
Temat II tygodnia listopada: Poznajemy naszą historię 

Poniedziałek – Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – godło Polski 

Wtorek – Początki naszego państwa 

Środa – Nasi Królowie na Wawelu. K jak korona. 

Czwartek – Warszawa – nasza stolica 

Piątek – Święto Niepodległości 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne   Ewaluacja 

Klasyfikuje elementy „Kącik historyczny” – klasyfikacja materiałów Prawidłowa klasyfikacja 

Wypowiada się na temat wiersza „Co to jest Polska?” – rozmowa na podstawie wiersza Wypowiedzi dzieci o wierszu 

Rozróżnia kierunki „Polskie miasta” – zabawa ruchowa, rozróżnianie kierunków Znajomość kierunków 

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

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Kto stworzył” Znajomość piosenki 

Rozwija motorykę małą Budowanie fortec obronnych, zabawy manipulacyjne Zbudowane konstrukcje 

Odwzorowuje układy figur Układanie tangramów – wdrażanie do odwzorowywania Ułożone tangramy 

Słucha legendy, tworzy wypowiedzi „Lech, Czech i Rus” – słuchanie legendy wg A. Nożyckiej, rozmowa Znajomość legendy 

Rozpoznaje cyfry, przelicza „Orły i gniazda” – zabawa ruchowa z elementem liczenia Umiejętność przeliczania 

Ogląda slajdy, słucha informacji „Orzeł biały” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Znajomość gatunku ptaka orła bielika 

Wykonuje działania „Orzełek czy reszka?” – zabawa z monetami, ćwiczenia dodawania Umiejętność dodawania 

Improwizuje do muzyki „Orli taniec” – improwizacje taneczne przy muzyce Pachelbela Własne układy taneczne dzieci 



Utrwala znaki drogowe i zasady ruchu Spacer. Utrwalenie znaków drogowych i zasad ruchu pieszych Przestrzega zasad ruchu pieszych 

Odgrywa role „Orzeł biały” – zabawa teatralna Uczestniczy w zabawie teatralnej 

Słucha opowiadania „Mieszko I Wielki Polak” – słuchanie opowiadania, rozmowa Znajomość postaci Mieszka I 

Uczy się śpiewać Nauka piosenki: „Maryjo królowo Polski” Śpiew piosenki 

Nazywa pojazdy, tworzy konstrukcje Zabawy  w kąciku samochodowym – budowanie dróg Znajomość pojazdów  

Głoskuje wyrazy „Jaki dzisiaj jest dzień?” – synteza i analiza głoskowa wyrazów Synteza i analiza wyrazów 

Dokonuje obserwacji atmosferycznych „Listopadowa pogoda” – oznaczanie pogody w kalendarzu Kalendarz pogody 

Nakrywa do posiłku Nakrywanie do śniadania talerzy i sztućców Odpowiednie nakrycie na stole 

Słucha opowiadania „Bolesław Chrobry – pierwszy król” – słuchanie opowiadania Znajomość historii Polski 

Ogląda i powiada ilustracje „Biskupin – najstarsza osada” – rozmowa na podstawie ilustracji Wypowiedzi dzieci nt. osady Biskupin 

Dopasowuje połówki liter, tańczy „Taniec na koronację króla” – zabawa taneczna Taniec w parze z literką 

Rozróżnia dźwięki instrumentów „Drewienkowa muzyka” – gra na instrumentach niemelodycznych Gra na instrumentach 

Kształtuje wrażliwość zmysłu słuchu „Strażnik osady” – zabawa integracyjna Uczestnictwo w zabawie 

Uczy się śpiewać hymn „Mazurek Dąbrowskiego” – nauka Hymnu Polski Odśpiewany hymn 

Rysuje po śladzie „Osady i grody” – zabawa grafomotoryczna na folii Przekalkowany obrazek 

Poznaje symbolikę flagi UE „Flaga Unii Europejskiej” – zapoznanie z flagą Znajomość flagi UE 

Słucha melodii, ruchem obrazuje tempo  „Hymn Unii Europejskiej” – zabawa ruchowa Znajomość hymnu UE 



Słucha legendy, opowiada jej treść „Smok wawelski” – słuchanie legendy, rozmowa Znajomość legendy 

Obserwacja kształtu i ilości wody „Kształty wody” – zabawa indywidualna, mierzenie ilości płynu. Wynik eksperymentu 

Ogląda ilustracje, wypowiada się „Barbakan, Wawel, Sukiennice” – rozmowa na podstawie ilustracji Znajomość zabytków Krakowa 

Uczestniczy w zabawie „Królowie koronowani na Wawelu” – zabawa ruchowa Znajomość imion królów Polski 

Rozpoznaje głoskę i literę K w wyrazach „K jak korona” – zabawa dydaktyczna, monografia litery K, k Gotowość do nauki czytania i pisania 

Kształtuje zmysł słuchu „Dzwon Zygmunta” – zabawa słuchowa Uczestnictwo w zabawie 

Wykonuje cwał boczny do melodii „Krakowiaczek” – zabawa muzyczno-ruchowa Taniec „Krakowiak” 

Kategoryzuje wylosowany obrazek „Zagubione skarby” – kategoryzowanie, porównywanie kodów Obrazki ułożone zgodnie z kodem 

Kształtuje aparat mowy „Języczek malarzem” – zabawa logopedyczna Uczestnictwo w zabawie 

Maluje farbami „Wawel i Barbakan” – malowanie farbami akwarelowymi Praca plastyczna 

Rozpoznaje melodię, wyklaskuje ją „Hejnał Mariacki” – zabawa rytmiczno-muzyczna Wypowiedzi dzieci nt. hejnału 

Słucha legendy, opowiada ją „Legenda o Hejnale Mariackim” – słuchanie legendy, rozmowa Znajomość legendy 

Porusza się w rytm melodii „Uwaga Tatarzy” – zabawa orientacyjno-porządkowa Uczestnictwo w zabawie 

Rozwija sprawność fizyczną „Zwiedzamy Polskę” – opowieść ruchowa Znajomość regionów Polski 

Uczestniczy w zabawie „Papierowa wojna” – zabawa na opanowanie złości Opanowanie emocji złości 

Wypowiada się na podany temat „Stolica” – burza mózgów, wyjaśnienie pojęcia Wyjaśnione pojęcie stolicy 

Współpracuje w zespole „Wars i Sawa” – rozsypanka literowa Ułożone wyrazy 



Słucha legendy, ogląda ilustracje „Wars i Sawa” – słuchanie legendy wg D. Strzeleckiej Znajomość legendy 

Uczestniczy w zabawie „Baczność – hymn Polski ” – zabawa ruchowo-słuchowa Przyjmuje postawę baczność na hymnie 

Wskazuje rzeki na mapie „Najdłuższa rzeka” – zabawa dydaktyczna z mapą Znajomość polskich rzek 

Uczestniczy w zabawie „Płynie Wisła” – zabawa bieżna Śpiew piosenki 

Ogląda pokaz multimedialny „Zwiedzamy Warszawę” – pokaz multimedialny Znajomość zabytków Warszawy 

Maluje znak Polski Walczącej „Polska walcząca” – praca plastyczna Wykonana praca plastyczna 

Rozwija zmysł słuchu i dotyku „Statki i skały” – zabawa ruchowa Uczestnictwo w zabawie 

Ogląda ilustracje, słucha inforamcji „Samoloty” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Znajomość różnych samolotów 

Rozwija sprawność fizyczną „Lot samolotem” – zabawa taneczno-ruchowa KLANZY Uczestnictwo w zabawie 

Słucha opowiadania „Bł. Edmund uczy miłości do Ojczyzny” – słuchanie opowiadania Znajomość osoby Bł. E. Bojanowskiego 

Rozwija zainteresowania czytelnicze Zabawy w kąciku czytelniczym: przeglądanie książek, albumów Gotowość do nauki czytania i pisania 

Rozwija sprawność fizyczną „Podróż tunelami” – zabawa ruchowa Uczestnictwo w zabawie 

Słucha opowiadania „Polska” – słuchanie wiersza M. Skrobacz, rozmowa z dziećmi Wypowiedzi dzieci 

Śpiewa piosenki, występuje publicznie „Piosenka o Polsce” – mini konkurs pieśni patriotycznej Śpiew piosenek patriotycznych 

Uczestniczy w zabawie „Chorągiewki na wietrze” – zabawa ruchowa Znajomość barw Polski 

Odgrywa rolę „Niepodległa!” – zabawa dydaktyczna z elementem dramy Znajomość wydarzeń historycznych 

Współdziała w zespole „Wojskowa dyscyplina” – zabawa ruchowa, współdziałanie Uczestnictwo w zabawie 



Uczestniczy w zabawie „Marynarze na statku” – utrwalenie orientacji w schemacie ciała Utrwalona orientacja w schemacie ciała 

Uczy się śpiewać piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” – nauka tekstu i melodii piosenki Śpiew piosenki 

Odwiedza miejsca pamięci Wyjście na Grób Nieznanego Żołnierza Uczczenie miejsc pamięci 

Współdziała w parze „Cień” – zabawa ruchowo-naśladowcza Uczestnictwo w zabawie 

Porusza się w odpowiednim rytmie „Żołnierze i baletnice” – zabawa rytmiczna Ukształtowane poczucie rytmu 

Tańczy w parze „Polka warszawska” – nauka tańca Wykonany taniec 

Uczestniczy w akademii „Wielka rocznica” – akademia patriotyczna wg M. Zdzitowieckiej. Akademia Patriotyczna 

 

Temat III tygodnia listopada: Skarby ukryte w serduszku 

Poniedziałek – Bł. Edmund Bojanowski – serdecznie dobry człowiek. E jak Edmund 

Wtorek – Piękno stworzenia. W ogrodzie Eden 

Środa – Miłosierny Samarytanin 

Czwartek – Odwaga Mojżesza 

Piątek – Przypowieść o talentach. Cyfra 6. 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne   Ewaluacja 

Wymienia nazwy warzyw „Sklep warzywny” – zabawa tematyczna, utrwalenie nazw warzyw Wypowiedzi o warzywach 

Bawi się z grupą dzieci „Ponieważ i czemu” – zabawa integracyjna wg J. Goczłkowski Udział w zabawie integracyjnej 

Kopiuje obrazki „Kserokopiarka” – zabawa graficzna Karty pracy 

Rozwija sprawność fizyczną „Muzyczne rozruchy” – ćwiczenia gimnastyczne wg. Kniessów Udział w gimnastyce 



Recytuje wiersz „Podarki dla Dzieciątka Jezus” – słuchanie i nauka wiersza Znajomość słów wiersza 

Śpiewa piosenkę „Jezus kocha takie dzieci jako ja” – śpiew piosenki Znajomość słów piosenki 

Układa kompozycję geometryczną „Mój piękny świat” – układanie kompozycji z mozaiki geometrycznej Ułożona mozaika 

Wskazuje kierunki „Praczki” – zabawa ruchowa utrwalająca orientację w schemacie Wskazanie kierunków 

Wie co to jest Wielkopolska „Wielkopolska historia Edmunda” – zabawa dydaktyczna z mapą Wypowiedzi o Edmundzie 

Rozpoznaje zapachy „Zapachy Edmundowej Wielkopolski” – zabawa sensoryczna Rozpoznany zapach 

Rozwija sprawność ruchową „Wilk i gąski” – zabawa ruchowa (1840r) Udział w zabawie 

Obrazuje treść wiersza „Przyjaciele” – przedstawienie treści wiersza za pomocą pantomimy Udział w zabawie pantomimicznej 

