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GR. II 

Temat Sytuacje edukacyjne/Zapisy 
do dziennika 

Zabawa 
ruchowa 

Oczekiwane 
osiągnięcia dziecka 

I. Jesień w sadzie 1. Zabawa dydaktyczna Gdzie się 

schowało jabłko? 

- Rytmizowanie zdania Jedz owoce i 

warzywa, będziesz zdrowy tak jak 

ryba. Wypowiadanie zdania w różnych 

formach ( wesoło, smutno, głośno, 

cicho) 

- Zabawa w rozpoznawanie kolorów 

żółtego i  czerwonego. 

-Zabawa matematyczna Leczenie 

żółtych jabłek i gruszek 

2. Zabawa dydaktyczna- segregowanie 

owoców. Odpowiednie stosowanie 

słów: mało, dużo, tyle samo 

-Zabawa porządkowo-orientacyjna 

Rozsypane owoce 

- Nauka wiersza o Jabłuszku. 

- Rysowanie oraz pokolorowanie po 

śladzie jabłuszka 

- Zagadki smakowe Smaczne i zdrowe 

3. Słuchanie opowiadania Marii 

Kowalewskiej Sąsiedzi.  

- Rozmowa edukacyjna dotycząca 

potrzeby jedzenia owoców oraz 

przypomnienie o higienie spożywania 

posiłków.  

4. Ćwiczenie narządów 

artykulacyjnych Gimnastyka z 

wykorzystaniem owoców i warzyw 

- Lepienie jabłuszek z masy solnej 

- Słuchanie wiersza Smaczne owoce 

- Zabawa dydaktyczna Do koszyka, w 

koszyku. Formułowanie przez dzieci 

odpowiednio skonstruowanych zdań. 

5. Zabawa dydaktyczna Czarodziejski 

worek odgadywanie za pomocą zmysłu 

dotyku co to za owoc. 

- Ślubowanie maluchów – 

prezentowanie przez dzieci kilku 

piosenek. 

- Ćwiczenia logopedyczne – 

usprawnianie aparat artykulacyjny. 

 

- Gimnastyka 
poranna 
ogólnorozwojowa z 
wykorzystaniem 
różnych narzędzi 
gimnastycznych. 
- Zabawa ruchowa z 

elementem 

równowagi –Spacer 

z jabłkiem 

- Zabawa muzyczno-

ruchowa Kosze z 

owocami 

- Zabawa ruchowa- 

naśladowcza 

Zbieranie jabłek  

- Rzuć piłkę – 

zabawa ruchowa z 

elementem 

równowagi  

- z zainteresowaniem 

słucha opowiadanie 

- odpowiada na pytania 

dotyczące opowiadania 

- sprawnie rysuje jabłko po 

śladzie. 

- rozpoznaje kolory żółty i 

czerwony 

- rozróżnia owoce: jabłka, 

gruszki i śliwki 

- chętnie uczestniczy w 

zajęciach dydaktycznych 

ora zabawach ruchowych 

- słucha uważnie wiersza 

na temat smacznych 

owoców 

- oczekuje na swoją kolej 

- opowiada o wartości 

drzew na naszej planecie 

- rozróżnianie zwrotów i 

wesoło/smutno i 

głośno/cicho 

- wykonuje prace 

plastyczne 

- zapamiętywanie 

krótkiego wierszyka o 

Jabłuszku 

- opisuje owoce z 

wykorzystaniem słów 

mało, dużo, tyle samo 
 



II. Smaczne 

warzywa 
1. Zabawa dydaktyczna Jakie to 

warzywo? 

- Wysłuchanie wiersza Jadwigi 

Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie 

- Rozmowa kierowana: Jakie warzywa 

są wymienione w utworze? Dlaczego 

warzywa są ważne? 

- Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Sałatka jarzynowa 

2.  Zabawa Pasujące warzywa 

- Słuchanie piosenki Warzywa  

- Ćwiczenia ruchowo- graficzne 

jesienne kwiaty  - malowanie palcami 

astrów. 

- Zagadki dotykowe Co to za 

warzywo? 

3. Zabawa rytmiczna Echo 

Oglądanie zdjęć warzyw i powtarzanie 

ich nazw dzieląc na sylaby.  

- Zabawa plastyczna Kolorowe 

warzywa Rozróżnianie rzeczywistych 

kolorów warzyw 

-Zadanie matematyczno- ruchowe  

Małe-duże. Dostrzeganie różnicy 

między dużym a małym warzywem 

podczas pauzy w muzyce. 

-Ćwiczenie oddechowe Spadające 

marchewki. Odpowiednie 

wydmuchiwanie powietrza ustami na 

sylwetę marchewki. 

