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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy 

ruchowe. 

Kosmos pełen gwiazd • Dzień i noc. Słońce zachodzi – słuchanie wiersza 
Doroty Gellner, poznanie następstwa dnia i nocy  
Noc i dzień – eksperyment, poznanie następstwa 
dnia i nocy. Dzień – noc – zabawa orientacyjno-
porządkowa, reagowanie na sygnał słowny  

• Co w przedszkolu się porabia?. Podniebne 
zagadki – zabawa wprowadzająca. Co 
w przedszkolu się porabia – praca z obrazkiem, 
nazywanie poszczególnych części dnia  

• Układ słoneczny. Układ Słoneczny – poznanie 
nowych pojęć, rozmowa, słuchanie wiersza  

• Rakietą do gwiazd. Kosmiczne puzzle – 
wprowadzenie w temat zajęć z wykorzystaniem 
puzzli, ćwiczenie umiejętności pracy w grupie, 
rozwijanie spostrzegawczości. Przygotowujemy 
się do wyprawy w kosmos – zabawa 
z elementami opowieści ruchowej  

• Ufoludki – śmieszne ludki. Kim są ufoludki? – 
rozwijanie wyobraźni i mowy komunikatywnej  
Kosmiczne wiadomości – zabawa dydaktyczna, 
podsumowanie informacji z całego tygodnia  

• w skupieniu słucha wiersza, odpowiada 
na pytania III.8, IV.5, poznaje następstwo 
dnia i nocy IV.16, uczestniczy w 
eksperymencie IV.13 

• rozwiązuje zagadki słowne IV.5, 
dopasowuje rekwizyty do odpowiedzi 
IV.9, nazywa poszczególne części dnia 
IV.16 układa obrazki chronologicznie 
IV.16 

• nazywa ciała niebieskie IV.2, z.10  

• uczy się współpracy w grupie III.5, 
rozwija spostrzegawczość IV.9, 
uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
wciela się w rolę IV.1 

• dokonuje analizy i syntezy sylabowej IV.2 
rozwija mowę komunikatywną IV.2 
opisuje swoje wyobrażenia IV.2, IV.6 

• Ćwiczenia gimnastyczne – 
zestaw VIII 

• Łapiemy gwiazdkę z nieba – 
zabawa doskonaląca 
umiejętność chwytania – 
zabawa ruchowa 

• Planety – zabawa rzutno-
chwytna, rozwijanie 
sprawności ruchowej 

• Start rakiety – zabawa 
ruchowa, redukowanie 
napięcia i wyzwalanie energii  

• Lecimy w kosmos – 
interpretacja ruchowa 
utworu „Muzyka kosmosu” 
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Zimowy krajobraz •  Nasza piękna zima. Zima za oknem – rozmowa 

kierowana, rozwijanie mowy komunikatywnej  
Bardzo lubię zimę – słuchanie wiersza Ireny 
Kopeć, poznanie pory roku – zimy i jej cech 
charakterystycznych. Atrybuty Pani Zimy – 
zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie obrazków 
ze względu na porę roku  

• Uroki zimy. Do czego potrzebny jest śnieg? – 
zabawa twórcza, formułowanie wypowiedzi 
na temat śniegu. Czy śnieg jest czysty? – zabawa 
badawcza z roztapianiem śniegu  

• Bałwanek. Nasz bałwanek – słuchanie wiersza 
Barbary Szelągowskiej, rozmowa. Znajdź różnice 
– zabawa na spostrzeganie, dostrzeganie różnic 
w wyglądzie bałwanków  

• Zimowy czas. Pomysł małej owieczki – słuchanie 
opowiadania, doskonalenie umiejętności 
wypowiadania się na temat treści utworu, 
wdrażanie do pomagania innym  

• Zimą jest wesoło. Zabawy zimą – słuchanie 
wiersza Bożeny Formy i rozmowa na temat jego 
treści. Zimą jest wesoło – naśladowanie ruchem 
zabaw na śniegu, rozwijanie wyobraźni. Którego 
płatka brakuje? – zabawa matematyczna, 
przeliczanie płatków śniegu, poznawanie 
liczebników porządkowych  

• rozwija mowę komunikatywną IV.2  
w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8, 
IV.5, poznaje charakterystyczne cechy 
zimy IV.16, klasyfikuje obrazki według 
podanej kategorii IV.12, wzbogaca 
słownictwo, dokonuje analizy sylabowej 
IV.2 

• rozwija wyobraźnię twórczą IV.1, rozwija 
mowę komunikatywną IV.2 bierze udział 
w eksperymencie IV.13 

• w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8, 
odpowiada na pytania IV.5, rozwija 
spostrzegawczość IV.9 dokonuje analizy 
sylabowej IV.2 

• w skupieniu słucha opowiadania IV.3, 
III.8, rozwija mowę komunikatywną IV.2, 
IV.5, rozumie potrzebę pomagania innym 
III.1, III.7 

• w skupieniu słucha wiersza III.8 
odpowiada na pytania do treści utworu 
IV.2, IV.5, naśladuje ruchem zabawy 
przedstawione na obrazku I.5, IV.1, IV.9 
rozwija spostrzegawczość IV.9, przelicza 
w dostępnym zakresie IV.15 

