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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy 

ruchowe. 

Co robią zwierzęta 

jesienią 
• Leśne odgłosy. Ćwiczenie słuchu 

fonematycznego – określanie ostatniej głoski  

w słowach. 

• Kto kiedy zasypia. Rysowanie zwierząt według 

wierszyków Małgorzaty Skrobacz. Słuchanie 

wiersza Hanny Łochockiej Spać się chce. 

• Sąsiadeczka wiewióreczka. Słuchanie zdań. 

Wskazywanie odpowiednich rysunków. Liczenie 

słów w zdaniach. Kolorowanie wybranego 

rysunku. 

• Smakołyki zwierząt. Słuchanie wypowiedzi na 

temat zdjęcia. Liczenie w niej zdań. Układanie 

• trzech zdań na temat zdjęcia. 

• Fantastyczne zwierzaki. Rytmizowanie fragmentu 

wiersza Hanny Zdzitowieckiej Jeż. Słuchanie 

opowiadania Doroty Głośnickiej Zapasy 

wiewiórki.   

• Określa ostatnią głoskę w słowach, 

wykonuje ćwiczenia zgodnie z 

instrukcją, naśladuje głosy zwierząt 

• posługuje się liczebnikami od jeden 

do sześć  

w aspektach głównym i 

porządkowym, 

• rozpoznaje brzmienie instrumentu i 

natężenie dźwięków 

• liczy zdania w wypowiedzi, układa 

zdania, określa pierwszą i ostatnią 

głoskę w nazwach obrazków, 

• określa środkową głoskę w nazwach 

obrazków, wypowiada się na temat 

opowiadania. 

• Ćwiczenia gimnastyczne – 

zestaw 2 (z wykorzytaniem 

metody Rudolfa 

• Labana). 

• Zabawa orientacyjno-

porządko-wa Znajdź sobie 

parę. 

• Zabawa bieżna Wiewiórki  

w dziuplach.  

• Ćwiczenia poranne – zestaw 

4. 

• Zabawa ruchowo-

naśladowcza Zmęczone 

wiewiórki. 

Jesień w sadzie •  W sklepie z owocami. Zabawy i ćwiczenia z 

literą o. Układanie z liter wyrazu osa. 

Zaznaczanie w podanych wyrazach liter o, O. 

Pisanie liter o, O. 

• Drzewa owocowe. Słuchanie wiersza Danuty 

Gellnerowej Pod drzewami. Oglądanie historyjki 

obrazkowej. Opowiadanie jej. Ćwiczenia 

klasyfikacyjne Pomieszane owoce. 

• Owoce egzotyczne. Skąd mamy te owoce? – 

rozróżnianie owoców pochodzących  

z sadu i owoców południowych na podstawie 

naturalnych okazów i obrazków. 

• rozpoznaje i nazywa literę o: małą i 

wielką, drukowaną i pisaną; wie, że 

o jest samogłoską, 

• opowiada historyjkę, segreguje 

owoce według kryterium, wykonuje 

ćwiczenia zgodnie  

z instrukcją, wymienia nazwy drzew 

owocowych, 

• liczy w zakresie sześciu, stosuje 

słowa owoce egzotyczne, 

• wykonuje ćwiczenia zgodnie  

z instrukcją, określa, czy  

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa ruchowa 

Warzywno-owoco-wa 

sałatka witaminowa; zabawa 

orientacyjno-porządkowa 

Jabłonie i pszczoły; zabawy 

z zastosowaniem urządzeń 

znajdujących się  

w ogrodzie przedszkolnym. 

• Zabawa ruchowo-

naśladowcza  

W sadzie. 
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• Jesienią sady się rumienią. Badanie 

równoliczności zbiorów. Zabawa matematyczna 

Liczymy owoce.  

• Gromadzimy zapasy na zimowe czasy. Słuchanie 

wiersza Marii Kownackiej W spiżarni. Ćwiczenia 

logorytmiczne: poruszanie się zgodnie z tekstem 

rymowanki. 

w zbiorach jest tyle samo 

elementów; rozpoznaje, nazywa  

i pisze liczby  

1 i 2, 

• wykonuje ćwiczenia według 

instrukcji, wypowiada się na temat 

różnych zapasów. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa 

Zbieramy owoce. 

• Zabawa ruchowa  

z elementem toczenia 

Turlamy jabłko. 

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa ruchowa 

Slalom pomiędzy 

jabłoniami; zabawa 

Chodzimy po ogrodzie; 

spacer – przyglądanie się 

zmieniającym 

barwy liściom na drzewach i 

krzewach. 
Jesień na działce • Warzywa z naszych działek i ogrodów. Zabawy i 

ćwiczenia z literą a. Układanie z liter wyrazu 

aparat. Zaznaczanie w podanych wyrazach liter a, 

A. Pisanie liter a, A. 

• Co można zrobić z warzyw. Omawianie obrazka. 

Określanie, co jest na poszczególnych półkach. 

• Uzupełnianie zapasów odpowiednimi obrazkami  

z wkładki tak, aby na każdej półce było ich po 

sześć. Dzielenie nazw warzyw na sylaby  

i na głoski. 

• Warzywne odbijanki. Łączenie pętli  

z rysunkami ziemniaków od najmniejszej do 

największej 

• ich liczby, a pętli  

z rysunkami sałaty – od największej do 

najmniejszej 

• ich liczby. 

