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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy 

ruchowe. 

Witajcie w przedszkolu • Poznajemy przedszkole. Nazywanie znaczków 

rozpoznawczych. Rysowanie po śladach ramek kredkami 

w odpowiednich kolorach. Rysowanie swojego znaczka 

rozpoznawczego w pustym okienku. 

• Nasze imiona. Układanie z liter alfabetu swojego imienia 

(według wzoru). Wykonanie pracy plastycznej Droga do 

przedszkola. 

• Ja i moi koledzy. Układanie z liter ruchomego alfabetu 

swojego imienia (według wzoru). Nauka rymowanki. 

Rysowanie po śladach linii pionowych z jednoczesnym 

powtarzaniem rymowanki po nauczycielu, a później – 

samodzielne mówienie rymowanki i rysowanie linii. 

Określanie, jak wyglądają dzieci przedstawione na 

zdjęciach. 

• Jestem już w przedszkolu. Ustalanie kodeksu grupowego 

obowiązującego w przedszkolu, na podstawie 

opowiadania Zabawa Tygryska. 

• Bawmy się sylabami. Wskazywanie  

u siebie wymienionych części ciała, nazywanie ich (z 

wykorzystaniem wiersza M. Barańskiej). Nazywanie 

części ciała wskazanych u dziewczynki przedstawionej na 

zdjęciu. Słuchanie czytanych przez N. nazw części ciała. 

Dzielenie ich na sylaby. 

• Poprawnie wykonuje zadania. 

Kończy rozpoczęte zdanie. 
• podaje imię kolegi, koleżanki z 

grupy, układa swoje imię z liter, 

wykonuje pracę plastyczną. 

• układa z liter alfabetu swoje imię, 

poprawnie wykonuje zadania. 

• wymienia zasady obowiązujące w 

przedszkolu, stara się ich 

przestrzegać, 

• obserwuje innych, wskazuje części 

ciała, nazywa części ciała i dzieli je 

na sylaby. 

• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 1. 

• Zabawa ruchowa Pociąg imion. 

Zapamiętywanie imion kolegów  

i koleżanek z grupy 

• Zabawy na świeżym powietrzu: 

zabawa orientacyjno-porządkowa 

Dzieci w domu – dzieci na 

spacerze. 

• Zabawa ruchowa rozwijająca 

orientację przestrzenną – Prawa 

ręka i lewa ręka. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa 

Drzemy i gnieciemy. 
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Wspomnienia z wakacji • Smaki wakacji – rozmowa na temat zapamiętanych 

smaków, głoskowanie i dzielenie na sylaby wyrazów, 

prowokowanie wypowiedzi złożonych. 

• Zajęcia plastyczne „Wakacyjny pociąg” dbanie o estetykę 

pracy i porządek w miejscu pracy. 

• „Wakacyjna krzyżówka” rozwiązanie haseł dotyczących 

wakacji, dopasowanie liter w odpowiednie kratki 

• „Co słyszysz gdy myślisz?” – rozpoznawanie dźwięków z 

otoczenia, praca plastyczna – umiejętne posługiwanie się 

nożyczkami po linii prostej 

• Słuchanie opowiadania „Kolor wakacji” – praca z kartami 

dydaktycznymi, rozmowa kierowana na temat wskazany 

• Rozwijanie mowy i języka, 

wzbogacanie słownika dzieci 

• Projektowanie wagonu wspomnień 

wakacyjnych, przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa 

•  Wyszukiwanie liter z szeregu, 

nazywanie ich, głoskowanie i 

wylabowanie haseł 

• Rozwój słuchu fonematycznego, 

planowanie pracy przestrzennej, 

prawidłowe posługiwanie się 

nożyczkami 

• Dbanie o budowanie wypowiedzi 

poprawnych metodycznie. 

• Zabawa ruchowa „W wakacje” 

• Ćwiczenia ruchowe „Motyle”, 

„Kolorowe lato” 

• Zabawa ruchowa „Transport” 

• Zabawa na świeżym powietrzu, gra 

w piłkę 

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

nr.1 

Droga do przedszkola • Obserwujemy ruch drogowy. Czytanie całościowe 

wyrazów: pasy, znaki drogowe, sygnalizacja 

świetlna, ulica. Składanie w całość obrazków (pasy, 

zebra) pociętych na części. 

