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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Wielkanocna 

radość 
• Na wielkanocnym stole. Co jest na 

wielkanocnym stole? – zabawa dydaktyczna 

• Widzimisię. Widzimisię – zabawa 

dydaktyczna na podstawie wiersza. Karty 

pracy – wyszukiwanie na ilustracji 

elementów niepasujących do świąt 

wielkanocnych 

• Ozdabiamy pisankę – zabawa doskonaląca 

orientację na powierzchni płaskiej 

• Co jest ważne w świętach? – 

rozmowa na podstawie opowiadania 

Wspólne obowiązki – zabawa 

pantomimiczna 

• Karta pracy – klasyfikowanie 

pisanek ze względu na wybraną kategorię 

Pisanki, jajka malowane – zabawa 

doskonaląca umiejętność klasyfikowania 

• składa fotografie z części IV.9 

• buduje zdania dotyczące ilustracji IV.2, 

próbuje wybranych produktów 

spożywczych I.3 

• wskazuje elementy humorystyczne w 

utworze literackim IV.6, nazywa 

nadchodzące święta i wymienia związane z 

nimi tradycje IV.10, wskazuje na ilustracji 

niepasujące elementy IV.9, IV.10  

• układa elementy zgodnie z instrukcją 

słowną III.8 

• określa położenie elementów na kartce 

IV.8, IV.14 

• formułuje wypowiedzi na określony temat 

IV.2, odpowiada na pytania IV.5 

• uczestniczy w zabawie naśladowczej IV.1 

• klasyfikuje elementy ze względu na 

wybraną kategorię IV.12, klasyfikuje 

elementy ze względu na podaną kategorię 

IV.12 

• Które to święta? – zabawa 

ruchowa bieżna 

• Gimnastyka poranna – 

zestaw IX 

• Pisankowa wróżba 

zabawa z elementem 

rywalizacji 

• Wielkie sprzątanie 

porządkowanie zabawek 

• Kolorowe jajeczka 

zabawy z chustą 

animacyjną 

Co to znaczy eko? • Czy kupujemy śmieci? ? – rozmowa, 

poznanie różnego rodzaju opakowań 

• Kolorowe kosze na śmieci. Segreguj z Kubą 

i Bubą – słuchanie opowiadania Grzegorza 

Kasdepke, rozmowa na podstawie treści 

opowiadania 

• Najcenniejszy napój świata – rozmowa 

wprowadzająca. Karta pracy – wskazywanie 

działań ograniczających zużycie wody.  

• zna opakowania przyjazne dla środowiska 

z.10 

• uważnie słucha opowiadania III.8 

• odczytuje proste symbole IV.9 

• wyjaśnia, dlaczego woda jest cenna IV.2, 

IV.6, wskazuje działania służące ochronie 

przyrody z.10 

• wyjaśnia własnymi słowami znaczenie 

pojęcia „oszczędzanie”, wskazuje 

• Na zakupach – zabawa 

rytmiczno-ruchowa 

• Gimnastyka poranna – 

zestaw XIII 

• Kropla w morzu – zabawa 

z chustą animacyjną i 

balonami 

• Jak można oszczędzać 

prąd? – zabawa 
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• Oszczędzamy prąd! – rozmowa, poznanie 

pojęcia „oszczędzanie”. Skąd się bierze 

prąd? – słuchanie wiersza Juliana Tuwima 

„Pstryk”, rozmowa 

• Recykling. Ekologiczna rymowanka – 

zabawa słowno-ruchowa. Wspólne cechy – 

zabawa rozwijająca myślenie 

odpowiednie przykłady IV.2 

• wymienia sytuacje, w jakich można 

oszczędzać prąd IV.2, z.10, uważnie słucha 

wiersza III.8 

• ilustruje za pomocą gestów treść 

rymowanki IV.1, szuka cech wspólnych i 

różnic pomiędzy dwoma przedmiotami 

IV.12 

naśladowcza 

• Jedzie śmieciarka – 

zabawa rytmiczno-

ruchowa 

Kraina bajek i 

baśni 
• Wyprawa do krainy baśni. Jaka to bajka? – 

rozwiązywanie zagadek słownych 

dotyczących postaci z bajek 

• Poszukiwanie siedmiu magicznych piór. 

Martynka w krainie baśni – słuchanie 

opowiadania 

• W domku u krasnoludka. W świecie 

krasnoludków – zabawa rozwijająca 

wyobraźnię. Karta pracy – rozpoznawanie 

kolorów, przeliczanie, określanie położenia 

elementów na kartce 

• U babci Jadzi, czyli o życzliwości. Baba 

Jaga czy babcia Jadzia? – zabawa 

rozwijająca kompetencje społeczne 

• W baśniowym zamku. Turniej rycerski – 

zabawy sprawnościowe 

– Strzelanie z łuku 

– Jazda na jednorożcu 

– Walka na kopie 

• rozwiązuje zagadki słowne IV.5 

cierpliwie czeka na swoją kolej III.8 

• uważnie słucha treści utworu IV.3 

udziela odpowiedzi na pytania związane z 

tekstem IV.5 

• wymyśla nowe zastosowania dla różnych 

przedmiotów IV.11, liczy elementy zbioru i 

tworzy zbiór równoliczny IV.15, określa 

położenie elementów na kartce IV.8 

• ocenia zachowanie swoje i rówieśników 

III.5, wczuwa się w emocje i uczucia innych 

II.9, rozróżnia uczucia przyjemne i 

nieprzyjemne, rozumie,  

że doświadczają ich także inni II.6 

• wykonuje ćwiczenia oddechowe IV.2 

bierze udział w zespołowej zabawie 

zręcznościowej I.5, III.5, doskonali 

sprawność małej motoryki I.6 

• Ćwiczenia gimnastyczne – 

zestaw XXIII 

• W wąskim wąwozie – 

zabawa ruchowa 

• Spacer leśną ścieżką – tor 

przeszkód 

• Złość – zabawa 

muzyczno-ruchowa 

• Rycerskie tarcze – zabawa 

ruchowa 

 


