
Temat IV tygodnia stycznia: Zimowe zabawy ze śnieżynkami 

Poniedziałek – Lepimy bałwana 

Wtorek – Zjeżdżamy z górki – S jak sanki 

Środa – Zimowa matematyka – cyfra 9 

Czwartek – Czyj to trop? 

Piątek – Olimpiada zimowa 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Klasyfikuje przedmioty Zimowy kącik” – klasyfikowanie materiału, tworzenie dekoracji Kącik tematyczny 

Integruje się z grupą „Rymowanka powitanka” – zabawa integracyjna z rymowanką Udział w zabawie 

Rozróżnia materiał „Metal, drewno, plastik” – zabawa ruchowa Rozpoznane surowce 

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

Stopniuje rzeczowniki „Zdrobnienia i zgrubienia” – zabawy słowne Wypowiedzi dzieci 

Śpiewa piosenkę „Bałwankowa rodzina” – zabawa ruchowa, nauka piosenki Znajomość piosenki 

Rysuje do wiersza „Bałwanek” – rysowanie do wiersza, rozmowa Rysunek bałwanka 

Obrazuje tekst ruchem „Lepimy bałwana” – zabawa ruchowa z opowieścią Udział w zabawie 

Odtwarza role „Wycieczka do Śnieżkolandii” – zabawa ruchowa w elementem dramy Udział w dramie 

Wymienia liczebniki porządkowe „O którym bałwanku?” – rozwijanie spostrzegania wzrokowego Prawidłowy wybór 

Zapisuje działania matematyczne „Śnieżne kule” – zapisywanie działań matematycznych Prawidłowy zapis 

Wie, dlaczego śnieg się topi „Co stało się ze śniegiem?” – obserwacja w kąciku przyrody Wniosek z obserwacji 

Czyta sylaby „Sylabowe bałwanki” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Wydziera elementy z papieru „Bałwanek” – praca plastyczna metoda wydzieranki. Wydzieranka papierowa 

Tańczy do muzyki „Tańczące bałwanki” – improwizacje taneczne przy muzyce klasycznej Udział w tańcu 

Interesuje się czytaniem Zabawy w kąciku czytelniczym, przeglądanie książek Udział w zabawie 



Zauważa kogo brakuje „Puste miejsce” – zabawa integracyjna Odgadnięte imię 

Ćwiczy zręczność „Krąży kula” – zabawa zręcznościowa Udział w zabawie 

Z uwaga słucha muzyki poważnej „Zima Vivaldiego” – słuchanie muzyki poważnej, rozmowa Wypowiedzi o utworze 

Wie, że Bóg go kocha Śpiew piosenki: „Jezus kocha takie dzieci jako ja” Znajomość piosenki 

Z uwagą słucha bajki „Przygoda na sankach” – słuchanie bajki U. Piotrowskiej. Wypowiedzi o bajce 

Słyszy głoskę s w wyrazach „Poszukiwanie głoski s” – zabawa słuchowa Wskazany wyraz 

Rozwija sprawność ruchową „Zjeżdżamy na sankach” – zabawa ruchowa z szarfami Udział w zabawie 

Wymienia sporty zimowe „Saneczkowe sporty zimowe” – oglądanie ilustracji, filmów Wypowiedzi o sporcie 

Wskazuje literę S „Saneczkowo” – wprowadzenie litery „S, s” Rozpoznana litera 

Tańczy elementy samby „Samba szuka S?” – zabawa taneczno – ruchowa Taniec samby 

Zapisuje literę S „Sensoryczne S” – pisanie bezśladowe i ćwiczenia grafomotoryczne Karta pracy 

Konstruuje z klocków „Tory saneczkowe” – zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne Konstrukcja z klocków 

Nakłada odzież wierzchnią Ćwiczenia samoobsługowe: zakładanie zimowej garderoby Samodzielność samoobsługi 

Wie jak dbać o zdrowie Zabawa w kąciku kuchennym, lekarskim  Udział w zabawie 

Opowiada o cudzie w Kanie Czytanie fragmentu „Jezus w Kanie” A. Wojnarowskiej Wypowiedzi dzieci 

Rozwija precyzje ruchów „Trzy kubeczki” – zabawa manipulacyjna Prawidłowa reakcja 

Wymienia liczebniki porządkowe „Witamy palce” – określanie liczebników porządkowych Znajomość liczebników 

Odgrywa role Zabawy swobodne w kąciku teatralnym Udział w zabawie 

Zapisuje liczby „Śnieg z deszczem” – przeliczanie ilości dźwięków, zapis liczb Prawidłowy zapis liczb 

Porównuje wielkość liczb „Dziewięć bałwanków” – porównywanie wielkości, przeliczanie Wynik porównania 

Odwzorowuje cyfrę 9 „Rysuję dziewiątki” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

Układa 9 groszków „Ptaszki w zimie” – zabawa ruchowo – matematyczna Ułożone groszki 



Obrazuje treść wiersza „Dziewięć bałwanków” – słuchanie wiersza, zabawa dydaktyczna Ułożone elementy 

Reaguje na sygnał liczbowy „Baczność dziewiątka!” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ryby 

Dodaje, rozwiązuje zagadki „Bałwankowa gra” – gra matematyczne, zagadki słuchowe Wynik dodawania 

Rzuca i dokonuje pomiaru „Kto rzuci najdalej?” – zabawa z elementem rzutu i mierzenia Wynik pomiaru 

Podaje wiele rozwiązań „Co by było gdyby?” – twórcza zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje fakturę dotykiem „Różne faktury” – zabawa sensoryczna, rozwijanie pamięci dotykowej Rozpoznana faktura 

Wypowiada się o Biblii Słuchanie opowiadania J. Twardowskiego „O najważniejszej książce” Wypowiedzi o Biblii 

Gra na cymbałkach „Cymbałkowe wygrywanki” – odtwarzanie sekwencji sylab Zagrana melodia 

Przelicza wyrazy „Ile wyrazów?” – analiza wyrazowa, przeliczanie wyrazów Wynik przeliczania 

Rozpoznaje ślady „Ślady, tropy, odciski” – zabawa dydaktyczna Rozpoznane ślady 

Wie jak zachować się w lesie „Zima w lesie” – opowieść ruchowa Udział w zabawie  

Wyciąga wnioski „Czyj to trop?” – zabawa badawcza Wniosek z badania tropów 

Porównuje wartość liczb „Ile śladów?” – zabawa z liczbami, porównywanie liczb Wynik porównania 

Wypowiada się o lisie „Leśny drapieżnik” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o lisie 

Śpiewa piosenkę „Idzie lisek do kurnika” – zabawa ruchowa, nauka piosenki Znajomość piosenki 

Maluje i składa papier „Rudy lis” – zabawa plastyczno – techniczna Wystawa prac 

Rozwija sprawność fizyczną „Powrót z lasu” – zabawa ruchowa wg W. Sherborne Udział w gimnastyce 

Rozpoznaje ślady „Czyje to ślady?” – zabawa tropiąca na śniegu Rozpoznane ślady 

Rozwija precyzje ruchów „Kto pierwszy?” – zabawa manipulacyjna Przełożone koraliki 

Wypowiada się o sporcie „Zimowe sporty” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie pamięci Wypowiedzi o sporcie 

Wie co to igrzyska „Czym są zimowe igrzyska olimpijskie?” – rozmowa kierowana Wypowiedzi o igrzyskach 

Zna dyscypliny sportowe „Jaka to dyscyplina?” – rozwiązywanie zagadek obrazkowych Rozwiązana zagadka 



Szybko reaguje na sygnał „Na lodowisku” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem obręczy Reakcja na sygnał 

Wskazuje kierunki „Lodowisko” – zabawa na zbiorach, utrwalenie orientacji w kierunkach Wskazany kierunek 

Zna kolory kół olimpijskich „Poszukaj koloru” – zabawa ruchowa Wskazany kolor 

Tańczy przy muzyce „Taniec figurowy na lodzie” – zabawa taneczna Udział w tańcu 

Nazywa sprzęt sportowy „Dopasuj obrazki” – rozwijanie spostrzegawczości Dopasowane obrazki 

Zapamiętuje kolejność wyrazów „Plan olimpiady sportowej” – zabawa doskonaląca pamięć Odtworzony ciąg wyrazów 

Obrazuje swoje upodobania „Ulubiona dyscyplina sportowa” – malowanie farbami i pisakami Rysunek 

Bawi się na śniegu Zabawy z wykorzystaniem zimowego sprzętu (sanek, jabłuszek) Udział w zabawie na śniegu 

 

Temat I tygodnia lutego: Kosmos dziełem dobrego Boga 

Poniedziałek – Nasza niebieska planeta 

Wtorek – Słońce, księżyc, gwiazdy 

Środa – Układ Słoneczny 

Czwartek – Lecimy w Kosmos. R jak rakieta 

Piątek – Jak działa GPS 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Dekoruje salę „Kosmiczna sala” – zabawy klasyfikacyjne, dekoracja sali Kącik tematyczny 

Integruje z grupą „Tu ziemia!” – zabawa integracyjno-słuchowa Integracja grupy 

Rozwija narządy mowy „Czyszczenie maszyny” – zabawa logopedyczna Udział w zabawie logopedycznej 

Wypowiada się o stworzeniu Słuchanie Biblii „Stworzenie świata” wg A. Wojciechowskiej Wypowiedzi o Biblii 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne „Zima w lesie” Udział w gimnastyce 

Naśladuje ruchy „Lecimy samolotem” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie 

Nawleka i przewleka sznurek „Nawlekanki” – zabawa rozwijająca motorykę małą Nawleczony sznurek 

Zna swoje dane osobowe „Jestem Ziemianinem” – utrwalenie danych osobowych Znajomość danych 



Śpiewa piosenkę „Zielona wyspa” – nauka piosenki, rozmowa o krainach Wskazuje krainy geograficzne 

Wie jak dbać o środowisko „Smutna ziemia” – zabawa z elementem dramy, pokazem slajdów Wypowiedzi dzieci 

Klasyfikuje odpady „Recykling” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie przedmiotów Prawidłowa klasyfikacja 

Projektuje ulotkę „Ratunek dla Ziemi” – projektowanie ulotek, praca plastyczna Narysowane ulotki 

