję ruchową „Sekwencja pogodowa” – powtarzanie sekwencji ruchowej Powtórzona sekwencja ruchów 



Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

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

Klasyfikuje elementy „Kącik misyjny” – klasyfikowanie materiału edukacyjnego Pogrupowane elementy 

Modli się w różnych intencjach „Modlitwa pięciu palców” – modlitwa wg metody Papieża  Udział w modlitwie 

Wypowiada się na temat listu „Listonosz” – słuchanie treści listu, rozmowa Wypowiedzi na temat listu 

Dopasowuje napisy  „Misjonarze” – zabawa dydaktyczna, dopasowanie napisów Dopasowane napisy 

Rozwija sprawność ruchową „Dobra nowina” – zabawa ruchowa Udział w zabawie  

Wie, że woda jest cenna „Cenna woda” – zabawa bieżna z elementem równowagi Udział w zabawie równoważnej 

Wypowiada się na temat reportażu „Echo misji” – oglądanie fragmentu filmu, reportażu, zdjęć Wypowiedzi na temat reportażu 

Przestrzega reguł zabawy „Na ratunek” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie 

Tworzy mapę graficzną „Niebezpieczeństwa na drodze” – tworzenie mapy graficznej Mapa graficzna 

Wie kim jest misjonarz „Kodeks misjonarza” – twórcza zabawa słowno – plastyczna Narysowany kodeks 

Rozróżnia wartości monet „Orzeł czy reszka” – zabawa dydaktyczna Udział w zabawie 

Wymienia kontynenty „Kontynenty na globusie” – zabawa dydaktyczna Wskazanie kontynentu 

Wypowiada się na temat małp „Dlaczego małpy nie budują?” – słuchanie bajki afrykańskiej Wypowiedzi o bajce 

Wymienia dzikie zwierzęta „Dzikie zwierzęta” – rozwiązywanie zagadek Znajomość nazw zwierząt egzotycznych 

Bierze udział w zabawie ruchowej „Taniec dzikich zwierząt” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 



Tańczy i śpiewa „To taka gra” – zabawa integracyjna z piosenką Klanzy Udział w zabawie tanecznej 

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

Wypowiada się o Indianach „W indiańskiej wiosce” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o Indianach 

Współdziała w zespole „Przedszkolne plemiona” – zabawa dydaktyczna w zespołach Udział w zabawie zespołowej 

Tańczy w grupie „Indiański taniec” – wspólny taniec Znajomość układu tanecznego 

Rozwija sprawność ruchową „Indiańskie sprawności” – zabawy ruchowe i sprawnościowe Udział w gimnastyce 

Rozpoznaje emocje „Radość w wiosce” – zabawa dydaktyczna z emocjami Wypowiedzi o emocjach 

Odgrywa role „Zdobywamy Amerykę” – zabawa pantomimiczna Udział w pantomimie 

Wypowiada się o baśni „O droździe pustelniku” – słuchanie baśni indiańskiej, rozmowa Wypowiedzi o baśni 

Układa sekwencję „Pióra w pióropuszu” – zabawa matematyczna, układanie sekwencji  Ułożona sekwencja 

Wypowiada się na forum „O czym myślę?” – zabawa integracyjna. Udział w zabawie 

Wie kim jest Chińczyk „Jestem Li – long” – słuchanie wiersza A. Bober  Wypowiedzi na temat wiersza 

Smakuje owoce „List od misjonarza” – słuchanie treści listu, degustacja owoców Udział w poczęstunku 

Wymienia środki transportu „Ruszamy w podróż” – rozmowa o środkach transportu Wypowiedzi o pojazdach 

Rozwija motorykę dużą „Samolot” – opowieść ruchowa.  Udział w zabawie ruchowej 

Potrafi naśladować różne powitania „Chińskie powitanie” – zabawa ruchowa z elementem dramy Chińskie powitanie 

Wypowiada się o Chinach „Pan Jezus w Chinach” – słuchanie informacji o Chinach Wypowiedzi o Chinach 



