Odkrywam siebie. Grupa Ośmiornice. Plany miesięczne – pierwsze półrocze
Wrzesień, tydzień 1 i 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Pierwszy raz w przedszkolu
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
 udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
Językowa aktywność dziecka
 nabywanie koordynacji ruchowej
 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z
elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści
ruchowych, ze śpiewem,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podawanie swojego imienia i nazwiska,
 poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 uważne słuchanie rozmówcy,
 wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.
Artystyczna aktywność dziecka
 słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta),
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Poznawcza aktywność dziecka
 wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59-61, 65, 66, 71, 72).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer rozwijanej
i działalność
operacyjne
obszarów
kompetencji
dziecka
podstawy
kluczowej
programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy.
1. Poznajmy się
Dziecko:
II 3, III 3
5
 Zabawa ułatwiająca  poznaje imiona
poznanie i
kolegów i
zapamiętanie imion
koleżanek,
dzieci Powitanie.
1
 Oglądanie obrazka
 opisuje obrazek, IV 5
przedstawiającego

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 2.










słonika Felka.
Wypowiedzi dzieci
na temat jego
wyglądu.
Zabawa ruchowa
rozwijająca szybką
reakcję na sygnał
słowny Jestem
w przedszkolu.
Słuchanie
rymowanki Kto jest
w przedszkolu?
(ilustrowanej
sylwetami
postaci).
Zabawa ruchowonaśladowcza Pokaż,
jak to robią.
Zabawy na świeżym
powietrzu: spacer
dookoła przedszkola
– nauka
chodzenia w parach,
przyglądanie się
urządzeniom
znajdującym się
w ogrodzie.
Zabawa słowna,
utrwalająca imiona
dzieci, ułatwiająca
ich rytmizację
− Nasze imiona.

 reaguje na hasło, I 5

5

 wymienia
imiona kolegów
i koleżanek,

1

IV 5

5
I5
 naśladuje
pokazane
czynności,
I 4, I 5
 przestrzega
ustalonych zasad
podczas spaceru,

 powtarza sylaby
i czynności
wykonywane
przez N.,

IV 2

5

5



Temat dnia

Słuchanie wiersza
Ireny
Suchorzewskiej
Mam trzy lata.
 Zabawa ruchowa
rozwijająca szybką
reakcję na sygnał
słowny Jestem
w przedszkolu.
 Zabawa plastyczna
To my (praca w
małych zespołach).
Aktywność
i działalność
dziecka

 powtarza tekst
wiersza,

IV 5

1, 8

 reaguje na
sygnał,

I5

5

 wykonuje pracę
plastyczną.

IV 8

8

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

1

Kp, cz. 1, nr 3.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich.
2. Nasza sala
IV 5, IV 9
 Oglądanie obrazka
 formułuje
sali. Określanie, co
wypowiedzi,
robią dzieci.
Wskazywanie Oli –
bohaterki kart pracy.
IV 5
 Burza mózgów – Co  podaje swoje
mogą robić dzieci w
propozycje,
przedszkolu?
I5
 Zabawa ruchowa
 reaguje na
rozwijająca szybką
sygnał,
reakcję na sygnał
słowny Jestem w
przedszkolu.
 Spacerkiem po

1, 5

5

naszej sali –
zapoznanie z
wyglądem i
wyposażeniem sali
zabaw.
 Zabawa ruchowa
rozwijająca szybką
reakcję na sygnał
słowny Jestem w
przedszkolu.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: spacer po
ogrodzie
przedszkolnym.
Nauka chodzenia w
parach. Bezpieczne
zabawy na
zjeżdżalni.
 Zabawa
Porządkujemy
zabawki.



Temat dnia

Zabawa ruchowonaśladowcza Pokaż,
jak to robią.
Ćwiczenia
artykulacyjne
Odwiedziny w
przedszkolnej sali.

Aktywność

 wymienia kąciki
zainteresowań
znajdujące się w
sali; korzysta z
nich,

IV 2

5

 reaguje na hasło,

I5

5

 ogląda
urządzenia w
ogrodzie
przedszkolnym,

I 4, I 5

5

 odkłada
zabawkę do
odpowiedniego
kącika,
 naśladuje
pokazane
czynności,
 naśladuje
odgłosy
wydawane przez
zabawki.

IV 12

1, 5

I5

5

IV 2

1, 5

Cele

Punkty z

Numer rozwijanej

Karty pracy, tablice

i działalność
dziecka

operacyjne

obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą.
3. Znaczek
IV 7
 Słuchanie piosenki
 uważnie słucha
rozpoznawczy
Jestem
piosenki,
przedszkolakiem.
I5
 Zabawa ruchowa
 uczestniczy w
rozwijająca szybką
zabawie,
reakcję na sygnał
słowny Jestem
w przedszkolu.
 Rozmowa na temat
 rozpoznaje swój IV 5
znaczków
znaczek;
rozpoznawczych.
określa, co
przedstawia;
wskazuje
miejsca, gdzie
można go
zobaczyć,
I5
 Zabawa ruchowa
 reaguje na
rozwijająca szybką
sygnał,
reakcję na sygnał
słowny Jestem
w przedszkolu.
I 4, I 5
 Zabawy na świeżym  przestrzega
powietrzu: spacer
ustalonych
dookoła przedszkola
zasad,
– nauka chodzenia w
parach. Zabawy w
piaskownicy.

kompetencji
kluczowej

demonstracyjne,
wyprawka

1, 8

Kp, cz. 1, nr 4.

5

1, 8

5

5



Temat dnia

Zabawa rozwijająca
umiejętność
określania położenia
przedmiotów
w przestrzeni Gdzie
jest miś?
 Odszukanie w
naklejkach
obrazków
przedstawiających
słonika Felka.
Naklejenie ich na
stoliku i pod
stolikiem.
 Zabawa ruchowa
rozwijająca szybką
reakcję na sygnał
słowny Jestem
w przedszkolu.
Aktywność
i działalność
dziecka

 określa, gdzie
znajdował się
miś,

IV 12

3

 poprawnie
wykonuje
zadanie,

IV 14

3, 5

 bierze udział w
zabawie.

I5

5

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

III 5, IV 7

5

Td., nr 3.

I5

5

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 umuzykalnianie dzieci.
4. Nasze zabawki
 Zabawa relaksacyjna  kołysze
Kołysanie
zabawkę,
ramionami.
 Zabawa ruchowa
 reaguje na
rozwijająca szybką
sygnał,
reakcję na sygnał
słowny Jestem












w przedszkolu.
Zabawy z
wykorzystaniem
piosenki Jestem
przedszkolakiem.
Zabawa rytmiczna
Nasze zabawki.
Zabawy na świeżym
powietrzu: spacer
dookoła
przedszkola. Nauka
chodzenia w parach.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Zapamiętaj swoją
parę.
Zabawa rozwijająca
zmysł dotyku Hop,
hop, tralala, każdy
swą zabawkę ma.
Zabawa ruchowa
rozwijająca szybką
reakcję na sygnał
słowny Jestem
w przedszkolu.
Kolorowanie (przez
chętne dzieci)
rysunków zabawek
kredkami
świecowymi.

 rytmicznie
klaszcze;
ilustruje
piosenkę
ruchem,
 reaguje na
przerwę w grze,
 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

IV 7

1, 3, 5, 8

IV 2

5

I 4, I 5

5

 odgaduje, jaką
zabawkę trzyma
w ręce,

IV 2

1, 5

 reaguje na hasło, I 5

 koloruje
rysunek,

IV 8

5

8



Temat dnia

Oglądanie tablicy.
Określanie, co na
niej było (po jej
schowaniu).

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy.
5. Trzeba tylko
 Zabawa rozwijająca
chcieć
umiejętność
stosowania pojęcia
para – Ubieramy
lalkę.
 Zabawa ze śpiewem
Mam laleczkę.
 Zabawa ruchowa
rozwijająca szybką
reakcję na sygnał
słowny Jestem
w przedszkolu.
 Słuchanie
opowiadania Iwony
Róży Salach Kłopoty
Krysi.
 Zabawa muzycznoruchowa Szukam
przyjaciela.
 Zabawy na świeżym

 opisuje, co było
na tablicy.

IV 9

1

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 określa, ile
butów ma lalka,

IV 14

1, 3

Kp, cz. 1, nr 5,
w. karta nr 17.

 śpiewa
piosenkę,

IV 7

5, 8

I5

5

III 2, IV 5

1, 8

I5

5

I 4, I 5

5

 reaguje na
sygnał,

 dostrzega
potrzeby innych,
 reaguje na
zmianę tempa
muzyki,








powietrzu: spacer po
ogrodzie
przedszkolnym.
Nauka chodzenia w
parach. Zabawy
liśćmi.
Rwanie papieru na
paski. Układanie z
nich dowolnej
kompozycji.
Ćwiczenia warg
Ćwiczymy wargi.
Nazywanie kolorów
kół. Próby
rysowania pod nimi
trzech kół.
Zabawa ruchowa
rozwijająca szybką
reakcję na sygnał
słowny Jestem
w przedszkolu.

 bawi się z
innymi,

IV 8

8

IV 2

1

IV 8

1

I5

5

 rwie papier na
paski,
 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,
 rysuje koła,
 uczestniczy w
zabawie.

Wrzesień, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Nadeszła jesień
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 korzystanie z własnych zmysłów,
 korzystanie z toalety.
Językowa aktywność dziecka
 nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z
elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści
ruchowych, ze śpiewem,
 sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podawanie swojego imienia i nazwiska,
 uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków.
Artystyczna aktywność dziecka
 słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie,
 składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 71, 73, 74, 75).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer rozwijanej
i działalność
operacyjne
obszarów
kompetencji
dziecka
podstawy
kluczowej
programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.
1. Lecą liście
IV 1
1
 Wielozmysłowe
 wielozmysłowo
poznawanie liści:
poznaje liście,
oglądanie,
dotykanie, wąchanie
– próby
określenia zapachu.
IV 8
8
 Ćwiczenia graficzne  odbija dłoń na
Listki.
kartonie,
IV 7
1, 8
 Słuchanie piosenki  uważnie słucha
Liście w parku.
piosenki,
I5
3, 5
 Zabawa
 reaguje na
orientacyjnoprzerwę w grze,
porządkowa Dzieci i
drzewa.
IV 5
1, 8
 Słuchanie fragmentu  uważnie słucha
wiersza Doroty
wiersza,
Gellner Spacer z
wypowiada się
psem.
na jego temat,
I5
3, 5
 Zabawa ruchowa z
 aktywnie
elementem
uczestniczy w
czworakowania
zabawie,
Pieski na spacerze.
I 4, I 5
5
 Zabawy na świeżym  przestrzega
powietrzu: spacer
ustalonych zasad,
dookoła

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 6.

Temat dnia

przedszkola. Nauka
chodzenia w parach.
Zabawa ruchowa
Figurki.
 wskazuje dane
zdjęcia,
 Pokazanie zdjęcia,
na którym
wiewiórka siedzi na
ławce, a następnie
zdjęcia, na którym
wiewiórka siedzi na
alejce. Określanie,
co robi wiewiórka
na ostatnim zdjęciu.  reaguje na
przerwę w grze,
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa Dzieci i
drzewa
 dmucha na listki.
 Ćwiczenia
oddechowe:
dmuchanie na listki
trzymane za ogonki.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 poznawanie nazw wybranych drzew.
2. Bukiet z liści
 Zabawy z
 ilustruje tekst
wykorzystaniem
ruchem,
rymowanki Lecą
liście z drzewa.

IV 11

1, 3

I5

3, 5

IV 2

1

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 1

1, 5

Td, nr 4.












Układanie przez
 układa bukiet z
chętne dzieci
liści,
bukiecików z liści
(w małych
wazonach).
Zabawa
 bierze udział w
orientacyjnozabawie,
porządkowa Dzieci i
drzewa.
Zabawa
 wymienia nazwy
dydaktyczna
wybranych
rozwijająca
drzew,
umiejętność
rozpoznawania
różnych
kształtów Robimy
kolorowe bukiety.
 reaguje na
przerwę w grze,
Zabawa ruchowa
Kolor do koloru.
 obserwuje
drzewa i
Zabawy na świeżym
powietrzu: spacer
krzewy,
wokół przedszkola –
obserwowanie
drzew, krzewów,
słuchanie ich nazw.
Zbieranie
kolorowych liści,
robienie z nich
bukietów. Zabawa
ruchowa Dobiegnij
do drzewa.
Ćwiczenie analizy i  składa liście w

IV 8

8

I5

3, 5

IV 11, IV 18

3

I5

3, 5

I 4, I 5

5

IV 9

5

Temat dnia

syntezy wzrokowej
– składanie w całość
papierowych
liści, pociętych na
części (ćwiczenia
indywidualne).
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa Dzieci i
drzewa.
 Układanie przez
chętne dzieci
pomieszanych liści:
dębu, kasztanowca,
klonu, jarzębiny, na
tacach
oznakowanych
rysunkami takich
samych liści.
 Dowolny taniec przy
piosence Liście w
parku.
Aktywność
i działalność
dziecka

całość,

 uczestniczy w
zabawie,

I5

3, 5

 układa na tacach
takie same liście,

IV 12

3

 tańczy przy
piosence.

IV 7

8

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 7

1

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnych.
3. Nasze drzewa
 Zabawa rozwijająca  reaguję na
wrażliwość
muzykę,
słuchową Opadające
liście.

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka














Zabawa
orientacyjnoporządkowa Dzieci i
drzewa.
Ćwiczenia ruchowograficznodźwiękonaśladowcz
e Drzewa na wietrze.
Wydzieranka z
kolorowego papieru
Nasze jesienne
drzewa.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowonaśladowcza Rób to
co ja. Zabawy w
piaskownicy.
Zabawa rozwijająca
spostrzegawczość
Ukryte listki.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa Dzieci i
drzewa.
Ćwiczenia
rozwijające
percepcję wzrokową
– dopasowywanie
liści do ich
rysunków
(ćwiczenia

 reaguje na
przerwę w grze,

I5

3, 5

 wykonuje
ćwiczenia,

IV 2

1, 5

 wykonuje
wydzierankę z
kolorowego
papieru,
 bierze czynny
udział w
zabawach,

IV 8

8

I 4, I 5

5

 odnajduje listki,

IV 9

5

 uczestniczy w
zabawie,

I5

3, 5

 dopasowuje liści
do ich
rysunków.

IV 9

3, 5

Temat dnia

indywidualne).
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 kształtowanie poczucia rytmu.
4. Jesienne zabawy  Zabawy

przy piosence
manipulacyjne z
wykorzystaniem
materiału
przyrodniczego.
 Zabawa

orientacyjnoporządkowa Dzieci i
drzewa.
 Zabawy z

wykorzystaniem
piosenki Liście w
parku.
 Zabawa muzyczna

Jesienny spacer.
 Zabawy na świeżym 
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Dzieci,
na spacer – dzieci,
do domu. Spacer w
pobliżu przedszkola
– obserwowanie
drzew i krzewów,
zmian, jakie w nich

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

układa
kompozycje
według własnych
pomysłów,

IV 1

3, 5

bierze udział w
zabawie,

I5

3, 5

rozpoznaje
dźwięki: wysokie
i niskie,

IV 7

1

IV 7

3, 5

I 4, I 5

5

uczestniczy w
zabawie,
obserwuje
zmiany w
przyrodzie,

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Temat dnia

zaszły.
 Zabawa Grające
kasztany.
 Zabawa ruchowa
przy piosence Liście
w parku.
 Ćwiczenia analizy i
syntezy wzrokowej
– wspólne układanie
z N. jesiennych
obrazków, pociętych
na części (ćwiczenia
indywidualne lub
w małych
zespołach).
Aktywność
i działalność
dziecka

 bawi się
kasztanami,
 aktywnie
uczestniczy w
zabawie,
 układa obrazek
w całość.