- Zabawa plastyczna Ziemniaczane 

stemple  

4. Gdzie znajduje się kosz z 

warzywami? Zabawa przestrzenna 

wysoko - nisko  

- Zabawa muzyczna - Instrumentacja 

piosenki Warzywa z pomocą 

bębenków, kastaniet oraz tamburynów  

-Nauka piosenki Warzywa. Rozmowa 

na temat wysłuchanego utworu.   

- Zabawa plastyczno- sensoryczna 

Poznanie struktury liści kapusty, 

malowanie ich farbami oraz odbijanie 

na kartce liści kapusty.  

5. Zabawa dydaktyczna – Pokaż 

obrazek, o którym mówię 

- Zabawa sklep owocowo – warzywny  

- Ćwiczenie matematyczne – Co 

kupiliśmy w sklepie ?  

Przeliczenie zakupionego towaru oraz 

podanie nazw owoców i warzyw. 

- Opisanie obrazka oraz zadanie 

teatralne – karta pracy. 

Rozpoznawanie min jakie mają 

warzywa. Naśladowanie ich. 

- Gimnastyka 
poranna z 
wykorzystaniem 
różnych narzędzi 
gimnastycznych. 
-zabawa ruchowa z 

elementem 

równowagi Spacer z 

marchewką 

- zabawa ruchowa 

Stop i start  

- zabawy ruchowe W 

obręczy i Hop  

- Wysoko-nisko – 

zabawa ruchowa  

- z zainteresowaniem 

słucha wiersza 

– odpowiada na pytania 

dotyczące utworu 

– bierze udział w 

zabawach ruchowych 

- śpiewa piosenkę 

Warzywa 

- wykonuje pracę 

plastyczną  

- opisuje przedmioty z 

użyciem słów: mały, duży 

- liczy na konkretach 

- wykonuje ćwiczenia 

oddechowe 

- poznaje otoczenie za 

pomocą zmysłu dotyku  

- dzieli krótkie wyrazy na 

sylaby 

- poprawnie określa 

elementy, które znajdują 

się wysoko a które nisko’ 

- chętnie gra na 

instrumentach 

- rozpoznaje i umie nazwać 

przynajmniej 5 warzyw 

- rozpoznaje na obrazkach 

przedstawione emocje. 

- potrafi swoją mimiką 

twarzy odtworzyć 

przedstawione emocje.  

- chętnie wykonuje zadania 

i bawi się w grupie 



III. Jaki jestem 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Jesienny spacer. Na sygnał dźwiękowy 

dzieci maszerują parami. 

- Wysłuchanie rymowanki To jest Ania 

- Ćwiczenia logorytmiczne na podstawie 

przeczytanego utworu  

- Ćwiczenia relaksacyjne Masaż ciała 

piłeczkami  

- Ćwiczenie spostrzegawczości Odszukaj 

drugą połówkę 

2. Poranne czynności – karta pracy. 

Opisywanie obrazków i czynności jakie 

wykonuje dziewczynka. Rozmowa 

kierowana na temat czynności 

wykonywanych przez dziecko rano.  

- Wysłuchanie opowiadania Iwony Róży 

Salach Co lubi jeść Zosia  

Rozmowa na temat odsłuchanego 

utworu. 

- Zabawa rozwijająca umiejętność 

wypowiadania się na temat swoich 

upodobań: Ja lubię…, A Ty? 

3. Słuchanie piosenki Jestem 

samodzielny 

- Rozmowa na temat wysłuchanego 

utworu. Z pomocą tablicy 

demonstracyjnej opisanie czynności 

wykonywanych przez dzieci 

samodzielnie. 

- Nauka na pamięć piosenki 

- Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Balonik  

- Zabawa integracyjna Co umiem 

4. Zabawa rozwijająca umiejętność 

uważnego słuchania i dostrzegania cech 

charakterystycznych w wyglądzie. – O 

której lalce mówię? 

- Zabawa twórcza Witam wszystkie 

dzieci, które mają… 

- Praca plastyczna- wyklejanie z 

czerwonego papieru: serduszko dla 

koleżanki/kolegi 

- Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Taniec liści 

-Zabawa dydaktyczna Zabawki  

5. Zabawy z wykorzystaniem 

rymowanki Mój mały trzylatku w 

różnych formach: wesoło, smutno, 

cicho, głośno, wolno, szybko 

- Ćwiczenia oddechowe Fruwające 

bibułki  

- Wysłuchanie opowiadania Ewy 

Kaniewskiej Szuflada. Rozmowa na 

temat opowiadania 

- Ćwiczenia konstrukcyjno- 

manipulacyjne – budowanie konstrukcji 

z klocków 

- Gimnastyka 
poranna 
ogólnorozwojowa z 
wykorzystaniem 
różnych narzędzi 
gimnastycznych. 
- Zabawa ruchowo- 