Rozwija motorykę dłoni „List do Chin” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Posługuje się pałeczkami „Kurs jedzenia pałeczkami” – zabawa zręcznościowa Udział w jedzeniu pałeczkami 

Układa tangram „Tangram” – zabawa plastyczno – logiczna Ułożony tangram 

Wypowiada się o architekturze domów Spacer po okolicy – zwrócenie uwagi na wygląd domów  Wypowiedzi na temat domów 

Rozpoznaje chińskie budowle „Chińskie budowle” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o budowlach 

Zapamiętuje ułożenie przedmiotów „Co zmieniło miejsce?” – zabawa dydaktyczna Odgadnięty przedmiot 

Odgrywa role „Zwiedzamy dżunglę” – zabawa pantomimiczna  Udział w pantomimie 

Wypowiada się o dzieciach w Afryce „Afrykański kolega” – wypowiedzi na podstawie ilustracji Wypowiedzi o Afryce 

Wypowiada się o bajce „O króliku, słoniu i wielorybicy” – słuchanie bajki afrykańskiej Wypowiedzi o opowiadaniu 

Przelicza i liczy „Orzeszki” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem orzeszków  Wynik liczenia 

Zachowuje równowagę ruchową „Chodzenie po linie” – zabawa ruchowa z elementem równowagi Zachowanie równowagi ruchowej 

Rozwija sprawność ruchową „Mały Afrykańczyk” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Rozpoznaje figury geometryczne „Geometryczny świat” – zabawa dydaktyczna Znajomość figur geometrycznych 

Wymienia zwierzęta z Australii „Torbacz koala” – zabawa dydaktyczna z maskotką  Udział w zabawie 

Wypowiada się o Australii „Podróż do Australii” – pokaz ilustracji, omówienie zdjęć Wypowiedzi o Australii 

Wskazuje miejsca na globusie „Misyjny różaniec” – zabawa dydaktyczna z globusem Wskazanie na globusie 

Określa położenie „Gabinet luster” – zabaw dydaktyczna, określanie położenia kropek Określone położenie 



 

IV tydzień października. Temat: Leśni lokatorzy 

Poniedziałek – Piętra lasu. L jak las. 

Wtorek – Kto ma w lesie kapelusze? 

Środa – Wydra i leśni przyjaciele 

Czwartek – Leśniczówka zaprasza 

Piątek – Nie taki pająk straszny 

 

Rozwija sprawność ruchową „Skaczmy jak kangury” – zabawa ruchowo – naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje odgłosy „Zwierzęta rodem z Australii” – ćwiczenie percepcji słuchowej  Odgadnięte odgłosy 

Zna zasady ruchu pieszych Spacer po okolicy – zwrócenie uwagi na poruszania się po drogach Znajomość zasad ruchu 

Zna zwyczaje strusia „Głowa w piasek” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Tworzy kompozycję z gałązek „Rafa koralowa” – praca plastyczna na gałązek Kompozycja z gałązek 

Odgrywa role „W australijskim buszu” – zabawa pantomimiczna Udział w pantomimie 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Potrafi wiązać sznurowadła Wiązanie sznurowadeł i zapinanie guzików na kostce Zawiązane sznurówki 

Klasyfikuje materiał „Leśny kącik” – klasyfikacja materiału w kąciku przyrody Kącik tematyczny 



Śpiewa piosenkę „Jagódki” – zabawa integracyjna do piosenki Integracja grupy 

Rozpoznaje odgłosy ptaków „Głosy ptaków” – zabawa ortofoniczna, rozpoznawanie liczb Rozpoznane odgłosy 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne – zestaw wg k. Wlaźnik Udział w  gimnastyce 

Rozpoznaje marki samochodów „W naszym garażu” – zabawa w kąciku samochodowym Udział w zabawie samochodowej 

Wypowiada się o lesie „Las” – zabawa dydaktyczna ilustracjami Wypowiedzi o lesie 

Wymienia warstwy lasu „Warstwy lasu” – zabawa ruchowa Znajomość warstw lasu 

Wciela się w role „Co słychać w lesie?” – ćwiczenia ortofoniczne, zabawy dramowe Udział w zabawie ortofonicznej 

