Odkrywam siebie. Grupa Rybki-5latki- Plany miesięczne – pierwsze półrocze
Wrzesień, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Witajcie w przedszkolu!
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.
Językowa aktywność dziecka
 nabywanie świadomości własnego ciała,
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach 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
ruchowej, ze śpiewem,
 przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny.
Artystyczna aktywność dziecka
 słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań,
 nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu,
 improwizowanie piosenek ruchem,
 odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
Poznawcza aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela , dających dziecku satysfakcję i radość,
 wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalnych) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 53-54, 59−60, 65, 68, 71, 73, 78).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwracanie uwagi na ich wygląd i przeznaczenie,
 rozwijanie percepcji wzrokowej.
1.Poznajemy przedszkole
Dziecko:
Kp, cz. 1, nr 3, 4;
I6
1, 3, 5
td nr 1.
 Zabawy
 buduje z
konstrukcyjne z
klocków,
wykorzystaniem
różnorodnych
klocków,
IV 2
1, 5
układanie puzzli.
 powtarza tekst
w podany
 Zabawy z
wykorzystaniem
sposób,
III 2, III 3
1, 5
rymowanki
 podaje swoje












Powitanie.
Zabawa Poznajmy
się.
Obrysowywanie
swojej dłoni na
karcie. Rysowanie
na niej swoich
linii
papilarnych.
Ćwiczenia
poranne – zestaw
nr 1.
Zwiedzanie
przedszkola.

Zabawa ruchowa
Pociąg imion.
Zapamiętywanie
imion kolegów
i koleżanek z
grupy.
Nauka
zapamiętywania
własnego znaczka
rozpoznawczego
na podstawie
różnych ćwiczeń.

imię,
 obrysowuje
swoje dłonie,

 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie z
instrukcją,
 nazywa
pomieszczenia
znajdujące się
w przedszkolu
(szkole) i wie,
do czego one
służą
 podaje imię
kolegi,
koleżanki z
grupy,

I 7, IV 8

1, 5, 8

I5

1, 5

III 2

5

I5

1

IV 9

1

I 4, I 5

1

 rozpoznaje swój
znaczek,

 poznaje









Zabawy na
świeżym
powietrzu: spacer
po ogrodzie
przedszkolnym,
zapoznanie się z
jego
wyposażeniem,
zwracanie na nie
uwagi.
Ekspresja słowna
– kończenie
zdania W moim
przedszkolu
podoba mi się…
Nazywanie
znaczków
rozpoznawczych.
Rysowanie po
śladach ramek
kredkami w
odpowiednich
kolorach.
Rysowanie
swojego znaczka
rozpoznawczego
w pustym
okienku.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Tworzymy pary.

elementy
ogrodu
przedszkolnego,

IV 2

1

IV 2, IV 8

1, 5

I5

1, 5

 kończy
rozpoczęte
zdanie,

 poprawnie
wykonuje
zadania,

 reaguje na
ustalone hasło.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zachęcanie do poznawania imion kolegów i koleżanek z grupy,
 rozwijanie sprawności manualnej.
2. Nasze imiona
Dziecko:
 Zabawa Co
 rozpoznaje i nasłychać w
zywa odgłosy,
przedszkolu?
 Zabawa
 podaje imię
Wędrująca
kolegi,
maskotka.
koleżanki z
grupy,
 Ćwiczenia
 wykonuje
poranne – zestaw
ćwiczenia
I.
zgodnie z
instrukcją,
 Zabawy
 wymienia
imionami.
imiona kolegów
i koleżanek
z grupy,
 Zabawa ruchowa
 reaguje na
Takie same litery.
przerwę w grze,
 Wykonanie
 wykonuje
podstawki na
podstawkę na
wizytówkę.
wizytówkę,
 Zabawy na
 aktywnie
świeżym
uczestniczy
powietrzu: zabawa
w zabawach,

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

W, karta nr 1.
IV 2

1

III 2

1, 5

I5

1, 5

III 2

1, 5, 8

I5

1

IV 8

1, 3, 5

I5

1






Temat dnia

orientacyjnoporządkowa
Dzieci w domu –
dzieci na
spacerze; spacer
po ogrodzie
przedszkolnym,
przyglądanie się
jego wyposażeniu.
Zabawa ruchowa
Pociąg imion.
Układanie z liter
alfabetu swojego
imienia (według
wzoru).
Wykonanie pracy
plastycznej Droga
do przedszkola.
Aktywność
i działalność
dziecka

 podaje imię
kolegi,
koleżanki z
grupy,
 układa swoje
imię z liter,

I5

1

IV 4

1, 5

I 7, IV 8

1, 8

 wykonuje pracę
plastyczną.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zachęcanie do bliższego poznawania swoich rówieśników,
 zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu.
3. Ja i moi koledzy
Dziecko:
 Określanie, co
 opisuje obrazki,
przedstawiają
obrazki.
Porównanie

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

IV 9

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1, 5, 8

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 5, 6,
td, nr 2.













przedszkola z
obrazka z
przedszkolem
dzieci.
Ćwiczenia
Poznajemy nasze
dłonie.
Zabawa ruchowa
rozwijająca
orientację
przestrzenną –
Prawa ręka i lewa ręka.
Ćwiczenia
poranne – zestaw
1.
Zabawa
dydaktyczna
Poznaję swoich
kolegów.

Zabawa
orientacyjnoporządkowa Czy
znam swój
wygląd?
Rozmowa na

 porównuje
obrysowane
dłonie,
 poprawnie
wykonuje
polecenia N.,

I 5, III 2, III 9

3, 5, 8

I 5, IV 14

1

 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie z
instrukcją,
 dostrzega
podobieństwa
i różnice w
wyglądzie
kolegów
(koleżanek),
potrafi je
określić,
 tworzy koło
według
podanego
kryterium,

I5

1, 5

III 2

5

I5

1, 5

IV 2

1, 5

 wymienia
zwyczaje
panujące w
przedszkolu,
 bierze udział

I5

1








temat przedszkola,
w zabawach,
pobytu w nim.
Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa
Zapamiętaj swoją  wyklaskuje
parę; zabawa
podany rytm,
ruchowa z
elementem rzutu.
Ćwiczenia
 podaje imię
słuchow-ruchowe
kolegi,
Wyklaszcz ten
koleżanki z
rytm.
grupy,
Zabawa ruchowa
 poprawnie
Pociąg imion.
wykonuje
zadania.
Nauka
rymowanki.
Rysowanie po
śladach linii
pionowych z
jednoczesnym
powtarzaniem
rymowanki po
nauczycielu, a
później –
samodzielne
mówienie
rymowanki i
rysowanie linii.

