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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Jesienne piosenki 

śpiewamy i na 

instrumentach 

gramy 

• „Muzyczny berek” – zabawy muzyczne.  Rozpoznawanie i 

nazywanie instrumentów perkusyjnych. Identyfikowanie 

brzmienia wybranych instrumentów perkusyjnych na 

podstawie nagrań. Ilustrowanie dźwiękiem wiersza J. 

Solińskiego „Perkusyjny berek”. „Co w jesieni gra?” – 

improwizacje dźwiękowe: naśladowanie dźwiękiem 

instrumentów perkusyjnych oraz zjawisk 

atmosferycznych. Nauka piosenki „Orkiestra”. Tworzenie 

podkładu muzycznego do piosenki. „Liczymy kasztany” – 

ćwiczenia w przeliczaniu. Dopełnianie szeregów 

malejących i rosnących. Posługiwanie się pojęciami „o 

jeden więcej – o jeden mniej”. Swobodne wypowiedzi 

dzieci na temat orkiestry. Tworzenie podkładu 

dźwiękowego do utworów muzyki klasycznej przez 

„orkiestrę przedszkolną” z wykorzystaniem instrumentów 

muzycznych. 

• „Złota jesień czy szaruga jesienna?” – zabawy twórcze. 

„Jesienny wietrzyk” – zabawa ruchowa przy muzyce. 

„Pora wesoła” i „Jesień” – prezentacja wierszy M. 

Głogowskiego i W. Grodzieńskiej. Rozmowa na temat 

barw złotej jesieni oraz kolorów szarugi jesiennej. 

Układanie rymowanek o jesieni. „Jesienna kompozycja” – 

praca plastyczna. Określanie barw jako ciepłe i zimne. 

Plastyczna interpretacja utworu „Cztery pory roku – 

Jesień”. „Jesienne listki” – zabawa ruchowa, reagowanie 

na wyrazy rymujące się. Ćwiczenia w przeliczaniu 

• „Las czy dżungla?” – wypowiedzi dzieci na temat lasu i 

dżungli na podstawie ilustracji, zdjęć, filmu. Zabawa 

edukacyjna – „Mapy myśli”. Rysowanie obrazka według 

instrukcji, stanowiącego całość ilustracji. „Las” – 

swobodne wypowiedzi dzieci o zmianach zachodzących w 

przyrodzie jesienią. Monografia litery: „L, l”. Ćwiczenia 

• Zna nazwy 

podstawowych instrumentów 

perkusyjnych, 

• potrafi tworzyć 

różne rytmy na instrumentach 

perkusyjnych, 

• przestrzega 

zasad podczas inscenizacji 

muzyczno-ruchowej, 

• tworzy zbiory 

według podanych kryteriów, 

• wyraża swoje 

emocje, ilustrując różne 

nastroje ruchem i barwą, 

podaje rymujące się wyrazy 

związane z jesienią, 

• uważnie słucha 

wierszy czytanych przez 

nauczyciela, 

• odpowiada na 

pytania związane z 

wysłuchanymi tekstami, 

• rozpoznaje i 

nazywa zjawiska zachodzące w 

przy- rodzie jesienią, – opisuje 

wygląd jesiennego lasu, 

• wypowiada się 

na temat lasu i dżungli, 

• rozpoznaje 

graficzny obraz litery „l”, „L” i 

iden- tyfikuje go z głoską „l”, 

• rozróżnia ptaki 

• Zabawa ruchowa utrwalająca 

poznane litery – „Dzieci – 

Literki”. 

• Ćwiczenie koordynacji 

wzrokowo- ruchowej – 

„Rzucamy do celu”. 

• Zabawa ruchowa – „Kaprysy 

pogody” – reagowanie na 

hasła. 

• Zabawa ruchowa w parach – 

„Lokomotywa”. 

• Zabawy integracyjne w kręgu: 

„Zamiana miejsc”. 
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utrwalające zapamiętanie liter. Czytanie krótkich zdań i 

wyrazów  w zakresie poznanych liter. 

• „Co robią ptaki jesienią?” – opowiadanie L. 

Krzemienieckiej „O gościach, co na ucztę nie przyszli”. 

Poszerzanie wiedzy dzieci o ptakach i ich migracji na 

podstawie wysłuchanego tekstu, ilustracji i wiersza M. 

