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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Jestem 

samodzielny w 

kuchni 

• Poznajemy kuchnię. Zwiedzanie przedszkolnej kuchni. 

Zabawy i ćwiczenia z literą g. Pisanie liter g, G po 

śladach, a potem – samodzielnie. Czytanie zdań. 

• Porady dnia. Poznawanie pór dnia  

i związanych z nimi posiłków na podstawie wiersza 

Doroty Gellner Podwieczorek w kolorowy wzorek. 

• Pychotka – smakotka. Wspólne przygotowywanie 

zdrowego podwieczorku. Oglądanie zdjęć produktów. 

Mówienie, co zrobiła z nich dziewczynka, a co zrobił 

chłopiec. Naklejenie zdjęć potraw w odpowiednich 

ramkach. Rysowanie szlaczków po śladach,  

a potem – samodzielnie. 

• Zarozumiała łyżeczka. Liczenie łyżeczek, filiżanek, 

kubków w polach po prawej i po lewej stronie. 

Rysowanie w pustych polach – tak jak we wzorze – ile 

jest ich razem. 

• Bal karnawałowy. Tworzenie listy atrybutów – Jaki 

jest balon? Zabawa ruchowa Tańczące gwiazdki, z 

wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• wymienia elementy wyposażenia 

kuchni, rozpoznaje i nazywa literę 

g: małą i wielką, drukowaną i 

pisaną,  

• wymienia pory dnia, 

• przygotowuje posiłek z innymi, 

poprawnie wykonuje zadania, 

• głośno liczy, poprawnie wykonuje 

zadania, wypowiada się na temat 

sztućców, 

• bawi się z innymi dziećmi, 

wypowiada się na dany temat, 

bierze udział w zabawie. 

• Ćwiczenia gimnastyczne 

zestaw nr.19 

• Taniec przy nagraniu 

utworu Antonia 

Vivaldiego Cztery pory 

• roku. Zima. 

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa 

ruchowa Sople lodu; 

zabawa ruchowa Płatki 

śniegu. 

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa 

ruchowa Spaghetti; 

zabawa Zaczarowany 

kolega. 

• Zabawa z elementem 

dramy Rozmowy 

sztućców. 
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Znamy te baśnie • W świecie baśni. Słuchanie wiersza Marcina 

Przewoźniaka Kłopoty w bibliotece. Zabawy i 

ćwiczenia z literą w. 

• Czytanie sylab i wyrazów. Pisanie liter w, W po 

śladach, a potem – samodzielnie. 

Wiemy, jak powstaje książka. Zapoznanie z etapami 

powstawania papieru, z wykorzystaniem obrazków. 

Historyjka obrazkowa Jak powstaje książka. 

Wykonywanie w grupach (wspólnie z N.) książeczek z 

ilustracjami znanych dzieciom baśni. 

• Dbamy o książki. Oglądanie książek przedszkolnych. 

Wykonywanie zakładek do książek. 

• Baśniowe postacie z figur geometrycznych. 

Naśladowanie za pomocą gestów, ruchów, mimiki 

baśniowych postaci przedstawionych na 

wylosowanych obrazkach. Segregowanie klocków w 

kształcie figur geometrycznych. Liczenie figur 

każdego kształtu, porównywanie ich liczby. 

• Słuchamy baśni. Dzielenie nazw zdjęć na sylaby lub na 

głoski. Rysowanie pod zdjęciami 

odpowiedniej liczby kresek (sylaby) lub kół (głoski). 

Określanie, z jakimi baśniami kojarzą się zdjęcia. 

Rozwiązywanie rebusów. Rysowanie drogi kota do 

butów. 

• wymienia bohaterów znanych baśni, 

rozpoznaje i nazywa literę w: małą i 

wielką, drukowaną i pisaną, 

• wie, jak powstaje papier, 

uczestniczy  

w zabawach, wymienia etapy 

powstawania książki, wie kto 

pracuje w księgarni, układa baśnie, 

• wzbogacenie słownika dzieci, 

wykonuje zakładkę do książki  

(z zastosowaniem różnych technik), 

• naśladuje postacie bohaterowie, 

segreguje klocki, rozpoznaje, 

nazywa i pisze liczbę 8,  

• uczestniczy w zabawie, poprawnie 

wykonuje zadania, dzieli słowa na 

sylaby i głoski. 

• Ćwiczenia poranne – 

zestaw 20. 

• Zabawa orientacyjno-

porządkowa Czerwony 

Kapturek i wilk. 

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: wykonywanie 

prostego zegara 

słonecznego; zabawa 

bieżna Czarownice na 

miotłach; rysowanie 

korony patykiem 

• Zabawa bieżna 

Czarodziejskie jabłko. 

• Zabawa orientacyjno-

porządkowa Układamy 

figury. 

Chciałbym być 

matematykiem 
• Liczymy gwiazdki. Ćwiczenia analizy i syntezy 

słuchowej – Tyle głosek, ile uderzeń. Zabawy i 

ćwiczenia z literą p. Pisanie liter: p, P po śladach, a 

potem – samodzielnie. Czytanie tekstu. 

• Rok ma dwanaście miesięcy. Słuchanie opowiadania 

Janiny Porazińskiej Baśń o dwunastu miesiącach. Nasz 

kalendarz – wspólne wykonywanie kalendarza.  

• odszukuje wśród obrazków te, 

których nazwy składają się z takiej 

samej liczby głosek jak liczba 

uderzeń, rozpoznaje i nazywa literę 

b: małą i wielką, drukowaną i 

pisaną, 

• wymienia nazwy miesięcy, układa 

• Ćwiczenia poranne – 

zestaw 21. 

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa 

ruchowa Idź po moich 

śladach; zabawa ruchowa 

z elementem rzutu – Złap 
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• Ważymy towary. Słuchanie opowiadania Grzegorza 

Kasdepke Matematyka – mniam, mniam. Rozmowa na 

temat opowiadania. 

• Mierzymy. Mierzenie długości dywanu w Sali. 

Mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej 

samej miary. 

• Upływa czas. Oglądanie zdjęć przedstawiających różne 

urządzenia służące do mierzenia czasu. Czytanie 

napisów razem z nauczycielem. Kolorowanie rysunku 

zegara  

z kukułką. Porównywanie czasu wykonywania różnych 

czynności przez dzieci. 

rymy do nazw dni tygodnia, 

wykonuje elementy wspólnej 

całości, 

• stosuje określenia: cięższy od, 

lżejszy od, waży tyle samo, 

odpowiada na pytania, 

• mierzy długość dywanu krokami, 

stopa za stopą, mierzy objętość 

wody w butelkach tą samą miarą, 

• ogląda zdjęcia różnych urządzeń do 

mierzenia czasu, mierzy czas, 

piłkę. 

• Zabawa bieżna Kto 

pierwszy na swoje 

miejsce? 

• Zabawa Zginęły klucze. 

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa bieżna 

Gonitwa z szarfami, 

zabawa ruchowa Obrót. 

•  


