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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Pomagamy 

zwierzętom 
• „Ptaki zimą” – opowiadanie H. Łochockiej  „O 

zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”. 

Poszerzanie wiadomości o ptakach zimujących w kraju. 

Dostrzeganie potrzeby dokarmiania ptaków zimą. 

Rysowanie obrazka według instrukcji, stanowiącego 

całość ilustracji. „Domy dla ptaków” – wprowadzenie 

litery „d”, „D”.  Ćwiczenia utrwalające zapamiętanie 

liter. Czytanie krótkich zdań i tekstów  w zakresie 

poznanych liter. 

• „Przygotowanie zwierząt do zimy” – zabawy 

edukacyjne z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do 

zimy. „Sen zwierząt” –  ćwiczenie relaksacyjne, z 

wykorzystaniem wizualizacji. „Kryjówki zwierząt” – 

zabawa dydaktyczna. Tworzenie szeregów malejących. 

Posługiwanie się pojęciami określającymi wielkość. 

Dobieranie kartoników jednakowej wielkości. 

Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. 

• „Domy zwierząt” – rozmowa na temat wiersza H. 

Bechlerowej  „Pokaż mi swój domek”. Wskazywanie 

przykładów nazw domów dla zwierząt domowych. 

Ćwiczenia w przeliczaniu i porównywaniu ilości. 

Improwizacja słowno-ruchowa z podkładem 

muzycznym. Rysowanie obrazka według instrukcji, 

stanowiącego całość ilustracji. „Domy” – wprowadzenie 

litery „y”. Ćwiczenia utrwalające zapamiętanie liter. 

Czytanie krótkich zdań i tekstów  w zakresie poznanych 

liter. 

• „W poszukiwaniu schronienia” – opowiadanie H. 

Bechlerowej „Jak Kolczatek szukał mieszkania”. 

Poznawanie zwyczajów niektórych zwierząt 

zapadających w sen zimowy. Ważne wiadomości o 

zwierzętach – rozwijanie uważnego słuchania i 

• Wie, jak może pomóc 

ptakom przetrwać zimę, 

• opisuje wybrane gatunki 

ptaków, 

• zna „domy” wybranych 

gatunków zwierząt, 

• potrafi przeczytać sylaby i 
krótki tekst z nowo 
poznaną literą, 

• potrafi przeczytać sylaby i 

krótki tekst z nowo poznaną 

literą, 

• poprawnie przelicza 
elementy, 

• rozpoznaje litery „d”, „D”, 

• prawidłowo artykułuje 

głoskę „y” 

• wskazuje głoskę, która 

zmienia znaczenie słowa, 

• potrafi nazwać i zastosować 

wybrane formy opieki nad 

zwierzętami, 

• opowiada wysłuchaną bajkę 

z uwzględnieniem 

kolejności wydarzeń, 

• posługuje się liczebnikami 

porządkowymi, 

• orientuje się, które 

zwierzęta potrzebują 

schronienia przed mrozem. 

• Zabawa ruchowa 

„Wstań – usiądź.”, 

• „Wiewiórki”, 

• „Znajdź swój domek”, 

• „Znajome zwierzęta”, 

• „Śpią – nie śpią”. 
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umiejętności przekazywania informacji na temat życia 

jeży.  

• „Który z kolei?” – bajka ukraińska „Rękawica”. 

Zapamiętywanie kolejności wydarzeń, kształtowanie 

porządkowego aspektu liczby. Przeliczanie, 

porównywanie liczebności zbioru, odróżnienie ilości od 

wielkości. „Nory, norki i inne legowiska” – utrwalanie 

wiadomości na temat zimowych kryjówek zwierząt i 

zapadania w sen zimowy.  

Wszystko wokół 

nas się zmienia – 

poznajemy 

urządzenia 

• „Chaty, domy i mieszkania” – praca konstrukcyjna. 

Rozbudzanie zainteresowania architekturą, prezentacja 

wyglądu dawnych i współczesnych budynków, 

zapoznanie dzieci ze sposobami ogrzewania mieszkań 

dawniej i obecnie, przybliżenie pojęcia liczby parzystej i 

nieparzystej. Kształtowanie pojęcia liczby 5. Ćwiczenia 

wprowadzające do rozumienia liczby w aspekcie 

symbolicznym i kardynalnym. Zabawa paluszkowa – 

„Mam pięć paluszków”. Ćwiczenia grafomotoryczne, 

przygotowanie do pisania cyfry 5.  „Tworzymy 

osiedlową ulicę” – zabawa konstrukcyjna. 

