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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Jak dbać o 

zdrowie? 

• Piramida zdrowia – zabawa 
dydaktyczna, zapoznanie z piramidą zdrowego 
odżywiania i aktywności fizycznej. Zdrowe 
produkty – zabawa dydaktyczna, nazywanie 
produktów, dzielenie nazw na sylaby 

• Zdrowy uśmiech. Zęby – słuchanie 
wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej, omówienie 
jego treści  

• Ile zębów? – zabawa matematyczna, 
przeliczanie 

• Ruch to zdrowie. Co to za przedmioty? 
– rozmowa, nazywanie akcesoriów używanych 
w różnych sportach.  

• Kto mi pomoże?. Tajemnicza choroba 
Piotrka – słuchanie opowiadania T. 
Plebańskiego, rozmowa na temat jego treści.  

• Czystym być to zdrowym być. Myjemy 
ręce – zapoznanie z instrukcją mycia rąk, 
porządkowanie obrazków i doskonalenie 
umiejętności posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi   

• uważnie słucha i próbuje zapamiętać 
jak najwięcej szczegółów III.8, IV.5  

• rozumie potrzebę zdrowego 
odżywiania i aktywności fizycznej z.7 

• dzieli słowa na sylaby IV.2 

• w skupieniu słucha wiersza III.8, IV.3  

• odpowiada na pytania do treści 
utworu IV.2, IV.5 

• doskonali umiejętność przeliczania 
IV.15  

• porównuje liczebność zbiorów IV.15 

• nazywa akcesoria sportowe i wie, do 
czego służą IV.2, IV.5 

• słucha opowiadania i próbuje 
zapamiętać jak najwięcej szczegółów III.8, IV.3  

• wypowiada się na temat treści utworu 
IV.2, IV.5, IV.6 

• poznaje instrukcję mycia rąk i ją 
stosuje I.2  

• układa historyjkę obrazkową IV.5 

• Owocowy mus – 
zabawa orientacyjno-
porządkowa 

• Dzieci u dentysty – 
zabawa ruchowa 

• Gimnastyka 
poranna – zestaw IX 

• Witaminki – 
zabawa z elementami rzutu 
i celowania 

• Złap ręcznik – 
zabawa bieżna 

Jak było kiedyś? • Wynalazki w naszym domu. Karta 
pracy – nazywanie dawnych i współczesnych 
sprzętów domowych, wyszukiwanie 
elementów na ilustracjach  

• Karta pracy – nazywanie urządzeń 
elektrycznych, posługiwanie się pojęciami „na 
górze”, „na dole”, „obok” 

• Wynalazki ułatwiają nam życie. Co by 
było, gdyby? – zabawa wprowadzająca, 

• rozwija mowę komunikatywną IV.2  

• ćwiczy spostrzegawczość I.5, nazywa 
urządzenia elektryczne IV.2, rozumie pojęcia 
„na górze”, „na dole”, „obok” i je stosuje 
IV.14, IV.8 

• nazywa sprzęty przedstawione na 
ilustracjach IV.9  

• dzieli słowa na sylaby IV.2  

• wnioskuje i próbuje uzasadnić swoje 

• Szybkie maszyny – 
zabawa bieżna 

• Gotujemy wodę – 
zabawa orientacyjno-
porządkowa 

• Wynalazca – 
zabawa z piłką 

• Kółka i kwadraty – 
zabawa ruchowa 
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oglądanie ilustracji przedstawiających 
domowe sprzęty użytkowe. Czajnik – 
słuchanie wiersza Michała Rusinka, rozmowa 

• Kim jest wynalazca?. Co to za 
narzędzia? – zabawa wprowadzająca do zająć, 
poznanie narzędzi używanych w pracy 
wynalazcy 

• Rozmowa, wyjaśnienie znaczenia 
słowa „wynalazca” 

• Do czego człowiek wykorzystuje 
roboty?. Robot – zabawa wprowadzająca, 
składanie robota z figur geometrycznych  

• Oglądanie ilustracji, poznanie 
zastosowania robotów w różnych dziedzinach 
życia 

• Telefon do przyjaciela. Co to jest? – 
zabawa sensoryczna, rozpoznawanie telefonu 
za pomocą dotyku  
Telefon w moim domu – rozmowa na temat 
telefonów 

zdanie IV.6 

• w skupieniu słucha wiersza III.8, IV.3  

• wypowiada się na temat wiersza IV.2, 
IV.5 

• poznaje narzędzia potrzebne 
wynalazcy z.11  

• wypowiada się na podany temat IV.2 

• rozumie znaczenie słowa „wynalazca” 
IV.2 

• układa robota z figur geometrycznych 
IV.11 

• ogląda ilustracje i wypowiada się na 
ich temat IV.9, IV.2  

• poznaje zastosowanie robotów w 
różnych dziedzinach życia z.11 

• rozpoznaje telefon po dotyku z.3  

• dzieli słowa na sylaby IV.2 

• buduje dłuższe wypowiedzi na podany 
temat IV.2, IV.6 

 

• Ćwiczenia 
gimnastyczne – zestaw XIX 

 


