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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy 

ruchowe. 

Zimowy krajobraz  Nasza piękna zima. 

Zima za oknem – rozmowa kierowana, 

rozwijanie mowy komunikatywnej  

 Bardzo lubię zimę – słuchanie wiersza Ireny 

Kopeć, poznanie pory roku – zimy i jej cech 

charakterystycznych  

 Atrybuty Pani Zimy – zabawa dydaktyczna, 

klasyfikowanie obrazków ze względu na porę 

roku Wiatr i śnieżynki – zabawa orientacyjno-

porządkowa Karta pracy – rozwijanie orientacji 

na kartce, rysowanie drogi przez labirynt  

 Uroki zimy 

Do czego potrzebny jest śnieg? – zabawa 

twórcza, formułowanie wypowiedzi na temat 

śniegu Czy śnieg jest czysty? – zabawa 

badawcza z roztapianiem śniegu  

 Kostki lodu – zabawa badawcza, poznanie 

właściwości lodu Karta pracy – nazywanie i 

klasyfikowanie obiektów powstałych ze śniegu i 

lodu 

 Bałwanek. 

Co to za przedmioty? – rozmowa, omawianie 

atrybutów bałwanka Nasz bałwanek – słuchanie 

wiersza Barbary Szelągowskiej, rozmowa 

Znajdź różnice – zabawa na spostrzeganie, 

dostrzeganie różnic w wyglądzie bałwanków  

Za zimową szybką – zajęcia muzyczne, nauka 

piosenki Karta pracy – przeliczanie w zakresie 5, 

ćwiczenia motoryki małej 

Guziczki dla bałwanka – zabawa matematyczna, 

przeliczanie w zakresie dostępnym dzieciom, 

tworzenie zbiorów według określonej cechy  

 rozwija mowę komunikatywną IV.2  

  w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8, 

IV.5  

  poznaje charakterystyczne cechy zimy 

IV.16  

 klasyfikuje obrazki według podanej 

kategorii IV.12  

  wzbogaca słownictwo, dokonuje 

analizy sylabowej IV.2  

  uczestniczy w zabawie ruchowej I.5, I.8  

 rozwija orientację w przestrzeni IV.1, 

IV.14  

 rozwija orientację na kartce IV.14  

  rozwija motorykę małą I.7  

 rozwija mowę komunikatywną IV.2  

  obcuje ze sztuką IV.9, z.9  

 rozbudza zainteresowanie książkami 

IV.19 

 rozwija wyobraźnię twórczą IV.1  

 rozwija mowę komunikatywną IV.2  

 bierze udział w eksperymencie IV.13  

 zna właściwości śniegu IV.13, IV.6, 

II.11, IV.18  

  bierze udział w eksperymencie IV.13  

 zna właściwości lodu IV.13, IV.6, IV.18  

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

  rozwija mowę komunikatywną IV.2  

  rozpoznaje elementy na fotografiach i 

przyporządkowuje do określonej 

kategorii IV.9, IV.12 

 rozwija logiczne myślenie IV.6  

  wypowiada się na podany temat IV.2  

  w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8  

 Wirujące śnieżynki – zabawa 

ruchowa przy muzyce  

 Gimnastyka poranna – zestaw V  

 Lodowe kry – zabawa ruchowa z 

elementami skoku 

  Lodowe posągi – zabawa ruchowa 

przy muzyce 

 Bałwanki i sanki – zabawa ruchowa 

w parach 

 Lodowe kry – zabawa ruchowa z 

elementami skoku 

 Zimowa rozgrzewka – zabawa 

integracyjna  
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 Bałwanek w szklanej kuli – zabawa plastyczna, 

doskonalenie motoryki małej 

 Zimowy czas 

Czarodziejski worek – zabawa sensoryczna, 

klasyfikowanie elementów ubioru ze względu na 

porę roku Lubię zimę, ponieważ… – zabawa z 

piłką, kończenie zdań Tupu, tup, po śniegu – 

utrwalenie piosenki, ilustrowanie słów ruchem  

Karta pracy – dorysowywanie brakujących 

elementów, kolorowanie   Pomysł małej 

owieczki – słuchanie opowiadania, doskonalenie 

umiejętności wypowiadania się na temat treści 

utworu, wdrażanie do pomagania innym. 

 Zimą jest wesoło. 