Strzałkowskiej „Ptaki w deszczu”. „Krasnalowe zabawy” 

– zabawy dydaktyczne. Odgrywanie ról bohaterów, na 

podstawie wysłuchanego opowiadania. „Krasnal uczy 

liczyć” – dostrzeganie zmian ilościowych (dodawanie i 

odejmowanie), przeliczanie na placach.  

• „Deszczowe chmury” – zabawy badawcze – przybliżenie 

dzieciom zjawiska powstawania opadów deszczu. 

„Jesienna przygoda” – układanie historyjki obrazkowej. 

„Chmury” – praca plastyczna wykonana techniką „mokre 

w mokre”. Kształtowanie pojęcia liczby 3. Słuchanie 

wiersza L. Krzemienieckiej „Idzie Tola do przedszkola”. 

Ćwiczenia wprowadzające do rozumienia liczby w 

aspekcie symbolicznym i kardynalnym. Ćwiczenia 

grafomotoryczne – przygotowanie do pisania cyfry 3. 

Utrwalenie pojęcia „para”. 

przylatujące na zimę, 

pozostające w kraju i 

odlatujące 

• rozumie 

konieczność dokarmiania 

ptaków zimą, 

• przelicza 

elementy w dostępnym 

zakresie, 

• wie, jak 

powstają chmury, 

• estetycznie 

wykonuje pracę plastyczną, 

• poprawnie 

ustala kolejność zdarzeń w 

historyjce obrazkowej, 

• identyfikuje 

liczbę 3 z cyfrą. 
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My, Polacy • „Polska nasza Ojczyzna” – prezentacja wiersza W. 

Domeradzkiego „Ojczyzna”. Kształtowanie poczucia 

patriotyzmu – przynależności do narodu i kraju. 

Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi. Słuchanie 

hymnu polskiego. Rozmowa na temat sytuacji, w których 

śpiewany jest hymn narodowy. „Polacy, którzy walczyli o 

Polskę”, cykl opowiadań: „Mikołaj Kopernik” – słuchanie 

opowiadania nauczyciela na temat życia i osiągnięć 

Mikołaja Kopernika. Słuchanie fragmentu opowiadania 

W. Chotomskiej „Dzieci pana Astronoma. „W przestrzeni 

kosmicznej” – zabawa z wykorzystaniem baniek 

mydlanych. Słuchanie odgłosów z kosmosu. Rozmowa na 

temat historii powstania pierników, degustacja. 

• Święto Niepodległości – rozmowa na temat wiersza L. 

Wiszniewskiego „11 listopada”. Przybliżenie dzieciom 

informacji na temat historii obchodów Święta 

Niepodległości. Słuchanie tekstu „Ada opowiada”. Nauka 

na pamięć wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego 

dziecka”. Wykonywanie pracy plastycznej – „Kotyliony” 

zgodnie z instrukcją. „Polacy, którzy walczyli o Polskę”, 

cykl opowiadań: „Józef Piłsudski” – rozmowa o 

wybranych faktach z życia marszałka. 

• „Kim jest zuch?” – rozmowa na temat organizacji 

dziecięcej zuchy w ZHP,  praw zuchów, odznak. 

Opisywanie zuchowego mundurka na podstawie ilustracji 

i wiersza E. Jones „Zuchy”. Zuchowe zabawy 

integracyjne – „Iskierki i iskry”. Rysowanie obrazka 

według instrukcji, stanowiącego całość ilustracji. „Igła i 

nitka” – wprowadzenie litery: „I”, „i”. Ćwiczenia 

utrwalające zapamiętanie liter. Doskonalenie techniki 

czytania. Zapoznanie z historiami o wybranych Polakach, 

którzy walczyli o Polskę – cykl opowiadań: Przybliżenie 

sylwetek dzieci, które brały udział w walkach w czasie 

wojny na podstawie opowiadania „Mały Powstaniec”. 