Śpiewa piosenkę „Duszki leśne” – zabawa ruchowa, nauka piosenki A. Pałaca Znajomość piosenki 

Układa historyjkę obrazkową „Przygoda w lesie” – zabawa z historyjką, wprowadzenie litery Ułożona historyjka 

Odnajduje litery L „Leśny L-detektyw ?” – zabawa dydaktyczna Rozpoznana litera 

Dopasowuje działania do treści „Ile drzew?” – dopasowywanie działania do treści Dopasowane działanie 

Przestrzega reguł zabawy „Jodełki, świerki” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wykleja koło różnymi materiałami „Koło sensoryczne” – wyklejanie koła materiałami Wyklejone koło sensoryczne 

Wie jak dbać o las „Sprzątamy las” – zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa Udział w zabawi ruchowej 

Rozpoznaje drzewa „Drzewa” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Rozpoznane drzewa 

Określa położenie przedmiotów Zabawy klockami logicznymi, określanie położenia przedmiotów Określone położenie 

Porządkuje pojęcia czasowe „Plan dnia” – zabawa porządkująca pojęcia czasowe Wypowiedzi o planie dnia 



Czyta sylaby  „Tu i tam grzybek sam” – czytanie sylab w paradygmacie Odczytane sylaby 

Wypowiada się o inscenizacji „Grzybobranie” – inscenizacja wiersza M. Buczkówny Wypowiedzi dzieci 

Nazywa wybrane gatunki grzybów „Rozpoznaję grzyby” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Rozpoznane grzyby 

Porusza się przy muzyce „Wycieczka do lasu" – zabawa ruchowa przy piosence Udział w zabawie ruchowej 

Przelicza, dodaje i odejmuje „Zbieramy grzyby” – zabawa matematyczno – ruchowa Wynik przeliczania i liczenia 

Rozwija myślenie logiczne „Grzybowe sudoku” – zabawa matematyczna Ułożone sudoku 

Wie jak zbierać grzyby „Zbieramy grzyby" – zabawa dramowe Udział w zabawach dramowych 

Pokonuje tor przeszkód „Spacer po lesie” – zabawa ruchowa na torze przeszkód Pokonanie toru przeszkód 

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

Układa rytmy, przelicza dźwięki „Rytmy grzybowe” – układanie rytmów, przeliczanie dźwięków Ułożony rytm 

Odczytuje symbole pogodowe „Pogoda na jutro” – zabawa dramowa, odczytywanie symboli Odczytane symbole 

Dodaje i odejmuje „Grzybowa matematyka” – praca w kartach pracy Karty pracy 

Tańczy w grupie „Stary niedźwiedź”– zabawa integracyjna ze śpiewem Udział w zabawie 

Naśladuje leśne odgłosy „Spacer po lesie" – zabawa w naśladowanie leśnych głosów Odgłosy leśnych zwierząt 

Wypowiada się o wydrze „Wydra i leśni przyjaciele" – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Zna leśne zwierzęta „Leśne zwierzęta” – zagadki obrazkowe, wypowiedzi o zwierzętach Wypowiedzi o zwierzętach 

Rozwija sprawność ruchową „W poszukiwaniu zwierząt ” – zabawa ruchowa do muzyki Udział w zabawie ruchowej 



Klasyfikuje zwierzęta „Leśni mieszkańcy" – klasyfikacja ze względu na tryb życia Prawidłowa klasyfikacja 

Śpiewa piosenkę „W burych szpilkach” – nauka piosenki zespołu „Fasolki” Znajomość słów piosenki 

Rozwija wdzięczność za przyrodę „Leśne skarby” – zabawa sensoryczna Udział w zabawie sensorycznej 

Wykonuje działania matematyczne „Pomagamy wiewiórce zbierać zapasy” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Rozwija twórczość plastyczną „Leśna sowa” – praca plastyczno – techniczna ze słoikiem Wykonana praca techniczna 

Nazywa gatunki drzew Spacer – obserwacja przyrody, nazywanie gatunków drzew Nazwanie drzew 