IV 2

3, 8

I5

5, 8

IV 9

5

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

liczy elementy,

IV 15

1, 3

reaguje na
przerwę w grze,

I5

3, 5

uważnie słucha,
wypowiada się
na określony

IV 1, IV 5

1, 8

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
5. Szal pani Jesieni  Ćwiczenia liczbowe 
w formie opowieści
matematycznej
Liście dębu.
 Zabawa

orientacyjnoporządkowa Dzieci i
drzewa.
 Teatrzyk sylwet na 
podstawie utworu
Teresy Fiutowskiej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka










Chciałabym mieć
szal.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa Taniec
liści.
Zabawy na świeżym
powietrzu: układanie
z liści szala dla pani
Jesieni. Spacer
alejkami osiedla –
obserwowanie
mijanych osób,
zwracanie uwagi
na ich ubiór.
Ćwiczenia
plastyczne Jesienny
szal.
Zabawa rozwijająca
umiejętność
współdziałania w
parze Nie podepcz
liści.
Zabawy swobodne
w kącikach
zainteresowań.

temat,

I5

3, 5

I 4, I 5

5

IV 8

8

IV 14

5

I6

5

 reaguje na
przerwę w
muzyce,
 układa szal z
liści,

 stempluje
kolorowe listki,
 współpracuje w
parze,

 bierze udział w
zabawie.
Wrzesień, tydzień 4
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Co robią zwierzęta jesienią

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka

 zakładanie ubrań, butów,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych
kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)
 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 odpowiadanie na pytania,
 uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka
 śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 uczestniczenie w zabawach naśladowczych

 naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.
Poznawcza aktywność dziecka
 nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody,
 obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 46, 50, 52, 53, 60, 65, 66, 71, 73).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer
Karty pracy,
i działalność
operacyjne
obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
1. Oto jeż
V7
1, 8
Td, nr 5, 8.
 Słuchanie piosenki  uważnie słucha
Jeż.
piosenki,
1, 3
 Pokazanie jeża na
 nazywa zwierzęta, IV 5
zdjęciu. Określanie,
jak on wygląda.
Nazywanie zwierząt
przedstawionych na
zdjęciach.
I5
3, 5
 Zabawa ruchowo naśladuje ruchy
naśladowcza
zwierząt,
Zwierzęta z lasu.
IV 5
1, 8
 Słuchanie
 odpowiada na
fragmentu
pytania
opowiadania
dotyczące
Heleny
utworu,
Bechlerowej
IV 7
8
Kolczatek.
 Dowolny taniec
 tańczy przy
I 4, I 5
5
przy piosence Jeż.
piosence







Temat dnia

Zabawy na
świeżym powietrzu:
zabawa ruchowonaśladowcza Skacz
tak jak ja, spacer w
pobliżu przedszkola
– zbieranie liści,
kasztanów.
Słuchanie wiersza
Doroty Gellner
Kolczasty jeż.
Zabawa ruchowa
Zanieś śniadanie
jeżykowi.
Zabawy plastyczne
Jeże (dla chętnych
dzieci).
Aktywność
i działalność
dziecka

 zbiera kasztany i
liście,

IV 5

1, 8

 uważnie słucha
wiersza,

I5

3, 5

 uczestniczy w
zabawie,

IV 8

1, 3, 8

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

naśladuje ruchy
N.,
śpiewa piosenkę,

IV 1

1, 5

Kp, cz. 1, nr 7,
td, nr 5, 8.

IV 7

5

mówi wyraźnie.

IV 5

1, 3

I5

3, 5

 lepi jeża z
plasteliny.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
2. Kto mieszka w
 Zabawa paluszkowa 
lesie?
Sroczka.
 Zabawa ze śpiewem 
Stary niedźwiedź.
 Zabawa

dydaktyczna Kto
mieszka w lesie?
 Zabawa ruchowo
naśladowcza Jestem

naśladuje ruchy
zwierząt,

Temat dnia

zwierzątkiem.
 Zabawy na
świeżym powietrzu:
zabawa
orientacyjnoporządkowa Wiatr
i liście. Spacer w
pobliżu przedszkola
– przyglądanie się
nielicznym ptakom.
Zbieranie opadłych
liści.
 Wskazywanie
małych liści, a
potem dużych liści.
Łączenie ze sobą
małych liści, a
potem dużych liści
z tego samego
drzewa.
 Dowolny taniec
przy piosence Jeż.
 Ćwiczenia
logorytmiczne.
 Masaż relaksacyjny
– masowanie
wymienionych
części ciała.
Aktywność
i działalność
dziecka

 aktywnie
uczestniczy w
zabawach na
świeżym
powietrzu,

I 4, I 5

5

 wskazuje małe i
duże liście,

IV 12

3

 tańczy przy
piosence,
 recytuj wierszyk,

IV 7

8

IV 2

5

 masuje podane
części ciała.

IV 1

3, 5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Cele
operacyjne

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 umuzykalnianie dzieci.
3. Wesoły jeż
 Zabawa Jeżyk.
 bierze udział w
zabawie,
 Słuchanie nazw
 naśladuje odgłosy
zwierząt
zwierząt,
przedstawionych na
zdjęciach.
Naśladowanie
wydawanych przez
nie głosów i
odgłosów oraz
sposobu poruszania
się.
 Zabawa ruchowo uczestniczy w
naśladowcza Jestem
zabawie,
zwierzątkiem.
 Zabawy przy
 śpiewa piosenkę.
piosence Jeż.
 Zabawy na
 przestrzega
świeżym powietrzu:
ustalonych zasad,
zabawa ruchowa
Domek jeża. Spacer
alejkami osiedla –
obserwowanie
drzew, krzewów.
 Kolczasty jeż –
 maluje palcami,
rozmazywanie
plamek farby.
 Zabawa przy
 bierze udział w
piosence Jeż.
zabawie,
 Zabawy swobodne  podejmuje

I5

5

IV 2

3

I5

3, 5

IV 7

1, 3

I 4, I 5

5

IV 8

8

IV 7

1, 3

I6

5

Kp, cz. 1, nr 8.

w kącikach
zainteresowań.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

swobodne
zabawy.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
4. Ruda
 Zabawy z

wiewióreczka
wykorzystaniem
wiersza Iwony
Róży Salach
Wiewióreczka.
 Określanie, co robi 
wiewiórka na
pierwszym, drugim,
trzecim zdjęciu.
Naśladowanie
wykonywanych
przez nią czynności.
 Zabawa

orientacyjnoporządkowa
Wiewiórki, do
dziupli!
 Wiewióreczka –

wyklejanie sylwety
wiewiórki
kawałkami wełny.
 Zabawa


Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

rytmizuje tekst,

I 5, IV 5

1, 8

Td, nr 7,
w., karta F.

naśladuje
czynności,

IV 11

3, 5

reaguje na hasło,

I5

3, 5

wykonuje pracę
plastyczną,

IV 8

8

reaguje na hasło,

I5

3, 5

Temat dnia

orientacyjnoporządkowa
Wiewiórki – do
dziupli!
 Zabawy na
świeżym powietrzu:
spacer po ogrodzie
przedszkolnym.
Bezpieczne
zabawy z
zastosowaniem
urządzeń
znajdujących się w
ogrodzie.
Zbieranie
kolorowych,
opadłych liści.
 Nauka krótkiego
wiersza o jeżu.
 Nauka pierwszej
zwrotki piosenki
Jeż.
 Zabawa przy
piosence Jeż.
 Ćwiczenia
indywidualne
Grzybek
(wyprawka).
Aktywność
i działalność
dziecka

 bezpiecznie
korzysta z
urządzeń w
ogrodzie,

I 4, I 5

5

IV 5

1, 5

IV 7

1, 8

IV 7

1, 5

IV 8

1

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

 powtarza tekst,
 śpiewa piosenkę,
 uczestniczy w
zabawie,
 wypycha
obrazek.

Cele
operacyjne

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia.
5. Liczymy, liście,  Ćwiczenia

kasztany,
ortofoniczne W
żołędzie
lesie.
 Zabawa ruchowa

Zanieś śniadanie
jeżykowi.
 Jesienna

matematyka –
ćwiczenia w
liczeniu.
 Zabawa przy

piosence Jeż.
 Zabawy na

świeżym powietrzu:
zabawa ruchowa
Powrót na miejsce.
Spacer w pobliżu
przedszkola –
obserwowanie
zmian
zachodzących
w przyrodzie.

 Zabawa ze śpiewem
Stary niedźwiedź.

 Nazywanie zwierząt
przedstawionych na
zdjęciach.
Odszukanie w
naklejkach
zdjęcia jeża.

naśladuje głosy i
odgłosy,

IV 2

1

bierze udział w
zabawie,

I5

3, 5

liczy w zakresie
trzech,

IV 15

1, 3

uczestniczy w
zabawie,
obserwuje
zmiany w
przyrodzie,

IV 7

1, 3

I 4, I 5

5

śpiewa piosenkę,

IV 7

5

IV 5, IV 8

1, 3

poprawnie
wykonuje
zadania,

Kp, cz. 1, nr 9.



Naklejenie go na
liściach – miejscu
do przezimowania.
Zabawy dowolne w
wybranych
kącikach.

 bawi się z
innymi.

I6

5

Październik, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jesień w sadzie
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 korzystanie z własnych zmysłów,
 rozpoznawanie smaku,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z
elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści
ruchowych, ze śpiewem,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,

 nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odpowiadanie na pytania,
 uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 uważne słuchanie rozmówcy,
 maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
 rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 nazywanie barw podstawowych,
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Poznawcza aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
 oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 50, 53, 59, 60, 65, 71-73).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer rozwijanej
i działalność
operacyjne
obszarów
kompetencji
dziecka
podstawy
kluczowej
programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie orientacji przestrzennej.
1. Gdzie się schowało
Dziecko:

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 10, 11.

jabłko










Oglądanie owoców i
warzyw
przyniesionych
przez dzieci,
nazywanie
ich, wąchanie,
dotykanie,
segregowanie
według rodzaju.
Rytmizowanie
zdania: Jedz owoce i
warzywa, będziesz
zdrowy tak jak
ryba, z klaskaniem,
tupaniem,
podskakiwaniem.
Wypowiadanie
zdania
w różny sposób
(cicho, głośno,
smutno, wesoło).
Zabawa ruchowa z
elementem
równowagi Spacer z
jabłkiem.
Zabawa dydaktyczna
Gdzie się schowało
jabłko?
Zabawa ruchowa z
elementem
równowagi Niesiemy
jabłko.

 ogląda i
nazywa
warzywa i
owoce,

IV 12, IV 18

3, 5

IV 2

1

I5

5

IV 14

1, 3

I5

1, 3

 rytmizuje
zdanie,

 reaguje na
sygnał,
 stosuje słowa:
na, pod, obok,
 bierze udział w
zabawie,



Temat dnia

Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
Dzień i noc. Spacer
w pobliżu
przedszkola.
 Zabawa rozwijająca
umiejętność
rozpoznawania
kolorów żółtego i
czerwonego
– Żółte i czerwone.
 Zabawa ruchowa z
elementem
równowagi Spacer z
jabłkiem.
 Liczenie żółtych
gruszek i żółtych
jabłek. Liczenie
czerwonych jabłek.
Określanie, w jakim
kolorze jest gruszka,
która pozostała.
Łączenie liniami
żółtych owoców z
żółtą kredką, a
czerwonych – z
czerwoną kredką.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

I 4, I 5

3

IV 12

1

I5

5

IV 15

1, 3

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

 przygląda się
drzewom i
krzewom,


rozpoznaje
kolory,

 uczestniczy w
zabawie,
 liczy elementy i
rozpoznaje
kolory.

Cele
operacyjne

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka



kształtowanie poczucia rytmu.
2. Owocowy dzień












Segregowanie
owoców –
porównywanie ich
liczby; stosowanie
słów:
mało, dużo, tyle
samo.
Nauka wierszyka.
Łączenie kropek,
kolorowanie rysunku
jabłka.
Zabawa ruchowa z
elementem
równowagi Spacer z
jabłkiem.
Zabawa przy
piosence Taniec
kasztanów.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
Moje ciało, zabawa
Smutny kotek.
Zagadki smakowe
Smaczne i zdrowe.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Rozsypane owoce.

 porównuje
liczbę owoców
w zbiorach,

IV 12, IV 15

3

 powtarza tekst
wierszyka,

IV 5, IV 8

5

 reaguje na
sygnał,

I5

5

 rytmicznie
klaszcze,

IV 7

1, 3, 5

 przestrzega
ustalonych
zasad,

I 4, I 5

1, 5

 rozpoznaje
owoc za
pomocą zmysłu
smaku,
 uczestniczy w
zabawie.

IV 2

1, 3, 5

I5

1, 3

Kp, cz. 1, nr 11,
td, nr 11.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
3. Jabłkowe krówki,
 Zabawa z
gruszkowe konie
wykorzystaniem
chusty –
Zamieniamy się
miejscami.
 Zabawa ruchowa z
elementem
równowagi Spacer z
jabłkiem.
 Słuchanie
opowiadania Marii
Kowalewskiej
Sąsiedzi.
 Zabawa muzycznoruchowa Kosze z
owocami.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
Szukanie koszyka z
owocami, spacer w
pobliżu przedszkola.
 Słuchanie wiersza
Smaczne owoce.
Rozmowa na temat

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 reaguje na
hasło,

I 5, III 8

5

Td. nr 9, 10.

I5

5

IV 5

1, 3, 8

IV 7

1, 3

I 4, I 5

1, 5

IV 2, IV 5

1, 5, 8

 bierze udział w
zabawie,
 odpowiada na
pytania
dotyczące
utworu.
 reaguje na
przerwę w
muzyce i hasło,
 obserwuje
drzewa i
krzewy,

 wypowiada się

jedzenia owoców
(Dlaczego
powinniśmy jeść
owoce? Co robimy z
owocami przed
jedzeniem?).


Temat dnia

Zabawa ruchowa
Pociąg z owocami.

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
4. Lepię jabłuszko
 Ćwiczenia narządów
artykulacyjnych
Gimnastyka z
wykorzystaniem
owoców
i warzyw.
 Zabawa ruchowonaśladowcza
Zbieranie jabłek.
 Lepienie jabłuszek z
masy solnej.
 Zabawa ruchowa z
elementem
równowagi Spacer z
jabłkiem.

na dany temat,

 aktywnie
uczestniczy w
zabawie.
Cele
operacyjne

I5

1, 5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,

IV 2

1

 reaguje na
dźwięk
bębenka,

I5

1

IV 8

8

I5

5

 lepi jabłuszko z
masy solnej,
 reaguje na
sygnał,

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka









Temat dnia

Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa z
elementem rzutu
Rzuć piłkę, zabawa
ruchowa z
elementem
równowagi Przynieś
jabłko, zabawy
piłeczkami.
Zabawa Do koszyka,
w koszyku
(ćwiczenia
konstrukcji
przyimkowych).
Tworzenie
kompozycji z
pokrojonych
owoców.
Zabawa ruchowa
Pociąg z owocami.