Wie jak udzielić I pomocy „Edmundowy ambulans” – przypomnienie zasad I pomocy Wypowiedzi o I pomocy 

Wie co to jest pojazd uprzywilejowany „Pojazdy uprzywilejowane” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wie kim był Edmund Bojanowski „Edmund Bojanowski” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Określa odległość „Stary garnek” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Wskazuje literę E „E, e- jak Edmund ” – zabawa słowno-obrazkowa Wskazanie litery 

Klasyfikuje materiał tematyczny „Kącik Edmunda” – śpiew piosenki, uczczenie pamięci Utworzony kącik 

Dzieli wyraz na sylaby „Edmund” – analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego Prawidłowa analiza słuchowa 

Wskazuje literę E „Gdzie jest E?” – analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego Prawidłowa analiza głoskowa 

Kreśli literę E „Narysuję E” – demonstracja nowej litery, ćwiczenia motoryki małej Karty pracy 



Tańczy do koncertu Chopina „E moll” – zabawa taneczna do koncertu fortepianowego Chopina Udział w zabawie tanecznej 

Wypowiada się o legendzie „Toruńskie Pierniki” M. Krüger – słuchanie legendy Wypowiedzi o legendzie 

Śpiewa piosenkę „Ziarenko do ziarenka” – nauka piosenki Znajomość piosenki 

Lepi z plasteliny „Ogród marzeń” – zabawa manipulacyjna z plasteliną Obraz z plasteliny 

Obrazuje treść tańcem „Świt” – opowieść taneczna do piosenki „Orinoco flow” Udział w zabawie 

Rozwiązuje zagadki „Jakie to zwierzę?” – rozwiązywanie zagadek słownych Rozwiązane zagadki 

Wie czym jest ogród Eden „Ogród Eden” – opowieść skeczbordowa, rysowanie symbolami Wypowiedzi o ogrodzie Eden 

Ogląda dzieła sztuki „Ogród Eden” – oglądanie tematu Edenu w malarstwie, rozmowa Wypowiedzi o malarstwie 

Wskazuje miejsca na mapie „Ogród Eden – gdzie on jest?” – zabawy z mapą świata Wskazanie na mapie 

Śpiewa piosenkę „Nasza Ziemia” – słuchanie piosenki „Aniołka Wesołka” Wypowiedzi o Aniołach 

Przelicza „Najpiękniejsze miejsca świata” – plebiscyt ogrodowy, przeliczanie Wypowiedzi o ogrodach 

Rozwija narządy mowy „Rajskie zwierzęta” – zabawa ruchowa, ćwiczenia artykulacyjne Udział w ćwiczeniu mowy 

Maluje na folii „Rajski ogród” – malowanie markerami na folii Obraz na folii 

Koncentruje się na zadaniu „Zakazany ruch” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Składa origami „Ogród przedszkolaka” – zabawa plastyczna techniką origami Obraz z origami 

Określa tempo „Wiatraki” – zabawa integracyjna, określanie tempa Określone tempo 

Wymyśla opowiadanie „Dawno temu…” – wspólne tworzenie opowiadania Opowieść dzieci 



Podejmuje pranie ręczne Zabawy samodzielne w kącikach: pranie ubranek Wyprane ubranka 

Wypowiada się o przypowieści „Miłosierny samarytanin” – słuchanie opowiadania Wypowiedzi o opowiadaniu 

Buduje więzi grupowe „Poprowadź mnie” – zabawa ruchowo-integracyjna Udział w zabawie integracyjnej 

Koduje symbolami „Kodeks” – przedstawienie norm grupowych za pomocą symboli Symbole w kodeksie 

Wypowiada się o uczuciach „Samarytański kącik” – aranżacja miejsca, rozmowa o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Zna znaki drogowe „Jaki to znak” – przypomnienie znaków drogowych Wypowiedzi o znakach drogowych 

Zna numery alarmowe „Na ratunek” – zabawa ruchowa, przypomnienie nr. alarmowych Znajomość numerów alarmowych 

Słucha piosenki „Dobry Samarytanin” – słuchanie piosenki z serii „Domek na skale” Wypowiedzi o piosence 

Rozwija precyzję ruchową „Z rąk do rąk” – zabawa integracyjna zręcznościowa Udział w zabawie 

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

Dokonuje pomiarów wysokości „Wielkie budowle” – zabawy konstrukcyjne, pomiary wysokości Wynik pomiaru 

Wskazuje Nil na mapie „Tajemnice Nilu” – zabawa poznawcza z mapą Wskazanie na mapie 

Wypowiada się na temat Egiptu „Piramida” – oglądanie krajobrazu z doliny Nilu i Egiptu Wypowiedzi o krajobrazie 

Tańczy do muzyki „Taniec egipski” – zabawy taneczne do muzyki Udział w zabawie tanecznej 

Modli się za pomocą aktów Modlitwa aktem wiary, nadziei, miłości i żalu Znajomość słów modlitwy 

Wie kim był Mojżesz „Chłopiec wyciągnięty z wody” – słuchanie historii Mojżesza Wypowiedzi o Mojżeszu 

Rysuje ilustrację do utworu „Kantyk Mojżesza” – słuchanie utworu, rysowanie ilustracji Ilustracja do utworu 



Obrazuje ruchem historię biblijną „Przejście przez Morze” – zabawa ruchowa do piosenki Udział w zabawie ruchowej 

Liczy na zbiorach „Sklep z klockami” – zabawa matematyczna, liczenie na zbiorach Wynik liczenia 

Skacze i przelicza „Chłopek” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w zabawie 

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

Klasyfikuje materiał „Kąciki talentów” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie materiału Prawidłowa klasyfikacja 

Opowiada o przypowieści „Zakopać czy rozwinąć?” – słuchanie przypowieści, pantomima Wypowiedzi o przypowieści 

Wypowiada się twórczo „Skąd się wzięły pieniądze?” – burza mózgów Twórcze wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje monety „Złotówki Krasnoludków” – zabawa ruchowa, rozpoznawanie monet Rozpoznane monety 

Rozwija wydolność ruchową „Złap sakiewkę” – zabawa bieżna Udział w zabawie bieżnej 

Wie do czego ma talent „Moje talenty” – zabawa słowno-ruchowa z chustą animacyjną Wypowiedzi o talentach dzieci 

Rozwiązuje działania „Złote Talenty” – zabawa matematyczna Wynik działania 

Rozpoznaje liczbę 6 „Krok dalej do 6” – wprowadzenie liczby 6 Udział w zabawie z liczbą 6 

Tańczy układ grupowy „La Bastringlo” – nauka tańca integracyjnego wg KLANZY Znajomość kroków tanecznych 

Wskazuje miejsce w ciągu liczbowym „Który z kolei?” – określanie miejsca liczby w ciągu liczbowym Wskazane miejsce 

Zapisuje cyfrę 6 „Szóstkowy zawijasek” – pisanie cyfry Karta pracy 

Rozwiązuje zadania z tekstem „Na szóstkę” – zastosowanie liczby 6 w zadaniach tekstowych Rozwiązane zadanie 

 

Temat IV tygodnia listopada: Mały odkrywca i jego zmysły 



Poniedziałek – Najwięksi odkrywcy 

Wtorek – W krainie wynalazków 

Środa – Smak i węch podróżują po kuchni – N jak nos 

Czwartek – Świat pod mikroskopem 

Piątek – Szepty, szmery i orkiestra 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Śpiewa piosenkę „Powitanie” – zabawa integracyjna ze śpiewem  Znajomość słów piosenki 

Wypowiada się o uczuciach „Jak się czujesz?” – zabawa słowna z elementem dramy  Wypowiedzi o uczuciach 

Tańczy w kręgu „Tańczymy labada” – zabawa muzyczno-ruchowa Udział w tańcu 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia z elementami ruchu rozwijającego W. Sherborne Udział w gimnastyce 

Podpisuje się imieniem „Moje imię” – utrwalenie graficznego odwzorowania imienia Podpis dziecka 

Odgaduje zagadkę dotykową „Tajemniczy worek” – zabawa sensoryczna, wypowiedzi dzieci Odgadnięte przedmioty 

Nazywa kontynenty „Odkrywamy lądy” – zabawa z mapą, nazywanie kontynentów Nazwane kontynenty 

Pokonuje tor przeszkód „Odkrywamy nieznane” – tor przeszkód, zabawa ruchowa Pokonany tor przeszkód 

Wskazuje kierunek „Gdzie jest ukryty skarb?” – zabawa tropiąca, rozwijanie orientacji Wskazany kierunek 

Wymienia sławnych odkrywców „Podróżnicy i odkrywcy” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o odkrywcach 

Wie co to jest szanta „Szanta” – zabawa ruchowo – rytmiczna, wyjaśnienie pojęcia Wypowiedzi o szantach 

Koduje i dekoduje informacje „Statki” – gra matematyczna, kodowanie Rozwiązana plansza ze statkami 



Rozwija zdolności manualne „Chińczyk” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Rozwija sprawność fizyczną „Wyprawa przez rzekę” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wie dlaczego statek nie tonie „Dlaczego statek nie tonie?” – doświadczenia wyporności Wypowiedzi o wyporności 

Rozpoznaje za pomocą dotyku „Skarby wynalazcy” – zabawa sensoryczna, wypowiedzi dzieci Odgadnięte zagadki dotykowe 

Przyporządkowuje elementy „Czyj to bucik?” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Właściwe przyporządkowanie 

Komponuje mapę myśli „Na tropie wynalazków” – mapa myśli Mapa myśli 

Śpiewa piosenkę o aniołach Śpiew i obrazowanie ruchem treści piosenki. „Anioł Stróż” Znajomość słów piosenki 

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

Przelicza i liczy „Samochody i motocykle” – zabawa matematyczna Rozwiązane zadania 

Potrafi znosić przegraną „Tunel i pociąg” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji Udział w zabawie 

Wymienia wynalazców „Wynalazcy” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o wynalazcach 

Wypowiada się o wierszu „Lokomotywa” – słuchanie wiersza J. Tuwima, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Tańczy ze wstążkami „Koła” – taniec ze wstążkami przy muzyce „Spring Waltz” Davidsona Udział w tańcu 

Wypowiada się twórczo „Co by było, gdyby…” – twórcza zabawa słowna Twórcze wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje figury „Lokomotywa” – praca plastyczna z figurami geometrycznymi Kompozycja z figur 

Konstruuje kulodrom „Kulodrom” – zabawa konstrukcyjno-manipulacyjna Kulodrom 

Rozpoznaje znaki drogowe Spacer – rozpoznawanie i nazywanie znaków drogowych Wypowiedzi o znakach drogowych 



Wymienia zdrowe produkty Zabawy dzieci w kąciku kuchennym i kąciku lalek Udział w zabawie 

Rozpoznaje głosy kolegów „Turek” – zabawa integracyjna, rozwijanie pamięci słuchowej Rozpoznanie osoby po głosie 

Modli się wierszem Słuchanie wiersza „Modlitwa do anioła radości” E. Stadtműller Udział w modlitwie 

Obrazuje tekst piosenki Śpiew i obrazowanie ruchem piosenki „Cieszę się!” Znajomość piosenki 

Rozpoznaje zapachy „Zapachy” – zagadka sensoryczna, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi o zapachach 

Wymienia zmysły „5 zmysłów” – zabawa muzyczno-ruchowa Wypowiedzi o zmysłach 

Wystukuje rytm „Rytmy dla naszych uszu” – wystukiwanie rytmów Wystukany rytm 

Rozpoznaje melodie „Jaka to melodia?” – zabawa kształtująca percepcję słuchową Rozpoznana melodia 

