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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

O wiosennych 

świętach każdy z 

nas pamięta 

•  „Obrzędy ludowe” – rozmowa na temat sztuki ludowej i 

tradycji wielkanocnych w różnych regionach kraju. 

Ćwiczenia w liczeniu, wskazywanie największej liczby. 

Nauka piosenki „Wieziemy tu kogucika”. Zapoznanie 

dzieci z obrzędami ludowymi. „Tradycje wielkanocne” 

– przybliżenie symboli świąt. Wielkanocny zajączek – 

praca plastyczna. 

• „Wielkanocne jajka” – przybliżenie tradycji związanych 

z dekorowaniem jajek i ich symboliką. Rozmowa na 

temat treści wiersza D. Gellner „Pisanki”. „O którym 

jajku mówię?” – rozpoznawanie obrazków na podstawie 

opisu. „Wędrujące jajko” – opowieść ruchowa. 

Rysowanie. „Jajka malowane” – wprowadzenie litery 

„j”, „J”. Ćwiczenia utrwalające zapamiętanie liter. 

Doskonalenie techniki czytania. 

• „Sztuka ludowa” – wypowiedzi dzieci na temat 

polskiego folkloru i wielkanocnych dekoracji na 

podstawie ilustracji i zdjęć w albumach. Słuchanie 

opowiadania W. Badalskiej „Wielkanoc na wsi”. 

Zorganizowanie wystawy tematycznej „Kącik ludowy” 

– gromadzenie tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych. 

„Muzyka ludowa” – słuchanie muzyki regionalnej. 

Prezentacja zdjęć instrumentów ludowych. 

• „Święconka” – zapoznanie dzieci z tradycyjnymi 

potrawami wielkanocnymi. Przybliżenie symboliki 

święconych pokarmów. Słuchanie wiersza D. 

Gellnerowej „Przy wielkanocnym stole”. Rozmowa na 

temat tradycyjnych potraw wielkanocnych. „Wielkanoc” 

– rozwiązywanie zagadek słownych o tematyce 

wiosennej i świątecznej. Posługiwanie się liczebnikami 

porządkowymi.  

• „Wysyłamy świąteczne życzenia” – redagowanie życzeń 

• Chętnie wypowiada się na 

podany temat, 

• uczy się tekstu i melodii 

piosenki na pamięć, 

• aktywnie uczestniczy w 

zabawach muzycznych, 

• tworzy pracę przestrzenną z 

wykorzystaniem różnych 

materiałów, 

• wyznacza wynik 

dodawania, 

• rozpoznaje graficzny obraz 

liter „j”, „J” i identyfikuje 

go z głoską „j”, 

• intuicyjnie rozpoznaję 

głoskę „j” jako spółgłoskę, 

• czyta ze zrozumieniem w 

zakresie poznanych liter, 

• ogląda wytwory sztuki 

ludowej i wypowiada się na 

ich temat, 

• wypowiada się na temat 

zwyczajów ludowych 

związanych z Wielkanocą, 

• odczuwa nastrój radości 

przed zbliżającymi się 

świętami, wymienia nazwy 

pokarmów przeznaczonych 

do święcenia, 

• podaje poprawne 

rozwiązania zagadek, 

• układa życzenia świąteczne, 

• Zabawa ruchowa 

„Sprawne zajączki”, 

• „Łapanie zajączków” – 

zabawa ruchowa. 

• Zabawa ruchowa 

„Złodziej jajek”, 

• „Czerwone jabłuszko” – 

zabawa taneczna do 

piosenki ludowej, 

• Zabawa ruchowa 

„Baranki na 

pastwiskach”. 
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świątecznych przez dzieci. Doskonalenie czytania w 

zakresie poznanych liter. Posługiwanie się liczebnikami 

porządkowymi. „Kto przysłał nam kartki świąteczne” – 

zabawa dydaktyczna. Słuchanie fragmentów 

opowiadania H. Łochockiej „Ptaszek z torby 

wypuszczony śle życzenia w różne strony”. Ustalenie 

etapów czynności, jakie należy podjąć, aby wysłać 

kartkę świąteczną. „Kartki świąteczne” – praca 

plastyczna, adresowanie kopert. Wycieczka na pocztę, 

wysyłanie kart świątecznych.  