Aktywność
i działalność
dziecka

I 4, I 5

1, 5

IV 2

1, 3

IV 11

8

I5

1, 3

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1

 bierze czynny
udział w
zabawach,

 tworzy
konstrukcje
przyimkowe,
 wykonuje
kompozycje z
owoców,
 uczestniczy w
zabawie z
innymi.
Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 prezentowanie swoich umiejętności.
5. Jestem
 Zabawa dydaktyczna  rozpoznaje
przedszkolakiem
Czarodziejski worek.
owoce za
pomocą zmysłu

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka



Zabawa ruchowa
Pociąg z owocami.



Ślubowanie
maluchów – montaż
słowno-muzyczny.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa Dzwonią
dzwoneczki,
zabawa bieżna
Przybiegnij do mnie.
Ćwiczenia
logopedyczne.








dotyku,
 aktywnie
uczestniczy w
zabawie,
 uczestniczy w
uroczystości,
 bierze udział w
zabawach,

I5

1, 3

II 4, II 6, II 7,
II 8, III 4,
III 2,
III 8, IV 7

5

1, 5

I 4, I 5

 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,
 reaguje na
sygnał,

1
IV 2

5
Zabawa ruchowa z
I5
elementem
równowagi Spacer z
jabłkiem.
5
Zabawy dowolne w
 podejmuje
I6
wybranych kącikach.
swobodne
zabawy.
Październik, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Smaczne warzywa

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 korzystanie z toalety,
 zakładanie ubrań, butów,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka

 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 odpowiadanie na pytania,
 uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Poznawcza aktywność dziecka
 używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 liczenie palców, przedmiotów itp.,

 rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 72, 73).

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
1. Lubimy warzywa
 Zabawa dydaktyczna
Jakie to warzywo?
 Dowolny taniec przy
piosence Warzywa.
 Słuchanie wiersza
Jadwigi
Koczanowskiej W
jesiennym ogrodzie.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa Sałatka
jarzynowa.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawy
woreczkami.
Bezpieczne zabawy
z zastosowaniem
wybranych urządzeń
z ogrodu
przedszkolnego.

Cele
operacyjne

 nazywa
warzywa,
 tańczy przy
piosence,
 odpowiada na
pytania
dotyczące
utworu,
 uczestniczy w
zabawie,
 korzysta z
urządzeń w
ogrodzie,

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 2

3, 5

Td, nr 12.

IV 7

8

IV 5

1, 8

I 5, IV 18

5

I 4, I 5

1, 5



Temat dnia

Zabawa Gotujemy
zupę jarzynową.
 naśladuje
 Zabawa ruchowa z
gotowanie zupy,
elementem
równowagi Spacer z  bierze udział w
marchewką.
zabawie,
 Wizualizacja –
Roślinki.
 wizualizuje
tekst ruchem.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
2. Jesienne kwiaty
 Zabawa Pasujące
warzywa.






 znajduje
obrazek z
połową
warzywa,
Dowolny taniec przy
piosence Warzywa.  tańczy przy
piosence,
Jesienne kwiaty –
malowanie palcami  maluje palcami,
(wyprawka).
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
 obserwuje
ruchowa Stop i start.
przyrodę,
Spacer –
przyglądanie się
mijanym drzewom i
krzewom.
Zagadki dotykowe

1, 5
IV 1
5
I5

1
IV 1

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 9

3, 5

IV 7

8

IV 8

8

I 4, I 5

3

IV 2

1

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Co to za warzywo?




Temat dnia

Zabawa ruchowa z
elementem
równowagi Spacer z
marchewką.
Zabawy dowolne w
wybranych kącikach.  podejmuje
swobodne
zabawy.

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów.
3. Kolorowe warzywa
 Zabawa rytmiczna
Echo.






 rozpoznaje
warzywa po
dotyku,
 aktywnie
uczestniczy w
zabawie,

Cele
operacyjne

 powtarza słowo
w tym samym
rytmie,
Dowolny taniec przy  tańczy przy
piosence Warzywa.
piosence,
Zabawy plastyczne  wymienia
Kolorowe warzywa.
kolory
wybranych
warzyw,
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
 przestrzega
W obręczy, zabawa
ustalonych
ruchowa Hop.
zasad,
Oglądanie
ziemniaków
(obranych),
 formułuje

I5

5

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 2

1

Kp, cz.1, nr 13.

IV 7

8

IV 8

1, 3

I 4, I 5

1, 5

IV 2, IV 18

1, 5





Temat dnia

dotykanie ich,
wypowiedzi,
wąchanie;
określanie,
co możemy z nich
zrobić.
Stemplowanie kartek
stemplami z
ziemniaków
 stempluje
maczanymi w farbie.
kartki,
Dowolny taniec przy
piosence Warzywa.

Aktywność
i działalność
dziecka

 swobodnie
porusza się
przy piosence.
Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 instrumentacja piosenki.
4. Śpiewam o
 Zabawa Wysoko –
 używa określeń
warzywach
nisko.
wysoko, nisko,
 Zabawa ruchowa
 reaguje na
Wysoko i nisko.
hasło,
 Dowolny taniec przy
piosence Warzywa.  tańczy przy
piosence,
 Instrumentacja
piosenki Warzywa.
 gra na
wybranym
instrumencie
perkusyjnym,
 Zabawy na świeżym

IV 8

8

IV 7

8

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 14

1, 3

Td, nr 12.

I5

5

IV 7

8

IV 7

8

I 4, I 5

3

powietrzu: zabawa
 uczestniczy w
ruchowa Przyjdź i
zabawach,
uciekaj, spacer
w pobliżu
przedszkola –
dostrzeganie zmian
w wyglądzie drzew i
krzewów.
Zbieranie opadłych,
kolorowych liści.
 Odbijanie
pomalowanych farbą
liści kapusty na
 odbija liście
kartkach.
kapusty,
 Dowolny taniec przy
piosence Warzywa.
 rytmicznie
 Zabawy dowolne w
porusza się
wybranych kącikach.
przy piosence,
 bawi się z
innymi.
Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia.
5. Kupujemy
 Zabawa dydaktyczna  formułuje
warzywa i owoce
Pokaż obrazek, o
wypowiedzi,
którym mówię.
 Zabawa ruchowa z
 bierze udział w

IV 8

8

IV 7

8

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 2, IV 5

1, 3

Kp, cz. 1, nr 14.

I5

5





elementem
równowagi Spacer z
marchewką.
Zabawa Sklep
owocowo-warzywny.
Dowolny taniec przy
piosence Warzywa.

zabawie,
 liczy w
zakresie trzech,
 tańczy przy
piosence,
 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

IV 15

3, 5, 7

IV 7

8

Zabawy na świeżym
I 4, I 5
powietrzu: zabawa
ruchowa z
elementem
równowagi
Spacer z pomidorem,
zabawa orientacyjnoporządkowa
Rozsypane
warzywa.
 Układanie
 układa
kompozycji z
kompozycje z
IV 8, IV 18
utartych warzyw.
tartych
warzyw,
 Dowolny taniec przy
piosence Warzywa.
 porusza się w
IV 7
rytmie
 Nazywanie warzyw
piosenki,
przedstawionych na
II 1, IV 2
obrazku. Określanie,  nazywa i
jakie mają miny.
naśladuje miny
na obrazku.
Październik, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jaki jestem
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka

1, 5

8

8
1, 5

Społeczna aktywność dziecka
 wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 składanie ubrań przed leżakowaniem.
Językowa aktywność dziecka
 nazywanie wybranych części ciała,
 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków,
(ograniczenie napojów gazowanych).
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 podawanie swojego imienia i nazwiska,
 współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 uważne słuchanie rozmówcy,
 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.
Artystyczna aktywność dziecka
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,

 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
Poznawcza aktywność dziecka
 wskazywanie wymienionych części ciała
 nazywanie danych części ciała,
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 72).
Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 poznawanie i nazywanie wybranych części ciała.
1. Części mojego ciała
 Zabawa Modelka
 wskazuje
(Model).
zmiany,
 Zabawa
orientacyjno reaguje na
porządkowa
sygnał,
Jesienny spacer.
 Ćwiczenia
logorytmiczne To
jest Ania.
 prawidłowo
wskazuje i
nazywa wybrane
 Zabawa
części ciała,
orientacyjnoporządkowa
 reaguje na
Dotknij.
przerwę w grze,
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjno uczestniczy w
porządkowa
zabawach,
Jesienny
spacer; zabawa

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

III 8

1, 3, 5

I5

5

IV 2

1, 3

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Temat dnia

ruchowonaśladowcza Jeśli ci
wesoło…
 Ćwiczenia
spostrzegawczości
Odszukaj drugą
 odszukuje drugą
połowę.
połowę,
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
 bierze udział w
Dotknij.
zabawie,
 Zabawy dowolne w
wybranych
kącikach.
 podejmuje
swobodne
zabawy.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się.
2. Co lubimy jeść?
 Określanie, co robi  formułuje
dziewczynka rano w
wypowiedzi,
domu. Opowiadanie
o tym, co
dziecko robi rano w
domu.
 Zabawa z piłką Czy  zna swoje imię i
znasz swoje imię i
nazwisko,
nazwisko?
 Zabawa
 reaguje na hasło,

IV 11

3

I5

1, 5

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 16

1, 3

Kp, cz. 1, nr 15.

III 3

5, 6

I5

1, 5












orientacyjnoporządkowa Każdy
Tomek ma swój
domek.
Słuchanie
opowiadania Iwony
Róży Salach Co lubi
jeść Zosia.
Zabawa muzycznoruchowa Tańczące
bibułki.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa
Odszukaj swoją
parę, zabawa
ruchowa Po kole.
Zabawa rozwijająca
umiejętność
wypowiadania się
na temat swoich
upodobań Ja
lubię… A ty?
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Jesienny spacer.
Zabawy dowolne w
wybranych
kącikach.

 je owoce i
warzywa,

IV 2

1, 8

 wykonuje
dowolne ruchy
przy muzyce,

IV 7

1, 8

 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

I 4, I 5

1, 5

 zadaje i
odpowiada na
pytania,

IV 5

1

 bierze udział w
zabawie,

I5

5

 bawi się z
innymi.

I6

5

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 wyrażanie muzyki ruchem.
3. Jestem
 Zabawa ruchowosamodzielny
naśladowcza
Zajączek wybiera
się z wizytą.
 Odszukiwanie w
naklejkach
obrazków: lalek,
misia, samochodów.
Naklejanie
ich na
odpowiednich
półkach.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Jesienny spacer.
 Zabawy przy
piosence Jestem
samodzielny.
(Nauka refrenu
piosenki).
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Balonik.

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 naśladuje słowa
N.,

I5

5

Kp, cz. 1, nr 16,
td, nr 13.

 poprawnie
wykonuje
zadania,

IV 12

1, 3

I5

5

IV 7

1, 5

I5

1, 5

 aktywnie bierze
udział w
zabawie,
 ilustruje
piosenkę
ruchem,

 bierze udział w



Temat dnia

zabawie,
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Zmień
 przestrzega
krążek; spacer w
ustalonych
okolicach
zasad,
przedszkola –
zachęcanie do
obserwowania
mijanych drzew i
krzewów.
 Zabawa
integracyjna Co
umiem.
 Zabawa
 wypowiada się o
orientacyjnotym co umie,
porządkowa
Balonik.
 uczestniczy w
zabawie.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnych.
4. Lubię bawić się z
 Zabawa rozwijająca  wskazuje lalkę, o
innymi
umiejętność
której mowa,
uważnego słuchania
i dostrzegania
charakterystycznych
cech w wyglądzie –

I 4, I 5

1, 5

I 2, I 5, III 2

1, 5

I5

1, 5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1, 3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka













O której lalce
mówię?
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Jesienny spacer.
Serduszko dla kolegi
(koleżanki) –
wyklejanie
konturów serca
kawałkami
czerwonego papieru.
Zabawa ruchowa ze
śpiewem Karuzela.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa z
wykorzystaniem
rymowanki
Lecą liście z
drzewa, zabawa
orientacyjnoporządkowa Taniec
liści.
Zabawa
dydaktyczna
Zabawki.
Nauka pierwszej
zwrotki piosenki
Jestem samodzielny
fragmentami,
metodą ze słuchu.
Zabawa

 czynnie
uczestniczy w
zabawie,

I5

5

 wypełnia
ograniczoną
płaszczyznę
kawałeczkami
papieru,

IV 8

5

 wykonuje ruchy
do piosenki,
 bierze aktywny
udział w
zabawach,

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

 podaje swoje
uzasadnienie,

IV 2

1, 5

 śpiewa
piosenkę,

IV 7

8

I5

1, 5

Temat dnia

orientacyjnoporządkowa
Balonik.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
5. Każdy ma
 Zabawy z
urodziny
wykorzystaniem
rymowanki –
rytmizowanie
tekstu, połączone
z klaskaniem i
tupaniem;
wypowiadanie go w
różnym tempie i z
różną dynamiką.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Jesienny spacer.
 Ćwiczenia
oddechowe
Fruwające bibułki.
 Słuchanie
opowiadania Ewy
Kaniewskiej
Szuflada.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa

 uczestniczy w
zabawie.
Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 rytmizuje tekst,

IV 2

1, 5

Kp. cz. 1, nr 17,
td., nr 14.

 uczestniczy w
zabawie,

I5

1, 5

 dmucha na paski, IV 2
 odpowiada na
pytania
dotyczące
utworu,
 przestrzega

1

IV 5

1, 8

I 4, I 5

1, 5








ruchowonaśladowcza Co
robi wiewiórka?,
zabawa
orientacyjnoporządkowa
Wiewiórki – do
dziupli.
Ćwiczenia warg i
języka.
Nauka drugiej
zwrotki piosenki
Jestem samodzielny
fragmentami,
metodą ze słuchu.
Zabawy
konstrukcyjnomanipulacyjne –
budowanie
dowolnych
konstrukcji
z wybranych
klocków.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Jesienny spacer.

ustalonych
zasad,

 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,
 śpiewa
piosenkę,

IV 2

1

IV 7

8

I 6, IV 11

3, 5

I5

5

 buduje z
klocków,

 bierze aktywny
udział w
zabawie.
Październik tydzień 4
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Moje zmysły

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 korzystanie z własnych zmysłów,
 wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nazywanie wybranych części ciała,
 nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z
elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści
ruchowych, ze śpiewem,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odpowiadanie na pytania,
 uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,

 wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 rysowanie na dowolne tematy,
 wskazywanie wymienionych części ciała,
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 50, 53, 56, 59, 60, 65, 71, 72, 75).
Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie zmysłów.
1. Nasze ulubione
 Zabawa z
 uczestniczy w
zabawy
wykorzystaniem
zabawie,
wiersza Bożeny
Formy Moje oczy.
 Zabawa
 reaguje na
orientacyjnosygnał,
porządkowa
Tańcząca rodzinka.
 Zabawy
dydaktyczne,
 rozpoznaje
rozwijające zmysły,
przedmioty za
Nasze ulubione
pomocą słuchu i

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 5, IV 7

1, 5

Kp. cz. 1, nr 19.