• Kształcenie umiejętności zachowania się w miejscach 

• Uczestniczy aktywnie w rozmowie 

na temat tożsamości narodowej 

oraz symboli narodowych i hymnu, 

• zna polskie symbole narodowe 

(flaga, godło, hymn), 

• uważnie słucha opowiadania 

czytanego przez nauczyciela, 

• wie, dlaczego M. Kopernik jest 

sławny, 

• wie, z czego słynie Toruń, 

• wypowiada się na temat wybranych 

wydarzeń z historii swojej 

ojczyzny, 

• wie, kim był J. Piłsudski, 

• wypowiada się na temat zasad 

obowiązujących zuchy, 

• wie, jak wygląda strój zucha, 

• aktywnie uczestniczy w grach i 

zabawach zespołowych, 

• rozpoznaje graficzny obraz litery 

„i”, „I” i identyfikuje go z głoską 

„i”, 

• okazuje szacunek poległym w 

miejscach pamięci narodowej i na 

cmentarzach, 

• wypowiada się na temat wybranych 

faktów z życia Fryderyka Chopina, 

• rozumie, jakie uczucia i 

zachowania świadczą o 

patriotyzmie, 

• słucha w skupieniu 

prezentowanych utworów muzyki 

poważnej, 

• wypowiada się na temat treści 

• Zabawa ruchowa „Korowód”, 

• Zabawy ruchowe przy 

muzyce: „Na defiladzie” (w 

parach), łączenie się w zespoły 

w różnych konfiguracjach (w 

szeregu, w kole, jedno za 

drugim itp.), 

• Zuchowe zabawy ruchowe 

integrujące grupę „Pląs o 

krokodylu’”, 

• Zabawa integracyjna – 

„Posągi”, 

• „Wycieczka po Polsce” – 

zabawa ruchowa. 
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pamięci narodowej oraz  wyrażania szacunku dla 

żołnierzy, którzy walczyli o wolność Polski. „Polacy, 

którzy walczyli o Polskę”, cykl opowiadań: „Fryderyk 

Chopin” – zapoznanie z wybranymi faktami z życia F. 

Chopina. Słuchanie wiersza W. Chotomskiej „Preludium 

deszczowe”. Interpretacja plastyczna wybranego utworu 

muzycznego F. Chopina. 

• Legendy o Polsce – słuchanie legendy M. Orłonia i J. 

Tyszkiewicza „O Lechu i Białym Orle” – przybliżenie 

legend o powstaniu państwa polskiego. Globalne czytanie 

nazw wybranych miast. Dobieranie par rymujących się 

wyrazów. „Polacy, którzy walczyli o Polskę. Sławni 

Polacy” – cykl opowiadań: „Jan Matejko” – rozmowa na 

temat  wybranych faktów z życia malarza. Oglądanie 

reprodukcji/zdjęć obrazów Jana Matejki. Rozmowa na 

temat wybranych obrazów J. Matejki. Słuchanie wiersza 

T. Szyma „Jan Matejko”. 

prezentowanych legend, 

• wypowiada się na temat z życia i 

twórczości Jana Matejki, 

• rozumie znaczenie słów „patriota”, 

patriotyzm”. 

Kto nam powie jak 

trzeba dbać o 

zdrowie? 

• Kształtowanie pojęcia liczby 4 – zabawy integracyjne z 

chustami. Wprowadzenie liczby 4. Ćwiczenia wprowadzające 

do rozumienia liczby w aspekcie symbolicznym i 

kardynalnym. Ćwiczenia grafomotoryczne, przygotowanie do 

pisania cyfry 4. 

• „Czystość wokół nas” – praca z tekstem. Rozmowa na temat: 

„Jak wygląda nasza sala?” – wdrażanie do odpowiedzialności 

za porządek w sali. Prezentacja wierszy J.  Brzechwy „Leń” 

lub utworu D. Gellner „Królowa bałaganiara”– przybliżenie 

zasad dbałości o porządek oraz higienę osobistą. „Nasz 

wygląd świadczy o nas” – scenki dramowe. Zwrócenie uwagi, 

w jakich sytuacjach należy myć ręce przed, a w jakich po 

wykonanych czynnościach. „Jak dbam o porządek w 

najbliższym otoczeniu?” – trening twórczego myślenia, 

rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci. Projektowanie 

urządzenia do sprzątania. Układanie zagadek o wymyślonym 

przez siebie  urządzeniu. Doskonalenie percepcji wzrokowej – 

dostrzeganie lustrzanego odbicia. 

• Wie, jak dbać o zdrowie i higienę 

osobistą, 

• wypowiada się na zadany temat, 

• nazywa i wskazuje części ciała, 

• tworzy zbiory czteroelementowe – 

identyfikuje liczbę 4 z cyfrą, 

• rozumie potrzebę utrzymywania 

porządku w miejscu zabawy i 

pracy, 

• prawidłowo stosuje pojęcia „start”, 

„meta”, 

• rozpoznaje i wskazuje literę „e”, 

„E” wśród innych liter, 

• rozpoznaje samogłoskę „e”, 

• zna zasady prawidłowego 

odżywiania i rozumie, jak wpływa 

ono na nasze zdrowie, 

• „Ruch to zdrowie” – zabawy 

ruchowe przy muzyce z 

wykorzystaniem chust. 