Wypowiada się o wydrze „Małgosia i wydra” – słuchanie opowiadania M. Czerkas. Rozmowa Wypowiedzi o wydrze 

Zna zwyczaje zwierząt „Jakim jestem zwierzątkiem?” – zabawa dydaktyczna Odgadnięte zwierzęta 

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

Rozwija narządy mowy „Piórkowe zawody” – ćwiczenia oddechowe Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Wie co to jest leśniczówka „W leśniczówce” – zabawa dydaktyczna na podstawie ilustracji Wypowiedzi o leśniczówce 

Spaceruje po lesie „Dzień w lesie” – wycieczka do lasu/ zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Uważnie słucha „Pan leśniczy” – spotkanie z leśniczym Wypowiedzi o pracy leśniczego 

Odczytuje wskazówki „Poszukiwacze skarbów” – zabawa tropiąca Odszukany skarb 

Przestrzega reguł zabawy „Leśniczy i zajączki” – zabawa orientacyjno – porządkowa Przestrzeganie reguł zabawy 

Maluje inspirowany sztuką „Las Kandinskiego” – zabawa plastyczna z farbami Wystawa prac 

Odtwarza rytmy „Echo leśne" – zabawa rytmiczna Udział w zabawie rytmicznej 



 

V tydzień października. Temat: Nasi Przodkowie 

Poniedziałek – W dawnych czasach 

Wtorek – Moja rodzina. T jak Tata 

Podpisuje się „Liście" – zabawa techniczna, ćwiczenia podpisywanie się Podpisy dzieci 

Wypowiada się na temat uczuć „Kolorowe nastroje” – zabawa integracyjna, rozmowa o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Wypowiada się o wierszu „Tylko raz’’ – słuchanie wiersza M. Buczkówny, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Odróżnia owady od pająków „Owady i pająki" – prezentacja fotografii, omówienie Wypowiedzi o stawonogach 

Buduje sieć „Budujemy sieć" – zabawa konstrukcyjna, synteza głoskowa Konstrukcja sieci 

Współdziała w zabawie „Ucieczka z pajęczej sieci" – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Dodaje w zakresie 10 „Matematyczne zagadki” – dodawanie w zakresie 10 Wynik dodawania 

Wypowiada się na temat mrówki „Mrówki” – słuchanie wiersza B. Formy, oglądanie ilustracji mrówki Wypowiedzi o mrówce 

Reaguje na sygnały „Labirynt w kopcu mrówek” – zabawa słuchowo – orientacyjna Udział w zabawie 

Wznosi konstrukcje „Budujemy mrowisko” – zabawa konstrukcyjna Konstrukcja mrowiska 

Rozumie przenośnie o zwierzętach „Zwierzęta w związkach frazeologicznych” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi dzieci 

Rozwija motorykę dłoni „Pająk i jego sieć” – zabawa grafomotoryczna i lepienie z plasteliny Karta pracy, figurki z plasteliny 

Zna znaki drogowe „Drogowskazy” – utrwalenie znaków drogowych Znajomość znaków drogowych 



Środa – Moje drzewo genealogiczne 

Czwartek – Nasi święci patronowie 

Piątek – Pamiętamy w modlitwie o zmarłych. Cyfra 5. 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Wie, które produkty są zdrowe Przygotowywanie posiłków w zabawkowej kuchence Przygotowany posiłek 

Określa pokrewieństwo w rodzinie Rozmowy o członkach rodziny, o pokrewieństwie Wypowiedzi o rodzinie 

Opowiada o swoich uczuciach „Jak się czujesz?” – zabawa integracyjna wg M. Bogdanowicz Wypowiedzi o uczuciach 

Rozwija narządy artykulacyjne Listopadowy liść” – ćwiczenia oddechowe Udział w ćwiczeniu 

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

Rozwija sprawność fizyczną „Jesienne liście” – ćwiczenia poranne Udział w gimnastyce 

Modli się piosenką „O boska Opatrzności” – śpiew piosenki Znajomość słów piosenki 

