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Temat II tygodnia czerwca: Dzika i gorąca Afryka 

Poniedziałek – Egzotyczne ptaki. CZ jak czapla 

Wtorek – Na safari 

Środa – Nad Nilem i na pustyni 

Czwartek – Zwierzęta morskie. SZ jak szum 

Piątek – Najmniejsze zwierzaki 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

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

Buduje dłuższe wypowiedzi „Kółeczko opowiadanek” – budowanie wypowiedzi słownych Wypowiedzi dzieci 

Tworzy kącik czasowy „Kącik afrykański” – zabawa klasyfikacyjna Kącik tematyczny 

Rozwija narządy artykulacyjne „Masażyk dźwiękonaśladowczy” – zabawa artykulacyjno-sensoryczna Udział w masażyku 



Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne – ćwiczenia z piłeczkami Udział w ćwiczeniach z piłkami 

Buduje stabilne konstrukcje Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, wznoszenie budowli z klocków Konstrukcje z klocków 

Wypowiada się na temat piór „Pióra” – zabawa badawcza Wypowiedzi o piórach 

Podtrzymuje piórko oddechem „Moje piórko” – zabawa ruchowa Unoszone piórko 

Naśladuje lot samolotem „Lecimy do Afryki” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Opowiada o ptakach w Afryce „Ptaki” – zajęcia dydaktyczne z pokazem slajdów Wypowiedzi o ptakach 

Wyklaskuje rytm „Rytmy Afryki” – zabawa rytmiczna Odtworzony rytm 

Rozwiązuje zagadki słowne „Jaki to ptak?” – rozwiązywanie zagadek Rozwiązane zagadki 

Rozpoznaje dwuznak CZ Monografia dwuznaku CZ na przykładzie wyrazu „czapla” Odczytana litera 

Maluje farbami „Afrykańskie ptaki” – malowanie farbami i markerem Wystawa prac 

Określa odległość przysłówkami „Biwak” – określanie odległości, stopniowanie przysłówków Określenie położenia 

Rozpoznaje odgłosy ptaków Wyjście na spacer po okolicy, słuchanie śpiewu ptaków Rozpoznane odgłosy 

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

Wypowiada się o bajce „Bajka o strusiu” – słuchanie opowiadania A. Giełczyńskiej-Jonik Wypowiedzi o strusiu 

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

Układa rymy do zdań „Rymowanki” – zabawa słownikowa Ułożony rytm 

Podskakuje wysoko „Skok przez sznurek” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne – ćwiczenia z kijkami Udział w gimnastyce 

Opowiada o Aniele Stróżu „Anioł Stróż” Bruno Ferrero – słuchanie fragmentu Wypowiedzi o Aniele Stróżu 

Wie czym jest safari „Jedziemy na safari” – zabawa dydaktyczna Udział w zabawie 

Naśladuje ruchy zwierząt „Na safari” – zabawa ruchowo-naśladowcza Pokazane ruchy 

Wypowiada się o opowiadaniu „Dlaczego małpy nie budują” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się o małpach „Małpy” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o małpach 

Muzykuje na instrumentach „Małpie skoki” – zabawa ruchowa z instrumentami wg C. Orffa Udział w muzykowaniu 

Łączy sylaby w wyraz „Gatunki małp” – układanie wyrazów z sylab Ułożone wyrazy 

Dodaje i odejmuje „Bananowe zagadki” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Naśladuje ruchem zwierzęta „Afrykańskie zwierzaki” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w zabawie ruchowej 

Szybko porusza się, reaguje na sygnał „Berek w dżungli” – zabawa bieżna Udział w zabawie bieżnej 

Dziękuje Bogu za piękno przyrody „Spacer” – wdrażanie do szanowania przyrody, dziękowania Bogu Wypowiedzi o przyrodzie 

Wspina się na sprzęcie „Małpie harce” – zabawa ruchowa z elementem wspinania Udział w zabawie wspinaczkowej 

Rozwija zdolności manualne „Zwierzęta z talerzyka” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 



Śpiewa piosenkę „Podajmy sobie ręce” – zabawa integrująca do piosenki D. Gellner Śpiew piosenki 

Wyszukuje jednakowe litery „Znajdź literkę” –zabawa ruchowa Znaleziona litera 

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

Kreśli znaki na piasku „Zapisane na piasku” – ćwiczenia grafomotoryczne na z piaskiem Tace ze wzorami na pisaku 

Wypowiada się o krokodylach „Gatunki krokodyli” – zajęcia dydaktyczne z ilustracjami Wypowiedzi o krokodylu 

Ćwiczy z woreczkami Ćwiczenia poranne – ćwiczenia z woreczkami Udział w gimnastyce 

Modli się do św. Józefa „Modlitwa do św. Józefa” Ewa Stadtmüller Udział w modlitwie 

Śpiewa piosenkę „Święty Józefie prowadź mnie” P. Pałka – śpiew piosenki Znajomość słów piosenki 

Wie jak zachować się w autobusie „Afrykański autobus” – opowieść ruchowa, wdrażanie do bezpieczeństwa Zachowanie podczas zabawy 

Nazywa kontynenty „Afryka” – zajęcia dydaktyczne, nazywanie kontynentów Nazwane kontynenty 

Wypowiada się o rzece Nil „Piękna rzeka Nil” – prezentacja multimedialna, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi o Nilu 

Podaje posiłek „Kucharz i kelner” – przygotowanie i podawanie posiłków Przygotowany posiłek 

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

Wypowiada się o wierszu „Krokodyle łzy” – wysłuchanie wiersza A. Giełczyńskiej-Jonik Wypowiedzi o wierszu 

Wypowiada się o pustyni „Pustynia” – zajęcia dydaktyczne Wypowiedzi o pustyni 

Rozwija sprawność fizyczną „Róża jerychońska” – zabawa ruchowa Reakcja na kroplę wody 

Odwzorowuje symbole „Pustynne wzory” – zabawa matematyczna Odwzorowany symbol 

Lepi z plasteliny, wykleja „Krokodyl” – przestrzenna praca plastyczno-techniczna Praca przestrzenna 

Wypowiada się o wierszu „Opowiadania” B. Siedlarz – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Rozpoznaje znaki drogowe Spacer – utrwalenie informacji o znakach drogowych Wypowiedzi o znakach drogowych 

Celnie rzuca „Celuj do obręczy” – zabawa z elementem rzutu Udział w zabawie ruchowej 

Śpiewa piosenkę „Mam chusteczkę haftowaną” – zabawa integracyjna do znanej piosenki Udział w zabawie ze śpiewem 

Układa zagadki „Zadam ci zagadkę” – układanie zagadek, rozwiązywanie Ułożone zagadki 

Wskazuje oceany na mapie „Morze czy ocean” – zabawa dydaktyczna z mapą Wskazane miejsca na mapie 

Rozpoznaje znaki interpunkcyjne „Tajemnicze kropeczki” – zabawa dydaktyczna ze znakami interpunkcyjnymi Intonacja w zdaniach 

Recytuje modulując głosem „Wyliczanki” – recytacja z różnym natężeniem i tonem głosu Modulacja głosu 

Współdziała w zabawie „Morska podróż” – zabawy z chustą animacyjną Udział w zabawie z chustą 

Wymienia zwierzęta morskie „Mieszkańcy mórz” – zajęcia dydaktyczne z pokazem slajdów Wypowiedzi o zwierzętach  

Muzykuje na instrumentach „Morski wiatr” – zabawa ruchowa z instrumentami wg. C. Orffa Udział w muzykowaniu 

Grupuje zwierzęta na gromady „Ssaki czy ryby?” – zabawa dydaktyczna Podzielone obrazki 

Rozwija refleks „Głodny rekin” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 



Rozpoznaje dwuznak SZ Monografia dwuznaku SZ na przykładzie wyrazów „szum”, „sztorm” Odczytany dwuznak SZ 

Manipuluje ruchem chusty „Sztorm na morzu” – zabawa ruchowa w zespołach Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija twórczość plastyczną „U brzegów Afryki” – twórcza zabawa plastyczna Wystawa prac 

Współdziała w zespole Zabawy na świeżym powietrzu, zawody sportowe Udział w zawodach 

Podejmuje role w zabawie Zabawy w kąciku kuchennym oraz w majsterkowiczu Udział w zabawie w role 

Dostrzega dobro w innych „Pajęczyna przyjaźni” – zabawa integracyjna Utworzona pajęczyna 

Kategoryzuje wyrazy „Ile na minutę?” – indywidualna zabawa słowa Wymyślone wyrazy 

Wycina i składa papier „Wycinanka-składanka” – indywidualne ćwiczenia manualne Wycięte i złożone elementy 

Rozpoznaje liczby dwucyfrowe „Jaka to liczba” – zagadki matematyczne Odczytana liczba 

Śpiewa i tańczy „Jawor, jawor” – zabawa ruchowo-muzyczna do znanej piosenki Znajomość słów piosenki 

Składa obrazek z części „Afrykańskie owady” – zabawa dydaktyczna, składanie obrazków z części Złożony obrazek 

Wymienia afrykańskie owady „Mali mieszkańcy Afryki” – zajęcia dydaktyczne z pokazem slajdów Wypowiedzi o owadach 

Utrzymuje równowagę „Pajęczyna” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Zwinnie skacze „Skaczący pająk” – zabawa z elementem skoku Udział w zabawie ze skokami 

Zapisuje liczby „Ile tam termitów” – ćwiczenia grafomotoryczne z cyframi Karta pracy 

Ilustruje muzykę ruchem „Mucha tse-tse” – zabawa ruchowa przy muzyce Korsakowa Udział w ekspresji ruchowej 

Rozwija twórczość plastyczną „Skorpion” – praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Rozumie zwrot „o ile więcej, mniej” „Mrowisko” – zabawa matematyczna z pojęciem „o ile więcej” Prawidłowy wynik 

 

Temat III tygodnia czerwca: Lato bawi się w berka 

Poniedziałek – Budowle z piasku 

Wtorek – Światło i cienie. Dwuznaki: DZ, DŹ, DŻ 

Środa – Wodna zabawa bąbelkowa 

Czwartek – Malowane i roztańczone lato 

Piątek – Mali harcerze 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Ilustruje piosenkę ruchem „Promyk Słońca” – zabawa integracyjna wg KLANZA Integracja grupy 

Zna cechy lata „Rusz głową” – zagadka słowna o lecie Rozwiązana zagadka 

Rozpoznaje przedmioty dotykiem „Skarb lata” – zabawa sensoryczna, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi o doświadczeniach 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne wg metody W. Sherborne Udział w gimnastyce 



Obrazuje tekst ruchem „Powitanie z latem” – opowieść ruchowa Udział w opowieści ruchowej 

Wypowiada się o budowlach „Najwspanialsze budowle” – prezentacja multimedialna, rozmowy Wypowiedzi o budowlach 

Wypowiada się o piasku „Do czego wykorzystujemy piasek?” – tworzenie mapy myśli Mapa myśli 

Współdziała w zabawie „Burza piaskowa” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną Udział w zabawie ruchowej 

Obrazuje figury ruchem „Piaskowe rzeźby” – zabawa z chustą animacyjną Ustawione figury 

Wypowiada się na temat doświadczeń „Piasek jest…” – zabawa z piaskiem, budowanie wypowiedzi Wypowiedzi o piasku 

Bawi się muszelkami, kamykami „Morskie skarby” – zabawa badawcza z materiałem naturalnym Udział w zabawie z muszelkami 

Wyciąga wnioski „Połączymy piasek z wodą” – zabawa eksperymentalna Wnioski z eksperymentów 

Trenuje skoki „Skok w dal” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Tworzy obraz z piasku „Piaskowe obrazy” – praca plastyczna Wystawa prac 

Konstruuje fortecę „Najwspanialsza forteca” – zabawa konstrukcyjno-manipulacyjna Konstrukcje z klocków 

Rozwija sprawność fizyczną „Berek kucany” – zabawa ruchowa na placu przedszkolnym Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak zdrowo się odżywiać Zabawy w kąciku lekarskim i kuchennym Udział w zabawie w role 

Zna cechy figur „Jaka to figura?” – zabawa dydaktyczna Wskazana figura 

Zapamiętuje układ klocków „Którego klocka brakuje?” – zabawa spostrzegawcza Wskazany klocek 

Wypowiada się o piosence „Lato na dywanie”- słuchanie piosenki „Fasolki”. Rozmowa Wypowiedzi o piosence 