• Zabawa ruchowa kształtująca 

wyczucie własnego ciała i 

przestrzeni – „Piękny chód”. 

• Odgadywanie prezentowanych 

przez grupę dyscyplin 

sportowych. 

• Zabawa integracyjna w kręgu 

– „Sałatka owocowa”. 

• „Zabawy piłkarskie”– zabawy 

ruchowe z piłką z elementami 

współzawodnictwa. 
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• „Zawody sportowe” – słuchanie opowiadania H. Łochockiej 

„Czy łatwo być bramkarzem, to zaraz się okaże”. Rozmowa 

na temat tekstu o grze w piłkę nożną. Rysowanie obrazka 

według instrukcji, stanowiącego całość ilustracji.  „Meta” – 

prezentacja wiersza A. Łady-Grodzickiej „Meta”. Rozmowa 

na temat przestrzegania zasad gier i zabaw sportowych. 

Kształcenie umiejętności radzenia sobie z porażką i sukcesem. 

Wprowadzenie litery: „e, E”. Ćwiczenia utrwalające 

zapamiętanie litery. 

• „Piramida żywienia” – zapoznanie dzieci z piramidą 

żywieniową – rozmowa na temat produktów żywnościowych, 

które powinny być spożywane w odpowiednich ilościach. 

Słuchanie opowiadania J. Krzyżanek „O Lusi i dwóch 

obiadach”. Ćwiczenia w posługiwaniu się sztućcami. Zabawa 

edukacyjna w kończenie zdań – „Naczynia dla potraw”. 

„Smaczne i zdrowe – kanapki kolorowe” – organizowanie 

produktów i miejsca do przygotowana kanapek. Wdrażanie do 

zachowania bezpieczeństwa oraz zasad higieny w  czasie 

przygotowania kanapek.  

• „Co pomaga nam dbać o zdrowie?” – zabawy dydaktyczne. 

Klasyfikacja ilustracji przedmiotów związanych z  higieną 

osobistą i rozwijaniem sprawności fizycznej. Ćwiczenie 

analizy i syntezy sylabowej. Zabawa ruchowa z elementami 

technik dramowych – „Nasze samopoczucie”. Rozmowa na 

podstawie mapy myśli „Czym jest zdrowie?”. Jak dbamy o 

zdrowie każdego dnia? „Niebezpieczne bakterie” – 

opowiadanie M. Kownackiej „Kukuryku na ręczniku”. „Gdzie 

są bakterie?” – wspólne ustalenie źródeł zakażeń i chorób na 

podstawie opowiadania i wypowiedzi dzieci. „Portret kogutka 

Złotobutka” – malowanie ilustracji do tekstu.  

• dostrzega skutki wynikające z 

nieprawidłowych nawyków 

żywieniowych oraz niedbania o 

kondycję fizyczną, 

• przestrzega zasad higieny podczas 

przygotowywania i spożywania 

posiłków, 

• wskazuje ilustracje przedstawiające 

przedmioty służące do 

utrzymywania higieny osobistej 

oraz rozwijania sprawności 

fizycznej na świeżym powietrzu, 

• malowanie ilustracji do 

wysłuchanego tekstu, 

• wie, jak ważne jest przebywanie na 

świeżym powietrzu, 

• dzieli na sylaby wyrazy: mydło, 

gąbka, grzebień, pasta, skakanka, 

deskorolka, rower, piłka, 

• tworzy wzory z figur 

geometrycznych, 

• sprawnie wykonuje ćwiczenia z 

piłką. 

Przedszkolak jest 

świata ciekawy i 

chętny do zabawy 

•  „Komputer” – rozmowa na temat urządzeń cyfrowych i 

multimedialnych. Prezentacja wybranych urządzeń, 

rozmowa na temat ich obsługi i przeznaczenia. 

Odszukiwanie par obrazków, włączanie w szeregi 

malejące. „Bezpieczeństwo w sieci” – rozmowa na temat 

• Opowiada o własnych 

doświadczeniach związanych z 

wykorzystaniem komputera, 

• wie, do czego może służyć Internet, 

• Zabawa ruchowa pobudzająco-

hamująca – „Maszerujemy”. 

• Zabawa ruchowa w 

naśladowanie sposobu 
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sposobu działania i  wykorzystania Internetu. Przekazanie 

informacji na temat bezpiecznego korzystania z tabletu 

lub komputera. 