• „Pomocne urządzenia” – wiersz J. Papuzińskiej 

„Robotek”, swobodne wypowiedzi dzieci. Zagadki 

sylabowe i głoskowe. Przybliżenie urządzeń 

technicznych i ich zastosowania. Wypowiedzi dzieci na 

temat sytuacji i warunków życia ludzi dawniej i dziś. 

„Urządzenia domowe” – wiersz A. Rżysko-Jamrozik 

„W kuchni ”. Zagadki słuchowe – „Skąd pochodzą te 

dźwięki? Utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania z 

urządzeń technicznych. 

• „Moda dawniej i dziś” – wiersz D. Gellner 

„Lustereczko”. Zabawa ruchowa z elementami dramy – 

„Modelki i modele”. Rozmowa na temat zmienności 

mody w dziejach ludzkości. Rysowanie obrazka według 

instrukcji, stanowiącego całość ilustracji. „Ubrania” – 

• Opowiada o wyglądzie domów 
współczesnych i w dawnych 
czasach, 

• zna dawne sposoby ogrzewania 
mieszkań, 

• konstruuje model budynku 
według własnego pomysłu, 

• identyfikuje liczbę 5 z jej 
zapisem graficznym, 

• wypowiada się na temat 

urządzeń technicznych 

ułatwiających człowiekowi 

życie, 

• jest świadome zmian 

wynikających z postępu 

technicznego i zmian warunków 

życia człowieka, 

• zna przeznaczenie domowych 

urządzeń, 

• wypowiada się na temat zmian 

zachodzących w sposobie 

ubierania się ludzi na 

przestrzeni wieków oraz pojęcia 

„moda”, 

• Zabawa ruchowa 

„Rzuty wysokie i 

niskie”, dostosowanie 

siły i napięcia mięśni 

rąk do wagi piłki. 

• Zabawa pantomimiczna 

,,Zgadnij, co robię”. 

• „Lustro” – zabawa 

naśladowcza. 

• „Żywy telefon” – 

doskonalenie pamięci 

ruchowej. 

• Zabawa ruchowa 

„Samochód i kierowca”. 
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wprowadzenie litery „u”, „U”.  Ćwiczenia utrwalające 

literę. Czytanie krótkich zdań i tekstów  w zakresie 

poznanych liter.  

• „Porozumiewamy się na różne sposoby” – zabawy 

dydaktyczne. Rozmowa na temat sposobów 

porozumiewania się”. Zabawa odprężająca „Rozmowa 

dźwięków”. Zabawa konstrukcyjna „Telefon”. Scenki 

dramowe  – „Rozmowa przez telefon”. Zapoznanie z 

zasadami kulturalnej rozmowy przez telefon. 

Przypomnienie numerów alarmowych. 

• „Wynalazki” – wiersz J. Jesionowskiego „Wynalazki”. 

Rozmowa na temat: „Co to jest wynalazek” – 

prezentacja wybranych wynalazków. Zwrócenie uwagi 

na zasady bezpiecznego obsługiwania urządzeń 

zasilanych prądem. „Świat się zmienia” – praca 

konstrukcyjna. Omówienie reprodukcji Canaletta 

„Krakowskie Przedmieście”. Historia wynalezienia koła, 

różne zastosowania kół. Wykonanie prostego pojazdu na 

kołach. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi; 

różnicowanie pojęć: „największy” – „najwięcej”. „W 

salonie samochodowym” – zabawa z wykorzystaniem 

technik dramowych.  

 

• rozumie i odczuwa potrzebę 

dbania o estetykę swojego 

wyglądu, 

• rozpoznaje i nazywa drukowane 

i pisane litery „u”, „U”, 

• wypowiada się na temat 
wybranych sposobów 
porozumiewania się ludzi na 
odległość dawniej i dzisiaj, 

• klasyfikuje dawne i współczesne 
środki przekazywania 
informacji, 

• skupia uwagę na wysłuchaniu 
cicho przekazywanej informacji, 

• dokonuje analizy sylabowej i 
fonemowej wyrazów, 

• rozpoznaje i nazywa wybrane 

wynalazki przed- stawione na 

ilustracjach oraz zna ich 

przeznaczenie. 