Opowiada o dawnych czasach „Polska w dawnych czasach” – rozmowa na podstawie ilustracji Wypowiedzi o Polsce 

Ćwiczy drobne ruchy dłoni „Kapsle” – zabawa zręcznościowa  z dawnych czasów Udział w grze w kapsle 

Skacze przez gumę „Gra w gumę” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w grze na gumie 

Śpiewa piosenkę „Zuzia – lalka nieduża” – nauka  piosenki zespołu Fasolki Znajomość słów piosenki 

Obrazuje pieczenie ciasta „Pieczemy ciasto” – zabawa muzyczno-ruchowa KLANZA Udział w zabawie 



Rozpoznaje melodie „Jaka to melodia?” – zagadki słuchowe Rozpoznane melodie 

Odgrywa role „Dawno, bardzo dawno” – wypowiedzi słowne z elementem dramy Udział w zabawie z dramą 

Posługuje się kalką „Monochromatyczny krajobraz” – rysowanie za pomocą kalki Rysunek z kalki 

Rozwija narządy artykulacyjne „Ptasie radio” - ćwiczenia narządów artykulacyjnych Udział w zabawie artykulacyjnej 

Dodaje i odejmuje „Dodaję i odejmuję” – zabawy  matematyczne w kartach pracy Prawidłowy wynik 

Ćwiczy dykcję „Smardze” – nauka wierszyka, ćwiczenia logopedyczne Recytacja wiersza 

Układa puzzle Układanie puzzli, ćwiczenie koncentracji, skupienia  Ułożone puzzle 

Tworzy mapę myśli o rodzinie „Rodzina” – rysowanie mapy myśli Mapa myśli 

Zna swoje dane osobowe „To ja” – autoprezentacja, utrwalenie danych osobowych Znajomość danych osobowych 

Wypowiada się o pokrewieństwach „Kim jestem” – słuchanie wiesza T. Fiutowskiej, rozmowa Wypowiedzi o pokrewieństwach 

Rozpoznaje literę T „T jak Tata” – monografia litery Rozpoznana litera T 

Rozpoznaje litery „Samochody na tropie" – zabawa ruchowa, wyszukiwanie liter Odszukane litery 

Reaguje ruchem na sygnał „Rodzina w zoo” – zabawa ruchowa  z krzesełkami Udział w zabawie bieżnej 

Wypowiada się zdaniami „O rodzicach słów kilka” – zabawa słowna Wypowiedzi o rodzicach 

Jest wdzięczne, wyraża miłość „Chcę powiedzieć dziękuję” – zabawa arteterapeutyczna Wdzięczność w wypowiedziach 

Wypowiedzi o tacie „Tydzień z tatą” – słuchanie wiersza J. Brzechwy, rozmowa Wypowiedzi o tacie 

Znajomość dni tygodnia „Dni tygodnia” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie pojęć czasowych Znajomość dni tygodnia 



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

Buduje własne pojazdy Zabawy konstrukcyjne, wznoszenie budowli, tworzenie pojazdów Skonstruowane pojazdy 

Interesuje się książkami Zabawy w kąciku czytelniczym – oglądanie książek, albumów Zainteresowanie książkami 

Układa historyjkę obrazkową „Co wcześniej? Co później?” – układanie ciągu czasowego z ilustracji Ułożona historyjka 

Tańczy menueta „Menuet” – nauka tańca Znajomość układu tanecznego 

Opowiada o mamie i babci „Mama mamy” – słuchanie opowiadania U. Lewczuk. Rozmowa Wypowiedzi o babci 

Wie co to jest drzewo genealogiczne „Drzewo genealogiczne” – prezentacja sylwety drzewa, rozmowa Wypowiedzi o przodkach 

Dobiera się w zespoły wg liczby „Rodzinki” – zabawa matematyczno – ruchowa Dobrane zespoły 

Rysuje zagadki „Kalambury zawodowe” – zabawa rysunkowo pantomimiczna Znajomość zawodów 

Nazywa elementy architektoniczne „Mój dom” – utrwalenie nazw architektonicznych Wypowiedzi o architekturze 