• przygotowuje kartkę 

świąteczną według 

własnego pomysłu.  

Zwierzęta z 

daleka i z bliska 
• „Obserwujemy przyrodę z bliska”. „Łąka” – zabawa 

twórcza. „Co słychać na łące?” – rozpoznawanie odgłosów 

zwierząt łąkowych. Ćwiczenia w przeliczaniu do 10. 

Planowanie wycieczki na podstawie opowiadania M. 

Kownackiej „Razem ze słonkiem. Wiosna”.  „Wyprawa do 

parku” – wycieczka. Poznawanie wybranych gatunków 

roślin i zwierząt – mieszkańców łąki. 

• „Dalekie podróże” – oglądanie filmów przyrodniczych o 

zwierzętach. Rozmowa na temat przystosowania się 

wybranych zwierząt do życia w środowisku naturalnym. 

Przybliżenie informacji na temat warunków życia fok. 

Rysowanie obrazka stanowiącego całość ilustracji według 

instrukcji. „Foka” – wprowadzenie litery „f”, „F”. 

Ćwiczenia utrwalające zapamiętanie liter. Doskonalenie 

techniki czytania.  

• „Poznajemy dzikie zwierzęta” – zabawy logiczne. „Mieć 

charakter jak zwierzę” – zabawa słowna z wykorzystaniem 

metafory. Poznanie dzikich zwierząt żyjących w różnych 

rejonach świata. „Zwierzęta idą do wodopoju” – 

konstruowanie gry planszowej. „Sekrety świata zwierząt” – 

zapoznanie dzieci z ciekawostkami o życiu zwierząt. 

„Zwierzęta” – praca konstrukcyjna.  

• „Życie w wodach oceanów i mórz” – przybliżenie dzieciom 

życia zwierząt oceanicznych i morskich. „Morskie 

zwierzęta” – słuchanie opowiadania z cyklu „Ada 

• Aktywnie uczestniczy w 

zabawach badawczych, 

• prowadzi obserwacje, 

posługując się lupą, 

• rozpoznaje i nazywa 

wybrane rośliny i zwierzęta, 

• poprawnie przelicza 

elementy zbiorów, 

• wypowiada się na podany 

temat, 

• identyfikuje dźwięki 

pochodzące z łąki, 

• wypowiada się na podany 

temat na podstawie 

obejrzanych filmów, 

• rozpoznaje litery „f”, „F” i 

identyfikuje je z głoską „f”, 

– dokonuje analizy 

głoskowej i sylabowej 

wyrazów podstawowych, 

• uważnie słucha 

opowiadania czytanego 

przez nauczyciela, 

• układa ilustrację z sylwet 

• Zabawa ruchowa „Żaby 

i bociany”, 

• „Przygoda małej rybki” 

– zabawa ruchowa, 

• Zabawa ruchowa 

„Foki”, 

• „Wyprawa na safari” – 

opowieść ruchowa, 

• Zabawa ruchowa 

„Rybak i rybka”. 
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opowiada” (W. – „Rodzina żółwi”), układanie sylwet do 

tekstu, zapoznanie dzieci z warunkami życia żółwi 

wodnych. „Rafa koralowa” – karty dydaktyczne, 

doskonalenie techniki czytania. 

