
Temat I tygodnia kwietnia: Wszystko budzi się do życia 

Poniedziałek – Cebulki i nasiona 

Wtorek – Spotkanie ze Zmartwychwstałym 

Środa – Kiedy świstak się obudzi? CH jak chatka 

Czwartek – Pod sercem mamusi 

Piątek – Przypowieść o Miłosiernym Ojcu. RZ jak rzeka 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą „Dobrze, że jesteś” – zabawa integracyjna Zintegrowana grupa 

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

Mówi o aktualnej pogodzie „Jaka jest pogoda za oknem?” – ćwiczenia słownikowe Wypowiedzi o pogodzie 

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

Ćwiczy w parach Ćwiczenia poranne wg W. Sherborne Udział w gimnastyce 

Kompletuje sobie kostium Zabawy w kąciku teatralnym, przebieranie się w stroje, maski Kostium teatralny 

Buduje dłuższe wypowiedzi „Cebula bywa uszczypliwa” – wypowiedzi na temat tekstu Wypowiedzi o tekście 

Wyciąga wnioski „Cebule” – zabawa sensoryczna z cebulami Udział w zabawie 

Rozwija sprawność fizyczną „Od drzewa do drzewa” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Zna etapy wzrostu roślin „Tajemnica małego nasionka” – zabawa ruchowa wg J. Wasilewskiej Wypowiedzi o nasionku 

Śpiewa piosenkę „Ogrodniczka” – nauka piosenki D. Gellner Znajomość piosenki 

Rozwiązuje działania „Matematyka z nasionami” – dodawanie i odejmowanie, wskazywanie liczb Wskazane liczby 

Dolicza do sześciu „Sześć cebulek” – zabawa matematyczna, dodawanie przez doliczanie Wynik dodawania 

Sadzi rośliny „Sadzimy cebule” – zabawa badawcza Wnioski z badań 

Nazywa gatunki roślin Spacer – nazywanie gatunków kwiatów i drzew owocowych Nazwane gatunki 

Przelicza ilość „Ile cebulek?” – zabawa słuchowa, przeliczanie ilości Wynik przeliczania 

Podejmuje prace porządkowe „Dyżurni” – przydział czynności porządkowych Podjęcie dyżuru 

Wie co to Wielkanoc „Święta Wielkanocne” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Przestrzega reguł gry Gra w „Chińczyka”, warcaby, szachy Znajomość zasad gry 

Klasyfikuje elementy „Wielkanocny kącik” – klasyfikowanie i dekorowanie kącika Kącik Wielkanocny 

Dodaje i odejmuje „Połącz skorupki” – zabawa matematyczna Wynik przeliczania 

Opowiada o Zmartwychwstaniu „Dobra Nowina” – słuchanie opowiadania metodą skeczbordu Wypowiedzi o Zmartwychwstaniu 

Obrazuje tempo „Aniołowie i żołnierze” – zabawa ruchowa, reagowanie na tempo Udział w zabawie ruchowej 



Wycina, porównuje długość „Droga do pustego grobu” – wycinanie, porównywanie długości Wynik pomiaru 

Wypowiada się o pokoju „Niepokój Janka” – słuchanie opowiadania s. A. Światłoń, rozmowa Wypowiedzi o pokoju 

Eksperymentuje z tańcem „Uczucia w muzyce” – interpretacja ruchowa muzyki klasycznej Udział w tańcu 

Maluje farbami „Niepokój i pokój” – malowanie farbami, rozmowa o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Skacze na skakance Ćwiczenia w skakaniu na skakance, celnym podawaniu piłki Celność rzutu 

Bierze udział w zabawie ruchowej „Berek-palec” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o Wielkanocy „Co to znaczy: „Wielka Noc”? – słuchanie tekstu ks. J. Twardowskiego Wypowiedzi o tekście 

Przygotowuje posiłek Zabawa w kąciku kuchennym i kąciku lekarskim Wypowiedzi o zdrowiu 

Zna części ciała „Witamy się” – zabawa integracyjna, utrwalenie nazw części ciała Nazwane części ciała 

Dokonuje prostych pomiarów „Mierzymy” – zabawa badawcza Wynik pomiaru 

Ćwiczy małą motorykę „Zabawy z kartką” – ćwiczenia manipulacyjne z kartką papieru Udział w ćwiczeniach 

Rozwija sprawność ruchową „Wiosna budzi zwierzęta” – zabawa ruchowa z krzesełkami Udział w zabawie ruchowej 

Przelicza zdania „Liczę zdania i zapamiętuję” – przeliczanie zdań, powtórzenie tekstu Wynik przeliczania 

Odgrywa role „Co to za zwierz?” – zabawa ruchowa, zabawy dramowe Udział w dramie 

Koduje zapis dźwięków „Wiosenne budziki” – kodowanie dźwięków za pomocą klocków Zakodowany dźwięk 

Rozwija sprawność fizyczną „Wiosenny bieg zwierząt” – zabawa bieżna Udział w zabawie bieżnej 

Wypowiada się o zwierzętach „Kto się obudzi?” – oglądanie ilustracji, słuchanie opowiadania Wypowiedzi dzieci 

Zna zwyczaje świstaka „Świstakowy szpieg” – zabawa ruchowo-naśladowcza Odtworzony ruch 

Wskazuje dwuznak CH Monografia litery „CH” na przykładzie wyrazów „chata” Wskazany dwuznak 

Rozwija sprawność fizyczną „Kolory do pary” – zabawa orientacyjno-porządkowa Dobrane pary 

Biega slalomem „Omijamy przeszkody” – zabawa bieżna Udział w slalomie 

Interesuje się samochodami Zabawa w kąciku motoryzacyjnym, budowanie dróg, garaży Wybudowane garaże 

Wyciąga wnioski „Bije serduszko” – eksperyment badawczy Wnioski z eksperymentu 

Jest zręczne w drobnych ruchach „Wielkie bierki” – zabawa zręcznościowa Udział w zabawie 

Określa położenie przedmiotu „Talerz i łyżka” – zabawa manipulacyjna, określanie położenia przedmiotu Ułożone nakrycie 

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

Zna swoje dane osobowe „Moje rodzeństwo” – wypowiedzi dzieci, utrwalenie danych osobowych Wypowiedzi o danych 

Uzasadnia swoją wypowiedź „Skąd wziąć brata?” – słuchanie fragmentów opowiadania R. Piątkowskiej Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność ruchową „Rodzeństwa” – zabawa orientacyjno-porządkowa z sylabami Udział w zabawie  

Rozwija sprawność manualną „Mój cień” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Określa różnicę wieku „O ile starsza lub młodsza?” – zabawa matematyczna z tekturkami Prawidłowy wynik 



Gra na instrumentach „Kołysanka dla niemowlaka” – zabawa ruchowa z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Buduje dłuższe wypowiedzi „Gdy dorosnę będę tatą” – twórcze wypowiedzi dzieci Wypowiedzi dzieci 

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

Zapamiętuje układ osób „Kto zmienił miejsce?” – zabawa integracyjna, rozwijanie pamięci Wskazana osoba 

Wypowiada się o niemowlętach „Czego potrzebuje niemowlę?” – rysowanie mapy myśli Mapa myśli 

Nazywa cechy osób „Zgadnij o kim myślę?” – zabawa słowna Opisane cechy 

Wie, że Bóg jest Ojcem „Imię Boga” – słuchanie bajki B. Ferrero Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się o wierszu „Nasze humory” – zabawa integracyjna do wiersza J. Wołoch Udział w zabawie 

Mówi wyraźnie „Kropki” – zabawa logopedyczna z wierszem A. Paszkiewicz Wyraźna mowa 

Manipuluje klockami Zabawa w kąciku majsterkowicza Skręcona konstrukcja 

Opowiada przypowieść „Syn Marnotrawny” – słuchanie przypowieści, odgrywanie pantomimy Odegrana pantomima 

Zadaje pytania „Gdzie był młodszy syn?” – gra dydaktyczna, formułowanie pytań Postawione pytania 

Rozwija sprawność ruchową „Gdzie jest mój syn?” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Zapamiętuje ciąg wyrazów „Młodszy syn kupił sobie” – zabawa słowna, ćwiczenia pamięci Zapamiętane słowa 

Rozwija sprawność ruchową „W trzodzie świń” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o obrazach „Miłosierdzie w obrazach” – rozmowa na temat obrazów Wypowiedzi o obrazach 

Rozpoznaje dwuznak RZ Monografia dwuznaku RZ na przykładzie wyrazów „rzeka”, „rzeczy” Rozpoznana litera 

Koloruje ilustrację „Historia Miłosiernego Ojca” – rysowanie i kolorowanie ilustracji Karta pracy 

Rozpoznaje znaki drogowe Spacer – zwrócenie uwagi na znaki ruchu drogowego Odczytane znaki drogowe 

Zwinnie skacze „Skok w przód, krok w tył” – zabawa ruchowa Udział w zabawie 

Wypowiada się o św. Mateuszu „Powołanie Mateusza” – czytanie fragmentu „Biblii…” Wypowiedzi o Mateuszu 

 

 

Temat II tygodnia kwietnia: Co to są żywioły? 

Poniedziałek – Zabawy z wodą. W jak woda 

Wtorek – Płomyk i pożar 

Środa – Co wisi w powietrzu? 