Zabawy zimą – słuchanie wiersza Bożeny 

Formy i rozmowa na temat jego treści  

Zimą jest wesoło – naśladowanie ruchem zabaw 

na śniegu, rozwijanie wyobraźni  

Którego płatka brakuje? – zabawa 

matematyczna, przeliczanie płatków śniegu, 

poznawanie liczebników porządkowych  

 Śnieżynki, łączcie się – zabawa ruchowo-

matematyczna, ustawianie się w zespoły według 

poleceń nauczyciela, rozwijanie orientacji w 

przestrzeni. Moja ulubiona zimowa zabawa – 

zabawa plastyczna, rysowanie na podany temat, 

rozwijanie motoryki małej  

 Śniegowe kule – zabawa ruchowo-naśladowcza  

 odpowiada na pytania IV.5  

  rozwija spostrzegawczość IV.9  

  dokonuje analizy sylabowej IV.2  

  rozwija wrażliwość na zmiany w 

muzyce IV.7  

 doskonali poczucie rytmu i umiejętności 

wokalne IV.7  

 wyzwala twórczą aktywność ruchową 

IV.7   

  rozumie pojęcie „para” i je stosuje 

IV.12 

  tworzy zbiory według określonej cechy 

IV.12  

  przelicza w dostępnym zakresie, 

porównuje liczebność zbiorów IV.15  

  rozwija ekspresję plastyczną IV.1, 

IV.11  

  rozwija motorykę małą I.7, I.9 

 rozpoznaje przedmioty za pomocą 

dotyku z.3  

 klasyfikuje przedmioty ze względu na 

podaną cechę IV.12, IV.18  

 wie, jak się ubrać zimą IV.12, IV.18  

 rozmawia na temat dbania o zdrowie 

z.7, IV.2, IV.6  

 kończy rozpoczęte zdanie, nadając mu 

logiczny sens IV.2, IV.6  

 śpiewa piosenkę, a słowa ilustruje 

ruchem IV.7  

  rozwija spostrzegawczość IV.9  

 doskonali sprawność manualną I.7, IV.8  

 klasyfikuje przedmioty ze względu na 

podaną cechę IV.12, IV.18 

  w skupieniu słucha opowiadania IV.3, 

III.8  
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  rozwija mowę komunikatywną IV.2, 

IV.5  

  rozumie potrzebę pomagania innym 

III.1, III.7  

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 

 w skupieniu słucha wiersza III.8  

  odpowiada na pytania do treści utworu 

IV.2, IV.5  

 naśladuje ruchem zabawy 

przedstawione na obrazku I.5, IV.1, 

IV.9  

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

  uważnie słucha poleceń III.8 

  rozwija wyobraźnię IV.11, IV.19  

  rozwija sprawność ruchową I.5  

Dawne zawody  Poznajemy zawody 

Co to za zawody? – rozwiązywanie zagadek 

obrazkowych, rozwijanie spostrzegawczości  

Każda praca jest ważna – zapoznanie z 

wierszem Juliana Tuwima „Wszyscy dla 

wszystkich”, wdrażanie do uważnego słuchania, 

uwrażliwianie na literaturę piękną  

Jaki to zawód? – zagadki pantomimiczne, 

kształtowanie świadomości schematu swego 

ciała Karta pracy – poszerzenie wiedzy o 

zawodach, ich przedstawicielach oraz 

wytworach ich pracy, uzupełnianie zdjęć 

naklejkami, kształtowanie orientacji na kartce 

(„na górze”, „na dole”) Kto to zrobił? – zabawa 

dydaktyczna, rozwijanie spostrzegawczości, 

łączenie obrazków w pary.  

 Szewc buty naprawia 

Worek z butami – rozwiązywanie zagadki 

logicznej. Co to za buty? – zabawa dydaktyczna, 

nazywanie, opisywanie, tworzenie par różnego 

 rozwija spostrzegawczość, rozwiązując 

zagadki obrazkowe IV.9  

 w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8  

 wypowiada się na temat utworu IV.2, 

IV.6  

  naśladuje różne czynności za pomocą 

ruchów i gestów IV.1  

 rozwija świadomość schematu własnego 

ciała IV.14  

  poznaje różne zawody IV.20  

 wypowiada się na temat ilustracji IV.2  

  ćwiczy spostrzegawczość IV.9  

  kształtuje orientację na kartce IV.8  

  wie, jakie czynności wykonują 

przedstawiciele wybranych zawodów 

IV.20  

  wciela się w role fryzjera, lekarza, 

kucharza IV.1  

  wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.5, 

I.8 

 Gimnastyka poranna – zestaw VIII 

 Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 

XI 

 Na nartach – zabawa ruchowa 

 Jaki to zawód? – zabawa ruchowo-

naśladowcza.  

