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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy 

ruchowe. 

 Zimowa 

wyprawa 

 Oto zima biała!                     

Jaka to pora roku? – rozmowa z 

wykorzystaniem kalendarza. Karta pracy – 

wypowiadanie się na temat ilustracji, łączenie 

akcesoriów z zimowymi zabawami.  W co się 

ubrać zimą? – klasyfikowanie ubrań ze względu 

na porę roku  

Ćwiczymy ubieranie się – zabawa rozwijająca 

umiejętność samodzielnego ubierania się. Pada 

śnieżek – zabawa logopedyczna. 

Śniegowa przygoda 

Sople na dachu – zabawa rozwijająca 

umiejętność orientacji w przestrzeni 

Matematyczne chmurki – zabawa 

matematyczna. Moje zimowe przygody – 

słuchanie wiersza „Śniegowa przygoda” J. 

Papuzińskiej, rozmowa na temat zabaw 

zimowych. W krainie lodu – zajęcia muzyczne z 

nauką piosenki „Zima czarodziejka” Karta pracy 

– rysowanie po śladzie, ćwiczenie orientacji na 

kartce. Zabawy z masą solną – nabywanie 

doświadczeń związanych z postrzeganiem 

stałości masy. 

 Zimowa sanna 

Gdzie te sanki? – zabawa uchowa rozwijająca 

orientację w przestrzeni 

Pyszna sanna – zabawa matematyczna 

 W krainie wiecznego śniegu 

Gdzie znajdę śnieżną krainę? – zabawa 

dydaktyczna z wykorzystaniem globusa, 

słuchanie fragmentu książki „Nela na kole 

podbiegunowym”  

 ćwiczy artykulację IV.2  

 dokonuje analizy sylabowej IV.2 

 wykonuje ćwiczenia zapobiegające 

płaskostopiu I.8, I.5 

 zwiększa świadomość ciała i jego 

możliwości I.8, I.5 

 wymienia charakterystyczne dla 

zimy warunki pogodowe IV.18  

 określa zasady bezpieczeństwa w 

czasie zimowych zabaw IV.2, III.5, 

z.7 

 wypowiada się na temat ilustracji 

IV.9, IV.2  

 odszukuje ukryte przedmioty IV.14 

 dobiera elementy garderoby do 

pogody IV.18  

 ćwiczy samodzielne ubieranie się i 

zapinanie ubrań I.2 

 uważnie słucha wiersza i odpowiada 

na pytania dotyczące jego treści 

III.8, IV.5 

 wyzwala twórczą aktywność 

ruchową IV.7  

 doskonali umiejętności wokalne IV.7  

  rozwija poczucie rytmu IV.7 

 układa przedmioty na kartce zgodnie 

z podanym poleceniem IV.8 

 porusza się do rytmu utworu IV.7  

 szuka w swoim otoczeniu 

przedmiotów o określonej barwie 

IV.12  

  zwiększa świadomość ciała i jego 

możliwości I.5, I.8 

 Rzucamy śnieżkami – zabawa 

zapobiegająca płaskostopiu 

 Gimnastyka poranna – zestaw X 

 Na saneczki – zabawa 

integracyjna 

 Z kry na krę – zabawa skoczna 

 Taniec wesołych bałwanków – 

zabawa ruchowa ze śpiewem 

 Zimowe kalambury – zabawa 

naśladowcza 

 Ćwiczenia gimnastyczne – 

zestaw XV 

 Łyżwiarstwo figurowe – zabawa 

muzyczno-ruchowa  

 Zawody w short tracku – 

wyścigi w dwóch zespołach  

 Lepienie bałwana – zabawa 

realizowana metodą opowieści 

ruchowej 

 Zimowe skradanie – zabawa z 

elementem równowagi 

 Na saneczki – zabawa 

integracyjna 

 Czary-mary – zabawa 

muzyczno-ruchowa 

 Stąpanie po cienkim lodzie – 

zabawa z chustą animacyjną. 

 Na lodowej krze – zabawa 

równoważna 
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Na północy czy na południu? – zabawa 

dydaktyczna z elementem ruchu 

Gdzie jest niedźwiedź polarny? – zabawa 

słuchowa Czy każdy ma sanki? – zabawa 

matematyczna Karta pracy – zabawa 

matematyczna, porównywanie liczebności 

zbiorów poprzez łączenie elementów w pary. 