Rozpoznaje słuchowo głoskę N „Pociąg na głoskę N” – zabawa słuchowa z litera N. Wymienione wyrazy 

Rozwija sprawność ruchową „Słuch-ruch” – zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Prawidłowa postawa ciała 

Wskazuje literę N „N jak nos” – zabawa dydaktyczna z zagadkami Rozwiązana zagadka 

Określa smak i kształt „Smaki i kształty” – zabawy badawcze z wodą Wypowiedzi o smaku i kształcie 

Gra na szklankach z wodą „Muzyka wody” – zabawy słuchowe, gra na szklankach z wodą Udział w muzykowaniu 

Rozpoznaje literę N „Nowa litera N” – ćwiczeni grafomotoryczne i plastyczne Karta pracy 

Współdziała w parach „Lusterko” – zabawa integracyjna w parach Udział w zabawie w parach 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Niewidzialna wiadomość” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

Dostrzega szczegóły „Co się ukryło na zdjęciu?” – ćwiczenie percepcji wzrokowej Wskazany szczegół 



Wie do czego służy mikroskop „Pod mikroskopem” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o obrazach 

Dobiera się w zespoły wg liczby „Paciorkowce” – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa Prawidłowe zespoły 

Wymienia części oka „Jak zbudowane są oczy?” – obserwacja oka, wyklaskiwanie sylab Wypowiedzi o budowie oka 

Zapamiętuje słowa „Oko w powiększeniu” – zabawa dydaktyczna, zapamiętywanie słów Wypowiedzi dzieci 

Odnajduje cyfry i litery „Sokole oko” – zabawa tropiąca Odnaleziony cel 

Jest spostrzegawcze „Widzę coś zielonego i małego” – zabawa na spostrzegawczość Wypowiedzi dzieci 

Wskazuje części ciała „Gimnastyka oka” – zabawa utrwalająca schemat ciała i części ciała Wskazanie części ciała 

Maluje plakatówkami „Mikroskopowe inspiracje” – malowanie farbami plakatowymi Obraz namalowany farbami 

Dobiera elementy kolorami „Moja kurtka” – zabawa orientacyjno-porządkowa Prawidłowe dobranie w pary 

Dokonuje prostych pomiarów „Długi, dłuższy” – zabawa konstrukcyjna z elementem pomiaru Wynik pomiaru 

Tworzy taniec cieni „Taniec cieni” – zabawa taneczna, obserwacje zjawiska Wnioski z obserwacji 

Wznosi konstrukcje z klocków „Domki” – zabawa manipulacyjna klockami Lego Wzniesiona konstrukcja 

Rozpoznaje litery „Bingo literowe” – rozpoznawanie liter, rozwijanie spostrzegawczości Rozpoznane litery 

Rozwija narządy mowy „Śniadanie Puchatka” – bajka logopedyczna wg B. Michalik Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Rozpoznaje dźwięki instrumentów „Co tak brzmi?” – zabawa dydaktyczna Wskazany instrument 

Rozwija sprawność ruchową „Deszczowa muzyka” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Klasyfikuje instrumenty „Orkiestrowi goście” – klasyfikacja instrumentów Prawidłowa klasyfikacja 



Eksperymentuj z akustyką „Jak brzmi krzesło?” – eksperymenty akustyczne Udział w eksperymentach 

Tworzy muzykę z szumu i szelestu „Papierowy śpiew” – zabawa badawcza, ćwiczenia motoryki małej Udział w muzykowaniu 

Wie jak wygląda gra na instrumencie „Pokaż jak grasz na…” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie 

Wie, że Jezusa nazywamy Królem „Bez tronu i korony” – słuchanie tekstu ks. J. Twardowskiego Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się o wierszu „O Panu Tralalińskim” – słuchanie wiersza J. Tuwima, rozmowa  Wypowiedzi o wierszu 

 

Temat I tygodnia grudnia: W Adwencie zbieramy dobre uczynki 

Poniedziałek – Sól – skarb św. Kingi 

Wtorek – Podarunek z emotikonem 

Środa – I ty możesz zostać św. Mikołajem 

Czwartek – Dbamy o rośliny i zwierzęta w swoim domu. P jak papuga 

Piątek – Historia Bernadetki Soubirou 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Klasyfikuje materiał tematyczny „Adwentowy kącik” – zabawa klasyfikacyjna, odczytywanie symboli Dekoracja adwentowa 

Przesypuje sypki materiał „Sól do solniczki…” – zabawa manipulacyjna Precyzja ruchów 

Udział w gimnastyce Ćwiczenia poranne wg. Sherborne Udział w gimnastyce 

Znajomość części ciała „Bajka o moim ciele” – zabawa ruchowa, utrwalenie części ciała Nazwane części ciała 

Biegnie w oznaczonym kierunku „Wagoniki pełne soli” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Wypowiada się o św. Kindze „Wiano św. Kingi” – słuchanie legendy, rozmowa Wypowiedzi o legendzie 



Wie na czym polega krystalizacja „Kryształ soli” – zabawa badawcza, wyciąganie wniosków Wnioski z badań 

Wypowiada się o kopalni „W kopalni soli” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji Wypowiedzi o ilustracjach 

Reaguje na charakter muzyki „Kopalnia soli” – zabawa przy akompaniamencie instrumentu Udział w zabawie muzycznej 

Stosuje zaimki miejsca „Solny kamyk” – zabawa orientacyjno-porządkowa Wypowiedzi o miejscu 

Reaguje ruchem na sygnał „Słup soli” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Reakcja na sygnał 

Określa kierunki „Gdzie jest skarb?” – zabawa tropiąca, określanie kierunków Określony kierunek 

Rozwija zdolności manualne „Kronika dobrych czynów” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Zapamiętuje właściciela przedmiotu „Pantofelki” – zabawa kołowa, ćwiczenie pamięci wzrokowej Wskazanie właściciela 

Wyciąga wnioski z obserwacji „Kryształki soli” – zabawy badawcze i sensoryczne Wnioski z obserwacji 

Wypowiada się o historii biblijnej „Historia Lota” – słuchanie opowiadania biblijnego. Wypowiedzi o Locie 

Przewleka sznurówki przez koraliki „Tańcowała igła z nitką” – zabawa manipulacyjna Nawleczone koraliki 

Naśladuje odgłosy zwierząt „Podaj pudełko” – zabawa ortofoniczna Udział w zabawie 

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

Śpiewa piosenkę „Anioł Stróż” – śpiew piosenki Znajomość słów piosenki 

Wypowiada się o adwencie „Co to znaczy Adwent?” – słuchanie tekstu ks. J. Twardowskiego Wypowiedzi o adwencie 

Oznacza kierunki na kartce „Listonosz” – oznaczanie kierunków na kartce papieru Oznaczone kierunki 

Udziela odpowiedzi niewerbalnej „Co jest w pudełku?” – zagadka z elementem pantomimy Rozwiązanie zagadki 



Nazywa uczucia „Co do czego?” – odczytywanie podpisów, odczytywanie uczuć Odczytane podpisy 

Znajduje podobieństwa „Połącz takie same twarze” – zabawa dydaktyczna, rozmowa Znalezione podobieństwa 

Wypowiada się na temat emocji „Co to są uczucia i emocje?” – burza mózgów Wypowiedzi o emocjach 

Obrazuje tekst ruchem „Krasnal i muchomor” – zabawa ruchowa do wiersza D. Gellner Tekst zobrazowany ruchem 

Tańczy w parach „Dwóm tańczyć się zachciało" – zabawa muzyczno-ruchowa Taniec w parach 

Wyraża uczucia tańcem „Taniec marzeń” – zabawa arteterapeutyczna, rozmowa o uczuciach Udział w zabawie tanecznej 

Rozwija zdolności manualne „Uczucia” – rysowanie za pomocą pisaków i kredek świecowych Namalowane uczucia 

Klasyfikuje uczucia „Przyjemne i trudne” – klasyfikowanie uczuć Sklasyfikowane uczucia 

Wypowiada się o historii Jonasza „Jonasz” – opowieść biblijna Wypowiedzi o Jonaszu 

Obrazuje tańcem muzykę klasyczną „Melodie” – poznanie polskich kompozytorów, ekspresja taneczna Udział w tańcu 

Interpretuje wyraz twarzy innych „Dlaczego taka mina?” – twórcze wypowiedzi słowne o emocjach Wypowiedzi o emocjach 

Śpiewa piosenkę „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy” – zabawa integracyjna przy piosence Udział w zabawie z piosenką 

Lepi figurki z plasteliny „Zabawki marzeń” – zabawa manipulacyjna z plasteliną Figurka z plasteliny 

Wypowiada się na temat św. Mikołaja „Trzy legendy o św. Mikołaju” – słuchanie legend, rozmowa Wypowiedzi o legendzie 

Tańczy przy piosence „Hej, hej dwa patyki” – zabawa ruchowa przy piosence Udział w zabawie przy piosence 

Chce być dobrym dla innych „Zostać Mikołajem” – słuchanie tekstu ks. J. Twardowskiego Wypowiedzi o dobroci 

Reaguje na bodźce słuchowe „Raz, dwa, trzy” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Udział w zabawie 



Wyszukuje różnice „Święty czy zastępca?” – szukanie różnic pomiędzy ilustracjami Wskazane różnice 

Koduje słowa piosenki „Płatki śniegu” – nauka piosenki poprzez kodowanie Zakodowany tekst 

Biega przy muzyce „Pędzące renifery” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Tworzy portret Mikołaja „Mikołaj” – zabawa plastyczno-techniczna Portret Mikołaja 

Rozpoznaje kierunki na kartce Rysowanie kredką na papieże w kratkę. Dyktando graficzne. Karta parcy 

Tworzy zbiory „Worki z prezentami” – zabawa ruchowa, tworzenie zbiorów Utworzone zbiory 

Wypowiada się o legendzie „Księżna Jadwiga i sarenka” – słuchanie legendy D. Strzeleckiej Wypowiedzi o legendzie 

Podejmuje decyzje grupowe „Planujemy dzień” – wdrażanie do podejmowania decyzji Wspólne porozumienie 

Wie co to jest roratka „Dodatkowa świeca” – słuchanie tekstu ks. J. Twardowskiego Wypowiedzi o roratce 

Klasyfikuje gatunki przyrodnicze „Domowe rośliny i zwierzęta” – nazywanie ilustracji, klasyfikowanie Prawidłowa klasyfikacja 

Wypowiada się o opowiadaniu „Śniegowa pierzynka” – słuchanie opowiadania H. Zdziłowieckiej Wypowiedzi opowiadaniu 

Sieje owies „Moje roślinki” – zabawa badawcza, sianie owsa Zasiany owies 

Wie czego roślina potrzebuje do życia „Opiekun” – wypowiedzi o opiece nad roślinami i zwierzętami Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność ruchową „Pieski” – zabawa uchowa z elementami ortofonicznymi Udział w zabawie ruchowej 

Dokonuje prostych pomiarów „Domek dla zwierzaka” – wypowiedzi, porównywanie pomiarów Wynik pomiaru 

Bawi się przy piosence „Leśniczówka” – zabawa ruchowa z piosenką Udział w zabawie z piosnką 

Składa origami „Piesek z kółek” – zabawa techniczna metodą origami Złożone origami 



Rozpoznaje i pisze literę P Monografia litery P,p na przykładzie wyrazów „papuga”, „pies” Udział w zabawie z literą P 