Wykonuje własne drzewo genealogiczne „Moje drzewo genealogiczne” – praca plastyczno – techniczna Drzewa genealogiczne 

Wypowiada się o przyrodzie Spacer w otoczeniu przedszkola, obserwacja przyrody Wypowiedzi o przyrodzie 

Przelicza kroki „Mamo, ile kroków do domu” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Wskazuje kierunki „Kółka małe” – zabawa ruchowa, utrwalenie kierunków Znajomość kierunków 

Rozpoznaje wartości monet „Złotówki Krasnoludków” – rozpoznawanie wartości monet Rozpoznane wartości monet 

Porównuje wartość liczb „Więcej, mniej” – zabawy matematyczne w kartach pracy Wynik porównania liczb 

Opowiada o Jonaszu „Historia o Jonaszu” – słuchanie, rozmowa Wypowiedzi o Jonaszu 



Zna swojego świętego patrona „Kącik świętych” – rozmowa o świętych patronach dzieci Wypowiedzi o patronach 

Porównuje symetrię przedmiotów „Różne, czy takie same?” – zabawa z lusterkami i osią symetrii Wskazane różnice 

Wie kim jest święty „Kto jest święty?” – słuchanie opowiadania ks. J. Twardowskiego Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się o świętych „Nasi święci” – zabawa ruchowa, słuchanie opowiadań o świętych Wypowiedzi o świętych 

Tańczy z rewizytami „Taniec świętych” – ekspresja ruchowa z gazetami i chustami Udział w zabawie tanecznej 

Odczytuje symbole „Jak wygląda święty?” – rysowanie i odczytywanie symboli Odczytane symbole 

Tańczy i śpiewa „Święty uśmiechnięty” – taniec do piosenki Arki Noego Udział w zabawie tanecznej 

Maluje obraz monochromatyczny „Mój ulubiony Święty” – rysunek monochromatyczny Rysunek monochromatyczny 

Jest samodzielne w samoobsłudze Ćwiczenia samoobsługowe w szatni, toalecie, przy stole Samodzielność samoobsługi 

Zna miesiące „Dni i miesiące?” – zabawa dydaktyczna Znajomość miesięcy 

Bawi się bezpiecznie „Czy bezpiecznie?” – utrwalenie zasad bezpieczeństwa. Bezpieczna zabawa 

Mówi o listopadowych świętach „Listopadowe święto” – słuchanie opowiadania ks. J. Twardowskieg Wypowiedzi o opowiadaniu 

Odwzorowuje szlaczki „Po kratkach” – zabawa grafomotoryczne, odtwarzanie wzorów Odwzorowane szlaczki 

Wie za kogo modlimy się na cmentarzu „Dzień zaduszny” – zabawa dydaktyczna na podstawie wierszyka Wypowiedzi o dniu zadusznym 

Wie co to jest czyściec „Sukienka na przyjęcie” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o czyśćcu 

Słucha muzyki klasycznej „Nokturn” – słuchanie klasyki, obrazowanie muzyki ruchem chust Udział w ekspresji ruchowej 

Rozwija zdolności manualne „Znicz” – praca plastyczno – techniczna Wystawa prac 



 

I tydzień listopada. Temat: Jesienna słota zagląda do szafy 

Poniedziałek – Przyroda przygotowuje się do snu 

Wtorek – Kalosze i parasole  

Środa – Jesienny pokaz mody. D jak dres 

Czwartek – Cieplutko i milutko 

Piątek – Guziczki i pętelki 

Rozpoznaje cyfrę 5 w różnych aspektach „Oznaczamy ilość” – zabawa wprowadzająca liczbę 5 Znajomość cyfry 5 

Kreśli cyfrę 5 „Malowidła z piątką” – zabawy grafomotoryczne Karta pracy 

Nazywa części ciała „Paluszkowe imiona” – przeliczanie, nazywanie części ciała Wskazane części ciała 