Czwartek – Twardy jak kamień, miękki jak glina 

Piątek – Eksperymenty chemiczne 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 



Wie, że woda odbija obraz „Lustro na wodzie” – zabawa naśladowcza Wnioski z doświadczenia 

Rozpoznaje dzieci po głosie „Smok przy Wiśle” – zabawa integracyjna Udział w zabawie 

Dokonuje analizy głoskowej „Znajdź literkę” – zabawa kształtująca analizę i syntezę głoskową Wskazana litera 

Rozwija motorykę dłoni „Malowane na wodzie” – zabawy sensoryczne Udział w zabawie z wodą 

Wie, ze jest kochane przez Boga Modlitwa wierszem Ewy Skarżyńskiej „Ktoś” Udział w modlitwie 

Układa mozaikę geometryczną „Mozaiki” – zabawa indywidualna z figurami geometrycznymi Mozaika geometryczna 

Wie czym jest obieg wody „Wszystko zaczyna się w chmurach” – słuchanie wiersza M. Jankowiaka Wypowiedzi o wierszu 

Podaje znaczenie wody „Gdzie jest woda?” – zabawa tropiąca Wypowiedzi o wodzie 

Wskazuje źródło dźwięku „Gdzie kapie?” – zagadki słuchowe Wskazanie źródła dźwięku 

Rozwija sprawność fizyczną „Kałuże” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w zabawie 

Rozpoznaje dotykiem „Zimna i ciepła” – zabawa sensoryczna Udział w zabawie sensorycznej 

Wymienia zagrożenia z wodą „Niebezpieczna woda” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o zagrożeniach 

Rozpoznaje i pisze literę W „W jak woda” – monografia litery „W” Narysowana litera 

Tworzy liczby dwucyfrowe „Kropelkowa matematyka” – tworzenie liczb dwucyfrowych Odczytane liczby 

Odczytuje napisy na mapie „Co jest większe” – zabawa z mapą, odczytywanie napisów Odczytana mapa 

Maluje farbami „Zachód nad wodą” – malowanie farbami inspirowane fotografiami Namalowany obraz 

Obserwuje przyrodę „Gdzie jest woda?” – spacer Wskazanie wody 

Wypowiada się o zanieczyszczeniu „Nad rzekę” – wycieczka, obserwacje, rozmowa o zanieczyszczeniach Wypowiedzi o obserwacji 

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

Wypowiada się na temat legendy „Pierwsza latarnia morska” – słuchanie legendy P. Walczaka Wypowiedzi o legendzie 

Rozwija percepcję słuchową „Klaśnij kiedy słyszysz” – zabawa słuchowa Udział w zabawie słuchowej 

Podaje sumę dwóch liczb „Ile pokazują kostki?” – zabawa matematyczna Prawidłowy wynik 

Śpiewa piosenkę „Bóg jest tu” – śpiew piosenki Znajomość słów piosenki 

Posługuje się narzędziami Zabawa w kąciku samochodowym i warsztacie z narzędziami Udział w zabawie 

Zapamiętuje ułożenie obrazków „Memory” – indywidualna zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Wskazane pary obrazków 

Zgłasza swoje pomysły „Płomyk” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Wie jak ugasić ogień „Jak zgasić ogień?” – zabawa dydaktyczna z elementem pokazu Wypowiedzi o gaszeniu ognia 

Rozwija sprawność fizyczną „Ogień goni kroplę” – binarna zabawa bieżna Udział w zabawie ruchowej 

Wyciąga wnioski „Dlaczego garnki są metalowe?” – zabawa badawcza, rozmowa Wnioski dzieci 

Rozwija sprawność fizyczną „Kolorowe płomyki” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Inscenizuje treść opowiadania „Taniec myszek” – zabawa taneczna z inscenizacją Udział w inscenizacji 



Rozwija zdolności manualne „Ognisko” – praca plastyczna. Wystawa prac 

Jest samodzielne w ubieraniu się Ćwiczenia samoobsługowe w szatni Samodzielność samoobsługi 

Tłumaczy znaczenie przysłowia „Bajeczka o sześciu myszkach” – słuchanie bajki I. Słońskiej Wypowiedzi o morale 

Wie dlaczego potrzebuje wspólnoty Słuchanie opowiadania pt. „Blisko ogniska” A. Peiretti, B.Ferrero Wypowiedzi o wspólnocie 

Wskazuje i nazywa kierunki „Skąd wieje?” – zabawa kształtująca orientacje w schemacie ciała Wskazany kierunek 

Wypowiada się na temat bajki „Niebieski smok” – słuchanie bajki P. Walczaka, rozmowa Wypowiedzi o bajce 

Wyraża emocje słowem „Jak się dziś czujesz?” – zabawa kształtująca wyrażanie emocji Wypowiedzi o emocjach 

Odczytuje sylaby „Sylaby na chmurach” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Ćwiczy z szarfami Ćwiczenia poranne ze szarfami Udział w gimnastyce 

Śpiewa piosenkę o św. Józefie Śpiew piosenki „Święty Józefie prowadź mnie” P. Pałki Znajomość słów piosenki 

Rysuje wg osi symetrii „Oś symetrii” – zabawa indywidualna grafomotoryczna Rysunek wg osi symetrii 

Opowiada o swoich odczuciach „Nie widać, nie słychać, ale czuć” – zagadka sensoryczna Rozwiązana zagadka 

Wypowiada się o powietrzu „Jak zobaczyć powietrze?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o powietrzu 

Układa wyrazy z sylab „Sylaby do pary” – zabawa kształtująca syntezę wyrazową Ułożone wyrazy 

Reaguje na tempo muzyki „Drzewa na wietrze” – zabawa ruchowo-muzyczna Udział w zabawie muzycznej 

Wypowiada się na forum grupy „Po co jest wiatr?” – burza mózgów Wypowiedzi o wietrze 

Rozwija małą motorykę „Wietrzykowa wyliczanka” – zabawa paluszkowa wg E. Kaczanowskiej Udział w zabawie 

Wypowiada się na temat wiatru „Wiatr wróg czy brat” – pokaz multimedialny Wypowiedzi o wietrze 

Składa wiatraczek „Wiatrak” – praca techniczna Wiatrak z papieru 

Śpiewa piosenkę „Gdy Boży Duch wypełnia mnie” – nauka piosenki Znajomość słów piosenki 

Rozwija narządy mowy „Mydlany wiatr” – zabawy z bańkami mydlanymi Udział w puszczaniu baniek 

Gra na cymbałkach Zabawy w kąciku muzycznym , gra na cymbałkach Gra na cymbałkach 

Odwzorowuje układ sznurka „Sznurkowe wzorki” – zabawa graficzna Wzory ze sznurka 

Układa i naśladuje sekwencje „Rytmy” – zabawa sekwencyjna Ułożona sekwencja 

Ćwiczy z piłkami Ćwiczenia poranne z piłkami Udział w gimnastyce 

Rozwija twórczość plastyczną „Magiczny kamień” – praca plastyczna Obrazki na kamieniach 

Wypowiada się zdaniami „Ten kamień…” – zabawa twórcza kształtująca dłuższe wypowiedzi Wypowiedzi dzieci 

Obrazuje działania matematyczne „Kamień do kamienia” – zabawa matematyczna Ułożone działanie 

Śpiewa piosenkę „Kamyczek” – zabawa ruchowo-muzyczna Udział w  zabawie ruchowej 

Nazywa skały i minerały „Drogocenne skarby” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o skałach 

Obrazuje przysłowie ruchem „Przysłowia z kamieniami” – zabawa słowna z elementami dramy Udział w dramie 



Wie do czego służą różne kamienie „Co robimy ze skarbami ziemi?” – zabawa kształtująca klasyfikację Prawidłowa klasyfikacja 

Wypowiada się na temat opowiadania „Kamienie” – słuchanie bajki, rozmowa Wypowiedzi o bajce 

Obserwuje różne kamienie Spacer – obserwacja kamieni, głazów, ziemi, żwiru, piasku  Wypowiedzi o obserwacji 

Łapie piłkę „Piłka w parach” – zabawa binarna Złapane piłki 

Wie, że warto czynić dobro „Drogocenny skarb” – słuchanie opowiadania M. Pikuły, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Kreśli znaki na piasku „Pisanie na piasku” – zabawa z elementami Metody Dobrego Startu Tace z napisanymi znakami 

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

Odczytuje proste sylaby „Kamyk ORO” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Odczytuje tytuły książek Zabawy w kąciku czytelniczym, przeglądanie książek Udział w zabawie z książkami 

Rozpoznaje symbol dotykiem „Tajemnicza wiadomość” – zabawa sensoryczna Odczytana wiadomość 

Odszukuje wspólne cechy „Co nas łączy” – zabawa orientacyjno-porządkowa Wskazane cechy 

Odczytuje proste wyrazy „Moje pierwsze wyrazy” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane wyrazy 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy samodzielne konstrukcyjno-manipulacyjne Wzniesione konstrukcje 

Wie czym zajmuje się chemik „Chemik i laboratorium” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o chemiku 

Wyciąga wnioski z eksperymentu „Bańka w bańce” – doświadczenie z płynem do naczyń Wnioski z eksperymentu 

Wie, że płomień potrzebuje tlenu „Gasnąca świeczka” – doświadczenie z wodą i ogniem Wnioski z eksperymentu 

Obserwuje napięcie powierzchniowe  „Magiczny palec” – doświadczenie z płynem do naczyń Wnioski z eksperymentu 

Zna zasady gry w piłkę nożną „Mecz piłki nożnej” – zabawy z piłką Udział w meczu piłki 

Wyciąga wnioski z eksperymentu „Wulkan” – doświadczenie z octem i sodą Wnioski z eksperymentu 

Wyjaśnia znaki na środkach czystości „Chemiczne znaczki” – zabawa tropiąca, wyjaśnienie symboli Odnalezione symbole 

Rozwija sprawność fizyczną „Chemiczna mikstura” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w  zabawie 

Werbalizuje swoje pomysły „Ze starego coś nowego” – twórcza zabawa, rozwijanie myślenia Wypowiedzi dzieci 

Rozwija zdolności manualne „Cudaki chemiczne” – twórcza zabawa plastyczna Wystawa prac 

Nazywa owady w ogrodzie Obserwacje badawcze owadów. Pooszukiwanie mrówek, muszek Wnioski z obserwacji 

Wie, że olej nie miesza się z wodą „Lampa lawa” – doświadczenie z olejem Wnioski z eksperymentu 

 

 

Temat III tygodnia kwietnia: Zdrowie to dar, o który dbam 

Poniedziałek – Zasady Ekoczyściocha 

Wtorek – Wyspa Witamin i Mikroelementów 

Środa – Mlekostwory w biały dzień 



Czwartek – Sportowo, to zdrowo 

Piątek – Co się dzieje kiedy śpię? 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Dzieli imię na głoski „Powitanie z autoprezentacją” – zabawa integracyjna, analiza fonemowa Prawidłowa analiza fonemowa 

Klasyfikuje elementy kącika „Kącik zdrowia” – klasyfikowanie tematyczne, kategoryzowanie Kącik zdrowia 

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

Ćwiczy z woreczkami Ćwiczenia poranne z woreczkami wg K. Wlaźnik Udział w gimnastyce 

Podejmuje zabawę w „role” Zabawy samodzielne w kąciku lalek, zabawa tematyczna „w dom” Udział w zabawie 

Wie jak szanować wodę „Do czego jest woda?” – zabawa dydaktyczna wg W. Gorzkowskiej Wypowiedzi o użytkowaniu wody 

Rozwija sprawność fizyczną „Zielona energia” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Wie co to są surowce wtórne „Przetwórstwo wtórne” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o surowcach wtórnych 

Obrazuje treść ruchem ciała „Chronimy planetę” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w dramie 

Klasyfikuje surowce „Papier, plastik, metal, szkło” – klasyfikowanie materiału Podzielony materiał 

Przelicza elementy „Papier, kamień, nożyce” – gra dydaktyczna, przeliczanie Wynik przeliczania 

Wie jak działa oczyszczalnia wody „Oczyszczalnia wody” – zabawa ruchowa, ćwiczenia w parach Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija narządy artykulacyjne „Bańki mydlane” – ćwiczenia oddechowe Udział w ćwiczeniach 

Rozwija sprawność manualną „Ekoczyścioch” – zabawa plastyczna techniczna Wystawa prac 

Wie co to studzienka kanalizacyjna Spacer – obserwacja studzienek kanalizacyjnych Wypowiedzi na spacerze 

