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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Kalendarze i 

zegary 
•  „Nadszedł Nowy Rok” – rozmowa na temat upływu 

czasu. Prezentacja wiersza M. Brykczyńskiego 

„Styczeń”. Obserwacja zjawisk w środowisku 

przyrodniczym podczas spaceru. Nauka piosenki „Zimo, 

zimo”. Kształtowanie pojęcia liczby 7 – ćwiczenia 

doskonalące pojęcie liczby w aspekcie głównym i 

porządkowym. Składniki liczby 7 – ćwiczenia w 

dodawaniu. Zabawy utrwalające umiejętności 

matematyczne w zakresie poznanych liczb. Ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

• „Cztery pory roku” – rozmowa na temat treści wiersza 

H. Bechlerowej „Nowy rok”, posługiwanie się 

liczebnikami porządkowymi. Utrwalenie wiadomości i 

słownictwa dotyczącego pór roku, omawianie ilustracji 

przedstawiających zjawiska pogodowe. „Dwanaście 

miesięcy” – prezentacja baśni J. Porazińskiej, ustalanie 

kolejności wydarzeń, próba oceny bohaterów utworu, 

interpretacja morału baśni. Doskonalenie umiejętności 

posługiwania się kalendarzem. Rozwijanie wyobraźni 

twórczej – tworzenie symboli odnoszących się do pór 

roku. 

• „Co roku jesteśmy starsi” – rozmowa na temat upływu 

czasu. Prezentacja i omówienie fragmentu utworu 

literackiego W. Chotomskiej „Dzieci pana Astronoma”. 

Rakieta – nauka rysowania zgodnie z instrukcją. 

„Urodziny mamy co rok”. Układanie ilustracji do 

opowiadania „Urodziny Ady” zgodnie z kolejnością 

wydarzeń, rozmowa na temat treści utworu. 

Wprowadzenie litery „r”, „R”, ćwiczenia słuchu 

fonemowego i ortofoniczne. Doskonalenie umiejętności 

czytania w zakresie poznanych liter. 

• „Kalendarz” – poznawanie różnych form graficznych 

kalendarzy, doskonalenie umiejętności korzystania z 

• Prowadzi obserwację zmian 

zachodzących w 

najbliższym otoczeniu wraz 

ze zmianą pory roku, 

• wypowiada się na podany 

temat, 

• śpiewa piosenkę wraz z 

innymi dziećmi, 

• tworzy i wyodrębnia zbiory 

siedmioelementowe, 

• rozpoznaje cyfry od 0 do 7, 

• wymienia nazwy pór roku i 

wylicza je z zachowaniem 

właściwej kolejności, 

• wymienia nazwy miesięcy i 

wylicza je bez konieczności 

zachowania właściwej 

kolejności, 

• wypowiada się na temat 

zmian zachodzących w 

przyrodzie w każdej porze 

roku, 

• rozpoznaje i nazywa literę 

„r”, „R”, 

• dokonuje analizy sylabowej 

i głoskowej wyrazów, czyta 

wyrazy i zdania, 

• dokonuje analizy sylabowej 

i głoskowej wyrazów, czyta 

wyrazy i zdania, 

• zna nazwy dni tygodnia i je 

wymienia, 

• „Cztery pory roku”- 

zabawy ruchowe z 

wykorzystaniem 

rytmów. 

• Zabawa ruchowa 

„Kółko i krzyżyk” – 

doskonalenie szybkiego 

reagowania na podany 

sygnał. 

• Zabawa orientacyjno- 

porządkowa „Zegary”. 

• Zabawa ruchowa 

„Rzuty wysokie i 

niskie”, dostosowanie 

siły i napięcia mięśni 

rąk do wagi piłki. 

• „Żywy telefon” – 

doskonalenie pamięci 

ruchowej.  
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kalendarza. Wykonanie własnych kalendarzy 

tygodniowych. Uzupełnianie kalendarza bohaterów 

książki zgodnie z instrukcją. „Zegar odmierza czas” – 

zabawa badawcza, rozróżnianie dźwięków  

wydawanych przez różne zegary. Prezentacja wiersza D. 

Szincel „Zegar” – omówienie treści utworu, 

formułowanie odpowiedzi na pytanie, po co ludziom 

potrzebne są zegary. Ćwiczenia ortofoniczne 

doskonalące artykulację. Zabawa badawcza 

„Zegarmistrz”. Doskonalenie umiejętności redagowania 

wypowiedzi ustnych. Odczytywanie pełnych godzin na 

zegarze. 

• zna nazwy dni tygodnia i je 

wymienia, 

• wymienia różne rodzaje 

zegarów i wyjaśnia w 

prosty sposób mechanizmy 

ich działania, 

• wie, w jakich sytuacjach 

warto korzystać z zegara, 

• próbuje odczytywać 

godziny na zegarze. 