Dodaje i odejmuje „Matematyczne pudełko” – dodawanie i odejmowanie Wynik działania 

Wypowiada się o papudze „Dla papugi” – rozmowy na temat wyglądu i trybu życia papugi Wypowiedzi o papudze 

Wypowiada się o opowieści „Noe” – opowieść biblijna Wypowiedzi o bohaterze 

Integruje się z grupą „Misie dwa” – zabawa integracyjna z elementem ruchu Udział w zabawie ze śpiewem 

Rozwiązuje labirynt „Labirynt” – zabawa manipulacyjna Wskazanie drogi przez labirynt 

Posługuje się narzędziami Zabawy w kąciku matematycznym i majsterkowicza Wzniesione konstrukcje 

Wyciąga wnioski o wodzie „Skąd się wzięła woda w naszym kranie?” – zabawa badawcza Wnioski o wodzie 

Określa różnice w pojęciach „Kałuże, rzeka, jezioro” – zabawa orientacyjno-porządkowa Wyjaśnienie różnic 

Wskazuje wodę na mapie „Gdzie ta woda?” – zabawa z mapą Wskazanie wody na mapie 

Tańczy z bibułą „Kropla deszczu” – zabawa ruchowa  przy piosence P. Rubika Udział w zabawie tanecznej 

Miesza płyny i obserwuje zmiany „Mieszanie płynów” – zabawy badawcze, wyciąganie wniosków Wnioski z mieszania plynów 

Oczyszcza wodę „Co może się stać?” – zabawa badawcza o oczyszczaniu wody Oczyszczona woda 

Odgrywa scenki „Moja woda jest najlepsza” – zabawa badawcza metodą dramy Udział w zabawie dramowej 

Maluje na folii „Kryształy w wodzie” – zabawa plastyczna, malowanie na folii Obraz na folii 

Biega na placu „Którędy najszybciej?”– zabawa ruchowa na placu Udział w zabawie bieżnej 

Wie kim była św. Bernadetta „Cudowne źródło” – słuchanie opowiadania na podstawie życiorysu Wypowiedzi o Lourdes 



Wyciąga wnioski o cechach wody „Dlaczego deszcz nie jest słony?” – eksperyment z wodą Wypowiedzi o cechach wody 

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

Wyjaśnia wędrówkę wody „Wędrująca woda” – eksperyment obrazujący wędrówkę wody Wypowiedzi o obiegu wody 

 

Temat II tygodnia grudnia: Śnieżne podmuchy zimy 

Poniedziałek – Jaka dziś pogoda? 

Wtorek – Kto zima nie śpi w lesie – cyfra 7. 

Środa – Na biegunach naszej planety 

Czwartek – Sporty zimowe 

Piątek – Krajobrazy malowane zimą – F jak farba 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Wypowiada się o pogodzie „Co obserwujemy za oknem?” –  wypowiedzi werbalne dzieci Wypowiedzi dzieci 

Wskazuje brakujący element „Którego obrazka brakuje?” – ćwiczenie percepcji wzrokowej Wskazanie obrazka 

Rozwija sprawność ruchową „Ziemia – niebo – burza” – zabawa integracyjna, ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Nakłada skarpety „Zdejmowanie skarpet” – zabawa ruchowa Udział w ćwiczeniu 

Liczy dźwięki, dopasowuje cyfrę „Siedem dźwięków” – zabawa słuchowa z liczbami Dopasowana cyfra 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne Udział w gimnastyce 

Wypowiada się o wierszu „Zabawa chmurek” – nauka wiersza L. Marjańskiej, rozmowa Zapamiętany wiersz 

Wypowiada się o pogodzie zimowej „Zimowa pogoda” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o pogodzie 



Wie czemu woda zamarza „Zamarzanie” – zabawy badawcze, eksperymenty z lodem Wnioski z eksperymentu 

Reaguje na sygnał „Sopelki” – zabawa pobudzająco – hamująca Udział w zabawie 

Rozpoznaje odgłosy „Burza” – rozwiązywanie zagadek słuchowych, podpisywanie Rozwiązane zagadki 

Odczytuje temperaturę „Jaka temperatura?” – odczytywanie temperatury Prawidłowy odczyt temperatury 

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

Tańczy przy muzyce klasycznej „Wietrzny dzień” – ekspresja taneczna przy muzyce klasycznej Udział w tańcu 

Wykonuje proste działania „Śnieg z deszczem” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Tworzy instrument „Lodowa muzyka” – tworzenie instrumentów, zabawa rytmiczna Wystawa instrumentów 

Komponuje książkę „Przygody kropelki” – tworzenie książeczki z własną bajką Książeczka z bajką 

Rozpoznaje odgłosy „Grzmi?” – ćwiczenie percepcji słuchowej, zagadki słuchowe Rozwiązane zagadki 

Wypowiada się o zimie „Zima jest jak…” – zabawa rozwijająca wyobraźnię Wypowiedzi dzieci 

Klasyfikuje materiał „Leśny zakątek” – klasyfikowanie tematyczne materiału Prawidłowa klasyfikacja 

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

Tańczy walczyka „Hej biały walczyk” – zabawa taneczna Znajomość kroku walca 

Obrazuje treść piosenki „Aniołek najładniejszy” – obrazowanie treści piosenki ruchem Udział w zabawie 

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

Wypowiada się o wierszu „Idzie zima” – słuchanie utworu M. Kownackiej, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 



Wie jakie zwierzęta nie zasypiają zimą „Kto nie jest śpiochem?” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o zwierzętach 

Wie jakie zwierzęta śpią w zimie „Zimowe śpiochy” – gra dydaktyczna Wypowiedzi o zwierzętach 

Rozwija sprawność ruchową „Las” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w dramie 

Pisze cyfrę 7 „Moja siódemka” – zabawy manualne (nauka pisania liczby 7) Karta pracy 

Rozwiązuje proste działania „Niedźwiedzia gawra” – zabawa matematyczna Wynik działań matematycznych 

Wskazuje kolejność liczby „Śpiące susły” – zabawa matematyczna, aspekt porządkowy liczby 7 Wskazana kolejność 

Dokonuje prostych pomiarów „Mierzymy podziemne nory” – aspekt miarowy liczby 7 Wynik pomiaru 

Jest samodzielne w samoobsłudze Ćwiczenia samoobsługowe w łazience i w szatni Samodzielność samoobsługi 

Nazywa kontynenty „Mapa Świata” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy Znajomość nazw kontynentów 

Wie gdzie jest koło podbiegunowe „Arktyka i Antarktyda na mapie” – zabawa dydaktyczna z mapą Wskazanie koła podbiegunowego 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Święty Józefie prowadź mnie” P. Pałka Znajomość pieśni 

Wskazuje miejsca na mapie „Arktyka i Antarktyda” – burza mózgów, zabawa z mapą Wskazanie miejsca na mapie 

Porusza się przy muzyce „Lot samolotem” – zabawa ruchowa przy muzyce G. Zanelliego Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o Arktyce „Arktyka – kraina wiecznego lodu i śniegu” – pokaz multimedialny Wypowiedzi dzieci 

Wymienia mieszkańców Arktyki „Mieszkańcy Arktyki” – zabawa ruchowa z elementem pantomimy Udział w pantomimie 

Rozpoznaje literę w nagłosie „Pierwsza litera to…” – zabawa słowna, analiza fonemowa Prawidłowa analiza 

Rozwija sprawność ruchową „Kolejny przystanek” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 



Wypowiada się o Antarktydzie „Antarktyda – kraina pingwinów” – pokaz multimedialny Wypowiedzi o pingwinach 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Śniegowe kule” – ćwiczenie motoryki małej i dużej Udział w zabawie 

Klasyfikuje zwierzęta „Gdzie kto mieszka” – zabawa klasyfikacyjna Prawidłowa klasyfikacja 

Rozwija zdolności manualne „Miś polarny” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Wykonuje skoki „Kto skoczy dalej?” – zabawa ruchowa, skoczna Udział w zabawie ruchowej 

Odczytuje sylaby „Polarna zawierucha” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Gra na instrumentach „W zimowej krainie” – opowieść muzyczna wg Orff’a Udział w muzykowaniu 

Składa obrazek z części „Sporty zimowe” – ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Ułożony obrazek 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „A ja czekam na Ciebie mój Jezu” Znajomość słów piosenki 

Gra na cymbałkach „Wlazł kotek” – indywidulana nauka gry na cymbałkach Wygrana melodia 

Wypowiada się o sporcie „Zimowe sporty” – swobodna ekspresja werbalna dzieci. Wypowiedzi dzieci 

Wie jak bawić się bezpiecznie „Bezpieczne zabawy na śniegu” – zabawa dydaktyczna Bezpieczna zabawa 

Przelicza ilość głosów „Łyżwowe sporty zimowe” – pokaz, liczenie i porównywanie Porównanie wyników 

Porusza się przy muzyce „Na lodowisku” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem obręczy Udział w zabawie ruchowej 

Zna sporty narciarskie „Narty w sporcie” – pokaz, liczenie i porównywanie Wynik liczenia 

Rozwija sprawność ruchową „Kombinacja przedszkolna” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie 

Wymienia spoty zimowe „Sporty zimowe” – zabawa dydaktyczna, szeregująca Wypowiedzi o sportach zimowych 



Wskazuje kierunki na kartce „Prawa – lewa, góra – dół” – określanie kierunków na kartce Karta pracy 

Wypowiada się o architekturze zieleni Spacer po ogrodzie, zwrócenie uwagi na architekturę zieleni Wypowiedzi o architekturze zieleni 

Liczy i porównuje „Saneczkowo odlotowo” – pokaz, liczenie i porównywanie Wynik porównywania 

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

Wypowiada się o regionie „Mój region” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o regionie 

Rozwija sprawność artykulacyjną „Językowa olimpiada” – ćwiczenia artykulacyjne Udział w ćwiczeniu 

Wymienia zawody „Malarz i inne zawody?” – burza mózgów Znajomość zawodów 

Wypowiada się o opowiadaniu „Trzy farby Piotrusia” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wskazuje literę F „Fioletowa farba” – zabawa dydaktyczna, wyszukiwanie litery F Wskazane litery 

Dokonuje analizy głoskowej „Fikuśny podział” – analiza i synteza słuchowa Prawidłowa analiza głoskowa 

Wskazuje literę w wyrazie „Bank ffffajnych wyrazów” – zabawa dydaktyczna z literą F Wymienione wyrazy 

Nazywa narzędzia malarskie „Atrybuty malarskie” – swobodna ekspresja werbalna dzieci Wypowiedzi o narzędziach 

Rozpoznaje literę F „Finałowy wygląd” – zabawa, utrwalenie znaku graficznego litery F Rozpoznana litera 

Pisze literę F „Esy-floresy” – pokaz pisania litery na tablicy Karta pracy 

Maluje farbami „Pejzaż malowany farbami” – zabawa plastyczna Wystawa prac plastycznych 

Wyciąga wnioski z eksperymentu „Sztuczny śnieg” – rozwijanie doznań sensorycznych, eksperyment Podanie wniosków 

Zna przysłowia „Zimowe przysłowia” – zabawa dydaktyczna Znajomość przysłów 



Śpiewa piosenkę „Chodzi starszak” – zabawa integracyjna ze śpiewem Znajomość słów piosenki 

Zapamiętuje układ obrazków „Memory” – zabawa integracyjna, ćwiczenie percepcji wzrokowej Zapamiętane karty 

 