III 2

1, 5

I5

1

I 7, IV 5, IV 8

1, 5

Określanie, jak
wyglądają dzieci
przedstawione na
zdjęciach.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu,
 umuzykalnianie dzieci.
4. Jestem już w przedszkolu
Dziecko:
− rozpoznaje
IV 2
 Ćwiczenia
prezentowane
słuchowe
dźwięki,
Rozpoznajemy
− wskazuje
IV 2
dźwięki.
zdania w
 Wyodrębnianie
wypowiedzi,
zdań z
− wykonuje
I5
wypowiedzi.
ćwiczenia
 Ćwiczenia
zgodnie z
poranne – zestaw
instrukcją,
III 5, III 7
1.
− wymienia
zasady
 Ustalanie kodeksu
obowiązujące w
grupowego
przedszkolu,
obowiązującego w
stara się ich
przedszkolu, na
przestrzegać,
podstawie
IV 7
opowiadania
Zabawa Tygryska.
− wyraża muzykę
 Zabawy przy

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1,5

1

1, 5

1, 3, 5, 6, 8

1, 3, 5

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 7,
td, nr 3.









piosence Zbójnicy
ruchem,
w przedszkolu.
− czynnie
Zabawy na
uczestniczy w
świeżym
zabawach,
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa
Figurki; zabawa
bieżna Kucanka;
zabawy z
zastosowaniem
urządzeń
znajdujących się
− określa, gdzie
w ogrodzie
znajduje się
przedszkolnym.
zabawka,
Zabawa Ciepło −
−
dzieli nazwę
zimno.
zabawki na
sylaby,
Zabawa słowna
− opisuje zasady
Moja ulubiona
przedstawione
zabawka.
na rysunkach,
Oglądanie
rysunków
przedstawiających
propozycje do
kodeksu
− ilustruje ruchem
przedszkolaka.
słowa piosenki.
Określanie, co
oznaczają.
Ilustracja ruchowa
piosenki Zbójnicy
w przedszkolu.

I5

1

IV 14

5

IV 2

1, 5

III 5, III 7, IV
8

1, 5

IV 7

1, 8

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej,
 rozpoznawanie papieru o różnych fakturach.
5. Bawmy się sylabami
Dziecko:
− obserwuje
 Zabawa Patrzę
innych,
inaczej.
− wskazuje części
 Wskazywanie
ciała,
u siebie
wymienionych
części ciała,
nazywanie ich (z
wykorzystaniem
wiersza M.
− nazywa części
Barańskiej).
ciała i dzieli je
 Nazywanie części
na sylaby,
ciała wskazanych
u dziewczynki
przedstawionej na
zdjęciu. Słuchanie
czytanych przez
N. nazw części
ciała. Dzielenie
− rozpoznaje
ich na sylaby.
usłyszane
 Ćwiczenia
dźwięki,
słuchowe.
− liczy zdania w
wypowiedzi,
 Liczenie zdań

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 11

1, 5

IV 14

1, 3

IV 2, IV 14

1, 5

IV 2

1, 5

IV 15

1

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 8, 9,
td, nr 4.












w wypowiedzi N.
Ćwiczenia
poranne – zestaw
1.
Ćwiczenie
słuchowowzrokowe
Zabawy sylabami.
Zabawa ruchowa
Pociąg imion.
Układanie z
podartych kartek
kompozycji na
czarnym kartonie.

− wykonuje
ćwiczenia
zgodnie z
instrukcją,
− dzieli słowa na
sylaby,
− podaje imię
kolegi,
koleżanki z
grupy,
− rozpoznaje
i nazywa różne
rodzaje papieru,
tworzy
kompozycje
plastyczne,
− naśladuje daną
czynność,

Zabawa
muzycznoruchowa Drzemy i
− bierze aktywny
gnieciemy.
udział w
Zabawy na
zabawach,
świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Piłka
do góry; zabawa
bieżna Berek.
Spacer po
ogrodzie
przedszkolnym –

I5

1

IV 2, IV 9

1, 5

I5

1

IV 8

5, 8

I5

1

I5

1







przyglądanie się
drzewom i
krzewom,
słuchanie ich
nazw.
Ćwiczenia
narządów
artykulacyjnych
(warg i języka) z
zastosowaniem
opowieści
ruchowej.
Zabawa ruchowa
z elementem
podskoku −
Skaczące piłeczki.
Nazywanie
obrazków.
Dzielenie ich
nazw na sylaby.
Rysowanie pod
obrazkami tylu
kresek, ile sylab
jest w ich
nazwach.
Rysowanie po
śladach linii
pionowych.

IV 2

1, 5

I5

1

IV 2, IV 8

1, 5

− naśladuje
czynności i
dźwięki, o
których mowa,
− naśladuje
ruchem sposób
poruszania się
piłki,
− poprawnie
wykonuje
zadania.

Wrzesień, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Droga do przedszkola
Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska
technicznego, np. składnia zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych
efektów swoich działań.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach , zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dzielnie się wrażeniami i , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji,
 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się dana sylabą.
Artystyczna aktywność dziecka
 słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań,
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,
 estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy.

Poznawcza aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia,
umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) rożnych zabawek, przedmiotów, znaków, symboli,
 poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
 poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-43, 45-46, 50, 54, 59−60, 61, 65, 66, 67, 71-73).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer rozwijanej
Karty pracy, tablice
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
kompetencji
demonstracyjne,
dziecka
podstawy
kluczowej
wyprawka
programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
 rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji.
1. Obserwujemy ruch drogowy
Dziecko:
Kp, cz. 1, nr 10,
1, 5
td, nr 5.
 Oglądanie zdjęć.  opisuje sytuacje IV 5, IV 9
Wskazywanie na
na zdjęciach,
nich sygnalizacji
świetlnej, pasów,
znaków.
Opowiadanie, co
dzieje się na ulicy.
1
 Ćwiczenie słuchu  dzieli wyrazy na IV 2
fonematycznego –
sylaby,
Co widziałem
(widziałam) w
drodze do
przedszkola.
 wykonuje
I5
1, 5
ćwiczenia
 Ćwiczenia
poranne – zestaw
zgodnie
2.
z instrukcją












Wycieczka na
pobliskie
skrzyżowanie.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa Piesi
i samochody.
Rozmowa
kierowana na
temat wycieczki.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawy
orientacyjnoporząd-kowe:
Pani patrzy, Pająk
i muchy. Zabawy
z zastosowaniem
urządzeń
znajdujących się
w ogrodzie.
Czytanie
całościowe
wyrazów: pasy,
znaki drogowe,
sygnalizacja
świetlna, ulica.
Składanie w
całość obrazków

 rozpoznaje na
ulicy
zachowania
prawidłowe
i nieprawidłowe,
 reaguje na
przerwę w grze,
 przechodzi
prawidłowo
przez jezdnię,
 aktywnie
uczestniczy
w zabawach,

 układa podpisy
pod obrazkami,

IV 2, IV 9

1, 5, 6, 8

I5

1, 5

IV 2

1, 5, 6

I5

1

IV 4

1, 5

IV 9

5

I5

1, 5

 składa obrazek
w całość,





Temat dnia

(pasy, zebra)
 reaguje na
pociętych na
przerwę w grze,
części.
Zabawa
 poprawnie
orientacyjnowykonuje
porządkowa Piesi
zadania.
i samochody.
Łączenie zdjęć
znaków
drogowych z
figurami, które
mają podobne do
nich kształty.
Słuchanie
rymowanki o
kolorach świateł
sygnalizatorów i
odpowiednim
zachowaniu się na
ulicy.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

IV 9, IV 5

1, 3, 5, 6

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
 rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji.
2. Poznajemy przepisy ruchu
Dziecko:
drogowego
IV 2
 Ćwiczenia
 naśladuje
narządów
opisane
artykulacyjnych
czynności,

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 11,
td, nr 6.






podczas zabawy
Przygoda
Januszka.
Liczenie słów
w zdaniach.
Ćwiczenia
poranne – zestaw
2.