Rozwija zasób słów „Kiedy mocno świeci słońce…” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Reaguje na sygnał „Ze słońcem w chowanego” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak tworzyć cień „Zabawy z cieniem” – prezentacja multimedialna Udział w zabawach z cieniem 

Wypowiada się o wierszu „Teatrzyk cieni” – słuchanie wiersza, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Buduje twórcze wypowiedzi „Co widzisz?” – zabawa rozwijająca wyobraźnię Twórcze wypowiedzi 

Bawi się w teatrze cieni „Teatr cieni” – zabawa teatralna Udział w zabawie teatralnej 

Rozwija sprawność fizyczną „Berek do cienia” – zabawa bieżna Udział w zabawie ruchowej 

Konstruuje zegar słoneczny „Cień odmierza nam czas” – zabawa techniczno-konstrukcyjna Zegar słoneczny 

Rozpoznaje dwuznaki Monografia dwuznaku DZ, DŹ, DŻ Wskazane dwuznaki 

Rozwija twórczość plastyczną „Sylwetki” – praca plastyczna Wystawa prac 

Wiąże buty Ćwiczenia samoobsługowe: wiązanie butów Zawiązane samodzielnie buty 

Porównuje długość „Kto ma najdłuższy cień” – zabawa dydaktyczna Wynik porównania 

Wyciąga wnioski  Jak powstaje cień? – zabawy badawcze i eksperymenty Wniosek z eksperymentu 

Tańczy przy muzyce „Ja i mój cień” – zabawa ruchowa przy muzyce. Udział w zabawie ruchowej 

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



Współdziała z grupą „Okręt” – zabawa ruchowo-integracyjna Udział w zabawie ruchowej 

Miesza ciecze „Kolorowe woreczki” – zabawy badawcze, mieszanie cieczy Wynik badania 

Rozwija motorykę dłoni „Gimnastyka paluszkowa” – doskonalenie sprawności palców Udział w ćwiczeniu 

Wypowiada się o opowiadaniu „W bąbelkowej krainie” – słuchanie opowiadania J. Wawak, rozmowa Udział w rozmowie 

Modli się do św. Józefa „Wezwania do św. Józefa” – modlitwa litanijna Udział w modlitwie 

Rozwija narządy mowy „Wyścigi papierowych łódek” – ćwiczenia oddechowe Dobicie łódki do celu 

Wie jak wykonać płyn do baniek „Uwalniamy Bąblasy” – wspólne przygotowanie baniek mydlanych Bańki mydlane 

Wypowiada się o wodzie „Co ty wiesz o wodzie?” – budowanie twórczych wypowiedzi Wypowiedzi dzieci 

Współdziała w zabawie „Kałuże, rzeka, jezioro” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Określa stany wody „Stany wody” – rozmowy o właściwościach wody Wypowiedzi o wodzie 

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

Rozwija zdolności manualne „Wodne stworki” – zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię Wystawa prac 

Wymienia gatunki roślin Spacer: wypowiedzi dzieci na temat letniej roślinności Wypowiedzi o roślinach 

Porównuje długość „Bąbelkowe węże”- zabawy oddechowe, porównywanie długości Wynik porównania miary 

Rozwija sprawność fizyczną „Wodna przeprowadzka” – zabawa ruchowa z elementami biegu Udział w zabawie ruchowej 

Szybko reaguje ruchem „Bańkę łap” – zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową Szybkość złapania bańki 

Maluje palcami Oglądanie ilustracji ptaków. Malowanie palcami po folii Malowidło na folii 

Przelicza elementy „Kodowanie na dywanie” – zabawa dydaktyczna Prawidłowe rozkodowanie 

Nazywa uczucia „Co czujesz, gdy…” – nazywanie i rozpoznawanie uczuć Nazwane uczucia 

Obrysowuje i wycina „Paszport do Krainy Ptaków” – obrysowanie, wycinanie Wycięty szablon 

Rozpoznaje figury geometryczne „Odprawa paszportowa” – zabawa ruchowa z figurami geometrycznymi Rozpoznane figury 

Nazywa gatunki ptaków „Ptaki w Polce” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o ptakach 

Wyciąga wnioski z badania „Ale jajo” – zabawa tropiąco-badawcza Wnioski z zabawy 

Śpiewa i tańczy „Kukułka” – zabawa tradycyjna ze śpiewem i tańcem Udział w tańcu 

Odczytuje zapis graficzy „Stukanie dzięcioła” – wystukiwanie rytmu z zapisu graficznego Wystukany rytm 

Gra na instrumentach „Letnia orkiestra” – gra na instrumentach perkusyjnych do piosenki Udział w muzykowaniu 

Maluje pastelami „W krainie ptaków” – malowanie pastelami Wystawa prac 

Wypowiada się na temat lasu Spacer do lasu – bezpośrednia obserwacja przyrody Wypowiedzi o lesie 

Rozwija sprawność fizyczną „Piłka parzy” – zabawa ruchowa rozwijająca zwinność Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o wierszu „Czy z wiercipięty może być święty?” B. Kołodziej – słuchanie wiersza Wypowiedzi o wierszu 

Tańczy i śpiewa „Tańczymy labada” – zabawa ruchowa ze śpiewem Udział w tańcu 



Rozwija myślenie logiczne „Co spakować na harcerski obóz?” – burza mózgów Wypowiedzi logiczne 

Pamięta ciąg słów „Pakujemy plecak” – zabawa słowna, zapamiętywanie ciągu słów Zapamiętany ciąg słów 

Wie co to ruch zuchów „Kim jest zuch?” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o zuchach 

Śpiewa piosenkę „Idzie zuch” – nauka piosenki, zabawa ruchowa Znajomość piosenki 

Celnie rzuca „Złap woreczek” – zabawa rzutna z woreczkami Celne rzuty 

Przelicza i liczy „Sprawność Grosik” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Koloruje symbol „Znaczek zucha” – kolorowanie, wyjaśnienie znaczenia symbolu Pokolorowany symbol 

Nazywa owady „Jak żyją owady” – zabawa tropiąca na placu przedszkolnym Odnalezione owady 

Odpowiada na pytania o lesie „Sprawność Przyjaciel Zwierząt” – quiz wiedzy o lesie Prawidłowe odpowiedzi 

 

Temat IV tygodnia czerwca: Zakwitły akacje – będą wakacje 

Poniedziałek – Wakacyjne marzenia 

Wtorek – Sercem kocham Jezusa 

Środa – Co spakować do plecaka? 

Czwartek – Jestem bezpieczny na wyjeździe 

Piątek – Przedszkole żegnamy, na szkołę czekamy 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Rozwija koordynację ruchową „Jak to miło” – zabawa ruchowa przy piosence Taniec przy piosence 

Rozwija sprawność fizyczną „Muchy i rosiczki” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozróżnia figury geometryczne „Taniec figur” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Powtarza ciąg dźwięków „Wakacyjne echo” – zabawa umuzykalniająca Odtworzone dźwięki 

Odczytuje wyrazy „Wakacyjna podróż” – rozwiązywanie krzyżówki obrazkowej Rozwiązana krzyżówka 

Rozpoznaje odgłosy „Pierwsza wycieczka” – zagadka słuchowa Rozpoznane odgłosy 

Naśladuje odgłosy „Tajemniczy zamek” – zagadki słuchowe i ćwiczenia ortofoniczne Przekazane odgłosy 

Rozwija sprawność ruchową „Wakacyjny czas” – ćwiczenia z plastikowymi obręczami Udział w zabawie ruchowej 

Powtarza melodię „Co przyniosło lato?” – zabawa muzyczna wg. Orffa Powtórzenie melodii 

Wypowiada się o wierszu „Na wakacje ruszać czas” – słuchanie wiersza, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Wskazuje miejsca na mapie „Bogactwo naszej Ojczyzny” – praca z mapą Polski Wskazane miejsce na mapie 

Słucha dźwięków „Szum morza” – zabawa relaksacyjna, rozwijanie wyobraźni Udział w relaksacji 

Rozwija sprawność fizyczną „Nam się dzisiaj marzy, żeby być na plaży” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 



Odczytuje wyrazy „Czytam doskonale: lato, mewa, fale” – czytanie wyrazów Odczytane wyrazy 

Rozwiązuje rebusy „Rodzinka Mądrych Główek” – rozwiązywanie rebusów Rozwiązane rebusy 

Porusza się po linii „Nóżka za nóżką kroczę leśną dróżką” – zabawa ruchowa Utrzymanie równowagi 

Wie jak zachować się w lesie „Dzieci w lesie" – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność fizyczną „Drzewa na wietrze” – ćwiczenie mięśni ramion Udział w ćwiczeniach 

Odczytuje odgłosy lasu „Polskie lasy” – ćwiczenia artykulacyjne Udział w ćwiczeniu mowy 

Rytmizuje tekst „Rybek wiele na niedzielę” – zabawa ruchowo-słuchowa Prawidłowa rytmizacja 

Wie jak działa magnes „Łowimy ryby” – zabawa badawcza z użyciem magnesu Wnioski z zabawy 

Rozwija sprawność fizyczną „Wiosłujemy” – ćwiczenia mięśni ramion Udział w zabawie ruchowej 

Współdziała z grupą „Na jeziorze” – zabawy z chustą animacyjną Udział w zabawie z grupą 

Wypowiada się o Mazurach „Znam Mazury, a Ty?” – rozwiązywanie zagadek o regionie pojezierzy Rozwiązane zagadki 

Śpiewa piosenkę ludową „W murowanej piwnicy” – śpiewanie piosenki ludowej Znajomość słów piosenki 

Rozwija narządy mowy „Oddychamy czystym powietrzem” – ćwiczenie oddechowe Udział w ćwiczeniach 

Rozpoznaje znaki interpunkcyjne „Tajemnicze znaki” – zabawa dydaktyczna ze znakami interpunkcyjnymi Prawidłowa intonacja zdań 

Układa obrazek z części „Warszawska Syrenka” – układanie obrazka z części Ułożony obrazek 

Wypowiada się o Warszawie „Miejsca w Warszawie” – pokaz slajdów, rozmowa Wypowiedzi o Warszawie 

Dzieli zdanie na wyrazy „Opowiem o Warszawie” – analiza wyrazowa zdań Podzielone zdania 

Czyta wyrazy „Zabawa w czytanie” – ćwiczenia grafomotoryczne, czytanie wyrazów Odczytane wyrazy 

Pokonuje tor przeszkód „Wakacyjne wyprawy” – tor przeszkód Pokonany tor przeszkód 

Śpiewa piosenkę „Misie dwa” – zabawa integracyjno-ruchowa do piosenki Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje przedmiot dotykiem „Worek pełen niespodzianek” – zagadki dotykowe, czytanie wyrazów Odczytane wyrazy 

Rozwija narządy mowy „Zwinne języczki” – zabawa logopedyczna wg wiersza E. Skorek Udział w ćwiczeniu języka 

Rozpoznaje znaki drogowe „Autokar i znaki drogowe” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Biega slalomem „Wyścig kajaków” – bieg slalomem Udział w zabawie ruchowej 

Odczytuje symbole „Symbole przypominajki” – zabawa dydaktyczna Odczytane symbole 

Reaguje ruchem na sygnał „Dzwoneczek” – zabawa ruchowa z krzesełkami Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija zdolności manualne „Serce Boże” – grupowa praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Wymienia kontynenty „Drużyny olimpijskie” – zabawa orientacyjno-porządkowa Znajomość kontynentów 

Wie kim jest św. Małgorzata „Małgorzata Alacoque” – słuchanie opowiadania ks. J. Twardowskiego Wypowiedzi o opowiadaniu 

Celnie rzuca „Rzut dyskiem” – ćwiczenie rzutne Daleki rzut 

Rozpoznaje bryły geometryczne „Bryły geometryczne” – zabawa ruchowo-matematyczna Nazwane bryły 



Ćwiczy podskoki „Trójskoki” – zabawa ruchowa z elementem skoku Udział w zabawie ruchowej 

Solidaryzuje się z grupą „Sztafeta” – zabawa bieżna Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność ruchową „Bieg z przeszkodami” – zabawa ruchowa z elementem czołgania Udział w zabawie z czołganiem 

Wie, że gry elektroniczne uzależniają „Zamiast grać na telefonie” – twórcze zabawy słowne Wypowiedzi dzieci 

Śpiewa piosenkę „Chwyćmy się za ręce” – zabawa ruchowa do piosenki M. Brody-Bajak Udział w tańcu 