Święta za  pasem 

i w domu pachnie 

lasem 

• „Zima nadciąga ze świętami” – rozmowa. na temat zmian 

zachodzących w przyrodzie zimą. Zabawa edukacyjna z 

wykorzystaniem metody stymulacji polisensorycznej 

„Poznajemy zimę” . Zabawa badawcza – „Śnieg i lód”. 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: W jaki sposób 

przygotowujemy się do świąt. Kształtowanie pojęcia liczby 

0. Ćwiczenia wprowadzające do rozumienia pojęcia liczby 

w aspekcie symbolicznym i kardynalnym. Ćwiczenia 

grafomotoryczne, przygotowanie do pisania cyfry 0.    

• „Razem czekamy na święta” – wiersz E. Szelburg-

Zarembiny „Weźmy się za ręce”. Interpretacja treści 

wiersza, nauka wiersza na pamięć.  Doskonalenie percepcji 

• Wymienia cechy 
charakterystyczne dla zimy jako 
pory roku, 

• uczestniczy w zabawach 
badawczych, 

• wskazuje zbiór pusty, określając 

go liczbą 0, 
• interpretuje słownie treść 

wiersza – mówi wiersz z 

pamięci,  
• rozwiązuje zagadki słowne, 

• Zabawa ruchowa 

„Jedzie Święty 

Mikołaj” 

• Zabawa ruchowa 

„Choinka w lesie”. 

• Zabawa taneczna przy 

piosence „Gwiazdki”. 

• Zabawa ruchowa „Ptaki 

w gnieździe”.  
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wzrokowej – „Świąteczne puzzle”. Rozwiązywanie zagadek 

słownych związanych z zimą i świętami. Ćwiczenia analizy 

i syntezy wzrokowej. „Świąteczne życzenia” – rozmowa na 

temat składania życzeń świątecznych, redagowanie życzeń 

przez dzieci. Słuchanie wiersza M. Wołejko-Wołeszko 

„Prezenty, które trzeba dać koniecznie”. 

• „Wigilijne tradycje” – swobodne wypowiedzi dzieci na 

temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Układanie ilustracji do opowiadania „Ada opowiada” – „W 

oczekiwaniu na święta”. Doskonalenie techniki czytania. 

„Zielona choinka” – wiersz T. Kubiaka „Wesoła choinka”. 

„Świerkowe gałązki”– ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawa 

dydaktyczna „Choinki dla zwierząt” – porównywanie 

wielkości, posługiwanie się wspólną miarą. 

• „Prezenty to fajna sprawa” – układanie historyjki 

obrazkowej. Słuchanie, nauka i wspólne śpiewanie kolęd i 

pastorałek. Improwizacja ruchowa pastorałki „Był pastuszek 

bosy”. „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – słuchanie 

baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. 

Swobodne wypowiedzi dzieci, na temat : W jaki sposób 

możemy pomagać innym?. Uwrażliwienie dzieci na 

potrzeby drugiego człowieka. Ćwiczenia utrwalające 

poznane liczby 0–5. 

• Wigilia w przedszkolu. Wspólne kolędowanie – słuchanie i 

zespołowe śpiewanie kolęd. 

• opisuje wybrany przedmiot z 

wykorzystaniem spójników i 

przyimków, 
• czyta wyrazy w zakresie 

poznanych liter, 
• układa obrazek z elementów, 
• składa życzenia świąteczne 

koleżance lub koledze, 
• opowiada o przygotowaniach do 

świąt w swoim domu, o 

relacjach łączących 

najbliższych we własnej 

rodzinie, 
• posługuje się pojęciami 

określającymi wysokość, 
• wypowiada się na temat 

wysłuchanego tekstu, 
• reaguje empatycznie na trudne 

sytuacje innych dzieci, 
• śpiewa kolędy i pastorałki, 

• rozumie znaczenie 

podtrzymywania tradycji 

wigilijnych. 

Od ziemi aż do 

nieba na żywioły 

uważać trzeba. 

• „Zima” – rozmowa o zmianach w pogodzie i przyrodzie 

zachodzących zimą.  Przybliżenie informacji ogólnych 

na temat żywiołów (ogień, ziemia, woda, powietrze). 

Rozmowa na temat pozytywnych i negatywnych 

skutków, jakie niosą ze sobą żywioły. „Powietrze” – 

swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Dlaczego 

powietrze jest nam potrzebne do życia?  Zabawa 

badawcza – poznawanie wybranych właściwości 

powietrza.  