IV 2, IV 15

 liczy słowa
w zdaniach,
I5
 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie
IV 2
z instrukcją
 rozpoznaje pasy
i znak przejścia
dla pieszych,

Nauka fragmentu
wiersza Wandy
Chotomskiej Gdy
zamierzasz przejść
przez ulicę.
 Zabawa
 przestrzega
orientacyjnoustalone
porządkowa Kolor
zasady,
czerwony każe
stać.
 aktywnie
uczestniczy
 Ćwiczenia
gimnastyczne –
w ćwiczeniach
zestaw 1.
gimnastycznych
.,
 bierze czynny
udział w
 Zabawy na
świeżym
zabawach,
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Ruch
uliczny; zabawa
uspokajająca
Zgadnij, kogo
 ilustruje ruchem

I5

I8

I5

I5

1, 3
1, 5

1, 5, 6

1, 5

1, 5

1, 5

1, 5

brakuje.
tekst wiersza,
 Ilustracja ruchowa
wiersza
 nazywa miejsca
Małgorzaty
i rysuje drogę,
Barańskiej.
 Nazywanie
miejsc, w których
trzymamy
samochody;
 reaguje na
rysowanie drogi
przerwę w grze.
samochodu do
garażu.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Samochody i
garaże.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

I 7, IV 2

5

I5

1, 5

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
 umuzykalnianie dzieci.
3. Czy znamy te pojazdy?
Dziecko:
IV 5
 Rozwiązywanie
 rozpoznaje
zagadek
usłyszane
słuchowych Co
dźwięki,
słyszymy?
 Naklejanie
IV 14, IV 8
obrazków
 poprawnie

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1, 5

3, 5

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 12,
td, nr 6, 7.












samochodów (z
wykonuje
wkładki) w
zadania,
odpowiednich
miejscach na
dużym obrazku.
Kończenie
rysowania pasów.
Kolorowanie ich.
Zabawa Echo
rytmiczne.
 wystukuje
podany rytm,
Ćwiczenia
poranne – zestaw  wykonuje
2.
ćwiczenia
według
instrukcji,
Zabawa
dydaktyczna Czym  rozpoznaje
pojedziemy na
i nazywa różne
wycieczkę?
pojazdy,
Zabawa
orientacyjno porusza się
porządkowa
zgodnie ze
Policjant
wskazówkami,
kierujący ruchem.
Zabawy przy
 powtarza
piosence Uwaga –
usłyszany rytm;
czerwone światło!
ilustruje
piosenkę
ruchem,
Zabawy na
świeżym
 przestrzega
powietrzu: zabawa
ustalonych
orientacyjnozasada w
porządkowa
zabawach,

IV 7

1

I5

1, 5

IV 2

1

I5

1, 5

IV 7

1

I5

1

Pułapka na myszy;
zabawa ruchowonaśladowcza
Jesteśmy różnymi
pojazdami.
 Rozwiązywanie
 podaje
zagadek o
rozwiązania
różnych środkach
zagadek,
lokomocji.
Wskazywanie
zdjęć
przedstawiających
ich rozwiązania.
 Zabawa To jest
taka gra.
 powtarza dany
ruch,
 Zabawa
rytmiczna przy
 reaguje na dany
piosence.
sygnał.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

IV 5, IV 9

1

I5

1, 5

IV 7

1

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
4. Samochody specjalistyczne
Dziecko:
IV 12
3, 5
 Zabawa
 kontynuuje
rozwijająca
proponowany
umiejętność
rytm ruchów,
uchwycenia rytmu
w serii ruchów

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 13, 14,
td, nr 6.











i kontynuowani go
– Powtórz mój
ruch.
 rozpoznaje znaki
drogowe,
Okrślanie, co
oznaczają znaki
drogowe
(przejście dla
pieszych, uwaga,
dzieci!).
Kolorowanie ich
 wykonuje
według wzoru.
ćwiczenia
zgodnie
Ćwiczenia
poranne – zestaw
z instrukcją,
2.
 rozpoznaje
i nazywa
Zapoznanie z
samochody
pojazdami
specjalistyczne,
specjalistycznymi
na podstawie
 aktywnie
zagadek
uczestniczy
słuchowych.
w ćwiczeniach
gimnastycznych
Ćwiczenia
gimnastyczne –
,
zestaw 1.
 korzysta
z urządzeń
w ogrodzie,
Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa
Chodzenie i
dotykanie; zabawa

IV 9

1, 5, 6

I5

1, 5

IV 5

1, 5, 6

I8

1, 5

I5

1, 5

Widzę coś, widzę
coś; zabawy z
zastosowaniem
urządzeń
znajdujących
się w ogrodzie
przedszkolnym.
 Ćwiczenia we
współdziałaniu
z drugą osobą.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Kolorowe
samochody.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

I 5, III 5

5

I5

1, 5

 współpracuje
w parze,
 reaguje na dany
sygnał.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie słuchu fonematycznego,
 rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.
5. Bądźmy ostrożni!
Dziecko:
− opisuje znaki
 Oglądanie zdjęć
drogowe,
wybranych
znaków
drogowych:
ostrzegawczych,
informacyjnych,
zakazu, nakazu.
Omawianie ich

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

IV 9

Numer rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1, 5, 6

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 15, 16,
17,
td, nr 8.











znaczenia.
Określanie,
dlaczego na
drogach są znaki
drogowe.
Słuchanie
fragmentu wiersza
Krzysztofa
Wiśniewskiego
Kolorowe znaki.
Nazywanie zdjęć
w poszczególnych
szeregach.
Dzielenie ich
nazw na sylaby.
Łączenie
pierwszych sylab
z ich nazw.
Wskazywanie
rozwiązań na
dużym zdjęciu.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa Znaki
drogowe.
Ćwiczenia
poranne – zestaw
2.
Analiza i synteza
słuchowa na
poziomie sylaby i

− uważnie słucha
wiersza,

IV 5

1, 3, 8

− dzieli nazwy na
sylaby,

IV 2

1

− reaguje na
przerwę w grze,

I5

1, 5

− wykonuje
ćwiczenia
według
instrukcji,
− dzieli nazwy
obrazków na
sylaby,

I5

1, 5

IV 2

1

I5

1, 5








głoski.
Dzielenie nazw
obrazków na
sylaby
Zabawa bieżna
Wyścigi
samochodowe.
Zabawy liniami –
poszerzanie
doświadczeń
plastycznych.
Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
bieżna Złap swoją
parę; zabawa
bieżna Kto
pierwszy do mety?
Spacer wzdłuż
ulicy –
obserwowanie
pojazdów,
pieszych;
przyglądanie się
znakom.
Rysowanie po
śladach drogi
samochodów.
Rysowanie
strzałek
pokazujących
kierunek ich

− uczestniczy
w zabawie,
IV 8
− nazywa i kreśli
linie: pionowe,
poziome i
ukośne,
I5
− obserwuje znaki
drogowe i
pojazdy,

1, 3, 5, 8

5

IV 8, IV 14

5

III 5, IV 8

5, 6, 8

− poprawnie
wykonuje
zadania,

− tworzy makietę
ulicy,

poruszania się.
Rysowanie
szlaczka po
IV 7
śladach, a potem –
samodzielnie.
− reaguje na dany IV 9
sygnał,
 Wspólne
− omawia obrazki
wykonanie
i wypowiada się
makiety ulicy z
o zasadach w
wykorzystaniem
ruchu
elementów
drogowym.
przegotowanych
przez N.
 Zabawa rytmiczna
przy piosence.
 Omówienie
obrazków.
Skreślenie tych z
nich, które
przedstawiają
sytuacje
zagrażające
bezpieczeństwu
dzieci. Określenie,
jak powinno być
poprawnie.
Wrzesień, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Nadeszła jesień
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.

