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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Bezpieczni i rozważni • Baw się i bądź bezpieczny! Bezpieczne, niebezpieczne – 
zabawa rozwijająca logiczne myślenie, przypomnienie 
zasad i reguł współżycia w grupie. Kodeks Dobrego Kolegi 
– zabawa rozwijająca logiczne myślenie, przypomnienie 
zasad i reguł współżycia w grupie  

• Ważni ludzie – ważne numery. Do kogo po pomoc? – 
dobieranie właściwych obrazków do sytuacji. Niesiemy 
pomoc – zabawy tematyczne, zainicjowanie zabawy, 
zgodna i wspólna 

• Bezpieczni na drodze. „Agatka” – znak informacyjny – 
poznanie znaku informacyjnego „Agatka”. Przygoda 
na ulicy – słuchanie opowiadania Iwony Salach połączone 
z rozmową na temat treści utworu  

• Kolorowe znaki. Geometryczne rytmy – układanie 
rytmów, ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji 
uwagi. Kolorowe znaki – teatr sylwet do wiersza 
Krzysztofa Wiśniewskiego połączony z rozmową  

• Nie ufaj obcym. Cukierek – zabawa integracyjna w kręgu, 
nabywanie przez dzieci umiejętności odmawiania obcym 
w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie. 
Wilk i siedem koźlątek – słuchanie bajki Katarzyny 
Najman połączone z wypowiedziami na temat treści 
utworu 

• uczestniczy w zabawie ruchowej I.5, 
IV.7, odróżnia przedmioty 
bezpieczne od niebezpiecznych z.7, 
zna zasady i reguły współżycia 
w grupie III.5, III.7  

• dobiera właściwe obrazki do sytuacji 
IV.9, IV.20, poznaje numer 
alarmowy 112 IV.20, podejmuje 
zabawy tematyczne IV.1, bawi się 
zgodnie i bezpiecznie III.7 

• nazywa figury geometryczne i kolory 
IV.12, IV.9, rozpoznaje znak 
informacyjny „Agatka” IV.9, z.3, 
w skupieniu słucha opowiadania 
IV.3, IV.5 wypowiada się na temat 
treści utworu IV.5, IV.6  

• dostrzega i układa rytmy IV.12, 
słucha wiersza i próbuje zapamiętać 
jak najwięcej szczegółów IV.3, IV.5  

• wie, jak dbać o swoje 
bezpieczeństwo w kontaktach 
z obcymi z.3, słucha bajki i próbuje 
zapamiętać jak najwięcej szczegółów 
IV.3, IV.5, wie, że opiekunów należy 
słuchać III.6, III.8  

• Gimnastyka poranna 
– zestaw I 

• Hop – do koła! – 
zabawa z elementami 
skoku 

• Pomyśl i stań przy... – 
zabawa orientacyjno-
porządkowa 

• Bądź widoczny – 
zabawa ruchowa 

• Ćwiczenia 
gimnastyczne – 
zestaw II  
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Polska – nasza Ojczyzna • Moja rodzina dawniej i dziś. Dom – składanie ilustracji 
domu z części, oglądanie ilustracji domu, wypowiadanie 
się na jego temat. Drzewo genealogiczne – odczytywanie 
symboliki drzewa genealogicznego  

• Jak lubię spędzać czas z rodziną?. Moja rodzina – 
słuchanie wiersza Bożeny Formy połączone z rozmową 
na temat treści utworu. Ja z rodziną lubię spędzać czas – 
zabawa z kłębkiem wełny, wypowiedzi na temat czasu 
spędzanego z rodziną  

• Płynie Wisła, płynie… • Mapa Polski – zabawa z mapą 
Polski. Wisła – słuchanie wiersza Zbigniewa Dmitrocy 
połączone z rozmową na temat Wisły. Karta pracy – 
odczytywanie symboli na mapie, nazywanie elementów 
wyróżniających dany obszar kraju 

• Polskie symbole narodowe. Trzy symbole narodowe – 
słuchanie wiersza Władysława Bełzy, omówienie symboli 
narodowych Polski  