  Gimnastyka poranna – zestaw VIII 

 Wiatr i śnieżynki – zabawa 

orientacyjno-porządkowa 

 Kogo brakuje? – zabawa z chustą, 

rozwijanie spostrzegawczości 

 Podążamy za dzwonkiem – zabawa 

ruchowa 

 Sznurek – chodzenie po linii, 

trzymanie równowagi 

 Zawody, szukajcie się – zabawa 

ruchowo-naśladowcza  
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rodzajów butów, przeliczanie butów w 

dostępnym zakresie  

Bałagan w warsztacie u szewca – zabawa 

ruchowa Karta pracy – łączenie butów w pary, 

nazywanie kolorów, wypowiadanie się na temat 

pracy szewca Okno na świat – słuchanie 

opowiadania Urszuli Kozłowskiej, utrwalenie 

wiadomości na temat zawodu szewca 

 Kucharz zupę gotuje 

Pomoce kucharza dawniej i dziś – rozmowa, 

zapoznanie z przedmiotami używanymi w 

kuchni dawniej i dziś Co tak gra? – zagadki 

słuchowe, rozpoznawanie dźwięków  

 Kim będę, gdy dorosnę – zajęcia muzyczne, 

nauka piosenki, zabawa ilustracyjna  

Karta pracy – poznanie nazw popularnych ziół, 

przeliczanie w zakresie 4, rysowanie drogi po 

śladzie. Robimy ciasto na pierogi – zabawa 

sensoryczna 

 Ludwisarz 

 Dzwony, dzwonki i dzwoneczki – zabawa 

dydaktyczna, poznanie różnych rodzajów 

dzwonków, poznanie zawodu ludwisarza  

Który dzwonek zadzwonił? – zabawa słuchowa 

 Ile uderzeń dzwonu? – zabawa ruchowo-

matematyczna. Jesteśmy ludwisarzami – zabawa 

techniczna, wykonanie dzwonka. Gramy na 

dzwonkach – zabawy muzyczne z 

wykorzystaniem dzwonków 

Karta pracy – wyszukiwanie dzwonków na 

ilustracji, przeliczanie w zakresie 7 

 Kim będę, gdy dorosnę? 

Układamy rytmy – zabawa matematyczna. Jaki 

to zawód? – zagadki słowne Kim będę, gdy 

dorosnę? – zabawa słowna  

 nazywa przedstawicieli zawodów i 

wytwory ich pracy IV.20  

  rozwija spostrzegawczość IV.9  

  łączy obrazki w pary IV.12 

 rozwiązuje zagadki IV.5  

  rozwija mowę komunikatywną IV.2  

 klasyfikuje przedmioty IV.12  

  przelicza w dostępnym zakresie IV.15  

  bierze aktywny udział w zabawie I.5  

  znajduje pary IV.11  

  utrwala pojęcie „para” IV.11  

  nazywa kolory IV.12  

  doskonali sprawność manualną I.8 

  w skupieniu słucha opowiadania IV.3, 

III.8  

  rozwija mowę komunikatywną IV.2 

 poznaje i nazywa przybory kuchenne 

IV.11, IV.12, IV.2  

  poznaje zawód kucharza IV.20  

 ‒odgaduje zagadki słuchowe IV.5  

  rozpoznaje przedmioty kuchenne po 

odgłosach IV.7  

 rozwija poczucie rytmu i umiejętności 

wokalne IV.7  

  wyzwala aktywność ruchową przy 

muzyce IV.7  

  reaguje na zmiany tempa IV.7  

 poznaje nazwy ziół IV.2, IV.18  

  rysuje po śladzie I.7  

  rozpoznaje akcesoria strażaka i fryzjera 

IV.12, IV.20  

  nazywa zawody IV.20  

  przygotowuje masę solną IV.11  

  rozpoznaje produkty wielozmysłowo 

 poznaje zawód ludwisarza IV.20  
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Co to za przedmiot? – zabawa słowna  

Do lekarza – utrwalenie słów i melodii piosenki  

Kim będę, gdy dorosnę? – zabawa plastyczna. 