Wie co to jest ekologia „Ekoczyścioch” – tworzenie mapy myśli Mapa myśli 

Jest wdzięczne za naturę Słuchanie opowiadania pt. „Rachunek” A. Peiretti, B.Ferrero. Wypowiedzi o wdzięczności 

Recytuje rymowankę „Kanapka” – zabawa paluszkowa z rymowanką Znajomość rymowanki 

Wypowiada się o posiłku „Mój ulubiony posiłek” – wypowiedzi słowne dzieci Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność fizyczną „Warzywne kolanko” – zabawa ruchowa z piłką Udział w zabawie z piłką 

Wyciąga wnioski z zabawy „Balon” – zabawa badawcza wg B. Wiśniewskiej, rozmowa Wnioski z zabawy 

Wypowiada się o opowiadaniu „Jak czosnek” – słuchanie fragmentu opowiadania E. Stadtmüller Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wie czym są mikroelementy „Wyspa Witamin i Mikroelementów” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o witaminach 

Rozwija sprawność fizyczną „Owocowa karuzela” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Klasyfikuje produkty „Piramida zdrowia” – praca z ilustracją, klasyfikacja Prawidłowa klasyfikacja 

Obrazuje treść wiersza „Dla każdego coś zdrowego” – zabawa graficzna z wierszem Udział w zabawie 

Wypowiada się zdaniami „Porady na wyspie witamin i mikroelementów” – wypowiedzi Wypowiedzi o witaminach 



Tańczy w grupie „Bal na wyspie” – zabawy taneczne w grupach Udział w tańcu 

Rozwija sprawność fizyczną „Chowamy się za drzewa” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Nazywa warzywa Spacer do pobliskiego warzywniaka Nazwane warzywa 

Przygotowuje kanapki „Tartinki z pastą” – zabawy kulinarne Przygotowane tartinki 

Integruje się z grupą „Kraina białego mleka” – zabawa integracyjna Współdziałanie w zabawie 

Przestrzega reguł gry „Białe kostki” – gra ruchowa Udział w grze 

Wymienia miesiące „Miesiące” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Znajomość miesięcy 

Wypowiada się o wierszu „Tylko nic nie mówcie” – słuchanie wiersza H. Szayerowej, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Wie skąd pochodzi mleko „Droga mleka” – układanie historyjki obrazkowej wg M. Piekut, rozmowa Ułożona historyjka 

Rozpoznaje smakiem produkty „Białe smakołyki” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie smakowe Rozpoznane produkty 

Tańczy przy muzyce „Oj dana” – zabawa ruchowa przy piosence M. Strzałkowskiej Udział w zabawie ruchowej 

Rozwiązuje zagadki „Mleczne zagadkowo” – rozwiązywanie zagadek, analiza fonemowa Rozwiązane zagadki 

Wie, że należy pić mleko „Mleczni sportowcy” – zabawa ruchowa, degustacja mleka Udział w zabawie ruchowej 

Dokonuje analizy głoskowej „Co lubię najbardziej” – wypowiedzi słowne, głoskowanie Prawidłowa analiza głoskowa 

Rozwija zdolności manualne „Mlekostworek” – praca plastyczna Wystawa prac 

Wiąże sznurowadła Ćwiczenia samoobsługowe w szatni, wiązanie sznurowadeł Zawiązane sznurowadła 

Zna zasady ruchu pieszych Spacer –przypomnienie zasad ruchu pieszych Wypowiedzi o znakach ruchu pieszych 

Określa kierunek „Skąd wieje?” – zabawa ruchowa, określanie kierunków Określony kierunek 

Bawi siew  teatrzyk Zabawa dzieci w kąciku teatralnym Udział w zabawie teatralnej 

Odczytuje sylaby „Loteryjka sylabowa” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Naśladuje sekwencję ruchów „Jaka dziś pogoda?” – naśladowanie sekwencji ruchów Ułożona sekwencja 

Rozwija twórczość werbalną „Krawiec sportowy” – twórcza zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Wymienia sporty „Mój ulubiony sport” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie ruchowej 

Zapamiętuje ciąg ruchów „Zrób to co ja” – zabawa ruchowa, zapamiętanie ciągu ruchów Odtworzony ciąg ruchów 

Wypowiada się o opowiadaniu „Kamil i smutny Edek” – słuchanie opowiadania metodą skeczbordu Wypowiedzi o opowiadaniu 

Obrazuje ruchem treść wiersza „Gimnastyka” – zabawa ruchowa do wiersza Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność fizyczną „Przedszkolne zawody sportowe” – zabawy sprawnościowe Udział w zawodach 

Przelicza punkty „Do celu” – zabawa ruchowa z elementem rzutu, liczenie punktów Wynik przeliczania 

Rozpoznaje dźwięk instrumentów „Muzykalne piłeczki” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Ćwiczy w parach „Koleżeńska gimnastyka” – zabawy ruchowe w parach wg W. Sherborne Udział w gimnastyce w parach 

Projektuje instrukcje „Recepta dla Edka” – projektowanie karty instruktażowej Karta instruktażowa 



Rozwija sprawność fizyczną „Myjnia” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie 

Rozwija sprawność ruchową „Bieg krótkodystansowy” – zabawa bieżna Udział w biegach 

Wypowiada się o śmiechu „Śmiech to zdrowie” – zabawa dydaktyczna z tekstem A. Łamek Wypowiedzi o śmiechu 

Integruje się z grupą „Stary niedźwiedź mocno śpi” – tradycyjna zabawa ze śpiewem Udział w zabawie 

Rozwija sprawność artykulacyjną „Fruwające pranie” – zabawa logopedyczna (r) z wierszem A. Paszkiewicz Udział w ćwiczeniu logopedycznym 

Tworzy rymy „Zdrowe rymy” – ćwiczenia słownikowe, tworzenie rymów Utworzony rytm 

Improwizuje tanecznie Improwizacje taneczne do utworów Magdy Anioł „Anioł Stróż” Udział w tańcu 

Wypowiada się na temat snu „Sen na zdrowie” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o śnie 

Obrazuje ruchem fazy snu „Fazy snu” – zabawa dydaktyczna obrazowana przez dzieci Udział w zabawie dramowej 

Śpiewa piosenkę „Idzie niebo” – nauka piosenki, obrazowanie tekstu pantomimą Udział w pantomimie 

Wie co dzieje się nocą „Nocną porą” – wypowiedzi ruchowe dzieci Udział w komunikacji ruchowej 

Rozwija sprawność ruchową „Poranny budzik” – zabawa ruchowa z krzesełkami Udział w zabawie ruchowej 

Zapisuje działania matematyczne „Nocna matematyka” – zabawa matematyczna, zapisywanie działań Zapisane działania 

Wypowiada się o sztuce „Noc w obrazach” – oglądanie dzieł sztuki, rozmowa Wypowiedzi o sztuce 

Maluje pastelami „Noc” – malowanie pastelami lub farbami Obraz namalowany pastelami 

Rozwija sprawność fizyczną „Skok przez rzeczkę” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w zabawie ruchowej 

 

Temat IV tygodnia kwietnia: Szanujemy przyrodę 

Poniedziałek – Czysto wokół nas 

Wtorek – Segregacja śmieci 

Środa – Smutne i wesołe drzewa 

Czwartek – Podróż kropelki wody 

Piątek – Sprzątamy świat 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

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

Wypowiada się na temat piosenki „Ziemia-zielona wyspa” – zabawa dydaktyczna z piosenką Wypowiedzi o piosence 

Porównuje obrazki „Czysto-brudno” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wskazane podobieństwa 

Omija przeszkody „Omiń śmieci” – zabawa równoważna Udział w zabawie 

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



Odgrywa inscenizację „Wiosenny spacer Kacperka” – gra dramowa do wiersza D. Gaj Udział w dramie 

Wie co zanieczyszcza wodę „Chora rzeka” – wysłuchanie fragmentu wiersza J. Papuzińskiej Wypowiedzi o wierszu 

Rysuje w określonym tempie „Brudny świat – czysty świat” – edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej Zbiorowa praca plastyczna 

Rysuje treść wiersza „Rzeczka” – zabawa ruchowa do wiersza J. Tuwima Udział w zabawie ruchowej 

Wymienia przeciwstawne wyrażenia „Czystość, zanieczyszczenie” – zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność fizyczną „Czysto-brudno” – zabawa ruchowa z elementem skłonu Udział w zabawie ruchowej 

Formułuje regulamin „Chronimy przyrodę” – zbiorowe tworzenie regulaminu Utworzony regulamin 

Porównuje liczebność „Czyste powietrze” – zabawa dydaktyczna, przeliczanie, porównywanie Wynik porównania liczebności 

Maluje za pomocą sznurka „Rzeka” – zabawa manipulacyjna z farbami i włóczką Obrazek malowany włóczką 

Wypowiada się na temat obserwacji „Czysto wokół nas” – spacer po okolicy Wypowiedzi na spacerze 

Rozwija sprawność ruchową „Czysto-brudno” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak chronić przyrodę Słuchanie tekstu ks. J. Twardowskiego: „22 kwietnia – Dzień Ziemi” Wypowiedzi o dniu Ziemi 

Śpiewa i tańczy „Grozik” – zabawa integracyjna z piosenką Znajomość słów piosenki 

Rytmizuje tekst „Zmiana miejsc” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wygrywa rytm „Butelkowe rytmy” – ćwiczenia rytmiczne Wygrany rytm 

Rozwija narządy artykulacyjne „Ekologiczne łamańce” – zabawa artykulacyjna Prawidłowa wymowa 

Odczytuje sylaby „Wysypisko sylab” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Ćwiczy z użyciem gazet Ćwiczenia poranne z gazetami Udział w gimnastyce 

Wypowiada się o wierszu „Potwór ekologiczny” – słuchanie wiersza N. Usenko, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Klasyfikuje elementy „Jeździmy śmieciarką” – zabawa ruchowa, kategoryzowanie elementów Przyporządkowane elementy 

Eksperymentuje z dźwiękiem „Papierowa muzyka” – zabawy muzyczne z gazetami Wygrana muzyka 

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

Układa historyjkę obrazkową „Recykling” – układanie historyjki obrazkowej Ułożona historyjka obrazkowa 

Powtarza sekwencję ruchów „Maszyna do recyklingu” – zabawa ruchowa, powtarzanie ruchów Powtórzony ruch 

Wypowiada się o przeszłości „Ekologia według dziadka” – słuchanie opowiadania M. Ledwoń, rozmowa Wypowiedzi o ekologii 

Maluje pastelami „Ekologiczny stwór” – malowanie pastelami olejowymi, frotaż Obrazek z pasteli 

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

Mówi o własnych odczuciach „Ile dłoni mnie dotyka?” – zabawa rozwijająca świadomość swojego ciała Prawidłowy wynik 