I5

1, 5

IV 2, IV 14

1, 5










Temat dnia

zabawy.
Zabawa ruchowa, w
formie opowieści
ruchowej, Zabawy
Oli.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Stań
prościutko, spacer w
pobliżu przedszkola
– obserwowanie
ptaków, słuchanie
ich nazw.
Ćwiczenia
narządów mowy
Zabawy słomką.
Rysowanie w dużej
ramce siebie z
ulubioną zabawką.
Odbijanie pod
ramką swojego
paluszka
umoczonego w
farbie.
Dowolny taniec
przy piosence Nasze
zmysły.

Aktywność
i działalność

dotyku,

I5

1, 5

I 4, I 5

3

IV 2

1

IV 8

1, 8

IV 7

8

Punkty z
obszarów

Numer
rozwijanej

 wykonuje dane
czynności,
 obserwuje
przyrodę,

 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,
 rysuje siebie z
zabawką,

 tańczy przy
piosence.
Cele
operacyjne

Karty pracy,
tablice

dziecka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie zmysłów.
2. Rozpoznaję
 Naśladowanie tego,
zabawki
co robią
dziewczynka i
chłopiec
przedstawieni na
obrazkach.
 Zabawa
naśladowcza Gdy
dobry humor masz.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Słuchamy.
 Zabawy w
rozpoznawanie
zabawek za pomocą
dotyku i słuchu.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Wielkoludy i
krasnale.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Każdy
Tomek ma swój
domek, zabawa

podstawy
programowej

kompetencji
kluczowej

demonstracyjne,
wyprawka

IV 1

5

Kp, cz. 1, nr 18, 20.

 bierze udział w
zabawie,

I5

1

 reaguje na
hasło,

I5

1, 5



rozpoznaje
zabawki za
pomocą dotyku
i słuchu,
 reaguje na
wysokość
dźwięków,

IV 2

1

I5

1, 5

 uczestniczy w
zabawach,

I 4, I 5

1, 5

 naśladuje
czynności,






Temat dnia

Naśladowanie
dźwięków.
Zabawy twórcze z
wykorzystaniem
kubeczków po
jogurtach.
Wypowiedzi na
temat zdjęć.
Dowolny taniec
przy piosence Nasze
zmysły.

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 umuzykalnianie dzieci.
3. Nasze zmysły
 Zaznaczanie na
obrazku tych
przedmiotów, które
znajdują się pod
nim.
 Wyliczanka
Dziewuszka.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Wielkoludy i
krasnale.
 Zabawy przy

 wykorzystuje
kubeczki w
zabawie,

IV 1

3, 8

 formułuje
wypowiedzi
 rytmicznie
porusza się do
muzyki.

IV 5

1, 3

IV 7

8

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 odszukuje
elementy na
obrazku,

IV 9

1, 3

Kp., cz. 1, nr 21,
w. karta 2.

 naśladuje N.,

IV 14

1, 5

 bierze udział w
zabawie,

I5

1, 5

 rozróżnia

IV 7

5

Temat dnia

piosence Nasze
dźwięki – ciche i
zmysły.
głośne,
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
 przestrzega
ruchowa Drobny
ustalonych
ścieg, zabawa
zasad,
z zastosowaniem
rymowanki Mam
dwie rączki.
 Zabawa
matematyczna
Czarodziejskie
 liczy elementy,
pudełko.
 Zabawa przy
piosence Nasze
zmysły.
 bierze aktywny
udział w
 Wykonanie pracy
zabawie,
plastycznej Moje
zmysły (wyprawka).
 wykonuje pracę
plastyczną.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

I 4, I 5

1, 5

IV 15

3

IV 7

5

IV 8

1, 8

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

5

Kp, cz. 1, nr 22.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie zmysłu węchu.
4. Jak pachnie!
 Składanie w całość  składa obrazek w IV 9
obrazków zabawek
całość,
(pociętych na
części).
IV 7, IV 14
 Zabawa muzyczno-  pokazuje części

3, 5











ruchowa Moje ciało.
Co tak pachnie? −
ćwiczenia
rozwijające zmysł
węchu.
Zabawa przy
piosence Nasze
zmysły.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa ze
śpiewem Karuzela,
zabawa ruchowa w
parze Idziemy na
spacer, spacer –
obserwowanie
zmian
zachodzących w
przyrodzie.
Łączenie kropek
kredkami w
odpowiednich
kolorach.
Kolorowanie
domku.
Zabawa przy
piosence Nasze
zmysły.
Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach.

ciała,
 rozróżnia
zapachy,

IV 2

1, 3

 bierze udział w
zabawie,

IV 7

5

 obserwuje
zmiany w
przyrodzie,

I 4, I 5

1, 5

IV 8

1, 8

IV 7

8

I6

5

 poprawnie
wykonuje
zadania,

 porusza się przy
muzyce,
 podejmuje

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
5. Moje oczy
 Zabawa rozwijająca
sprawność
manualną i
spostrzegawczość
Nasze korale
(indywidualna, dla
chętnych dzieci).
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa Usiądź
– wstań.
 Zabawy z
wykorzystaniem
rymowanki Kiedy
jest mi nudno.
 Słuchanie
opowiadania Renaty
Piątkowskiej
Okulary.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa ze
śpiewem Stary
niedźwiedź

swobodne
zabawy.
Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 nawleka korale,

IV 8

1, 3

Kp, cz. 1, nr 23.

 reaguje na
przerwę w grze,

I5

1, 5

 ilustruje ruchem
tekst,

IV 1

1

 wypowiada się
na temat
zachowania
względem
dzieci
niedowidzących
,
 aktywnie
uczestniczy w

IV 5

1, 8

I 4, I 5

1, 5








mocno śpi, zabawa
ruchowa
rozwijająca
koordynację
ruchową – Idź tak
jak ja.
Zabawa Czyj to
pantofelek?
Ćwiczenia
logopedyczne.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa Usiądź
– wstań.
Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach.

zabawach,

 odszukuje
właścicieli
butów,
 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,
 przestrzega
zasad w
zabawie,
 bawi się z
innymi.

IV 12

5

IV 2

1

I5

1, 5

I6

5

Listopad, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Pada deszcz
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zakładanie ubrań, butów,
 korzystanie z własnych zmysłów,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odpowiadanie na pytania,
 podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 powtarzanie krótkich rymowanek,
 wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
Artystyczna aktywność dziecka
 słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
Poznawcza aktywność dziecka
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 73).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer rozwijanej Karty pracy,
i działalność
operacyjne
obszarów
kompetencji
tablice
dziecka
podstawy
kluczowej
demonstracyjne,
programowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie inwencji twórczej.
1. Odgłosy deszczu
Dziecko:
Td. nr 16.
IV 5
1, 5
 Nauka wyliczanki  powtarza tekst
o deszczu.
rymowanki,













Ćwiczenia
logopedyczne.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Słonko świeci –
deszcz pada.
Ilustracja
ruchowa wiersza
Janiny
Porazińskiej
Dziadzio Mrok.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa
orientacyjnoporządkowa Pod
parasolem,
zabawa ruchowa
Omiń kałużę.
Zabawa
matematyczna
Duże – małe.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Słonko świeci –
deszcz pada.
Zabawy
swobodne w
wybranych

 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,
 uczestniczy w
zabawie,

IV 2

1

I5

1, 5

IV 1, IV 5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 11

1, 3

I5

1, 5

I6

5

 ilustruje wiersz
ruchem,
 bierze czynny
udział w
zabawach,

 określa wielkość
zabawki,
 uczestniczy w
zabawie,
 podejmuje
zabawy w
kącikach.

Temat dnia

kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia.
2. Trzy parasole
 Słuchanie
piosenki Pada
deszcz.
 Ćwiczenia
dźwiękonaśladow
cze.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Słonko świeci –
deszcz pada.
 Ćwiczenia
liczbowe w
formie opowieści
matematycznej
Trzy parasole.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Uwaga, kałuża!
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
rytmiczna

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 24.
 uważnie słucha
piosenki,
IV 2
 powtarza słowa
dźwiękonaśladow
I5
cze,
 bierze udział w
zabawie,
IV 15
 liczy w zakresie
trzech,
IV 7

1, 8
1
1, 5

1, 3

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 13, IV 18

3

 reaguje na hasło,
 przestrzega zasad
w zabawach,








Temat dnia

wyliczanka
Deszczowe
krople,
zabawa ruchowonaśladowcza
Jestem zabawką.
Zabawy wodą
(przelewanie,
wlewanie,
pluskanie…).
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Uwaga, kałuża!
Zabawa
plastyczna Kałuże
z plasteliny.
Łączenie kropek –
tworzenie
rysunku parasola.
Powtarzanie
rymowanki
i odbijanie na
rysunku parasola
palców
maczanych w
niebieskiej farbie.

Aktywność
i działalność
dziecka

 wyciąga wnioski,
I5

1, 5

IV 8

5

IV 5, IV 8

1, 5

Punkty z
obszarów
podstawy

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

 reaguje na hasło,
 lepi z plasteliny,
 poprawnie
wykonuje
zadania.

Cele
operacyjne

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,

programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
3. Chmurki i deszcz
 Zabawy
ortofoniczne
Jesienna pogoda.
 Zabawa
relaksacyjna Jak
pada deszcz?
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Uwaga, kałuża!.
 Pada deszcz –
ćwiczenia
plastyczne
(wyprawka).
 Zabawy na
świeżym
powietrzu: spacer
– obserwowanie
chmur,
określanie,
czy może z nich
padać deszcz;
zabawy krążkami.
 Zabawa Znamy
kolory
(wyprawka).
 Zabawa
Ubieramy lalkę
na jesienny

 uczestniczy w
zabawie,
 nasłuchuje
odgłosów
deszczu,
 reaguje na hasło,

wyprawka

IV 2

5

IV 1

5

I5

1, 5

IV 8

1

I 4, I 5

1, 3

IV 8

1, 3

 nazywa kolory,

IV 12, IV 16

1, 3, 5

 wskazuje ubrania
na jesienny
spacer,

I5

1, 5

I6

5

 wykonuje pracę
plastyczną,
 obserwuje
chmury,

 bierze udział w
zabawie,

W, karta 18.

Temat dnia

spacer (ćwiczenia
indywidualne).
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Słonko świeci –
deszcz pada.
 Zabawy
swobodne według
zainteresowań
dzieci.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 umuzykalnianie dzieci.
4. Bawimy się, gdy pada
 Łączenie w pary
deszcz
małych parasoli i
dużych parasoli w
tych samych
kolorach.
Nazywanie
kolorów parasoli.
 Nauka krótkiej
rymowanki o
parasolu.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa Pod
parasolem.
 Zabawy przy

 podejmuje
swobodne
zabawy.

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 nazywa kolory,

IV 12

3

Kp, cz. 1, nr 25,
td, nr 17.

 powtarza tekst
rymowanki,

IV 5

1

 reaguje na hasło,

I5

1, 5

 gra na
nietypowych

IV 7

5, 8












piosence Pada
deszcz.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Słonko świeci –
deszcz pada.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowonaśladowcza
Poruszam
się jak…, zabawa
bieżna z obrotem
– Teraz obrót.
Słuchanie
opowiadania
Smutny parasol.
Rozmowa na
temat
opowiadania.
Ćwiczenia
pantomimiczne.
Oglądanie zdjęć.
Wskazywanie
parasoli.
Określanie, do
czego służą.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa Pod

instrumentach,
I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 5

1, 8

IV 5

1, 8

IV 1

1, 5

IV 2

1, 5

I5

1, 5

 przestrzega zasad
w zabawie,
 bierze czynny
udział w
zabawach,

 uważnie słucha
opowiadania,
 odpowiada na
pytania,
 pokazuje miną,
gestem dany
nastrój,
 formułuje
wypowiedzi,
 reaguje na hasło.

Temat dnia

parasolem.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
5. Rozmarzone kalosze
 Rozwiązywanie
zagadek o
parasolu i
deszczu.
 Kolorowanie
rysunku parasola.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Uwaga, kałuża!
 Słuchanie
opowiadania
Grzegorza
Kasdepke
Rozmarzone
kalosze.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Uwaga, kałuża!
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa
paluszkowa

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 podaje
rozwiązania
zagadek,

IV 5

1, 5

Td, nr 18.

IV 8

8

I5

5

IV 5

1, 8

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 11

1, 3

 koloruje rysunek,
 reaguje na hasło,
 wypowiada się na
temat kaloszy,
 uczestniczy w
zabawie,
 bawi się z
innymi,








Wiewiórka,
zabawa
z zastosowaniem
chusty
animacyjnej
Kapuśniaczek,
ulewa.
Zabawa
rozwijająca
spostrzegawczość
Co do siebie nie
pasuje?
Zabawa ruchowa
z elementem
równowagi
Chodzimy w
kaloszach.
Ćwiczenia
liczbowe Krople
deszczu.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Uwaga, kałuża!

 wskazuje, co do
siebie nie pasuje,

I5

5

IV 15

1, 3

I5

1, 5

 bierze udział w
zabawie,
 porównuje liczbę
elementów,
 reaguje na hasło.

Listopad, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Dbamy o zdrowie
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka

 wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 korzystanie z własnych zmysłów,
 korzystanie z toalety.
Językowa aktywność dziecka
 nabywanie koordynacji ruchowej,
 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce
ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 uważne słuchanie rozmówcy,
 maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.
Poznawcza aktywność dziecka
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-43, 45, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 69, 73).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer rozwijanej
i działalność
operacyjne
obszarów
kompetencji
dziecka
podstawy
kluczowej
programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
1. Czyści jak kotki
IV 2
1, 5
 Zabawa
 poprawie
Całowanie.
wykonuje
IV 7
1, 5
ćwiczenia,
 Zabawa
 reaguje na
muzycznoprzerwę w grze,
IV 5
1, 8
ruchowa
Muzyczne figurki.  odpowiada na
pytania dotyczące
 Słuchanie wiersza
I5
5
Romana
wiersza,
Pisarskiego Kot.
 Zabawa ruchowa  przechodzi
z elementem
między szarfami,
równowagi
Między
I 4, I 5
1, 5
szczeblami
 aktywnie
drabiny.
uczestniczy w
zabawach,
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

W, karta A.

