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GR.II 

Temat Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Zabawa ruchowa Oczekiwane osiągnięcia 

dziecka 

I. Baśnie, bajki 

i legendy 

1. -Oglądanie i czytanie książek z 
baśniami.  
-Ćwiczenia logopedyczne. 
-Rozwiązanie zagadki o smoku.  
-Wysłuchanie opowiadania A. 
Widzowskiej Białe gołębie. Rozmowa 
kierowana na podstawie opowiadania i 
ilustracji w książce. (książka) 
-Ćwiczenie twórcze Smocze opowieści.  
-Ćwiczenie pamięci wzrokowej – Czego 
brakuje? 
2. Zabawa twórcza Baśniowe misie. 
-Ćwiczenia słuchowe Jaka to melodia? 
-Zabawa ortofoniczna Cicho, cichuteńko. 
-Zabawa wprowadzająca – Jakie znamy 
baśnie?  
3. Ćwiczenia w zadawaniu pytań – 
Zagadkowa bajka.  
-Zabawa grupowa Czy znasz...? Kołysanka 
rozpoczynająca zajęcia – Bajka iskierki.  
-Słuchanie opowiadania nauczyciela na 
podstawie baśni Jaś i Małgosia. Zabawa 
matematyczna – liczenie pierników. 
-Zabawa dydaktyczna Układanie rytmów z 
kolorowych pierników.  
4. Zabawa językowa Jakiego koloru są 
korale?  
-Wykonanie pracy plastycznej Czerwony 
Kapturek. 
5. Zabawa dydaktyczna Znajdź parę. 
-Wykonanie prostej pracy plastycznej 
Korona dla królowej/króla.  

- Gimnastyka 
poranna 
ogólnorozwojowa z 
wykorzystaniem 
różnych narzędzi 
gimnastycznych  
-Swobodna 
improwizacja 
ruchowa do piosenki 
Baśnie. 
- Opowieść ruchowa 
Wyprawa. Swobodna 
improwizacja 
ruchowa do piosenki 
Baśnie 
-Ćwiczenie 
sprawności palców 
dłoni – Korale koloru..  
-Opowieść ruchowa 
Wyprawa. 

- rysuje wzory po śladzie  
– słucha z uwagą 
czytanego tekstu 
– odpowiada na pytania 
dotyczące opowiadania 
-słucha utworów 
muzycznych 
– używa określeń: cicho, 
głośno, wesoło, smutno, 
szybko, wolno, w 
odniesieniu do muzyki 
liczy w zakresie czterech 
(pięciu) 
– kontynuuje proste 
rytmy 
– wskazuje różnice 
między obrazkami n-
wykonuje ćwiczenie 
logopedyczne 
-rozwiązuje qwiz i 
zagadki 
- nazywa kolory 
-współpracuje z grupą  
-sprząta po skończonej 
prac-z zainteresowaniem 
ogląda książeczki  
 
 
 
 

II. Muzyka 

wokół nas 

1. Ćwiczenia ortofoniczne Odgłosy 
zwierząt. 
-Ćwiczenie pamięci – Muzyczne memory 
- Ćwiczenie sprawności manualnej – 
Ziarenko do ziarenka. 
2. Ćwiczenia słuchowe Puszki dźwiękowe. 
-Rozmowa na temat emocji. 
-Ćwiczenie słuchowe Jaki to instrument? 
Muzyczna podróż – słuchanie muzyki 
relaksacyjnej. 
3. Ćwiczenie słuchowe Jaki to instrument? 
-Zabawa dydaktyczna Kodowanie 
dźwięków. 
-Zabawa rytmiczna Orkiestra perkusyjna. 
4. Zabawa twórcza Dyrygent. 
-Zabawa rozwijająca motorykę małą – 
Nawlekamy nuty.  
-Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Co to 

- Gimnastyka 
poranna 
ogólnorozwojowa z 
wykorzystaniem 
różnych narzędzi 
gimnastycznych  
-Ćwiczenie 
dźwiękonaśladowcze 
na podstawie wiersza 
B. Szelągowskiej 
Dzwonek i dzwon 
 -Zabawa ruchowa do 
tekstu piosenki 
Bębenek..  
-Zestaw ćwiczeń 
ruchowych nr 18. 
 

– słucha z uwagą 
czytanego tekstu 
– odpowiada na pytania 
dotyczące opowiadania 
– aktywnie słucha 
muzyki 
– wykonuje własny 
instrument i 
akompaniuje na nim 
– naśladuje dźwięki 
dochodzące z otoczenia 
– naśladuje dźwięki 
instrumentów 
– rozpoznaje i nazywa 
wybrane instrumenty 
– rozpoznaje trąbkę i 
naśladuje dźwięki, jakie 
ona wydaje 



za instrument?  
-Burza mózgów: Gdzie jest muzyka? 
5. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej 
Muzyczne urodziny. Rozmowa na 
podstawie wiersza.  
-Zabawa matematyczna Ile razy zagram? 
 