Rozwija sprawność ruchową „Zabiegane cyfry” – zabawa bieżna Udział w zabawie bieżnej 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy w kąciku klocków i kąciku majsterkowicza pt. „Nasze osiedle” Konstrukcja osiedla z klocków 

Wypowiada się o uczuciach „Radość i smutek” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o uczuciach 



Wie jak zachować się w lesie „Prosimy ciszej” – wysłuchanie fragmentów opowiadania H. Zdzitowieckiej Wypowiedzi o lesie 

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

Wie co daje ludziom las „Po co nam las?” – rysowanie mapy myśli Mapa myśli 

Ocenia zachowanie „Dobrze czy źle?” – zabawa dydaktyczna Prawidłowa ocena 

Rozwija sprawność ruchową „Chroniący nas szałas” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Koduje informacje „Jak się czujesz?” – odzwierciedlenie uczuć poprzez figury geometryczne Układ figur geometrycznych 

Wypowiada się o obrazach „Drzewo w rysunkach” – oglądanie pokazu slajdów, rozmowa Wypowiedzi o obrazkach 

Rysuje w plenerze „Drzewo” – szkicowanie i rysowanie w plenerze Szkic drzewa 

Wiąże i zapina „Wiązanie-zapinanie” – zabawa manipulacyjna Zawiązane supełki 

Reaguje na hasło „Dzieci w lesie” – zabawa bieżna, reagowanie na hasło Udział w zabawie bieżnej 

Wie co tonie w wodzie „Co pływa po wodzie?” – zabawa muzyczno-ruchowa Wypowiedzi dzieci 

Odczytuje sylaby „Rzeka sylab” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Wypowiada się o wodzie „Dudni w studni” – zabawa słowna z zagadką Rozwiązana zagadka 

Rozwija sprawność fizyczną „Woda, ziemia powietrze” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

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

Reaguje na natężenie dźwięku „Kropelki deszczu” – zabawa ruchowa, reagowanie na natężenie dźwięku Prawidłowa reakcja na sygnał 

Wie co to kwaśny deszcz „Kwaśny deszcz” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o kwaśnym deszczu 

Rozwija sprawność ruchową „Schowaj się przed deszczem” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Maluje na folii „Kropelka wody” – zabawa plastyczna, malowanie na folii Obraz na folii 

Koncentruje się na zadaniu „Kubek z wodą” – zabawa na koncentrację Udział w zabawie 

Rozwija sprawność ruchową „Słońce świeci – deszcz pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Koduje ruchy „Uczuciowa pogoda" - zabawa ruchowa, kodowanie ruchów Zakodowany ruch 

Integruje się z grupą „Iskierka przyjaźni" – zabawa integracyjna Udział w zabawie integracyjnej 

Nawleka koraliki „Koraliki” – zabawa manipulacyjna Nawleczone koraliki 

Tańczy „Muzyczna loteryjka” – zabawa taneczna, odczytywanie poleceń Taniec przy muzyce 

Wypowiada się o odpadach „Skąd się biorą odpady?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o odpadach 

Rozwija sprawność ruchową „Czysto-brudno” – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o ochronie przyrody „Chcemy być” – słuchanie tekstu H. Cenarskiej, rozmowa Wypowiedzi o tekście 

Tańczy do muzyki klasycznej „Czysta Ziemia” – miniatura taneczna z muzyką klasyczną Udział w tańcu 

Wie jak szanować przyrodę „Z czego cieszy się Ziemia” – zabawa utrwalająca zachowania proekologiczne. Wypowiedzi o ekologii 

Tworzy i gra na instrumentach „Eko-instrumenty” – zabawy rytmiczne, tworzenie instrumentów Wytworzone instrumenty 



Maluje farbami „Wesoła i smutna nasza Ziemia” – malowanie farbami Namalowany obrazek 

Odczytuje wskazówki „Na polnej ścieżce” – zabawa tropiąca na placu przedszkolnym Znalezione elementy 

 

Temat V tygodnia kwietnia: Polska – moja Ojczyzna 

Poniedziałek – Polska pędzlem malowana 

Wtorek – Nasze tańce narodowe. Litera Ń. 

Środa – Duchowa stolica Polski – Częstochowa 

Czwartek – Flaga i godło Polski 

Piątek – Pociągiem przez Polskę. Ź jak źródło 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą „Wszyscy którzy…” – zabawa integracyjna Udział w integracji 

Tworzy kącik czasowy „Kącik patriotyczny” – klasyfikowanie materiału edukacyjnego Materiał w kąciku 

Zna rodzaje dróg „Na skrzyżowaniu” – zabawa manipulacyjna Udział w zabawie 

Rozwija sprawność fizyczną „Ziemia, powietrze, ogień, woda” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki „Pan Jezus także mamę miał” Znajomość słów piosenki 

Wypowiada się o wierszu „Moja wioska " – słuchanie wiersza, wypowiedzi słowne dzieci Wypowiedzi dzieci 

Porządkuje liczby „Nasz kraj” – szeregowanie liczb od najmniejszej do największej Ułożone liczby 

Uważnie patrzy „Ukryty wyraz” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie spostrzegawczości Odczytany wyraz 

Mówi o Polsce „Polskie pejzaże w malarstwie” – pokaz slajdów, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi o malarstwie 

Rozwija sprawność fizyczną „Polska pędzlem malowana” – zabawa ruchowa, rozwijanie wyobraźni Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o pielęgniarce „Wielcy Polacy: H. Chrzanowska” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o H. Chrzanowskiej 

Odczytuje imiona „Polskie imiona i zdrobnienia” – zabawa ruchowa z wizytówkami Przyporządkowane napisy 

Rozwija sprawność ruchową „Berek ranny” – zabawa bieżna Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje odgłosy „Odgłosy polskiej przyrody” – ćwiczenia percepcji słuchowej Rozpoznane odgłosy 

Rozwija twórczość plastyczną „Nasza Polska” – zabawa plastyczna metodą kolażu Wystawa prac 

Przelicza i skacze „Kolorowe figurami” – rysowanie, zabawa ruchowa Wynik przeliczania 

Tańczy do muzyki „Preludium deszczowe” – ekspresja taneczna, rozmowa o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Rozwija wyobraźnię Zabawy w kąciku manipulacyjnym i konstrukcyjnym Wzniesione konstrukcje 

Rozwija motorykę dłoni „Stemplowa kolorowanka” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 



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

Zna wartość modlitwy „Zdrowaś Maryjo” – słuchanie bajki B. Ferrero Wypowiedzi dzieci 

Nazywa części ciała „Zaczarowany dywan” – zabawa ruchowa, utrwalenie schematu ciała Prawidłowe ułożenie ciała 

Układa rymy „Uśmiech Milutki” – nauka rymowanki, wymyślanie rymów Ułożony rym 

Obrazuje tekst pacynkami „Wielka rodzina” – opowiadanie obrazowane pacynkami Wypowiedzi o opowiadaniu 

Nazywa tańce regionalne „Spotkanie z tradycją” – pokaz slajdów, oglądanie tańców regionalnych Nazwany taniec 

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

Wie kim był Chopin „Wielcy Polacy: F. Chopin” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o Chopinie 

Przestrzega reguł gry „Król Kurkowy” – zabawa ruchowa z okresu Średniowiecza Udział w zabawie 

Tańczy Krakowiaka „Lajkonik” – zabawa taneczna do Krakowiaka Udział w tańcu Lajkonika 

Rozpoznaje literę Ń Monografia litery „ń” na przykładzie wyrazów „pieśń”, „dłoń” Rozpoznana litera 

Rozpoznaje strój regionalny „Nasze stroje regionalne” – rysowanie i malowanie kredkami Karta pracy 

Tańczy w korowodzie „Korowód z mostkiem” – zabawa taneczna Taniec w grupie 

Rozpoznaje wysokość dźwięku „Nuty na pięciolinii” – zabawa orientacyjno-porządkowa Ułożone nuty 

Wzmacnia motorykę dłoni Zabawa w kąciku gastronomicznym – przenoszenie ziarenek grochu Przeniesione groszki 

Rozwija sprawność manulną „Plama” – zabawa grafomotoryczna, ćwiczenia koncentracji Karta pracy 

Porównuje liczebność „Duże i małe kroki” – zabawa ruchowa, przeliczanie, porównywanie Wynik porównania 

Wskazuje różnicę liczb „O ile mniej?” – tworzenie zbiorów, porównywanie liczebności Utworzone zbiory 

Zwinnie skacze „Rzucamy kostką” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w zabawie ruchowej 

Układa obraz z części „Czyj to portret?" – praca grupowa, układanie elementów obrazu z części Złożony obrazek 

Wypowiada się o legendzie „Obraz Matki Bożej” – słuchanie legendy, rozmowa Wypowiedzi o legendzie 

Koncentruje się na zadaniu „Pielgrzymka” – zabawa ruchowa kształtująca umiejętność koncentracji Udział w zabawie ruchowej 

Wie kim był Kordecki „Wielcy Polacy: A. Kordecki” – słuchanie opowiadania, rozmowa. Wypowiedzi o opowiadaniu 

Tańczy przy muzyce „Obrona Jasnej Góry” – improwizacja taneczna do muzyki klasycznej Ekspresja taneczna 

Wznosi budowle „Budujemy klasztor na Jasnej Górze” – zabawy konstrukcyjne Budowla z klocków 

Dodaje i odejmuje „Kule armatnie” – zabawa ruchowa z dodawaniem i odejmowaniem Wynik liczenia 

Rozwija sprawność ruchową „Jasnogórski strażnik” – zabawa ruchowo-słuchowa Udział w zabawie ruchowej 

Mówi wyraźnie „Gdzie jesteś?” – ćwiczenia mowy na podstawie wiersza G. Waśkiewicz Wyraźna mowa 

Dodaje „Orzełek czy reszka?” – gra z monetami groszowymi, ćwiczenia dodawania Udział w grze 

Potrafi przegrywać „Kółko krzyżyk” – zabawa integracyjna z elementem współzawodnictwa Udział w zabawie 

Rozwija płynność ruchów „Z dziurki do dziurki” – zabawa manipulacyjna Przewleczony sznurek 



Mówi o uczuciach „Jak się dziś czujesz?” – wypowiedzi na temat uczuć Wypowiedzi o uczuciach 

Wypowiada się o domu „Twój dom” – słuchanie wiersza W. Chotomskiej. Pokaz slajdów Wypowiedzi o domach 

Wie jakie kolory ma flaga „Flaga biało-czerwona” – zabawa muzyczno-ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Przelica dźwięki „Kałuże” – zabawa ruchowa, przeliczanie dźwięków Wynik przeliczania 

Zna godło Polski „Orły do gniazd” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o ropie naftowej „Wielcy Polacy: I. Łukasiewicz” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o I. Łukasiewiczu 

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

Porównuje liczby „Ile polskich złotówek?” – układanie liczb od najmniejszej do największej Ułożone pieniądze 