Darzy szacunkiem miejsca pamięci „Spacer po cmentarzu” – wdrożenie do szacunku do miejsc pamięci Szacunek w miejscach pamięci 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Pamięta o ludziach, którzy odeszli „Kącik pamięci” – utworzenie kącika pamięci o tych, co odeszli Kącik pamięci 

Obrazuje wiersz ruchem „Co można robić nudząc się?” – obrazowanie ruchem wiersza Ruch do wiersza 

Nazywa leśne zwierzęta „Leśne zwierzaki” – zabawa dydaktyczna Znajomość nazw leśnych zwierząt 

Rozwija sprawność ruchową „Drzewa na wietrze" – ćwiczenia dużych grup mięśniowych Udział w gimnastyce 

Wie, które zwierzęta zapadają w sen „Zwierzęta idą spać” – oglądanie zdjęć, rozmowa Wypowiedzi o śnie zimowym 



Odgaduje zagadki o jesieni „Jesienne zagadki” – gra słowno – logiczna. Udział w grze 

Odgrywa role „Do spania!” – zabawa ruchowa z elementem pantomimy Udział w pantomimie 

Wypowiada się o opowiadaniu „Przygoda Hałabały” – aktywne słuchanie opowiadania Wypowiedzi o opowiadaniu 

Przelicza elementy „Spiżarnia Hałabały” – zabawa matematyczna z obrazkami Wynik liczenia 

Słucha muzyki klasycznej „Niedźwiadek” – słuchanie muzyki klasycznej „Serenade” Schubeta Aktywne słuchanie muzyki 

Maluje akwarelami „Kołysanka dla niedźwiedzia” – rysowanie i malowanie akwarelami Obraz z akwareli 

Jest samodzielny w samoobsłudze Ćwiczenia samoobsługowe w szatni, w toalecie, przy stole Samodzielność w samoobsłudze 

Odwiedza miejsca pamięci Spacer do miejsc pamięci Udział w spacerze 

Buduje domy dla zwierząt „Domy zwierząt” – zabawy konstrukcyjne Domy zwierząt z klocków 

Wypowiada się o piosence „Szara piosenka” – słuchanie i rozmowa o piosence D. Błażejczyk Wypowiedzi o piosence 

Reaguje na natężenie dźwięku „Taniec kropli” – rozpoznawanie natężenia dźwięku Udział w zabawie 

Recytuje wiersz „Jesienny spacer wokół kałuż” – zabawa ruchowa, nauka wiersza Recytacja wiersza 

Przelicza , dodaje i odejmuje „Deszcz o szyby stuka...” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Czyta sylaby „Pomieszane sylaby” – przygotowanie do nauki czytania Przeczytane sylaby 

Rozwiązuje łamigłówki „Palindromy – łamigłówki na deszczowe dni” – zabawy z literami Rozwiązanie łamigłówki 

Tańczy z parasolem „Deszczowa piosenka” – nauka układu tanecznego z parasolami Taniec z parasolami 

Rozwija zdolności manualne „Deszczowa moda” – twórcza zabawa plastyczna Wystawa prac 



Dokonuje prostych pomiarów „Dwie drogi" – zabawa ruchowa z elementem pomiaru Wynik pomiaru 

Określa typ zachmurzenia Spacer – obserwacja nieba, określanie typu zachmurzenia Wypowiedzi o zachmurzeniu 

Naśladuje odgłosy „Jesienne odgłosy” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi Odgłosy przyrody 

Opowiada o obiegu wody „Przygoda kropelki” – słuchanie opowiadania wg H. Bechlerowej Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wie jak ubierać się jesienią „Jesienna garderoba” – zabawa słowna z ilustracją Wypowiedzi o garderobie 

Szacuje pomiar czasu „Minutka” – wyciszenie, kształtowanie pojęcia miar czasowych Określenie długości czasu 

Nazywa części ciała „Tańczy noga” – zabawy taneczne, nazywanie części ciała Znajomość nazw części ciała 

Rozpoznaje literę D „D jak dres” – zabawa dydaktyczna z literą „D” Znajomość litery D 

Określa położenie D w wyrazie „Zabawy z literą D” – ćwiczenia grafomotoryczne i słuchowe Karta pracy 