Zna zasady grzecznościowe „Podróż autobusem” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Układa obrazek „Kto gdzie się wybrał?” – układanie obrazka, rozpoznawanie krajobrazu Ułożony obrazek 

Nazywa środki lokomocji „Czym jechać na wakacje?” – zagadki słuchowe, zabawa ruchowa Rozpoznane odgłosy 

Rysuje mapę myśli „Co przyda się na wakacjach?” – rysowanie mapy myśli Mapa myśli 

Układa zadania tekstowe „Porządki w plecaku” – układanie zadań arytmetycznych Ułożone zadanie matematyczne 

Rozwija sprawność fizyczną „Góry, morze, las, łąka!” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 

Zna liczebniki porządkowe „Pakujemy plecaki” – zabawa ruchowa z liczebnikami porządkowymi Prawidłowe użycie liczebników 

Rozwiązuje zadania z luką „W plecaku” – rozwiązywanie i zapisywanie zadań arytmetycznych z luką Zapis działań matematycznych 

Utrzymuje równowagę „Na szlaku” – zabawa ruchowa rozwijająca równowagę Utrzymanie równowagi 

Współdziała w zespole „Kto ma więcej?” – zabawa ruchowa, rozwijanie koordynacji i współpracy Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność manualną „Lornetka na wakacyjne wyprawy” – praca plastyczna przestrzenna Wystawa prac 

Wypowiada się o kamieniach „Kamienista wyprawa” – zabawy badawcze z kamieniami Wnioski z zabawy 

Rozwija sprawność fizyczną „Na statku” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Współdziała z grupą Zabawy integracyjne z chustą animacyjną Współdziałanie z grupą 

Odczytuje etykiety „Kto jest” – zabawa ruchowa, odczytywanie etykiet z imionami Odczytane imiona 

Wie jak spędzać wolny czas „Gdybym tylko oglądał bajki” – twórcze wypowiedzi słowne Wypowiedzi dzieci 

Wie jak chronić się przed psem „Uwaga! Groźny pies!” – przyjmowanie bezpiecznej pozycji Pozycja obronna 

Układa historyjkę obrazkową „Co się zdarzyło na plaży?” – zabawa dydaktyczna z historyjką obrazkową Ułożona historyjka 

Zna zasady bezpieczeństwa „Wypadkom zapobiegaj” – zabawa dydaktyczna z obrazkami Wypowiedzi o obrazkach 

Zna zasady I pomocy „Mali ratownicy” – zabawa ruchowa połączona z nauką zasad Stosowane zasady pomocy 

Odczytuje symbole „Pomocne znaki” – zabawa dydaktyczna z odczytywaniem symboli Odczytane symbole 

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

Odgrywa role „Bezpiecznie na wakacjach” – zabawa z elementami pantomimy Udział w pantomimie 

Odczytuje znaczenie kolorów „Biała i czerwona flaga” – zabawa utrwalająca znaczenie kolorów flag Odczytana wiadomość 

Potrafi wezwać pomoc „Wzywamy pomoc” – scenki z wykorzystaniem elementów dramy Udział w dramie 

Maluje stopami „Na plaży” – malowanie za pomocą stóp Rysunek namalowany stopami 



Reaguje na rytm „Letnie tamburyno” – ćwiczenia rytmiczne na świeżym powietrzu Odtworzony rytm 

Bawi się z piłką „Wędrująca piłka” – zabawa ruchowa z piłką Udział w zabawie ruchowej 

Buduje drogi i budynki Zabawy na torach samochodowych, budowanie dróg, budynków Wybudowana trakcja drogowa 

Zna państwa UE „Unia Europejska i jej kraje” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o krajach UE 

Rozpoznaje litery „Litera do pary” – zabawa dydaktyczna Dobrane litery 

Modli się piosenką „Jezus jest tu” – śpiew piosenki Znajomość piosenki 

Mówi o uczuciach „Uśmiechy i dobre słowa” – zabawa integracyjna, mówienie o uczuciach Wypowiedzi o uczuciach 

Buduje oprawne wypowiedzi „Bardzo lubiłam” – zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Śpiewa na forum grupy „Przedszkolne piosenki” – występy wokalne dzieci na forum grupy Udział w występach 

Tańczy przy piosence „Nim pożegnamy” – śpiew i taniec przy piosence U. Kozłowskiej Taniec przy piosence 

Rozwija zdolności manualne „Pamiątki z przedszkola” – wykonanie pamiątkowych rysunków Pamiątkowe rysunki 

Posługuje się pacynką „Zabawy z Aniołem Stróżem” – zabawa słowna z pacynką Udział w zabawie z pacynką 

Wskazuje części ciała „Pokaż mi” – doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała Prawidłowe wskazanie 

Przelicza wyrazy w zdaniu „Ile wyrazów słyszysz?” – wyodrębnianie wyrazów w zdaniu Wynik przeliczania 

Wskazuje stronę lewą i prawą „Kto z lewej, kto z prawej?” – zabawa ruchowa, doskonalenie orientacji Prawidłowa odpowiedź 

Kontynuuje rytmy „Co dalej?” – ćwiczenia grafomotoryczne, kontynuowanie rytmów Karty pracy 

Rozwiązuje grę sudoku „Szkolne sudoku” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie Uzupełniona plansza 

Używa zwrotów grzecznościowych „Dziękuję i przepraszam” – zabawa z wykorzystaniem kłębka włóczki Udział w zabawie 

Skacze na skakance „Skoczki” – zabawy ze skakanką Skoki na skakance 

Rozwija sprawność fizyczną „Żaby do stawu” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawnośc fizyczną „Zaprzęgi” – ćwiczenia bieżne Udział w zabawie ruchowej 

 

Temat I tygodnia lipca: Podwodny świat 

Poniedziałek – W królestwie rafy koralowej 

Wtorek – Morskie plotki 

Środa – W głębinach mórz i oceanów 

Czwartek – Morskie przygody 

Piątek – Muzyka z głębin oceanu 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Odtwarza rytmy „Muszelkowa muzyka” – zabawa rytmiczna Odtworzony rytm 



Rozwija sprawność ruchową „Rybki i sieć” – zabawa bieżna Udział w zabawie ruchowej 

Buduje dłuższe wypowiedzi „Kółeczko opowiadanek” – budowanie dłuższych wypowiedzi Wypowiedzi dzieci 

Gra na instrumentach „Taniec fal” – układ taneczny, gra na instrumentach wg C. Orffa Udział w muzykowaniu 

Rozwija sprawność gimnastyczną Ćwiczenia poranne „Rafa koralowa” Udział w gimnastyce 

Wie czym jest rafa koralowa „Nurkowanie w rafie koralowej” – zabawa ruchowa Wypowiedzi o rafie 

Wymienia zwierzęta ciepłych mórz „W głębinach” – rozmowa inspirowana opowiadaniem E. Stadtmüller Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się o zwierzętach „Stworzenia z rafy” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem fotografii Wypowiedzi o fotografiach 

Dobiera podpisy do obrazków „Na rafie koralowej” – dobieranka słowno-obrazkowa Dobrane obrazki 

Wypowiada się o fotografiach „Rafa koralowa” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi dzieci 

Buduje opowiadanie „Podwodna bajka” – zabawa twórcza, tworzenie opowiadania Wymyślone opowiadanie 

Przestrzega reguł zabawy „Uwaga, jeżowiec” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Porusza się zwinnie „Berek-ośmiornica” – zabawa bieżna Udział w biegu 

Dorysowuje elementy „Podwodny obrazek” – ćwiczenie percepcji wzrokowej Karta pracy 

Wypowiada się o niebie Spacer – obserwacja nieba Wypowiedzi na temat chmur 

Rozwija sprawność fizyczną „Nosiwoda” – zawody sportowe Udział w zawodach 

Układa liczby wg wartości „Porównujemy ilość rybek” – układanie liczb od najmniejszej  Prawidłowe ułożenie 

Wypowiada się o opowiadaniu „Wakacyjna lekcja religii” ks. J. Twardowski – słuchanie opowiadania Wypowiedzi dzieci 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy w kąciku majsterkowicza i kąciku konstrukcyjnym Wzniesione konstrukcje 

Współdziała z grupą „Kolorowe rybki” – zabawa bieżna z chustą animacyjną Udział w zabawie z chustą 

Współdziała z grupą „Ławica i rekin” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna z chustą Prawidłowa reakcja na sygnał 

Reaguje ruchem na sygnał „Kryjówki w rafie” – zabawa orientacyjno-porządkowa z chustą Udział w zabawie ruchowej 

Wykonuje ćwiczenia buzi „Zamień buzię w…” – zabawa logopedyczna Udział w ćwiczeniu mowy 

Wypowiada się o wierszu „Piosenka do Anioła Stróża” B. Sobolewska – słuchanie wiersza Wypowiedzi o Aniele Stróżu 

Podejmuje zabawy teatralne Zabawy samodzielne w kąciku teatralnym Udział w zabawach teatralnych 

Formułuje pytania „Pytanie i odpowiedź” – zabawa dydaktyczna Zadane pytania 

Śpiewa piosenkę „Morskie plotki” – zapoznanie z piosenką U. Kozłowskiej Śpiew piosenki 

Porusza się przy muzyce „Morscy przyrodnicy” – zabawa ruchowa przy muzyce Udział w zabawie ruchowej 

Rozwiązuje zadania matematyczne „Podwodna matematyka” – mini quiz matematyczny Rozwiązane zadania 

Nadsłuchuje odgłosów „Śpiący pirat” – zabawa ruchowo – słuchowa Udział w zabawie ruchowej 

Odczytuje sylaby „Spotkanie rybek” – zabawa ruchowo-słuchowa z sylabami Odczytane sylaby 

Tworzy własną gazetkę „Gazetka grupowa niskonakładowa” – twórcze ćwiczenia graficzne Gazetka grupowa 



Jest samodzielne w samoobsłudze Ćwiczenia samoobsługowe w piaskownicy – trzepanie odzieży z piasku Samodzielność samoobsługi 

Rozpoznaje znaki drogowe „Moja karta rowerowa” – zabawa orientacyjno-porządkowa Rozpoznane znaki drogowe 

Ubiera lalki Zabawy samodzielne w kąciku lalek. Zakładanie odzieży Ubrane lale 

Współdziała w zabawie „Rybki w sieci” – zabawa integracyjna z chustą animacyjną Udział w zabawie 

Zapisuje cyfry „Słyszę i zapisuję” – ćwiczenia grafomotoryczna w sieci kwadratowej Karty pracy 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne „Rafa koralowa” Udział w ćwiczeniach 

Wskazuje źródło dźwięku „Gdzie jest rybka” – zabawa integracyjna rozwijająca percepcję słuchową Udział w zabawie słuchowej 

Nazywa akweny wodne „Morza i oceany” – praca z globusem, nazywanie oceanów i mórz Wskazane miejsca na globusie 

Wypowiada się o wierszu „Podwodny bal” – rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmüller Wypowiedzi dzieci o wierszu 

Klasyfikuje elementy „Tylko ryby” – zabawa ruchowa z elementem klasyfikowania Prawidłowe zaklasyfikowanie 

Opisuje wygląd zwierzęcia „Podwodna rewia mody” – zabawa słowna Wypowiedzi dzieci 

Ćwiczy równowagę „Kraby i muszle” – zabawa ruchowa, ćwiczenia równowagi Zachowanie równowagi 

Rozpoznaje litery „Zagubione połówki” – zabawa taneczna, rozpoznawanie liter Udział w zabawie tanecznej 

Zapisuje cyfry „Podwodny świat” – ćwiczenia zapisu cyfr w kartach pracy Karty pracy 

Obserwuje owady Spacer – obserwacja życia owadów Wnioski z obserwacji 

Rozwija sprawność fizyczną „Dwa ognie” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie z piłką 

Rozwija koordynację ruchową „Wielkie bierki” – zabawa ruchowa, rozwijanie precyzji ruchów Udział w zabawie ruchowej 

Siłuje się za pomocą liny „Wyciąganie sieci” – zabawa siłowa Udział w zabawie siłowej 

Wypowiada się o wierszu „Piosenka do Anioła Stróża” B. Sobolewska – słuchanie wiersza Wypowiedzi o wierszu 

Wystukuje rytmy „Pilim, plam” – wystukiwanie rytmów Wystukany rytm 

Podejmuje wysiłek fizyczny „Ośmiornica” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija narządy mowy „Podwodne dźwięki” – zabawa logopedyczna połączona z gestami Udział w ćwiczeniu mowy 