 Kto mieszka w lodowej krainie? 

Jak jest na biegunie? – zabawa językowa. Karta 

pracy – rysowanie drogi przez labirynt. Kto 

wpadł w zaspę? – zabawa rozwijająca 

spostrzegawczość. 

 

  

 ogląda globus i wskazuje na nim 

dwa bieguny IV.9  

  uważnie słucha tekstu i odszukuje 

na globusie wymienione w nim 

elementy III.8, IV.9 

 dokonuje analizy i syntezy 

sylabowej nazw zwierząt polarnych 

IV.2  

 potrafi określić, na którym biegunie 

mieszkają wymienione zwierzęta 

IV.18 

  uważnie wsłuchuje się w dźwięki 

dochodzące z otoczenia 

 nazywa i opisuje swoje odczucia II.1  

  opisuje wygląd krajobrazu 

przedstawionego na ilustracji IV.9 

 stara się utrzymać równowagę na 

ruchomym podłożu I.5, I.9  

 przelicza elementy IV.15 

 współpracuje z dziećmi w zabawie 

III.5  

  znajduje drogę w labiryncie i ją 

rysuje IV.9, I.7  

  ćwiczy koordynację wzrokowo-

ruchową I.9 

 ćwiczy pamięć wzrokową IV.9  

 stara się utrzymać równowagę I.5, 

I.8  
 Co to jest 

sztuka? 

 Różne oblicza sztuki. 

Sztuka w naszej sali – tworzenie kącika sztuki. 

Gdzie spotkam sztukę? – zabawa rozwijająca 

orientację przestrzenną. Jaka to dziedzina 

sztuki? – zapoznanie z różnymi dziedzinami 

sztuki, odczytywanie prostych symboli.  Którą 

dziedzinę sztuki lubię? – zabawa dramowa. 

 aranżuje przestrzeń dostępnymi 

materiałami według własnego 

pomysłu IV.11  

 wypowiada się na temat sztuki IV.2, 

IV.19 

 porusza się w przestrzeni zgodnie z 

opisanym kierunkiem IV.14  

 Zawody, szukajcie się – zabawa 

ruchowo-naśladowcza 

 Ćwiczenia gimnastyczne – 

zestaw XVII 

 Zdjęcie – odbitka – zabawa 

orientacyjno-porządkowa 
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Kto tworzy sztukę? – rozmowa na temat pracy 

artystów i ich wytworów. Karta pracy – łączenie 

artystów z przedmiotami potrzebnymi im w 

pracy. Jak stworzyć kolory? – zabawy 

badawcze. Kolorowe bałwanki – zajęcia 

muzyczne, nauka piosenki „Pomaluję cały 

świat” 

Trzy kolory – zabawa manipulacyjna, 

rozwijająca umiejętność planowania ruchu. 

 Gadał dziad do obrazu… 

Na własne oczy! – zabawy badawcze, złudzenia 

optyczne. Malowanie w pięknej ramie – 

oglądanie reprodukcji znanych obrazów. Czy 

obraz nam odpowie? – słuchanie wiersza A. 

Frączek „Gadał dziad do obrazu” i rozmowa na 

temat jego treści  

Karta pracy – zabawa doskonaląca percepcję 

wzrokową, uzupełnianie brakujących elementów 

obrazka. 

W pracowni rzeźbiarza 

W pracowni artysty rzeźbiarza – zabawa 

sensoryczna. Na wystawie – zabawa 

matematyczna, porównywanie liczebności 

zbiorów. Popiersie – zabawa rozwijająca 

poczucie humoru. 

 Cuda przedszkolnej architektury. 

Co to jest architektura? – oglądanie albumów z 

architekturą. Mój dom – rozmowa, nazywanie 

różnych rodzajów domów. Jak powstaje dom? – 

słuchanie opowiadania T. Plebańskiego.  

Urządzamy dom – zabawa słuchowa, 

rozwijająca umiejętność orientacji na kartce. 