• „Porównujemy liczbę zwierząt” – „Tyle samo zwierząt” – 

porównywanie liczebności zbiorów, wprowadzenie znaku 

„=”. Wzbogacanie wiadomości o dzikich zwierzętach 

żyjących w różnych rejonach świata. „Zwierzęta z zoo” – 

rozmowa na temat warunków życia zwierząt mieszkających 

w zoo. Nauka na pamięć wybranych wierszy J. Brzechwy z 

cyklu „Zoo”. „Do czego zwierzętom służy ogon”– 

swobodne wypowiedzi dzieci. Opowiadanie twórcze o 

małpce Fiki. Dopełnianie zbioru do wskazanej sumy. 

zgodnie z treścią 

opowiadania, 

• odróżnia i nazywa poznane 

zwierzęta z różnych 

rejonów świata, 

• rozwiązuje zagadki słowne i 

słuchowe, 

• porównuje liczebność 

zbiorów, używając 

określeń: „więcej”, „mniej”, 

„tyle samo”, 

• układa z patyczków znak: 

„=”, 

• tworzy równoliczne zbiory. 

Dobra kondycja, 

dobre zdrowie, 

wszystko Ci o 

nich przedszkolak 

opowie 

•  „Wycieczka do gabinetu lekarskiego” – rozmowa na 

temat wyposażenia gabinetu lekarskiego oraz 

właściwego zachowania się podczas wizyty u lekarza. 

Zabawa tematyczna „Kącik lekarski”. Układanie 

ilustracji do opowiadania „Ada opowiada” (W. –

„Wizyta w gabinecie lekarskim”). „Waga i ważenie” – 

zabawa dydaktyczna. Prezentacja różnego rodzaju wag. 

„Ważymy zabawki” – konstruowanie wagi. Ważenie 

zabawek, określanie i porównywanie ich ciężaru. 

• „Dbamy o nasze zdrowie” – pogadanka na temat 

dbałości o kondycję i zdrowie. Słuchanie wiersza 

Marcina Brykczyńskiego „Na zdrowie”. „Mamy dobry 

humor” – wprowadzenie litery „h”, „H”. Ćwiczenia 

utrwalające graficzny obraz liter. Doskonalenie techniki 

czytania. Rozmowa z dziećmi na temat zdrowia na 

podstawie ilustracji i przeczytanego tekstu. 

• „Zdrowe zęby” – zabawa dydaktyczna. Przedstawienie 

podstawowych zasad prawidłowej higieny jamy ustnej. 

„W gabinecie dentystycznym” – rozmowa na podstawie 

wiersza M. Strzałkowskiej „Zęby”. Zabawa tematyczna 

• Wypowiada się na temat 

pracy lekarza i pielęgniarki 

oraz właściwego 

zachowania podczas wizyty 

u lekarza, 

• wypowiada się na temat 

wyposażenia gabinetu 

lekarskiego, 

• waży zabawki i określa ich 

ciężar, używając klocków i 

kasztanów jako 

odważników, 

• uzasadnia konieczność 

dbania o zdrowie, 

• wymienia czynniki 

wpływające na zdrowie, 

• uzasadnia konieczność 

aktywnego wypoczynku 

jako warunku zdrowia, 

• rozpoznaje graficzny obraz 

• „Mamy dobry humor” – 

zabawa ruchowa, 

• Zabawa integracyjna 

„Nie rozśmieszaj mnie”, 

• „Knedle ze śliwkami” – 

zabawa naśladowcza 

przy piosence, 

• Zabawa ruchowa „Moje 

ciało, twoje ciało” – 

ćwiczenie orientacji w 

schemacie ciała, 

• „Zawody sportowe” – 

konkurencje zespołowe. 
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„Gabinet dentystyczny”. „Narzędzia dentysty” – zabawa 

badawcza z wykorzystaniem szkieł powiększających. 

Konstruowanie twórczych opowiadań na podstawie 

historyjki obrazkowej. 

• „Nasze przedszkolne posiłki” – słuchanie fragmentów 

opowiadania B. Ostrowickiej „Lulaki, Pan Czekoladka i 

przedszkole”. Wycieczka do przedszkolnej kuchni, 

rozmowa z panią kucharką na temat ulubionych potraw 

dzieci.  „Czego jest mniej, a czego więcej” – 

porównywanie liczby elementów w zbiorze. 