naśladowcza według 

Marty Bogdanowicz  

- Zabawa muzyczno-

ruchowa Tańczące 

bibułki  

- Improwizacja 

ruchowa do wiersza 

Wszystko mogę 

- Zabawa ruchowo-

naśladowcza 

Zajączek wybiera się 

z wizytą 

- zabawa ruchowa ze 

śpiewem Karuzela  

- reagowanie na sygnał 

dźwiękowy i zmiana 

aktywności  

- wskazywanie i 

nazywanie części swojego 

ciała 

- odszukanie drugiej 

połówki zabawki  

– odpowiada na pytania 

dotyczące opowiadania 

- poprawnie wykonuje 

ćwiczenie oddechowe   

– śpiewa piosenkę Jestem 

samodzielny  

- rozumie tekst piosenki 

- nazywa czynności, które 

wykonuje rano 

- zwraca uwagę na różnice 

w wyglądzie opisanych 

lalek 

- z odpowiednią intonacją 

rytmizuje krótki tekst 

- opisuje i odszukuje 

wianek 

- wydziera papier i wykleja 

kształt serca  

- potrafi określić cechy 

ulubionej zabawki  

- odpowiada na pytanie 

Czym lubi się bawić? 

- uważnie słucha 

opowiadania 

- wypowiada się na temat 

wysłuchanego 

opowiadania Szuflada 

- buduje z klocków 

- chętnie uczestniczy w 

zabawach ruchowych 

 



IV. Moje zmysły 1. Zabawa z wykorzystaniem wiersza 

Bożeny Formy Moje oczy. Dzieci  

sprawdzają jaki mają kolor oczu. 

- Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Tańcząca rodzinka  

- Zabawy dydaktyczne, rozwijające 

zmysły, Nasze ulubione zabawy 

- Ćwiczenia narządów mowy Zabawy 

słomką 

- Rysowanie siebie z ulubioną 

zabawką – karta pracy 

2. Naśladowanie czynności, które  

robią dziewczynka i chłopiec na 

obrazkach – karta pracy.  

-Zabawa naśladowcza: Gdy dobry 

humor masz według Marty 

Bogdanowicz 

-Zabawa porządkowo-orientacyjna 

Słuchamy 

-Zabawy w rozpoznawanie zabawek za 

pomocą dotyku i słuchu  

-Zabawy twórcze z wykorzystaniem 

kubeczków po jogurtach 

3. Ćwiczenie spostrzegawczości – 

zaznaczenie na obrazku przedmiotów 

narysowanych poniżej – karta pracy. 

- Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Wielkoludy i krasnale 

- Wyliczanka Dziewuszka według 

Marty Bogdanowicz 

- Wysłuchanie piosenki Nasze zmysły 

Rozmowa kierowana na temat utworu. 

Dzieci pokazują określone narządy 

- Zabawa matematyczna 

Czarodziejskie pudełko   

4. Składanie obrazka w całość- puzzle 

z zabawkami 

- Co tak pachnie? – ćwiczenia 

rozwijające zmysł węchu 

- łączenie kropek kredkami w 

odpowiednich kolorach  

5. Zabawy z wykorzystaniem 

rymowanki Kiedy jest mi nudno.  

- Słuchanie opowiadania Renaty 

Piątkowskiej Okulary. 

Rozmowa kierowana na temat 

wysłuchanego utworu. Odpowiadanie 

na pytania dotyczących opowiadania.  

- Ćwiczenia logopedyczne 

- Zabawa Czyj to pantofelek? 

   

- Gimnastyka 
poranna z 
wykorzystaniem 
różnych narzędzi 
gimnastycznych. 
- zabawa ruchowa, w 

formie opowieści 

ruchowej, Zabawy 

Oli 

- zabawa ruchowa 

Drobny ścieg 

- zabawa muzyczno-

ruchowa Moje ciało 

-zabawa ruchowa w 

parze Idziemy na 

spacer 

- zabawa ruchowa ze 

śpiewem Stary 

niedźwiedź mocno 

śpi  

- zabawa ruchowa 

rozwijająca 

koordynację 

ruchową Idź tak jak 

ja 

- Wysłuchanie wiersza 

Moje oczy 

- rozpoznawanie, który 

narząd odpowiada za dany 

zmysł 

-korzysta z własnych 

zmysłów 

- poznaje otoczenie za 

pomocą zmysłów 

- wykonuje zadania i bawi 

się w grupie 

- słuchanie różnych 

odgłosów przedmiotów z 

życia codziennego i 

rozpoznawanie ich bez 

użycia wzroku 

- odszukiwanie 

przedmiotów z obrazka 

- uważnie słucha 

opowiadania Okulary 

- odpowiada na pytania 

dotyczące opowiadania 

 - bierze udział w 

ćwiczeniach  słuchowych i 

muzycznych 

- śpiewa piosenki i 

rozmawia na ich temat 

- układa puzzle z 

rozsypanego obrazku 

- rysuje po śladzie 

- ćwiczenie motoryki małej 

- poprawnie wykonuje 

ćwiczenia logopedyczne 

 

 

 

 