• Moja mała ojczyzna. Moje miasteczko – słuchanie wiersza 
Joanny Papuzińskiej połączone z rozmową. Trzy małe 
świnki – słuchanie bajki Katarzyny Najman, 
wypowiadanie się na temat treści utworu  

• składa obrazek z części IV.9, IV 12, 
wypowiada się na podany temat 
IV.5, IV.6, rozumie pojęcie „drzewo 
genealogiczne” IV.2, III.2  

• nazywa uczucia, które kojarzą się 
z rodziną II.1, II.9, w skupieniu 
słucha wiersza IV.3, III.8, wypowiada 
się na temat treści utworu IV.5, 
wypowiada się na podany temat 
III.2, IV.5, uczestniczy w zabawie 
III.5, uczestniczy w zabawie 
ruchowej I.5, IV.1  

• odszukuje na mapie miejscowość, 
w której mieszka IV.9, IV.10, 
w skupieniu słucha wiersza III.8, 
wypowiada się na temat treści 
utworu IV.5, uczestniczy w zabawie 
ruchowej z muzyką IV.7, wskazuje 
elementy na mapie IV.9, poznaje 
charakterystyczne cechy różnych 
obszarów Polski IV.10, doskonali 
sprawność manualną i koordynację 
wzrokowo-ruchową podczas 
kolorowania I.7 

• w skupieniu słucha wiersza III.8, 
wypowiada się na temat treści 
utworu IV.5, rozpoznaje i nazywa 
symbole narodowe IV.10  

• w skupieniu słucha wiersza III.8, 
wypowiada się na temat treści 
utworu IV.5, wypowiada się 
na podany temat IV.5,  

• Dzieci do domu – 
zabawy z chustą 
animacyjną 

• Aktywnie z rodziną – 
zabawa ruchowo-
naśladowcza 
z opowieścią  

• Podróż po Polsce – 
tor przeszkód 

• Gimnastyka poranna 
– zestaw II 

• Spacer po okolicy – 
podziwianie 
architektury, 
rozpoznawanie 
numerów domów  
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Preludium deszczowe • Barwy jesieni. Pani Jesień – zabawa orientacyjno-
porządkowa, rozwijanie orientacji w przestrzeni, 
ćwiczenia spostrzegawczości. Liście, listeczki – zabawa 
matematyczna. Barwy jesieni – eksperymenty z farbami, 
utrwalenie nazw podstawowych kolorów i ich 
pochodnych  

• Skąd ten deszcz?. Deszcz, ulewa, mżawka – zabawa 
dydaktyczna, poznanie różnych rodzajów deszczu, 
prezentacja ruchowa. Karta pracy – przeliczanie 
elementów, doskonalenie motoryki małej  

• Jesienne buty. • Po co nam buty? – ćwiczenia twórczego 
myślenia, poznanie różnych rodzajów butów i ich 
przeznaczenia. Idziemy za butami – zabawa ruchowa 
– chodzenie pod dyktando  

• Chrońmy się przed deszczem. Parasol – zabawa 
dydaktyczna, słuchanie wiersza Marii Konopnickiej, 
rozmowa na temat właściwego ubierania się jesienią, 
wybieranie stosownych ubrań spośród różnych 
zgromadzonych 

• Co robić w deszczową pogodę?. Kiedy pada słuchanie 
wiersza „Deszczyk” Natalii Usenko. Muzyka deszczu – 
granie na prostych instrumentach wodnych 
oraz wydobywanie dźwięków z różnych przedmiotów 

• rozwija orientację w przestrzeni 
IV.14, odszukuje ukryte liście IV.11, 
klasyfikuje liście ze względu 
na podaną cechę IV.12, bierze udział 
w eksperymentach IV.13, nazywa 
kolory podstawowe i pochodne 
IV.12, IV.18, nazywa barwy jesieni 
IV.18  

• wie, skąd się bierze deszcz IV.18, 
nazywa różne rodzaje deszczu IV.18, 
IV.2, przelicza elementy i porównuje 
ich liczbę IV.15, doskonali motorykę 
małą I.7, I.9 