Składa obrazek „Godło – puzzle” – zabawa plastyczno-techniczna Wyklejone godło 

Nazywa budynki w miejscowości Spacer w po miejscowości: utrwalenie nazwy miasta i nazw budynków Znajomość nazw 

Naśladuje sekwencje „Muzykant” – naśladowanie sekwencji uderzeń Odtworzona sekwencja 

Wypowiada się o pogodzie „Jaka dziś pogoda?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o pogodzie 

Rozwija sprawność fizyczną „Spinacze” – zabawa bieżna Udział w zabawie bieżnej 

Mówi wyraźnie „Żuk i morze” – zabawa logopedyczna z wierszem A. Paszkiewicz Wyraźna mowa 

Gra na instrumentach Zabawy samodzielne – eksponowanie kącika muzycznego Udział w muzykowaniu 

Śpiewa piosenkę „Jestem Polakiem" – obrazowanie piosenki ruchem, utrwalenie piosenki Znajomość piosenki 

Odczytuje symbole „Smok, Syrenka i pierniczek” – pokaz slajdów, odczytanie symboli Odczytane symbole 

Obrazuje treść ruchem „Skok przez Polskę" – opowieść ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o rycerzach „Wielcy Polacy: Zawisza Czarny” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o Zawiszy 

Tańczy przy muzyce „Na rycerską nutę” – improwizacje taneczne przy muzyce dworskiej Udział w tańcu 

Wypowiada się o legendzie „O stworzeniu Kaszub” – słuchanie legendy wg M. Strzeleckiego Wypowiedzi o Kaszubach 

Tańczy przy szantach „Szanty” – zabawa ruchowa przy piosence Ruch przy szantach 

Wskazuje literę Ź Monografia litery Ź na przykładzie wyrazów „źródło”, „źrebak” Rozpoznana litera 

Rozpoznaje wzór „Kaszubskie wzory” – kolorowanie wg wzoru Karta pracy 

Przestrzega reguł zabawy „Ciuciubabka” – tradycyjna zabawa ruchowa Złapane osoby 

Integruje się z grupą „Zarażanie śmiechem” – zabawa integracyjna Udział w integracji 

 

Temat I tygodnia maja: Chwalcie łąki umajone 

Poniedziałek – Kolorowe łąki chwalą Maryję 

Wtorek – W świecie owadów 

Środa – Kolorowe motyle. Ć jak ćma 



Czwartek – Ślimak i jego domek. Ś jak ślimak 

Piątek – Bociany i żaby. Ż jak żaba 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą „Ja i Ty” – zabawa integracyjna Udział w integracji 

Klasyfikuje materiał przyrodniczy „Kwiaty w kąciku przyrody” – zabawa klasyfikacyjna Prawidłowe przyporządkowanie 

Rozwija sprawność ruchową „Słonko świeci, deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Rozumie wybrane powiedzenia „Mija czas” – twórcza zabawa ruchowa z powiedzeniami Wyjaśnienie powiedzeń 

Wie, że Maryja jest naszą Matką Słuchanie wiersza: „Zdrowaś Maryjo jak Mamie szeptane” Wypowiedzi o Matce Bożej 

Rysuje na plecach kolegi „Idzie, idzie” – zabawa z wykorzystaniem wiersza M. Bogdanowicz Udział w zabawie 

Wymienia części ekosystemu łąki „Na łące” – praca z obrazem lub pokazem slajdów Wypowiedzi o łące 

Wymienia wybrane gatunki kwiatów „Kwiaty Matki Bożej” – zabawa ruchowa z ilustracjami Wypowiedzi o kwiatach 

Obrazuje piosenkę ruchem „Chwalcie łąki umajone” – nauka piosenki, obrazowanie tekstu ruchem Znajomość słów piosenki 

Reaguje ruchem na sygnał „Kwiaty więdną” – zabawa ruchowa, reagowanie na sygnał Prawidłowa reakcja na sygnał 

Rozwija sprawność manualną „Makieta łąki” – malowanie, zabawa manipulacyjna Makieta łąki 

Wypowiedzi na temat obserwacji Spacer na pobliską łąkę, obserwacja Wnioski z obserwacji 

Wspina się na sprzęt gimnastyczny „Powódź” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie 

Rozwija sprawność ruchową „Owady i ptaki” – zabawa z elementem biegu w ogrodzie Udział w zabawie bieżnej 

Rozwija sprawność fizyczną „Łąkowy wąż” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w zabawie ruchowej 

Klasyfikuje materiał „Łąkowe tajemnice” – klasyfikowanie materiału dydaktycznego Prawidłowa klasyfikacja 

Rozwija ekspresję ruchową „Taniec motyli” – improwizacje muzyczne Udział w tańcu 

Wypowiada się o przyszłości „Rosnę nie tylko na wiosnę” – wypowiedzi dzieci w czasie przyszłym Wypowiedzi dzieci 

Wymienia owady „Łąka” – zabawa dydaktyczna z utworem M. Strzałkowskiej Wypowiedzi o owadach 

Potrafi przegrywać „Zwierzęta do domu” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o opowiadaniu „Gdzie się podziały kropeczki?” – słuchanie opowiadania J. Modelskiej Wypowiedzi o opowiadaniu 

Porównuje liczebność „Biedroneczki w kropeczki” – zabawy matematyczne, porównywanie Wynik porównywanie liczb 

Rozwija sprawność fizyczną „Wyścig gąsienic” – zabawa ruchowa z elementem pełzania Udział w zabawie ruchowej 

Odczytuje sylaby „Pszczoła SZA” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Maszeruje przy muzyce „Kaczeńce rosną” – zabawa ruchowa z elementem marszu Udział w zabawie z marszem 

Wie c to są przykazania Słuchanie fragmentu książki: „10 przykazań Bożych” Bruno Ferrero Wypowiedzi dzieci 

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



Obserwuje przyrodę „Na łące” – wycieczka na łąkę Wnioski z obserwacji 

Nazywa owady „Tropimy owady” – zabawa badawcza, obserwacje przyrodnicze Wnioski z zabawy badawczej 

Przelicza dźwięki „Pracowite pszczółki” – zabawa ruchowa z przeliczaniem dźwięków Wynik przeliczania 

Ogląda albumy „Bielinek i rusałka” – oglądanie albumów z motylami Wypowiedzi o motylach 

Wie, że Maryja jest Królową Słuchanie opowiadania „Niezwykła Królowa” ks. J. Twardowski Wypowiedzi o Maryi Królowej 

Rozpoznaje literę Ć Monografia litery „Ć” na podstawie wyrazu: ćma Rozpoznana litera Ć 

Zna cykl rozwojowy motyla „Bajeczka o motylku” – słuchanie wiersza M. Tokarczyk, układanie historyjki Ułożona historyjka 

Gra role w dramie „Gąsienica i motyl” – twórcze zabawy dramowe Udział w dramie 

Koloruje wg kodu „Kolorowy motyl” – zabawa matematyczna, kolorowanie wg kodu Prawidłowo pokolorowana ilustracja 

Tańczy do muzyki „Taniec motyli” – improwizacje muzyczne do muzyki „Walc kwiatów” Udział w tańcu 

Podaje liczbę o 1 większą „Gąsienice motyla” – gra matematyczna Wynik liczenia 

Nazywa mieszkania zwierząt „Łąkowe czytanki” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe nazwy mieszkań 

Rozwija wyobraźnię „Gdybym był gąsienicą” – twórcze wypowiedzi słowne Wypowiedzi dzieci 

Rozwija narządy mowy „Wiatr i balonik” – indywidualne zabawy logopedyczne Udział w ćwiczeniu mowy 

Maluje na folii „Kolorowa łąka dla Maryi” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Opisuje wygląd motyla „Jaki to motyl?” – zabawa badawcza Prawidłowa nazwa motyla 

Obserwuje przez lupę „Tropimy owady” – zabawa badawcza z lupami Wypowiedzi na temat obserwacji 

Odczytuje wyrazy „Szukamy skrzydeł do pary” – zabawa ruchowa, odczytywanie wyrazów Odczytane wyrazy 

Dostrzega zalety innych „Pajęczyna” – zabawa integracyjna, budowanie wypowiedzi Wypowiedzi o innych 

Słucha śpiewu ptaków „Głosy ptaków” – słuchanie nagrań śpiewu ptaków Spostrzeżenia dzieci 

Odczytuje sylaby „Ślimaki AC i YC” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Rozwija myślenie logiczne Zabawy samodzielne w kącikach z grami i układankami Ułożone układanki 

Rozwiązuje rebus „O czym będą dzisiejsze zajęcia?” – rozwiazywanie rebusu Rozwiązany rebus 

Wypowiada się o ślimaku „Ślimak naszym gościem” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o ślimaku 

Obrazuje tekst ruchem „Dzień ślimaka” – opowieść ruchowa wg U. Taborskiej Udział w opowieści ruchowej 

Rozwija sprawność ruchową „Ślimakowa gimnastyka” – zabawa ruchowa Udział w gimnastyce 

Rozwija sprawność ruchową „Ślimak i kolory” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje literę Ś Monografia litery „Ś” na podstawie wyrazu: ślimak Wskazana litera Ś 

Zwija kartonowe paski „Kolorowe ślimaki” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Celnie rzuca „Muszelki do kosza” – zabawa z elementem rzutu Celność rzutu 

Odczytuje wskazówki „Podchody” – zabawa tropiąca Odczytane wskazówki 



Utrzymuje równowagę Przejdź po zwalonym pniu” – zabawa ruchowa z elementem równowagi Przejście po równowadze 

Gra na instrumentach „Żabia muzyka” – zabawa ruchowa, gra na instrumentach Udział w muzykowaniu 

Rozwija pamięć wzrokową „Szewc” – zabawa integracyjna Przyporządkowane buty 

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

Rozwiązuje zagadkę „Żaby” – zabawa dydaktyczna z zagadką, rozmowy Rozwiązana zagadka 

Naśladuje odgłosy „Na wiosennej łące” – zabawa ortofoniczno-ruchowa Udział w zabawie 

Określa liczbę porządkową „Która z kolei…” – zabawa dydaktyczna, określanie liczby porządkowej Określona liczba porządkowa 

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

Rozpoznaje literę Ż Monografia litery Ż na podstawie wyrazu „żaba” Rozpoznana litera Ż 

Wskazuje cechy ptaków „Bocian” – zabawa dydaktyczna, wyróżnienie cech ptaków Wypowiedzi o ptakach 

Rozwija sprawność ruchową „Bociany i wróble” – zabawa ruchowa i ortofoniczna Udział w zabawie 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Literowe ćwiczenia” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

Współpracuje w grupie „Świat stworzony przez Boga jest piękny” – grupowa zabawa plastyczna Wystawa prac 

Rozwija sprawność ruchową „Biegnij – Stój” – zabawa bieżna pobudzająco-hamująca Prawidłowa reakcja na sygnał 

Obserwuje najmniejsze stawonogi „Małe robaczki” – zabawa tropiąca na placu przedszkolnym Wypowiedzi o stawonogach 

 

 

Temat II tygodnia maja: Bezpiecznie w domu i w przedszkolu 

Poniedziałek – Ostrożnie z prądem 

Wtorek – Czy to gryzie czy żądli? 