Rozwiązuje zagadki logiczne „Dokończ zdania” – twórcze zagadki logiczne Rozwiązanie zagadki 

Opowiada bajkę „Opowiem Ci bajkę” – twórcza zabawa słowna Opowiedziana bajka 

Porusza się do muzyki „Morska przygoda” – zabawa ruchowo –muzyczna Udział w zabawie muzycznej 

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

Odczytuje sylaby „Zatopione sylabki” – zabawa dydaktyczna, synteza sylabowa Odczytane sylaby 

Rozwiązuje zadania matematyczne „Spotkanie z morskim stworem” – ćwiczenia matematyczne Połączone liczby 

Podąża za wskazówkami „Wyspa skarbów” – zabawa tropiąca Znaleziona rzecz 

Potrafi dziękować Bogu „Spacer” – wdrażanie do szanowania  przyrody, dziękowania Bogu Słowa wdzięczności 

Współdziała w grupą „Spadochron” – zabawa z chustą animacyjną Współdziałanie grupy 



Rozwija siłę mięśni rąk „Przeciąganie liny” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji Udział w zabawie siłowej 

Podejmuje zabawy w role Zabawy dowolne w kącikach kuchennym i lekarskim Udział w zabawie w role 

Podejmuje próby czytania „Czytam i pytam” – zabawa w kąciku czytelniczym Udział w zabawie czytelniczej 

Reaguje na polecenia „Uwaga rekin” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Określa ilość płynu „Ile się zmieści?” – szacowanie ilości płynu Wynik badania 

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

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

Wita się piosenką „Przybij płetwę” – zabawa rytmiczna na powitanie Udział w zabawie rytmicznej 

Rozwija sprawność ruchową „Rybki, rybki do domu” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Śpiewa własne piosenki „Konkurs morskiej piosenki” – tworzenie piosenek, autoprezentacja Występ przed grupą 

Tańczy przy muzyce „Wędrujące ośmiornice” – zabawa taneczna Udział w tańcu 

Wycisza się w zabawie „Jak szumi ocean?” – zabawa wyciszająca Udział w relaksacji 

Odczytuje liczby „Zgadnij ile ryb” – zagadki matematyczne, rozpoznawanie liczb Nazwane liczby 

Rozwija zdolności manualne „Wieloryb-grzechotka” – praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Kontynuuje rytmy „Rytmy z głębin morskich” – zabawa rytmiczna Odtworzony rytm 

Muzykuje na instrumentach „Orkiestra głębinowa” – instrumentacja piosenki Udział w muzykowaniu 

Biega według reguł „Wodna przeprowadzka” – zabawa ruchowa z elementami biegu Udział w biegu 

 

 

Temat II tygodnia lipca: Co latem słychać w ogrodzie? 

Poniedziałek – Pachnąca lipa i inne drzewa 

Wtorek – Ptaki uczą się latać 

Środa – Co sadzimy, co zbieramy? 

Czwartek – Czy tu mieszka Calineczka? 

Piątek – Nocne opowieści sowy 

 

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Ewaluacja 

Potrafi samodzielnie się bawić Gry planszowe, wycinanki, rysowanie kolorowanie Karty pracy 

Integruje się z grupą „Iskierka” – zabawa integracyjna w kole na powitanie Udział w zabawie integracyjnej 

Wypowiada własne zdanie „Kółeczko opowiadanek” – budowanie wypowiedzi słownych Wypowiedzi dzieci 

Wie jak zachować się w autobusie „Autobus” – opowieść ruchowa, wdrażanie do zasad bezpieczeństwa Znajomość zasad ruchu drogowego 



Śpiewa piosenkę „Jedna ręka w bok” – zabawa ruchowa do piosenki Udział w tańcu 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne z szarfami Udział w gimnastyce 

Śpiewa piosenkę „Pan jest Pasterzem moim” – śpiew piosenki Znajomość słów piosenki 

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

Formuje kulki z bibuły „Pracowite pszczoły” – zabawa manipulacyjna i ruchowa Kulki bibuły 

Wypowiada się o lipie „Pachnąca lipa” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o lipie 

Wie co to jest napar „Napar z lipy” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o ilustracjach 

Odgrywa role „Lipowy lekarz” – zabawa z elementem dramy Udział w dramie 

Wyciąga wnioski z badań „Lipowy miód” – zabawa badawcza Wnioski z badania 

Reguluje tempo ruchu „Herbatka i miód” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija zdolności manualne „Samotna lipa” – praca plastyczna metodą mieszaną Wystawa prac 

Dokładanie myje ręce Ćwiczenia samoobsługowe w łazience i w szatni Samodzielność samoobsługi 

Śpiewa piosenkę „Rolnik sam w dolinie” – zabawa ruchowa w kole Udział w zabawie ze śpiewem 

Rozwija sprawność ruchową Ćwiczenia poranne z woreczkami gimnastycznymi Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija narządy mowy „Piórka na start” – zabawa logopedyczna Udział w ćwiczeniu mowy 

Rozpoznaje tropy „Tropy” – zabawa kształtująca spostrzegawczość Wskazany trop 

Ćwiczy równowagę „Wyścig kukułek” – zabawa ruchowa z elementem równowagi Udział w zabawie ruchowej 

Tańczy w kręgu „Karuzela” – zabawa taneczna w kręgu Udział w zabawie tanecznej 

Wypowiada się o Zacheuszu „Zacheusz na drzewie” – słuchanie fragmentu z Biblii Wypowiedzi o opowiadaniu 

Nazywa gatunki ptaków „Ptaki z alfabetu” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o ptakach 

Wypowiada się o wierszu „Idźmy leśną drogą” – słuchanie wiersza J. Abramowskiej, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Porusza się biegiem „Jaskółki” – zabawa bieżna Udział w zabawie ruchowej 

Odczytuje wyrazy „Ptasie opowieści” – zabawa dydaktyczna, odczytywanie wyrazów Odczytane wyrazy 

Śpiewa i tańczy „Przyleciał ptaszek z Łobzowa” – nauka piosenki ludowej, taniec Udział w tańcu ludowym 

Rozpoznaje odgłosy „Kto tak śpiewa?” – zabawa usprawniająca percepcję słuchową Rozwiązane zagadki 

Wymienia ptaki nieloty „Loty i nieloty” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o nielotach 

Składa origami „Żuraw” – praca orgiami Złożone origami 

Rozwija sprawność ruchową „Kapturek w lesie” – zabawa ruchowa z koszyczkiem Udział w zabawie ruchowej 

Nazywa emocje „Co oni czują?” – rozpoznawanie i nazywanie emocji Wypowiedzi o uczuciach 

Rozwija sprawność sensoryczną „Co to może być?” – zabawa kształtująca zmysł dotyku i wyobraźnię Rozwiązane zagadki 

Koloruje według kodu „Geometryczne kolorowanki” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 



Wypowiada się o opowiadaniu „Gratisowe recepty Pana Boga” E. Skarżyńska – słuchanie książki Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się o wierszu „Lis i jaskółka” – słuchanie wiersza J. Brzechwy Wypowiedzi o wierszu 

Nazywa części roślin „Co zjadamy?” – zabawa dydaktyczna na podstawie prezentacji Wypowiedzi o warzywach 

Układa sekwencję „Kolorowe warzywa” – zabawa słuchowo-ruchowa, układanie sekwencji Ułożona sekwencja 

Wysiewa nasiona „Mali ogrodnicy” – samodzielne wysiewanie nasion Zasiane nasiona 

Współdziała w zabawie „Dwa ognie” – zabawa drużynowa z piłką Udział w zabawach z piłką 

Układa obrazki roślin „Rozwój rośliny” – zabawa dydaktyczna z historyjka obrazkową Ułożona historyjka obrazkowa 

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

Rozwija zdolności manualne „Marcheweczka” – praca plastyczno-techniczna Marchewka z papieru 

Wiąże sznurowadła Ćwiczenia w szatni samodzielnego zawiązywania sznurowadeł Zawiązane sznurowadła 

Określa położenie w przestrzeni „Poszukiwacze roślin” – zabawa tropiąca Wskazana roślina 

Czyta wyrazy, podpisuje obrazki „Co oni robią?” – przygotowanie do nauki czytania i pisania Odczytane wyrazy 

Stosuje pojęcia ogólne „Rozwozimy towar” – ćwiczenia stosowania pojęć ogólnych Prawidłowe pogrupowanie 

Śpiewa i tańczy „Kółko graniaste” – zabawa ruchowa ze śpiewem tradycyjnej piosenki Udział w zabawie ze śpiewem 

Współdziała w zabawie „Pogoda” – masaż grupowy, zabawa integracyjna, relaksacyjna Udział w zabawie relaksacyjnej 

Rozwija sprawność ruchową „Calineczkowe zaproszenie” – zabawa ruchowo-integracyjna Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o baśni „Calineczka” – słuchanie baśni H. Andersena, rozmowa Wypowiedzi o baśni 

Odgrywa role „Calineczka w teatrze” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w dramie 

Rozwija sprawność ruchową „Bieg kreta” – zabawa ruchowa z elementem czołgania Udział w zabawie ruchowej 

Integruje się z grupą „Zarażanie śmiechem” – zabawa integracyjna Więzi w grupie 

Dodaje i odejmuje „Matematyka Żabola” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Rozwija sprawność ruchową „Wyścigi chrabąszczy” – zabawa ruchowo z elementem biegu Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija zdolności manualne „Teatrzyk kukiełkowy” – praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Przestrzega reguł zabawy „Ciuciubabka” – tradycyjna zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Posługuje się liczebnikami porządkowymi „Tulipany” – zabawa grafomotoryczna, utrwalenie liczebników Karta pracy 

Posługuje się narzędziami Zabawy w kąciku majsterkowicza, wdrażanie do bezpiecznej zabawy Korzystanie z narzędzi 

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

Oznacza pogodę symbolem „Jaka dziś pogoda?” – zabawa dydaktyczna Prawidłowy symbol pogody 

Obrazuje mimika uczucia „Lustereczko” – zabawa w parach, obrazowanie uczuć Udział w zabawie 

Współdziała z grupą „Idziemy spać” – zabawa integracyjna z chustą animacyjną Współdziałanie z chustą 

Wskazuje elementy „Noc na ulicy” – zabawa kształtująca spostrzegawczość wzrokową Wskazane elementy 



Rozwiązuje zagadki „Zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych Rozwiązane zagadki 

Charakteryzuje noc „Noc czy dzień?” – zabawa dydaktyczna metodą burzy mózgów Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność ruchową „Zajmij miejsce na krześle” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wymienia zwierzęta nocne „Nocne marki” – zabawa dydaktyczna, burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Rozwija narządy mowy „Nocne sowy” – zabawy logopedyczne Udział w ćwiczeniu mowy 

Wyciąga wnioski z zabawy „Mydlany wiatr” – zabawy z bańkami mydlanymi Udział w zabawie z bańkami 

Rozpoznaje odgłosy zwierząt „Nocne odgłosy” – zabawa słuchowa Rozpoznane odgłosy 

Rozwija zdolności manualne „Sowa” – praca plastyczna metodą sgraffito Wystawa prac 

Docenia piękno przyrody Spacer w poszukiwaniu „piękna” Wypowiedzi na spacerze 

Rozwija sprawność ruchową „Potwory i spółka” – swobodne wypowiedzi dzieci, zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

 

 

Temat I tygodnia sierpnia: Wakacyjne przygody 

Poniedziałek: Poznaję zamki w Polsce 

Wtorek: W starym kufrze na strychu 

Środa: Opiekun zwierząt w zoo 

Czwartek: Samolotem po świecie 

Piątek: Kto mieszka w tej jaskini? 