Mój ogród – zabawa w małych grupach z 

wykorzystaniem naturalnych materiałów  

 zwiększa świadomość ciała i jego 

możliwości I.5, I.8 

 czyta obrazy i nazywa proste 

symbole IV.9  

 czyta globalnie IV.4 

 ilustruje ruchem ulubioną dziedzinę 

sztuki IV.1  

 poznaje zawody artystyczne i 

wytwory sztuki IV.20 

 nazywa artystów i narzędzia ich 

pracy IV.20  

 doskonali sprawność manualną I.7, 

IV.8 

 ogląda reprodukcje wybranych dzieł 

malarskich IV.9 

  bierze udział w zabawie ruchowej 

I.5 

  uważnie słucha wiersza III.8  

  wskazuje w tekście zabawne 

elementy IV.6  

  układa wypowiedzi, wcielając się w 

postacie z obrazów IV.2 

  doskonali analizę wzrokową IV.9 

  układa puzzle z kilku elementów 

IV.9 

 rozwija poczucie pulsu i tempa IV.7  

  rozwija umiejętności wokalne IV.7 

 przelicza elementy zbiorów i 

porównuje ich liczebność IV.15  

 wykonuje dodawanie i odejmowanie 

w sytuacji użytkowej IV.15 

 lepi z gliny, wykorzystując różne 

narzędzia i materiały IV.1, I.6 

 ćwiczy równowagę I.5 

 Mój portret – zabawa ruchowa 

orientacyjno-porządkowa 

 Przez abstrakcyjny obraz – 

zabawa ruchowa 

 Rzeźba na cokole – zabawa 

muzyczno-ruchowa  

  Rzeźba z rzecznych kamieni – 

zabawa rozwijająca umiejętność 

planowania ruchu  

  Gimnastyka poranna – zestaw 

XII 

 Tworzymy rzeźby – zabawa 

integracyjna 

 Na postumencie – zabawa 

równoważna 

 W nawiedzonym domu – 

zabawa integracyjna 

  Budujemy! – zabawa 

naśladowcza 

 Na budowie – zabawa 

konstrukcyjna z 

wykorzystaniem drewnianych 

klocków  

  Gimnastyka poranna – zestaw 

XII 
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Domek – zabawa logopedyczna utrwalająca 

prawidłową artykulację głosek „sz” i „cz”. 

 Dziecięca orkiestra symfoniczna. 

Rytmiczne echo – zabawa pamięciowa  

Ten sam dźwięk – zabawa słuchowa 

W przedszkolnej filharmonii – słuchanie utworu 

muzyki klasycznej. 

Pałeczka dyrygenta – swobodna ekspresja do 

muzyki. Symfonia dziecięca – wspólne 

muzykowanie. Karta pracy – łączenie muzyków 

z instrumentami, na których grają, rysowanie po 

śladzie. Słoikowa orkiestra – 

eksperymentowanie z dźwiękami wydawanymi 

przez przedmioty codziennego użytku. 

Dziecięca orkiestra symfoniczna.  

Rytmiczne echo – zabawa pamięciowa. Ten sam 

dźwięk – zabawa słuchowa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 dobiera elementy w pary ze względu 

na wybraną kategorię IV.12 

 nazywa miejscowość, w której 

mieszka IV.10  

 utrwala znajomość własnego adresu 

III.3  

  opisuje wygląd swojego domu IV.2 

 uważnie słucha opowiadania III.8 

 naśladuje czynności wykonywane 

podczas wznoszenia domu IV.1 

  określa kierunki na kartce IV.8  

  nazywa pomieszczenia w domu 

IV.2 

  rysuje swój wymarzony dom IV.1 

 słucha i rozróżnia dźwięki 

dochodzące z otoczenia IV.7  

  bierze udział we wspólnej zabawie 

III.5 

 konstruuje z dostępnych materiałów 

model ogrodu I.6, IV.1 

  doskonali artykulację IV.2 

 słucha utworów muzyki klasycznej i 

opisuje związane z tym odczucia 

IV.7, II.6, IV.2 

  realizuje ruchowo rytm słuchanego 

utworu IV.7  

  wciela się w rolę dyrygenta IV.1 

  podaje nazwy znanych sobie 

instrumentów IV.2  

 gra na instrumentach perkusyjnych 

IV.7 

  nazywa instrumenty IV.2  

  łączy instrument z muzykiem, który 

na nim gra IV.7, IV.9 
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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 – 

 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  

 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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zajęcia muzyczne, nauka piosenki „Boogie 

woogie” Koronowana głowa – zabawa 

muzyczna Wspólne dekorowanie sali na bal 

karnawałowy Tęczowy relaks – zabawa 

wyciszająca 

 Bal naszych lal. 