Temat III tygodnia grudnia: Cieszymy się z narodzin Pana Jezusa 

Poniedziałek – Historia Bożego Narodzenia 

Wtorek – Jak zielona jodła zmieniła się w choinkę 

Środa – Tradycje wigilijne 

Czwartek – Jesteśmy kolędnikami. Y jak kolędy 

Piątek – Składamy sobie życzenia 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Klasyfikuje materiał tematyczny „Kącik Bożego Narodzenia” – klasyfikacja, wypowiedzi o materiale Utworzony kącik 

Wypowiada się o świętach „Co kojarzy mi się ze świętami?” – zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje znaki drogowe „Wigilijna wyprawa” – zabawa ruchowa ze znakami drogowymi Znajomość znaków drogowych 

Wypowiada się o pogodzie „Jaka pogoda w Betlejem?” – wypowiedzi o pogodzie Wypowiedzi o pogodzie 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne – zestaw K. Wlaźnik Udział w gimnastyce 

Odczytuje sylaby „Spotkanie śnieżynek” – zabawa słuchowa z sylabami Odczytane sylaby 

Tańczy do pastorałki „Gore gwiazda Jezusowi” – taniec do pastorałki Arki Noego Znajomość układu tanecznego 

Opowiada o nocy w Betlejem „Wyprawa do Betlejem” – słuchanie opowiadania A. Wojnarowskiej Wypowiedzi dzieci 

Bierze udział w pantomimie „Droga do Betlejem” – przedstawienie pantomimy Udział w pantomimie 

 



Szacuje odległość „Kto pierwszy w Betlejem?” – szacowanie odległości Określona odległość 

Rzuca do celu „Pasterze na hali” – zabawa ruchowa z elementem rzutu Celny rzut 

Rozpoznaje kierunki na kartce „Mapa do szopki” – dyktando graficzne Karty pracy 

Wypowiada się na temat przyrody Spacer: obserwacja zwierząt, ptaków Wypowiedzi o zwierzętach 

Skleja łańcuch papierowy „Łańcuch choinkowy” – praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Rozpoznaje monety „Świąteczne zakupy” – zabawa z monetami groszowymi Rozpoznane monety 

Wyraża uczucia mimiką „Uczucia” – zabawa z elementem dramy, wyrażanie uczuć mimiką Udział w zabawie 

Rysuje po śladzie „Serwetki na święta” – ćwiczenie grafopercepcji Wykonane serwety 

Nawiązuje więzi grupowe „Powitanie oczami” – zabawa integracyjna w kole Udział w zabawie integracyjnej 

Śpiewa kolędy „Żywy łańcuch” – zabawa ruchowa ze śpiewem kolędy Znajomość słów kolęd 

Rysuje symbole „Legendy choinkowe” – słuchanie tekstu, rysowanie symboli Narysowane symbole 

Porównuje liczby „Ważymy bombki” – zabawa ruchowa, porównywanie liczb Prawidłowe porównanie liczb 

Wypowiada się o ozdobach „W co ubieramy choinki?” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Przelicza i porównuje „Ozdoby choinkowe” – zabawa matematyczna Wynik przeliczania 

Przelicza ilość dźwięków „Ile bombek wisi na choince?” – zabawa muzyczno-ruchowa Wynik przeliczania dźwięków 

Zapamiętuje zdania „Na zielonej jodle” – zapamiętywanie zdań typu rzepkowego Zapamiętane zdania 

Bierze udział w dramie „Świąteczny uśmiech” – zabawa dramowa Udział w zabawie dramowej 



Rozwija sprawność manualną „Stemplowana choinka” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Chodzi po śladach Zabawy na śniegu: chodzenie całej grupy po śladach Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o choince „Legendy o choince” – słuchanie opowiadania B. Legierskiej Wypowiedzi o legendzie 

Zapamiętuje ciąg symboli „Pierogi, ryba, kutia” – układanie zapamiętanego ciągu symboli Zapamiętany ciąg symboli 

Tańczy z grupą „Tańczymy labada” – zabawa integracyjna Udział w zabawie tanecznej 

Czyta wyrazy „Foka, futro” – zabawy przygotowujące do nauki czytania Odczytane wyrazy 

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

Wie co jest potrzebne dla zdrowia Zabawy samodzielne w kąciku kuchennym, lekarskim i sklepowym Udział w zabawach tematycznych 

Układa wyrazy z liter „Anagramy – łamigłówki literowe” – twórcze zabawy logiczne Ułożone wyrazy 

Wskazuje miejsca na globusie „Globusowa loteria” – zabawa dydaktyczna z globusem Wskazanie na globusie 

Wypowiada się o tradycjach „Jaka to tradycja?” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji Wypowiedzi o ilustracji 

Tańczy i gra na instrumentach „Taniec płatków śniegu” – zabawa taneczna z instrumentami Udział w zabawie tanecznej 

Wskazuje różnice na obrazkach „Czego tu brakuje?” – zabawa grafomotoryczna Odnalezione różnice 

Zna swoje dane osobowe „Kiedy się zgubię” – utrwalenie danych osobowych Znajomość danych osobowych 

Rozpoznaje dotykiem „Zagubione dzieci” – zabawa ruchowo-sensoryczna Prawidłowe rozpoznanie 

Dodaje przez dopełnianie „Sześć pierogów” – zabawa matematyczna, dodawanie Wynik dodawania 

Wypowiada się twórczo „Gdybym był w Betlejem” – zabawa rozwijająca ekspresję słowną Wypowiedzi dzieci 



Reaguje na określony bodziec „Jazda na sankach” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Udział w zabawie 

Tańczy w układzie tanecznym „Mój ulubiony taniec” – utrwalenie poznanych układów tanecznych Znajomość układu tanecznego 

Wypowiada się o adwencie „Czuwanie” – słuchanie opowiadania ks. J. Twardowskiego Wypowiedzi o opowiadaniu 

Posługuje się narzędziami Zabawa w kąciku majsterkowicza Utworzone konstrukcje 

Wypowiada się o opowiadaniu „Pokłon pasterzy” – słuchanie opowiadania A. Wojnarowskiej Wypowiedzi o opowiadaniu 

Porównuje liczebność zbiorów „Kolędowe nutki” – porównywanie liczebności zbiorów Wynik porównania 

Rozpoznaje i pisze literę Y Monografia litery „y” na przykładzie wyrazów „kolędy”, „ryba” Karty pracy 

Gra na instrumentach „Kolędy i pastorałki” – zabawa dydaktyczna, gra na instrumentach Udział w muzykowaniu 

Występuje przed grupą „Festiwal kolęd” – śpiew kolęd, występ przed grupą przedszkolną Występ przed publicznością 

Maluje farbami „Malowana kolęda” – malowanie farbami i zdobienie brokatem Namalowany obraz 

Określa położenie przedmiotów „Talerz i łyżka” – zabawa manipulacyjna, określanie położenia Wskazane położenie 

Tańczy ze wstążkami „Lulanki” – improwizacje taneczne z kolorowymi wstążkami Udział w zabawie tanecznej 

Zapamiętuje porządek dnia „Porządkujemy dzień” – zapamiętanie sekwencji wydarzeń Zapamiętana sekwencja 

Interesuje się czytaniem Zabawy w kąciku książek – czytanie bajek, baśni i legend Udział w zabawie 

Wypowiada się o przedmiotach „Świąteczne pudełko” – zabawa słowna z przedmiotami Wypowiedzi dzieci 

Kreśli znaki  „Wiadomość z Betlejem” – zabawa sensoryczna, masażyk graficzny Udział w zabawie sensorycznej 

Składa życzenia „Dobre życzenia” – rysowanie mapy myśli, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi dzieci 



Porusza się przy muzyce „Świąteczne spotkania” – zabawa ruchowa przy muzyce Udział w zabawie ruchowej 

Wymyśla melodie „Życzymy wszystkim” – muzyczna zabawa twórcza Złożone życzenia 

Inscenizuje kolędę „Wśród nocnej ciszy” – inscenizacja treści kolędy Udział w inscenizacji 

Układa puzzle „Świąteczne puzzle” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość Ułożone puzzle 

Wypowiada się twórczo „Co mówią zwierzęta?” – twórcza zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się o opowiadaniu „Osiołek i gwiazda” – słuchanie opowiadania Ewa Stadtmuller Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się o śladach na śniegu Zimowy spacer – oglądanie śladów na śniegu Wypowiedzi o śladach 

Nakrywa do stołu „Nakrywamy do świątecznego stołu” – przygotowanie wigilii Prawidłowe nakrycie 

Zna tradycje wigilijne „Uroczysty obiad” – wdrażanie do głębokiego przeżywania tradycji Udział w uroczystości 

 

Temat IV tygodnia grudnia: Świat legend i bajeczek 

Poniedziałek – Osiołek i Boże Narodzenie 

Wtorek – Smog i smok wawelski 

Środa – Miauczące i szczekające bajeczki 

Czwartek – Kto się boi Baby Jagi 

Piątek – Zbroje i fortece 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Podejmuje czynności porządkowe „Dużurni” – przydział czynności porządkowych Podjęte dyżury 

Znajduje miejsce wg kodu „Wędrująca choinka” – zabawa muzyczno-ruchowa Udział w zabawie ruchowej 



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

Koloruje wg kodu „Matematyczna kolorowanka” – dodawanie, kolorowanie wg kodu Obrazek pokolorowany wg kodu 

Śpiewa piosenkę „Wołek i Osiołek” – zabawa muzyczno-ruchowa Śpiew piosenki 

Wystukuje rytm „Rym, cym, cym” – wystukiwanie rytmów Wystukany rytm 

Wypowiada się o ilustracji „Osiołek” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się o uczuciach „Narodzenie” – słuchanie opowiadania, rozmowa o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Łapie piłkę „Dokończ zdanie” – zabawa ruchowa z piłką Udział w zabawach z piłką 

Porównuje wartość liczb „Prezenty” – porównywanie wartości liczb Porównanie wartości liczb 

Rozpoznaje figury geometryczne „Zagroda dla osiołka” – zabawa dydaktyczna z prostokątami Rozpoznanie figur 

Rozwija narządy artykulacyjne „Dzień osiołka” – opowieść ruchowo-logopedyczna Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Rozpoznaje przedmiot dotykiem „W podróżnej torbie” – zabawa sensoryczna, analiza sylabowa Rozpoznanie przez dotyk 

Wydrapuje obrazek patyczkiem „Co widział osiołek?” – praca metodą wydrapywanki Wydrapywanka 

Rozwija sprawność artykulacyjną „Mroźna zima” – zabawa logopedyczna Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Nazywa drzewa na spacerze Spacer po okolicy – obserwacja drzew w naszej okolicy Wypowiedzi o drzewach 

Zapina guziki i suwaki Ćwiczenia w szatni – podejmowanie prób zapinania guzików itp. Zapięte guziki i suwaki 

Rozwiązuje zagadki „Quiz Bożonarodzeniowy” – utrwalenie wiadomości Rozwiązane zagadki 

Odgrywa scenki Zabawy w kąciku teatralnym – zabawa pacynkami, przebieranie się Udział w zabawie teatralnej 



Rozpoznaje postaci z bajek „Skąd ta postać?” – zabawa integracyjna Rozpoznane postaci 

Reaguje na sygnał „Lis i kury” – zabawa ruchowa z elementem reakcji na sygnał Prawidłowa reakcja na sygnał 

Rytmicznie wypowiada tekst „Trójkąt w kole” – zabawa logorytmiczna Udział w zabawie logorytmicznej 

Wie jak dbać o środowisko „Bajkowa kraina drzew” – zabawa graficzna, dbanie o środowisko Karta pracy 