 

Przygotowuje posiłek Zabawy w kąciku kuchennym, przygotowywanie „potraw” Przygotowane potrawy 

Opowiada o bajkach „Bajki czytajki” – rozwijanie pamięci odtwórczej Wypowiedzi o bajkach 

Klasyfikuje materiał „Kącik wakacyjny” – gromadzenie i klasyfikowanie w kąciku czasowym Kącik wakacyjny 

Odgrywa role „Wakacyjna zabawa” – zabawa ruchowa z elementami dramy Udział w dramie 

Współdziała w grupie Ćwiczenia poranne z chustą animacyjną Współdziałanie dzieci 

Słucha z uwagą „Ojcze nasz” br. T. Ruciński – słuchanie fragmentu wiersza Wypowiedzi o wierszu 

Wypowiada się o zamkach „Szlakiem zamków” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów i mapą Wskazane miejsce na mapie 

Rozwija sprawność ruchową „Do obrony” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 

Wskazuje kierunki na kartce „Na tropie skarbu” – rozpoznawanie kierunków na kartce papieru Karty pracy 

Wypowiada się zdaniami „Na zamku” – twórcze zabawy słowne Wypowiedzi dzieci 

Tańczy do klasyki „Tańce dworskie” – nauka układu tanecznego do klasyki Udział w tańcu 

Określa liczebniki porządkowe „Który rycerz” – zabawa matematyczna, określanie liczebnika Podany liczebnik porządkowy 



Celnie rzuca „Zawody rycerskie” – zabawa ruchowa z elementami rzutu Celność rzuty 

Wypowiada się o wierszu „Król i błazen” – słuchanie wiersza J. Brzechwy, rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Nazywa elementy garderoby „Jak dawniej ubierali się?” – pokaz slajdów, omawianie garderoby Wypowiedzi o garderobie 

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

Organizuje tropy „Wakacyjne wyprawy” – tworzenie zabawy tropiącej Utworzone tropy 

Wypowiada się o budynkach Spacer po okolicy – zwrócenie uwagi na pobliską architekturę Wypowiedzi o architekturze 

Dokonuje prostych pomiarów „Co dłuższe, a co krótsze?” – zabawa matematyczna, pomiary długości Wynik pomiaru 

Reaguje na umówiony sygnał „Kto ma taki sam…?” – zabawa ruchowa na sygnał werbalny Udział w zabawie ruchowej 

Odtwarza sekwencję ruchów „Zapamiętaj i pokaż” – zapamiętywanie sekwencji ruchowej Odtworzona sekwencja 

Przelicza wyrazy „Ile ich jest?”- zabawa słowna, przeliczanie wyrazów w zdaniu Wynik przeliczenia 

Rozwija sprawność fizyczną Zabawy samodzielne na torze przeszkód Udział w zabawie na torze 

Rozpoznaje dotykiem „Stary kufer ze strychu” – zagadki sensoryczne Rozwiązane zagadki 

Wypowiada się o fotografiach „Poznaję dawne miejsca” – oglądanie starych fotografii, rozmowy Wypowiedzi o fotografiach 

Rozwija sprawność fizyczną „Gąski do domu” – za orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się zdaniami „Co mogę robić w wakacje w domu” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Rozpoznaje dźwięki „Domowe dźwięki – zabawa słuchowo-ruchowa Rozpoznane dźwięki 

Konstruuje grę „Spacer po strychu” – konstruowanie gry matematycznej Gra matematyczna 

Dodaje na monetach „Orzełek czy reszka?” – gra z monetami, ćwiczenia dodawania Wynik dodawania 

Rozwija zdolności manualne „Skrzynia na skarby” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Wznosi budowle „W piaskownicy” – zabawa manualna, doskonalenie sprawności rąk Budowle z piasku 

Zna sprzęty domowe „Elektroniczne kalambury” – zabawa ruchowa z elementy dramy Udział w dramie 

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

Utrzymuje porządek Porządkowanie kącików zainteresowań Uporządkowane kąciki 

Dokonuje pomiarów wysokości Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, wznoszenie budowli, mierzenie Wynik pomiaru 

Rozwija sprawność fizyczną „Kostka ćwiczeń” – zabawa ruchowa, kodowanie Udział w zabawie ruchowej 

Odgrywa role „Jestem z zoo” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w dramie 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne – ćwiczenia z piłeczkami Udział w gimnastyce 

Rysuje szlaczki „Szlaczki zapętlaczki” – zabawy grafomotoryczne Karta pracy 

Porównuje ilość „Inwentaryzacja zabawek” – zabawa matematyczna, porównywanie ilości Wynik porównania 

Wie co robi opiekun zwierząt „Opiekun w zoo” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o obrazkach 

Odtwarza sekwencję ruchów „Naśladuję opiekuna zwierząt” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 



Naśladuje odgłosy „Rozmowy w zoo” – zabawa rytmiczna z ćwiczeniem ortofonicznym Udział w zabawie rytmicznej 

Rozwiązuje zagadki słowne „Egzotyczne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych Rozwiązane zagadki 

Rozwija motorykę dłoni „Dzikie zwierzaki” – ćwiczenia grafomotoryczne, zabawa sensoryczna Udział w ćwiczeniu 

Tańczy sambę „Egzotyczna samba” – zabawa taneczna Udział w tańcu 

Rozpoznaje odgłosy „Co śpiewa papuga?” – zagadki słuchowe Rozpoznane odgłosy 

Posługuje się monetami „Ile trzeba zapłacić?” – zabawa matematyczna z monetami Wynik liczenia 

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

Przestrzega reguł zabawy „Polowanie na zebrę” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

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

Wskazuje stronę lewą i prawą „Prawa, lewa” – ćwiczenie logorytmicze Udział w ćwiczeniu 

Określa odległość „Biwak” – określanie odległości, stopniowanie przysłówków Określona odległość 

Rozwija sprawność ruchową „Samoloty” – zabawa ruchowo-taneczna Udział w zabawie ruchowej 

Buduje dłuższe wypowiedzi „Kółeczko opowiadanek” – budowanie wypowiedzi słownych Wypowiedzi dzieci 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia wg. W. Sherborne oparte na relacji „razem” Udział w gimnastyce 

Przestrzega reguł gry Zabawy w gry stolikowe i planszowe Udział w grze planszowej 

Rysuje mapę myśli „Gra w skojarzenia” – rysowanie mapy myśli Mapa myśli 

Wymienia kontynenty „Na kontynencie” – zabawa dydaktyczno-ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Zna kraje Unii Europejskie „Unia Europejska i jej kraje” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o UE 

Zna hymn UE „Jestem Polakiem i Europejczykiem” – zabawa dydaktyczna Znajomość hymnu UE 

Wie jak poprosić o pomoc „Gdy się zgubię na lotnisku?” – zabawa dramowa Udział w dramie 

Wie jak podróżować samolotem „Znam zasady bezpieczeństwa” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o podróży 

Koduje hasła „Środki transportu” – zabawa ruchowa, kodowanie haseł Zakodowane hasła 

Gra na cymbałkach „Niech żyją wakacje”- nauka piosenki, zabawa muzyczna na cymbałkach Wygrana melodia 

Rozwija zdolności manualne „Pocztówka z wakacji” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Rysuje kredą „Wakacyjne rysunki” – zabawy graficzne Karty pracy 

Skacze przez gumę „Skaczę przez gumę” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rysuje planszę do gry „Bawię się w klasy” – rysowanie planszy do gry, zabawa ruchowa Narysowana gra 

Wie co oznaczają przysłowia „Dokończ przysłowie” – zabawa słowna z przysłowiami Wyjaśnione przysłowia 

Naśladuje odgłosy „Echo w jaskini” – zabawa słuchowo-naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 

Opowiada o uczuciach „Gdy czuję radość” – zabawa słowna na temat uczuć Wypowiedzi o uczuciach 

Wykonuje sekwencje ruchowe „Kto był pierwszy?” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 



Rozpoznaje obraz „Ukryty obraz” – rozpoznawanie zasłoniętego obrazu Rozpoznany odgłos 

Pisze szlaczki „Jaskinia pełna szlaczków” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

Wie jak powstały jaskinie „Jak powstały jaskinie?” – zabawa dydaktyczna, rozmowa Wypowiedzi o jaskiniach 

Opowiada o jaskiniach „Najbardziej znane jaskinie” – zabawa dydaktyczna, pokaz slajdów Nazwane jaskinie 

Porównuje czas „W labiryncie jaskini” – zabawa ruchowa, porównywanie czasu Udział w zabawie ruchowej 

Wznosi konstrukcje „Plac zabaw” – zabawy konstrukcyjne z materiałem naturalnym Wzniesione konstrukcje 

Twórczo się wypowiada „Co można dziś robić w jaskiniach?” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Powtarza dźwięków „Śpiew jaskiniowców” – zabawa muzyczna Udział w muzykowaniu 

Wypowiada o malowidłach „Sztuka w jaskini” – pokaz slajdów, rozwijanie wrażliwości artystycznej Wypowiedzi o malowidłach 

Maluje obrazy „Freski w jaskini” – zabawa plastyczna na arkuszu wielkoformatowym Wystawa prac 

Wypowiada się o jaskiniach „Do czego służyły jaskinie?” – zabawa dydaktyczna, rozmowa Wypowiedzi o jaskiniach 

 

 

Temat II tygodnia sierpnia: Z Maryją przez Polskę 

Poniedziałek – Matka Boża Zielna 

Wtorek – Królowa z Jasnej Góry 

Środa – Co to są dożynki? 

Czwartek – Regionalne przysmaki u Gaździny Podhala 

Piątek – Najpiękniejsze klejnoty Matki Bożej 

 

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

Rozwija sprawność ruchową „Łańcuch” – zabawa integracyjno-ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Odczytuje sylaby „Wesołe sylabki” – zabawa przygotowująca do czytania Odczytane sylaby 

Pełni rolę dyżurnego „Dyżurni” – przydział czynności porządkowych Podjęta rola dyżurnego 

Ćwiczy z piłkami Ćwiczenia poranne – ćwiczenia z piłeczkami Udział w gimnastyce 

Wypowiada się o wierszu Odczytanie wiersza „Matka Boża jest z nami” autorstwa A. A. Bednarek Wypowiedzi o wierszu 

Przyjmuje role teatralne Zabawy w kąciku teatralnym Udział w zabawie teatralnej 

Wypowiada się o Matce Bożej „Jedna czy wiele?” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiada się o Maryi 

Tańczy w grupie „Moje ciało chwali Boga” – zabawa taneczna Udział w tańcu 

Wypowiada się o ziołach „Co to są zioła?” – zabawa dydaktyczno-badawcza Wnioski z badania 

Utrzymuje równowagę „Wyścigi zielarzy” – zabawy bieżne i równoważne Udział w zabawie bieżnej 



Wypowiada się o piosence „Z poradnika młodego zielarza” – słuchanie piosenki lub tekstu Wypowiedzi o piosence 

Układa rytm „Zielarze” – układanie ciągów rytmicznych Ułożony ciąg elementów 

Rozwija zdolności manualne „Matka Boża Zielna” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Wypowiada się o pszczołach Spacer – obserwacja kwiatów, zwrócenie uwagi na rolę pszczół Wypowiedzi o pszczołach 

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

Rozpoznaje litery „Zagubione połówki” – zabawa taneczna, rozpoznawanie liter Rozpoznane litery 

Wznosi konstrukcje z klocków Zabawy w kącikach konstrukcyjnych, wznoszenie wież z klocków Ustawione wieże 

Rozwija sprawność mowy „Dokończ zdanie” – zabawa językowa Dokończone zdania 

Przewleka sznurki przez otwór „Przewlekanki” – zabawa manipulacyjna Przewleczone sznurki 

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

Wskazuje części ciała „Zaczarowany dywan” – zabawa ruchowa, utrwalenie schematu ciała Wskazane części ciała 

Wypowiada się o opowiadaniu „Niezwykła Królowa” ks. J. Twardowski – słuchanie opowiadania Wypowiedzi o opowiadaniu 

Wypowiada się o górach „W góry” – zabawa dydaktyczna, burza mózgów Wypowiedzi o górach 

Rozwija sprawność ruchową „Wyprawa w góry” – opowieść ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o Częstochowie „Jasna Góra” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o Jasnej Górze 

Wypowiada się o opowiadaniu „Spotkanie z Panią Jasnogórską” – słuchanie opowiadania A. Giełczyńskiej Wypowiedzi o opowiadaniu 

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

Wypowiada się o pielgrzymce „W sanktuarium” – zajęcia dydaktyczne z ilustracjami Wypowiedzi o ilustracjach 

Składa obrazek z części „Matka Boża” – zajęcia plastyczne, składanie obrazka z części Ułożony obrazek 

Wypowiada się o opowiadaniu „Spotkanie z Panią Jasnogórską” – słuchanie opowiadania A. Giełczyńskiej Wypowiedzi o opowiadaniu 

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

Skacze na jednej nodze „Jedna nóżka” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Skacze w worku Zabawy ruchowe – zawody: bieg w workach, bieg z taczkami Udział w biegu 

Buduje garaże „Samochody i garaże” – zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne Budowa z garażami 

Dokonuje pomiarów długości „Kolorowe tasiemki” – szacowanie długości, zabawa ruchowa Wynik pomiaru długości 