Jestem fryzjerem – zabawy tematyczne w 

wybranych kącikach zainteresowań  

  poznaje różne rodzaje dzwonków 

IV.11, IV.12  

  rozpoznaje dźwięki różnych dzwonków 

IV.7 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

  przelicza dźwięki IV.15, IV.7  

 rozwija spostrzegawczość IV.9  

  przelicza w dostępnym zakresie IV.15  

 doskonali sprawność manualną I.7 

 uczestniczy w zabawie konstrukcyjnej 

I.6, IV.11  

 gra na różnych dzwonkach IV.7 

 rozwiązuje zagadki słowne IV.5  

 opisuje pracę przedstawicieli różnych 

profesji IV.2, IV.20  

 rozwija mowę komunikatywną IV.2  

  odgaduje zagadki IV.5  

  dzieli wyrazy na sylaby IV.2  

  śpiewa piosenkę IV.7  

  przedstawia swoje marzenia za pomocą 

plastycznych środków wyrazu IV.1 

  

Czas z babcią i 

dziadkiem 

 Pomagam moim dziadkom 

Moi dziadkowie – rozmowa przy ilustracjach 

Dzień Babci i Dziadka – zabawa z kalendarzem, 

zapoznanie z datami, w których obchodzimy 

Dzień Babci i Dzień Dziadka Mój dziadziuś – 

słuchanie wiersza I. Kopeć, formułowanie 

wypowiedzi na określony temat, opowiadanie o 

swoich babciach i dziadkach  

Pomagamy babci i dziadziusiowi – rozmowa na 

temat pomocy dziadkom, zachęcanie do 

niesienia pomocy innym Babciu, dziadku, 

kocham Was! – zajęcia muzyczne, nauka 

piosenki Karta pracy – doskonalenie 

  wie, kiedy obchodzimy Dzień Babci i 

Dzień Dziadka IV.16  

 w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8  

 wypowiada się na podany temat IV.2, 

IV.6  

  rozwija mowę komunikatywną IV.2, 

IV.6  

 rozumie znaczenie niesienia pomocy 

osobom starszym II.9, III.2  

 łączy kroki, ruchy i gesty w układy 

taneczne IV.7  

  doskonali umiejętności wokalne i 

poczucie pulsu IV.7  

 Gimnastyka poranna – zestaw VII 

 Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 

X 

 Prezent dla dziadków – zabawa z 

toczeniem piłki 

  Pary, łączcie się – zabawa 

orientacyjno-porządkowa 

  Kulig z babcią i dziadkiem – 

zabawa ruchowa z elementami 

marszu i biegu 

 Pary, łączcie się – zabawa 

orientacyjno-porządkowa 
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spostrzegawczości, rozwijanie mowy 

komunikatywnej, łączenie przedmiotów 

pasujących do obrazków Kolorowe rękawiczki 

dla babci – zabawa matematyczna, rozumienie 

pojęcia „para”, rozwijanie spostrzegawczości. 

 Kocham babcię i dziadka 

Moja babcia i mój dziadek – zabawa słowna, 

oglądanie zdjęć przyniesionych przez dzieci, 

wypowiadanie się na temat dziadków  

 Dla babci i dziadka – zabawa dydaktyczna, 

klasyfikowanie przedmiotów 

 Jedziemy samochodem do dziadków –zabawa 

orientacyjno-porządkowa  

Karta pracy – doskonalenie spostrzegawczości, 

odszukiwanie różnic między obrazkami Gdzie są 

babci okulary? – zabawa kształtująca orientację 

przestrzenną, rozumienie pojęć dotyczących 

kierunków: „nad”, „pod”, „obok”, „za” 