Wznosi konstrukcje „Jaskinia” – zabawa konstrukcyjna Zbudowana jaskinia 

Wyciąga wnioski z eksperymentu „Co to jest smog?” – eksperymenty, wyciąganie wniosków Wnioski o smogu 

Wie jak chronić przyrodę „Co nam służy?” – rozwiązywanie zagadek ekologicznych Wypowiedzi o ekologii 

Porusza się z balonami Spacer w powietrzu – zabawa ruchowa z balonami Udział w zabawie ruchowej 

Opowiada legendę „Legenda o Smoku Wawelskim” – słuchanie legendy Wypowiedzi o legendzie 

Wypowiada się o legendzie „Kogo porwał Smok Wawelski?” – zabawa z chustą animacyjną Udział w zabawie z chustą 

Rozwija sprawność ruchową „Smocze minki” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Maluje na mokrym podłożu „Powietrze” – malowanie technika mokre w mokrym Wystawa prac 

Obserwuje budynki na spacerze Spacer po okolicy - obserwacja okolicznych kominów Wypowiedzi o kominach 

Składa origami „Smok” – praca plastyczna metodą origami Złożone origami 

Śpiewa kolędę Nauka kolędy „Jezusa narodzonego” Znajomość kolędy 

Gra na instrumentach „Bajkowa muzyka” – zabawa z instrumentami niemelodycznymi Muzykowanie na instrumentach 

Rozwija narządy mowy „Miauuuu” – zabawa logopedyczna Udział w ćwiczeniu 



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

Obrazuje uczucia „Lustereczko” – zabawa w parach, obrazowanie uczuć Wyrażone uczucie 

Wymienia bajki o zwierzętach „Bajki o zwierzątkach” – burza mózgów Wypowiedzi o zwierzętach 

Naśladuje ruchy zwierząt „Zwierzęce kalambury” – zabawa z elementem dramy Rozwiązane zagadki 

Wymienia gatunki psów i kotów „Gatunki psów i kotów” – oglądanie pokazu slajdów Wypowiedzi o gatunkach psów i kotów 

Odgrywa role „Biedny, mały kotek” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Czyta wyrazy „Kot czy pies?” – czytanie globalne Odczytane wyrazy 

Układa wyrazy z liter „Literka do literki” – układanie wyrazów z liter Ułożone słowa 

Czyta sylaby „W Sylabkowie” – zabawa dydaktyczna z sylabami Odczytane sylaby 

Tańczy do piosenki „Kot Bingo” – zabawa taneczna Udział w tańcu 

Rozwija zdolności manualne „Puchate koty” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Zna części ciała „Masaż na dobry humor” – zabawa ruchowa, nazywanie części ciała Wskazane części ciała 

Koncentruje się na zadaniu „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Określa dzień i porę roku „Nasze dziś” – utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia Znajomość dni tygodnia 

Rozwija sprawność artykulacyjną „Żabka” – zabawa logopedyczna z wierszem A. Paszkiewicz. Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Śpiewa w grupie „Uciekaj myszko do dziury” – zabawa kołowa ze śpiewem Udział w zabawie ze śpiewem 

Wypowiada się o uczuciach „W chatce Baby Jagi” – inscenizowanie bajki, rozmowa o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 



Reaguje na bodźce słuchowe „Baba Jaga patrzy” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Udział w zabawie 

Dostrzega mimikę twarzy „Wielkie oczy” – obserwacja mimiki twarzy, zabawa z lusterkami Udział w zabawie mimicznej 

Wypowiada się na temat wiersza „Smutki Baby Jagi” – słuchanie bajki Joanny Papuzińskiej Wypowiedzi o bajce 

Rozwiązuje zadania z tekstem „Groch czy fasola?” – zabawy matematyczne Wynik dodawania i odejmowania 

Zapamiętuje bodźce słuchowe „Czarownica” – zabawa kołowa, rozwijanie pamięci słuchowej Zapamiętane słowa 

Rozwija sprawność rąk „Amse Madamse” – zabawa zręcznościowa Udział w zabawie 

Wypowiada się artystycznie  „Niestraszny strach” – zabawa plastyczna z elementami arteterapii Namalowany strach 

Wskazuje regiony na mapie „Zatopione miasto” – słuchanie legendy M. Krüger, zabawa z mapą Wskazanie na mapie 

Wie jak zareagować na zagrożenie „Ratunku” – zabawa z ćwiczeniami reakcji na zagrożenie Reakcja na zagrożenie 

Zapamiętuje położenie przedmiotów „Pantofelek” – zabawa w kole, rozwijanie pamięci wzrokowej Udział w zabawie 

Wypowiada się o legendzie „Skarby w Tenczynie” – słuchanie legendy M. Krüger, rozmowa Wypowiedzi o legendzie 

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

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne „Trening rycerski” Udział w gimnastyce 

Przebiera się w kostiumy „Stroimy się na bal” – zabawa tematyczna z kostiumami Udział w zabawie z kostiumami 

Tworzy zbiory „Taniec kolorów” – zabawa taneczna, tworzenie zbiorów Utworzone zbiory 

Wypowiada się o zamkach „Zamki i warownie” – oglądanie ilustracji, rozmowa o architekturze Wypowiedzi o architekturze 

Rozwiązuje zagadki „Czarodziejska kula” – rozwiązywanie zagadek Rozwiązane zagadki 



Rozwija sprawność ruchową „Rycerz uciekinier” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wyszukuje błędy logiczne „Pomylona Bajka” – zabawa dydaktyczna, myślenie logiczne Wskazanie błędu 

Porusza się do muzyki „Bal nad bale” – zabawy taneczno-ruchowe Udział w zabawie tanecznej 

Wiąże supły i kokardy „Królewskie kokardy” – wiązanie supełków i kokardek Zawiązane supełki 

Wznosi konstrukcje z klocków „Budujemy zamki” – praca w zespołach, zabawy konstrukcyjne Wzniesione konstrukcje 

Jest samodzielne w samoobsłudze „Królewski Savoir vivre” – wypowiedzi, ćwiczenia samoobsługowe Samodzielność samoobsługi 

Opowiada o legendzie „Jak Dunajec popłynął” – słuchanie legendy M. Krüger, rozmowa Wypowiedzi o legendzie 

 

 

Temat I tygodnia stycznia: Czas goni nas, my liczymy czas 

Poniedziałek – Ja jestem Pan Tik-tak– Z jak zegar 

Wtorek – O wschodzie słońca 

Środa – Kolorowe pory roku 

Czwartek – Dwunastu braci 

Piątek – Tydzień dzieci ma siedmioro 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Klasyfikuje materiał tematyczny „Nadszedł nowy rok” – tworzenie kącika tematycznego, rozmowy Kącik tematyczny 

Wie, że każdy jest inny „Podobieństwa i różnice” – zabawa integracyjna Wskazane podobieństwa i różnice 

Rozumie wybrane przenośnie „Czas ucieka” – zabawa ruchowa ze związkami frazeologicznymi Wyjaśnione powiedzenia 

Stosuje zwroty grzecznościowe „Na dzień dobry – dobre słowo” – zabawa integracyjna Udział w integracji 



Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne „Zimowa gimnastyka” Udział w gimnastyce 

Wie jakie produkty są zdrowe Zabawa w kąciku kuchennym – przygotowywanie posiłków Przygotowane posiłki 

Szuka wielu odpowiedzi „Po co mierzymy czas?” – twórcze zabawy słowne Wypowiedzi o czasie 

Śpiewa piosenkę „U zegarmistrza” – zabawa ruchowa, nauka słów i melodii Znajomość słów melodii 

Wie po co są czasomierze „Czasomierze” – zabawa dydaktyczna z zegarami Wypowiedzi o zegarach 

Dokonuje prostych pomiarów czasu „Sekundy, minuty, godziny” – zabawa dydaktyczna, pomiary czasu Pomiar czasu 

Wie, że sekunda jest krótka „Szybkie sekundy” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak dawniej mierzono czas „Zegar słoneczny” – eksperyment wg P. Sadowskiego Wnioski z eksperymentu 

Dokonuje prostych pomiarów czasu „Minutka” – zabawa dydaktyczna, pomiary czasu Pomiar czasu 

Nazywa części ciała „Bije serduszko” – zabawa matematyczna, nazywanie części ciała Nazwane części ciała 

Wskazuje pełne godziny na zegarze „Godziny i wskazówka” – zabawa matematyczno-ruchowa Wskazane godzina 

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

Rozpoznaje i pisze literę Z Monografia litery Z,z na przykładzie wyrazów „zegar”, „zoo” Znajomość litery Z 

Nazywa rodzaje zegarów „Wodny, ogniowy” – zabawa dydaktyczna, wnioskowanie Nazwanie zegara 

Wskazuje kierunki na mapie „Północ, południe” – zabawa ruchowa z mapą Wskazanie na mapie 

Rozwija grafopercepcję „W rytmie sekundy” – zabawa rytmiczna, ćwiczenie chwytu Prawidłowy chwyt 

Wie jakie zwierzęta polują w nocy „Nocne zwierzęta” – zabawa ruchowa z elementem dramy Znajomość nazw nocnych zwierząt 



Układa historyjkę obrazkową „Jak to było? – układanie historyjek obrazkowych Ułożona historyjka 

Recytuje rymowankę „Koła” – zabawa wyciszająca, nauka rymowanki Udział w zabawie 

Zna następstwa pór roku, nocy i dni „Wschód słońca na kuli ziemskiej” – zabawa badawcza z globusem Wyjaśnienie zjawiska 

Wymienia pory dnia i nocy „Pory dnia i nocy” – wypowiedzi, czytanie globalne wyrazów Odczytane wyrazy 

Naśladuje uchy prowadzącego „Znak na porę dnia” – zabawa ruchowo – naśladowcza Prawidłowy gest 

Układa kompozycję przy muzyce „Wehikuł czasu” – zabawa muzyczno-ruchowa Ułożone pojazdy 

Wymyśla nowe historie „W nocy o północy” – twórcze zabawy słowne Wypowiedzi dzieci 

Reaguje na zmianę tempa „Budziki i stopery” – zabawa logorytmiczna Prawidłowa reakcja 

Maluje farbami „Wschód i zachód słońca” – malowanie farbami Namalowany obraz 

Zna znaki drogowe Spacer na skrzyżowanie, utrwalenie znaków drogowych Znajomość znaków drogowych 

Lepi ze śniegu „Kopiec kreta” – zabawa konstrukcyjna ze śniegu Śniegowy kopiec 

Określa ilość płynu „Wodne zagadki?” – eksperyment, szacowanie ilości płynu Ustalenie ilości płynu 

Opowiada o bajce „Stary burek i wilk” – słuchanie bajki słowackiej, rozmowa Wypowiedzi o bajce 

Klasyfikuje elementy „Sala pór roku” – dekorowanie, klasyfikowanie elementów Prawidłowa klasyfikacja 

Zapamiętuje układ obrazków „Obrazkowe memory” – przygotowanie do nauki czytania Zapamiętane obrazki 

Rzuca do celu „Lato gra w piłkę” – zabawa rzutna Celność rzutu 

Przestrzega reguł zabawy „Baloniki” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 



Modli się do św. Józefa Nauka modlitwy do św. Józefa Znajomość pieśni 

Uczestniczy w balu kostiumowym „Bal pór roku” – zabawa taneczna, dobieranie kostiumów Udział w balu kostiumowym 

Klasyfikuje elementy „Z jakiej krainy?” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie elementów Prawidłowa klasyfikacja 