Temat dnia

zabawa ruchowonaśladowcza
Myjemy
zęby, zabawy
woreczkami.
 Słuchanie
piosenki Czysty
przedszkolak.
 Dowolny taniec
przy piosence
Czysty
przedszkolak.
 Zabawy
swobodne w
wybranych
kącikach.
 Wykonywanie
pracy plastycznej
Dbamy o zdrowie.
Aktywność
i działalność
dziecka

 uważnie słucha
piosenki,
 rytmicznie
porusza się przy
muzyce,
 podejmuje
swobodne
zabawy,
 wykonuje pracę
plastyczną.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
2. Kolorowy ręcznik
 Oglądanie mydeł,  ogląda mydła,
porównywanie
ich kształtów,
kolorów i
zapachów.
 wskazuje
wskazane mydła,
 Zabawa
rozwijająca

IV 7

1, 8

IV 7

1, 8

I6

5

IV 8

1, 8

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 19

1, 3

IV 11

1, 3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka











umiejętność
określania
wielkości Małe
mydła i duże
mydła.
Zabawa
muzycznoruchowa Taniec
mydeł i mydełek.
Kolorowy ręcznik
– wykonywanie
pracy plastycznej
inspirowanej
opowiadaniem
Marii Kownackiej
Kukuryku na
ręczniku.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Kukuryku!
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
ilustracja ruchowa
rymowanki,
zabawa ruchowa
Tyle kroków, ile
klaśnięć.
Zabawy z
wykorzystaniem
ręczników –

 bierze udział w
zabawie,
 maluje daną
płaszczyznę
(sylwetę
ręcznika),

I5

1

IV 8

8

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 1

1, 3

I5

1, 5

I6

1

 reaguje na
przerwę w grze,
 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

 naśladuje
czynności,

 przestrzega

Temat dnia

naśladowanie
ustalonych zasad,
wycierania
wymienionych
 wyszukuje takie
części ciała.
same ręczniki na
obrazku.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Kukuryku!
 Zabawa
rozwijająca
spostrzegawczość
Takie same
ręczniki.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozpoznawanie wysokości dźwięków.
3. Czyścioszki są wśród nas  Ćwiczenia
klasyfikacyjne
Kto będzie
zdrowy? Kto
zachoruje?
 Ćwiczenia
klasyfikacyjne
Czapki i szaliki.
 Zabawa ruchowonaśladowcza
Lustro.
 Zabawy przy
piosence Czysty

 określa
prawidłowy ubiór
do pory roku,

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 12

3, 5

IV 12

3

I5

1, 5

IV 7

5

 dopasowuje
czapkę do szalika,
 przestrzega zasad
w zabawie,
 reaguje
określonym
ruchem na

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

przedszkolak.


Temat dnia

Zabawa ruchowonaśladowcza
Lustro.
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowa z
elementem
równowagi
Ścieżki, zabawa z
wykorzystaniem
rymowanki.
 Słuchanie wiersza
Iwony Róży
Salach Zdrowie.
 Zabawa ruchowa
z elementem
równowagi
Między
szczeblami
drabiny.
 Zabawy
swobodne w
wybranych
kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

wysokie dźwięki i
niskie dźwięki,
 bierze czynny
udział w
zabawie,
 wykonuje
wskazane ruchy,

 odpowiada na
pytanie,
 przechodzi
między szarfami,

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 5

1, 8

I5

5

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

 bawi się z
innymi.

Cele
operacyjne

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka



zapoznanie z pracą stomatologa.
4. Chcemy mieć zdrowe  Zabawa
 tworzy komplety,
zęby
dydaktyczna
Tworzymy
 czynnie
komplety.
uczestniczy w
zabawie,
 Zabawa ruchowonaśladowcza
 wypowiada tekst
Lustro.
w dany sposób,
 Rytmizowanie
tekstu Zdrowe
 wie, na czym
zęby mamy, bo o
polega praca
nie dbamy.
stomatologa,
 Spotkanie ze
stomatologiem –
rozmowa z
zaproszonym
gościem na
temat dbania o
 reaguje na
higienę jamy
uderzenie w
ustnej.
bębenek,
 Zabawa ruchowonaśladowcza
 spaceruje wokół
Szczotkujemy
przedszkola,
zęby.
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowa
Taniec kropel,
spacer
w pobliżu
przedszkola –

IV 12

1, 3

I5

1, 5

IV 2

1

IV 5, IV 20

1, 3, 5

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 12

3, 5



uświadamianie
dzieciom korzyści
zdrowotnych
wynikających z
częstego
przebywania na
świeżym
powietrzu.
Zabawa
dydaktyczna
Zdrowy ząb i
chory ząb.

 wskazuje
produkty, które
są zdrowe i
niezdrowe dla
zębów,
 bierze udział w
zabawie,

I5

1, 5

IV 8

8

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 1, IV 8

8

 ozdabia rysunek
kubeczka.



Temat dnia

Zabawa ruchowonaśladowcza
Szczotkujemy
zęby.
 Ćwiczenia
rozwijające
inwencję twórczą
oraz sprawność
manualną
Kolorowy
kubeczek do
mycia zębów.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 porównywanie masy przedmiotów.
5. Bańki mydlane
 Zabawa twórcza

Cele
operacyjne

 układa

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka










Mój kolorowy
ręcznik.
Zabawa ruchowa
z elementem
równowagi
Między
szczeblami
drabiny.
Zabawy bańkami
mydlanymi.

kompozycje,
I5

5

IV 11, IV 13

5

IV 7

1

I 4, I 5

1, 5

IV 15

3

I5

1, 5

IV 2

1

 przechodzi
między szarfami,
 wskazuje lekkie
przedmioty i
ciężkie
przedmioty,
 uczestniczy w
zabawie,

Zabawa przy
muzyce Taniec
baniek
 przestrzega
mydlanych.
ustalonych zasad,
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa
orientacyjnoporządkowa
Krasnoludki
 liczy przelane
i wielkoludy,
kubki,
zabawa ruchowa
Uciekaj, berek.
Przelewanie wody
z jednej miski do
drugiej za pomocą
kubka po
jogurcie;
głośne liczenie (z  naśladuje mycie
nauczycielem)
części ciała,




przelanych
kubków wody.
Zabawa ruchowonaśladowcza
Myjemy się.
Rytmiczne
dzielenie (na
sylaby) nazw
różnych
przyborów
służących do
mycia.

 dzieli na sylaby
nazwy.

Listopad, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Domowi ulubieńcy
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zakładanie ubrań, butów,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z
elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści
ruchowych, ze śpiewem,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność człowieka
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka
 reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu − rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Poznawcza aktywność dziecka
 podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 wskazywanie ilustracji odpowiadającej fragmentowi wysłuchanego opowiadania,
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
 uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 66, 71-73, 75).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer
Karty pracy,
i działalność
operacyjne
obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy i pamięci.
1. Mały kot
 Rysowanie
ulubionego
zwierzątka
kredkami
świecowymi na
kartkach
w kształcie koła.
 Ćwiczenia
artykulacyjne w
formie zabawy
inscenizowanej
Kocie mruczanki.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Kotek i myszki.
 Nauka wiersza
Iwony Róży
Salach Idzie
kotek.
 Zabawa ruchowa
ćwicząca duże
grupy mięśniowe
Przebudzenie
kotka.
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowa

programowej

kluczowej

 rysuje zwierzę,

IV 8

8

 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,

IV 2

1

I5

5

IV 5

1

I5

5

I 4, I 5

1, 5

IV 8

3

 bierze aktywny
udział w zabawie,
 recytuje wiersz,
 reaguje na sygnał
uderzenie w
bębenek,
 czynnie
uczestniczy w
zabawach,

wyprawka






Temat dnia

Kot jest – kota
nie ma,
zabawa bieżna
 układa kotka z
Myszki i kotek.
gotowych
elementów,
Ćwiczenia
graficzne
 ilustruje ruchem
Kolorowy kotek.
tekst wiersza,
Ilustracja
ruchowa wiersza
Iwony Róży
 podejmuje
Salach Idzie
swobodne zabawy.
kotek.
Zabawy dowolne
w kącikach
zainteresowań.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozpoznawanie wysokości dźwięków.
2. Nasz przyjaciel pies
 Zabawa
 reaguje na hasło,
rozwijająca
umiejętność
szybkiego
reagowania
Pieski – na koc,
pieski – z koca.
 uczestniczy w
 Zabawa
zabawie,
orientacyjnoporządkowa
Kotek i myszki.
 uważnie słucha

I 5, IV 5

1, 5

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

I5

1

Td, nr 28,
w, karta nr 19.

I5

1, 5

IV 7

1, 8












Słuchanie
piosenki
Przyjaciel.
Zabawy przy
piosence
Przyjaciel.

piosenki,
 reaguje na
piosenkę
wykonywaną w
wysokim rejestrze
lub w niskim
rejestrze,
 przestrzega
ustalonych zasad,

Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa ze
śpiewem
Uciekaj, myszko,
do dziury,
zabawa
 uważnie słucha
orientacyjnoopowiadania,
porządkowa
Kotki na
spacerze.
 reaguje na
przerwę w grze,
Słuchanie
opowiadania
Anny
Świrszczyńskiej  wykonuje pracę
Pimpuś.
plastyczną,
Zabawa
orientacyjno bawi się z innymi.
porządkowa
Pieski i kości.
Zabawa
plastyczna Buda
dla pieska

IV 7

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 5

1, 8

I5

1, 5

IV 8

3

I6

5

Temat dnia

(wyprawka).
 Zabawy dowolne
w kącikach
zainteresowań.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia.
3. Ile jest kotków?
 Zabawa
Szczenięta i
kocięta.
 Rozwiązywanie
rymowanych
zagadek
związanych z
kotem.
 Zabawa
ruchowonaśladowcza
Kotki bawią się
piłeczkami.
 Kotki, koteczki –
ćwiczenia
liczbowe.
 Zabawa
ruchowonaśladowcza
Kotki bawią się
piłeczkami.
 Zabawy na

Cele
operacyjne

 uczestniczy w
zabawie,
 podaje
rozwiązania
zagadek,

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1, 3, 5

IV 5

1

I5

5

IV 15

1, 3

I5

5

I 4, I 5

1, 5

 reaguje na sygnał,

 liczy do trzech,
 reaguje na sygnał,

 bierze aktywny
udział w
zabawach,

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Temat dnia

świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowa
Zrób tak, zabawa
Budzimy
nasze ciała.
 Zabawa
muzycznoruchowa Pieski.
 Słuchanie
wiersza Marcina
Przewoźniaka
Futrzana
sierotka.
Rozmowa na
temat wiersza.
 Ćwiczenia
pantomimiczne –
naśladowanie
ruchów drżącego,
małego pieska.
Aktywność
i działalność
dziecka

 reaguje na dźwięki
instrumentów,
 odpowiada na
pytania do
wiersza,

I 5, IV 7

1, 5

IV 5

1, 8

IV 1

5, 8

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 2

1

Td, nr 27.

 naśladuje ruchy.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
4. Dalmatyńczyki
 Zabawy piesków  naśladuje
– naśladowanie
czynności,
czynności
wymienianych
przez N.









Lepienie z
plasteliny
miseczek i kostek
dla piesków.
Nauka prostej
wyliczanki o
pieskach.
Zabawa
muzycznoruchowa Pieski.
Papierowe
dalmatyńczyki –
ozdabianie
sylwet psów
czarnymi
łatkami.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa
orientacyjnoporządkowa
Pieski
– na spacer,
pieski – do budy,
spacer w pobliżu
przedszkola –
oglądanie
mijanych drzew i
krzewów,
przyglądanie się
nielicznym

IV 8

8

IV 5

1

I5

1

IV 8

5

I 4, I 5

1, 5

IV 2

1

IV 2

1

 lepi z plasteliny,
 powtarza treść
wyliczanki,
 uczestniczy w
zabawie,
 przykleja łatki na
rysunku psa
dalmatyńczyka,
 bierze udział w
zabawach,

 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,
 bierze udział w

Temat dnia

ptakom.
 Ćwiczenia
logopedyczne
Zabawy kotków.
 Szukanie kotka
maskotki.
 Zabawa
muzycznoruchowa Pieski.
Aktywność
i działalność
dziecka

zabawie,
 przestrzega
ustalonych zasad.

I5

1

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 9

5

Kp, cz. 1, nr 26,
w. karta nr 5.

IV 12

3

IV 7

1

IV 5

1

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy i myślenia.
5. Biały kotek i czarny
 Ćwiczenia
 składa obrazek w
kotek
analizy i syntezy
całość,
wzrokowej –
składanie w
całość pociętych
obrazków kota
 segreguje biorąc
lub psa.
pod uwagę kolor,
 Segregowanie
przedmiotów
według koloru –
Miseczki dla
 czynnie
piesków.
uczestniczy w
zabawie,
 Zabawa przy
piosence
 wskazuje obrazki
Przyjaciel.
dotyczące
określonych
 Historyjka
obrazkowa
treści,











Czarny kotek i
biały kotek,
inspirowana
wierszem Heleny
Bechlerowej O
dwóch kotkach.
Zabawa bieżna
Myszki i kotek.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa w kole –
Krążąca piłka,
spacer
po ogrodzie
przedszkolnym,
prowadzenie
obserwacji
przyrodniczych.
Wskazywanie
zdjęć zwierząt,
których głos
naśladuje
nauczyciel.
Zabawa przy
piosence Uciekaj,
myszko, do
dziury.
Zabawa Kotek
szuka mamy.
Wykonywanie
pracy Domowi

 bierze udział w
zabawie,
 obserwuje
przyrodę,

 wskazuje
odpowiednie
zdjęcie,
 uczestniczy w
zabawie,
 współpracuje z
innymi,
 wykonuje pracę
plastyczną.

I5

5

I 4, I 5

1, 5

IV 2

1

IV 7

5

IV 2

5

IV 8

1, 8

ulubieńcy
(wyprawka).
Listopad tydzień 4
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Urządzenia w moim domu
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odkładanie prac na półki indywidualne,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 poznanie własnych możliwości przy
 wykonywaniu różnych czynności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 uważne słuchanie rozmówcy,
 maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,

Artystyczna aktywność dziecka
 słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Poznawcza aktywność dziecka
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 71, 73, 75).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer
i działalność
operacyjne
obszarów
rozwijanej
dziecka
podstawy
kompetencji
programowej
kluczowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
1. Żelazko ma gorące serce
III 2, III 8
1, 3, 5
 Zabawa
 naśladuje
integracyjna
czynności,
I 5, IV 7
5
Pralka.
 Zabawa ruchowa  uczestniczy w
ze śpiewem
zabawie,
IV 5
1, 8
Kółko graniaste.
 Słuchanie
 wypowiada się na
wiersza Doroty
temat żelazka,
I5
5
Gellner Żelazko.
 Zabawa
 bierze aktywny
orientacyjnoudział w zabawie,
porządkowa
Słonko świeci –
I 4, I 5
1, 5
deszcz pada.
 Zabawy na
 przestrzega

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Td, nr 24.

Temat dnia

świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowonaśladowcza
Lustra,
zabawa ruchowa
Małe czyścioszki.
 Dowolny taniec
przy piosence
Mój dom.
 Rysowanie
swojego domu.
 Zabawy dowolne
w wybranych
kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

ustalonych zasad,

IV 7

8

 tańczy przy
piosence,

IV 8

8

 rysuje swój dom,

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 9

1, 5

W, karta nr 4,
td, nr 24.

I5

1, 5

IV 5

1, 8

 podejmuje
swobodne
zabawy.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
2. To jest odkurzacz
 Zabawa Prawda  określa czy zdanie
czy fałsz?
jest prawdziwe,
czy fałszywe,
 Zabawa
 reaguje na
orientacyjnouderzenie w
porządkowa
bębenek,
Odszukaj swoją
parę.
 Słuchanie
wiersza
 wie, do czego
Bolesława
służy odkurzacz,

Temat dnia

Kołodziejskiego
Odkurzacz.
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
obserwowanie
nielicznych
ptaków
siedzących
na gałęziach,
zabawa z piłką –
Kolory.
 Ćwiczenia
słuchowe Co
wydaje taki
dźwięk?
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Odszukaj swoją
parę.
 Słuchanie
piosenki Mój
dom.
Aktywność
i działalność
dziecka

I 4, I 5

1, 5

IV 2

1

I5

1, 5

IV 7

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2, IV 12

1, 3

 obserwuje ptaki,

 wskazuje
urządzenie, które
wydaje dany
odgłos,
 uczestniczy w
zabawie,

 uważnie słucha
piosenki.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 umuzykalnianie dzieci.
3. Mój dom
 Zabawa
 podaje liczbę
Tworzymy liczbę
mnogą,

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka










mnogą.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Odszukaj swoją
parę.
Zabawy przy
piosence Mój
dom.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Odszukaj swoją
parę.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowa
ćwicząca refleks
i
spostrzegawczoś
ć
– Znajdź swoje
drzewo, zabawa
ruchowonaśladowcza
Rób to co ja.
Zabawa z
zastosowaniem
chusty
animacyjnej
Imiona.