• „Bajki i baśnie” – rozmowa na temat literatury dziecięcej: 

bajek, baśni, opowiadań i ulubionego sposobu ich 

poznania (książka, film, audiobook). Słuchanie 

opowiadania L. Krzemienieckiej „Jak się krasnal z jeżami 

w cenzurowane bawił”. Rysowanie postaci krasnala przez 

nauczyciela pod dyktando dzieci. Ćwiczenia w 

różnicowaniu. Utrwalanie pojęć: wewnątrz, na zewnątrz. 

„Leśne skrzaty” – przedstawienie inscenizacji bajki M. 

Kownackiej „Idzie zima, chudy nie przetrzyma”. Poznanie 

sposobów przygotowania się zwierząt do zimy. 

Inscenizowanie przez dzieci utworu zgodnie z wybranymi 

/przydzielonymi rolami. 

• „Rodzina kotów” – zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem metody aktywizującej – burza mózgów – 

„Co wiemy o kotach?”. Wyszukiwanie informacji o 

kotach w książkach popularnonaukowych dla dzieci.  

„Koty i kotki” – wprowadzenie litery: „K, k”. Ćwiczenia 

utrwalające zapamiętanie litery. Doskonalenie techniki 

czytania. Wykonanie zespołowej pracy plastycznej, 

malowanie farbami wzorów linearnych bez odrywania 

ręki od kartki – „Kotki i motki”. Dostrzeganie barw 

pochodnych. Wydzieranie z papieru. 

• „W muzeum” – rozmowa na temat wybranych pojęć 

dotyczących muzeum. Rozmowa na temat 

zaprezentowanych wybranych dzieł sztuki: malarstwa i 

fotografii artystycznej.  Zapoznanie dzieci z  zasadami 

zachowania się w muzeum. Ćwiczenia relaksacyjne – 

„Fantazja na temat ciała”. „Wystawa” – zabawa 

dydaktyczna – zespołowe planowanie i konstruowanie 

wystawy z papierowych eksponatów. Prezentacja prac, 

rozmowa na temat wystaw i eksponatów.   

• „Zaklęcia i czary” – zapoznanie dzieci z bajkowym 

• zna zasady bezpiecznego 

korzystania z komputera oraz sieci, 

• opowiada o potrzebach zwierząt 

leśnych w czasie zimy, 

• aktywnie uczestniczy w 

inscenizacji, 

• wskazuje główne postacie utworu 

literackiego, 

• ustala kolejność wydarzeń w 

utworze literackim, 

• dostrzega istotne cechy, 

• posługuje się pojęciami „na 

zewnątrz”, „wewnątrz”, 

• wymienia gatunki zwierząt z 

rodziny kotowatych, potrafi 

powiedzieć, w jakich warunkach 

żyją, 

• wymienia cechy zwierząt dzikich i 

domowych z rodziny kotowatych, 

• wie, w jakich książkach można 

znaleźć informacje o zwierzętach, 

• rozpoznaje i nazywa literę „k”, 

„K”, 

• dokonuje analizy i syntezy 

sylabowej oraz głoskowej wyrazów 

podstawowych (kot, Kamil) 

• rozpoznaje głoskę „k” jako 

spółgłoskę, 

• wypowiada się na podany temat 

• opisuje obrazy i fotografie, 

• dostrzega różnice w przedstawieniu 

świata na obrazach i na 

fotografiach, 

• wie, jak należy zachować się w 

poruszania się zwierząt – 

„Zwierzęta leśne”. 

• Zabawy muzyczne ze zmienną 

dynamiką z wykorzystaniem 

utworu „Piosenka o kotku”. 

• Zabawa naśladowcza 

„Malarz”. 

• Zabawa ruchowa „Wyścig 

wiewiórek”. 
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opowiadaniem D. Gellner „Zaklęta uliczka”. Rozmowa z 

dziećmi o czarach i zaklęciach na podstawie tekstu i 

wiedzy dzieci. Układanie ilustracji do opowiadania „Ada 

opowiada”. „Zaklęte rzeźby” – wykonanie pracy 

plastycznej „Rzeźba”. Doświadczanie różnorodności form 

przedmiotów. Prezentowanie fotografii rzeźby P. Picassa 

„Koza”. Wykonanie „zaklętej rzeźby” z masy solnej lub 

masy papierowej. 

muzeum, 

• zauważa różnice między fikcją a 

rzeczywistością, 

• estetycznie wykonuje rzeźbę 

według własnego pomysłu. 

 