1
1, 6

Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
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
ruchowej, ze śpiewem.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odpowiadanie na zadane pytania , formułowanie własnych pytań.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 pokazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się dana sylabą.
Artystyczna aktywność dziecka
 śpiewanie piosnek – zbiorowe i indywidulne,
 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z
różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie , ugniatanie itd.
Poznawcza aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcje i radość,
 uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itd.),
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie
wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka)
oraz cyklicznych (np. pory roku),
 klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

 nazywanie figur geometrycznych,
 poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 50, 54, 59−61, 65, 67, 71-72, 74- 75, 77).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
dziecka
podstawy
kompetencji
programowej
kluczowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park.
1. Park w jesiennej szacie
Dziecko:
IV 8
3, 5
 Ćwiczenia
 rysuje kształty
ruchowow powietrzu,
graficzne Co to
za kształt?
 wykonuje ruchy
IV 1
5
 Zabawa Obejdź
zgodnie z
drzewo.
tekstem,
 wykonuje
I5
1, 5
 Ćwiczenia
ćwiczenia
poranne – zestaw
zgodnie
3.
z instrukcją,
IV 18
1, 3, 5
 obserwuje
rośliny, zwierzęta
 Wycieczka do
parku.
w ich naturalnym
otoczeniu,
I5
1, 5
 przestrzega
ustalonych zasad,
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
IV 5, IV 12
1
Jesienne zabawy,
zabawa Wykonaj  segreguje owoce
zadanie.
leśne i formułuje
wypowiedzi,
 Swobodne

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 18.





Temat dnia

wypowiedzi
dzieci na temat
wycieczki,
dzielenie się
 poprawnie
swoimi
wykonuje
spostrzeżeniami.
zadania,
Słuchanie nazw
drzew, z których
pochodzą gałązki
przedstawione na
zdjęciach.
Odszukanie we
wkładce takich
samych wyrazów
jak podane.
Naklejenie ich na
te, które znajdują  wykonuje dane
się pod zdjęciami.
ruchy.
Zabawa
orientacyjnoporządko-wa
Wiatr i liście.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki,
 wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.
2. Jesienne drzewa
Dziecko:
 Ćwiczenia
 przedstawia dany
słuchoworytm,

IV 4, IV 18

5

I5

1, 5

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

IV 7

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1, 3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 19, 20,
td, nr 9,
w, karta nr 2.











rytmiczne.
 opisuje zdjęcie
i odnajduje na
Określanie, co
przedstawia
nim podane
zdjęcie.
elementy,
Odszukanie na
dużym zdjęciu
elementów ze
zdjęć
umieszczonych
na dole tablicy,
 koloruje rysunek,
nazwanie ich.
Kolorowanie
rysunku według
wzoru.
Określanie, co on  wykonuje
przedstawia.
ćwiczenia
Ćwiczenia
zgodnie
poranne – zestaw
z instrukcją,
3.
 śpiewa piosenkę
i ilustruje ją
ruchem,
Nauka piosenki
Kolorowe liście.
 łączy w pracy
plastycznej
różne techniki,
Wykonanie pracy
plastycznej
 bierze udział
Jesienne liście.
w zabawach,
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa bieżna
Wiatr i liście;
zabawa ruchowa

IV 18

1, 3

IV 8

1, 5

I5

1, 5

IV 7

1, 8

IV 8

1, 5, 8

I5

1, 5









z zastosowaniem
rymowanki;
zabawa
uspokajająca
Kubusiu,
gdzie jesteś?
Czytanie
całościowe
wyrazów:
drzewa,
kasztany;
dopasowywanie
podpisów
do obrazków.
Określanie,
z którego drzewa
pochodzą liście
przedstawione na
rysunkach.
Rysowanie obok
rysunków liści
owoców
odpowiednich
drzew.
Kolorowanie
rysunków.
Dopowiadanie
słów rymujących
się ze słowami
w podanych
zdaniach.
Zabawa ze

IV 4

1

IV 8, IV 18

3, 5

IV 2

1

IV 7

5

IV 8

1, 5, 8

 czyta całościowo
wyrazy,

 poprawnie
wykonuje
zadania,

 mówi rymujące
się słowa,

 uczestniczy
w zabawie,

 wykonuje



Temat dnia

śpiewem Mam
listeczki (na
melodię piosenki
Mam chusteczkę
haftowaną).
Wykonanie
przestrzennego
jesiennego
drzewa.
Aktywność
i działalność
dziecka

przestrzenną
pracę plastyczną.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
3. Jesienne zabawy
Dziecko:
 Wielozmysłowe  dotyka, wącha
poznawanie
kasztany,
kasztanów.
 Zabawy
 wykonuje
kasztanami.
polecenia N.,
 Określanie, co
 poprawnie
znajduje się w
wykonuje
koszyku
zadania,
przedstawionym
na zdjęciu.
Liczenie: liści
jarzębiny,
kasztanów, liści,
żołędzi, szyszek,

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 13

5

IV 1, IV 14

3, 5

IV 15

3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 21, 22,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 14.











grzybów.
Zaznaczanie ich
kropkami przy
odpowiednich
zdjęciach.
Liczenie
kasztanów.
Rysowanie w
pętli po lewej
stronie
o jeden kasztan
mniej, a w pętli
po prawej stronie  wykonuje
– o jeden więcej.
ćwiczenia
zgodnie
Ćwiczenia
poranne – zestaw
z instrukcją,
3.
 rozpoznaje
i nazywa koło,
Zapoznanie
z figurą
 bierze udział
geometryczną –
w zabawie,
kołem.
Zabawa
orientacyjno aktywnie
porządko-wa
uczestniczy
Korale jesieni.
w ćwiczeniach
gimnastycznych.
Ćwiczenia
gimnastyczne –
 wykorzystuje do
zestaw 1.
zabawy sprzęt
w ogrodzie,
Zabawy na
świeżym

I5

1, 5

IV 2

1, 5

I5

1, 5

I8

1, 5

I 4, I 5

1, 5









powietrzu:
zabawa bieżna
Niedźwiedź i dzieci; zabawa
ruchowa z
elementem rzutu
Kto wyżej rzuci?;
zabawy z
zastosowaniem
sprzętu
znajdującego się
w ogrodzie.
Rysowanie
w ramkach
odpowiedniej
liczby żołędzi i
kasztanów.
Kolorowanie
narysowanych
owoców.
Zabawa
rozwijająca
umiejętność
oceny wartości
logicznej
usłyszanych zdań.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Korale jesieni.
Wyszukiwanie
kół wśród innych

IV 8, IV 15

3

IV 5

1

 określa czy
zdanie jest
prawdziwe, czy
fałszywe,

I5

1, 5

 przestrzega
ustalonych zasad,

IV 12

1, 3, 5

 rysuje wskazaną
liczbę żołędzi
i kasztanów,

 wskazuje koła
wśród figur
geometrycznych.

figur
geometrycznych.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek,
 poszerzanie doświadczeń plastycznych.
4. Kolorowe liście
Dziecko:
 Zabawy
 podejmuje
swobodne w
swobodne
wybranych
zabawy,
kącikach.
 Nazywanie
 poprawnie
owoców
wykonuje
przedstawionych
zadania,
na zdjęciach.
Określanie, z
których drzew
pochodzą.
Otaczanie
pętlami:
kasztanów,
żołędzi,
klonowych
nosków.
Porównywanie
ich liczby.
Wystukiwanie
kasztanami

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

I6

1

IV 2, IV 15, IV 18

3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 23, 24,
td, nr 10.











o blat stolika
podanego rytmu,
z jednoczesnym  wykonuje
powtarzaniem
ćwiczenia
tekstu za N.
zgodnie
z instrukcją,
Ćwiczenia
poranne – zestaw  prawidłowo
3.
wymawia głoski
b, p,
Ćwiczenia
artykulacyjne –
 naśladuje
różnicowanie
drzewa,
głosek b – p.
Zabawa ruchowonaśladowcza
 wykonuje pracę
Drzewa na
plastyczną
wietrze.
techniką frotażu,
Liście, listki,
listeczki –
wykonanie pracy  bierze aktywny
plastycznej
udział w
techniką frotażu.
zabawach,
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
wielozmysłowe
poznawanie liści;
zabawy z
zastosowaniem
 wskazuje
urządzeń
różnice między
znajdujących się
rysunkami,
w ogrodzie.