I5

1, 5

IV 7

1, 3, 5

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

III 3

5, 6

 bierze udział w
zabawie,

 śpiewa piosenkę,
 przestrzega
ustalonych zasad,

 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

 mówi imię kolegi,
koleżanki z
grupy,
IV 11
 buduje z klocków
wieżę,

IV 7

1, 3, 5

5



Temat dnia

Zabawa
konstrukcyjna
Mam klocek.
 Zabawa ze
śpiewem Kółko
graniaste.
 Zabawy dowolne
w wybranych
kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
4. Kolorowe ćwiczenia
 Zabawa na
powitanie
Wszyscy są…
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Odszukaj swoją
parę.
 Ćwiczenia
logopedyczne
Kolory.
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa bieżna
Czarodziej,
zabawa bieżna

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

 bawi się z innymi,

III 8, IV 7

5

 uczestniczy w
zabawie,

I5

1, 5

 mówi wyraźnie,

IV 2

1

 bierze czynny
udział w
zabawach,

I 4, I 5

1, 5

IV 15

1, 3, 5

 bawi się z innymi,
 podejmuje
swobodne
zabawy.

Cele
operacyjne

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Obiegnij i wróć. 
 Zabawa
dydaktycznonaśladowcza Raz,
dwa, trzy.

 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Odszukaj swoją
parę.

 Zabawy dowolne
w wybranych
kącikach.
Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

liczy elementy,
I5

1, 5

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

I 5, III 2

5

Td, nr 25.

I5

5

I 7, III 7

5

I5

5

przestrzega
ustalonych zasad,

podejmuje
swobodne
zabawy.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zachęcanie do utrzymywania porządku.
5. Sprzątamy salę
 Zabawa
 daje wskazówki
integracyjna
innemu dziecku,
Pomóż mi!
 przebiega dany
 Zabawa ruchowa
dystans,
Poznaj swój
 odkurza za
kolor.
pomocą
odkurzacza,
 Zachęcanie
dzieci do
utrzymywania
porządku wokół
siebie –
 uczestniczy w
odkurzanie
zabawie,









sali.
Zabawa ruchowa
Poznaj swój
kolor.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowa
z elementem
skoku
i podskoku –
Najdłuższy skok,
zabawa ruchowa
Rozgrzewka.
Zabawa z
wykorzystaniem
wierszyka Cicho
– głośno.
Zabawa Co
znajduje się w
lodówce.
Dowolny taniec
przy piosence
Mój dom.

 bierze udział w
zabawach,

I 4, I 5

1, 5

 tupie i klaszcze
według
wskazówek,

IV 5

1

IV 15

1, 3

IV 7

1, 8

 liczy półki w
lodówce,
 tańczy przy
piosence.

Grudzień, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Czy smoki to dinozaury?
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zakładanie ubrań, butów,
 korzystanie z własnych zmysłów,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odpowiadanie na pytania,
 podejmowanie prób wspólnych zabaw.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 uważne słuchanie rozmówcy,
 wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
Artystyczna aktywność dziecka

 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 uczestniczenie w zabawach naśladowczych.
Poznawcza aktywność dziecka
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 53, 59, 60, 65, 66, 72, 73, 75).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer rozwijanej
i działalność
operacyjne
obszarów
kompetencji
dziecka
podstawy
kluczowej
programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
1. Co to jest węgiel?
Dziecko:
IV 7
1
 Zabawa muzyczna
 porusza się
Wykonujemy
zgodnie z
polecenia przy
poleceniami,
muzyce.
1, 5
 Zabawa Co do siebie  dobiera pasujące IV 9
pasuje?
do siebie
obrazki,
I5
1
 Zabawa ruchowa
 uczestniczy w
rozwijająca
zabawie,
koncentrację uwagi
Krok do przodu,
krok do tyłu.
 Słuchanie
 odpowiada na
IV 5
1, 8
opowiadania Hanny
pytania

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Td. nr 20, 21.

Temat dnia

Zdzitowieckiej O
czym szeptały
iskierki.
 Zabawa ruchowa
Pełne wagoniki i
puste wagoniki.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
integracyjna Kto
ma…, zabawa
ruchowa Jedziemy
na wycieczkę.
 Zabawa
dydaktyczna W
takim samym
kolorze.
 Ćwiczenia
artykulacyjne Co
mogą nasz język i
wargi?
 Zabawa ruchowa
Pełne wagoniki i
puste wagoniki.
Aktywność
i działalność
dziecka

dotyczące
utworu,
 reaguje na
sygnał,

I5

1

 bierze udział w
zabawach,

I 4, I5

1, 5

 określa kolor
przedmiotów,

IV 12

3

 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,

IV 2

1

 reaguje na
sygnał.

I5

1

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Cele
operacyjne

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
2. Dinozaury z
plasteliny

Kp, cz. 1, nr 27.


Zabawa Piłka parzy.

 współpracuje w

I5

5



Zabawa ruchowa
Posłuszne gazety.
 Zabawa bieżna Kto
złapie smoka
(dinozaura)?
 Lepienie figurek
dinozaurów z
plasteliny
 Zabawa bieżna
Gonisz dinozaura.


prze,
 rzuca do celu,

I5

5

 bierze udział w
zabawie,

I5

5

 lepi figurki
dinozaurów,

IV 8

8

 przestrzega
zasad w
zabawie,
 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

I5

5

I 4, I 5

1, 5

IV 2

1

IV 9

1

I5

5

Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa z
elementem rzutu
Piłki, zabawa do
popularnej
rymowanki Lata osa
koło nosa.
 Ćwiczenia mięśni
 pokazuje miny,
warg i szczęk pod
hasłem W jakim
nastroju jest
dinozaur?
 Wskazywanie różnic  wskazuje
między obrazkami.
różnice między
obrazkami,
 bierze czynny
udział w
 Zabawa bieżna
Gonisz dinozaura.
zabawie.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
3. Czy bazyliszek to  Zabawa
dinozaur?
ortofoniczna z piłką
Syczący smok.
 Zabawa bieżna Kto
złapie smoka
(dinozaura)?
 Słuchanie
opowiadania
Barbary
Lewandowskiej Co
wyprawia
Bazyliszek.
 Zabawy ze smokiem
– analogia
personalna.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
Rączki do góry,
zabawa z
zastosowaniem
chusty animacyjnej
Czarodziejskie
słowa.
 Ćwiczenia
matematyczne

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 wypowiada
głoskę ssss…,

IV 2

1

W, karta 11.

 uczestniczy w
zabawie,

I5

5

 odpowiada na
pytania
dotyczące
utworu,

IV 5

1, 8

 wciela się w
rolę bazyliszka,

IV 1

1

 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

I 4, I 5

1, 5

 kontynuuje
rytm,

IV 15

3



Temat dnia

(wyprawka).
Dowolny taniec przy  tańczy przy
piosence Jak upływa
piosence.
czas?

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia.
4. W kopalni
 Ćwiczenia ruchowonaśladowcze Co
robią górnicy?
 Wagoniki z węglem
– ćwiczenia w
liczeniu.
 Zabawa ruchowa
Pełne wagoniki i
puste wagoniki.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawy
woreczkami, zabawa
ruchowa
Przykucanie i
szybkie wstawanie.
 Zabawa Chodzenie
do tyłu.
 Instrumentacja
piosenki Jak upływa
czas?
 Zabawy dowolne w

IV 7

8

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 naśladuje
czynności,

I5

5

Td, nr 22.

 liczy w zakresie
trzech,

IV 15

1, 3

 bierze udział w
zabawie,

I5

 używa
woreczków w
zabawie,

I 4, I 5

1, 5

 porusza się
tyłem,

IV 14

1, 5

 gra na
instrumentach,

IV 7

8

wybranych
kącikach.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

 podejmuje
swobodne
zabawy.

I6

5

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 5

1

Td, nr 23.

IV 14

1, 5

I5

5

III 2, III 5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 wspólna zabawa dzieci – młodszych i starszych.
5. Spotkanie z
 Rozwiązywanie
 podaje
mikołajem
zagadki.
rozwiązania
zagadki,
 Szukanie listu od
 porusza się po
mikołaja.
sali według
poleceń,
 Zabawa ruchowo naśladuje
naśladowcza
czynności,
Mikołaj.
 Odwiedził nas
 bawi się z
mikołaj − wspólna
kolegami
zabawa dzieci.
podczas
spotkania z
mikołajem,
 Zabawy na świeżym  uczestniczy w
powietrzu: zabawa
zabawach,
ruchowa Figurki,
przygotowanie
do nauki cwału
bocznego
 Słuchanie




opowiadania Joanny  odpowiada na
IV 5
1, 8
Papuzińskiej Jak
pytania,
nasza mama
hodowała
potwora.
Zabawa bieżna Kto
I5
5
złapie smoka?
 bierze udział w
Zabawy swobodne w
zabawie,
I6
5
wybranych kącikach.  bawi się z
innymi.
Grudzień, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): To już zima

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 korzystanie z toalety.
Językowa aktywność dziecka
 nabywanie koordynacji ruchowej,
 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce
ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
Artystyczna aktywność dziecka
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.
Poznawcza aktywność dziecka
 podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 71-74).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer rozwijanej
Karty pracy, tablice
i działalność
operacyjne
obszarów
kompetencji
demonstracyjne,
dziecka
podstawy
kluczowej
wyprawka
programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
1. Nadeszła zima
IV 18
1
W, karta nr 13,
 Zabawa
 wskazuje
td, nr 31.
dydaktyczna
obrazek, który
Zimowa pogoda.
przedstawia













Zabawa ruchowa
rozwijająca duże
grupy mięśniowe
Bawimy się
śnieżkami.
Słuchanie
opowiadania Hanny
Zdzitowieckiej
Gawronek poznaje
zimę.
Zabawa ruchowa o
charakterze
integracyjnym
Bałwanek do
bałwanka.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa z
zastosowaniem
chusty animacyjnej
Świeci słońce – pada
śnieg, zabawa ze
śpiewem Stary
niedźwiedź.
Ćwiczenie z
wykorzystaniem
wyprawki – łączenie
kół w tym samym
kolorze. Nazywanie
kolorów.
Ćwiczenia

pogodę,
 naśladuje
czynności,

I5

5

 wymienia oznaki
zimy,

IV 5

1, 8

 bierze udział w
zabawie,

I5

5

 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

I 4, I 5

1, 5

 łączy koła w tym
samym kolorze,

IV 8

1

 poprawnie

IV 2

1

Temat dnia

artykulacyjne Co
mogą nasz język i
nasze wargi?
 Zabawa ruchowa o
charakterze
integracyjnym
Bałwanek do
bałwanka.
 Zabawy dowolne w
wybranych
kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

wykonuje
ćwiczenia,
 naśladuje
czynności,

I5

5

 podejmuje
swobodne
zabawy.
Cele
operacyjne

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

naśladuje
czynności,

I5

1, 5

tańczy przy
piosence,
liczy w zakresie
trzech,

IV 7

8

IV 15

1, 3

I5

5

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia.
2. Bałwanki
 Opowieść ruchowa 
W ogrodzie
przedszkolnym.
 Dowolny taniec przy 
piosence Pani Zima.
 Ćwiczenia liczbowe 
w formie opowieści
matematycznej
Nasza rodzina
bałwanków. Cel:
rozwijanie
umiejętności
liczenia.
 Zabawa ruchowa o
charakterze


uczestniczy w

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka









Temat dnia

integracyjnym
Bałwanek do
bałwanka.
Zabawy na świeżym
powietrzu: spacer w
pobliżu przedszkola
– szukanie
oznak zimy, zabawa
orientacyjnoporządkowa
Śnieżynki, robienie
śladów, lepienie
kulek ze śniegu.
Ćwiczenia
dźwiękonaśladowcz
e Skrzypi śnieżek.
Zabawa
pantomimiczna
Uczucia bałwanka.
Zabawa ruchowa
Płatki śniegu.
Zabawy dowolne w
wybranych
kącikach.

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

zabawie,

 obserwuje
przyrodę,

 powtarza słowa
z różnym
natężeniem
głosu,
 wyraża emocje
za pomocą
gestów i mimiki,
 uczestniczy w
zabawie,
 bawi się z
innymi.

Cele
operacyjne

I 4, I 5

1, 5

IV 2

1

IV 1

1, 5, 8

I5

5

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka



rozwijanie sprawności manualnej.
3. Śniegowe
 Zabawa Zima.
gwiazdki
 Ćwiczenia
słuchowe.


Temat dnia

Śniegowe gwiazdki
− wypychanie i
sklejanie elementów
(wyprawka).
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Wirujące płatki
śniegu.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowo-słuchowa
Drzewo w zimie,
zabawa ruchowonaśladowcza Ptaki.
 Zabawa Skrzypi
śnieg.
 Dowolny taniec przy
piosence Pani Zima.
 Zabawy dowolne w
wybranych
kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

 uczestniczy w
zabawie,
 łączy sylaby w
słowa,

I 5, IV 5

1

IV 2

1

 wykonuje
papierowe
gwiazdki,

IV 8

3

 reaguje na
dźwięk trójkąta,

I5

1

I 4, I 5

1, 5

 bierze czynny
udział w
zabawach,

IV 2
 wykonuje
wskazane ruchy,
IV 7
 tańczy przy
piosence,
I6
 bawi się z
innymi.

1

Cele
operacyjne

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Punkty z
obszarów
podstawy

W. karta C.

8
5

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 umuzykalnianie dzieci.
4. Pani Zima
 Zabawa rozwijająca 
umiejętność
określania (po
porównaniu)
długości
Długi czy krótki?
 Zabawa muzyczno- 
ruchowa Jedziemy
na saneczkach.
 Zabawa przy

piosence Pani Zima.
 Zabawy na świeżym 
powietrzu: wspólne
zabawy na śniegu.
 Ćwiczenia w

szeregowaniu
przedmiotów.



Temat dnia

Zabawa muzycznoruchowa Jedziemy
na saneczkach.
Zabawy dowolne w
wybranych
kącikach.

Aktywność
i działalność
dziecka

porównuje
długość,

IV 13

3

reaguje na
przerwę w
muzyce,
porusza się przy
piosence,
bawi się z
innymi,

IV 7

5

IV 7

1, 3, 5

I 4, I 5

1, 5

szereguje
przedmioty
według
wielkości,
 uczestniczy w
zabawie,

IV 11

3

IV 7

5

 podejmuje
swobodne
zabawy.

I6

5

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Td, nr 32.