Rozpoznaje kształty „Kuliste przedmioty” – zabawa ruchowa, wypowiedzi o kształtach Udział w zabawie ruchowej 

Wie co tonie, a co pływa „Co pływa, co tonie, co lata, co spada” – zabawa badawcza Wnioski z obserwacji 

Klasyfikuje elementy „Co to za bałagan!” – zabawa matematyczna z elementem segregacji Prawidłowa klasyfikacja 

Wie jak segregować śmieci „Oznaczam śmietniki” – kolorowanie i czytanie Oznaczone śmietniki 

Opowiada o Ofiarowaniu Jezusa „Podzielić się” – słuchanie tekstu ks. J. Twardowskiego Wypowiedzi dzieci 

Przygotowuje podwieczorek „Dary naszej Ziemi” – zajęcia kulinarne, rozmowa o zdrowiu Przygotowany podwieczorek 

Zamiata, sprząta teren „Czysto wszędzie” – sprzątanie terenu wokół przedszkola Udział w porządkowaniu 

Rozpoznaje emotikony „Kostka uczuć” – zabawa dydaktyczna z emotikonami Wypowiedzi o emocjach 

Koduje informacje „Kształty uczuć” – odzwierciedlenie uczuć poprzez figury Wskazana figura 

Obrazuje muzykę ruchem „Poranek Słońca” – ekspresja ruchowa przy muzyce E. Griega Ekspresja ruchowa 

Rozwija twórczość werbalną „Spadająca gwiazda” – twórcza zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Tworzy kącik tematyczny „Kącik małego astronoma” – klasyfikacja materiału, dekorowanie Kącik astronoma 

Buduje z klocków „Galaktyczne pojazdy” – zabawy konstrukcyjne klockami Konstrukcje z klocków 

Rozwija motorykę dłoni „Mały krasnoludek” – zabawa paluszkowa do piosenki Udział w zabawie  

Wypowiada się o uczuciach „Niezwykła kula” – zabawa integracyjna, rozmowa o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Wie, co to faza Księżyca „Czym jest księżyc?” – burza mózgów, pokaz faz Księżyca Wypowiedzi o fazach Księżyca 

Wymienia zawody nocne „Dzień i noc” – zabawa orientacyjno-porządkowa Wypowiedzi o zawodach 

Klasyfikuje i odejmuje „Matematyczne Gwiazdeczki” – zabawy matematyczne Prawidłowa klasyfikacja 



Wyciąga wnioski „Pory roku; dzień i noc” – eksperyment badawczy  Wynik dedukcji 

Porównuje liczebność „Gwiazdozbiory” – gra, przeliczanie, porównywanie liczebności Wynik porównania 

Rozwija wyobraźnię twórczą „Po drugiej stronie Księżyca” – twórcza zabawa plastyczna Prace dzieci 

Zna znaki drogowe „Jakie to znak?” – rozpoznawanie znaków drogowych Wskazany znak drogowy 

Wypowiada się o Koperniku „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o ruchu Ziemi 

Nazywa obiekty kosmiczne „Obiekty astronimiczne” – zabawa ruchowa z reakcją na sygnał Wypowiedzi o obiektach w Kosmosie 

Odgrywa role „W krzywym zwierciadle” – zabawa pantomimiczna Udział w pantomimie 

Odwzorowuje schemat „Galaktyczny telegram” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

Zna adres zamieszkania „Jestem Ziemianinem” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o lokalizacji 

Wskazuje planety „Układ Słoneczny” – oglądanie mapy Układu Słonecznego Wypowiedzi o Układzie Słonecznym 

Odczytuje napisy „Ruch na orbicie” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie 

Wypowiada się o planetach „Układ Słoneczny” – pokaz multimedialny, charakterystyka planet Wskazane planety 

Rozwija sprawność ruchową „Galaktyczne zawody” – zabawy ruchowe Udział w zabawie ruchowej 

Nazywa obiekty astronomiczne „W naszym Układzie” – słuchanie wiersza Wypowiedzi o wierszu 

Zna kolejność planet „Planety” – zabawa dramowa wg E. Malinowskiej Wymienione planety 

Tworzy makietę planet „Nasza układanka” – praca plastyczna Makieta planet 

Tworzy część garderoby „Galaktyczny pokaz mody” – zabawy z materiałem codziennego użytku Kompozycja ubioru 

Współdziała z grupą „Ufoludki” – zabawa integracyjna Współdziałanie grupy 

Określa długość „Gdzie jest gwiazda” – zabawa dydaktyczna, określanie odległości Wynik pomiaru 

Przygotowuje śniadanie „Przygotowuje śniadanie” – czynności samoobsługowe Nakryty stół 

Dostrzega piękno świata Modlitwa wierszem Maciejewskiej „Świat jest cudem” Udział w modlitwie 

Tworzy liczby dwucyfrowe „Eksperymenty liczbowe” – zabawa w tworzenie liczb Utworzone liczby 



Wyciąga wnioski z obserwacji „Dlaczego rakieta?” – eksperymenty i obserwacje Wypowiedzi o eksperymentach 

Wie co to sonda i rakieta „Rakiety, statki i sondy” – pokaz slajdów, wypowiedzi słowne Wypowiedzi o pojazdach  

Wie, że w Kosmosie nie jest cicho „Dźwięki w kosmosie” – ćwiczenia słuchu i orientacji przestrzennej Wskazane źródło dźwięku 

Rozpoznaje literę R „R jak Rakieta” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie litery Wskazana litera R 

Wznosi duże konstrukcje „Baza Kosmiczna” – zabawa konstrukcyjna  Wzniesiona konstrukcja 

Zapamiętuje sygnały dotykowe „Ścieżka” – zabawa kierowana z elementami kodowania Udział w zabawie 

Operuje nowymi słowami „Skojarzenia” – słowne zagadki logiczne Wyjaśnione znaczenia 

Wymienia pojedyncze części ciała „Pojedyncze części ciała” – zabawa ruchowa z wierszem Udział w zabawie 

Posługuje się mapą „Gdzie jest skarb?” – zabawa tropiąca z mapą Odnaleziony skarb 

Wie co to jest kompas „Kompas” – zabawa dydaktyczna z kompasem Wypowiedzi o kompasie 

Określa kierunki „W którym kierunku?” – zabawa orientacyjno-porządkowa Wskazany kierunek 

Segreguje materiały „Szukanie złota” – zabawa manipulacyjna, segregowanie Rozdzielone elementy 

Wypowiada się o GPS Tajemnicze GPS? – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Czyta liczby dwucyfrowe „Co mówi GPS?” – odczyty liczb dwucyfrowych Prawidłowy odczyt cyfr 

Układa wyrazy z liter „Odczyty z satelity” – zabawa ruchowa, tworzenie wyrazów z liter Utworzone wyrazy 

Rozwija sprawność manualną „Moje GPS” – zabawa plastyczna, tworzenie liczb dwucyfrowych Wystawa GPS-ów 

Zna rodzaje dróg „Rodzaje dróg” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami, stopniowanie Wypowiedzi o drogach 

Śpiewa piosenkę „Uboga Droga” – nauka piosenki Znajomość piosenki 

 

Temat II tygodnia lutego: Moje ulubione zawody 

Poniedziałek – Stolarz. H jak hak 

Wtorek – Kto jeździ na sygnale? 

Środa – W pracy ze zwierzętami. Środa Popielcowa 

Czwartek – W świecie mody i piosenki 



Piątek – Pojazdy i wielkie maszyny 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Tworzy kącik tematyczny „Pracowania zawodów” – przygotowanie kącika tematycznego Kącik tematyczny 

Gra w kółko – krzyżyk „Kółko i krzyżyk” – zabawa strategiczna Znajomość reguł gry 

Układa historyjkę obrazkową „Od drzewa do stołu” – układanie historyjki obrazkowej Ułożona historyjka 

Wskazuje kierunki „W lewo, w prawo” – zabawa na orientację w przestrzeni Wskazany kierunek 

Wie kim jest stolarz „Stolarz” – słuchanie wiersza K. Kurczek Wypowiedzi o stolarzu 

Podejmuje decyzje grupowe „Planujemy dzień” – wdrażanie do podejmowania decyzji Podjęta decyzja 

Rozwija sprawność ruchową „Stoliczek” – zabawa z elementem czworakowania Udział w zabawie 

Nazywa narzędzia stolarskie „Co jest potrzebne stolarzowi” – zabawa dydaktyczna Znajomość nazw narzędzi 

Dodaje i odejmuje „Stolarska matematyka” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Wskazuje literę H „H jak hak” – monografia litery H, h Wskazane litera 

Rozwija twórczość plastyczną „Co mi H przypomina?” – twórcza praca plastyczna Wystawa prac 

Rozwija kondycję ciała „Zabawa z numerami” – zabawa bieżna z chustą animacyjną Udział w zabawie z chustą 

Nazywa kierunki „Rzeźbiarz” – zabawa ruchowa, formułowanie instrukcji Prawidłowe ułożenie osób 

Rozwija myślenie twórcze „Koła” – zabawa twórcza Prace dzieci 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy w kąciku klocków „Budujemy dom” Konstrukcje z klocków 

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

Modli się piosenką Śpiew piosenki „Anioł Stróż” Znajomość piosenki 

Obrazuje muzykę ruchem „Nad pięknym modrym Dunajem” – zabawa taneczna Udział w tańcu 

Zna numer alarmowy „112 Numer alarmowy” – słuchanie piosenki, rozmowa Znajomość numery alarmowego 

Wie kiedy wezwać pomoc „Numer alarmowy” – zabawa ruchowo – naśladowcza Udział w zabawie 



Wie gdzie stacjonują służby Spacer w pobliże szpitala, remizy lub komisariatu Udział w spacerze 

Wie co wskazuje sygnalizator „Samochody” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w dramie 

Zna swoje dane osobowe „Wzywam pomoc” – ćwiczenia, utrwalenie danych osobowych Znajomość danych o sobie 

Wie jak się ewakuować „Coś się pali, wyjdźmy z sali” – ćwiczenia ewakuacji Prawidłowe zachowanie 