I5

1, 5

IV 2

1

I5

1, 5

IV 8

5, 8

I5

1, 5

IV 12

3, 5







Temat dnia

Określanie, czym
różnią się rysunki
liści i rysunki
żołędzi. Łączenie
liniami rysunków
liści w kolejności
od najmniejszego
IV 5
do największego,
a rysunków
żołędzi w
kolejności od
 wymienia, jak
I5
największego do
najwięcej
najmniejszego.
określeń w
Kolorowanie
formie
rysunków.
przymiotnikowej,
Ekspresja słowna  naśladuje drzewa.
Mój liść jest…

1

1, 5

Zabawa ruchowonaśladowcza
Drzewa na
wietrze.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu,
 zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.
5. Zbieramy grzyby
Dziecko:

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 25, 26,












Ćwiczenie
 wypowiada
intonacji
zdanie z różną
wypowiedzi.
intonacją,
Rysowanie po
 poprawnie
śladzie drogi
wykonuje
liścia
zadania,
opadającego z
drzewa.
Rysowanie
liściom
odpowiednich
min na podstawie
tego, co mówią
o sobie.
Kolorowanie
 wykonuje
rysunków.
ćwiczenia
Ćwiczenia
zgodnie
poranne – zestaw
z instrukcją,
3.
 stosuje słowa:
rezerwat
przyrody,
Zabawa
dydaktyczna W
ochrona
parku czy w
przyrody,
lesie?
 rozpoznaje i nazywa wybrane
grzyby,
Oglądanie
inscenizacji
Barbary
 przestrzega
Szelągowskiej Na
ustalonych zasad
grzyby.
w zabawach,
Zabawy na
świeżym

IV 2

1

II 1, IV 8

1, 5

I5

1, 5

IV 1, IV 18

1, 3, 6

IV 1, IV 5

1, 3, 5, 6, 8

I5

3, 5

I 5, IV 18

1, 3, 5

27,
td, nr 11.

powietrzu:
zabawa ruchowa
Wszystkiego po
 rozpoznaje
sześć; zabawa
grzyby jadalne
ruchowa Dzwony,
i niejadalne,
spacer.
 Zabawa
 wyklaskuje rytm
dydaktycznoi rysuje po
ruchowa Szukamy
śladzie, liczy
grzybów.
grzyby,
 Wyklaskiwanie
grzybowego
rytmu.
Rysowanie
grzybów po
śladzie. Liczenie
ich. Rysowanie
w ramce
odpowiedniej
liczby kropek.

IV 8, IV 12, IV 15

1, 5

Wrzesień tydzień 4
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Co robią zwierzęta jesienią?
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka

 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach 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
ruchowej, ze śpiewem.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 pokazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się dana sylabą.
Artystyczna aktywność dziecka
 śpiewanie piosnek – zbiorowe i indywidulne,
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie
wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka)
oraz cyklicznych (np. pory roku),
 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,
 poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,
 zwracane uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 50, 52, 54, 59−60, 65-67, 71-75).

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
1. Leśne odgłosy
Dziecko:
 Zabawy
 podejmuje
swobodne w
swobodne
wybranych
zabawy,
kącikach.
 Ćwiczenia
 wykonuje
poranne – zestaw
ćwiczenia
4.
zgodnie
z instrukcją,
 Ćwiczenia
 naśladuje głosy
ortofoniczne
zwierząt
Leśne odgłosy.
 Ćwiczenia
 aktywnie
gimnastyczne –
uczestniczy
zestaw 2 (z
w ćwiczeniach
wykorzytaniem
gimnastycznych
metody Rudolfa
Labana).
 przestrzega
 Zabawy na
ustalonych zasad
świeżym
w zabawach,
powietrzu:
zabawy
orientacyjnoporządko-we
Dzieci w lesię,

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Td, nr 12.
I 6, III 5

1

I5

1, 5

IV 2

1

I8

1, 5

I5

1, 5

IV 16

1, 3, 5, 8





Temat dnia

Zamień woreczek,
zabawa bieżna
 zauważa
Obiegnij swoją
cykliczność dnia
parę.
i nocy,
Zabawa
dydaktyczna
Dzień
i noc – zwracanie
uwagi na
 reaguje na
cykliczność
ustalony sygnał.
występowania
dnia
i nocy.
Zabawa
orientacyjnoporządko-wa
Dzień i noc.
Aktywność
i działalność
dziecka

I5

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy.
2. Kto kiedy zasypia
Dziecko:
 Rysowanie
 wypowiada
zwierząt według
zdanie z różną
wierszyków
intonacją,
Małgorzaty
Skrobacz.
 wykonuje
 Ćwiczenia
ćwiczenia

1, 5

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 5, IV 8

1, 5

I5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 28, 29,
td, nr 13.

poranne – zestaw
4.










Ćwiczenia w
liczeniu – Leśne
rachunki.

zgodnie
z instrukcją,
 posługuje się
liczebnikami od
jeden do sześć w
aspektach
głównym i
porządkowym,
 reaguje na
przerwę w grze,

IV 5

3

I5

1, 5

Zabawa
orientacyjnoporządko-wa
IV 5, IV 18
Znajdź sobie
 wyjaśnia, w jaki
parę.
sposób zwierzęta
Słuchanie wiersza
przygotowują się
Hanny
do zimy.
I5
Łochockiej Spać  dostrzega
się chce.
zmiany w
przyrodzie,
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
ćwiczenia w
chodzie; zabawa
ruchowa
Zwierzęta – do
mnie; spacer,
IV 2
obserwacja zmian
zachodzących w
 dzieli nazwy
przyrodzie.
obrazków na
sylaby,
Nazywanie
obrazków.
Dzielenie ich

1, 3, 5, 8

3, 5

1



Temat dnia

nazw na sylaby.
Rysowanie obok
obrazków tylu
kół,
 podaje nazwę
z ilu sylab
zwierzęcia
składają się ich
w liczbie
nazwy.
mnogiej,
Zabawa Zwierzę –
zwierzęta –
utrwalanie
umiejętności
posługiwania się
liczbą mnogą.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

IV 2

1, 5

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,
 rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, rozwijanie orientacji przestrzennej.
3. Sąsiadeczka wiewióreczka
Dziecko:
IV 2
 Słuchanie zdań.
 poprawnie
Wskazywanie
wykonuje
odpowiednich
zadania,
rysunków.
Liczenie słów w
zdaniach.
Kolorowanie
IV 7
wybranego
rysunku.
 rozpoznaje
brzmienie
 Ćwiczenia

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1

1

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 30, 31,
32.