Oznacza cyframi ilość sylab „Moja pora roku” – analiza sylabowa, oznaczanie cyframi Oznaczenie cyframi 

Współdziała z dziećmi „Od jesieni do lata” – zabawa ruchowa, ćwiczenia współdziałania Współdziałanie w grupie 

Rozwija precyzję ruchów „Zimowa rozpałka” – ćwiczenia zręcznościowe Udział w zabawie 

Słucha muzyki klasycznej „Cztery pory roku” – słuchanie fragmentów muzyki klasycznej Aktywne słuchanie muzyki 

Zana cechy pór roku „Kompozycje pór roku” – zabawa plastyczno-techniczna Kompozycja plastyczna 

Ustawia się w pary, szereg „Szereg, koło, pary” – zabawa orientacyjno-porządkowa Ustawione pary i szereg 

Dokonuje pomiarów ciężkości „Ważymy” – zabawa dydaktyczna Wynik ważenia 

Buduje drogi Zabawy w kąciku samochodowym – zabawy w budowanie dróg Zbudowane drogi 

Dzieli wyraz na głoski „Jaki dzisiaj jest dzień?” – synteza i analiza głoskowa wyrazów Prawidłowa analiza głoskowa  

Oznacza pogodę w kalendarzu „Styczniowa pogoda” – oznaczanie pogody w kalendarzu Symbole pogodowe 

Wymienia miesiące zimowe „Miesiące zimowe” – zapamiętywanie zdań typu rzepkowego Zapamiętane zdania 

Zna cechy miesięcy „Miesiące” – oglądanie pokazu slajdów, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi o ilustracjach 

Ustala kolejność „Ile jest miesięcy?” – ustalanie kolejności i stałego następstwa Znajomość nazw miesięcy 

Reaguje na bodźce słuchowe „Karuzela z miesiącami” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 



Inscenizuje wiersz „12 przebierańców” – obrazowanie tekstu wiersza inscenizacją Inscenizacja tekstu 

Śpiewa i muzykuje „12 dźwięków” – śpiewanie piosenki i muzykowanie Udział w muzykowaniu 

Wymienia miesiące „Miesiące u Pana Jana” – śpiewanie nazw miesięcy Śpiew nazw miesięcy 

Przelicza ilość dźwięków „Ile razy?” – przeliczanie ilości dźwięków Prawidłowy wynik przeliczania 

Maluje pastelami „Miesiąc moich urodzin” – zabawa plastyczna z pastelami Obraz z pasteli 

Zna datę swoich urodzin „Kto w styczniu się urodził” – zabawa taneczna ze śpiewem Udział w zabawie tanecznej 

Odwzorowuje kształty Układanie tangramów – wdrażanie do odwzorowywania kształtów Odwzorowane kształty 

Oznacza pogodę symbolami „Jaka dziś pogoda?” – rozmowy, zaznaczanie na kalendarzu Prawidłowe oznaczenie pogody 

Rozwija sprawność ruchową „Laurencja” – zabawa ruchowa wg M. Bogdanowicz Udział w zabawie ruchowej 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Ty jesteś Miriam” Znajomość słów piosenki 

Recytuje rymowankę „Uśmiech Milutki” – nauka rymowanki, zabawa wyciszająca Udział w zabawie 

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

Zna następstwa dni tygodnia „Dni tygodnia” – zabawa dydaktyczna Znajomość dni tygodnia 

Bierze udział w pantomimie „Tydzień” – zabawa ruchowa z elementami pantomimy Udział w pantomimie 

Zna swoje dane osobowe „Imię dnia i moje imię?” – zabawa, utrwalenie danych osobowych Znajomość danych osobowych 

Zapamiętuje elementy „Sobotnie porządki” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Zapamiętane elementy 

Tańczy z bibułami „Taniec dni tygodnia” – zabawa taneczna z bibułami Udział w tańcu 



Rozwiązuje zagadki słuchowe „Piątkowe zagadki” – utrwalenie wiadomości o relacjach czasowych Rozwiązane zagadki 

Układa ciągi rytmiczne „Tydzień za tygodniem” – układanie ciągów rytmicznych Ułożony ciąg rytmiczny 

Koloruje obrazek „Kolorowanka tygodniowa” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

 

Temat II tygodnia stycznia: Zima troszczymy się o zwierzęta 

Poniedziałek – Ciepła buda dla psa 

Wtorek – Karmnik dla ptaków 

Środa – Puchate i kudłate 

Czwartek – Paśnik dla leśnych zwierząt 

Piątek – Zwierzęta i ich domy 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Klasyfikuje materiał tematyczny „Zwierzęta zimą” – aranżowanie kącika czasowego Kącik czasowy 

Głoskuje imię „Wędrująca piłka” – zabawa integracyjna Udział w zabawie 

Zapamiętuje układ geometryczny „Co się zmieniło?” – zabawa dydaktyczna, ćwiczenie pamięci Zapamiętany układ figur 

Ćwiczy narządy artykulacyjne „Piesek chce pić” – zabawa artykulacyjna Udział w zabawie logopedycznej 

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

Odtwarza rytm „Rym, cym, cym” – wystukiwanie rytmów Odtworzony rano 

Wypowiada się na temat teatrzyku „Przygody Burka z podwórka” – teatrzyk kukiełkowy Wypowiedzi o teatrzyku 

Zna potrzeby psa „Czego chce pies?” – zabawa, zwrócenie uwagi na potrzeby zwierząt Wypowiedzi o potrzebach psa 



Wyciąga wnioski z doświadczenia „Ocieplamy budę” – zabawa badawcza Wnioski z doświadczenia 

Rozróżnia kierunki „Do budy” – zabawa ruchowa kształtująca orientację przestrzenną Znajomość kierunków 

Wskazuje głoskę B w wyrazie „Gdzie słyszymy głoskę B ?” – zabawa dydaktyczna Rozpoznana słuchowo litera B 

Kreśli literę B „Burek i buda” – monografia litery b, B Znajomość litery B 

Rozwija sprawność manualną „Marzenie psa” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Określa zjawiska atmosferyczne Spacer – określanie warunków atmosferycznych Wypowiedzi o pogodzie 

Rozpoznaje ślady „Czyj to ślad?” – tropiąca na placu przedszkolnym Rozwiązanie zagadki 

Układa mozaikę geometryczną „Buda na podwórku” – układanie mozaiki geometrycznej Ułożona mozaika 

Wykonuje ćwiczenia ortofoniczne „Ptasie radio” – zabawa ortofoniczna na podstawie wiersza Odtworzone odgłosy 

Posługuje się liczebnikami porządkowymi „Ukryte zwierzątka” – zabawa matematyczna z liczebnikami Znajomość liczebników porządkowych 

Wie kim byli Trzej Królowie Litania do św. Trzech Króli (fragment z 1853r.) – modlitwa Udział w modlitwie 

Wypowiada się o wierszu „Wróbelek” – słuchanie i nauka wiersza H. Ożogowskiej, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Wie jakie zwierzęta nie zasypiają zimą „Kto został na zimę?” – oglądanie pokazu śladów, rozmowa Znajomość zwyczajów zwierząt 

Nazywa ptaki „Goście w karmniku” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o ptakach 

Bawi się wg ustalonych reguł „Ptaszki do mnie” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Dzieli na sylaby nazwy ptaków „Sro-ka, gaw-ron” – rytmiczny podział nazw ptaków Wyrazy podzielone na sylaby 

Dodaje w zakresie 10 „Głodne ptaszki” – zabawa matematyczna: stosunki przestrzenne Wynik dodawania 



Wyjaśnia związki frazeologiczne „Ptaki w mowie codziennej” – wyjaśnienie pojęć, zabawy dramowe Wyjaśnione powiedzenia 

Tańczy z gazetami „Ptasie trele” – improwizacje taneczne z gazetami Udział w ekspresji tanecznej 

Wykonuje karmnik „Karmnik” – zabawa plastyczno-techniczna Wykonany karmnik 

Zapina guziki i suwaki Ćwiczenia samoobsługowe w zapinaniu zamków, guzików Sprawność samoobsługi 

Dokonuje prostych pomiarów „Kto dalej …” – zabawa rzutna ze śnieżkami, pomiary długości Wynik pomiaru 

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

Wykonuje ćwiczenia dźwiękonaśladowcze „Zamrucz jak kot” – zabawa dźwiękonaśladowcza Odtworzone odgłosy 

Posługuje się nożyczkami „Kotki” – ćwiczenia w prawidłowym posługiwaniu się nożyczkami Wycinanka 

Współdziała z grupą „Pułapka” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa Przestrzeganie reguł 

Reaguje ruchem na bodźce „Figurki-marmurki” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca Prawidłowa reakcja na bodziec 

Wie co to jest chrzest „Niedziela Chrztu Pańskiego” – słuchanie tekstu ks. Twardowskiego Wypowiedzi o chrzcie 

Zapamiętuje ciąg gestów „Puchate i kudłate” – zabawa ruchowa, rozwijanie pamięci Odtworzone gesty 

Gra w pantomimie „Puchata niespodzianka” – zabawa ruchowa z el. pantomimy Udział w pantomimie 

Wypowiada się na o zwierzętach „Mój pupil” – multimedialne oglądanie zdjęć zwierząt Znajomość nazw zwierząt 

Rozpoznaje głosy zwierząt „Czyj to głos?” – zagadki słuchowe Rozpoznany głos 

Obrazuje tekst ruchem ciała „W świecie zwierząt” – opowieść ruchowa wg R. Labana Udział w zabawie ruchowej 

Określa cechy zwierząt „Prawda czy fałsz?” – zabawa dydaktyczna, określanie cech zwierząt Wymienione cechy zwierząt 



Wykonuje pracę z włóczki „Włóczkowy kot” – praca techniczna Obrazek z włóczki 

Celnie rzuca i unika trafienia „Uciekające zające” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Integruje się z grupą „Dzisiaj w koło bawmy się wesoło” – zabawa integracyjna Udział w zabawie integracyjnej 

Wymienia pory roku „Koło pór roku” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie pór roku Znajomość pór roku 

Podejmuje czynności dyżurnego „Dużurni” – przydział czynności porządkowych Wykonane czynności porządkowe 

Reaguje ruchem na bodziec „Biegnij – Stój” – zabawa bieżna pobudzająco-hamująca Prawidłowa reakcja 

Układa słowa z liter „Palindromy – łamigłówki językowe” – zabawy z literami wg E. Śliwy Ułożone słowa 

Szanuje inność drugiego „Kto lubi zimę?” – zabawa integracyjna Szacunek dla drugiego 

Wie jak pomóc zwierzętom „Zimowe pogotowie” – słuchanie fragmentu opowiadania Wypowiedzi dzieci 

Wymienia zwierzęta do opieki zimą „Warto pomagać zwierzętom” – burza mózgów Wypowiedzi o pomocy zwierzętom 

Wypowiada się o uczuciach „Towarzyski niedźwiedź” – zabawa ruchowa, rozmowa o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Wymienia leśne zwierzęta „Leśne zwierzęta” – opowieść ruchowa, rozwijanie empatii Znajomość nazw leśnych zwierząt 

Reaguje na zmianę dźwięku „W lesie” – zabawa ruchowa, reagowanie na zmianę dźwięku Reakcja na zmianę dźwięku 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Leśna stołówka” – ćwiczenia grafomotoryczne Karty pracy 

Nazywa gatunki drzew Spacer – nazywanie napotkanych gatunków drzew krzewów Wskazana nazwa drzewa 

Naśladuje siłę wiatru „Mały wietrzyk, duży wiatr” – zabawa bieżna Udział w zabawie bieżnej 