Klasyfikuje elementy „Co kto potrzebuje?” – klasyfikowanie elementów Prawidłowa klasyfikacja 

Rysuje wg modelu „Wóz strażacki” – rysowanie wg modelu, kolorowanie Narysowany model 

Wie jakie wozy jeżdżą na sygnale „Wozy uprzywilejowane” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o pojazdach 

Wie jak zrobić korytarz życia „Korytarz życia” – rozmowa na podstawie doświadczeń Prawidłowa reakcja 

Reaguje na sygnał „Start-stop” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Reakcja na sygnał 

Przelicza zdania „Liczę zdania” – przeliczanie zdań, powtórzenie tekstu Powtórzony tekst 

Dolicza do sześciu „Sześć czworonożnych pacjentów” – zabawa matematyczna Wynik doliczania 

Modli się do Maryi „Zdrowaś Maryjo jak Mamie szeptane” – słuchanie wiersza Wypowiedzi o wierszu 

Rozpoznaje obrazki „Ukryte obrazki” – zagadki wzrokowe Odgadnięty obrazek 

Wie jak opiekować się zwierzętami „Domowe zwierzęta” – zabawa dramowa, wypowiedzi  Wypowiedzi o zwierzętach 

Wie kto to weterynarz „Kto leczy zwierzęta?” – rozmowa o zawodzie weterynarza Wypowiedzi o weterynarzu 

Odgrywa role „U weterynarza” – zabawy dramowe Udział w zabawie 

Śpiewa piosnkę „Każdy ma jakiegoś bzika” – zabawa ruchowa, nauka piosenki Znajomość piosenki 

Rozmawia z weterynarzem „W lecznicy” – wycieczka Udział w wycieczce 

Wykleja obrazek włóczką „Przyjaciel pies”– praca plastyczna Wystawa prac 

Rozwija wyobraźnię przestrzenną „Zygzaki-cudaki” – twórcze zabawy plastyczno-graficzne Karty pracy 

Usprawnia narządy mowy „Ooo Aaa” – zabawa artykulacyjna Udział w ćwiczeniu mowy 

Wypowiada się na temat opowiadania „Talent to skarb” – słuchanie opowiadania N. Lechleitnera Wypowiedzi o opowiadaniu 



Gra role w zespołach „Skarb i złodziej” – zabawa ruchowo-naśladowcza w zespołach Udział w występie 

Wymienia swoje talenty „Jaki jest twój talent?” – rozmowa kierowana Wypowiedzi o talentach 

Wypowiada się o występie „Teledysk” – zabawa dydaktyczna z fragmentem nagrań Wypowiedzi o artystach 

Rozwija sprawność fizyczną „Zdjęcie” – zabawa orientacyjno-ruchowa Udział w zabawie 

Łączy głoski w wyraz „Tan - cerz” – zabawa kształtująca analizę i syntezę  fonemową Synteza fonemowa 

Dobiera kostium do roli „Przebieranki” – zabawy dramowe z rekwizytami Udział w przebieraniu 

Prezentuje swoje umiejętności „Mam talent” – pokaz umiejętności dzieci Udział w prezentacji 

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

Rzuca i łapie piłkę „Złap piłkę” – zabawa rzutna Celność rzutu 

Jest samodzielne w szatni Ćwiczenia samoobsługowe – zakładanie i ściąganie odzieży  Samodzielność samoobsługi 

Rozwija szybkość ruchu „Podróż tunelami” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Usprawnia narządy mowy „Misio robi porządki” – zabawa logopedyczna Udział w ćwiczeniu 

Czyta z książki „Czytankowo” – zabawa dydaktyczna. Praca na poziomach Odczytane słowa 

Rozpoznaje figury „Trójkąty i koła” – zabawa orientacyjno-porządkowa Rozpoznane figury 

Rozpoznaje odgłosy budowy „Odgłosy budowy” – zagadka słuchowa Odgadnięte odgłosy 

Wymienia maszyny budowlane „Wielkie maszyny” – pokaz zdjęć, ćwiczenia słownikowe Wypowiedzi o pojazdach 

Odtwarza rytmy „Przybijamy gwoździe” – zabawa rytmiczna Odtworzony rytm 

Współdziała w zespole „Podaj cegłę” – zabawa integracyjna Udział w zabawie 

Tworzy prace przestrzenne „Pojazdy na budowie” – grupowa praca techniczna Pojazdy z tektury 

Rozwija myślenie twórcze „Co by było gdyby?” – twórcze wypowiedzi słowne Wypowiedzi dzieci 

Zna zasady ruchu pieszych Spacer – utrwalenie zasad ruchu pieszych Zachowanie na chodniku 

Recytuje wiersz „Gimnastyka Koparki” –nauka wiersza S. Jachowicza. Rozmowa. Znajomość wiersza 

 



Temat III tygodnia lutego: Za bajeczką krok za krokiem 

Poniedziałek – Sekretne życie książek 

Wtorek – Bajkowy bal. Cyfra 0. 

Środa – Animowani bohaterowie 

Czwartek – Marionetki i pacynki 

Piątek – Teatr folii i cienia 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Wie jak dbać o zdrowie Zabawa w kąciku kuchennym i kąciku lekarskim Udział w zabawie 

Klasyfikuje książki „Książkowy kącik” – klasyfikowanie materiału książkowego Uporządkowane książki 

Wyraża uczucia słowami „Czuję sercem” – zabawa słowna, wyrażanie własnych uczuć. Wypowiedzi o uczuciach 

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

Gra role „Książka bajkowa” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia „Bajkowa gimnastyka” wg metody R. Labana Udział w gimnastyce 

Rozwija mowę niewerbalną „Biblioteczna cisza” – zabawy z mową gestów i mimiki Udział w zabawie 

Jest skupione na zajęciach „Co robi mysz?” – zabawa wyciszająca Cisza podczas słuchania 

Wypowiada się o Biblii „Biblia – najważniejsza księga” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o Biblii 

Śpiewa piosenkę „Na początku” – zabawa ruchowa do piosenki Udział w zabawie 

Prezentuje książkę „Polecam książkę” – prezentacja książek przez dzieci Występ dziecka 

Wypowiada się o bibliotekarzu „Książkowy skarbiec” – poznanie zawodu bibliotekarza Wypowiedzi o bibliotekarzu 

Stopniuje rzeczowniki „Książeczka, książka” – zabawa orientacyjno-porządkowa Prawidłowe stopniowanie 

Posługuje się monetami „Zakupy w księgarni” – zabawa matematyczna z monetami Wynik liczenia 

Wyciąga wnioski „Książka pod lupą” – zabawa badawcza, wypowiedzi Wnioski z badań 

Rozwija zdolności manualne „Moja książka” – zabawa plastyczno-techniczna Wykonane książki 



Zwiedza bibliotekę Odwiedziny miejscowej biblioteki lub księgozbioru Udział w zwiedzaniu 

Posługuje się narzędziami Zabawy dowolne w kąciku majsterkowicza Bezpieczna zabawa 

Dokonuje prostych pomiarów „Sala balowa” – pomiary długości Wynik pomiaru 

Rozwiązuje labirynty „Bajkowe labirynty” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

Pielęgnuje rośliny „Opiekuję się zielonym” – podlewanie i pielęgnowanie roślin Podlane rośliny 

Występuje przed publicznością „Jestem z bajki” – ćwiczenia autoprezentacji Występ dziecka 

Tańczy przy muzyce „Nasze ulubione tańce” – zabawy taneczne przy muzyce Taniec przy muzyce 

Wymienia bohaterów bajek „Bajkowi bohaterzy” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w dramie 

Rozwija myślenie logiczne „Z jakiej to bajki?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi dzieci 

Wskazuje kierunki na kartce „Tarcza strzelecka” – zabawa utrwalająca kierunki na kartce Wskazany kierunek 

Klasyfikuje elementy „Kopciuszkowe zadanie” – klasyfikacja, ćwiczenia motoryki dłoni Prawidłowa klasyfikacja 

Zna reguły zabawy „Królowa śniegu” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Rysuje portret „Fotograf na balu” – rysowanie portretów pisakami i kredkami Narysowane portrety 

Wskazuje cyfrę 0 „Zaginione skarby” – wprowadzenie liczby 0 Wskazanie liczby 0 

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

Rysuje cyfrę 0 „Narysuj zero” – ćwiczenia grafomotoryczne Karta pracy 

Składa obrazek z części „Bajkowe puzzle” – składanie części obrazków Złożony obrazek 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Ziarenko do ziarenka” Znajomość słów piosenki 

Wie jak powstaje film „Jak powstaje film animowany?” – oglądanie filmu Wypowiedzi o filmie 

Maszeruje przy muzyce „Bajkowy marsz” – zabawa ruchowa Udział w marszu 

Wypowiada się o uczuciach „Skąd się wzięły Muminki?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi dzieci 

Obrazuje tekst ruchem „Podróż do krainy Muminków” – opowieść ruchowa Udział w zabawie 



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

Rozpoznaje melodie „Bajkowe melodie” – zagadki słuchowe i taneczne Rozwiązane zagadki 

Tworzy konstrukcje „Bajkowa sceneria” – zabawy konstrukcyjne Wzniesiona konstrukcja 

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

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

Gra na cymbałkach „Kurki trzy” – nauka gry na cymbałkach. Gra na cymbałkach 

Wypowiada się o teatrze „Po co ludzie chodzą do teatru?” – burza mózgów Wypowiedzi o teatrze 

Wie co to jest teatr „Po co jest teatr?” – słuchanie wiersza J. Kulmowej Wypowiedzi na temat teatru 

Rozwija myślenie twórcze „Co mówią zabawki?” – twórcza zabawa teatralna Wypowiedzi dzieci 

Potrafi mówić gestami „Gesty, które mówią” – zabawa ruchowa w ciszy Wiadomość niewerbalna 

Rozpoznaje lalki teatralne „Muppety, jawajki” – pokaz slajdów, opisywanie lalek Wypowiedzi o lakach 

Odgrywa role za pomocą dłoni „Teatr rąk” – zabawa teatralna z rękawiczkami Udział w zabawie 

Zna słowa dotyczące teatru „Scena, kurtyna, widownia” – zabawa orientacyjno-porządkowa Wypowiedzi dzieci 