Środa – Bakterie i wirusy 

Czwartek – Uwaga pies 

Piątek – Nie rozmawiam z nieznajomymi 

 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Tworzy kompozycję z figur „Korale” – zabawa manipulacyjna Nawleczone figury 

Wita się z innymi „Powitanka” – zabawa integracyjna ze śpiewem Udział w zabawie 

Odczytuje mimikę „Humor” – zabawa mimiczna Obrazowanie mimiką 

Nazywa marki samochodów Zabawa w kąciku motoryzacyjnym, nazywanie marek samochodów Rozpoznane marki samochodów 

Wypowiada się o prądzie „Pstryk” – wysłuchanie wiersza J. Tuwima Wypowiedzi o wierszu 



Nazywa urządzenia elektryczne „Urządzenia elektryczne” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Śpiewa piosenkę „Prąd elektryczny” – słuchanie piosenki i nauka słów piosenki Znajomość słów piosenki 

Wie czym jest elektrostatyka „Elektron” – eksperymenty i zabawy badawcze Wnioski z eksperymentów 

Wie co przewodzi prąd „Przewodnik i izolator” – zabawa ruchowa, przypomnienie zasad BHP Wypowiedzi dzieci 

Rozwiązuje zagadki „Zagadki” – rozwiązywanie zagadek o urządzeniach elektrycznych Rozwiązanie zagadek 

Rozwija zdolności manualne „Pralka” – wykonanie pracy plastycznej Wystawa prac 

Celnie rzuca „Złap piłkę” – zabawy z elementem rzutu i chwytu Celność rzutów 

Rozwija pojemność płuc „Nurkowanie” – ćwiczenia oddechowe Udział w ćwiczeniu 

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

Uważnie słucha „Głuchy telefon” – zabawa w kole Przekazana informacja 

Opisuje cechy wyglądu „Obok mnie jest puste miejsce ...” – zabawa integracyjna, opis cech Prawidłowy opis 

Wie jakie zwierzęta są niebezpieczne „Niebezpieczne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych Rozwiązana zagadka 

Obrazuje charakter muzyki „Wiosenna wycieczka” – zabawa ruchowa przy muzyce Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje owady „Uwaga osa!” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami lub slajdami Nazwane owady 

Wie, że jagody mogą być trujące „Leśne jagody” – zabawa dydaktyczna Nazwane jagody 

Nazywa polskie gady „Żmija w trawie” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami lub slajdami Rozpoznane gady 

Dokonuje analizy fonemowej „Wąż literowy” – zabawa ruchowa, analiza głoskowa wyrazów Podanie głoski w wygłosie 

Wie jak uważać na kleszcze „Kleszcz szuka ciepła” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o kleszczu 

Rozwija sprawność ruchową „Uwaga kleszcz” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Obrazuje tempo muzyki „Lot trzmiela” – zabawa ruchowa do muzyki N. Rimskiego – Korsakowa Udział w zabawie przy muzyce 

Zna numer alarmowy „Numer alarmowy 112” – słuchanie uważne wierszyka Podany numer alarmowy 

Wie jak udzielić I pomocy „Pomagamy” – zabawa ruchowa Znajomość zasad I pomocy 

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

Naśladuje gesty kolegi „Cienie” – zabawa naśladowcza Odtworzony ruch 

Wypowiada się o przypowieści Jezusa Czytanie fragmentu „Biblii dla najmłodszych” A. Wojnarowskiej Wypowiedzi o przypowieści 

Rozwija sprawność fizyczną „Na dywanie siedzi jeż” – zabawa naśladowcza Udział w zabawie naśladowczej 

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

Porównuje wysokość „Wieża” – zabawa manipulacyjna Wynik porównania 

Gra w teatrzyku Zabawy w kąciku teatralnym Udział w zabawie teatralnej 

Wypowiada się o chorobach „Choroby” – wypowiedzi słowne dzieci Wypowiedzi o chorobach 

Wie czym są wirusy „Wirusy i mikroby” – teatrzyk sylwet Wypowiedzi o wirusach 



Rozwija sprawność ruchową „Zdrowi – chorzy” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Śpiewa piosenkę „Mydło lubi zabawę” – prezentacja mydeł, nauka piosenki Znajomość słów piosenki 

Wyciąga wnioski „Dłonie” – zabawa eksperymentalna Wnioski z eksperymentu 

Odczytuje temperaturę „Gorączka” – odczytywanie temperatury na termometrze elektronicznym Odczytany pomiar 

Rozwija sprawność ruchową „Grypowa ciuciubabka” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Maluje akwarelą „Wirusy i bakterie” – rysowanie kredkami, malowanie akwarelą Namalowany obrazek 

Układa wzór z patyczków „Patyczki” – zabawa manipulacyjna Ułożony wzór 

Odczytuje sylaby „Loteryjka sylabowa” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Rozwija narządy mowy „Gimnastyka buzi i języka” – zabawa logopedyczna Udział w gimnastyce 

Tworzy mapę myśli „Pies” – rysowanie mapy myśli na podstawie wypowiedzi dzieci Mapa myśli 

Wie jak zachować się przy psie „Uwaga, ja tu pilnuję!” – ustalenie zasad bezpieczeństwa Wypowiedzi o bezpieczeństwie 

Odgrywa role „Groźny pies” – zabawa ruchowo-naśladowcza z elementem dramy Udział w dramie 

Wypowiada się na temat wiersza „Przestroga” – słuchanie wiersza M. Szczygieł Wypowiedzi o wierszu 

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

Wymyśla imię dla psa „Jak się wabi?” – zabawa słownikowa, twórcze wypowiedzi słowne Wypowiedzi dzieci 

Pokonuje tor przeszkód „Pies na spacerze” – zabawa ruchowa, tor przeszkód Pokonanie toru przeszkód 

Używa zaimków miejsca „Koty na płoty” – zabawa ruchowa, rozwijanie orientacji w przestrzeni Udział w zabawie ruchowej 

Opowiada o emocjach „Pies” – oglądanie pokazu slajdów, określenie emocji Wypowiedzi o emocjach 

Lepi z plasteliny „Piesek” – lepienie z plasteliny, prezentacja własnej twórczości Ulepione figurki 

Rozwija sprawność fizyczną „Wyścig węży” – zabawa ruchowa w ogrodzie przedszkolnym Udział w ściance 

Wie jak bronić się przed psem „Co zrobić, gdy zaatakuje nas pies?” – oglądanie filmu instruktażowego Wypowiedzi o filmie 

Nabiera pewności siebie „Jestem gwiazdą” – zabawa rozwijająca pewność siebie Udział w prezentacji 

Układa klocki logiczne Zabawy w kąciku gier planszowych i układanek logicznych Ułożone klocki logiczne 

Przyjmuje właściwą postawę ciała „Słuch – ruch” – zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Prawidłowa postawa ciała 

Lepi kwiatki z plasteliny „Kwiaty, kwiatuszki” – zabawa manipulacyjna Figurki z plasteliny 

Rozwija pamięć wzrokową „Kto zmienił miejsce?” – zabawa dydaktyczna Zauważona zmiana 

Rozpoznaje odgłosy „O kim myślę?” – zagadka słuchowa Rozpoznany odgłos 

Opowiada bajkę „Czerwony Kapturek” –  opowiadanie bajki wykorzystaniem sylwet Opowiedziana bajka 

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

Rozwija mowę dialogową „Inne zakończenie” – ćwiczenia dramowe, ćwiczenia mowy dialogowej Udział w dialogu 

Łapie piłkę „Dokończ słowo” – zabawa słuchowo-ruchowa Dokończone słowa 



Wie komu podawać swoje dane „Kto może znać twoje dane?” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi dzieci o danych 

Wie jak odpowiadać obcemu „Zasady spotkania z obcym” – rozmowy z dziećmi Wypowiedzi dzieci o obcych 

Rysuje projekt domu „Architekci domów” – zabawa matematyczna, rysowanie projektów Projekt domów 

Zna znaki drogowe Spacer. Przypomnienie znaków ruchu drogowego Nazwane znaki drogowe 

Podaje piłkę „Podaj piłkę” – zabawa z piłką Udział w zabawie z piłką 

Wie kim jest obcy „Kto to jest obcy?” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

 

 

Temat III tygodnia maja: Moja mała Ojczyzna 

Poniedziałek – Moja Rodzina 

Wtorek – Jak zbudować dom? 

Środa – Domowe sprzęty elektryczne 

Czwartek – Ważne miejsca w mojej miejscowości 

Piątek – Zabytki naszego regionu 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Łączy się w zespoły „Rodzinki”– zabawa integracyjna Udział w integracji 

Odtwarza sekwencję „Rodzina taka jak moja” – zabawa manipulacyjna Ułożona sekwencja 

Rozwija pamięć wzrokową „Kogo brakuje?" – zabawa integracyjna kształtująca spostrzegawczość Wskazana osoba 

Czyta imiona dzieci „Ja czytam" – przygotowanie do nauki czytania wg. Majchrzak Odczytane imiona 

Rozwija sprawność fizyczną Zestaw porannych ćwiczeń gimnastycznych Udział w gimnastyce 

Dobiera zdrowe produkty Zabawy samodzielne w kąciku dla lalek i kąciku kuchennym Przygotowany posiłek 

Wyjaśnia pojęcia  „Ja i moja rodzina” – zabawa słownikowa, wyjaśnienie pojęć Wyjaśnione pojęcia  

Ustala pokrewieństwo „Na fotografii” – prezentacja, utrwalanie imion i pokrewieństwa Wyjaśnione pokrewieństwa 

Maluje farbami „Drzewo genealogiczne” – malowanie drzewa farbami akwarelowymi Namalowani członkowie rodziny 

Utrzymuje równowagę „Podaj Babci kubek mleka” – zabawa ruchowa z elementem równowagi Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o wierszu „Moja rodzina - Moja Ojczyzna” – słuchanie wiersza M. Rusinka, rozmowa Wypowiedzi o Ojczyźnie 

Rozwija sprawność ruchową „Rodzina jedzie do zoo” – zabawa ruchowa, uważne słuchanie tekstu Reakcja ruchowa na sygnał 

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

Zapamiętuje nazwy „Szukam rodziny” – zabawa słuchowa Udział w zabawie 

Wypowiada się o zaufaniu Słuchanie fragmentu książki: „Bóg jest Ojcem Jezusa, ale także naszym” Wypowiedzi o Bogu 



Rozpoznaje głosy kolegów „Zbudujemy dom” – zabawa integracyjna Udział w zabawie 

Odczytuje uczucia „Kostka emocji” – zabawa dramowa, odczytywanie uczuć Wypowiedzi o uczuciach 

