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Temat Sytuacje edukacyjne/ 

zapisy do dziennika 

  Zabawa ruchowa Oczekiwane 

osiągnięcia 

dziecka 

1. Jestem 

samodzielny w      

w kuchni 

1.Słuchanie wiersza Hanny 

Zdzitowieckiej 

Kropelki sopelki 

- ćwiczenia artykulacyjne-

różnicowanie k-g 

- połączenia kropki kredką 

w odpowiednim kolorze 

2.Cwiczenia narządów 

artykulacyjnych 

- rozmowa na temat 

wycieczki do przedszkolnej 

kuchni 

- ćwiczenia 

dźwiękonaśladowcze, 

naśladowanie odgłosu,jakie 

słyszały w kuchni 

3.Ćwiczenia oddechowe 

-naśladowanie dmuchania 

na gorącą zupę 

- rozmowa na temat 

zachowania się przy stole - 

-liczenie produktuł 

umieszczonych w pętach. 

4.Kolorowy obrus- 

wycinanie pasków i ich 

naklejanie 

- porównywanie obrusu i 

serwetki. 

5.Słuchanie wiersza Ireny 

Suchorzewskiej Bolą ząbki 

na gołąbki 

- ćwiczenia ruchowo-

graficzne (duże rysunki 

ciastek w różnych 

kształtach) 

-ċwiczenia klasyfikacyjne-

rózne produkty.   
 

-Gimnastyka 

poranna 

ogólnorozwojowa 

z wykorzystaniem 

róznych narzędzi 

gimnastycznych. 

- Zabawa Ruchoma 

zabawka. 

- Zabawa ruchowa 

Stopa za stopą. 

- Zabawa ruchowo 

-naśladowcza 

Jestem kucharzem. 

- Taniec przy 

piosence 

Kiedy się nudzę. 

- Zabawa ruchowo 

-naśladowcza 

Gotujemy zupę. 

- Zabawa ruchowa 

ćwicząca refleks 

Znajdź swoje 

drzewo. 

- mówi wyraźnie 

- współdziała z 

partnerem 

- powtarza 

wypowiedzienia 

Kawa Karola 

Gruszka Gresia 

Kolorowa kurtka 

Kasi 

Gruba gąska 

Gabrysia 

- wie jak wygląda 

prszedszkolna 

kuchnia 

- wypowiada się 

na temat pracy 

kucharzy 

- liczy do czterech 

- akomponiuje na 

kołatkach 

- wyćina proste 

kształty 

- pomaga przy 

wykonywaniu 

ciasteczek 

- dzieli nazwy 

obrazków na 

sylaby 

 

2.Postacie z 

baśni 

1.Słuchanie opowiadania 

Renaty Piątkowskiej 

Gimnastyka 

poranna 

- odpowiada na 

pytanie dotyczące 



 Obudzona Królewna 

- rozwijanie mowy 

opowiadanie baśni Śnieźka 

- ćwiczenia klasyfikacyjne 

2.Ćwiczenia logopedyczne 

- ćwiczenia mimiczne 

- malowanie na kolorowych 

kartkach Moja ulubiona 

postać baśniowa- 

rozwijanie sprawności 

manualnej. 

3. Rozmowa na temat 

piosenki O szewczyku 

Dratewce 

- śpiewanie fragmentów 

piosenki 

- ćwiczenia w wydłuzaniu 

fazy wydechowej. 

4. Baśniowe zamki 

- ćwiczenia w liczeniu 

- określanie zamku 

najwyżczy-najniżczy 

- ćwiczenia oddechowe 

( syczą jak smoki) 

5. Ćwiczenia analizy i 

syntezy wzrokowej 

- składanie w całość 

pociętych obrazków 

prszedstawiających 

postacie baśniowe 

-rytmizowanie tekstu 

wiersza. 

ogólnorozwojowa 

z wykorzystaniem 

róznych narzędzi 

gimnastycznych. 

- Zabawa bieżna 

Czarownica 

- Zabawa ruchowa 

Zwierzęta do domu 

- Zabawa ruchowa 

Idzie smok 

- Zabawa ruchowa 

Kulig 

- Zabawa ruchowo 

naśladowcza 

Poruszam się jak.. 

- Zabawa 

orijentacyjno- 

porządkowa 

Krasnoludki i 

wielkoludy 

- Zabawa ruchowa 

połączona z 

lizceniem 

Duch w zamku. 

- Zabawa bieżna 

Uwaga,Wilk 

utworu 

- spółpracuje z 

partnerem 

- mówi wyrażnie 

- maluje postać 

baśniową 

- bawi się przy 

piosence 

- liczy w zakresie 

czterech 

- wycina proste 

elementy 

- inscenizuje 

wiersz 

- dzieli słowa na 

sylaby. 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Chcę być 

 matematykiem 

 

1.Słuchanie wiersza 

Jadwigi Koczanowskiej 

Chcę być matematykiem 

- liczenie róznych 

prszedmiotów znajdujących 

się w sali 

- ćwiczenia w parach-

obrysowanie prawych dłoni 

2. Układanie dowolnych 

kompozycji- obrazek z 

figur 

 

Gimnastyka 

poranna 

ogólnorozwojowa 

z wykorzystaniem 

róznych narzędzi 

gimnastycznych. 

- Zabawa ruchowa  

z liczeniem 

Policz i skacz 

-Zabawa bieżna 

Berek zimowy 

 

- odpowiada na 

pytania dotyczące 

wiersza 

- ćwiczy z 

przyborem -

ringiem 

- dobiera pasujące 

do siebie 

przedmioty 

- segreguje 

przedmioty pod 



- segregowanie figur pod 

względem koloru 

- ćwiczenia ruchowo- 

graficzne 

3.Słuchanie opowiadania 

Hanny  Zdzitowieckiej 

O Felku o Lodowym 

sopelku 

- oglądanie sopli lodowych 

- rozmowa na temat 

opowiadania 

- naśladowanie odgłosu 

kapiących kropel wody 

- liczenie sopli lodowych na 

obrazkach 

4.Ćwiczenia w liczeniu 

Kolorowe domy- słuchanie 

wiersza Krystyny 

Majewskiej 

 Dom dla lalek 

- buduwanie domów z 

klocków w wybranym 

kolorze 

- buduwanie wież z pięciu 

wybranych  klocków 

Ozdabianie pudełek 

kolorowym papierem 

- segregowanie pudełek na 

małe,średnie i duże 

- ćwiczenie koordynacji 

wzrokowo – ruchowej 

5.Ćwiczenia rytmiczno-

słuchowe Zagraj tak jak ja 

- rozmowa na temat 

piosenki 
 

- Zabawa 

muzyczna 

Po nitce do kłębka 

- Zabawa ruchowa 

Kto jest szybszy 

- Zabawa ruchowa 

Dałącz do mnie 

- Zabawa ruchowa 

z elementem 

podskoku 

Policz i podskocz 

względem koloru 

- wypowiada się 

na temat 

lodowych sopli 

-ćwiczy z 

nietypowym -

ringiem 

- liczy w zakresie 

pięciu 

- wycina proste 

elementy 

- wystukuje rytm 

piosenki 

- ocenia odległośc 

przedmiotu na 

oko 

 