Wprowadzenie znaków matematycznych: <, >. 

Utrwalenie działań. 

• „Raz, dwa, trzy ruszaj się i ty” – prezentowanie 

dyscyplin sportowych, zabawa pantomimiczna. 

Słuchanie tekstu „Ada opowiada”, zachęcanie do 

dbałości o kondycję i zdrowie. „Ruch to zdrowie” – 

zabawa ruchowa. Rozmowa na temat różnych części 

ciała człowieka. Zabawa na spostrzegawczość „Pomóż 

mi odnaleźć mój cień”. 

 

 

 

liter „h”, „H” i identyfikuje 

go z głoską „h”, dokonuje 

analizy i syntezy głoskowej 

oraz sylabowej wyrazów, 

• stara się przestrzegać zasad 

higieny jamy ustnej, 

• wypowiada się na temat 

właściwego zachowania się 

podczas wizyty u 

stomatologa, 

• porównuje liczebność 

zbiorów, używając 

określeń: „więcej”, „mniej”, 

„tyle samo”, 

• układa z patyczków znaki: 

„<, >”, 

• posługuje się znakami: „=”, 

„<, >”, 

• wymienia różne dyscypliny 

sportowe i wypowiada się 

na ich temat, 

• uczestniczy w zawodach 

sportowych. 

Jestem Polakiem i 

Europejczykiem 

 

• „Polska i nasza mała ojczyzna”. Prezentacja wiersza L.J. 

Kerna „Nasze podwórko”. Swobodne wypowiedzi 

dzieci na temat miejsca ich zamieszkania – osiedla, 

miejscowości i regionu. Zabawy edukacyjne utrwalające 

obraz graficzny mapy Polski i położenie wybranych 

miast. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych 

utrwalających umiejętność odejmowania w zakresie 10. 

„Moja miejscowość” – rozmowa na temat wyglądu 

najbliższej okolicy oraz miejsca zamieszkania dzieci. 

Ilustrowanie charakterystycznych budowli za pomocą 

prac plastycznych lub konstrukcji z klocków. Wdrażanie 

• Uczestniczy w rozmowie na 

temat tożsamości 

narodowej, 

• wypowiada się na temat 

lokalnej historii i tradycji, 

• aktywnie uczestniczy w 

rozmowach na temat swojej 

miejscowości, 

• wypowiada się na temat 

krajobrazu najbliższej 

okolicy, 

• Zabawy sprawnościowe 

doskonalące 

koordynację wzrokowo-

ruchową. 

• „Syreny” – zabawa 

integracyjna 

doskonaląca refleks i 

spostrzegawczość, 

• Zabawy ruchowo-

sprawnościowe – 

labirynty, 
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do uważnej obserwacji wyglądu okolicy w czasie 

wycieczki. 

• „Stolica Polski” – zapoznanie dzieci z pojęciem 

„stolica” i jej znaczeniem dla kraju. Prezentacja 

wybranych, charakterystycznych dla Warszawy budowli 

i pomników – swobodne wypowiedzi dzieci (K). 

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Nauka piosenki 

„Wiślana syrenka”. „Legendy o Warszawie” – 

prezentacja wybranych legend związanych z Warszawą 

– rozmowa na temat ich treści oraz postaw bohaterów. 

Wdrażanie dzieci do pracy w zespołach zadaniowych w 

czasie ilustrowania wylosowanych legend. Zabawa 

integracyjna „Bazyliszek”. 

• „Zabytkowy Kraków”. Wypowiedzi dzieci na temat 

treści wiersza „Czy to Kraków?”. Rozmowa na temat 

zabytków Krakowa na podstawie ilustracji i zdjęć w 

albumach. Prezentacja hejnału krakowskiego. 