słuchowe na
instrumentu,
różnicowanie
dźwięków
wydawanych
przez instrumenty  wykonuje
perkusyjne.
ćwiczenia
zgodnie
 Ćwiczenia
poranne – zestaw
z instrukcją,
4.
 rozpoznaje
natężenie
 Zabawy przy
dźwięków,
piosence
Wiewióreczka.
 reaguje na
 Zabawa bieżna
ustalone hasło,
Wiewiórki
w dziuplach.
 układa
kompozycję w
 Rozmieszczanie
kompozycji
układzie
w układzie
pasowym,
pasowym,
według wzoru,
według wzoru.
 Zabawy na
 aktywnie
świeżym
uczestniczy
powietrzu:
w zabawach,
zabawa
odprężająca
Chowające się
palce; zabawa
ruchowa Przejdź
 gra podane
przez obręcz.
rytmy,
 Granie podanych
rytmów na

I5

1, 5

IV 7

1, 5, 8

I5

5

IV 14

1, 3, 5

I5

1, 5

IV 7, IV 12

3, 5

bębenkach.
Nazywanie
zwierząt
w takiej
kolejności, w
jakiej są
przedstawione na
zdjęciach.
Określanie, które
zwierzę jest po
którym.
IV 7
Odszukiwanie we
wkładce
brakujących zdjęć
IV 8
zwierząt i
 potrafi zatańczyć
naklejanie ich w
daną figurę
odpowiednich
taneczną,
miejscach tabeli.
 rysuje po
 Nauka tańca
śladzie.
śląskiego
koziorajka.
 Rysowanie po
śladzie drogi jeża
Kolczatka
szukającego
miejsca do
spędzenia zimy.
Opowiadanie
o tej drodze.

Temat dnia

Aktywność
i działalność

Cele
operacyjne

5, 8

1, 5, 8

Punkty
z obszarów

Numer
rozwijanej

Karty pracy,
tablice

dziecka

podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
4. Smakołyki zwierząt
Dziecko:
IV 2
 Słuchanie
 liczy zdania
wypowiedzi na
w wypowiedzi,
temat zdjęcia.
układa zdania,
Liczenie w niej
zdań. Układanie
trzech zdań na
temat zdjęcia.
 Zabawa Lustro –  wykonuje ruchy
I5
naśladowanie
do treści wiersza,
ruchów
wykonywanych
przez drugą
osobę.
 Zabawa Jak
 porównuje swój
IV 5
wyglądasz? –
wygląd z
porównywanie
wyglądem innej
wyglądu:
osoby,
swojego
i drugiej osoby.
I 5, IV 2
 Mówienie za N.  mówi wiersz
wierszyka i
i wykonuje dane
wykonywanie
czynności,
czynności, o
których jest w
nim mowa.
I6
 podejmuje
 Zabawy
swobodne

kompetencji
kluczowej

1, 3

5

1, 3, 5

1, 5

1

demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 33, 34,
35, 36,
td, nr 14.











swobodne w
zabawy,
wybranych
kącikach.
 wykonuje
ćwiczenia
Ćwiczenia
poranne – zestaw
zgodnie
4.
z instrukcją,
 wie, jak
Rozmowa na
zwierzęta
temat: Czy znacie
przygotowują się
te zwierzęta?
do zimy,
Zabawa ruchowa  reaguje na
Układamy
przerwę w grze,
kontury zwierząt.
Ćwiczenia
 aktywnie
gimnastyczne –
uczestniczy
zestaw 2.
w ćwiczeniach
gimanstycznych,
Zabawy na
 wie, do czego
świeżym
potrzebne są
powietrzu:
drzewa;
zabawa ukazująca
przestrzega
znaczenie drzew
zasad
w przyrodzie Do
bezpiecznego
czego potrzebne
korzystania
są drzewa?;
zurządzeń
zabawy z
ogordowych,
zastosowaniem
urządzeń
znajdujących się
wogrodzie
przedszkolnym.
 liczy zdania
w
Wyodrębnianie

I5

1

IV 18

1, 5

I5

1, 3

I8

I 5, IV 18

1, 5

1, 5

1, 5

IV 2

1



Temat dnia

zdań w
wypowiedziach:
podział zdań na
słowa; układanie
zdań
z podanymi
słowami.
Określanie, co
przedstawia
zdjęcie.
Odszukiwanie we
wkładce
brakujących
fragmentów
zdjęcia.
Naklejanie ich w
odpowiednich
miejscach.
Aktywność
i działalność
dziecka

wypowiedziach,

IV 9

 dobiera
brakujące
elementy
zdjęcia.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
5. Fantastyczne zwierzaki
Dziecko:
 Zabawa Śpiewaj  śpiewa nazwy
tak, jak pokazuje
zwierząt na
moja ręka.
różnych
wysokościach
dźwięku,
 Rytmizowanie

5

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 7

1, 5

IV 2, IV 7

1

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 37,
td, nr 15.













fragmentu
 rytmizuje wiersza
wiersza Hanny
według własnego
Zdzitowieckiej
pomysłu,
Jeż.
Zabawy
 podejmuje
swobodne w
swobodne
wybranych
zabawy,
kacikach.
Ćwiczenia
 wykonuje
poranne – zestaw
ćwiczenia
4.
zgodnie
z instrukcją,
Słuchanie
 wypowiada się
opowiadania
na temat
Doroty
opowiadania,
Głośnickiej
Zapasy
 naśladuje sposób
wiewiórki.
poruszania się
Zabawa ruchowowiewiórek,
naśladowcza
Zmęczone
 wykonuje
wiewiórki.
fantastyczne
Wykonywanie
zwierzątko z
fantastycznych
materiału
leśnych zwierząt
przyrodniczego,
z różnych
materiałów
przyrodniczych
 przestrzega
wybranych przez
ustalonych zasad
dzieci.
w zabawach,
Zabawy na
świeżym

I6

1

I5

1, 5

IV 5

1, 8

I5

1, 5

IV 1, IV 5

5, 8

I5

1, 5

powietrzu:
zabawa
Przekazywanie
piórka; zabawa
ruchowa z
elementem
podskoku Kto
wyżej podskoczy?;  przedstawia
spacer –
zwierzęta za
obserwowanie
pomocą ruchów
nielicznych
i gestów,
ptaków.
 podaje
 Zagadki
rozwiązania
pantomimiczne
zagadek,
Naśladujemy
zwierzęta.




Słuchanie
zagadek o
leśnych
zwierzętach.
Odszukiwanie we
wkładce zdjęć
zwierząt
będących ich
rozwiązaniami.
Naklejanie ich w
odpowiednich
miejscach.
Zabawa
muzycznoruchowa Taniec

 porusza się przy
muzyce.