Tworzy własną kukiełkę „Kukiełkowy Tuliś” – zabawa manipulacyjna Wykonana kukiełka 

Współdziała w drużynie „Wyścig po Królewnę” – zabawa bieżna w drużynach Udział w zabawie bieżnej 

Rozwija narządy mowy „Trzeszcząca rozgrzewka” – zabawa logopedyczna Wyrazista mowa 

Porównuje wartość liczb „Co większe, co mniejsze?” – ćwiczenia porównywania liczb Wynik porównania 

Buduje figury ze śniegu Zabawy na śniegu, budowanie zamków, tuneli Figurki ze śniegu 

Posługuje się światłem i cieniem „Światło i cień” – zabawa ruchowa w parach Udział w zabawie światłem 

Powtarza układ ruchów „Foliowe ludziki” – zabawa ruchowo-naśladowcza Powtórzone ruchy 

Rozwija wyobraźnię ruchową „Trzymam folię” – twórcza zabawa ruchowa Udział w zabawie z folią 

Nazywa instrumenty „Foliowa orkiestra” – zabawa rytmiczna, nazywanie instrumentów Nazwane instrumenty 



Określa wielkość „Teatr jednego cienia” – zabawa badawcza, określanie wielkości Określona wielkość 

Wyciąga wnioski o cieniu „Taniec światła" – zabawa taneczna, obserwacje zjawiska Wnioski z zabawy 

Rozpoznaje wysokość dźwięku „Muzyczny cień” – zabawa rytmiczna, obserwacja zjawiska Prawidłowe ustawienie 

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

Bawi się z cieniem „Teatr cieni” – zabawy teatralne Udział w zabawie 

Wypowiada się o opowiadaniu „Rozbitek” – słuchanie opowiadania B. Ferrero. Rozmowa. Wypowiedzi o opowiadaniu 

 

Temat IV tygodnia lutego: Schodkami do Nieba 

Poniedziałek – Pracowici jak mrówki 

Wtorek – Franklin i gra komputerowa 

Środa – Samochwała w kącie stała 

Czwartek – Paweł i Gaweł w jednym stali domu 

Piątek – Przewodnicy do Nieba 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Odgrywa role Zabawy w kąciku teatralnym, przebieranie się  Kompozycja ubioru 

Obrazuje tempo wiersza „Powolutku, pomalutku” – zabawa ruchowa wg M. Konarskiego Właściwe tempo 

Wypowiada się o mrówkach „W mrowisku” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o mrówkach 

Rozwija sprawność fizyczną „Mrówki do mrowiska” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

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

Ćwiczy z liną Ćwiczenia poranne z liną Udział w ćwiczeniu 

Podejmuje funkcje dyżurnego „Dyżurni” – przydział czynności porządkowych Pełnienie roli dyżurnego 

Wypowiada się o wytrwałości „Schodki do Nieba: wytrwałość” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o wytrwałości 

Obrazuje tekst ruchem „Ptasie odgłosy” – interpretacja ruchowa tekstu Ruch do tekstu 

Wie co to mrowisko „W mrowisku” – opowieść słowno-ruchowa Wypowiedzi o mrowisku 



Rozwija precyzję ruchów „Pracowite mrówki” – ćwiczenia manipulacyjne Zebrane klocki 

Gra na drewnianych łyżkach „Pan Jezus był malutki” – wygrywanie rytmu  Wystukany rytm 

Opowiada o bajce „Mrówka i konik polny – słuchanie bajki Wypowiedzi o bajce 

Rozwija sprawność fizyczną „Ucieczka mrówek” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania Udział w zabawie ruchowej 

Składa obrazek z części „Wytrwali i pracowici” –zabawa dydaktyczna Złożony obrazek 

Składa origami „Mrówka” – zabawa manipulacyjna techniką origami Złożone origami 

Jest samodzielne w szatni Ćwiczenia samoobsługowe w zapinaniu guzików i zamków Zapięte guziki, zamek 

Porusza się bezpiecznie przy ulicy Spacer. Przypomnienie znaków drogowych i zasad ruchu Rozpoznane znaki drogowe 

Wymienia przyjaciół Jezusa Czytanie Biblii „Jezus w domu Marii, Marty i Łazarza” Wypowiedzi o Jezusie 

Uważnie słucha „Głuchy telefon” – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania Przekazane informacja 

Podejmuje decyzje grupowe „Planujemy dzień” – wdrażanie do grupowego podejmowania decyzji Podjęte decyzje 

Wie czym jest asceza „Schodki do Nieba: asceza” – twórcze wypowiedzi słowne Twórcze wypowiedzi 

Wypowiada się o bajce Słuchanie bajki S. Jennings pt.: „Franklin i komputer”. Rozmowa Wypowiedzi o uzależnieniu 

Współdziała w zabawie „Budowanie tamy” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Zbudowana tama 

Wie, że nie musi mieć wszystkiego „Dobra rezygnacja” – twórcze wypowiedzi słowne dzieci Wypowiedzi o ascezie 

Rozwija zdolności manualne „Żółwik” – zabawa plastyczna Praca plastyczna 

Koduje informacje „Zamówienia” – zabawa w kodowanie i dekodowanie informacji Zakodowana informacja 

Odtwarza sekwencję gestów „Przekaż dalej” – zabawa ruchowa, zapamiętanie sekwencji gestów Zapamiętana sekwencja 

Rozpoznaje figury geometryczne „Malarz” – zabawa ruchowa, utrwalenie figur geometrycznych Rozpoznane figury 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne z plastikowymi kubeczkami Udział w ćwiczeniach 

Wie, że Pan Bóg go kocha Śpiew piosenki „Bóg kocha mnie” Znajomość słów piosenki 

Potrafi być wdzięczne „Schodki do Nieba – wdzięczność” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o wdzięczności 



Wypowiada się o wierszu „Samochwała” – słuchanie wiersza J. Brzechwy, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Rozwija sprawność ruchową „Smok i owce” – zabawa bieżna Udział w zabawie 

Dodaje w pamięci „Zamieńmy się miejscami” – zabawa ruchowa, dodawanie  Wynik dodawania 

Wymyśla bajkę „Snuj się bajeczko” – twórcze wypowiedzi słowne Ułożona bajka 

Jest spostrzegawcze „Detektyw i Usypiacz" – zabawa integracyjna Udział w zabawie 

Wie, że jest wartościowe „Nieidealna” – zabawa taneczna, słuchanie piosenki Arki Noego Udział w tańcu 

Rozwija sprawność manulana „Karta wdzięczności” – zabawa plastyczno-techniczna Karty wdzięczności 

Potrafi doceniać innych „Chwalinki” – zabawa integracyjna z włóczką Pochwały o innych 

Modli się pod krzyżem Wyjście do kaplicy lub modlitwa pod krzyżem Udział w modlitwie 

Wymienia nazwy palców „Witamy swoje palce” – zabawa paluszkowa Udział w zabawie 

Tworzy figury z patyczków „Patyczki” – zabawa matematyczna, manipulacje geometryczne Figury z patyczków 

Zna zasady zabaw „Powódź” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Przelicza wyrazy w zdaniu „Liczę wyrazy i zapamiętuję” – przeliczanie wyrazów w zdaniu Zapamiętane wyrazy 

Wie jak elektryzować włosy „Powitanka” – eksperyment z naelektryzowaniem Udział w eksperymencie 

Wypowiada się o dobroci „Schodki do Nieba: dobroć” – twórcze wypowiedzi słowne Wypowiedzi dzieci 

Szacuje rozmiar „Który dom najwyższy?”– zabawa matematyczna Prawidłowe wskazanie 

Ilustruje treść wiersza „Sąsiedzi” – ilustrowanie dramą treści wiersza Udział w zabawie 

Głoskuje wyrazy „Śpiewające głoski” – zabawa rytmiczna, głoskowanie Prawidłowa analiza fonemowa 

Zna zasady sąsiedztwa  „Kodeks domownika” – tworzenie mapy myśli, twórcze wypowiedzi Twórcze wypowiedzi 

Obrazuje wiersz ruchem „Dwóch sąsiadów” – zabawa ruchowa do wiersza J. Wołoch Udział w zabawie 

Wypowiada się o wierszu „Paweł i Gaweł” – słuchanie wiersza A. Fredry, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Konstruuje grę  „Pułapki i premie” – konstruowanie gry wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej Ułożona gra 



Maluje akwarelami „Dom Pawła i Gawła” – rysowanie i malowanie akwarelami Namalowany obraz 

Określa położenie przedmiotu „Talerz i łyżka” – zabawa manipulacyjna Ułożone nakrycie stołowe 

Rozwija sprawność ruchową „Patriotyczna gimnastyka” – zabawy ruchowe wg M. Ledwoń Udział w zabawie 

Układa klocki logiczne Zabawy w kąciku gier planszowych i układanek logicznych Ułożona układanka 

Mówi o sobie „Potrzebuję pomocy” – wypowiedzi słowne dzieci Wypowiedzi dzieci 

Wie kim są Święci „Schodki do Nieba: pomocnicy – święci” – zabawa dydaktyczna  Wypowiedzi o świętych 

Wymienia polskich świętych „Polscy Święci pomagają” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Rozpoznani święci 

Wie co znaczy słowo: rodak „Jestem..” – zabawa muzyczno-ruchowa w kole Udział w zabawie 

Wie jak wezwać pomoc „Wzywam pomoc” – zabawa rytmiczno-ruchowa Wzywa pomoc 

Odczytuje symbole „Jak mogę pomóc?” – zabawa dydaktyczna, odczytanie symboli Odczytane symbole 

Odgrywa sytuacje „Naśladuję dobrych ludzi” – zabawa w parach z elementem pantomimy Udział w pantomimie 

Wycina konur dłoni „Łańcuszek pomocy” – zabawa plastyczno-techniczna Łańcuch z wycinanek 

Wypowiedzi o wierszu Słuchanie wiersza „Czy z wiercipięty może być święty?” B. Kołodziej Wypowiedzi o wierszu 

 