Zapoznanie z legendą „O smoku krakowskim i szewcu 

Skubie” – ocena zachowań i postaw bohaterów. 

Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy 

plastycznej „Smok wawelski”. „Krakowiaczek ci ja”. 

Rozmowa na temat ludowego stroju krakowskiego na 

podstawie ilustracji/oryginalnego stroju. Nauka piosenki 

„Krakowiaczek ci ja” i wybranych figur krakowiaka. 

• „Regionalne zespoły tańca i pieśni” – zapoznanie z 

wybranymi regionalnymi strojami ludowymi. Rozmowa 

na temat charakterystycznych elementów 

prezentowanych strojów ludowych. Słuchanie 

przykładów muzyki ludowej oraz oglądanie występów 

wybranych zespołów, np. „Mazowsza”, „Śląska”. 

Przypomnienie kroków wybranego tańca ludowego. „Z 

czego słyną rejony Polski” – rozmowa na temat gwary, 

jaką posługują się ludzie w różnych regionach Polski. 

Wypowiedzi dzieci na temat potraw regionalnych. 

Przybliżenie obrazu ukształtowania terenu Polski, 

• wyjaśnia znaczenie słowa 

„stolica” i opowiada, jaką 

pełni rolę, 

• uważnie słucha czytanych 

utworów, 

• wymienia bohaterów 

poznanych legend i 

opowiada o głównych 

wydarzeniach, 

• wypowiada się na temat 

zabytków i 

charakterystycznych 

budynków stolicy, 

• czyta w zakresie poznanych 

liter, 

• śpiewa piosenkę o 

Warszawie pt. „Wiślana 

syrenka”, 

• ogląda i opisuje ilustracje 

przedstawiające zabytki 

Krakowa, 

• rozpoznaje i nazywa 

charakterystyczne budowle 

Krakowa, 

• wymienia 

charakterystyczne cechy 

stroju krakowskiego, 

• odtwarza charakterystyczny 

rytm i krok krakowiaka 

(synkopa, akcenty, metrum 

na 2), 

• śpiewa piosenkę o tematyce 

związanej z Krakowem, 

• rozpoznaje melodię hejnału 

• Taniec do piosenki 

„Krakowiaczek ci ja”, 

• Zabawa integracyjna 

„Taniec w kole”. 
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sposobów wypoczywania oraz występujących tam 

bogactw naturalnych. 

• „Jesteśmy Europejczykami” – wyjaśnienie znaczenia 

nazw: „państwo”, „Europa”, „Unia Europejska”. 

Prezentacja obrazu graficznego kontynentu z 

wykorzystaniem mapy administracyjnej. Rozmowa na 

temat miejsca Polski na mapie Europy oraz otaczających 

nas państw – sąsiadów. Wypowiedzi dzieci na temat 

symboli narodowych. „Podróże dalekie i bliskie” – 

wypowiedzi na temat odbytych podróży do miejsc 

położonych daleko i blisko na terenie kraju i poza 

granicami. Doskonalenie umiejętności mierzenia 

długości i szerokości z wykorzystaniem różnych 

jednostek: krokami, stopami, dłonią, ręką. Ćwiczenia 

umiejętności szeregowania długości. Sprawnościowe 

gry i zabawy na podwórku. 

mariackiego, 

• opowiada o bogactwach 

naturalnych Polski na 

podstawie przekazanych 

informacji przez 

nauczyciela, 

• opowiada o tradycjach 

wybranych regionów 

Polski, 

• wymienia nazwy 

wybranych państw 

należących do Unii 

Europejskiej, 

• wskazuje charakterystyczne 

cechy wybranych krajów 

europejskich, 

• rozpoznaje symbole UE 

(flaga, hymn, moneta), 

• określa długość, posługując 

się określenia- mi: długi, 

dłuższy, najdłuższy, krótki, 

krótszy, najkrótszy. 

 