Chcemy dużo 

śniegu, by 

saneczki nie 

ustały w biegu 

• „Czas zimowych zabaw” – rozmowa na temat 

zimowych zabaw na powietrzu. Prezentacja wiersza H. 

Bechlerowej „Zimo, baw się z nami” – przygotowanie 

inscenizacji. Rozwijanie wyobraźni, doskonalenie 

umiejętności redagowania wypowiedzi – tworzenie 

opowiadań na podstawie ilustracji. Nauka piosenki 

„Mróz, mróz”, opracowanie akompaniamentu, zabawy 

ruchowe przy piosence. Kształtowanie pojęcia liczby 8 – 

prezentacja cyfry, składniki liczby 8, ćwiczenia 

grafomotoryczne. Zabawy utrwalające poznane liczby. 

• „Przedszkolak zawsze bezpieczny” – rozmowa na temat 

ubioru zimą i sposobów zabezpieczania się przed 

mrozem. Redagowanie zasad bezpiecznego zachowania 

się podczas zimowych zabaw na podstawie historyjek 

obrazkowych. Quiz wiedzy o bezpieczeństwie zimą. 

Rozmowa o zachowaniu się w sytuacjach trudnych i 

sposobów rozwiązywania problemów podczas 

zimowych zabaw. Prezentacja tematycznej literatury 

dziecięcej. „Zimowe sporty” – rozmowa na temat 

zimowych dyscyplin sportowych, wpływu ich 

uprawiania na nasze samopoczucie i zdrowie, zabawa 

pantomimiczna, rozwiązywanie zagadek słownych. 

Doskonalenie umiejętności posługiwania się 

• Bierze aktywny udział w 

inscenizacji wiersza i 

piosenki, 

• posługuje się liczebnikiem 

8 w aspekcie głównym i 

porządkowym, 

• rozpoznaje cyfry w zakresie 

8, 

• przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie 

zabaw zimowych, 

• odróżnia miejsca zabaw 

zimowych – bezpieczne od 

niebezpiecznych, 

• wybiera ubrania stosownie 

do pogody, 

• posługuje się liczebnikami 

porządkowymi, 

• nazywa sporty zimowe oraz 

sprzęt do uprawiania tych 

sportów, 

• rozpoznaje i nazywa litery 

• „Na spacerze” – 

opowieść ruchowa, 

zabawa z 

wykorzystaniem 

gestów. 

• „Narciarze” – zabawa 

ruchowa. 

• Zabawy ruchowe – 

kształtowanie 

wyobraźni i inwencji 

artystycznej w tańcu – 

„Wycieczka na 

lodowisko” 

• „Slalom” – zabawa 

ruchowa, doskonalenie 

sprawności i 

koordynacji wzrokowo-

ruchowej w zakresie 

dużej motoryki. 

• „Uwaga bakterie” – 

inscenizacja na  

podstawie treści wiersza 
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liczebnikami porządkowymi w zakresie poznanych 

liczb. 

• „Zagadki i zgadywanki zimowe” – praca w zespołach – 

układanie i prezentowanie zagadek na temat zimowych 

zabaw na podstawie ilustracji. Doskonalenie słuchu 

fonemowego. Formułowanie wniosku – odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego po lodzie i śniegu łatwo jest się 

ślizgać, na podstawie doświadczenia. Nauka rysowania 

narciarza zgodnie z obrazkową instrukcją. „Na narty” – 

wprowadzenie litery „N”, „n”, doskonalenie słuchu 

fonemowego. Doskonalenie umiejętności czytania w 

zakresie poznanych liter. Opowiadanie treści historyjki 

obrazkowej, dostrzeganie humoru sytuacyjnego. 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat własnych 

przygód zimowych. 

• „Czego nie widzą nasze oczy?” – prezentacja 

opowiadania H. Zdzitowieckiej „Czy śnieg jest czysty?” 

– rozmowa na temat opisanych wydarzeń. 

Przeprowadzenie doświadczenia ze śniegiem – 

formułowanie wniosków dotyczących znajdujących się 

w śniegu zanieczyszczeń. Prezentacja mikroskopu, 

rozmowa na temat wykorzystywania urządzenia.  

• „Tropiciele” – oglądanie ilustracji  tropów – śladów, 

jakie zwierzęta pozostawiły na śniegu, porównywanie 

odcisków. Prezentacja historyjki o krasnalu Hałabale, 

zabawa ruchowa – tropienie zwierząt po śladach. 

Utrwalanie pojęć: „prawa”,” lewa”,” przed”,” za”. 