Temat I tygodnia marca: Detektyw Pączek na tropie wiosny 

Poniedziałek – Marcowa pogoda – G jak garnek 

Wtorek – Bazie i pąki na drzewach 

Środa – Pierwsze kwiaty 

Czwartek – Wracają ptaki 

Piątek – W pszczelim ulu – liczymy do 10. 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Reaguje na sygnał trójkąta „Powitanie słońca” – zabawa muzyczno-ruchowa Udział w zabawie 

Wie jak dbać o rośliny „Ogródek na parapecie” – sadzenie ziarenek trawy w doniczkach Zasadzone ziarna 

Reaguje na tempo muzyki „Słońce, deszcz, burza” – zabawa muzyczno-ruchowa Udział w zabawie 



Wie czym jest przedwiośnie „Detektyw Pączek i pierwszy trop” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o bohaterze 

Ćwiczy w parach Ćwiczenia poranne. metodą Weroniki Sherborne Udział w ćwiczeniach 

Dostrzega zwiastuny wiosny „Co widać i słychać?” – dostrzeganie zmian w przyrodzie Wypowiedzi o przyrodzie 

Rozwiązuje zagadki „Posłuchaj, odpowiedz” – rozwiązywanie zagadek Odpowiedź na zagadkę 

Nazywa stan pogodowy „W marcu jak w garncu” – oznaczanie pogody symbolami Kalendarz pogody 

Rozwija sprawność ruchową „Marcowy spacer Krysi” – opowieść ruchowa Udział w zabawie 

Wyjaśnia znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu” – zapoznanie z treścią wiersza J. Kulmowej Wypowiedzi o przysłowiu 

Wskazuje literę G Zabawy z literą G” – wprowadzenie litery G Karty pracy 

Dzieli wyraz na głoski „Gdzie jest G?” – ćwiczenia analizy fonemowej Określone miejsce głoski 

Słyszę literę G w wyrazie „Zbieramy kółeczka” – zabawa ruchowo-słuchowa Zebrane koła 

Rozwija zdolności manualne „W marcu jak w garncu” – plastyczna interpretacja przysłowia Wystawa prac 

Układa rytmy „Śnieg, deszcz, grzmot” – układanie i kontynuacja rytmów Ułożony rytm 

Klasyfikuje elementy „Sklep z pogodą” – zabawy matematyczne, klasyfikacja Prawidłowa klasyfikacja 

Nawleka korale „Koraliki” – zabawa manipulacyjna, nawlekanie koralików Nawleczone korale 

Gra w memory „Memory” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Udział w zabawie 

Odczytuje sylaby „Wiosenne sylaby” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Integruje się z grupą „Mam czerwone serduszko” – zabawa integracyjna Współdziałanie grupy 

Bawi się przy piosence „Wiosna” – nauka piosenki B. Formy, zabawa ruchowa Znajomość piosenki 

Wypowiada się o skowronku „Wiosenny budzik” – zabawa rytmiczna Rozpoznany dźwięk 

Wie co to są bazie „Bazie” – wysłuchanie wiersza, zabawa badawcza z gałązkami Wnioski z obserwacji 

Odtwarza sekwencję „Jak się czuje Przedwiośnie?” – naśladowanie sekwencji mimik Odtworzony układ gestów 

Wypowiedzi o obrazach „Martwa natura z wazonem” – oglądanie dzieł sztuki, interpretacja Wypowiedzi o sztuce 



Zapisuje działania „Sześć pączków” – zabawa matematyczna, zapis działań Zapis działań 

Bawi się w lesie „Odszukaj drzewo” – zabawa badawcza w ogrodzie lub lesie Wskazane drzewo 

Maluje martwą naturę „Bazie w wazonie” – malowanie farbami martwej natury Namalowany obraz 

Bierze udział w pantomimie „Jest mi wesoło” – zabawa pantomimiczna Udział w pantomimie 

Śpiewa piosenkę „Chodzi wiosna” – zabawa ruchowa ze śpiewem Udział w zabawie 

Współpracuje z grupą „Nieostrożne żabki” – zabawa integracyjna Współdziałanie dzieci 

Wie kim jest św. Józef Modlitwa przy obrazie św. Józefa Udział w modlitwie 

Odczytuje tytuły książek Zabawy w kąciku czytelniczym, oglądanie książek Udział w zabawie z książką 

Rozwija sprawność fizyczną „Przebiśnieg rośnie” – zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Prawidłowa postawa ciała 

Wymienia kwiaty „Pierwsze kwiaty” – zagadki słuchowe, oglądanie pokazu slajdów Wypowiedzi o kwiatach 

Dostrzega różnice w kwiatach „Znajdź swój kwiat” – zabawa ruchowa Wskazany kwiat 

Zna części kwiatu „Jak jest zbudowany kwiat” – zabawa badawcza  Wypowiedzi o budowie kwiatu 

Wie, które rośliny są chronione „Pod ochroną” – nauka rymowanki, obrazowanie ruchem Znajomość rymowanki 

Rozwija sprawność fizyczną „Przebudzenie kwiatów” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Maluje widelcem „Krokusy” – wykonanie pracy plastycznej  Wystawa prac 

Rozwija narządy mowy „Wiosenny wietrzyk” – zabawa ruchowo-oddechowa Udział w zabawie 

Tańczy z chustami „Rozkwitają pączki kwiatów” – zabawa muzyczno-ruchowa Udział w tańcu 

Układa rymy „Wiosenne rymowanki” – zabawa słowna, tworzenie rymów. Utworzony rym 

Wymienia ptaki „Co to za ptak?” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Nazwane ptaki 

Wita się z innymi „Ruchowe powitania” – zabawa muzyczno-ruchowa Udział w powitaniu 

Wypowiada się o wierszu „Wiosenne porządki” – słuchanie wiersza J. Brzechwy, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Określa cechy  „Kim jestem?” – określanie cech przedmiotów Wymienione cechy 



Tańczy cha- chę „Wiosenna cha-cha” – nauka tańca Znajomość kroków tańca 

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

Rozróżnia odgłosy ptaków Spacer po okolicy – nasłuchiwanie śpiewu ptaków Wypowiedzi o ptakach 

Ustawia się w szeregu „Szereg, koło, pary” – zabawa orientacyjno-porządkowa Ustawione szeregi 

Wie jak rozwijają się ptaki „Wiosna w ptasiej rodzinie” – układanie historyjki obrazkowej Ułożona historyjka 

Nazywa gatunki ptaków „Leci ptaszek” – zabawa integracyjna, utrwalenie nazw ptaków Wymienione nazwy ptaków 

Pisze po śladach „Wiosenne szlaczki” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

Rozwija narządy mowy „Piórka” – ćwiczenia oddechowe Udział w ćwiczeniu 

Rozróżnia monety „Bank Przedwiośnie” – zabawy matematyczne z monetami Wskazane monety 

Modli się aktami Modlitwa aktem wiary, nadziei, miłości i żalu Znajomość modlitwy 

Wypowiada się o wierszu „Ojcze nasz – jakiego jeszcze nie znasz” – wiersz br. T. Rucińskiego Wypowiedzi o wierszu 

Wie co robi pszczoła „Pszczółki do ula” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Obrazuje piosenkę ruchem „Przyszła wiosna” – nauka piosenki, obrazowanie tekstu ruchem Zapamiętane ruchy 

Wie jak powstaje miód „Jak powstaje miód?” – rozmowa  w oparciu o historyjkę obrazkową Wypowiedzi o miodzie 

Wie, że pszczoła żądli „Nie drażnij pszczoły!” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Udział w zabawie 

Wie co to zapylenie „Pszczółki na kwiatek” – zabawa matematyczna. Wynik liczenia 

Rozumie przysłowie „Pracowita pszczoła” A. Łakomiak-Dudek – wysłuchanie wiersza Wypowiedzi o pszczole 

Rozpoznaje cyfrę 10 „Liczba 10” – zabawa plastyczna z cyfra 10 Wystawa prac 

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

Wypowiada się o smaku miodu „Słodki jak….” – degustacja miodów. Udział w degustacji 

 

Temat II tygodnia marca: Wehikuł czasu 

Poniedziałek – Dinozaury 

Wtorek – Skąd mamy węgiel? 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/pracowita-pszczola-426341


Środa – Praca dawniej i dziś. Ł jak łopata 

Czwartek – Podróżowanie dawniej i dziś 

Piątek – Od ziarenka do bochenka 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Tworzy kącik tematyczny „Prehistoryczny kącik” – rozmowa i dekorowanie kącika Kącik prehistoryczny 

Czyta sylaby „Wehikuł Szo Szu” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Obrazuje wiersz uchem „Mały dinozaur” – obrazowanie tekstu wiersza ruchem Ruchy do wiersza 

Rozwija narządy ruchu Ćwiczenia poranne – ćwiczenia z szarfami Udział w gimnastyce 

Wypowiada się o tekście „Ręka mojego Tatusia” Bruno Ferrero – słuchanie modlitwy Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wskazuje przedział czasowy „Wehikuł czasu” – zabawa konstrukcyjna, pomiar czasu Konstrukcja osi czasu 

Wie jak żyły dinozaury „Era dinozaurów” – rozmowa, pokaz slajdów Wypowiedzi o prehistorii 

Zna niektóre dinozaury „Znamy wszystkie dinozaury” – rozmowa kierowana  Nazwane dinozaury 

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

Reaguje na sygnał „Głodny dinozaur” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Reakcja na sygnał 

Dokonuje prostych pomiarów „Ślady dinozaura” – zabawa z elementem pomiaru Wynik pomiaru 

Wie kim jest paleontolog „W muzeum dinozaurów” – rozmowa na na podstawie ilustracji Wypowiedzi o wyginięciu dinozaurów 

Wskazuje brakującą rzecz „Czego tu brakuje?” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość Wskazanie braku 

Tworzy makietę „Królestwo dinozaurów” – tworzenie makiety, wylepianie figurek Makieta z figurkami 

Sznuruje buty Ćwiczenia samoobsługowe, ćwiczenia sznurowania butów Zasznurowane buty 

Bawi się przy muzyce „Jawor, jawor” – zabawa ruchowo-muzyczna do piosenki Udział w zabawie 

Wyjaśnia genezę węgla i bursztynu „Skąd się bierze węgiel i bursztyny?” – prezentacja multimedialna Wypowiedzi o pochodzeniu węgla 