Obrazuje uczucia „Jak się czujesz?" – zabawa dramowa, obrazowanie uczuć Pokazane uczucia 

Rozwija sprawność ruchową „Buty na budowę” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wycina i nakleja „Mój dom” – praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Tworzy mapę pojęciową „Dom” – rysowanie mapy myśli, wypowiedzi dzieci Mapa myśli 

Rozwija pojemność płuc „Kto pierwszy w domu?” – zabawa ruchowo-oddechowa Przedmuchane papierki 

Wypowiedzi o domach „Domy naszych przyjaciół” – oglądanie prezentacji, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi o domach 

Współdziała w zespole „Domki” – zabawa muzyczno-ruchowa, współprac a w grupie Udział w zabawie 

Określa cechy przedmiotów „Budowlańcy” – stosowanie pojęć ogólnych Określone cechy 

Rozwija szybkość ruchów „Domki” – zabawa muzyczno-ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Zna adres zamieszkania „Gdzie ja mieszkam?” – utrwalenie danych osobowych Znajomość adresu 

Wymienia sprzęty domowe „Dwie niegrzeczne myszy” – zabawa dydaktyczna z opowiadaniem B. Potter Zapamiętane pojęcia 

Recytuje rymowankę „Uśmiech Milutki” – utrwalenie rymowanki, zabawa wyciszająca Recytacja rymowanki 

Konstruuje własne zabawki Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne Własne konstrukcje 

Reaguje na sygnał „Lis i kury” – zabawa ruchowa z elementem reakcji na sygnał Udział w zabawie 

Śpiewa i współdziała w grupie „Uciekaj myszko” – zabawa integracyjna Udział w zabawie ruchowej 

Odczytuje sylaby „Loteryjka sylabowa” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Naśladuje ruchy zwierząt „Zwierzęta” – zabawa integracyjna Udział w zabawie naśladowczej 

Modli się do św. Józefa Wezwania do św. Józefa. Modlitwa litanijna Udział w modlitwie 

Wymienia sprzęty elektryczne „Sprzęty elektryczne” – burza mózgów Wymienione urządzenia 

Uzasadnia wypowiedź „Dom na prąd” – twórcze wypowiedzi słowne Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność ruchową „Awaria” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak działają sprzęty elektryczne „Elektryczne kalambury” – zabawa dydaktyczna z elementem dramy Odgadnięte hasła 

Nazywa sprzęty elektryczne „Sprzęty domowe” – zabawa muzyczno-ruchowa Prawidłowe podanie nazwy 

Odczytuje pełne godziny „Zegar elektroniczny i kukułka” – zabawa matematyczno-ruchowa Odczyt godzin 

Rozpoznaje dźwięk urządzeń „Urządzenia Elektryczne” – zagadki dźwiękowe Rozpoznane dźwięki 

Układa obrazek z części „Elektryczne puzzle” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie syntezy wzrokowej Ułożony obrazek 

Współpracuje w drużynie „Przesyłanie prądu” – zabawa ruchowa z podziałem na drużyny Udział w zabawie ruchowej 

Konstruuje lampkę „Lampka” – twórcza praca techniczna Skonstruowana lampka 

Rozwija sprawność fizyczną „Wiatraczki" – zabawa ruchowa z elementem obrotu Udział w zabawie ruchowej 



Wskazuje przekaźniki prądu Spacer po okolicy – odszukiwanie linii wysokiego napięcia Wnioski z obserwacji 

Interesuje się czytaniem Zabawy w kąciku czytelniczym - oglądanie książek, albumów Wypowiedzi o książkach 

Maluje napis „Nasza miejscowość” – malowanie napisu Namalowany napis 

Rozpoznaje głosy kolegów „Kto to powiedział?" – zabawa integracyjna Wskazana osoba 

Rozpoznaje monety „Domowe inwestycje” – zabawy matematyczne z monetami Prawidłowy wynik przeliczania 

Zna swoje dane osobowe „Moje miasteczko” – utrwalenie danych osobowych Znajomość danych osobowych 

Zna historię miejscowości „Dawno, dawno temu” – prezentacja multimedialna o historii miejscowości Wypowiedz o historii miejscowości 

Wymienia ulice w miejscowości „Jedzie pociąg” – zabawa muzyczno-ruchowa Znajomość ulic 

Wypowiada się o miejscowości „Reklama naszej miejscowości” – samodzielne wypowiedzi dzieci Wypowiedzi dzieci 

Opisuje swoją miejscowość „Jaka, jakie?” – ćwiczenia językowe Oddane cechy 

Tańczy do muzyki regionalnej „Nasza regionalna muzyka” – improwizacje taneczne do muzyki. Taniec do muzyki 

Wskazuje kierunki „Turysta pyta” – zabawa słowna, wskazywanie kierunków Wskazany kierunek 

Wykonuje makietę miejscowości „Makieta naszej miejscowości” – praca plastyczno-techniczna Wystawa makiety 

Rozpoznaje znaki drogowe „Jakie to znak?" – rozpoznawanie znaków drogowych oraz ich symboliki Wypowiedzi o znakach drogowych 

Wypowiada się o wolności Słuchanie fragmentu książki: „Credo” Bruno Ferrero Wypowiedzi dzieci 

Koloruje obrazki Zabawy stolikowe - kolorowanie obrazków Karty pracy 

Klasyfikuje materiał „Kącik regionalny” – klasyfikowanie materiału, tworzenie kącika Uporządkowany materiał 

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

Naśladuje głosy zwierząt „Miejscowe zwierzaki” – zabawa ruchowo-artykulacyjna Udział w zabawie artykulacyjnej 

Modli się piosenką Śpiew piosenki „Nasz Bóg jest wielki” Znajomość słów piosenki 

Wie jak nazywa się region „Nasz region” – zabawa dydaktyczna, synteza wzrokowa obrazków Wypowiedzi o regionie 

Wymienia zabytki regionu „Zabytki regionu” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o zabytkach 

Tańczy taniec regionalny „Taniec regionalny” – słuchanie muzyki, taniec Taniec do muzyki regionalnej 

Gra na instrumentach „Regionalne muzykowanie” – zabawa z instrumentami Udział w muzykowaniu 

Pisze cyfry „Ile zabytków?” – porównywanie wartości liczb, pisanie cyfr Karta pracy 

Zapamiętuje treść wiadomości „Plotki” – zabawa integracyjna Przekazana wiadomość 

Rysuje po śladzie „Regionalne dekalkowanie” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

 

Temat IV tygodnia maja: Łaciaty tydzień na wsi 

Poniedziałek – Zwierzęta i ich młode 



Wtorek – Co nam dają zwierzęta? 

Środa – Skąd się bierze chleb? 

Czwartek – Maszyny rolnicze 

Piątek – W zaczarowanym  ogrodzie 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Rozwija sprawność grafomotoryczną „Droga do kurnika” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

Klasyfikuje materiał „Wiejski zakątek” – klasyfikowanie materiału dydaktycznego Utworzony kącik 

Rozwija sprawność ruchową „Ptasie rozmówki” – zabawa ruchowa rozwijająca refleksję na sygnał Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o zwierzętach „Po podwórku” – zabawa słowna. Układanie zdań na temat zwierząt Wypowiedzi o zwierzętach 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne „Wiejskie podwórko” Udział w gimnastyce 

Wypowiada się o opowiadaniu Słuchanie fragmentu książki „Bóg jest Ojcem” Jezusa Bruno Ferrero Wypowiedzi o opowiadaniu 

Porównuje liczebność „Dzieci i ich mamy” – zabawa ruchowa, przeliczanie i porównywanie Wynik porównania 

Wymienia zwierzęta hodowlane „Na wiejskim podwórku” – słuchanie wiersza S. Kraszewskiego Wypowiedzi o wierszu 

Wymienia rodziny zwierząt „Rodzinne fotografie” – prezentacja multimedialna Podane nazwy zwierząt 

Rozwiązuje krzyżówkę „Kto to mówi?” – rozwiązywanie krzyżówki Hasło od krzyżówki 

Tańczy do muzyki regionalnej „Zasiali górale” – zabawa muzyczna ze śpiewem, taniec Taniec do muzyki 

Opowiada o chlebie „Pieczywo” – burza mózgów, wypowiedzi dzieci na temat chleba Wypowiedzi o chlebie 

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki: „Stoję dziś” Znajomość piosenki 

Dobiera porównania „Chleb jest jak…” – zabawa rozwijająca wyobraźnię Wypowiedzi o chlebie 

Wie jak upiec chleb „Pieczemy chleb” – przygotowanie do działania praktycznego Upieczony chleb 

Zna etapy produkcji mąki „Od ziarenka do bochenka” – prezentacja multimedialna, rozmowy Wypowiedzi dzieci 

Bawi się przy piosence „Mało nas do pieczenia chleba” – zabawa ruchowa ze śpiewem Udział w zabawie ze śpiewem 

Bada dotykiem ziarna „Skąd się bierze mąka?” – zabawa manualna Wnioski z doświadczenia 

Wypowiada się o produktach „Z czego składa się chleb?” – poznawanie wielosensoryczne produktów Wnioski z badania 

Wypowiada się o opowiadaniu „Żyto i chleb ” – słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego Wypowiedzi o opowiadaniu 

Kreśli wzory „Białe wyrazy” – zabawa manualna, dydaktyczna Taca z napisami 

Odwiedza piekarnię Spacer do pobliskiej piekarni. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo Wypowiedzi o piekarni 

Rozwija szybkość reakcji „Raz, dwa, trzy” – zabawa ruchowa wyrabiająca szybki refleks Udział w zabawie ruchowej 

Współdziała w zabawie „Parawan” – zabawa integracyjna Udział w zabawie 



Wypowiada się zdaniami „O której ilustracji mówię?” – ćwiczenie narracji, zabawa twórcza Wypowiedzi dzieci 

Rozwija narządy mowy „Język akrobata” – zabawa logopedyczna, ćwiczenie języka Udział w ćwiczeniu mowy 

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

Śpiewa piosenkę Śpiew piosenki: „Jestem mały jak palec” Znajomość słów piosenki 

Oznacza pogodę symbolami „Jaka dziś pogoda?” – rozmowy z dziećmi, zaznaczanie  pogody symbolami Oznaczony kalendarz pogody 

Odwiedza gospodarstwo „Z wizytą w gospodarstwie agroturystycznym” – wycieczka Udział w wycieczce 

Recytuje wiersz „Agroturysta” – słuchanie i nauka wiersza A. Szawurskiej. Rozmowa Recytacja wiersza 

Rozwija motorykę dłoni „Rolnik w polu” – masażyk wg. B. Gawrońskiej Udział w masażyku 

Rozwija sprawność ruchową „Konie wiozą buraki” – zabawa ruchowo-bieżna Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija precyzję ruchów „Turkot traktora” – zabawa ruchowa, zabawa matematyczna Wynik liczenia 