Rozwija sprawność ruchową „Na trzeciego” – zabawa bieżna Udział w biegu 

Rzuca do celu „Muszelki do kosza” – zabawa z elementem rzutu Celny rzut 

Współdziała z grupą „Kolorowe falowanie” – zabawy chustą animacyjną Współdziałanie w grupie 

Wypowiada się o produktach „Płody ziemi” – zabawa sensoryczna, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi dzieci 

Wypowiada się o dożynkach „Dożynki” – zabawa dydaktyczna z obrazami Wypowiedzi o obrazach 

Używa zwrotów grzecznościowych Zabawy dowolne, zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych Wypowiedzi dzieci 



Rozumie przysłowia „Dokończ przysłowie” – zabawa słowna z przysłowiami Wypowiedzi o przysłowiach 

Tańczy przy muzyce ludowej „Dożynkowy festyn” – zabawa taneczna przy muzyce ludowej Udział w tańcu 

Tańczy w kole „Taneczny wieniec” – zabawa taneczna w kole Udział w zabawie w kole 

Rozwija zdolności manualne „Wieniec dożynkowy” – praca plastyczno-techniczna Wystaw wieńców 

Skacze na skakance Ćwiczenia w skakaniu na skakance, celnym podawaniu piłki, toczeniu ringo Udział w zabawach ruchowych 

Rozwija sprawność fizyczną „Omijamy przeszkody” – zabawa bieżna Udział w biegu 

Wypowiada się o wierszu „Tak ludzka” ks. Jan Twardowski – słuchanie wiersza Wypowiedzi o wierszu 

Nawleka korale Zabawy w kącikach majsterkowicza, nawlekanie koralików Nawleczone korale 

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

Naśladuje ruchy „Zrób to, co ja” – zabawa naśladowcza Odtworzone ruchy 

Wyszukuje podobieństwa „Łańcuch skojarzeń” – zabawa językowa Udział w ćwiczeniu 

Recytuje rymowankę „Chodzi sroka” – zabawa ruchowa, rozwijanie pamięci wzrokowej Odgadnięta zagadka 

Naśladuje wzory „Sznurkowe układanki” – odwzorowanie wzorów Narysowany wzór 

Muzykuje na instrumentach „Taniec obłoków” – układ taneczny z grą na instrumentach wg C. Orffa Udział w muzykowaniu 

Wypowiada się o wierszu „Witajcie na Podhalu” – zabawa dydaktyczna z wierszem Wypowiedzi o wierszu 

Śpiewa piosenkę ludową „W murowanej piwnicy” – śpiewanie piosenki ludowej, zabawa ruchowa Znajomość słów piosenki 

Opowiada o legendzie „Sanktuarium w Ludźmierzu” - zabawa dydaktyczna z legendą Wypowiedzi o legendzie 

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

Dodaje i odejmuje „Owieczki” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Wypowiada się o serach „Oscypki” – zabawa sensoryczna, degustacja serów Wypowiedzi o serach 

Maluje farbami „Góry” – malowanie farbami Wystawa prac 

Rozpoznaje dotykiem „Co to jest?” – zabawa badawcza, zagadki dotykowe Rozwiązana zagadka 

Wskazuje nielogiczne elementy „Co tu nie pasuje?” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość Wskazany element 

Układa mozaikę „Mozaika” – zabawa konstrukcyjna Wybudowana konstrukcja 

Odgrywa kalambury „Kalambury” – zabawa ze zgadywaniem Udział w zabawie 

Wypowiada się o Matce Bożej „Zdrowaś Maryjo jak Mamie szeptane” brat T. Ruciński – słuchanie wiersza Wypowiedzi o wierszu 

Śpiewa piosenkę „Ty jesteś Miriam” – śpiew piosenki Znajomość słów piosenki 

Rozwija sprawność ruchową „Spacer klejnotów” – zabaw ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje dotykiem „Magiczne pudełko’’ – zagadka sensoryczna Rozpoznany przedmiot 

Zapina suwaki „Sznurówki, suwaki i zapinki” – ćwiczenia motoryki małej Zapięte suwaki 

Uważne słucha „Kto mnie słyszy” – zabawa wyciszająca z rymowanką Znajomość słów rymowanki 



Wypowiada się o biżuterii „Biżuteria” –zabawa badawcza Wnioski z badania 

Wypowiada się o klejnotach „Klejnoty czyli kamienie szlachetne” – zabawa dydaktyczna ze slajdami Wypowiedzi o klejnotach 

Opowiada o Matce Bożej „Klejnoty Matki Bożej” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Porównuje liczebność „Skarbiec” – ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów Wynik porównania 

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

Tworzy biżuterię „Nasza biżuteria” – zabawa plastyczna manipulacyjna Wystawa biżuterii 

Rozpoznaje znaki drogowe Spacer – zwrócenie uwagi na znaki ruchu drogowego, zasady ruchu pieszych Wypowiedzi o znakach drogowych 

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

Wykonuje skoki „Skok w przód, krok w tył” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o sukienkach „Sukienki Matki Bożej” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o obrazkach 

 

Temat dodatkowy: Mały architekt i pudełkowa kraina 

Poniedziałek: Architekt – kto to taki? 

Wtorek: Jak powstaje dom? 

Środa: Pudełkowa kraina 

Czwartek: Miasto z perspektywy 1m 

Piątek: Pojazdy tekturowe 

 

 

Podejmuje dyżury Przydział obowiązków w grupie – pełnienie dyżurów w sali i łazience Wypełnione dyżury 

Recytuje wiersz „Rączki do góry” – zabawa ruchowa, recytacja wiersza Udział w zabawie ruchowej 

Integruje się z grupą „Mój dom ma…” – zabawa integracyjna Integracja grupy 

Nawleka koraliki „Koraliki” – zabawa manipulacyjna Nawleczone koraliki 

Integruje się z grupą „Kto tak, jak ja” – zabawa integracyjna Udział w zabawie 

Tańczy do muzyki klasycznej „Rozkwitający kwiat” – improwizacja ruchowa do muzyki P. Czajkowskiego Udział w tańcu 

Rozwija sprawność fizyczną Ćwiczenia poranne „Marmurki” Wykonane ćwiczenia 

Śpiewa piosenkę „Ziarenko do ziarenka” – śpiew piosenki Znajomość melodii piosenki 

Modli się w grupie „Moje pierwsze modlitwy” Lois. Rock – słuchanie utworu Udział w modlitwie 

Wie kim jest inżynier „Architekt, inżynier” – zabawa dydaktyczna Wypowiedzi o architekcie 

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

Odczytuje symbole „Symbole pana architekta” – odczytywanie symboli, zabawa dydaktyczna Odczytane symbole 



Rozwija sprawność ruchową „Poruszamy się po planie” – tor przeszkód, zabawa tropiąca Pokonany tor przeszkód 

Określa położenie przedmiotu „Postaw misia” – zabawa orientacyjno-przestrzenna Prawidłowe ustawienie 

Rozpoznaje zawody „Kim jestem z zawodu?” – zabawa ruchowa z elementem dramy Odtworzona rola 

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

Tworzy makietę domu „Makieta kondygnacji domu” – zabawa plastyczno-techniczna Makieta domu 

Wypowiada się o opowiadaniu „O pracy rąk” ks. Jan Twardowski – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

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

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

Bezpiecznie porusza się na spacerze Spacer – utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się w grupie Bezpieczne zachowanie 

Składa origami Zabawy stolikowe – wycinanie, przyklejanie, origami Złożone origami 

Integruje się w grupie „Powitanie” – zabawa integracyjna w kole Udział w integracji 

Śpiewa piosenkę „Kółko graniaste” – zabawa ruchowa ze śpiewem Śpiew piosenki 

Wskazuje części ciała „Przywitamy się” – zabawa ruchowa, wskazywanie części ciała Wskazana część ciała 

Reaguje na sygnał słowny „Sałatka owocowa” – zabawa w kole Udział w zabawie ruchowej 

Wie kim jest Duch św. „Credo” A. Peiretti, B. Ferrero – słuchanie fragmentu książki Wypowiedzi o opowiadaniu 

Śpiewa piosenkę „Czy wy wiecie, że jesteście świątynią” – śpiew piosenki Znajomość słów piosenki 

Wypowiada się o wierszu „Dwa domy” – słuchanie wiersza A. Łady-Grodzickiej Znajomość słów wiersza 

Układa kompozycję z figur „Budujemy domy” – układanie kompozycji z figur, porównywanie figur Ułożona kompozycja 

Współdziała w drużynach „Przenosimy cegły” – zabawa ruchowa w drużynach Współdziałanie w drużynach 

Wypowiada się o budowie „Jak powstaje budynek?” – burza mózgów Wypowiedzi dzieci 

Układa wieże z kamieni „Kamienne wieże” – grupowe układanie wież z kamieni na placu Wieże z kamieni 

Rysuje mapę myśli „Zanim zaczniesz budować dom” – rysowanie mapy myśli Mapa myśli 

Wypowiada się o maszynach „Na placu budowy” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie naśladowczej 

Wie jak powstaje dom „Etapy budowania domu” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o budowaniu 

Rozwija zdolności manualne „Nasz wspólny dom” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

Porządkuje plac zabaw Ćwiczenia porządkowe: zamiatanie piasku ze ścieżek na placu zabaw Uporządkowane miejsca 

Wypowiada się o budynkach Spacer po okolicy, zwrócenie uwagi na różnorodność budynków, domów Wypowiedzi o budynkach 

Rozwija sprawność ruchową „Znajdź swój domek” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Gra na instrumentach „Trzy świnki” – opowieść rytmiczna z instrumentami wg. J. Łoniewskiej Udział w muzykowaniu 

Wypowiada się o opowiadaniu „Zawsze ma czas” ks. Jan Twardowski – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Interesuje się czytaniem Zabawy dowolne w kąciku czytelniczym, przeglądanie książek Wypowiedzi o książkach 



Integruje się z grupą „Rymowanka powitanka” – zabawa integracyjna wg A. Michałowskiej Udział w integracji 

Integruje się z grupą „Puste miejsce” – zabawa integracyjna Prawidłowa odpowiedź 

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

Rozpoznaje bryły „Bryły geometryczne” – zabawa ruchowo-matematyczna Rozpoznane bryły 

Integruje się z grupą „Wszyscy się witamy” – zabawa integracyjna wg M. Bogdanowicz Udział w integracji 

Rozpoznaje części ciała „Ludzie do ludzi” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o książce „Gratisowe recepty Pana Boga” E. Skarżyńska – słuchanie książki Wypowiedzi o tekście 

Rozwija sprawność dłoni „Gimnastyka dłoni” – ćwiczenia indywidualne usprawniające dłonie Udział w gimnastyce 

Wskazuje różnice „Ile różnic?” – zabawa indywidualna grafoperpcepcyjna Krata pracy 

Odnajduje pudełka „Tekturowe pudła” – zabawa tropiąca, wypowiedzi dzieci Wypowiedzi dzieci 

Klasyfikuje elementy „Pudła, pudełka” – zabawa matematyczna, przeliczanie i klasyfikowanie Prawidłowy wynik 

Wypowiada się zdaniami „Do czego jest pudło?” – twórcze wypowiedzi słowne dzieci Twórcze wypowiedzi 

Rozpoznaje dotykiem „Czerwone pudełko” – zagadka sensoryczna Prawidłowa odpowiedź 

Tańczy i śpiewa „Tańczymy labada” – zabawa ruchowa ze śpiewem Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o opowiadaniu „Plastusiowy pamiętnik” – słuchanie fragmentu M. Kownackiej. Rozmowa Wypowiedzi o Plastusiu 

Nazywa samochody Zabawy samodzielne w kąciku samochodowym Nazwane samochody 

Rozwija sprawność ruchową „Gumoludki i tekturowe stwory” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 

Buduje dom z tektury „Domek” – zabawa techniczna Wystawa prac 

Maluje duże powierzchnie „Kolorowa ściana” – malowanie farbami pudeł wielkogabarytowych Pomalowane pudła 

Rozwija sprawność fizyczną „Berek samoloty” – zabawa bieżna Udział w biegu 

Konstruuje plan zabaw „Plac dla krasnoludków” – zabawy konstrukcyjne z materiałem naturalnym Wybudowany plac zabaw 

Wypowiada się o opowiadaniu „Czy widzisz cud?” ks. J. Twardowski – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Integruje się z grupą „Zajrzyj w okienko” – zabawa integracyjna Udział w integracji 