Rysowanie planu „Gdzie ukrył się skarb”. Rysowanie 

oburącz – ćwiczenie percepcji wzrokowej, 

przygotowanie do nauki pisania i liczenia.  

„n”, „N”, 

• dokonuje analizy i syntezy 

głoskowej wyrazów, 

• czyta sylaby, wyrazy i 

krótkie teksty w zakresie 

poznanych liter, 

• bierze aktywny udział w 

przeprowadzanych 

doświadczeniach, 

• opowiada o swoich 

przygodach zimowych, 

• określa położenie obiektów 

w przestrzeni, stosując 

odpowiednie wyrażenia, 

• rozpoznaje tropy na śniegu, 

• posługuje się nazwami 

kierunków, różnicuje stronę 

prawą od lewej. 

„Wojna z mikrobami”. 

• Zabawy ruchowe, 

umuzykalniające, 

doskonalące 

koordynację wzrokowo-

ruchową. 

• „Taniec na śniegu” – 

zabawy przy muzyce, 

wykorzystanie utworu 

„Biały walczyk”. 

Na pewno to 

wiecie, że babcia i 

dziadek najlepsi 

są na świecie 

• „Nasze babcie i nasi dziadkowie”. Prezentacja bajki W. 

Bieriestowa „Dróżka w lesie” – rozmowa na temat treści 

utworu, ustalanie wydarzeń i wyodrębnianie postaci, zabawa 

ruchowa – naśladowanie ruchów  zwierząt. Rozmowa na 

temat drogi do domów babć i dziadków, sposobów 

• Uważnie słucha czytanych 

utworów literackich, 

• śpiewa w grupie i 

samodzielnie piosenkę o 

• Zabawy naszych babć i 

dziadków: „Jawor, 

•  „W murowanej 

piwnicy”, 
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przemieszczania się – swobodne wypowiedzi dzieci. 

„Babcia i dziadek”  – nauka na pamięć „Piosenki o babci i 

dziadku”. Opowiadanie dzieci o babciach i dziadkach, 

prezentacja scenek pantomimicznych na temat ich 

ulubionych zajęć. Rozmowa na temat miłości, szacunku i 

właściwego zachowywania się podczas spotkań z 

dziadkami.  „Ten paluszek, to babunia” – zabawa 

paluszkowa. Doskonalenie umiejętności czytania. 

• „Co robią na co dzień babcie i dziadkowie?”. Prezentacja 

opowiadania „O werandzie i letnim balu” J. Krzyżanek, 

rozmowa o właściwym zachowywaniu się w stosunku do 

dziadków. Wypowiedzi dzieci na temat pomocy babci i 

dziadkowi. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-

ruchowej – nauka rymowanki „Siała baba mak”. 

Doskonalenie umiejętności kodowania informacji. „Jak 

wygląda moja babcia lub dziadek?” – rysowanie portretu 

babci lub dziadka – zorganizowanie wystawy prac 

plastycznych. 

• „Z babcią i dziadkiem miło spędzam czas” – rozmowa na 

temat ulubionych zabaw dzieci z babciami  i dziadkami. 

Omawianie ilustracji tematycznych. Ustalanie odpowiedzi 

na pytanie dlaczego obchodzimy święto babci i dziadka. 

Praca plastyczna „Laurka dla babci i dziadka”. „Kto za 

kim?” – prezentacja wiersza J. Tuwima „Rzepka” – zabawy 

utrwalające pojęcie liczby w aspekcie głównym i 

porządkowym, przygotowanie i prezentacja inscenizacji 

wiersza. 

• „Babcia i dziadek zawsze się o nas troszczą” – prezentacja 

opowiadania „O dziadku i królewskim niadaniu” J. 

Krzyżanek, rozmowa na temat zdrowego odżywiania, troski 

babć i dziadków o wnuki i rodzinę. Doskonalenie 

umiejętności liczenia w zakresie poznanych liczb. 

• Nagrania utworów muzycznych i literackich wykonywanych 

przez dzieci. Składanie życzeń babciom i dziadkom. 

babci i dziadku, 

• czyta proste zdania pod 

ilustracjami, 

• opowiada, jak dojść 

(dojechać) do babci i 

dziadka – zna 

charakterystyczne elementy 

krajobrazu, 

• chętnie opowiada o swoich 

dziadkach, 

• chętnie pomaga w 

codziennych czynnościach, 

• wymienia kolejne postacie 

występujące w wierszu, 

• przelicza do 10, posługując 

się liczebnikami głównymi i 

porządkowymi, 

• bierze udział w inscenizacji 

wiersza, 

• śpiewa piosenkę 

przygotowaną na 

uroczystość. 