• rozpoznaje i nazywa literę a: małą i 

wielką, drukowaną i pisaną, 

• układa kartoniki  

z obrazkami warzyw z pamięci, 

poprawnie wykonuje zadania, 

• dokonuje poprawnych obliczeń, 

poprawnie wykonuje zadania, 

• liczy w zakresie sześciu, rozpoznaje, 

nazywa  

i pisze liczbę 3, 

• układa zdania, wskazuje 

nieprawidłowości w wypowiedziach 

N., 

• Zabawa orientacyjno-

porządkowa Zbieramy 

warzywa. 

• Ćwiczenia poranne – zestaw 

6.  

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa 

orientacyjno-porządkowa 

Zrób to; zabawa  

z wykorzystaniem 

rymowanki 

• Zabawa orientacyjno-

porządkowa Trójki. 

• Zabawa ruchowa Układamy 

warzywa. 
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• Liczymy warzywa. Ćwiczenie spostrzegawczości. 

Nazywanie warzyw przedstawionych na 

zdjęciach. Dzielenie tych nazw na sylaby. 

Łączenie liniami zdjęć warzyw, zaczynając od 

tego, którego nazwa składa się z największej 

liczby sylab, do tego, które ma ich najmniej. 

• Lepimy warzywa. Wspólne wykonywanie 

kukiełek z warzyw, potrzebnych do inscenizacji 

wiersza Jadwigi Koczanowskiej W jesiennym 

ogrodzie. 
O sobie samym  • Jaka to emocja?. Omawianie wyglądu dzieci 

przedstawionych na zdjęciach. Rysowanie siebie. 
Kolorowanie pustych pól na kolor włosów dziecka  
i jego oczu. Zabawy i ćwiczenia z literą m. 

Układanie z liter wyrazu mama. Czytanie sylab i 

wyrazów. Zaznaczanie w podanych wyrazach liter 

m, M. Pisanie liter m, M. 

• Nasze dobre uczynki. Słuchanie piosenki Podaj rękę 
koleżance. Zapoznanie  
z figurą geometryczną – kwadratem. 

• Zachowania – pozytywne  

i negatywne. Malowanie obrazków pozytywnych i 
negatywnych bohaterów baśni. 

• Proszę, przepraszam, dziękuję. Określanie, jak sobie 
pomagają dzieci przedstawione na zdjęciach. 
Podawanie przykładów pomagania innym. 

• Mój przyjaciel. Słuchanie wiersza Barbary 
Szelągowskiej Mój przyjaciel.  

• opisuje wygląd innych osób, 

rysuje siebie, rozpoznaje i nazywa 
literę m: małą i wielką, drukowaną i 
pisaną, wie, że m jest spółgłoską. 

• bierze udział w zabawach muzyczno-
ruchowych, rozpoznaje i nazywa 
kwadrat, 

• przyporządkowuje bohaterom 

odpowiednie barwy – ciepłe lub 

zimne, 

• wypowiada się o pomocy innym, 
stosuje zwroty grzecznościowe, 

• podejmuje działania zmierzające 

do naprawy wyrządzonej krzywdy 

• Zabawa ruchowa 

Zamieniamy się 

miejscami. 

• Zabawa ruchowa 

rozwijająca szybką 

reakcję na sygnał 

Zapamiętaj. 

• Ćwiczenia poranne – 

zestaw 7. 

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa 

wieloznaczna Zabawy  

z wstążką. 

• Zabawa orientacyjno-

porządkowa Pomniki 

przyjaźni 
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Nasze zmysły • Części ciała. Zabawy i ćwiczenia z literą m. 

Układanie z liter wyrazu ekran. Czytanie sylab. 

Zaznaczanie w podanych wyrazach liter e, E. 

Pisanie liter e, E. 

• Słyszę, widzę, czuję, próbuję. Zabawa rozwijająca 

analizę i syntezę słuchową – Co widzisz? Co 

słyszysz? 

• Dźwięki wokół nas. Dzielenie na sylaby i na 

głoski prostych słów – nazw obrazków. 

• Codzienne hałasy. Tworzenie liczby mnogiej i 

zdrobnień od podanych słów. Historyjka 

obrazkowa Nie przeszkadzaj, nie hałasuj!  

• Po drugiej stronie lustra. Powtarzanie tekstu i 

pokazywanie odpowiedniej części ciała (narządu 

zmysłów). Rysowanie szlaczków po śladach, a 

potem – samodzielnie. 

• rozpoznaje i nazywa literę e: małą i 

wielką, drukowaną i pisaną, 

• podaje słowa rozpoczynające się na 

daną głoskę, 

• dzieli na sylaby  

i na głoski nazwy obrazków, 

• tworzy liczbę mnogą i zdrobnienia od 

podanych słów,  

• wskazuje części ciała, rysuje szlaczki.  

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa Uliczka 

przyjaźni; zabawa 

• Papierowa wojna; zabawa ze 

śpiewem – Dotykamy części 

ciała. 

• Ćwiczenia poranne – zestaw 

8. 

• Zabawa ruchowo-

naśladowcza Jak kotki. 

• Zabawa orientacyjno-

porządko-wa Cicho – głośno 

• Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa 

orientacyjno-porządkowa 

Rzucam żołędzie; ćwiczenie 

równowagi – Przejdź przez 

okienko. 

 