Rozwija sprawność ruchową „Cicho -głośno” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Porównuje liczebność „Od najmniejszej do największej liczby” – zabawa matematyczna Wynik porównania 

Odgrywa scenki Zabawy w kąciku teatralnym, przebieranie się, odgrywanie scenek Odegrane scenki 

Nazywa miasta „Polskie miasta” – zabawa dydaktyczna z pocztówkami Nazwane miasta 

Odczytuje nazwy „Pocztówki” – odczytywanie nazw miast, analiza głoskowa Odczytane nazwy 

Rozwija sprawność ruchową „Pociąg miejski” – zabawa ruchowa przy muzyce Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o miarach „Czym się mierzy?” – zabawa dydaktyczna z miarami lub ilustracjami Wynik pomiaru 

Wypowiada się zdaniami „Jak zmierzyć odległość?” – burza mózgów, zabawa ruchowa Wypowiedzi dzieci 



Zapisuje wynik pomiarów „Mierzę i zapisuję” – zabawy matematyczne, dokonywanie pomiarów Wynik pomiaru 

Wypowiada się o obrazkach „Miasto z 1m” – dokonanie pomiaru, oglądanie slajdów i obrazków Wypowiedzi o obrazkach 

Rozwija sprawność manualną „Miasto z perspektywy 1m” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Mierzy taśmą mierniczą Spacer. Mierzenie za pomocą taśmy mierniczej wysokości budynków Pomiar taśmą mierniczą 

Mierzy stopami „Stópka za stópką” – zabawy ruchowe z elementem pomiaru Udział w zabawie ruchowej 

Rzuca do celu „Złap woreczek” – zabawa rzutna z woreczkami Celność rzutu 

Nazywa znaki interpunkcyjne „Tajemnicze znaki” – zabawa dydaktyczna ze znakami interpunkcyjnymi Intonacja zdania 

Klasyfikuje materiał „Rozwozimy towar” – zabawa ruchowa, ćwiczenia stosowania pojęć ogólnych Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak zachować się w autobusie „Autobus” – opowieść ruchowa, wdrażanie do zasad bezpieczeństwa Rozpoznane znaki drogowe 

Łączy głoski w wyraz „Echo” –ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej wyrazów Udział w ćwiczeniu 

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

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

Miesza kolory Zabawy samodzielne z wodą i pipetami, mieszanie kolorów Pomieszane kolory 

Projektuje bilety „Bilety” – wykonanie biletów podróżnika Wykonane bilety 

Rozpoznaje znaki drogowe „Autokar i znaki drogowe” – zabawa orientacyjno-porządkowa Znajomość znaków drogowych 

Wypowiada się o wierszu „Kto najszybszy? Kto najważniejszy?” – słuchanie wiersza M. Berowskiej Wypowiedzi o wierszu 

Wypowiada się o legendach Słuchanie legend czytanych przez N. Rozmowa na temat legend Wypowiedzi o legendach 

Rozwija sprawność ruchową „Jedziemy samochodem, idziemy pieszo” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje odgłosy „Jaki to pojazd?” – zagadki słuchowe Prawidłowa odpowiedź 

Klasyfikuje pojazdy „Co pływa, co jedzie, a co lata?” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie Prawidłowa klasyfikacja 

Rozwija sprawność ruchową „Myjnia samochodowa” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 

Nazywa pojazdy Spacer po okolicy, zwrócenie uwagi na pojazdy Nazwane pojazdy 

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

Kontruje pojazdy „Pojazdy tekturowe” – zabawa plastyczno-techniczna Wystawa prac 

 

Temat tygodnia dodatkowego: Biblijne wędrówki 

Poniedziałek: Kolorowa szata Józefa 

Wtorek: Mojżesz wyłowiony z Nilu 

Środa: Daniel z jaskini lwów 

Czwartek: Zagubione i znalezione 

Piątek: Podróże św. Pawła 



 

Wkręca śruby Zabawy w kącikach majsterkowicza – wkręcanie i wykręcanie śrubek Udział w zabawie ze śrubami 

Skacze na jednej nodze „A w tym kole” – zabawa ruchowa z elementem równowagi Utrzymanie równowagi 

Rysuje memory „Memory według własnego pomysłu” – zabawa plastyczno-logiczna Wykonane karty memory 

Wskazuje części ciała „Gdzie jest kciuk?” – śpiew piosenki, utrwalenie nazw części ciała Wskazane palce 

Rozwija sprawność mowy „Chory krasnoludek” – zabawa logopedyczna wg B. Michalik Udział w ćwiczeniu mowy 

Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne Ćwiczenia poranne wg. R.Labana Udział w ćwiczeniach gimnastycznych 

Modli się śpiewem „Stoję dziś” – śpiew piosenki Znajomość piosenki 

Modli się do Boga Ojca „Ojcze nasz – jakiego jeszcze nie znasz” br. T. Ruciński – fragment wiersza Udział w modlitwie 

Buduje drogi, nazywa samochody Zabawy w kącikach – budowanie infrastruktury drogowej Wybudowane drogi 

Segreguje materiał „Kącik biblijny” – zabawa klasyfikacyjna Kącik religijny 

Rozróżnia stronę prawą i lewą „Którędy do zagrody?” – zabawa ruchowa z elementem kodowania Zakodowana informacja 

Wie kim był Józef Egipski „Dzieje Józefa” – słuchanie opowiadania ze Starego Testamentu, rozmowa Wypowiedzi o Józefie 

Odgrywa role „Józef i bracia” – zabawa ruchowa z elementem dramy Udział w dramie 

Przyszywa guziki „Suknia Józefa” – zabawa manipulacyjna, przyszywanie guzików Przyszyte guziki 

Porusza się do muzyki „Karawana” – zabawa ruchowa do piosenki Udział w zabawie ruchowej 

Przestrzega reguł zabawy „Uważaj na studnię!” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o pustyni „Skąd się wziął piasek na pustyni?” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o pustyni 

Nakrywa do stołu „W gościnie u Józefa” – zabawa kształtująca samodzielność Nakryty stół 

Współdziała w zabawie „Owce i barany” – zabawa orientacyjno-porządkowa na placu Udział w zabawie ruchowej 

Sprawnie się ubiera i rozbiera Ćwiczenia samoobsługowe – ubieranie się i rozbieranie Samodzielność samoobsługi 

Rozwija sprawność ruchową „Marmurki – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Wie kogo nazywamy świętym „Przez dziurę w płocie” ks. Twardowski – słuchanie książki, rozmowa Wypowiedzi o świętych 

Projektuje i buduje łodzie Zabawy w kącikach – projektowania łodzi podwodnych Projekt łodzi 

Rozpoznaje postacie i miejsca „Biblijna loteria” – zabawa językowa Wypowiedzi o obrazkach 

Współdziała z dziećmi „Rybak i rybka” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną Udział w zabawie ruchowej 

Przestrzega reguł zabawy „Krokodyl” – zabawa integracyjna z chustą animacyjną Współdziałanie z grupą 

Śpiewa piosnkę „Aniołku mój przyjacielu” – śpiew piosenki Znajomość piosenki 

Obrazuje tekst piosenki „Piękny dzień” – zabawa ruchowa przy piosence „A happy day” Udział w zabawie do piosenki 

Wie kim był Mojżesz „Mojżesz” – słuchanie opowiadania ze Starego Testamentu, rozmowa Wypowiedzi o Mojżeszu 

Obrazuje historię Mojżesza „Koszyk na Nilu” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną Udział w zabawie ruchowej 



Wypowiada się o przyrodzie „Nil” – prezentacja multimedialna przedstawiająca faunę i florę Nilu Wypowiedzi o ekosystemie Nilu 

Obrazuje treść piosenki „Tropiki” – zabawa ruchowa ze śpiewaniem piosenki lub recytacją tekstu Udział w zabawie ruchowej 

Dokonuje pomiarów na mapie „Najdłuższe rzeki świata” – zabawa dydaktyczna z mapą, pomiary długości Udział w zabawie z mapą 

Ustala liczbę w zbiorze „Tańczące żabki” – zabawa ruchowa, ustalanie stałości liczby w zbiorze Wynik porównania zbiorów 

Wydziera z papieru „W nurtach rzeki” – zabawa plastyczna metodą wydzieranki Wystawa prac 

Dostrzega piękno przyrody Spacer – poszukiwanie pięknych elementów, wdrażanie do wdzięczności Wypowiedzi o przyrodzie 

Ćwiczy z piłką „Przeprawa przez rzekę” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Śpiewa piosenkę „Idzie Jezus” – zabawa ruchowa do piosenki Udział w zabawie ruchowej 

Klasyfikuje wg gatunku Budowanie zagród dla zwierząt domowych, klasyfikowanie zwierząt Prawidłowa klasyfikacja 

Wymienia gatunki zwierząt „Arka Noego” – zabawa dydaktyczna Wymienione gatunki 

Ćwiczy chwyt pęsetowy „Koralikowo” – zabawa manipulacyjna Przeniesione koraliki 

Buduje dłuższe wypowiedzi „Kółeczko opowiadanek” – budowanie dłuższych wypowiedzi słownych Wypowiedzi dzieci 

Układa zagadki „Zadam ci zagadkę” – układanie zagadek, rozwiązywanie Ułożone zagadki 

Uwielbia Boga śpiewem „Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie” – śpiew piosenki Znajomość słów piosenki 

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

Wie kim był biblijny Daniel „Daniel w jaskini lwów” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o Danielu 

Rozpoznaje symbole „Pokaż emocję swoją buzią”- zabawa ruchowa, dekodowanie symboli Mimika twarzy 

Wypowiada się o zazdrości „Zazdrość” – rozmowa kierowana Wypowiedzi o zazdrości 

Tańczy z szarfami „Taniec ognia” – zabawa ruchowa z szarfami przy muzyce M. Lorenza Udział w tańcu 

Dodaje i odejmuje „Loteria mądrego Daniela” – dodawanie i odejmowanie, wskazywanie liczb Wynik liczenia 

Reaguje na ostrzeżenia „Uciekaj przed lwem” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

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

Podąża za wskazówkami „Gdzie się ukryła lwia rodzina” – zabawa tropiąca na placu Odnaleziona rodzina 

Rozwija sprawność ruchową „Król i poddani” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Posługuje się narzędziami Zabawa w kąciku domowym. Nazywanie narzędzi do prac w domu Udział w zabawie w kąciku 

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

Planuje swoją zabawę „Planujemy dzień w przedszkolu” – grupowe podejmowanie decyzji Plan dnia 

Śpiewa piosenkę „Idzie wąż” – zabawa integracyjna z piosenką Udział w zabawie integracyjnej 

Ruchem obrazuje treść zabawy „Gumoludki i roboty” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

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

Zapamiętuje kolejność osób „Kto zmienił miejsce?” – zabawa ruchowa rozwijająca spostrzeganie Wskazane osoby 



Wypowiada się o opowiadaniu „Owca numer 72” – słuchanie opowiadania B. Ferrero, rozmowa Wypowiedzi o Dobrym Pasterzu 

Porównuje liczby „W zagrodzie” – zabawa matematyczna, ustalanie równoliczności Wynik porównania 

Porusza się do rytmu „Owce i zagrody” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o Jezusie Królu „Najważniejsze” ks. Jan Twardowski – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi dzieci 

Wznosi konstrukcje „Bezpieczna zagroda” – zabawa konstrukcyjna Wybudowana zagroda 

Wskazuje różnice w gatunkach „Owca do owcy nie podobna” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów Wypowiedzi o owcach 

Zapisuje litery i wyrazy „Słyszę i zapisuję” – ćwiczenia grafomotoryczna w dużej liniaturze Karta pracy 

Biega na powietrzu „Krowa” – zabawa ruchowa na placu przedszkolnym Udział w zabawie ruchowej 

Dodaje dziesiątkami „Wilk i owce” – zabawa matematyczna wg. E. Gruszczyk Kolczyńskiej Wypełniona plansza 

Powtarza ciąg wyrazów „Poszedł Marek” – zabawa słowna, rozwijanie pamięci słuchowej Zapamiętane słowa 

Buduje wieże „Wieża” – zabawa konstrukcyjno-manipulacyjna Wybudowana wieża 

Wymienia dni tygodnia „Trening dni tygodnia” – zabawa ruchowa z wierszem Wymienione dni tygodnia 

Dodaje i odejmuje „Stop! Paluszki pokazują” – zabawa ruchowo-matematyczna Wynik liczenia 