• „Panie Janie”, 

• „Siała baba mak”, 

• „Kółko graniaste”, 

• „Ojciec Wirgiliusz” 

• „Uciekaj myszko”. 
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My się zimy nie 

boimy, więc 

bałwana ulepimy 

•  „Wesołe bałwanki” – prezentacja wiersza „Bal 

bałwanków” J. Papuzińskiej – rozmowa na temat treści 

utworu. Taniec przy piosence „Buli” . Rozmowa na 

temat treści piosenki, jej nastroju, tempa i melodii, 

wspólne śpiewanie. Redagowanie opowiadania o 

bałwanku – praca w grupach. Ilustrowanie utworu „Bal 

bałwanków” – praca plastyczno-techniczna. 

Kształtowanie pojęcia liczby 9 – przeliczanie w zakresie  

9, pisanie cyfry 9 po śladzie – ćwiczenia 

grafomotoryczne. Zabawy utrwalające poznane liczby. 

• „Stroje na bal” – prezentacja utworu „Zabawa 

karnawałowa” Cz. Janczarskiego – przygotowanie 

inscenizacji. Rozmowa na temat  trudnych sytuacji oraz 

możliwych rozwiązaniach, w nawiązaniu do 

opowiadania. Zabawa taneczna – improwizacje ruchowe 

tekstu piosenki /CD 1/. Rozmowa na temat reprodukcji  

obrazu E. Degasa „Szkoła tańca”. Rysowanie bałwanka 

zgodnie z obrazkową instrukcją.  „Balony na balu” – 

wprowadzenie litery „B”, „b”, doskonalenie słuchu 

fonemowego, ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia 

utrwalające graficzny obraz litery „B”, „b”, 

• „Tańczymy w rytm muzyki”. Poznawanie „tajemnicy” 

karnawałowej skrzyni – strojów i rekwizytów na bal. 

Rozwiązywanie zagadek inspirowanych tekstem 

literackim i utworami muzycznymi. Zabawa taneczna 

inspirowana utworem literackim. 

• „Bal u lal” – prezentacja fragmentów opowieści 

„Panieneczka z pudełeczka” J. Brzechwy, rozmowa na 

temat treści opowiadania, zabawa naśladowcza „Bal 

zabawek”. Doskonalenie umiejętności przeliczania w 

zakresie 9. „Co jest nam potrzebne na bal” – 

poznawanie strojów z dawnych epok. Wykonywanie 

elementów strojów – peruk i masek karnawałowych, 

rewia w przebraniach. Doskonalenie umiejętności 

czytania. 

• Swobodnie wypowiada się 

na temat utworów 

literackich, 

• tworzy zakończenie 

opowiadania ułożonego na 

podstawie ilustracji, 

• przelicza elementy w 

zakresie 9, dopełnia do 9, 

• posługuje się liczebnikami 

w aspekcie głównym i 

porządkowym w zakresie 9, 

• rozpoznaje literę „b”, „B” 

wśród innych liter, 

• czyta ze zrozumieniem w 

zakresie poznanych liter, 

• przestrzega zasad 

kulturalnego zachowania się 

podczas balu, 

• wykonuje improwizacje 

ruchowe do tekstu piosenki, 

• rysuje obrazek zgodnie z 

instrukcją, 

• czyta globalnie etykiety, 

rozpoznaje poznane litery, 

• zapamiętuje i układa figury 

w szeregach, 

• wyodrębnia spółgłoski w 

wygłosie 

• przelicza elementy w 

zakresie 9, 

• rozpoznaje liczby, 

• śpiewa piosenkę o tematyce 

zimowej, 

• demonstruje kroki poleczki, 

• Zabawa ruchowa 

„Baloniki”. 

• Zabawa taneczna – 

improwizacje ruchowe 

tekstu piosenki. 

• Zabawy ruchowe z 

balonami. Taniec z 

balonami – dowolna 

interpretacja muzyki. 

• „Karnawał na 

wszystkich 

kontynentach” – 

opowieść ruchowa. 
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• „Tańczymy poleczkę”  – nauka kroków tanecznych i 

układu choreograficznego – prezentacja tańca. 

Wysłuchanie piosenki „Zimowa poleczka” , określanie 

nastroju, rytmu i tempa utworu. Nauka tekstu piosenki 

na pamięć. Doskonalenie umiejętności w przeliczaniu i 

dopełnianiu do danej liczby. „Karnawał na wszystkich 

kontynentach” – opowieść ruchowa – zabawa 

„Taneczna podróż” – poznawanie zwyczajów 

karnawałowych w wybranych krajach na świecie. 

Rozmowa na temat wrażeń dzieci „z podróży”, 

wskazywanie położenia odwiedzonych miejsc na mapie. 

• rozpoznaje 

charakterystyczne utwory 

muzyczne z różnych 

krajów. 

 