 Pieczemy babeczki 

Ciasta i ciasteczka – oglądanie zdjęć 

przedstawiających różne wypieki  

 Ile ciastek? – zabawa matematyczna, 

przeliczanie w zakresie 6 Babciu, dziadku, 

kocham Was! – utrwalenie słów i melodii 

piosenki. Przepis na babeczki – zapoznanie z 

przepisem, kluczowym elementem zajęć, 

przeliczanie składników  

 Zapach babeczek – wielozmysłowe poznawanie 

produktów spożywczych potrzebnych do 

wykonania babeczek, rozwiązywanie zagadek 

sensorycznych  

 Mikser – zapoznanie z urządzeniem do 

mieszania ciasta, zwrócenie uwagi na 

bezpieczeństwo, zabawa ruchowa przy 

  poznaje budowę piosenki IV.7 

 rozumie pojęcie „para” IV.15 

 klasyfikuje przedmioty ze względu na 

podaną cechę IV.12  

 dzieli wyrazy na sylaby IV.2 

 znajduje różnice w obrazkach IV.3, IV.9  

  klasyfikuje przedmioty ze względu na 

podaną cechę IV.12 

  rozwija orientację w przestrzeni, 

określa położenie przedmiotów w 

stosunku do własnej osoby IV.14 

 wie, jakie składniki potrzebne są do 

wykonania babeczek IV.11  

  przelicza w dostępnym zakresie IV.15  

 poznaje wielozmysłowo produkty 

spożywcze z.3  

 dokonuje analizy sylabowej nazw 

produktów IV.2  

 rozpoznaje produkty po zapachu, 

dotyku, smaku z.3  

  poznaje zastosowanie miksera z.11  

 poznaje zasady bezpiecznego 

korzystania ze sprzętu gospodarstwa 

domowego z.7 

 w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8  

 wypowiada się na podany temat IV.2  

 uczy się wiersza na pamięć IV.5  

  śpiewa piosenkę IV.7  

 dowolnie tańczy z maskotką IV.7  

 wzmacnia prawidłowe napięcie 

mięśniowe, ćwiczy motorykę małą I.7, 

I.9  

 określa kierunki na kartce IV.14  

 przygotowuje upominki dla najbliższych 

II.9, III.2 

 Rozmrażanie i zamrażanie – 

zabawa ruchowa 

 Taniec z wstążką – zabawa 

muzyczna, kształtowanie lekkości i 

płynności ruchów  

 Ukłony dla babci i dziadka – 

zabawa orientacyjno-porządkowa  
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dźwiękach miksera Nasze babeczki – 

przygotowanie babeczek według przepisu 

Karta pracy – przeliczanie, dorysowanie 

brakujących elementów. 

 Upominek dla dziadków 

 Która wstążka jest dłuższa? – zabawa 

matematyczna, porównywanie długości wstążek 

Dla babci – wprowadzenie do tematu zająć 

kluczowym elementem – upominkiem, słuchanie 

wiersza Doroty Gellner Uczymy nasze zabawki 

wierszyka – zabawa rozwijająca pamięć  

Babciu, dziadku, kocham Was! – utrwalenie 

piosenki, zabawa taneczna  

Karta pracy – rysowanie po śladzie, określanie 

kierunków na kartce Filiżanka – prezent dla 

babci i dziadka – projekt plastyczno-techniczny, 

wypychanie, składanie i ozdabianie szablonu 

filiżanki 

 Święto babci i dziadka 

 U babci w kuchni – zabawa słuchowa, 

rozpoznawanie odgłosów dochodzących z 

kuchni. Migu-migu – słuchanie wiersza Hanny 

OżogowskieJ rozmowa na temat jego treści  

Witamy pięknie naszych gości – przedszkolna 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka  

Porządki – sprzątanie sali po zakończonym 

przyjęciu  

 Taniec z wstążką – zabawa muzyczna, 

kształtowanie lekkości i płynności ruchów  

Co jest na obrazku? – układanie obrazków z 

części 

 w skupieniu słucha wiersza IV.3, III.8  

 odpowiada na pytania do treści utworu 

IV.2, IV.5  

 wzmacnia więź emocjonalną z rodziną 

III.2  

 kształtuje przywiązanie i szacunek dla 

dziadków III.2, II.9  

 uczy się czerpania radości ze sprawiania 

innym niespodzianek z okazji ich święta 

II.9, II.4 
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Karnawałowe zabawy  Karnawałowe atrybuty 

