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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Patriotyczny maj • Polska i jej symbole. Symbole narodowe – 

zabawa wprowadzająca, poznanie polskich 

symboli narodowych i właściwej postawy w 

trakcie słuchania hymnu.  

• Ojczyzna mała i duża. Ojczyzna – mała i 

duża – słuchanie i analiza wiersza Władysława 

Bełzy, zapoznanie z pojęciami „mała 

ojczyzna” i „duża ojczyzna”  

• Gdzie mieszkam?. Znam swój adres – teatr 

sylwet do wiersza T. Plebańskiego, utrwalenie 

znajomości adresu zamieszkania  

• Warszawa – stolica Polski. Herb Warszawy 

– zabawa wprowadzająca, rozwijanie analizy i 

syntezy wzrokowej  

• Kraków – dawna stolica Polski. Mapa 

Polski – zabawa z mapą Polski, odszukiwanie 

na mapie wybranych miejscowości. Kraków – 

słuchanie wiersza Tomasza Plebańskiego 

połączone z analizą treści utworu, poznanie 

zabytków i ciekawych miejsc Krakowa  

• poznaje symbole narodowe IV.10  

przyjmuje właściwą postawę w czasie 

słuchania hymnu IV.7, IV.10 

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

wypowiada się na temat utworu i własnych 

doświadczeń IV.5, IV.6 

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

zna swoje imię, nazwisko i nazwę 

miejscowości, w której mieszka III.3  

• rozwija analizę i syntezę wzrokową IV.9  
• poznaje herb Warszawy IV.10  

wskazuje na mapie Polski położenie 

Warszawy, miejscowości, w której mieszka, 

oraz bieg Wisły IV.9, IV.10, poznaje położenie 

Krakowa na mapie IV.9, IV.10, w skupieniu 

słucha wiersza IV.3, IV.10, wypowiada się na 

temat utworu IV.5, poznaje zabytki i ciekawe 

miejsca Krakowa IV.10 

• Ćwiczenia gimnastyczne 

– zestaw XXIV 

• Polska – nasz piękny kraj 

– zabawa ruchowa z 

rekwizytem, reagowanie na 

sygnał  

• Dzieci do domu – dzieci 

na spacer – zabawa 

orientacyjno- 

porządkowa  

• Syrenka – zabawa 

ruchowa, reagowanie 

na sygnał  

• Smocze ogonki – zabawa 

bieżna 

Europa wita nas • Europejczyk i obywatel świata. Polska – 

moja ojczyzna – zabawa z globusem, 

przypomnienie najważniejszych informacji na 

temat Polski  

• Ciekawe budowle Europy. Co zobaczymy 

w Europie? – poznanie ciekawych budowli 

z wybranych miast Europy. W jakim kraju 

jest…? – zabawa dydaktyczna, łączenie flag 

państwowych z zabytkami  

• podaje informacje na temat Polski IV.10, 

IV.2 

• wypowiada się na temat ilustracji IV.2, 

IV.5, poznaje europejskie zabytki IV.10, z.9 

• dobiera flagi do zabytków IV.10, IV.9 

• poznaje owoce z krajów 

śródziemnomorskich IV.18, wskazuje na mapie 

Morze Śródziemne IV.9, poznaje walory 

smakowe owoców IV.18  

• Ćwiczenia gimnastyczne 

– zestaw XXV 

• Co to za wieża? – 

zabawa naśladowcza 

• Zorba – taniec grecki, 

nauka kroku podstawowego  

• Razem można wiele – 

zabawa z mocowaniem 

• Co to za wieża? – 
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• Nad Morzem Śródziemnym. Co to za 

owoce? – zabawa dydaktyczna, poznawanie 

owoców z krajów śródziemnomorskich 

• Unia Europejska. Flaga Unii Europejskiej 

prezentacja flagi Unii Europejskiej, poznanie 

unijnej stolicy oraz maskotki Syriusza. Oda do 

radości – słuchanie hymnu Unii Europejskiej  

• Sąsiedzi Polski. Od kogo ten list? – 

zabawa z odczytywaniem symboli, poznanie 

ciekawostek o sąsiadach Polski  

• poznaje symbole Unii Europejskiej IV.10, 

słucha hymnu Unii Europejskiej IV.7 

przyjmuje właściwą postawę w czasie 

słuchania hymnu IV.10  

• rozpoznaje flagi sąsiadów Polski IV.9, 

IV.10  

• poznaje ciekawe informacje na temat 

krajów sąsiadujących z Polską IV.10  

zabawa naśladowcza 

Kolorowa wiosna • Wiosna w ogrodzie. W naszym ogródeczku 

– zabawa sensoryczna, słuchanie wiersza Marii 

Konopnickiej, rozmowa. Majowy ogród – 

zabawa słowna, rozwiązywanie zagadek  

• Czego rośliny potrzebują do życia?. 