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
5. Zimowe
 Zabawa integracyjna 
wskazówki
Co już umiem?
 Zabawa przy

piosence Pani Zima.
 Słuchanie wiersza

Bożeny Formy
Zimowe wskazówki.








formułuje
wypowiedzi,
uczestniczy w
zabawie,
wie, jak należy
się zachowywać
podczas zabawy
na śniegu,
 naśladuje
czynności,

Zabawa ruchowonaśladowcza
Zabawy zimowe.
Zabawy na świeżym  obserwuje
powietrzu: spacer w
przyrodę,
pobliżu przedszkola
– obserwowanie
drzew i krzewów w
zimowej szacie;
ćwiczenia
logorytmiczne.
Zabawa ruchowa
 bierze udział w
przy piosence Pani
zabawie,
Zima.
Zabawa
 reaguje na
orientacyjnohasło,
porządkowa
Śnieżynki.
Zabawy swobodne
w wybranych
 podejmuje
kącikach.
swobodne
zabawy.

IV 5

5

IV 7

8

IV 5

1, 8

I5

1

I 4, I 5

3

IV 7

1, 3, 5

I5

5

I6

5

Grudzień, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Święta tuż-tuż
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zakładanie ubrań, butów,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z
elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści
ruchowych, ze śpiewem,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność człowieka
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka
 wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka
 słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
Poznawcza aktywność dziecka
 podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 rysowanie na dowolne tematy,
 ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 66, 71-73).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer
Karty pracy,
i działalność
operacyjne
obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
1. Wesoła choinka
IV 7
1, 5
Td, nr 33.
 Zabawa muzyczna  reaguje na
Przyjdź, uciekaj.
przerwę w grze,
 Rysowanie na
 wykonuje
IV 8
8
dowolny temat.
rysunek,
 Zabawa ruchowa
 naśladuje
IV 1
5
rozwijająca
czynności,












Temat dnia

wyobraźnię Zimowy
spacer.
Słuchanie wiersza
Tadeusza Kubiaka
Wesoła choinka.
Cel: rozwijanie
mowy.
Dowolny taniec
przy piosence
Choinka.
Zabawy na
świeżym powietrzu:
zabawa ruchowa
Zrośnięte bliźniaki,
zabawa
ruchowonaśladowcza
Ubieramy choinkę.
Wodzenie po
śladzie rysunku
choinki.
Kolorowanie
rysunku.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Śnieżynki.
Zabawy dowolne w
wybranych
kącikach.
Aktywność
i działalność

 omawia wygląd
choinki z wiersza, IV 5

1, 8

 tańczy przy
piosence,

IV 7

8

I 4, I 5

1, 5

IV 8

5, 8

I5

5

I6
Punkty z
obszarów

5

 czynnie
uczestniczy w
zabawach,

 koloruje rysunek,

 bierze udział w
zabawie,
 podejmuje
swobodne
zabawy.
Cele
operacyjne

Numer
rozwijanej

Karty pracy,
tablice

dziecka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 umuzykalnianie dzieci.
2. Śpiewająca choinka  Ćwiczenia warg i
 poprawnie
języka.
wykonuje
ćwiczenia,
 Kolorowanie kół
 koloruje koła,
(bombek) na
obrazku choinki.
 Zabawa rytmiczno-  uczestniczy w
ruchowa Choinka.
zabawie,
 Zabawy przy
 porusza się przy
piosence Choinka.
piosence,
 Zabawy na
 obserwuje
świeżym powietrzu:
otoczenie,
spacer w pobliżu
przedszkola –
oglądanie
świątecznie
ozdobionych
wystaw i domów,
zabawa słuchoworuchowa
Zaprzęg mikołaja.
 ogląda gałązki
 Oglądanie gałązek
drzew iglastych,
świerka i sosny:
dotykanie ich,
wąchanie,
porównywanie
wyglądu igieł.
 reaguje na hasło,
 Zabawa

podstawy
programowej

kompetencji
kluczowej

demonstracyjne,
wyprawka

IV 2

1

Td, nr 34,
w, karta nr 34.

IV 8, IV 12

1, 3, 5

IV 7

5

IV 7

1, 3, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 18

1, 3

I5

5

Temat dnia

orientacyjnoporządkowa Idź stój!
 Wskazywanie
różnic pomiędzy
choinkami
przedstawionymi na
zdjęciach.
 Ćwiczenia
oddechowe
Zdmuchujemy igły.
Aktywność
i działalność
dziecka

 wskazuje różnice,

IV 9

1, 3

 dmucha na
sosnowe igły.

IV 2

1

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

układa gwiazdki z IV 8
pasków papieru,

1, 3, 5

Kp, nr 28.

współpracuje w
grupie

I5

5

powtarza słowa,

IV 2

1

ubiera choinkę z
kolegami i
koleżankami,
uczestniczy w

III 2, III 5

5

I5

5

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali.
3. Ubieramy
 Ćwiczenia

choinkę
plastyczne
Gwiazdki.
 Zabawa ruchowa z 
elementem ćwiczeń
słuchowych
Gwiazdki.
 Zabawy z

wykorzystaniem
rymowanki Na
choince.
 Wspólne ubieranie 
choinki w sali
przedszkolnej.
 Zabawa


Temat dnia

orientacyjnoporządkowa Idź stój!
 Zabawy na
świeżym powietrzu:
zabawa ruchowoortofoniczna
Okrzyki
mikołaja, zabawa
ruchowa Łańcuch
choinkowy.
 Opowiadanie o
choince
przedstawionej na
zdjęciu.
Odszukiwanie w
naklejkach
obrazków
prezentów.
Naklejanie ich w
pustych ramkach
pod choinką.
 Łańcuszek –
sklejanie pasków
papieru.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Śnieżynki.
Aktywność
i działalność
dziecka

zabawie,
 bierze aktywny
udział w
zabawach,

 opisuje choinkę,

I 4, I 5

1, 5

IV 5

1, 3

 wykonuje łańcuch IV 8
z papieru,

3

 uczestniczy w
zabawie.

I5

5

Punkty z
obszarów
podstawy

Numer
rozwijanej
kompetencji

Cele
operacyjne

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia.
4. Jedna bombka,
 Zabawa

druga... trzecia
konstrukcyjna
Choinka z klocków.
 Oglądanie par
obrazków.

Określanie, co było
wcześniej, a co –
później.
 Zabawa
orientacyjno
porządkowa
Śnieżynki.
 Jeden, dwa, trzy ćwiczenia w

liczeniu.
 Zabawa przy
piosence Choinka.

 Zabawy na
świeżym powietrzu: 
zabawa ruchowa
Śnieg i mróz, spacer
w pobliżu
przedszkola –
przyglądanie się
nielicznym ptakom,
słuchanie
ich nazw.
 Wykonywanie
(indywidualnie, z


buduje z
klocków,

programowej

kluczowej

wyprawka

I6

3, 5

Kp, nr 31,
w, karta E.

IV 14

1

I5

5

IV 15

3

IV 7

5

I 4, I 5

1, 5

IV 8

3, 8

określa, co było
wcześniej, a co
później,
bierze udział w
zabawie,

liczy w zakresie
trzech,
uczestniczy w
zabawie,
obserwuje
przyrodę,

wykonuje

Temat dnia

N.) choinki.
 Słuchanie wiersza
Iwony Róży Salach
Choineczka.
Rozmowa na temat
wiersza.
 Zabawa ruchowonaśladowcza
Choinka na wietrze.
 Nauka wiersza
fragmentami,
metodą ze słuchu.
 Recytowanie,
zespołowo i
indywidualnie,
przez chętne dzieci.
Aktywność
i działalność
dziecka

choinkę,
IV 5

1, 8

I5

5

IV 5

1

IV 5

1

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

koloruje rysunek,

IV 8

5

Kp, cz. 1, nr 29, 30.

powtarza słowa,
w odpowiednim
rytmie,

IV 2

1

 odpowiada na
pytania,

 naśladuje
poruszanie się
choinki,
 powtarza tekst
wiersza,
 recytuje wiersz.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 wspólne zabawy z rodzicami.
5. Spotkanie
 Przesuwanie

wigilijne
palcem jednej ręki,
a potem – drugiej,
po rysunku choinki.
Kolorowanie
rysunku.
 Zabawa rytmiczna
Życzenia

świąteczne.
 Spotkanie z











rodzicami,
nawiązanie do
tradycji łamania się
opłatkiem
w Wigilię i
składania sobie
życzeń.
Zabawa muzycznoruchowa Świąteczny
spacer.
Zabawy na
świeżym powietrzu:
robienie babek ze
śniegu, liczenie ich;
zabawa ruchowa
Dziwne kroki.
Słuchanie kolęd
podczas zabaw
dowolnych.
Liczenie bombek na
gałązkach.
Pokazywanie ich
liczby na palcach.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Śnieżynki.
Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach –
słuchanie kolęd.

 bawi się z
rodzicami,

II 5, III 2

5, 6

 bierze udział w
zabawie,

IV 7

5

 bawi się na
śniegu,

I 4, I 5

1, 5

 słucha kolęd,

IV 7

5

 liczy bombki,

IV 15

3

 aktywnie
uczestniczy w
zabawie,

I5

5

 podejmuje
swobodne
zabawy.

I6

5

Styczeń, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zwierzęta są głodne

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 składanie ubrań przed leżakowaniem,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z
elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści
ruchowych, ze śpiewem,
 naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odpowiadanie na pytania,
 nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,

 różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 powtarzanie krótkich rymowanek,
 obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 wypowiadanie się prostymi zdaniami.
Artystyczna aktywność dziecka
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 dostrzeganie otaczającego nas piękna,
 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
Poznawcza aktywność dziecka
 rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,
 wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
 składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 66, 71-75).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer rozwijanej
Karty pracy, tablice
i działalność
operacyjne
obszarów
kompetencji
demonstracyjne,
dziecka
podstawy
kluczowej
wyprawka
programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
1. Ptaszki w karmniku



Rozmowa na
temat: Ptaki w
zimie.
Rozwiązywanie
problemu – Jak

Dziecko:
 formułuje
wypowiedzi,
 podaje swoje
pomysły,

Td. nr 35.
IV 5

1, 8

IV 6

5









Temat dnia

pomóc ptakom.
Zabawa ruchowonaśladowcza
Ptaki.
Wykonanie pracy
plastycznej
Karmnik.

 reaguje na znak,

I5

1

 przykleja
obrazek
karmnika na
kartce,
 bierze czynny
udział w
zabawach,

IV 8

3

I 4, I 5

1, 5

IV 7

8

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

1

Kp, cz. 1, nr 32,
td, nr 36.

Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Ptaki,
do karmnika!,
zabawa ruchowa
Zmarznięte ptaki.
 tańczy przy
piosence,
Dowolny taniec
przy piosence
Głodny wróbelek.  podejmuje
zabawy w
Zabawy dowolne
w wybranych
kącikach.
kącikach..

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia.
2. Ile jest ptaszków?
 Zabawy z
 rytmizuje tekst,

IV 2











wykorzystaniem
rymowanki
Wróbel.
Ćwiczenia
artykulacyjne
Głosy ptaków.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Ptaszki – do
domków!
Ćwiczenia
liczbowe w formie
opowieści
matematycznej –
Ptaszki i kot.
Zabawa ruchowonaśladowcza
Ostrożne koty.
Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa z
elementem
podskoku,
spacer w pobliżu
przedszkola –
rozpoznawanie
śladów ptaków na
śniegu.
Oglądanie
obrazków;

IV 2
 poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,
 reaguje na hasło, I 5

1

 liczy w zakresie
trzech,

1, 3

IV 15

I5
 naśladuje
sposób
poruszania się
I 4, I 5
kotów,
 rozpoznaje ślady
ptaków na
śniegu,

IV 9

1, 5

1

1, 5

1, 3

Temat dnia

określanie, czym
 wskazuje
się różnią.
różnice,
 Dowolny taniec
przy piosence
Głodny wróbelek.  tańczy przy
 Zabawy swobodne
piosence,
w wybranych
kącikach.
 bawi się z
innymi.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

IV 7

8

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
3. Ptaszek z kół
 Zabawa

tematyczna
Kupujemy
ziarenka.
 Zagadki słuchowe 
Jaki to ptak?





Zabawa ruchowonaśladowcza
Ptaki.
Nasze ptaki –
wykonywanie
ptaka z kół,
techniką origami.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa

IV 17
kupuje i
sprzedaje
artykuły w
zabawie,
rozpoznaje ptaki IV 2
po usłyszanych
odgłosach,
 reaguje na znak, I 5

3, 5

 wykonuje ptaka
z kół, techniką
origami,

IV 8

5

 uczestniczy w
zabawie,

I5

1, 5

1, 3

1, 5

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka








Temat dnia

Ptaszki – do
domków!
Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
integracyjna
Iskierka, zabawa
ruchowa Idą
dzieci.
Scenka
ilustracyjna Ptasi
goście.
Zabawa z
wykorzystaniem
chusty
animacyjnej –
Ptaki.
Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach
zainteresowań.

Aktywność
i działalność
dziecka

 przestrzega
zasad w
zabawach,

I 4, I 5

1, 5

 omawia wygląd
ptaków,

IV 1

1, 3

 reaguje na
hasło,

I5

1

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

I6

3

Td, nr 37.

 podejmuje
swobodne
zabawy.
Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
4. Kto pomaga
 Budowanie
 buduje karmnik
zwierzętom w zimie?
karmnika z
z figur,
klocków w
kształcie figur












Temat dnia

geometrycznych
według
wzoru lub według
pomysłów dzieci.
Ćwiczenia
indywidualne:
rozwijanie syntezy
słuchowej.
Ilustracja ruchowa
rymowanki
Wróbel.
Spotkanie z
leśnikiem –
rozmowa na temat
sposobów
pomagania leśnym
zwierzętom w
zimie.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Zwierzęta w lesie.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
wspólne zabawy
na śniegu.
Opowieść
ruchowa Spacer
po lesie.

Aktywność

 składa w całość
słowa,

IV 2

1

 ilustruje ruchem
słowa
rymowanki,
 wie, na czym
polega praca
leśnika,

I5

1

IV 5

1, 5

 porusza się na
czworakach,

I5

1, 5

 lepi ze śniegu,

I 4, I 5

1, 5

 wykonuje
czynności, o
których mowa.

I5

1, 5

Cele

Punkty z

Numer rozwijanej

Karty pracy, tablice

i działalność
dziecka

obszarów
podstawy
programowej

kompetencji
kluczowej

składa obrazek
w całość,

IV 9

3, 5

wykonuje
karmnik,

IV 8, IV 18

3

tańczy przy
piosence,

IV 7

8

porusza się przy
piosence,

IV 7

1

reaguje na
sygnał,

I5

1, 5

obserwuje
przyrodę,

I 4, I 5

3

operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 kształtowanie poczucia rytmu.
5. Ćwir, ćwir, ćwir
 Ćwiczenia

indywidualne lub
w małych
zespołach,
rozwijające
analizę
i syntezę
wzrokową – Jaki
to ptak?

 Wspólne
wykonywanie
wiszących
karmników.

 Dowolny taniec
przy piosence
Głodny wróbelek. 
 Zabawy przy
piosence Głodny
wróbelek.

 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Wróbelki i kot.