IV 1

5, 8

IV 5, IV 18

1, 3

I5

5

wiewiórek.
Październik, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jesień w sadzie
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
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
ruchowej, ze śpiewem.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje
wynikające z danego wyboru,
 szukanie kompromisu w spornych sprawach.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego
zainteresowanie,
 identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te zawody.
Językowa aktywność dziecka
 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,



wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się dana sylabą,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Artystyczna aktywność dziecka
 wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania
piosenek.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie
wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka)
oraz cyklicznych (np. pory roku),
 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,
 rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie słowa sad,
 nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty),
 poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-42, 44, 50, 52, 54, 56, 59−60, 65-67, 71-75, 78).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki,
 zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną.
1. W sklepie z owocami
Dziecko:
Kp, cz. 1, nr 38,
IV
13
5
td nr 16,
 Zabawa
 odgaduje, jaki
Odkrywam siebie.
rozwijająca
owoc znajduje
Przygotowanie do
zmysły Czapka
się pod czapką,
czytania, pisania,
niewidka (według
liczenia, s. 1.
Teresy
Fiutowskiej).
 wykonuje
I5
1, 5









Ćwiczenia
poranne – zestaw
nr 5.
Wyjście do
pobliskiego
sklepu, w którym
można kupić
owoce.
Zabawy i
ćwiczenia z literą
o.
Ozdabianie liter:
o, O. Odszukanie
wśród podanych
wyrazów wyrazu
osa. Podkreślanie
go. Liczenie
podkreślonych
wyrazów.
Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa
Warzywno-owocowa sałatka
witaminowa;
zabawa
orientacyjnoporządkowa
Jabłonie i

ćwiczenia
zgodnie
z instrukcją,
 określa
wyposażenie
sklepu; wie, na
czym polega
praca
ekspedientki
 rozpoznaje i
nazywa literę o:
małą i wielką,
drukowaną,

IV 20

1, 3, 5, 6, 7

IV 4

1, 5

I5

1, 5

I6

1

 czynnie
uczestniczy w
zabawach,




Temat dnia

pszczoły; zabawy z
zastosowaniem
 podejmuje
urządzeń
swobodne
znajdujących się
zabawy,
w ogrodzie
przedszkolnym.
 rysuje i koloruje
Zabawy swobodne
owoce,
w wybranych
kącikach.
Oglądanie
rysunków zdjęć.
Kolorowanie
rysunków.
Rysowanie
podanych owoców
w odpowiednich
miejscach tabeli.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Drzewa owocowe
Dziecko:
 Ćwiczenia
 kreśli w
ruchowopowietrzu
graficzne.
kształty
wskazanych
owoców,
 Oglądanie
 opowiada
historyjki
historyjkę,

IV 8, IV 9

3, 5

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2, IV 8

1, 5

IV 5, IV 9

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 39, 40;
td, nr 17,
w, karta A,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 3.














obrazkowej.
Opowiadanie jej.
Ćwiczenia
klasyfikacyjne
Pomieszane
owoce.
Ćwiczenia
poranne – zestaw
5.
Słuchanie wiersza
Danuty
Gellnerowej Pod
drzewami.
Zabawa ruchowonaśladowcza
W sadzie.
Ćwiczenia
gimnastyczne –
zestaw 2.

 segreguje owoce
według
kryterium,
 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie
z instrukcją,
 wymienia nazwy
drzew
owocowych,
 naśladuje
czynności
wykonywane w
sadzie,
 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 przestrzega
ustalonych zasad
w zabawach,

Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa
z elementem
czworakowania
Zające w ogrodzie;
zabawa Telefon;
zabawa bieżna Kto  poprawnie
szybciej dookoła?
wykonuje
zadania,
Rysowanie obiema

IV 12

3

I5

1, 5

IV 5, IV 18

1, 3, 5, 8

I5

5

I8

1, 5

I5

1, 5

IV 8, IV 12

1, 3






Temat dnia

rękami po śladach
rysunków.
Otaczanie pętlami
małych, a potem
dużych rysunków
owoców.
Porównywanie ich
liczby.
 rozpoznaje owoc
za pomocą
Zabawa
rozwijająca zmysły
dotyku,
– Jaki to owoc?
 koloruje rysunki
małych jabłek na
Klasyfikowanie
z uwagi na
czerwono, a
wielkość.
dużych – na
zielono,
 reaguje na
Zabawa ruchowa
ustalony sygnał.
rozwijająca szybką
reakcję na sygnał
Sałatka owocowa.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu,
 segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.
3. Owoce egzotyczne
Dziecko:
 Ćwiczenia
 ćwiczy w parze,
orientacji w
schemacie ciała

IV 13

5

IV 12

1, 3

I5

5

Punkty
z bszarów
podstawy
programowej

IV 14

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 41;
td, nr 18.

drugiej osoby, z
wykorzystaniem
metody Weroniki
Sherborne.
 Ćwiczenia
poranne – zestaw
5.


Zabawa
dydaktyczna
Pomagamy
jabłonce.
 Zabawa
muzycznoruchowa Zbieramy
owoce.
 Skąd mamy te
owoce? –
rozróżnianie
owoców
pochodzących
z sadu i owoców
południowych na
podstawie
naturalnych
okazów i
obrazków.
 Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
Kontakty; zabawa
ruchowa

 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie z
instrukcją,
 liczy w zakresie
sześciu,
 naśladuje
zbieranie
owoców,

I5

1, 5

IV 15

3, 5

I5

1, 5

IV 12, IV 18

1, 3, 5

I5

1, 5

IV 8

1

 stosuje słowa
owoce
egzotyczne,

 bierze udział
w zabawach,

z elementem
równowagi Marsz
z krążkiem na
głowie; zabawa
uspokajająca.
 Rysowanie owocu
egzotycznego.


Temat dnia

 rysuje dowolny
owoc
egzotyczny,
 bawi się z
innymi.

I6

1

Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 ustalanie równoliczności zbiorów,
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 i 2,
 kształtowanie poczucia rytmu.
4. Jesienią sady się rumienią
Dziecko:
 Zabawa z
 dmucha na
elementem
papierowe
ćwiczeń
jabłko,
oddechowych –
Wiatr
i owoce.
 opisuje owoce,
 Zabawa Owocowe
koło fortuny.
 wykonuje
ćwiczenia
 Ćwiczenia
poranne – zestaw
zgodnie z

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1

IV 2

1, 5

I5

1, 5

IV 15

1, 3, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 42,
w, karta 3
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 5.

5.










Badanie
równoliczności
zbiorów. Zabawa
matematyczna
Liczymy owoce.
Zabawa ruchowa
z elementem
toczenia Turlamy
jabłko.
Nauka piosenki
Polka prawdziwa.

Zabawy na
świeżym
powietrzu:
ćwiczenia
separacji ruchów;
zabawa bieżna
Pospiesz się;
zabawa ruchowa
Spaghetti.
Rysowanie drzew
po śladach.
Rysowanie jabłek
na drzewie po
lewej stronie
kartki,
a gruszek – na

instrukcją,
 określa, czy
w zbiorach jest
tyle samo
elementów;
rozpoznaje i
wskazuje liczby
1 i 2,
 turla piłkę,

 wystukuje i układa z klocków
zaproponowany
rytm,
 czynnie
uczestniczy w
zabawach,

 określa, gdzie
znajduje się
zabawka,

I5

1, 5

IV 7

1, 3, 5, 8

I5

1, 5

IV 8, IV 14

3, 5





Temat dnia

drzewie po prawej
stronie kartki.
Rysowanie
laseczek po
śladach, kredkami
w odpowiednich
kolorach.
Wykonanie pracy
plastycznej
Jesienne skarby –
jabłko i gruszka.
Ilustracja ruchowa
piosenki Polka
prawdziwa.
Aktywność
i działalność
dziecka

 wykonuje prace
plastyczną,

IV 8

1, 8

IV 7

1, 8

 ilustruje ruchem
słowa piosenki.