Tańczy w parze „Taniec na chmurce” – zabawy taneczne Taniec na małej powierzchni 

Wymienia nazwy zawodów „Pokaz mody” – prezentacja, utrwalenie nazw zawodów Znajomość nazw zawodów 

Wyciąga wnioski z badań „Jaki to materiał?” – zabawa badawcza z ubraniami Określenie wniosków 

Wykonuje pacynkę „Pacynki skarpetkowe” – zabawa plastyczno – techniczne Pacynki ze skarpet 

Rozpoznaje znaki drogowe „Poznajemy znaki drogowe” – zabawa ruchowa z ilustracjami Znajomość znaków drogowych 

Rozwiązuje zagadki logiczne „Zawodowe skojarzenia” – słowne zagadki logiczne Rozwiązanie zagadek 

Wie jak dbać o zdrowie „Jak miś Anatol zachorował” – słuchanie opowiadania Wypowiedzi o dbaniu o zdrowie 

Dokonuje analizy głoskowe „Zimowe ubrania” – rozwiązywanie zagadek, analiza głoskowa Analiza głoskowa 



Wie jak powstaje deszcz „Jak powstaje deszcz?” – zabawa badawcza Wnioski z zabawy badawczej 

Opowiada o własnych uczuciach „Deszczowe marzenie” – zabawa arteterapeutyczna Wypowiedzi o uczuciach 

Rozwija sprawność ruchową „Kałuże" – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Odczytuje temperaturę „Jaka temperatura?” – odczytywanie temperatury Odczytanie temperatury 

Wskazuje dzień tygodnia „Dni tygodnia” – śpiewanie, utrwalenie liczebników porządkowych Kolejność wskazywania 

Wznosi domy i mosty z klocków Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne: budujemy domy, mosty Stabilne konstrukcje 

Używa zwrotów grzecznościowych „Zwroty grzecznościowe” – rozmowa wychowawcza Kultura wypowiedzi 

Wie skąd pochodzi energia „Cenna energia” – burza mózgów, pokaz slajdów Wypowiedzi o źródłach energii 

Samodzielnie zdobywa wiedzę „Detektor energii” – zabawa tropiąca, zdobywanie informacji Zdobyte informacje 

Zna źródła odnawialnej energii „Energia odnawialna” – zabawa dydaktyczna z symbolami Odczytane symbole 

Wypowiada się przez ruch „Po co nam dom?” – twórcze wypowiedzi ruchowe Wypowiedzi dzieci 

Rozwija zdolności manualne „Ciepły dom” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Dba o zęby „Myjemy zęby” – wdrażanie do dbania o zdrowe zęby Dbałość o higienę zębów 

Wypowiada się na temat wartości „Bajka o ciepłym i puchatym" – słuchanie bajki, rozmowa Wypowiedzi o bajce 

Jest spostrzegawcze „Guzikowy kącik” – ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej Wskazanie guzika 

Szacuje ilość „Gdzie więcej?” – zagadka słuchowa, szacowanie ilości Określona ilość 

Zna swój adres „Podaj swój adres” – zabawa dydaktyczna Znajomość adresu 



 

Opowiada historię guzika „Historia guzika” – pokaz slajdów, słuchanie opowiadania Wypowiedzi o opowiadaniu 

Klasyfikuje i porównuje guziki „Guzikowo” – zabawy matematyczne, klasyfikowanie Prawidłowa klasyfikacja 

Koduje i dekoduje informację „Zamawianie guzików” – zabawa w kodowanie i dekodowanie Zakodowane zadanie 

Znajduje takie same guziki „Guzikowy bliźniak” – zabawa orientacyjno – porządkowa Udział w zabawie 

Rozwija twórczość plastyczną „Guzikowy obrazek” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Wypowiada się na temat urządzeń „Czego nie widzimy?” – twórcze zagadki słowne na spacerze. Rozwiązane zagadki 

Wie co to jest powołanie „Guzikowa przemiana” – słuchanie opowiadania o powołaniu Wypowiedzi o powołaniu 