 Zabawy na
świeżym
powietrzu: spacer
w okolicy

demonstracyjne,
wyprawka





przedszkola –
obserwowanie
ptaków
znajdujących się
w najbliższej
okolicy, szukanie
śladów na śniegu;
zawieszanie
wiszących
karmników na
niskich drzewach i
krzewach,
obserwowanie
ptaków.
 naśladuje głos
ptaka,
Ćwiczenia
ortofoniczne –
naśladowanie
głosów ptaków.
 bawi się z
innymi.
Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach.

IV 2

1

I6

5

Styczeń, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zimo, baw się z nami
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zakładanie ubrań, butów,
 korzystanie z toalety.
Językowa aktywność dziecka
 nabywanie koordynacji ruchowej,

 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce
ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 uważne słuchanie rozmówcy,
 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
Artystyczna aktywność dziecka
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Poznawcza aktywność dziecka
 powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 liczenie palców, przedmiotów itp.,

 oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 71-73, 75).
Temat dnia
Aktywność
Cele
Punkty z
Numer rozwijanej
i działalność
operacyjne
obszarów
kompetencji
dziecka
podstawy
kluczowej
programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie pamięci słuchowej.
1. Coraz więcej śniegu
IV 5, IV 9
1, 5
 Oglądanie
 wypowiada się
obrazków
na temat
przedstawiających
obrazków,
dzieci bawiące się
na śniegu, próby
wypowiadania się
na ich temat.
Nazywanie
sprzętu
używanego
przez dzieci oraz
wykonywanych
przez nie
czynności.
I5
1
 Zabawa
orientacyjno reaguje na
porządkowa Płatki
przerwę w grze,
śniegu.
IV 5
1
 Nauka wiersza
Iwony Róży
 recytuje wiersz,
Salach Śnieg.
I5
1, 5
 Zabawa
orientacyjno reaguje na

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 33.








Temat dnia

porządkowa Na
saneczkach.
Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa Sanna,
ćwiczenia
oddechowe
Zdmuchujemy
śnieg.
Ćwiczenia
oddechowe przy
nagraniu muzyki
poważnej.
Ćwiczenia
indywidualne Co
kojarzy się zimą?
Zabawa
orientacyjnoporządkowa Na
saneczkach.

Aktywność
i działalność
dziecka

przerwę w grze,
I 4, I 5

1, 5

IV 2

1, 8

IV 5

1

 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

 wykonuje
ćwiczenia
oddechowe,
 wskazuje obrazki
przedstawiające
oznaki zimy,
I5
 bierze udział w
zabawie.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
2. Zimowy obrazek
 Zabawa ruchowa z  uczestniczy w
elementem
zabawie,
podskoku

1, 5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

I5

3

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka










Dzwonią dzwonki.
Zabawa ruchowa z
wykorzystaniem
woreczków.
Rysujemy zimowe
obrazki −
rysowanie białą
kredą na
granatowym tle.
Zabawa
muzycznoruchowa Taniec
na lodzie −
improwizacje
ruchowe
przy muzyce
tanecznej.
Zabawy na
świeżym
powietrzu: spacer
w pobliżu
przedszkola –
przyglądanie
się ośnieżonym
budynkom,
drodze, ludziom;
zabawa ruchowa
Sanna z konikiem.
Ćwiczenia analizy
i syntezy
wzrokowej Sprzęt
sportowy.

 wykorzystuje
woreczek w
ćwiczeniach,
 rysuje obrazek
białą kredą na
granatowym tle,

I5

1

IV 8

8

 naśladuje jazdę
figurową na
lodzie,

IV 7

1

 obserwuje
otoczenie,

I 4, I 5

1, 5

 składa obrazek w IV 11
całość,

1, 5



Temat dnia

Dowolny taniec
przy piosence
Bałwanek.
 Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

 tańczy przy
piosence,

IV 7

8

 podejmuje
swobodne
zabawy.
Cele
operacyjne

I6

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

poprawnie
wykonuje
ćwiczenia,

IV 2

1

Kp, cz. 1, nr 34,
w, karta H.

rysuje po
śladach,

IV 5

1

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 umuzykalnianie dzieci.
3. Bałwanek
 Ćwiczenia

ortofoniczne –
naśladowanie
dźwięków
wydawanych
podczas
jazdy na sankach,
nartach, chodzenia
po śniegu, przez
dzwonki sań.
 Rysowanie po
śladach kropek

wskazanym
kolorem. Nauka
rymowanki,
mówienie jej
podczas
kolorowania
bałwanka.
 Dowolny taniec











przy piosence
Bałwanek.
Zabawy przy
piosence
Bałwanek.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Jedziemy na
sankach.
Zabawy na
świeżym
powietrzu: spacer
w pobliżu
przedszkola –
oglądanie
śladów na śniegu;
próby określania,
kto je zostawił;
rysowanie
patyczkiem
na śniegu.
Zabawa rytmiczna
Pada śnieżek.
Zabawa ruchowa z
elementem
toczenia Toczymy
śniegowe kule.
Wykonywanie
bałwanka
(wyprawka).

IV 7

8

IV 7

1, 5, 8

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 2

1

I5

5

IV 8

8

 tańczy przy
piosence,
 porusza się
rytmicznie przy
piosence,
 reaguje na
sygnał,

 ogląda ślady na
śniegu,

 powtarza tekst,
 turla piłkę,

 wykonuje
bałwanka.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
4. Bezpieczne
 Zabawa

zabawy na śniegu
rozwijająca
spostrzegawczość
Tworzymy
komplety.
 Ilustracja ruchowa
piosenki

Bałwanek.
 Teatrzyk według
utworu Barbary

Szelągowskiej
Zimowe zabawy.
 Zabawa
muzycznoruchowa Jedziemy 
na sankach.
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:

wspólne zabawy
na śniegu.
 Zabawa Co było
wcześniej? Co
było później?


dobiera pasujące
do siebie
obrazki,

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 11

3

I5

1

IV 5

1, 8

I5

1, 5

I 4, I 5

1, 5

IV 5

3

ilustruje ruchem
tekst piosenki,
odpowiada na
pytania
dotyczące
utworu,
uczestniczy w
zabawie,
bawi się z
innymi,

wskazuje
sytuacje, które
wydarzyły się

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka



Temat dnia

Zabawa ruchowa
rozwijająca
koordynację
ruchową Jedziemy
na nartach.
Aktywność
i działalność
dziecka

wcześniej i
później,
 naśladuje jazdę
na nartach.

I5

5

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

śpiewa piosenkę,

IV 7

1, 5

wykonuje ruchy
zgodnie z
tekstem,
liczy w zakresie
trzech,

I 5, IV 5

1, 5

IV 15

3

uczestniczy w
zabawie,

IV 7

1, 5

obserwuje
otoczenie,

I 4, I 5

1, 5

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia.
5. Zimowe
 Zabawa przy

wyliczanki
piosence Śniegowe
gwiazdki.
 Zabawa ruchowa z 
wykorzystaniem
rymowanki Zima.
 Zimowe

wyliczanki −
ćwiczenia w
liczeniu.
 Zabawa przy

piosence Śniegowe
gwiazdki.
 Zabawy na

świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa
Rozgrzewka
bałwanków,
spacer w pobliżu
przedszkola –

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka




przyglądanie się
drzewom,
krzewom,
nielicznym
ptakom.
Zabawy badawcze
Kolorowa woda,
kolorowy lód.
Zabawa
muzycznoruchowa Kulig,
przy muzyce
Leopolda Mozarta
Sanna
– Symfonia
dziecięca.

 formułuje
wnioski,
 bierze aktywny
udział w
zabawie.

IV 13

3, 5

IV 7

1, 8

Styczeń, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Babcia i dziadek
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 nabywanie koordynacji ruchowej.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),\
 podawanie swojego imienia i nazwiska,
 nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 dzielenie się swoimi przeżyciami.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność człowieka
 spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka
 maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki,
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
Poznawcza aktywność dziecka
 podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
 liczenie palców, przedmiotów itp.,
 obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 45, 50, 52, 53, 56, 60, 65, 71, 73).

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy i pamięci.
1. Nasi dziadkowie
 Oglądanie

obrazków i zdjęć
z kolorowych
czasopism,
przedstawiającyc
h
babcie i dziadków
oraz ich wnuczęta
w różnych
sytuacjach –
zachęcanie
do wypowiadania
się na ich temat. 
 Zabawa ludowa
Kosi, kosi łapci.
 Zabawa ruchowa 
Idą dzieci.
 Zabawy z

wykorzystaniem
wiersza Iwony
Róży Salach
Życzenia.
 Zabawa ludowa

ze śpiewem Nie
chcę cię znać.
 Zabawy na


Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

ogląda
czasopisma,

III 2, IV 9

1

mówi
rymowankę,

I5

5

bierze aktywny
udział w zabawie,
recytuje wiersz,

I5

1

IV 5

5, 8

bawi się w parze,

I 5, IV 22

1, 5

czynnie

I 4, I 5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka





Temat dnia

świeżym
powietrzu:
zabawa
orientacyjnoporządkowa Duże
kroki – małe
kroki, zabawa
orientacyjnoporządkowa Co
każe kolor.
Zabawa
integracyjna
Tron.
Niebieska wieża z
klocków – zabawy
konstrukcyjne.
Słuchanie
piosenki Babcia i
dziadek.
Zabawa ruchowa
Idą dzieci.
Aktywność
i działalność
dziecka

uczestniczy w
zabawach,

 reaguje na swoje
imię,
 buduje wieżę,

I 5, III 2

5

IV 11

3

 słucha piosenki,

IV 7

1, 8

 uczestniczy w
zabawie.

I5

1

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

III 2, IV 5

5

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności wokalnych.
2. Śpiewamy piosenkę
 Oglądanie zdjęć  formułuje
babci i dziadkowi
przedstawiającyc
wypowiedzi,
h babcie i
dziadków,
przyniesionych

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka












przez dzieci –
zachęcanie do
opowiadania o
swojej babci i o
swoim dziadku.
Zabawy z
wykorzystaniem
rymowanki
Babcia i dziadek.
Zabawa ruchowa
z elementem
równowagi
Śniadanie dla
babci i dziadka.
Nauka piosenki
Babcia i dziadek.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Ukłony dla babci
i dziadka.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa
orientacyjnoporządkowa
Witamy
się, ćwiczenia
tułowia Powitanie
kolan głową.
Zabawy językowe

 powtarza tekst,

IV 2

5

 przenosi rzecz na
tacy,

I5

5

 śpiewa piosenkę,

IV 7

1

 reaguje na
przerwę w grze,

I5

1, 5

I5

1, 5

IV 5

1

 przestrzega
zasad w
zabawach,

 wskazuje
przedmiot, o
którym mowa,
 Serce dla dziadka
i serce dla babci  wykonuje pracę
– papieroplastyka.
plastyczną,
 Zabawa ruchowa
Idą dzieci.
 bierze udział w
zabawie.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka
O czym mówię?

Temat dnia

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 ukazanie sposobu niesienia pomocy starszym osobom..
3. Pomagamy
 Ilustracja
 ilustruje ruchem
starszym osobom
ruchowa wiersza
wiersz,
Iwony Róży
Salach Idzie
babcia.
 koloruje rysunek,
 Kolorowanie
rysunku bukietu
dla babci i
dziadka.
 Zabawa ruchowa  uczestniczy w
z elementem
zabawie,
równowagi
Śniadanie dla
babci i dziadka.
 Słuchanie
 wie, że należy
opowiadania
pomagać
Iwony Róży
starszym osobom,
Salach Najlepszy

IV 8

8

I5

1

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

I 5, IV 5

1

KP, cz. 1, nr 35.

IV 8

8

I5

5

III 2, IV 5

1, 8











prezent.
Zabawa
muzycznoruchowa Jedziemy
samochodem do
dziadków.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowonaśladowcza
Zimowe
zabawy; spacer w
pobliżu
przedszkola –
przyglądanie się
zwisającym
z dachu soplom.
Próby
wyjaśniania, skąd
się one biorą.
Zabawa
naśladowcza Jak
pomagamy babci
i dziadkowi?
Zabawa
muzycznoruchowa Jedziemy
samochodem do
dziadków.
Wykonywanie
laurki dla babci i

 reaguje na
przerwę w grze,

IV 7

1, 5, 8

I 5, IV 18

1, 5

 pokazuje
czynności za
pomocą ruchu,

I 5, III 2

1

 uczestniczy w
zabawie,

IV 7

1, 5, 8

IV 8

8

 obserwuje
otoczenie,

 wykonuje laurkę.

Temat dnia

dziadka.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie sprawności manualnej.
4. Kwiaty dla babci i  Zabawa

dziadka
matematyczna
Czyja wstążka jest
dłuższa?
 Zabawa przy

piosence Babcia i
dziadek.
 Zabawa ruchowa 
Babcia prowadzi
mnie do
przedszkola.
 Kwiaty dla babci 
i dziadka kolorowy
rysunek.
 Zabawa
muzyczno
ruchowa Taniec
dla babci i
dziadka.
 Zabawy na
świeżym

powietrzu:
zabawa ruchowa
Babcia prowadzi

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

mierzy wstążki,

IV 13

3

Kp, cz. 1, nr 36,
w, karta nr 6.

uczestniczy w
zabawie,

IV 7

1

współpracuje w
parze,

I 5, III 2

5

rysuje kwiaty dla
babci i dziadka,

IV 8

8

improwizuje
ruchem przy
muzyce,

IV 7

1, 5, 8

bierze udział w
zabawach na
śniegu,

I 4, I 5

1, 5







Temat dnia

mnie do
przedszkola,
dowolne zabawy
na śniegu.
Układanie
kompozycji
kwiatowych z
kolorowej
mozaiki, według
pomysłów
dzieci; utrwalanie
nazw kolorów.
Zabawa
muzycznoruchowa
Tańczymy przy
piosence.
Zabawa
Zmieniamy się z
wiekiem.

Aktywność
i działalność
dziecka

 układanie
kompozycji,

IV 8

8

 bierze udział w
zabawie,

IV 7

1, 8

 stosuje
określenia
odnośnie wieku.

IV 16

3

Cele
operacyjne

Punkty z
obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

IV 2

1

Td, nr 38.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy.
5. Gościmy babcie i  Ćwiczenia

dziadków w
słuchowe
przedszkolu
połączone z
ćwiczeniami

rozpoznaje
nagrane odgłosy
dochodzące z
kuchni,










oddechowymi –
U babci w kuchni.
Porządkowanie
sali przed
przybyciem
zaproszonych
gości; układanie
zabawek
w kącikach
zainteresowań
oraz na
indywidualnych
półkach.
Zabawa ruchowa
z elementem
równowagi
Śniadanie dla
babci i dziadka.
Słuchanie wiersza
Jadwigi
Koczanowskiej
Pytanie zadał
Olek babci.
Zabawa ruchowonaśladowcza
Pomagamy babci.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa ruchowa
Koło – para;
zabawa ruchowa

 sprząta salę,

III 2

5

 czynnie
uczestniczy w
zabawie,

I5

5

 wypowiada się
na temat swojej
babci,

IV 5

1, 8

 naśladuje
czynności,

I5

1, 5

 przestrzega
zasad w
zabawach,

I 4, I 5

1, 5



z wykorzystaniem
wierszyka Cicho
– głośno.
Przedszkolna
uroczystość z
udziałem dzieci,
 recytuje wiersze
babć i dziadków.
i śpiewa
piosenki.

III 2

1, 5, 8