Nazywa domy zwierząt „Domki zwierząt” – zabawa manipulacyjna klockami wtykowymi Zbudowane domki 



Rozwija myślenie twórcze „Skojarzenia” – zabawa twórcza Wypowiedzi dzieci 

Nazywa młode zwierzęta „Maleństwa, młode i dorosłe” – zabawa dydaktyczna z ruchem Określnie nazw zwierząt 

Podejmuje decyzje „Planujemy dzień w przedszkolu” – podejmowanie decyzji Podjęta decyzja 

Opowiada na podstawie ilustracji „Bajka o mądrej sowie” – słuchanie opowiadania z ilustracjami Wypowiedzi o ilustracji 

Przelicza elementy „Domy zwierząt” – zabawa dydaktyczna, aspekt kardynalny liczby 8 Wynik liczenia 

Posługuje się liczebnikami porządkowymi „W kolejce do…” – zabawa matematyczna, aspekt porządkowy Wskazanie kolejności 

Rozwija małą motorykę „Kręcimy ósemki” – ćwiczenia manipulacyjne z włóczką Ósemka z włóczki 

Rozwija sprawność ruchową „Domy z lokatorami” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Koncentruje się na zabawie „Każde zwierzę” – zabawa kołowa, ćwiczenia koncentracji Koncentracja na zajęciach 

Naśladuje zachowanie zwierząt „Leśne zwierzęta” – zabawa ruchowo – naśladowcza Wypowiedzi o zwierzętach 

Przelicza ilość dźwięków „Niedźwiedzie kroki” – zabawa ruchowa, przeliczanie dźwięków Przeliczone dźwięki 

Współpracuje w zespole „Niedźwiedź w gawrze” – praca plastyczna w zespołach Współdziałanie w pracy 

Określa kierunki na kartce „Urządzamy pokój misia” – dyktando graficzne. Prawidłowa droga graficzna 

 

 

Temat III tygodnia stycznia: Kochamy Babcię i Dziadka 

Poniedziałek – Co lubimy robić z Babcią i Dziadkiem? 

Wtorek – Dziadek majsterkowicz 

Środa – Pachnąca kuchnia Babci 

Czwartek – Na wózku inwalidzkim 

Piątek – Szanuję i opiekuję się starszymi ludźmi 



 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Tworzy kącik z fotografiami „Fotografie” – dekorowanie sali kopiami starych fotografii Dekoracja w sali 

Wypowiada się ruchem o zabawie „Ulubiona zabawa” – zabawa ruchowa z elementem dramy Wypowiedzi o zabawie 

Określa pokrewieństwa „Imiona i pokrewieństwa” – gra rozwijająca myślenie logiczne Nazwane pokrewieństwa 

Ćwiczy z krążkami gimnastycznymi Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik „Zabawa krążkami” Udział w ćwiczeniach 

Określa ilość przedmiotów „Inwentaryzacja” – zabawa rysunkowo – matematyczna Wynik przeliczania 

Wypowiada się na temat bodźców „Miłość Babci i Dziadka” – zabawa sensoryczna Wypowiedzi o bodźcach 

Wskazuje stopnie pokrewieństwa „Drzewo genealogiczne” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Prawidłowe wskazanie 

Rozwija sprawność ruchową „Kim są?” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Nazywa figury geometryczne „Zabawy geometryczne z dziadkami” – zabawa matematyczna Udział w zabawie geometrycznej 

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

Utrzymuje równowagę „Śniadanie dla Babci” – zabawa ruchowa z elementem równowagi Utrzymanie równowagi 

Rysuje drzewo genealogiczne „Moje drzewo genealogiczne” – zabawa plastyczna Namalowane drzewo genealogiczne 

Określa dzień i pogodę „Dzień i pogoda” – zabawa dydaktyczna z kalendarzem Prawidłowe określenie dnia 

Tworzy pary „Dziadek z Babcią” – zabawa orientacyjno-porządkowa Pary utworzone na sygnał 

Zapamiętuje ciąg wyrazów „Poszła Babcia” – zabawa słowna, rozwijająca pamięć Powtórzony ciąg wyrazów 



Obrazuje tekst tańcem „Pingwini taniec” – zabawa ruchowa, obrazowanie tekstu ruchem Udział w tańcu 

Określa zakres pracy w zawodach „Zawód majsterkowicz” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o zawodach 

Szanuje drugiego człowieka „Współpraca” – zabawa ruchowa, wdrażanie do szacunku Współpraca w zadaniu 

Klasyfikuje narzędzia „Narzędziownia dziadka” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie Prawidłowa klasyfikacja 

Przybija i przeplata „Przybijanki, przeplatanki” – zabawy zręcznościowe Wykonane przeplatanie, przybijanie 

Przelicza ilość dźwięków „Stukot młotka” – zabawa słuchowa, przeliczanie dźwięków Przeliczona ilość dźwięków 

Nazywa wybrane tworzywa „Jakie to tworzywo?” – zabawa ruchowa, utrwalenie nazw tworzyw Nazwane tworzywo 

Bada ciepłotę materiałów „Co cieplejsze?” – badanie ciepłoty materiałów Wynik porównanie ciepłoty 

Wznosi konstrukcje „Budujemy miasto” – zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne Wzniesione konstrukcje 

Tworzy kompozycję z patyczków „Drewniane konstrukcje” – zabawa plastyczno-techniczna Praca plastyczna z patyczków 

Określa ilość, zna zasady „Drewniana matematyka” – gra matematyczna Udział w grze matematycznej 

Wie jak pomóc starszym „Pomagamy babci” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie dramowej 

Wymienia smaki i produkty „Książki kucharskie” – zabawy słowne z książkami Określenie smaków i produktów 

Pokazuje kuchenne czynności „Kuchenne czynności” – zabawa ruchowa z elementem dramy Prawidłowe pokazanie czynności 

Śpiewa i integruje się z grupą „Mało nas” – tradycyjna zabawa integracyjna Udział w zabawie 

Wypowiada się o wierszu „Kromka chleba i babcia” – słuchanie wiersza J. Horodeckiej Wypowiedzi o wierszu 

Rysuje na plecach drugiego „Placek Babci” – masaż relaksacyjny w parach Udział w relaksacji 



Rozwija sprawność artykulacyjną „Babka Bartka” – nauka wiersza logopedycznego A. Paszkiewicz Recytacja wiersza 

Określa ilość płynu „Gdzie więcej?” – szacowanie ilości płynu Określona ilość płynu 

Bawi się z chustą animacyjną „Naleśniki” – zabawa ruchowa z chusta animacyjną Udział w zabawie z chustą 

Przygotowuje ciastka „Ciasteczka dla Babci” – zabawy kulinarne Upieczone ciasteczka 

Śpiewa piosenkę „Przed obiadem” – nauka śpiewanki (mel. Panie Janie) Zaśpiewana piosenka 

Inscenizuje wiersz Tuwima „Babcia i rzepka” – słuchanie, inscenizowanie wiersza J. Tuwima Inscenizacja wiersza 

Rozwija sprawność manualną „Śnieżne smakołyki” – zabawa plastyczna, przestrzenna Wystawa prac 

Wie jakie produkty są zdrowe „Jem zdrowo” – zabawa w kąciku kuchennym Zabawa w kąciku kuchennym 

Rozwija narządy mowy „Gimnastyka języka” – ćwiczenia usprawniające język Udział w gimnastyce języka 

Określa położenie przedmiotu „Poszukiwanie klocków” – używanie określeń położenia Prawidłowo określenie położenia 

Rzuca do celu „Tarcza strzelecka” – zabawa z elementem rzutu z chustą Celne rzuty 

Potrafi komunikować się ruchem „Nieme kalambury” – gra rozwijająca mowę ciała Udział w zabawie pantomimicznej 

Modli się piosenką Modlitwa piosenką „Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa” Znajomość słów piosenki 

Wypowiada się na temat wrażeń „Tor przeszkód” – zabawa ruchowa, rozmowa o odczuciach Wypowiedzi o odczuciach 

Wie kim jest niepełnosprawny „Różne oblicza niepełnosprawności" – praca z obrazkiem Wypowiedzi o niepełnosprawności 

Akceptuje ludzi niepełnosprawnych „Jaśka pierwszy dzień nowej szkoły” – słuchanie opowiadania Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wie co znaczy nie widzieć „Niewidomi” – zabawa ruchowa z rekwizytem Postawa empatii wobec niewidomych 



Rozróżnia kierunki „Podążaj za głosem” – zabawa słuchowa, dyktando ruchowe Znajomość kierunków 

Wie jak udzielić pomocy  „Jak pomóc?” – zabawy dramowe Wypowiedzi dzieci 

Nakrywa do stołu „Nakrywamy do stołu” – zabawa samoobsługowa Nakryty stół 

Wie jak ważny jest słuch „Niesłyszący” – zabawa wzrokowo-słuchowa w parach Empatia wobec niesłyszących 

Rysuje portret słabszą ręką „Mój kolega i koleżanka” – zabawa plastyczna Namalowany rysunek 

Biega w zawodach „Kto pierwszy na mecie” – zabawa ruchowa Udział w wyścigach bieżnych 

Wie po co są wózki inwalidzkie „Wózek OSO” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Akceptuje niepełnosprawność innych „Taki sam i inny” – zabawa ruchowa, rozwijanie akceptacji innych Akceptacja inności drugiego 

Stosuje zdrobnienia „Zdrobnienia” – zabawa słowna z sylabami Utworzone zdrobnienia 

Przelicza ilość dźwięków „Zabawa w kołach” – zabawa orientacyjno-porządkowa Prawidłowe układy dzieci 

Naśladują środki lokomocji „Odwiedziny bliskich” – zabawa orientacyjno-porządkowa Prawidłowy ruch 

Rozpoznaje dzieci po głosie „Jadą goście” – zabawa w kręgu, ćwiczenia percepcji Znajomość głosów kolegów 

Integruje się z grupą „Wolne miejsce” – zabawa integracyjna Integracja z grupą 

Używa zwrotów grzecznościowych „Proszę i dziękuję” – słuchanie opowiadania ks. J. Twardowskiego Stosowane zwroty grzecznościowe 

Konstruuje mapę myśli „Czego potrzeba?” – rysowanie mapy myśli, rozmowa Mapa myśli 

Maluje stopami „Malowanie stopami” – zabawa plastyczna, rozwijanie koordynacji Obraz namalowany stopami 

Odgrywa scenki „Krąg radości” – słuchanie opowiadania, odgrywanie sceny Odegrana scena 



Rozwija się ruchowo „Śnieżne zabawy” – zestaw zabaw ruchowych Udział w zabawach ruchowych 

Tworzy zbiory matematyczne „Pomogę, policzę” – zabawy matematyczne, tworzenie zbiorów Utworzone zbiory 

Nazywa urządzenia techniczne „Jak było?” – oglądanie slajdów, zainteresowania techniką Nazywane urządzenia 

Obrazuje muzykę ruchem „Stary dom” – słuchanie i obrazowanie ruchem piosenki G. Turnaua Ekspresja ruchowa 

Rozwija zdolności manualne „Uśmiech w prezencie” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Tańczy przy muzyce klasycznej „Kolorowy taniec” – zabawa taneczna do utworu Dvoraka Udział w tańcu 

Gra na instrumentach „Jesienna orkiestra” – granie na instrumentach do muzyki Dvoraka Udział w muzykowaniu 

Odwiedza starszą osobę Spacer do domu opieki lub do osoby samotnej Odwiedziny osoby samotnej 

 