Nazywa części ciała „Klucz do zamku” – zabawa ruchowa, nazywanie części ciała Nazwane części ciała 

Modli się przy krzyżu „Rysuję krzyż” – śpiew piosenki. Modlitwa pod krzyżem Udział w modlitwie 

Występuje przed grupą Zabawy w kąciku muzycznym i teatralnym, tworzenie mini występów Udział w występie 

Określa położenie „Statek” – zabawa ruchowa, utrwalenie położenia w przestrzeni Rozpoznane kierunki 

Wie kim był św. Paweł „Św. Paweł” – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o św. Pawle 

Pokonuje tor przeszkód „Podróż Szawła do Damaszku” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Odgrywa scenki teatralne „Paweł Misjonarzem” – zabawa dydaktyczna z elementem dramy Odegrana rola 

Obrazuje ruchem treść opowiadania „Podróż misyjna” – opowieść ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Śpiewa piosenkę „Gdy na morzu” – śpiew piosenki obrazowanej ruchem Udział w zabawie ruchowej 

Wymienia gatunki ryb „Wzburzone morze” – zabawa ruchowa, utrwalenie nazw gatunków ryb Wypowiedzi o rybach 

Dorysowuje elementy „Budujemy statek” – zabawa grafomotoryczna Karta pracy 

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

Porównuje budynki Spacer. Casting na potencjalnie najstarszy dom w okolicy Wypowiedzi o budynkach 

 

Temat tygodnia dodatkowego: Rok w lesie 

Poniedziałek: Budowa warstwowa lasu i jego funkcje 

Wtorek: Drewno – surowiec doskonały 

Środa: Najmniejsi mieszkańcy lasu 



Czwartek: Od nasionka do drzewa 

Piątek: Mieszkańcy lasu 

 

Wie jak zachować się w lesie „Wycieczka do lasu” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Śpiewa i tańczy „Grzybobranie” – zabawa integracyjna ze śpiewem Udział w integracji 

Rozwija sprawność palcy „Gość” – zabawa paluszkowa według K. Sąsiadek Udział w zabawie paluszkowej 

Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik Udział w gimnastyce 

Śpiewa piosenkę „Pan jest Pasterzem moim” – śpiew piosenki Znajomość piosenki 

Bawi się w kącikach Zabawy samodzielne w kąciku kuchennym i kąciku lalek Udział w zabawie w dom 

Śpiewa i tańczy „Zaczarowany las” – zabawa ruchowa ze śpiewem Udział w zabawie ruchowej 

Wymienia warstwy lasu „Warstwy lasu” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi dzieci o lesie 

Klasyfikuje wyrazy „Warstwy lasu” – klasyfikowanie rozsypanki wyrazowej Ułożone wyrazy 

Rozwija sprawność ruchową „Ptaszek porusza skrzydłami” – zabawa ruchowa, ćwiczenia ramion Udział w gimnastyce 

Odgrywa role „Gdzie ja mieszkam?” – zabawa ruchowa z elementem dramy Odegrane role 

Wystukuje liczbę głosek „Leśne rytmy” – zabawa rytmiczno-językowa Odtworzony rytm 

Integruje się z grupą „Miś szuka przyjaciela” – zabawa integracyjna Zgodna zabawa 

Tworzy gazetkę ścienną „Gazetka grupowa ścienna” – twórcze ćwiczenia graficzne Gazetka ścienna 

Manipuluje drucikiem „Leśne stworki” – zabawa manipulacyjna Wystawa stworków 

Określa cechy drzewa Spacer – obserwacja kory drzew, grubości gałęzi, kształtu liści i ich odcieni Wypowiedzi o drzewach 

Reaguje na sygnał „Idą zuchy” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna Udział w zabawie ruchowej 

Dzieli nazwy na głoski „Nazwy roślin i zwierząt” – ćwiczenia analizy i syntezy fonemowej Prawidłowa analiza fonemowa 

Stosuje zwroty grzecznościowe „Proszę i dziękuję” ks. J. Twardowski – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Układa klocki logiczne Zabawa w kąciku gier i układanek logicznych Ułożone klocki 

Integruje się z grupą „Dzieci do dzieci” – zabawa integracyjna Zgodna zabawa 

Manipuluje palcami „Mysz” – zabawa paluszkowa Udział w ćwiczeniu 

Przestrzega reguł zabawy „Drzewa i wiatr” – zabawa orientacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wykonuje masażyk „Tu płynie rzeczka” – zabawa relacyjno-relaksacyjna wg M. Bogdanowicz Udział w masażyku 

Wypowiada się o Maryi „Zdrowaś Maryjo” brat Tadeusz Ruciński – słuchanie wiersza Wypowiedzi o wierszu 

Zna zasady ruchu „Rowerem do lasu” – zabawa orientacyjno-porządkowa Wypowiedzi o zasadach ruchu 

Wypowiada się o drzewach „Drzewo” – zagadka tematyczna, burza mózgów Wypowiedzi o drzewach 



Wypowiada się o wierszu „Raz na sośnie” – wysłuchanie wiersza W. Ścisłowskiego. Rozmowa Wypowiedzi o wierszu 

Rozwija sprawność ruchową „Dzieci i drzewa” – zabawa ruchowa wg K. Wlaźnik Udział w zabawie ruchowej 

Wie jak powstają książki „Jak powstają książki?” –zabawa dydaktyczna Ułożona historyjka obrazkowa 

Bada faktury papieru „Materiały papiernicze” – zabawa dydaktyczna, badanie papieru Wypowiedzi o fakturach 

Wie co powstaje z drewna „Co można wytworzyć z drewna?” – zabawa dydaktyczno-ruchowa Wypowiedzi o produktach 

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

Określa siłę i kierunek wiatru Spacer – nazywanie zjawisk atmosferycznych, pobór pomiarów Odczytane wskaźniki 

Rozwija sprawność ruchową „Pochód drzew” – zabawa ruchowa na placu przedszkolnym Udział w zabawie ruchowej 

Charakteryzuje drzewo „Poszukaj wśród drzew” – zabawa dydaktyczno-badawcza Określone cechy 

Wypowiada się o Zacheuszu „Jezus mówi do dzieci” S. Young – słuchanie fragmentu książki, rozmowa Udział w modlitwie 

Nazywa narzędzia domowe Zabawa samodzielna w kąciku domowym. Nazywanie narzędzi Udział w zabawie w dom 

Integruje się z grupą „Słonko wita dzieci” – zabawa integracyjna ze śpiewem Znajomość piosenki 

Zapamiętuje sekwencję ruchową „Leśne ścieżki” – zabawa ruchowo-graficzne Odtworzona sekwencja 

Odczytuje liczby „Jaka to liczba” – zagadki matematyczne Odczytana liczba 

Łączy punkty linią „Zwierzątka w lesie” – zabawa grafomotoryczna Karty prac 

Modli się do św. Józefa „Modlitwa do św. Józefa” Ewa Stadtmüller Udział w modlitwie 

Śpiewa piosenkę „Święty Józefie prowadź mnie” P. Pałka – śpiew piosenki Znajomość piosenki 

Przestrzega zasad zabawy „Stonoga” – zabawa organizacyjno-porządkowa Udział w zabawie ruchowej 

Wypowiada się o wierszu „Konik polny i mrówka” – słuchanie wiersza J.de la Fontaine Wypowiedzi o wierszu 

Współdziała w zespołach „Wyścig koników polnych” – zabawa ruchowa w zespołach Współdziałanie w zespołach 

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

Wypowiada swoje zdanie „Czy popierasz zachowanie mrówki?” – zabawa dydaktyczno-integracyjna Wypowiedzi dzieci 

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

Dzieli zdanie na wyrazy „Leśne maluchy” – analiza wyrazowa zdań, zabawa ruchowa Prawidłowa analiza zdań 

Dzieli wyraz na sylaby „Najmniejsze zwierzęta leśne” – analiza sylabowa wyrazu Prawidłowa analiza sylabowa 

Rozwija sprawność ruchową „Dopasuj drzewa” – zabawa doskonaląca refleks i szybkość Szybkie działanie 

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

Nawleka sekwencję korali „Kolorowe jagody” – zabawa manipulacyjna Nawleczona sekwencja 

Wznosi konstrukcje „Budujemy mrowisko” – zabawa ruchowo-konstrukcyjna Zbudowana konstrukcja 

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

Tańczy przy piosence Zabawa ruchowa przy piosenkach Armii Dzieci: „Jezus Superbohater” Udział w tańcu 



Odgrywa role Zabawy w kąciku teatralnym, przebieranie się w kostiumy Odegrane role 

Rozwija sprawność fizyczną „Nie daj się złapać!” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Ćwiczy mowę „Wycieczka do lasu” – zabawa logopedyczna w ruchu wg M. Ledwoń Udział w ćwiczeniu mowy 

Wypowiada się o stawonogach Spacer obserwacja przyrody i poszukiwanie zwierząt: mrówka, pająk itd Wypowiedzi o stawonogach 

Klasyfikuje elementy „Leśne skarby” – analiza i synteza wzrokowa Wydzielone kategorie 

Współdziała w zespołach „Pełzanie” – zabawa ruchowa wg W. Sherborne Udział w zabawie ruchowej 

Rozpoznaje figury „Geometryczne kolorowanki” – zabawa kształtująca wzrok Karta pracy 

Śpiewa piosenkę Wyjście do kaplicy. Śpiew piosenki: „Jezus jest tu” Udział w modlitwie 

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

Wie jak rośnie drzewo „Od sadzonki do sadzonki” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Wypowiedzi o rozwoju drzew 

We jak rośnie las „Fazy rozwoju lasu” – zabawa ruchowa Udział w zabawie ruchowej 

Dodaje i odejmuje „Ile drzewek jest w szkółce leśnej?” – zabawa matematyczna Wynik liczenia 

Rozwija sprawność fizyczną „Stukanie dzięcioła” – zabawa ruchowa wg W. Sherborne Udział w zabawie ruchowej 

Określa odległość „Biwak” – określanie odległości, stopniowanie przysłówków Określona odległość 

Wie, ze drzewa produkują tlen „Tlen od drzew” – zabawa relaksacyjna, nazywanie części ciała Nazwane części ciała 

Rozwija zdolności manualne „Nasza szkółka leśna” – zabawa plastyczna Wystawa prac 

Wypowiada się o opowiadaniu „Gąsienica Gabrysia” B. Ferrero – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Ruchem ilustruje rymowankę „Drzewo” – zabawa rytmiczno-naśladowcza Odtworzony rytm 

Odszukuje nasadzenia Spacer po ogrodzie – poszukiwanie samoistnych nasadzeń drzew Wskazane drzewa 

Chwyta piłkę „Im dalej las” – zabawa ruchowa, ćwiczenia chwytania piłki Udział w zabawie z piłką 

Zapamiętuje ciąg słów „Marzę o wyprawie do lasu…” – zabawa rozwijająca pamięć i koncentrację Zapamiętane słowa 

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

Muzykuje na instrumentach „Leśna orkiestra” – granie na instrumentach do muzyki Dvoraka Udział w muzykowaniu 

Wznosi konstrukcje Zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne. Wznoszenie konstrukcji z klocków Konstrukcje z klocków 

Rozwiązuje zagadki o zwierzętach „Leśne zagadki” – rozwiązywanie zagadek o zwierzętach Rozwiązane zagadki 

Wypowiada się o opowiadaniu „Opowiadanie o sarence” – słuchanie opowiadania. Rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Rozwija sprawność ruchową „Kamienie i bagno” – zabawa ruchowa z elementem skłonu Udział w zabawie ruchowej 

Nazywa leśne zwierzęta „Leśne zwierzęta” – zabawa dydaktyczna z pokazem slajdów i obrazkami Wypowiedzi o zwierzętach 

Wypowiada się o Lourdes „Cud w Lourdes” Bruno Ferrero – słuchanie opowiadania, rozmowa Wypowiedzi o opowiadaniu 

Naśladuje ruch zwierząt „Pochód zwierząt” – zabawa ruchowo-naśladowcza Udział w zabawie ruchowej 

Rozwija sprawność manualną „Las – literkowe puzzle” – praca plastyczno-techniczna Wystawa prac 



Buduje z materiału naturalnego „Plac zabaw” – zabawy konstrukcyjne z materiałem naturalnym Konstrukcje z materiału 

Dzieli wyraz na głoski „Zwierzęta” – zabawa dydaktyczna, podział na głoski i sylaby Prawidłowa analiza fonemowa 

 