• Poznajemy przepisy ruchu. Nauka fragmentu wiersza 

Wandy Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść przez ulicę. 
Nazywanie miejsc, w których trzymamy samochody; 

rysowanie drogi samochodu do garażu. 

• Czy znamy te pojazdy?. Rozwiązywanie zagadek o 

różnych środkach lokomocji. Wskazywanie zdjęć 

przedstawiających ich rozwiązania. 

• Samochody specjalistyczne. Zapoznanie z pojazdami 

specjalistycznymi na podstawie zagadek słuchowych. 

• Bądźmy ostrożni!. Oglądanie zdjęć wybranych znaków 

drogowych: ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu, 

nakazu. Omawianie ich znaczenia. 

• Opisuje sytuacje na zdjęciach, 

dzieli wyrazy na sylaby, 

rozpoznaje zachowania prawidłowe 

i nieprawidłowe, 

• rozpoznaje pasy i znak przejścia 

dla pieszych, liczy słowa w 

zdaniach 

• rozpoznaje usłyszane dźwięki, 

podaje rozwiązania zagadek, 

rozpoznaje i nazywa różne pojazdy 

• rozpoznaje i nazywa samochody 

specjalistyczne, rozpoznaje znaki 

drogowe, 

• opisuje znaki drogowe, dzieli 

nazwy na sylaby, 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Piesi i samochody. 

• Ćwiczenia poranne – zestaw 2.  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Kolor czerwony każe stać. 

• Zabawy na świeżym powietrzu: 

zabawa orientacyjno-porządkowa 

Ruch uliczny. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Policjant kierujący ruchem. 

Nadeszła jesień • Park w jesiennej szacie. Słuchanie nazw drzew, z których 

pochodzą gałązki przedstawione na zdjęciach. Odszukanie 

• obserwuje rośliny, zwierzęta w ich 

naturalnym otoczeniu, segreguje 

• Ćwiczenia poranne – zestaw 3. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa 
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we wkładce takich samych wyrazów jak podane. 

Naklejenie ich na te, które znajdują się pod zdjęciami. 

• Jesienne drzewa. Kolorowanie rysunku według wzoru. 

Określanie, co on przedstawia. Wykonanie pracy 

plastycznej Jesienne liście. 

• Jesienne zabawy. Określanie, co znajduje się w koszyku 

przedstawionym na zdjęciu. Liczenie: liści jarzębiny, 

kasztanów, liści, żołędzi, szyszek, grzybów. 

• Kolorowe liście. Nazywanie owoców przedstawionych na 

zdjęciach. Określanie, z których drzew pochodzą. 

Otaczanie pętlami: kasztanów, żołędzi, klonowych 

nosków. Porównywanie ich liczby. 

• Zbieramy grzyby. Wyklaskiwanie grzybowego rytmu. 

Rysowanie grzybów po śladzie. Liczenie ich. Rysowanie 

w ramce odpowiedniej liczby kropek. 

owoce leśne i formułuje 

wypowiedzi, 

• opisuje zdjęcie i odnajduje na nim 

podane elementy, czyta całościowo 

wyrazy, 

• poprawnie wykonuje zadania, 

wykonuje ćwiczenia zgodnie  

z instrukcją, rozpoznaje i nazywa 

koło, 
• różnicuje pierwsze głoski w 

nazwach obrazków, układa z  nich 

nowe słowa, wymienia, jak 

najwięcej określeń w formie 

przymiotnikowej, 

• stosuje słowa: rezerwat przyrody, 

ochrona przyrody, rozpoznaje i 

nazywa wybrane grzyby. 

Wiatr i liście. 

• Zabawa ze śpiewem Mam listeczki 

(na melodię piosenki Mam 

chusteczkę haftowaną). 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Korale jesieni. 

• Zabawy na świeżym powietrzu: 

zabawa bieżna Niedźwiedź i 

dzieci; zabawa ruchowa z 

elementem rzutu Kto wyżej rzuci? 

 