• Zna pozytywne skutki działania 
żywiołów oraz ich negatywne 
skutki, 

• wie, że konieczna jest pomoc 
osobom poszkodowanym m.in. 
w pożarze lub powodzi, 

• wie, że powietrze znajduje się 
wszędzie, zna jego właściwości, 

• wymienia właściwości ognia  

• Zabawa ruchowa w 

zespołach – „Szybujące 

latawce”. 

• Zabawa ruchowa – 

„Płomyki”. 

• Improwizacja ruchowa 

do muzyki – „Taniec 

ognia”. 

• Zabawa ruchowa 
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• Ostrożnie ogień! – zabawa badawcza, poznawanie 

wybranych właściwości ognia. Rozmowa na temat 

źródeł ognia. Zabawa słowna: W jaki sposób ogień 

może się palić? Praca plastyczna, malowanie palcami – 

„Płomienie”. „Jasność i ciemność” – zabawy badawcze. 

Przybliżenie dzieciom źródeł emitujących światło. 

„Cienie na ścianie” – zabawa ćwicząca małą motorykę i 

wyobraźnię. 

• „Woda” – zabawy badawcze, poznawanie wybranych 

właściwości wody – „Co pływa, a co tonie?”, „Napięcie 

powierzchniowe wody”. Słuchanie i rozpoznawanie 

dźwięków wody. Obserwacja stanów skupienia wody.  

„Woda potrzebna jest do życia” – rozmowa na temat 

opowiadania  M. Terlikowskiej „Przygody kropli 

wody”. Zabawa ruchowa „Krople wody” – rozmowa o 

roli wody w przyrodzie. „Historia kropli wody” – 

konstruowanie twórczych opowiadań. 

• „Ziemia” – zabawa badawcza, poznawanie wybranych 

właściwości ziemi, porównywanie różnego rodzaju 

ziemi. Szukanie określeń dla struktury i koloru ziemi. 

„Obrazek w butelce” – praca plastyczna, barwienie 

piasku, tworzenie własnych kompozycji 

kolorystycznych. „Cuda w ziemi” – rozmowa na temat: 

Co żyje w ziemi? na podstawie złożonej makiety. 

Oglądanie ilustracji w książkach pod kątem próby 

odpowiedzi na pytanie: Co kryje w sobie ziemia? 

• „Żegnamy stary rok, a witamy nowy” – rozmowa na 

temat tradycji witania Nowego Roku na podstawie 

wiersza L.J. Kerna „Bajka o Starym i Nowym Roku” 

oraz doświadczeń dzieci.  Praca plastyczna – 

„Fajerwerki”. Kształtowanie pojęcia liczby 6 – zabawa 

edukacyjna, gra w kostkę. Ćwiczenia wprowadzające do 

rozumienia liczby w aspekcie symbolicznym i 

kardynalnym. Ćwiczenia grafomotoryczne, 

przygotowanie do pisania cyfry 6.   

• wie, jakie są sposoby 

rozniecania ognia,  
• zna zagrożenie, jakim jest 

pożar, w przypadku 

nieostrożnego obchodzenia się z 

ogniem, 
• uważnie obserwuje, łączy ze 

sobą nabyte i posia- dane 

wiadomości i wyciąga wnioski, 
• jest aktywne, pomysłowe i 

otwarte na nowe doświadczenia, 
• określa właściwości wody, 
• wypowiada się na temat roli 

wody w przyrodzie, 
• podaje przykłady przedmiotów, 

które pływają i toną w wodzie, 
• wymienia stany skupienia 

wody, 
• opisuje właściwości ziemi, jej 

zróżnicowaną strukturę, 

• wymienia przykładowe 
zwierzęta żyjące w ziemi, 

• nazywa części roślin znajdujące 
się w ziemi, 

• wie, jakie bogactwa kryje w 
sobie ziemia, 

• określa czas, kiedy kończy się 
Stary Rok, a zaczyna Nowy Rok, 

• umie określić czas, który ludzie 
przyjęli jako początek roku, 

• zna tradycje związane z 
obchodzeniem Sylwestra, 

• przelicza do 6, wskazuje cyfrę 6. 

„Ziemia! – Woda! – 

Ogień”. 

• Zabawa ruchowa z 

elementami czołgania – 

„Grotołazi”. 
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