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

Nazywa maszyny rolnicze „Maszyny rolnicze” – prezentacja multimedialna, rozmowa Nazwane maszyny 

Układa pojazd z figur „Gospodarskie pojazdy” – zabawa manualna, ćwiczenie percepcji wzrokowej Nazwane pojazdy 

Rozwija sprawność ruchową „Nakręcone dzieci” – zabawa ruchowo-dramowa Udział w zabawie dramowej 

Rozwija sprawność fizyczną „Nasze zabawki” – zabawa z wykorzystaniem sprzętu terenowego  Udział w zabawie na sprzętach 

Posługuje się zaimkami miejsca „Talerz i łyżka” – zabawa manipulacyjna, określanie położenia przedmiotu Określone położenie 

Szereguje wg wzrostu „Od najmniejszego, do największego” – zabawa integracyjna Określona wysokość 

Rozwija sprawność ruchową „Ścieżka w ogrodzie” – zabawa ruchowa, rozwijanie koordynacji Udział w zabawie ruchowej 

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

Ma szacunek dla chleba „Litania chleba” – modlitwa Udział w modlitwie 

Rozwija motorykę dłoni „Bierki” – zabawa zręcznościowa Udział w zabawie 

Wie jak pracuje ogrodnik „Ogrodnik” – zagadka wprowadzająca do rozmowy o pracy ogrodnika Rozwiązana zagadka 

Opisuje czynności „Co ogrodnik robi w ogrodzie?” – opis postaci na podstawie ilustracji Wypowiedzi o pracy w ogrodzie 

Rozwija sprawność ruchową „Ziołowy misz-masz” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną Udział w zabawie ruchowej 

Naśladuje prace ogrodowe „Prace w ogrodzie” – zabawa ruchowo-dramowa Nazwane czynności 

Wie czym są zioła „Co to są zioła?” – rozmowa kierowana na temat ziół Wypowiedzi o ziołach 

Rozpoznaje zioła „Wierszyki o ziołach” – słuchanie wiersza W. Pujanek-Dziury Wypowiedzi o wierszu 

Klasyfikuje zioła „Gdzie potrzebne zioła?” – zabawa klasyfikacyjna z napisami Prawidłowe przyporządkowanie 

Wymienia narzędzia „Narzędzia ogrodnika” – zabawy słownikowe Wymienione narzędzia 

Przygotowuje lemoniadę „Lemoniada” – zabawa kulinarna, rozmowa na temat smaków Przygotowana lemoniada 

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



Nazywa gatunki ziół „Zielnik” – zabawa plastyczno-techniczna, podpisywanie ilustracji Utworzony zielnik 

 

Temat I tygodnia czerwca: Dzieci z różnych kontynentów 

Poniedziałek – Nasze prawa i obowiązki 

Wtorek – Poznaję europejskie budowle 

Środa – Bajki z różnych stron świata 

Czwartek – Domy z różnych stron świata 

Piątek – Dzieci z Fatimy 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Integruje się z grupą „Dobrze, że jesteś” – zabawa integracyjna Udział w integracji 

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

Rozpoznaje flagi państw „Międzynarodowy kącik” – klasyfikowanie materiału, tworzenie kącika Utworzony kącik 

Podejmuje dyżury „Dyżurni” – przydział czynności porządkowych, wdrażanie do samodzielności Podjęcie dyżuru 

Mówi wyraźnie „Zabawa z sylabami” – ćwiczenie emisyjne Wyraźna mowa 

Charakteryzuje swój wygląd Zabawy w kąciku teatralnym, przebieranie się w różne stroje Dobrany kostium 

Odgrywa role „Człowiek wrogiem czy przyjacielem” – zabawa dramowa Udział w dramie 

Opowiada o bajce „Bajka o lwie i myszy” – słuchanie bajki P. Walczaka, rozmowa Wypowiedzi o bajce 

Zna swoje obowiązki „Prawo, obowiązek” – rysowanie mapy myśli, wypowiedzi dzieci Mapa myśli 

Zna swoje prawa „Prawa dziecka” – słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego Wypowiedzi o wierszu 

Odczytuje napisy „Prawa dziecka” – odczytywanie ilustracji i napisów, rozmowa Wypowiedzi o prawach dziecka 

Wie jak pomnażać dobro „Rozgwiazdy” – słuchanie bajki B. Ferrero Wypowiedzi o bajce 

Tańczy do piosenki „Wszystkie dzieci nasze są” – zabawa taneczna do piosenki M. Jeżowskiej Taniec do piosenki 

Rozwija sprawność ruchową „Adwokaci” – zabawa ruchowa, utrwalenie praw Udział w zabawie ruchowej 

Wie kim był św. Józef Modlitwa litanijna do św. Józefa Udział w modlitwie 

Dodaje i odejmuje „Matematyczna loteria” – dodawanie i odejmowanie, wskazywanie liczb Wskazana liczba 

Rozwija sprawność manualną „Kto może mi pomóc?” – rozmowa, praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

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

Rozwija sprawność ruchową „Od drzewa do drzewa” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Współdziała w grupie „W szeregu ustaw się” – zabawa orientacyjno-porządkowa Uformowany szereg 



Wita się z innymi „Powitanka” – zabawa integracyjna Udział w integracji 

Zna reguły gry planszowej Gra w „Chińczyka”, warcaby, szachy Znajomość zasad gry 

Wypowiada się zdaniami „Gdybym był” – twórcze wypowiedzi słowne Wypowiedzi dzieci 

Odczytuje sylaby i wyrazy „Sylabowe pary” – zabawa ruchowa, czytanie sylab i wyrazów Odczytane wyrazy 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne „Po wąskiej dróżce” Udział w gimnastyce 

Wskazuje części ciała „Kto tu mieszka?” – zabawa ruchowa, wskazywanie części ciała Wskazana część ciała 

Wskazuje miejsca na mapie „Znane budowle” – zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji i mapy Wypowiedzi o budowli 

Nazywa elementy architektury „Wieża, most” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwiązuje zagadki „Zgadnij, co to za miejsce?” – rozwiązywanie zagadek wg. M. Szczygieł Rozwiązane zagadki 

Wypowiada się o budownictwie „Jak powstaje budowla, budynek?” – zabawa poznawcza, burza mózgu Wypowiedzi o budowie 

Odczytuje sylaby „Cegiełka ADŻ” – przygotowanie do nauki czytania Odczytane sylaby 

Kopiuje rysunek „Miejsca na świecie” – kalkowanie rysunków, kolorowanie Przekopiowany rysunek 

Skacze na skakance Ćwiczenia w sprawnym skakaniu na skakance Skoki na skakance 

Przestrzega reguł zabawy „Berek-palec” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Skacze na jednej nodze „Jedna nóżka” – zabawa ruchowa Skoki na jednej nodze 

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

Nazywa części ciała „Witamy się” – zabawa integracyjna, utrwalenie nazw części ciała Wskazane części ciała 

Rozwija precyzję drobnych ruchów „Koraliki” – zabawa manipulacyjna Nawleczone korale 

Obrazuje tekst ruchem „Letnia burza” – opowieść ruchowa Udział w zabawie 

Zna różne bajki „Powitanka” – zabawa słowna z tytułami bajek Znajomość tytułów 

Wypowiada się o bajce „Imbryk” – słuchanie bajki H. Andersena, rozmowa Wypowiedzi dzieci 

Wskazuje miejsca na mapie świata „Gdzie wymyślono bajkę?” – zabawa dydaktyczna z mapą Wskazanie na mapie 

Rozpoznaje literę B „B jak bajki” – zabawa ruchowa, rozwijanie dużej motoryki Udział w zabawie ruchowej 

Odwzorowuje ruchy „Hypsie-pysie” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 

Zna treść różnych bajek „Bajki” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie myślenia logicznego Wypowiedzi o bajkach 

Odgrywa role „Bajkowa postać” – zabawa dramowa Udział w dramie 

Maluje farbami „Postacie z bajki” – malowanie obrazka farbami Namalowany obrazek 

Rozwija sprawność ruchową „Kolory do pary” – zabawa orientacyjno-porządkowa Odnalezione pary 

Biega slalomem „Omijamy przeszkody” – zabawa bieżna Udział w slalomie 

Buduje drogi, nazywa samochody Zabawa w kąciku motoryzacyjnym, budowanie dróg, garaży Wybudowane drogi 

Tworzy zdrobnienia „Zdrobnienia” – zabawa słowna Prawidłowe zdrobnienia 



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

Wypowiada się o domu „Dom” – zagadka słowna, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi o własnym domu 

Dostrzega różnorodność „Czyj to dom?” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o domach 

Rozwija sprawność fizyczną „Czyj to dom?” – zabawa ruchowa wg M. Prus – Głaszczki Udział w zabawie ruchowej 

Rozróżnia surowce „Z czego zbudować dom” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o materiałach 

Rozwija szybkość reakcji „Mój dom” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje odgłosy „Odgłosy domu” – zagadki słuchowe Rozpoznane odgłosy 

Porównuje liczebność „Domy, domki, domeczki” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Wskazuje kierunki na kartce „Domy” – zabawa grafomotoryczna, rozwijanie orientacji na kartce papieru Karta pracy 

Zapamiętuje ciąg osób „Kto zmienił miejsce?” – zabawa, rozwijanie pamięci wzrokowej Wskazana osoba 

Rozwija zdolności manualne „Mój cień” – zabawa plastyczna Namalowane cienie 

Określa cechy osoby „Zgadnij o kim myślę?” – zabawa słowna Rozwiązana zagadka 

Wymienia nazwy kwiatów „Kwiaty” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Znajomość nazw kwiatów 

Wypowiada się o zawodach Zabawa w kąciku majsterkowicza, rozmowa na temat zawodów Wypowiedzi o zawodach 

Wypowiada się o Portugali „Widoki z Portugalii” – wskazanie na mapie, oglądanie pokazu slajdów Wskazanie na mapie 

Recytuje rymowankę „Portugalska wyliczanka” – zabawa ruchowa, nauka rymowanki Znajomość słów rymowanki 

Opowiada o cudzie w Fatimie „Matka Boża w Fatimie” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi dzieci 

Tańczy przy muzyce klasycznej „Ave Maria” – improwizacje taneczne do muzyki klasycznej Ekspresja taneczna 

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

Zna tajemnice różańca „Jaka to tajemnica?” – zabawa dramowa, układanie scenek Ułożona scenka 

Wykleja obrazek bibułą „Matka Boża z Fatimy” – rysowanie i wyklejanie prasowaną bibułą Wyklejony obrazek 

Wypowiada się o przyrodzie Spacer w pobliżu przedszkola. Obserwacja przyrody Wypowiedzi o przyrodzie 

Rozwija zwinność „Skok w przód, krok w tył” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność fizyczną „Dzieci w lesie” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

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

 