Nasionka i cebulki – zabawa polisensoryczna z 

przeliczaniem. Jestem sobie ogrodniczka – 

zakładanie uprawy, poznanie warunków 

potrzebnych roślinom do wzrostu  

• Mieszkańcy łąki. Motylek – słuchanie 

wiersza, rozmowa. Owady z łąki – składanie 

obrazków z części, poznanie ciekawostek o 

owadach. Ile motyli? – zabawa matematyczna 

z przeliczaniem  

• Mieszkańcy łąki – rozpoznawanie 

mieszkańców łąki, dostrzeganie symetrii  

• Barwy ochronne. O żabkach w 

czerwonych czapkach – słuchanie opowiadania 

Heleny Bechlerowej, odpowiadanie na pytania 

dotyczące treści utworu. Barwy ochronne – 

rozmowa kierowana, poznanie znaczenia barw 

• uważnie słucha wiersza i rozmawia na 

temat jego treści IV.3, IV.5, rozwija zmysły 

węchu i dotyku z.3, opisuje wiosenny ogród 

IV.2, IV.18  

• ogląda okazy przyrodnicze, opisuje swoje 

wrażenia, porównuje, wyciąga wnioski IV.18, 

IV.6, przelicza elementy IV.15, zna warunki 

potrzebne roślinom do wzrostu IV.18 

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

odpowiada na pytania do treści utworu IV.2, 

IV.5, ćwiczy percepcję wzrokową IV.9, dzieli 

nazwy owadów na sylaby IV.2, poznaje 

ciekawostki o owadach IV.18, przelicza na 

konkretach i na zbiorze zastępczym IV.15 

tworzy zbiory równoliczne IV.15 

• rozpoznaje i nazywa mieszkańców łąki 

IV.18, rozumie pojęcie symetrii IV.11 

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

wypowiada się na temat treści utworu IV.2, 

IV.5, wypowiada się na podany temat IV.2, 

IV.5 poznaje znaczenie barwy ochronnej w 

• Dzieci w ogrodzie – 

zabawa ruchowo-

naśladowcza  

• Z kwiatem na głowie – 

zabawa z elementami 

równowagi 

• Jesteśmy motylami – 

zabawa z elementami biegu 

• Latamy nad łąką – 

zabawa orientacyjno-

porządkowa  

• Biedroneczki są w 

kropeczki – zabawa 

orientacyjno-porządkowa  
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ochronnych w życiu zwierząt  życiu zwierząt 

Moja rodzina • Rodzinna fotografia – składanie ilustracji z 

części, budowanie wypowiedzi. Fotografie – 

słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej, 

rozmowa. Rodzinne fotografie – oglądanie 

fotografii przyniesionych przez dzieci i 

nauczyciela  

• Zapracowana mama. • Mama ciężko 

pracuje – słuchanie opowiadania Iwony 

Salach, rozmowa na temat pomagania w 

pracach domowych  

• Tata majsterkowicz. Skrzynka z 

narzędziami – zabawa słowna, poznanie 

narzędzi do majsterkowania. Karta pracy – 

wklejanie elementów, tworzenie jednakowych 

zbiorów 

• Razem się bawimy. Uśmiechnij się – 

zabawa muzyczna, utrwalenie słów i melodii 

piosenki. Mój tato – słuchanie wiersza Ireny 

Kopeć, wypowiadanie się na temat treści 

utworu  

• Pamiętamy o Dniu Matki. Ważna data – 

rozmowa, poznanie daty Dnia Matki. Laurka 

dla mamy – zabawa plastyczna, stemplowanie 

korkiem od wina  

• składa obrazek z części IV.9, rozumie 

znaczenie słowa „rodzina” IV.2  

w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8 

wypowiada się na podany temat IV.5, IV.6, 

wypowiada się na temat swojej rodziny III.2, 

IV.5, IV.6, nazywa członków rodziny IV.2 

• z uwagą słucha opowiadania IV.3, III.8  

wypowiada się na temat treści utworu IV.5  

rozumie konieczność pomagania w pracach 

domowych 

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

poznaje i nazywa narzędzia IV.2, z.11, utrwala 

nazwy narzędzi IV.2, ćwiczy percepcję 

wzrokową IV.9 

• doskonali umiejętności wokalne IV.7, w 

skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8  

odpowiada na pytania, dzieli się swoimi 

doświadczeniami IV.5, IV.6 

• zna funkcje kalendarza IV.16, z pomocą 

nauczyciela wymienia nazwy miesięcy i dni 

tygodnia IV.16. tworzy upominek dla mamy 

III.2, rozwija wyobraźnię plastyczną IV.1  

• Gimnastyka poranna – 

zestaw XIV 

• Kołyszemy braciszka – 

zabawa z chustą animacyjną 

• Majsterkujemy – tor 

przeszkód 

• Na rowerze z tatą – 

zabawa ruchowa 

• Czas wolny – zabawy 

dowolne w ogrodzie 

przedszkolnym 

 