Wypowiada się o soli „Smak soli” – zabawa sensoryczna, twórcze wypowiedzi Wypowiedzi o soli 



Wie czym jest węgiel „Węgiel” – zabawa badawcza, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi o węglu 

Porównuje wielkość „Stań po właściwej stronie” – zabawa ruchowa Wynik porównania 

Wie kim jest górnik „Górnik w pracy” – opowieść ruchowa Udział w zabawie o górnikach 

Rozwiązuje zadania „Wagoniki” – zabawa matematyczna z tekstem Rozwiązane zadania 

Śpiewa piosenkę „Hej w kopalni” – nauka melodii i słów do piosenki Znajomość słów piosenki 

Dodaje i odejmuje „Węgielki” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Maluje węglem „Monochromatyczny obraz” – malowanie węglem drzewnym Obraz malowany węglem 

Wie jak badać kierunek „Poduszki powietrzne” – badanie kierunku wiatru Wskazanie kierunku 

Wskazuje kierunek „Gdzie jest…?” – zabawa ujmująca stosunku przestrzenne Wskazane kierunki 

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

Naśladuje ruchy „Lustro” – zabawa integracyjna Współdziałanie w grupie 

Dzieli wyraz na głoski „Echo” – ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej  Wyraz z głosek 

Wypowiada się o pracy „Co to jest praca?” – burza mózgów Wypowiedzi o pracy 

Dodaje na monetach „Monety” – dodawanie i odejmowanie na monetach Wynik odejmowania 

Mówi o marzeniach „Gdy dorosnę będę” – zagadki ruchowe z elementem dramy Udział w dramie 

Wymienia zawody „Dawne zawody” – pokaz slajdów, rozmowa z dziećmi Wypowiedzi o zawodach 

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

Zna rodzaje łopat „Łopaty i łopatki” – obejrzenie różnego rodzaju łopat Udział w kopaniu 

Pracuje z łopatą „Łopata” – wdrażanie do posługiwania się narzędziami Bezpieczeństwo przy pracy 

Wskazuje literę Ł Monografia litery Ł, ł na przykładzie wyrazu „łopata” Wskazane litera Ł 

Lepi z gliny „Garncarz” – lepienie w glinie Figurki z gliny 

Wie jak dawniej pracowano „W pracy wczoraj i dziś” – zabawa dydaktyczna, burza mózgów Nazwane różnice 



Wita się z innymi „Powitanie” – zabawa integracyjna Udział w powitaniu 

Reaguje na szybkie polecenia „Lampa, nos” – zabawa rozwijająca szybkość reakcji Prawidłowe wskazanie 

Nakrywa do stołu Przygotowania posiłku i nakrywania do stołu Przygotowany posiłek 

Porusza się przy piosence „Jedzie pociąg” – zabawa do znanej piosenki Udział w zabawie 

Tworzy mapę „Lubimy podróże” – rozmowa, tworzenie mapy podróży Mapa podróży 

Odgrywa role „Środki transportu” – zabawa dydaktyczna z elementem dramy Wypowiedzi o pojazdach 

Wie jako podróżowano dawniej „Jak podróżowano w dawnych czasach” – pokaz slajdów, rozmowy Wypowiedzi o podróżach 

Wymienia środki lokomocji „Podróże dawniej i dziś” – zabawa dydaktyczna Złożony obrazek 

Rozwija sprawność ruchową „Wyruszamy w podróż” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Śpiewa piosenkę „Jadą rowery” – nauka piosenki, zabawy ruchowe Znajomość piosenki 

Maluje akwarelą „Dawne środki transportu” – rysowanie kredką i akwarelą. Obrazek z akwareli 

Odczytuje kody  „Tablice rejestracyjne” – zabawa matematyczna Odczytane kody 

Integruje się z grupą „Zajączki” – zabawa integracyjna Współdziałanie w grupie 

Rozpoznaje dotykiem „Zgadnij, co tu mam” – zabawa sensoryczna Rozpoznany przedmiot 

Współdziała w zabawie „Smuteczek” – zabawa bieżna Udział w zabawie 

Bierze udział w modlitwie Wyjście do kaplicy. Rozważanie II stacji drogi krzyżowej Udział w modlitwie 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Rysuję krzyż Znajomość piosenki 

Wie co to jest zboże „Zboże” – zabawa badawcza Wnioski z zabawy 

Śpiewa piosenkę „Mało nas do pieczenia” – zabawa ruchowa z piosenką Udział w zabawie 

Wie skąd jest mąka „Skąd się bierze mąka?” – eksperyment badawczy Wniosek z eksperymentu 

Wykonuje skoki „Koło młyńskie” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w zabawie 

Rozwija sprawność ruchową „W młynie” – zabawy ruchowe z szarfami Udział w zabawie 



Wie jak pieczono chleb „Historia chleba” – słuchanie fragmentu opracowania Wypowiedzi o chlebie 

Gra na instrumentach „Graham, bułka, rogalik” – zabawa słuchowa z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Wypowiada się o malarstwie „Krzyż na chlebie” – oglądanie malarstwa Wypowiedzi o malarstwie 

Piecze chleb „Od ziarenka do bochenka” – zajęcia kulinarne Wypiek chleba 

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

 

Temat III tygodnia marca: Podróż do wnętrza człowieka 

Poniedziałek – Stworzeni przez Boga. Litera C. 

Wtorek – Oddychamy pełnym płucem 

Środa – Jak to się dzieje, że żyjemy? 

Czwartek – Kości czy ości?  

Piątek – Gdzie mieszkają nasze emocje? 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Opowiada o weekendzie „Rodzinne wspomnienia” – budowanie wypowiedzi słownych Wypowiedzi dzieci 

Tańczy do piosenki „Ojciec wszystkich nas” – taniec do piosenki zespołu Małe TGD Znajomość układu tanecznego 

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

Manipuluje materiałem naturalnym Zabawy w kąciku przyrodniczym z wykorzystaniem kamyków Udział w zabawie 

Podaje różnicę znaczeń „Stwórca, czy twórca” – zabawa słownikowa Wypowiedzi dzieci 

Opowiada o stworzeniu „Stworzenie świata” – słuchanie opowieści biblijnej, rozmowa Wypowiedzi o Stworzeniu 

Zapisuje symbolami „Historia stworzenia” – tworzenia zapisu symbolicznego Zapis symbolami 

Rozpoznaje literę C Monografia litery C na przykładzie wyrazów „cebula”, „cytryna” Rozpoznana litera C 

Wypowiada się o ilustracji „Człowiek w raju” – opisywanie słowami ilustracji Wypowiedzi o ilustracji 

Podaje swoje dane osobowe „Wpisani w historię ” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o sobie 

Odgrywa role „Odpoczynek w raju” – zabawa ruchowa, połączona z dramą Udział w dramie 



Wymienia rośliny „Rośliny wymyślone przez Boga” – zabawa ruchowa  Wypowiedziane nazwy 

Naśladuje ruch zwierząt „Stworzeni przez Boga” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Rozwija narządy mowy „Piłeczki” – zabawa oddechowo ruchowa Udział w zabawie 

Wie jak ważne jest oddychanie „Zatkany nos” – zabawa badawcza Wnioski z badań 

Rozwija motorykę dłoni „Paluszek” – zabaw paluszkowa, utrwalenie nazw części ciała Prawidłowe nazwy 

Wie co to są płuca „Płuca” – wykonanie makiety Makieta z postacią płuc 

Wie co to jest tlen „Powietrze wokół” – zabawa dydaktyczna z ilustracją Odczytany napis 

Przelicza własne oddechy „Oddycham” – ćwiczenia oddechowe, zabawa bieżna Wynik liczenia 

Wie po co oddychamy „Transport tlenu” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Wyciąga wnioski z badań „Jak duże są moje płuca” – badanie objętości płuc Wypowiedzi dzieci 

Łapie powietrze do worka „Złap powietrze” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Obserwuje swoją mimikę „Lusterko” – zabawa dydaktyczna Wyjaśnienie zjawiska 

Wie co to drożdże „Drożdże oddychają” – eksperyment badawczy Wnioski z eksperymentu 

Przelicza liczebnikami porządkowymi „Pierwsza wrona...” – zabawa oddechowo-artykulacyjna  Znajomość liczebników 

Wskazuje rewers „Awers- rewers” – zabawa ruchowa Wskazanie rewersu 

Wie po co są pieniądze „Co kupię za pieniądze?” – rozmowa tematyczna z dziećmi Wypowiedzi o kupowaniu 

Odgrywa role Zabawy dowolne w kąciku medycznym  Udział w zabawie 

Zapamiętuje ciąg gestów „Gest” – zabawa integracyjna i ruchowo-naśladowcza Współdziałanie grupy 

Wskazuje serce „Czy widzisz to co ja?” – zabawa ruchowa Wskazanie kierunków 

Wskazuje kierunki „Widzimy inaczej?” – ćwiczenia wyrabiające szybką orientację Udział w zabawie 

Liczy uderzenia serca „Bicie serca” – zabawa badawcza Wynik przeliczania 

Wie po co jest serce „Do czego służy serce?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o sercu 



Wie po co jest krew „Krew – najlepszy transporter” – oglądanie ilustracji Wskazanie części ciała 

Wie jak udzielić pomocy „Pierwsza pomoc” – warsztaty z ratownikiem medycznym Wypowiedzi o pierwszej pomocy 

Wskazuje części ciała „Pokaż części ciała” – zabawa ruchowa, orientacja w schemacie ciała Wskazane części ciała 

Wie jak wzywać pomoc „Pomocy!” – zabawa bieżna Prawidłowa reakcja 

Dodaje i odejmuje „Serduszkowa kraina” – zabawa matematyczna Wynik dodawania i odejmowania 

Wykonuje masażyk „Kosmetyka dla serca” – masażyk relaksacyjny Udział w zabawie 

Wycina wzory „Serduszkowe wycinanki” – ćwiczenia wycinania złożonego papieru Wycinanka 

Rozwija sprawność ruchową „Podwórkowa rozgrzewka” – zabawy ruchowe Udział w zabawie ruchowej 

Przygotowuje zdrowy posiłek Zabawy w kąciku kuchennym, kształtowanie zdrowych nawyków Przygotowany posiłek 

