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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 
 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Święto dzieci • Z kim czuję się bezpiecznie?. Jak czujesz 

się, gdy przytulasz się do misia? – 

rozmowa o przyjemnych uczuciach 

• Kto ma rację – sposoby na złe relacje. 

Razem możemy więcej – zabawa 

rozwijająca umiejętność współpracy, 

układanie obrazków z części 

• Dzielenie się z innymi – moje granice, 

moje prawo. Czym możemy się dzielić? – 

zabawa matematyczna 

• Czy można kogoś zmusić do przyjaźni?. 

Czy można kogoś zmuszać do przyjaźni? – 

słuchanie opowiadania Roksany 

Jędrzejewskiej-Wróbel „Żelka” 

• Komu mogę zaufać?. Mam prawo 

odmawiać – rozmowa o asertywności, 

ćwiczenie umiejętności odmawiania 

• dzieli się własnymi doświadczeniami z 

sytuacji, którym towarzyszą przyjemne 

emocje IV.6, II.6 

• współpracuje z dziećmi, realizując 

wspólny cel III.5, III.9, składa obrazek z 

części IV.9 

• przelicza elementy, rozdziela zbiór na 

mniejsze grupy techniką „po jeden” IV.15  

• rozumie pojęcia „po tyle samo”, „po 

równo” IV.15 

• uważnie słucha opowiadania i formułuje 

wypowiedzi związane z jego treścią IV.5, 

IV.6 

• uczy się asertywnie odmawiać w sytuacji, 

w której jest nakłaniany do podjęcia 

działań, na które nie ma ochoty III.7, III.9 

• Przyjacielskie gesty – 

zabawa integracyjna 

• Przeciąganie liny – 

zabawa z mocowaniem 

• Torcik – zabawa 

muzyczno-rytmiczna 

• Wyścigi z przyjacielem – 

zabawy z rywalizacją w 

parach 

• Pokonam każdą 

przeszkodę – zabawy 

zręcznościowe 

Egzotyczne kraje • Dookoła świata. Gdzie na globusie jest…? 

– zabawa utrwalająca znajomość nazwy 

kontynentów. Jak dojadę do…? – zabawa 

dydaktyczna, rozmowa o środkach 

transportu  

• Z wizytą w Etiopii. Mebratu – wesoły 

pucybut z Etiopii – słuchanie opowiadania 

Martyny Wojciechowskiej, rozmowa 

• Ekwador – kraj na równiku. Jak się żyje w 

Ekwadorze – rozmowa na podstawie 

fotografii 

• Mały kontynent, wielki kraj. Co to jest 

• poznaje nazwy kontynentów IV.9, z.5, 

dzieli słowa na sylaby IV.2, wie, jakimi 

drogami przemieszczają się różne środki 

transportu IV.12 

• uważnie słucha opowiadania III.8, 

odpowiada na pytania dotyczące utworu 

IV.5, IV.2 

• uważnie słucha informacji 

przekazywanych przez nauczyciela III.8, 

wypowiada się na temat fotografii IV.9, 

IV.2, IV.6 

• poznaje słowo „bumerang” IV.2, uważnie 

• Gimnastyka poranna – 

zestaw XVI 

• Flaga Etiopii – zabawa 

orientacyjno-porządkowa 

• Połowy w rzece – 

zabawa zręcznościowa 

• Skaczące kangury – 

zabawa skoczna 

• Miecz samuraja – 

zabawa rozwijająca 

refleks 
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bumerang? – słuchanie wiersza i rozmowa 

na temat jego treści 

• W kraju kwitnącej wiśni. Japońskie rytuały 

– rozmowa na podstawie ilustracji, zabawy 

tematyczne 

słucha wiersza i wyjaśnia sposób działania 

bumerangu III.8, IV.6 

• uważnie słucha i ogląda fotografie III.8, 

IV.9, zdobywa wiedzę na temat japońskich 

tradycji IV.6, z.5 

Obserwacje 

przyrody 
• Na tropie lata. Obserwujemy otoczenie – 

zabawa badawcza Obserwujemy przyrodę 

– zabawa badawcza 

• W kwiatowym ogrodzie. Nasiona na 

wietrze – słuchanie wiersza Wincentego 

Fabera, rozmowa 

• Owocowe początki lata. W którym 

koszyku jest więcej? – zabawa 

matematyczna 

• Nie śmieć w lesie!. Zbieramy śmieci w 

lesie – zabawa manipulacyjna. Co 

powiedziałyby zwierzęta? – zabawa 

teatralna 

• Letnia ulewa. Letnia ulewa – słuchanie 

wiersza Stefanii Szuchowej i ilustrowanie 

jego treści ruchem ciała 

• prowadzi obserwacje IV.13, wyciąga 

wnioski z obserwacji i formułuje 

wypowiedzi IV.5, IV.6 

• uważnie słucha wiersza III.8, poznaje fazy 

rozwoju maku polnego IV.18 

• przelicza na konkretach IV.15, porównuje 

liczebność zbiorów IV.15, dostrzega i 

kontynuuje rytmy IV.12 

• doskonali precyzję chwytu I.7, wciela się 

w role IV.1, buduje krótkie wypowiedzi na 

podany temat IV.2, IV.6 

• uważnie słucha wiersza i ilustruje jego 

treść ruchem ciała III.8, IV.1, wykonuje 

ćwiczenia oddechowe IV.2 

• Złap motyla – zabawa 

ruchowa chwytna 

• Ziarenka maku – zabawa 

integracyjna 

• Do czego potrzebne są 

owoce? – zabawa 

naśladowcza 

• Odpoczynek na leśnej 

polanie – zabawa 

relaksacyjna 

• Gimnastyka poranna – 

zestaw XIII 

Wesołe wakacje • Na górskim szlaku. Bezpieczeństwo 

podczas wędrówki – słuchanie wiersza 

Joanny Papuzińskiej „Włóczykije”, 

rozmowa 

• Nad jeziorami. Karta pracy – układanie 

żaglówki z figur geometrycznych według 

podanego wzoru 

• Bezpieczni nad morzem. W morskich 

szmaragdach – słuchanie opowiadania 

Justyny Bajdy, eksperyment 

• uważnie słucha wiersza III.8, wypowiada 

się na temat bezpieczeństwa w czasie 

wypraw w góry IV.2, z.7 

• układa elementy według wzoru IV.9, 

nazywa kolory i figury geometryczne 

IV.12 

• uważnie słucha opowiadania III.8  

wypowiada się na temat wysłuchanego 

tekstu IV.2, IV.5, obserwuje zjawiska 

optyczne w czasie eksperymentu IV.13 

• W różne strony – zabawa 

rozwijająca orientację w 

przestrzeni 

• Lina i maszt – zabawa 

bieżna 

• Wyprawa na plażę – 

zabawa naśladowcza 

• Gimnastyka poranna – 

zestaw XIV 

• Relaks pod chmurką – 
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• Pakujemy się na wakacje. Co należy 

spakować do plecaka? – zabawa 

klasyfikacyjna. Pakujemy walizkę – 

analiza wzrokowa 

• Na pożegnanie „Hip, hip, hura”. 

Dojrzewamy – zabawa rozwijająca 

świadomość upływającego czasu 

• klasyfikuje przedmioty według podanej 

kategorii IV.12, ćwiczy percepcję 

wzrokową IV.9 

• określa relacje czasowe, rozumie, czym 

jest przeszłość i przyszłość IV.16, 

prawidłowo posługuje się czasownikami w 

czasie przeszłym, teraźniejszym i 

przyszłym IV.2, IV.5 

zabawa wyciszająca 

 