Karnawał – rozmowa na temat karnawału  

 Karnawałowy korowód – zabawa muzyczno-

ruchowa Co to za bal? – analiza wzrokowa 

obrazków Karta pracy – rozmowa na temat 

fotografii, analiza wzrokowa zdjęć, uzupełnianie 

zdjęć naklejkami Mój wymarzony kostium – 

zabawa plastyczna Wędrujący balonik – zabawa 

integracyjna Prawo czy lewo? – zabawa 

rozwijająca orientację w schemacie ciała 

 Bal kostiumowy 

 Balon w kropki – zabawa logopedyczna Mój 

karnawałowy kostium – rozmowa kierowana  

Kim jestem? – zabawa naśladowcza  

Co do tego pasuje? – zabawa rozwijająca 

wyobraźnię Taniec karnawałowych postaci – 

zabawa muzyczna Karta pracy – 

dopasowywanie atrybutów do postaci, 

kolorowanie Karnawałowa czapeczka – zabawa 

plastyczna Maska karnawałowa – zabawa 

plastyczna Zabawy z sylabami – analiza 

sylabowa słów związanych z karnawałem 

 Balony, serpentyny i konfetti 

Dłuższe i krótsze – zabawy matematyczne, 

mierzenie długości Serpentyna karnawałowa – 

zabawa muzyczno-ruchowa Ile jest ozdób? – 

zabawa matematyczna Karta pracy – 

odczytywanie kodów liczbowo-obrazkowych, 

tworzenie zbiorów zgodnie z podanym kodem. 

 Bal karnawałowy 

Bal przebierańców – słuchanie wiersza, 

rozmowa na temat jego treści Taniec z 

balonowym wodzirejem – zabawa taneczna Kto 

założył maskę? – zabawa integracyjna Konfetti – 

zabawa manipulacyjna Idziemy na bal – zajęcia 

 okazuje życzliwe gesty kolegom i 

koleżankom II.4, III.1, I.5  

 nabywa doświadczeń związanych z 

określaniem kierunków w przestrzeni w 

czasie zabawy IV.14, I.5  

 zwiększa świadomość ciała i jego 

możliwości I.5, I.8 

 dokonuje analizy i syntezy sylabowej 

IV.2  

  poznaje tradycje związane z 

karnawałem IV.2  

 bierze udział w zabawie ruchowej I.5 

 rysuje swój wymarzony kostium IV.1, 

IV.8 

  naśladuje sposób poruszania się 

karnawałowej postaci IV.1 

  układa sylwety, projektując stroje 

karnawałowe IV.1 

  naśladuje sposób poruszania się 

karnawałowej postaci IV.1 

  dobiera właściwe akcesoria do 

kostiumów karnawałowych IV.9, IV.12  

  dekoruje karnawałową czapkę według 

własnego pomysłu IV.1, IV.8 

 porównuje długość przedmiotów IV.13  

  dokonuje pomiarów długości za 

pomocą różnych miar IV.13 

 porusza się do rytmu słyszanej muzyki 

IV.7 

 współdziała z dziećmi w zabawie III.5  

 liczy elementy w zbiorze IV.15 

 odczytuje kody liczbowo-obrazkowe 

IV.9 

 uważnie słucha wiersza III.8  

 Gimnastyka poranna – zestaw IX 

 Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 

XIV 

 Karnawałowe ciepło – zimno – 

zabawa tropiąca, ćwiczenie 

orientacji w przestrzeni 

  Tańczące balony – zabawa 

muzyczna z balonami i chustą 

animacyjną 

  Taniec z serpentyną – zabawa 

muzyczno-ruchowa 

 Balonowa siatkówka – zabawa 

drużynowa 

 Balonowe poszukiwania – zabawa 

rozwijająca umiejętność określania 

relacji przestrzennych 
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muzyczne, nauka piosenki „Boogie woogie” 

Koronowana głowa – zabawa muzyczna 

Wspólne dekorowanie sali na bal karnawałowy 

Tęczowy relaks – zabawa wyciszająca 

 

 

 

  

 odpowiada na pytania związane z jego 

treścią IV.5 

 naśladuje ruchy kukiełki IV.1  

  porusza się do rytmu słuchanego 

utworu IV.7 

 bierze udział w zabawie integracyjnej 

III.5  

 doskonali sprawność palców dłoni I.7  

 reaguje na zmiany dynamiki, tempa i 

wysokości dźwięków IV.7  

  rozwija poczucie rytmu IV.7  

 wyzwala twórczą aktywność ruchową 

przy muzyce IV.7 

 