Nazywa rodzaje kości „Szkielet” – zabawa dydaktyczna z ilustracją Wypowiedzi o szkielecie 

Rozwija sprawność ruchową „Idzie wąż” – zabawa ruchowa Klanzy Udział w zabawie 

Gra w karty „Piotruś Pan” – gra w karty rozwijająca spostrzegawczość Udział w grze 

Wie, że Bóg jest obecny Śpiewanie piosenki: „Bóg jest tu” Znajomość słów piosenki 

Gra w szachy „Szachy” – strategiczna gra planszowa  Udział w grze 

Określa położenie „O czym myślę?” – zabawa dydaktyczna Określone położenie 

Przyjmuje prawidłowa postawę „Postawa” – zabawa ruchowa Prawidłowa postawa ciała 

Wymienia dni tygodnia „Gimnastyka dni tygodnia” – zabawa ruchowa do wiersza Udział w gimnastyce 

Wie co to jest prześwietlenie „Rentgen” – prezentacja zdjęć RTG, rozmowa Wypowiedzi o RTG 

Zapamiętuje ciąg ruchów „Magiczna liczba 7” – zabawa ruchowo-naśladowcza wg KLANZA Udział w zabawie z piosenką 

Wie jak dbać o zęby „Chory ząb” – słuchanie wiersza J. Bachlerowej, rozmowa Wypowiedzi o zębie 

Śpiewa piosenkę „Myj zęby” – nauka piosenki Fasolek Znajomość słów piosenki 

Wie po co jest nić dentystyczna „Nitka dentystyczna" – zabawa ruchowa Udział w zabawie 



Wie co to są kości „Ości czy kości” – zabawa dydaktyczna z ilustracją Wskazane różnice 

Rozwija sprawność ruchową „Mój szkielet” – praca plastyczna Wystawa prac 

Naśladuje ruchy „Raz i dwa, każdy robi to co ja” – zabawa integracyjna Współdziałanie w grupie 

Wyraża uczucia „Lustereczko” – zabawa w parach, obrazowanie uczuć Prawidłowe odwzorowanie 

Tańczy przy muzyce „Emocje w muzyce” – zabawa przy muzyce klasycznej wg C. Orffa Udział w zabawie przy muzyce 

Stopniuje przymiotniki „Mała, duża i ogromna” – zabawa ruchowa Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się o wierszu „Zły humorek” – słuchanie wiersza D. Gellner, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Mówi o uczuciach „Uśmiechy” – zabawa integracyjna, mówienie o uczuciach Interakcje z innymi 

Nazywa uczucia „Kostka uczuć” – zabawa dydaktyczna, nazywanie uczuć Nazwane uczucia 

Opowiada o emocjach „Emocje” – zabawa dydaktyczna, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi o emocjach 

Koduje informacje „Emocje zapisane w figurach” – zabawa dydaktyczna, kodowanie  Zakodowana informacja 

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

Obrazuje uczucia „Podróż do krainy: złości, radości i smutku” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Twórczo się wypowiada „Dokończ zdanie” – zabawa językowa Dokończone zdania 

Dostrzega piękno przyrody Spacer po okolicy, obserwacja przyrody Wypowiedzi o przyrodzie 

Nakrywa do stołu Talerz i łyżka” – zabawa manipulacyjna, określanie położenia  Prawidłowe nakrycie 

 

Temat IV tygodnia marca:  Wielkopostna podróż po Jerozolimie 

Poniedziałek – Spotkanie z przyjaciółmi 

Wtorek – Judaszowe srebrniki 

Środa – Uroczysta wieczerza 

Czwartek – Cierpienie Jezusa 

Piątek – Cisza Wielkiej Soboty 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 



Wita innych „Powitanie” – zabawa integracyjna Powitanie z innymi 

Rozwija koordynację ruchową „Budzimy bazie-kotki” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Prezentuje siebie „Imię i gest” – zabawa wg Pedagogiki zabawy Wyrażenie siebie 

Wie gdzie jest prawa strona „Miejsce po mojej prawej stronie” – zabawa ruchowa Wskazanie prawej strony 

Opowiada o tekście Czytanie fragmentu „Biblii: Wjazd do Jerozolimy” Wypowiedzi o opowieści 

Ćwiczy na gimnastyce Ćwiczenia poranne „Gimnastyka dni tygodnia” I. Dziubek Znajomość dni tygodnia 

Opowiada o Wielkim Tygodniu „Lapbook o Wielkim Tygodniu” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o ilustracjach 

Tworzy własny lapbook „Składam i podpisuję” – zabawa plastyczno-techniczna Złożony lapbook 

Piecze ciasto „Tradycyjny mazurek” – zabawy kulinarne. Upieczone ciasto 

Wie co to Niedziela Palmowa „Obchody Niedzieli Palmowej” – zabawa słowno – manualna Wypowiedzi o plamach 

Odgrywa role „Gesty przyjaźni” – zabawa ruchowo-naśladowcza, pantomimiczna Udział w pantomimie 

Nakrywa do stołu „Uczta przyjaźni” – zabawa tematyczna, nakrywanie do stołu Nakryty stół 

Rozpoznaje faktury „Co to jest?” – zabawa sensoryczna Rozwiązanie zagadki 

Gra „fair play” „Wędrująca piłka” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji Udział w zabawie 

Tworzy własne opowiadanie „Co wydarzyło się potem?” – zabawa słowna Twórcze wypowiedzi 

Dekoruje ciasto „Dekorowanie mazurków” – zabawa kulinarna Dekoracja na cieście 

Biega w sztafecie „Przedszkolna sztafeta” – zabawa bieżna Udział w sztafecie 

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

Wymienia dni tygodnia „Siedem” – zabawa ruchowa, utrwalenie dni tygodnia Znajomość dni tygodnia 

Potrafi współdziałać w grupie „Mieszanie kleju” – zabawa integracyjna Udział w zabawie 

Tańczy w parach „Podaj rękę partnerowi” – taniec integracyjny przy muzyce Tańczy w parach 

Zapamiętuje układ osób „Kto zmienił miejsce?” – zabawa integracyjna Wskazuje osobę 



Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne z woreczkami gimnastycznymi Udział w ćwiczeniu 

Wypowiada się o uczuciach „Kostka uczuć”– zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o uczuciach 

Biega z balonem „Złapany” – zabawa orientacyjno-porządkowa Znajomość zasad zabawy 

Wypowiada się o opowiadaniu „Smutki Jezusa” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi dzieci 

Wymienia uczucia „Kostka uczuć Jezusa” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o Jezusie 

Pokonuje tor przeszkód „Srebrniki do sakiewki” – zabawa ruchowa z torem przeszkód Udział w zabawie z przeszkodami 

Wykonuje lapbooka „Judaszowe srebrniki” – praca plastyczna z lapbookiem Lapbook 

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

Wypowiada się zdaniami „Moja odpowiedź – zabawa relaksacyjna, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi dzieci 

Rozwija precyzję ruchów „Hokejowe jajo”– zabawa ruchowa ćwicząca precyzje ruchów Udział w zabawie 

Wie jak dawniej płacono „Wędrująca kula pieniędzy” – zabawa z elementem czytania Odczytane wyrazy 

Liczy pieniądze „Liczymy pieniądze” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Rozróżnia głoski „Łańcuchy wyrazowe” – zabawa słowna Podane słowo 

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

Buduje drogi z klocków Zabawa w kąciku samochodowym, budowanie dróg Zbudowane drogi 

Składa serwetki „Przygotowujemy kolację” – zabawa tematyczna, składanie serwetek Złożone serwetki 

Dzieli wyraz na głoski „Zaproszeni na ucztę” – kształcenie umiejętności analizy fonemowej  Analiza fonemowa 

Wymienia cechy przedmiotu „Co to jest” – zabawa manipulacyjna Określony surowiec 

Opowiada o Wieczerniku „Ostatnia wieczerza” – słuchanie biblijnego opowiadania, rozmowa Wypowiedzi dzieci 

Przestrzega reguł gry „Zbieramy pisanki” – gra edukacyjna, ćwiczenia matematyczne Udział w grze 

Rysuje i koloruje „Nasza malowana Biblia” – rysowanie i kolorowanie Pokolorowane rysunki 

Wypowiada się przez grę „Wydarzenia Wielkiego czwartku” – zabawa w teatr Udział w dramie 



Wymienia cechy osób „Podaję do…” – zabawa ruchowa, budowanie wypowiedzi Wypowiedzi dzieci 

Dodaje i odejmuje „Ilu Apostołów?” – dodawanie i odejmowanie w zakresie 12 Wynik liczenia 

Zadaje pytania „Wędrujące piłki” – zabawa ruchowa, zdawanie pytań Zadane pytanie 

Modli się w kościele Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w najbliższym kościele Udział w modlitwie 

Ustala kolejność zdarzeń „Ostatnia wieczerza” – zabawa dydaktyczna Ustalona kolejność 

Klasyfikuje materiały „Kącik Jerozolimski” – klasyfikacja i zabawa dydaktyczna Kącik tematyczny 

Rozwija sprawność ruchową „Pędzel malarza” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie 

Wymienia dni tygodnia „Tydzień” – zabawa ruchowa z elementami pantomimy Udział w pantomimie 

Naśladuje ruchy „Masażyk malarza” – zabawa ruchowo-naśladowcza Odtworzone ruchy 

Jest skupione na zajęciach „Dzwoneczek” – zabawa słuchowa, wyciszająca Skupienie uwagi 

Układa puzzle „Wydarzenia Wielkiego Piątku” – układanie puzzli Ułożone puzzle 

Mówi o Jerozolimie „Jerozolima – święte miasto” – oglądanie ilustracji, rozmowa Wypowiedzi o Jerozolimie 

Tańczy do piosenki „Panie pragnę kochać Cię” – nauka piosenki, taniec uwielbienia Taniec uwielbienia 

Wymienia nazwy miejsc „Wędrówki po Ziemi Świętej” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w dramie 

Mówi o Wielkim Tygodniu „Wydarzenia Wielkiego Piątku” – budowanie wypowiedzi słownych Wypowiedzi o Wielkim Tygodniu 