• Wiatr i śnieżynki – zabawa 
orientacyjno-porządkowa  

• Lodowe kry – zabawa 
ruchowa z elementami skoku  

• Gimnastyka poranna – zestaw 
V 

• Szalikowy zawrót głowy – 
zabawa słuchowo-ruchowa 

• Zimą jest wesoło – 
naśladowanie ruchem zabaw 
na śniegu, rozwijanie 
wyobraźni  
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Czas z babcią i 

dziadkiem 
•  Pomagam moim dziadkom. Dzień Babci i Dziadka 

– zabawa z kalendarzem, zapoznanie z datami, w 
których obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. 
Mój dziadziuś – słuchanie wiersza I. Kopeć, 
formułowanie wypowiedzi na określony temat, 
opowiadanie o swoich babciach i dziadkach  

• Kocham babcię i dziadka. Moja babcia i mój 
dziadek – zabawa słowna, oglądanie zdjęć 
przyniesionych przez dzieci, wypowiadanie się na 
temat dziadków. Dla babci i dziadka – zabawa 
dydaktyczna, klasyfikowanie przedmiotów 

• Pieczemy babeczki. Zapach babeczek – 
wielozmysłowe poznawanie produktów 
spożywczych potrzebnych do wykonania 
babeczek, rozwiązywanie zagadek sensorycznych 

• Upominek dla dziadków. Dla babci – 
wprowadzenie do tematu zająć kluczowym 
elementem – upominkiem, słuchanie wiersza 
Doroty Gellner. Uczymy nasze zabawki wierszyka 
– zabawa rozwijająca pamięć  

• Święto babci i dziadka. Migu-migu – słuchanie 
wiersza Hanny Ożogowskiej, rozmowa na temat 
jego treści  

• wie, kiedy obchodzimy Dzień Babci i 
Dzień Dziadka IV.16, w skupieniu słucha 
wiersza IV.3, III.8 wypowiada się na 
podany temat IV.2, IV.6 

• rozwija mowę komunikatywną IV.2 
odczuwa przywiązanie i szacunek do 
swoich dziadków III.1, III.2, klasyfikuje 
przedmioty ze względu na podaną cechę 
IV.12 

• poznaje wielozmysłowo produkty 
spożywcze z.3, dokonuje analizy 
sylabowej nazw produktów IV.2, 
rozpoznaje produkty po zapachu, dotyku, 
smaku z.3 

• w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8 
wypowiada się na podany temat IV.2 
uczy się wiersza na pamięć IV.5 

• w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8 
odpowiada na pytania do treści utworu 
IV.2, IV.5 

• Sprzątamy – porządkowanie 
Sali 

• Szukamy zagubionych 
przedmiotów – zabawa 
tropiąca 

• Idziemy po swoich śladach – 
zabawa bieżna 

• Rozmrażanie i zamrażanie – 
zabawa ruchowa 

• Pary, łączcie się – zabawa 
orientacyjno-porządkowa 

Dawne zawody •  Poznajemy zawody. Co to za zawody? – 
rozwiązywanie zagadek obrazkowych, rozwijanie 
spostrzegawczości. Każda praca jest ważna – 
zapoznanie z wierszem Juliana Tuwima „Wszyscy 
dla wszystkich”, wdrażanie do uważnego 
słuchania, uwrażliwianie na literaturę piękną  

• Szewc buty naprawia. Worek z butami – 
rozwiązywanie zagadki logicznej Co to za buty? – 
zabawa dydaktyczna, nazywanie, opisywanie, 

• rozwija spostrzegawczość, rozwiązując 
zagadki obrazkowe IV.9, w skupieniu 
słucha wiersza IV.3, III.8 wypowiada się 
na temat utworu IV.2, IV.6 

• rozwiązuje zagadki IV.5, rozwija mowę 
komunikatywną IV.2 klasyfikuje 
przedmioty IV.12 

• poznaje i nazywa przybory kuchenne 
IV.11, IV.12, IV.2, poznaje zawód 

• Ćwiczenia gimnastyczne – 
zestaw XI 

• Bałagan w warsztacie u 
szewca – zabawa ruchowa  

• Gotujemy zupę – zabawa 
ruchowo-naśladowcza 

• Podążamy za dzwonkiem – 
zabawa ruchowa 

• Piloci – zabawa ruchowa 
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tworzenie par różnego rodzajów butów, 
przeliczanie butów w dostępnym zakresie  

• Kucharz zupę gotuje. Pomoce kucharza dawniej i 
dziś – rozmowa, zapoznanie z przedmiotami 
używanymi w kuchni dawniej i dziś. Co tak gra? – 
zagadki słuchowe, rozpoznawanie dźwięków  

• Ludwisarz. Dzwony, dzwonki i dzwoneczki – 
zabawa dydaktyczna, poznanie różnych rodzajów 
dzwonków, poznanie zawodu ludwisarza  

• Kim będę gdy dorosnę. Kim będę, gdy dorosnę? – 
zabawa plastyczna 

kucharza IV.20 odgaduje zagadki 
słuchowe IV.5 

• poznaje zawód ludwisarza IV.20, poznaje 
różne rodzaje dzwonków IV.11, IV.12, 
rozpoznaje dźwięki różnych dzwonków 
IV.7 

• przedstawia swoje marzenia za pomocą 
plastycznych środków wyrazu IV.1 

 