Co się dzieje w przedszkolu, kiedy nie ma 

dzieci? – zabawa rozwijająca umiejętność 

słuchania ze zrozumieniem  

Uczymy nasze zabawki tańczyć walca – zabawa 

muzyczna 

 Bal z orkiestrą – zabawa muzyczna z 

wykorzystaniem instrumentów  

Karta pracy – rysowanie po śladzie, ozdabianie 

maski rysunkami i naklejkami. Włosy stają 

dęba! – zabawy badawcze 

 

 

 

  

 liczy elementy w zbiorze IV.15 

 odczytuje kody liczbowo-obrazkowe 

IV.9 

 uważnie słucha wiersza III.8  

 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 

 uważnie słucha wiersza III.8  

  odpowiada na pytania związane z 

jego treścią IV.5 

 podejmuje próby nauki kroków 

walca IV.7 

  gra na instrumentach perkusyjnych 

IV.7 

  

  rysuje po śladzie I.7, IV.8  

  ozdabia rysunek maski według 

własnego pomysłu IV.1 
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 Nasza Wisła  Wisła i jej mieszkańcy 

Jakie odgłosy wydaje woda? – zabawa 

logopedyczna. A gdzie Wisła jest na mapie? – 

zabawa dydaktyczna  

z wykorzystaniem mapy Polski  

Płynie Wisła – zabawa muzyczno-ruchowa z 

chustkami szyfonowymi  

W Wiśle – rozmowa, poznanie mieszkańców 

Wisły  

Ptak czy ryba? – zabawa ruchowa, utrwalenie 

nazw poznanych zwierząt  

Karta pracy – rozpoznawanie zwierząt żyjących 

w Wiśle po fragmencie ciała. 

 U stóp wawelskiego wzgórza. 

Gdzie leży to miasto? – odczytywanie symboli. 

Jak to było z tym smokiem? – słuchanie legendy 

o smoku wawelskim. 

Co by było, gdyby? – zabawa językowa. 

Smocza paszcza – zabawa plastyczna. 

 Z czego słynie Warszawa? 

Warszawskie legendy – rozmowa na temat 

warszawskich legend. Zwiedzanie Warszawy – 

zapoznanie z zabytkami stolicy. 

Skąd nadchodzi bazyliszek? – zabawa słuchowa. 

Ciągle zerka do lusterka – zabawa badawcza, 

zabawa z elementem reagowania na sygnał 

świetlny  

Karta pracy – układanie historyjki obrazkowej, 

uzupełnianie kart pracy. 

Warszawskie wieżowce – zabawa rozwijająca 

umiejętność współpracy. 

 

 Do Torunia na pierniki. 