Maluje pastelami „Jezus na drodze krzyżowej” – malowanie suchymi pastelami Rysunek z pasteli 

Współdziała z grupą „Klaszczmy w dłonie” – zabawa integracyjna Współdziałanie grupy 

Zna znaki drogowe Spacer – przypomnienie zasad ruchu, utrwalenie znaków Wskazanie znaku drogowego 

Rozpoznaje głoskę w wyrazie „Świąteczne przygotowania” – zabawa rozwijająca słuch fonemowy Wskazane przedmioty 

Gra w kalambury „Co to jest?” – kalambury teatralne Odegrane role 

Rozwija mowę niewerbalną „Wielkopiątkowa cisza” – zabawy z ukazaniem mowy gestów Udział w zabawie 

Wie, że Jezus umarł, by zbawić „Wielka Miłość Jezusa” – słuchanie opowiadania biblijnego, rozmowa Wypowiedzi o Jezusie 



Wie kiedy umarł Jezus „Godzina Miłosierdzia” – zabawa dydaktyczna, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi dzieci 

Biegnie w sztafecie „Serduszkowa sztafeta” – zabawa bieżna Udział w sztafecie 

Dodaje i odejmuje „Boży grób” – zabawa matematyczna, loteryjka obrazkowa Wynik liczenia 

Wskazuje różnice „Podobieństwa i różnice” – wypowiedzi dzieci na temat obrazków Wskazane różnice 

Wystukuje rytm „Sylabowa wystukiwanka” – zabawa rytmiczna z woreczkami Wystukany rytm 

Układa tangram „Tangram” – układanka logiczna Ułożony rytm 

Adoruje Pana Jezusa „Adoracja krzyża” – śpiew pieśni, modlitwa Udział w adoracji 

 

Temat V tygodnia marca:  Wkrótce Wielkanoc 

Poniedziałek – Kolorowe palmy 

Wtorek – Historia Wielkiej Nocy 

Środa – Koszyczek wielkanocny 

Czwartek – J jak jajko 

Piątek – Pisanki, kraszanki, jajka malowane 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Mówi o swoich planach „Piosenka na powitanie” – zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Śpiewa pieśń „Wjeżdża Król nasz” – słuchanie pieśni, nauka refrenu, rozmowa Znajomość słów pieśni 

Naśladuje odgłosy „Ptasia rodzina” – zabawa ortofoniczna wg R. Sprawka Odtworzone odgłosy 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne „Przedświąteczne porządki” Udział w gimnastyce 

Buduje formy zwierząt Zabawy w kąciku konstrukcyjnym i klockowym Konstrukcje zwierząt 

Jest skupione na zajęciach „Kto mnie słyszy” – zabawa wyciszająca z rymowanką Skupienie uwagi 

Opowiada o plamach „Niedziela palmowa” – budowanie wypowiedzi  Wypowiedzi o ilustracji 

Porównuje wysokość „Co jest większe?” – zabawa z elementem porównywania  Wynik porównania 

Rozwiązuje działania „Kwiaty na palmie” – układania działań matematycznych Ułożone działania 



Wie jak zbudować palmę „Gałązki palmowe” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Dokonuje prostych pomiarów „Duże i małe palmy” – zabawa dydaktyczna z elementem mierzenia Wynik pomiaru 

Wykonuje palmę z papieru „Wielkanocna palma” – praca plastyczna z elementami kolażu Wystawa prac 

Zamiata, sadzi kwiaty Porządki na terenie ogrodu przedszkolnego  Porządek w ogrodzie 

Ćwiczy z gazetą Ćwiczenia poranna z gazetami Udział w gimnastyce 

Jest uważne „Uwaga, jajko!” – zabawa rozwijająca precyzję ruchów Udział w zabawie 

Docenia innych „Dobre słowo” – zabawa słowna z wykorzystaniem piłki Wypowiedziane komplementy 

Rysuje mapę myśli „Wielkanoc” – rysowanie mapy myśli Mapa myśli 

Opowiada o Wielkiej Nocy „Wielka noc” – burza mózgów Wypowiedzi o Wielkanocy 

Reaguje na tempo muzyki „Aniołowie i żołnierze” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Opowiada historię Zbawienia „Historia Zbawienia” – słuchanie opowiadania, oglądanie obrazków Wypowiedzi o Zbawieniu 

Tańczy charakter muzyki Interpretacja ruchowa muzyki C. Orffa „Carmina Burana” i „Alleluja” Bacha Udział w improwizacjach 

Wyjaśnia symbole „Co to jest symbol?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o symbolach 

Wznosi konstrukcje  „Pusty grób” – zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne Konstrukcja do tematu 

Rozpoznaje symbole Świąt „Symbole Wielkiej Nocy” – rozmowa, pokaz ilustracji Wypowiedzi o symbolach 

Koduje informacje „Symbole Wielkanocne” –układanka obrazkowa z kodowaniem Zakodowana wiadomość 

Klasyfikuje kartki „Kartki Wielkanocne” – zabawa dydaktyczno-matematyczna Prawidłowa klasyfikacja 

Wie do czego służy poczta „Na poczcie” – zabawa tematyczna Wypowiedzi o poczcie 

Wypowiada się o Świętach „Lubię święta, bo…” – zabawa słowna Twórcze wypowiedzi 

Rozwija aparat mowy „Koncert” – zabawa artykulacyjna Udział w ćwiczeniu mowy 

Segreguje materiał „Pisanki, baranki” – przygotowanie wielkanocnego kącika tematycznego Kącik Wielkanocny 

Wskazuje źródło dźwięku „Zagubione Kurczątko” – zabawa słuchowa Wskazane źródło dźwięku 



Wie co jest w koszyku do święcenia „Koszyczek wielkanocny” – słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Wypowiedzi o opowiadaniu 

Reaguje na sygnał „Koszyk z pisankami” – zabawa ruchowa rozwijająca refleks Udział w zabawie 

Układa rytmy „Wielkanocne rymy” – zabawa słowna Utworzone rymy 

Wskazuje kierunki „Gdzie jest pisanka?” – dyktando ruchowe, utrwalenie kierunków Prawidłowe poruszanie się 

Przelicza, dzieli na zbiory „Kura i jej dzieci” – ćwiczenia matematyczne, przeliczanie Wynik przeliczania 

Podaje i łapie piłkę „Zagadkowe jajko” – zagadki słuchowe, podawanie piłki Celność rzutów 

Rozwija sprawność ruchową „Brykam z barankiem i kurczakiem” – zabawy ruchowo-gimnastyczne Udział w gimnastyce 

Czyta wyrazy „Koszyk wielkanocny” – zabawa dydaktyczna z elementem czytania Odczytane wyrazy 

Wie jaki dziś jest dzień „Nasze dziś” – utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia Znajomość dni tygodnia 

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

Wie jakie pokarmy się święci „Czy włożymy do koszyczka?” – zabawa ruchowa Nazwane produkty 

Zapamiętuje elementy „Czego brakuje?” – zabawa dydaktyczna Wskazany element 

Rozpoznaje dotykiem „Jajko” – zagadka sensoryczna Nazwany przedmiot 

Obrazuje treść ruchem „Pisankowy Quiz” – zabawa ruchowo-naśladowcza Odgadnięta zagadka 

Ćwiczy sprawność ruchową „Kwoka i kurczęta” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Wypowiada się o wierszu „Wierzę w Ciebie tak..”– słuchanie fragmentu wiersza Wypowiedzi o wierszu 

Rytmizuje tekst „Wielka radość” – zabawa rytmiczna Udział w rytmizacji 

Rozpoznaje jajka „Co to za jajko?” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami lub jajkami Nazwany ptak 

Wie jak zbudowane jest jajko „Co jajko ma w środku?” – zabawa badawcza Wypowiedzi o budowie jajka 

Rozwija sprawność ruchową „Rozbite jajka” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Obiera jajko „Obieramy jajko” – rozwijanie samodzielności Samodzielność samoobsługi 

Wskazuje kierunki „Połóż jajko” – zabawa ruchowa, ćwiczenie orientacji w przestrzeni Właściwe położenia jajka 



Rozpoznaje literę J „J” jak jako – słuchowe wyszukiwanie litery „j” Rozpoznana litera 

Zapisuje literę J „Piszę j” – zabawy grafomotoryczne Karty pracy 

Wskazuje kierunek wiatru Spacer – badanie kierunku wiatru, ustalanie jego siły Wskazany kierunek 

Wyciąga wnioski z eksperymentów „Eksperyment z jajkiem” – zabawy badawcze, wyciągani wniosków Wniosek z eksperymentów 

Recytuje rymowankę „Powitanka” – nauka rymowanki, zabawa integracyjna Znajomość rymowanki 

Wskazuje kierunek „Prawa ręka, noga prawa” – zabawa ruchowa, utrwalenie kierunków Wskazana strona 

Określa miejsce położenia „Gdzie jest jajko” – zabawa utrwalająca kierunki w przestrzeni Określone miejsce 

Wznosi konstrukcje Zabawy w kąciku matematycznym i konstrukcyjno-manipulacyjnym Stabilne konstrukcje 

Rozwija małą motorykę „Jajeczka” – zabaw paluszkowa wg M. Nowak Udział w zabawie  

Klasyfikuje pisanki „Kolorowe pisanki” – klasyfikacja pisanek, oglądanie pisanek Zbiory pisanek 

Ustala liczebność zbiorów „Pisankowe liczenie” – zabawa matematyczna na liczmanach Wskazana liczba 

Konstruuje grę „Wyścig wielkanocnych kurczątek” – konstruowanie gry planszowej Gra planszowa 

Rozwiązuje zadanie matematyczne „Wielkie bum” – zabawa matematyczna, odczytanie napisu Wynik dodawania i odejmowania 

Tańczy wspólnie z innymi „Zając”– zabawa kołowa przy piosence Udział w tańcu 

Tańczy do piosenki „Woogie – boogie” – zabawa taneczna do piosenki Znajomość układu tanecznego 

Układa działania „Świąteczna matematyka” – liczenie, układanie działań Ułożone działania 

Gra na patyczkach Słuchanie pieśni wielkopostnych i gra na patyczkach Wystukany rytm 

 