– bierze udział w 
zabawach muzycznych 
– naśladuje grę na 
instrumentach i odgłosy 
zwierząt 
– odpowiada na pytania 
dotyczące wiersza 
 
 

III Nie jesteśmy 

sami w 

kosmosie 

1. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej. 
Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller 
Ufoludki. Rozmowa kierowana na 
podstawie opowiadania i ilustracji w 
książce. 
-Ćwiczenia słownikowe Planety.  
-Zabawa badawcza Przyciąganie ziemskie. 
2. -Ćwiczenia graficzne Kosmiczne wzory.  
-Zabawa ortofoniczna Kosmiczne echo. -
Słuchanie piosenki Trzej kosmici. 
Rozmowa na temat zwrotek i refrenu 
piosenki.  
-Rozmowa z dziećmi na temat 
przedmiotów służących do obserwacji – 
Teleskopy, lunety, lornetki. 
3. Zabawa matematyczna Gdzie wylądował 
statek kosmiczny?  
-Ćwiczenia ortofoniczne Kosmiczne 
imiona. -Zabawa utrwalająca kolory. 
4. -Ćwiczenia słuchowe Skąd słychać 
dźwięk?  
-Ćwiczenia usprawniające małą motorykę 
– Planety.  
-Ćwiczenie syntezy słuchowej – O czym 
mówią ufoludki? 
5. -Układanie obrazka rakiety według 
wzoru -Słuchanie wiersza B. 
Szelągowskiej Nasza Ziemia i planety. 
Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza  
-Praca plastyczna Niebo nocą.  
-Zabawa dydaktyczna Mowa kosmity. 

- Gimnastyka 
poranna 
ogólnorozwojowa z 
wykorzystaniem 
różnych narzędzi 
gimnastycznych 
-Improwizacja 
ruchowa do piosenki  
-Zestaw ćwiczeń 
ruchowych 19 
-Zabawa 
pantomimiczna 
Ruchy ufoludków.  
-Zestaw ćwiczeń 
ruchowych nr 19. 

– rozpoznaje planetę 
Ziemię na obrazkach 
– słucha z uwagą 
czytanego tekstu 
– odpowiada na pytania 
dotyczące opowiadania 
– stosuje słowa: lornetka, 
luneta, teleskop 
– liczy do 4 (5) 
– słucha utworów 
literackich dotyczących 
kosmosu  
-wypowiada się na 
podstawie wysłuchanego 
utworu i własnych 
przemyśleń 
-wykonuje prace 
plastyczna 
-posługuje się 
przyborami do pra 
-układa obrazek rakiety 
-chętnie uczestniczy w 
zajęciach  
-poprawnie wykonuje 
ćwiczenie logopedyczne 
-sprawnie wykonuje 
ćwiczenia ruchowe  
 

IV Projekt 

Budowle 

1. Rozmowa na temat budowli 
znajdujących się w najbliższej okolicy. 
Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej 
Budynki małe i duże. Omówienie treści 
wiersza  
-Zabawa tematyczna Jaki to budynek?  
-Ćwiczenie wyobraźni – Wymarzona 
budowla. 
2. Odrysowywanie wybranych kształtów. 
-Zabawa rozwijająca umiejętności 
plastyczne dzieci – Rysowany wierszyk. 
-Zabawa kształtująca wyobraźnię dzieci – 
Zgadnij, o czym myślę. 
3. Zabawa twórcza Rysowanie w 
powietrzu. 
- Słuchanie baśni Trzy świnki. Rozmowa na 
podstawie wysłuchanego tekstu. 
Zabawa twórcza Ułóż obrazek. 
4. Liczenie pięter – Winda.  

- Gimnastyka 
poranna 
ogólnorozwojowa z 
wykorzystaniem 
różnych narzędzi 
gimnastycznych 
-Zabawa z chusta 
animacyjna  
-Nasz dom –zabawa 
ruchowa 
-Zabawa ruchowa do 
wiersza. 
Zabawa Ścieżka 
sensoryczna 

– opisuje wygląd 
budowli 
– słucha wiersza 
– konstruuje różne 
budowle 
– obrysowuje 
przedmioty w różnych 
kształtach 
– buduje z klocków i z 
figur geometrycznych 
– ogląda film dotyczący 
pracy architekta  
– wypowiada się na 
temat pracy architekta  
– słucha opowiadania 
czytanego przez 
nauczyciela 
-rysuje wybrane przez 
siebie zabytki 



-Ćwiczenia grafomotoryczne Dachówki.  
-Co to jest makieta? Wykonanie budowli 
do makiety miasta marzeń.  
-Quiz z pytaniami: Prawda – fałsz. 
5. Zabawa dydaktyczna Schody.  
-Co to jest plan miasta? Wykonanie 
makiety miejscowości marzeń. 
Wystawienie jej. 
 

 

 

 
 

– poznaje 
nazwy 
budynków i 
budowli 
–wykonuje 
elementy 
potrzebne 
do 
stworzenia 
makiety  
– planuje 
położenie 
budowli na 
makieci 
 

 
 

 