Słodkie wypieki – zabawa rozwijająca 

propriocepcję. Ozdabiamy placek – rozwijanie 

 rozpoznaje Polskę na mapie IV.9, 

IV.10  

  wskazuje na mapie Wisłę IV.9 

 ilustruje ruchem słyszaną melodię z 

wykorzystaniem rekwizytu IV.7 

  poznaje wybrane zwierzęta 

mieszkające w Wiśle i w jej pobliżu 

IV.18  

  dokonuje syntezy sylabowej IV.2 

  uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

  zna sposób poruszania się 

wybranych zwierząt IV.18 

 uważnie słucha legendy III.8, IV.3  

 wypowiada się na temat treści 

utworu IV.2, IV.5  

  ocenia zachowanie bohaterów III.6, 

IV.6 

  przestrzega reguł zabawy I.5, III.5 

  układa alternatywne zakończenia 

legendy IV.2  

  rysuje zdrowy posiłek dla smoka 

IV.1 

  tańczy dowolnie przy dźwiękach 

krakowiaka IV.7  

 podejmuje próby powtórzenia kroku 

krakowiaka IV.7 

  maluje farbami IV.1 

 odczytuje proste obrazy graficzne 

IV.9 

 omawia ilustracje przedstawiające 

różne legendy warszawskie IV.9 

 wymienia znane sobie strategie 

radzenia sobie ze strachem II.3, II.7 

  uważnie słucha dźwięków 

dochodzących z otoczenia IV.7 

  Spacer brzegiem rzeki – 

zabawa równoważna  

  Gimnastyka poranna – zestaw 

XI 

 Ryba, żuraw i mewa – zabawa 

ruchowa 

 Kolorowe śnieżki – zabawa 

rzutna 

 Na tropie smoka – zabawa 

rozwijająca umiejętność 

orientacji w schemacie ciała. 

 Wycieczka samochodowa – 

zabawa ruchowa 

 Walka bazyliszków – zabawa z 

mocowaniem w pozycji klęku 

podpartego 

  Jak porusza się Ziemia? – 

zabawa rytmiczno-ruchowa 

 Słodkie wypieki – zabawa 

rozwijająca propriocepcję  

  Ozdabiamy placek – rozwijanie 

umiejętności planowania ruchu 

 Fale i wydmy – zabawa 

ruchowa przy muzyce 
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umiejętności planowania ruchu. Co to za 

zapach? – zabawa sensoryczna 

Rozdajemy pierniki – zabawa matematyczna, 

przeliczanie. Miasto Kopernika – rozmowa na 

podstawie wiersza. 

Karta pracy – łączenie w pary obrazków, 

których nazwy się rymują. Jaki piernik zniknął? 

– zabawa rozwijająca pamięć. 

 Tam, gdzie Wisła spotyka się z 

morzem… 

List w butelce – zabawa słuchowa. Skarby 

ukryte pod wodą – zabawa sensoryczna  

Na morskim brzegu – oglądanie ilustracji 

przedstawiających morskie wybrzeże i jego 

charakterystyczne elementy  

Rytm morskich fal – zabawa językowa  

Karta pracy – doskonalenie sprawności 

manualnej, rysowanie po śladzie i kolorowanie 

rysunku. Na wiślanym szlaku – zajęcia 

muzyczne, nauka piosenki „Płynie Wisła, 

płynie”. Statki na morzu – zabawa oddechowa. 

W stoczni – zabawa plastyczna 

 

 

 

 

 

 

 podejmuje zabawy badawcze z 

wykorzystaniem lusterka IV.13 

  

  układa historyjkę obrazkową 

zgodnie z kolejnością wydarzeń IV.5 

 wznosi budowle z klocków IV.11  

 stara się zgodnie współpracować z 

zespołem III.5 

 rozpoznaje przyprawy za pomocą 

zmysłu powonienia i je nazywa IV.1, 

IV.2  

 wymienia produkty, z których słynie 

Toruń IV.2 

 wyznacza wynik dodawania i 

odejmowania, licząc na zbiorach 

zastępczych IV.15 

  słucha wiersza III.5  

 zdobywa wiedzę na temat polskiego 

uczonego – Mikołaja Kopernika 

IV.10 

 manipuluje przedmiotami, aby 

zdobyć informacje w czasie 

praktycznego działania IV.1 

  wskazuje pary rymujących się nazw 

IV.2  

 rozpoznaje elementy za pomocą 

dotyku z.3  

  wskazuje na mapie Wisłę i jej ujście 

IV.9 

  rozpoznaje elementy 

charakterystyczne dla polskiego 

wybrzeża IV.18 ‒ wykorzystuje w 

zabawie ruch intencjonalny do 

odtworzenia treści obrazu IV.1 
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  poznaje znaczenie przysłów i 

powiedzeń związanych z morzem 

IV.2 

  rysuje po śladzie IV.8  

 koloruje rysunek, starając się 

zmieścić w wyznaczonym obszarze 

IV.8 

  koloruje rysunek, starając się 

zmieścić w wyznaczonym obszarze 

IV.8  

  lepi z plasteliny IV.11 

  rozwija poczucie rytmu i pulsu IV.7  

  łączy kroki i gesty w prosty układ 

taneczny IV.7 

  pokonuje tor przeszkód, 

czworakując I.5  

 konstruuje model żaglówki I.6  

 wykonuje ćwiczenia oddechowe 

IV.2 

 

 