• dzieli nazwy rodzajów butów 
na sylaby IV.2, wypowiada się 
na podany temat IV.5, nazywa różne 
rodzaje butów i zna ich 
przeznaczenie IV.2, rozwija 
orientację w przestrzeni IV.11, IV.1, 
IV.14  

• w skupienie słucha wierszy IV.3, 
IV.5, wie, jak się ubierać jesienią 
IV.18, wybiera ubrania jesienne 
spośród innych IV.12, śpiewa 
piosenkę, a słowa ilustruje ruchem 
IV.7  

• w skupieniu słucha wiersza IV.3, 
IV.5, naśladuje odgłosy deszczu 
za pomocą instrumentów IV.7   

• Jesienny dywan – 
zabawa 
z utrzymaniem 
równowagi 

• Chowamy się przed 
deszczem, skaczemy 
przez kałuże – 
zabawa orientacyjno-
porządkowa 

• Drzewa – zabawa 
rozwijająca 
motorykę, ćwiczenia 
koncentracji 
i refleksu 

• Gimnastyka poranna 
– zestaw VIII 

• Słońce świeci – 
deszcz pada – zabawa 
ruchowa, reagowanie 
ruchem na symbol 
obrazkowy 

Rozpoznajemy emocje • Oto ja! • Policzymy, co się ma – słuchanie wiersza 
połączone z pokazywaniem części ciała, nauka wiersza 
na pamięć  

• w skupieniu słucha wiersza III.8, 
nazywa części ciała IV.14, IV.2, 

• Zaprzęgi – zabawa 
orientacyjno-
porządkowa 
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• Moje marzenia. • Dyzio marzyciel – słuchanie wiersza 
Juliana Tuwima, odpowiedzi na pytania do treści utworu  

• Poznajemy emocje. • Rozpoznaj emocje – zabawa 
dydaktyczna, rozwijanie mowy komunikatywnej. Karta 
pracy – rozwijanie mowy komunikatywnej, ćwiczenia 
umiejętności łączenia w pary, ćwiczenia motoryki małej 

• Każdy z nas coś czuje. Która kraina najlepsza? – rozmowa 
kierowana, ćwiczenie umiejętności wypowiadania się 
na podany temat. Karta pracy – doskonalenie 
umiejętności rozpoznania stanów emocjonalnych, 
rozwijanie sprawności manualnej  

• Śmiech dobry na wszystko. Klaun – zabawa dydaktyczna, 
uważne słuchanie wiersza, odpowiadanie na pytania 
do treści utworu. Czy śmiech jest zdrowy? – próba 
odpowiedzi na pytanie  

rozwija pamięć w czasie nauki 
wiersza IV.5  

• w skupieniu słucha wiersza IV.3, 
III.8, odpowiada na pytania do treści 
utworu IV.2, IV.5  

• rozpoznaje emocje osób 
na zdjęciach II.6, III.9, rozwija mowę 
komunikatywną IV.2, łączy elementy 
w pary IV.12 ‒ ćwiczy motorykę 
małą I.7 

• rozwija mowę komunikatywną IV.2, 
rozpoznaje podstawowe emocje II.1, 
rozwija sprawność manualną I.7, 
nazywa podstawowe emocje II.1  

• w skupieniu słucha wiersza IV.3, 
III.8, odpowiada na pytania do treści 
utworu IV.2, IV.5, wie, czym zajmuje 
się klaun IV.20, poznaje 
terapeutyczne właściwości śmiechu 
II.6, II.9  

• Chwytamy marzenia 
– zabawa 
doskonaląca 
umiejętność chwytu 

• Gimnastyka poranna 
– zestaw V 

• Podróż do krainy 
uczuć – zabawa 
ruchowo-
naśladowcza, 
nazywanie uczuć i ich 
przeżywanie  

• Zabawa sprawia nam 
radość – zabawy 
dowolne na świeżym 
powietrzu 

 