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę,
 wyrażanie własnych obserwacji w pracy plastycznej.
5. Gromadzimy zapasy na
Dziecko:
zimowe czasy
I6
 Zabawy swobodne  podejmuje
w wybranych
swobodne
kącikach.
zabawy,
I5
 Ćwiczenia
logorytmiczne:
 porusza się
poruszanie się
zgodnie ze
zgodnie z tekstem
słowami
rymowanki.
rymowanki,
 Ćwiczenia
I5

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1

1, 5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 43,
td, nr 19.

poranne – zestaw
5.







Słuchanie wiersza
Marii Kownackiej
W spiżarni.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Owoce i warzywa.
Moje owoce –
wydzieranka z
kolorowego
papieru.

Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa Slalom
pomiędzy
jabłoniami;
zabawa Chodzimy
po ogrodzie;
spacer –
przyglądanie się
zmieniającym
barwy liściom na
drzewach i
krzewach.
 Rysowanie drogi
dzieci do sadu.
 Zabawa

 wykonuje
ćwiczenia
według
instrukcji,
 wypowiada się
na temat różnych
zapasów,
 bierze udział
zabawie,
 wykonuje pracę
plastyczną
techniką
wydzieranki,
 obserwuje
zmiany w
przyrodzie,

 rysuje drogę
dzieci do sadu,
 nazywa
utworzone
kolekcje.

IV 5

1, 8

I5

1, 5

IV 8

5

I 5, IV 18

3, 5

IV 8

5

IV 2

1, 3

dydaktyczna
Tworzymy kolekcje
– ćwiczenia w
stosowaniu nazw
nadrzędnych.
Październik, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jesień na działce
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska
technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przezywanie radości z pozytywnych
efektów swoich działań.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
 współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka




swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie.
 rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie
itp. , oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania).
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-43, 45, 50, 52, 54, 59−61, 65, 67, 68, 71, 73, 74).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 wielozmysłowe poznawanie warzyw,
 zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną.
1. Warzywa z naszych
Dzieci:
Kp, cz. 1, nr 44, 45,
działek i ogrodów
1
46, 47;
 Zabawy swobodne  bawi się z innymi, I 6
td, nr 20,
w wybranych
Odkrywam siebie.
kącikach.
IV
8,
IV
18
1,
5
Przygotowanie do
 Rysowanie po
 poprawnie
czytania, pisania,
śladach rysunków
wykonuje
liczenia, s. 2.
warzyw.
zadania,
Kolorowanie ich i
nazywanie.
 Ćwiczenia poranne

– zestaw 6.


I5
 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie
IV 2, IV 18
z instrukcją
 wykorzystuje
warzywa do wielu
I5
ćwiczeń,
 reaguje na
przerwę w grze,

Ćwiczenia pod
hasłem:
Poznajemy
warzywa.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Zbieramy
warzywa.
 Zabawy i
 rozpoznaje i
ćwiczenia z literą
nazywa literę a:
a.
małą i wielką,
Ozdabianie liter:
drukowaną,
a, A. Odszukanie
wśród podanych
wyrazów wyrazu
aparat.
Podkreślanie go.
Liczenie
podkreślonych
 przestrzega
wyrazów.
ustalonych zasad,
 Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa Stop;
ćwiczenia
w uchwyceniu
rytmu w serii
ruchów i
kontynuowaniu go;

1, 5

1, 3, 5

1, 5

IV 4

1, 5

I5

1, 5

I5

1, 5

zabawa ruchowa z
elementem
podskoku Skoki
pajaca.
 Ilustracja ruchowa
rymowanki Jechał
wóz..
 Czytanie tekstu
wyrazowoobrazkowego.
 Układanie zagadek
o warzywach.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Zbieramy
warzywa.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

 ilustruje ruchem
tekst,

IV 4

1

IV 5

1, 3

I5

1, 5

 czyta tekst,
 układa zagadkę,
 reaguje na
przerwę w grze.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Co można zrobić z warzyw
Dziecko:
 Ćwiczenie pamięci  układa kartoniki
wzrokowej.
z obrazkami
warzyw z
pamięci,
 Omawianie
obrazka.
 poprawnie
Określanie, co jest
wykonuje

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 9, IV 11

5

IV 2, IV 9

1, 3, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 48, 49;
td, nr 21, 23.










na poszczególnych
zadania,
półkach.
Uzupełnianie
zapasów
odpowiednimi
obrazkami
z wkładki tak, aby
na każdej półce
było ich po sześć.
Dzielenie nazw
warzyw na sylaby.
Ćwiczenia poranne  wykonuje
– zestaw 6.
ćwiczenia
zgodnie
z instrukcją,
Historyjka
obrazkowa Sen
 odpowiada na
Oli.
pytania
dotyczące
utworu,
Zabawa
orientacyjno reaguje na
porządkowa
ustalone sygnały,
Dojrzałe pomidory
i niedojrzałe
pomidory.
Ćwiczenia
 aktywnie
gimnastyczne –
uczestniczy w
zestaw 3.
ćwiczeniach
gimnastycznych,
Zabawy na
 wykorzystuje
świeżym
piłkę w
powietrzu: zabawy
zabawach,
z piłkami.
 wykonuje z

I5

1, 5

IV 5

1, 3, 5, 8

I5

1, 5

I8

1, 5

I5

1, 5

I3

1, 3, 5

I 7, IV 5

1, 3, 5






Temat dnia

innymi sałatkę,
Wykonanie sałatki
jarzynowej.
 nazywa części
ogórka, rysuje
Nazywanie części
warzywa
rośliny.
Rysowanie
warzyw, które
spełniają podane
 reaguje na
warunki.
przerwę w grze.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Odszukaj
warzywa.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

I5

1, 5

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 kształtowanie poczucia rytmu muzycznego,
 zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem.
3. Warzywne odbijanki
Dziecko:
IV 15
 Zabawa
 dokonuje
dydaktyczna
poprawnych
Czego jest więcej?
obliczeń,
Czego jest mniej?
IV 15
 Łączenie pętli
 poprawnie
z rysunkami
wykonuje
ziemniaków od
zadania,
najmniejszej do
największej ich
liczby, a pętli z

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1, 3, 5

3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 50, 51;
w, nr 4, 5.

rysunkami sałaty –
od największej do
najmniejszej ich
liczby.
 Ćwiczenia poranne
– zestaw 6.
 wykonuje
ćwiczenia według
instrukcji,
 Zabawy przy
piosence Jesień w  reaguje ruchem
sadzie i w
na zmiany tempa
ogrodzie.
muzyki,
 Odbijamy
 wykonuje
warzywa –
odbitki,
wykonanie odbitek
wykorzystując
z matryc
przygotowane
zrobionych z
matryce,
warzyw.
 Zabawy na
 aktywnie
świeżym
uczestniczy w
powietrzu: zabawa
zabawach,
orientacyjnoporządkowa Zrób
to; zabawa
z wykorzystaniem
rymowanki;
zabawa Dzielimy
na sylaby.
 rozpoznaje
warzywa za
 Rozpoznawanie
wybranych
pomocą dotyku i
warzyw za
węchu,
pomocą dotyku i
po zapachu.

I5

1, 5

IV 7

1, 3, 5, 8

IV 8

3, 5, 8

I5

1, 5

IV 13, IV 18

5

I 7, IV 2, IV 9

1, 3






Temat dnia

Naklejanie sześciu
warzyw wewnątrz
koszyka i dwóch –
na zewnątrz,
nazywanie ich.
Oglądanie zdjęć
mniej znanych
warzyw, słuchanie
ich nazw.
Dzielenie tych
nazw na sylaby.
Zabawa Nazwa
warzywa.
Wykonywanie
pracy plastycznej
Jesień w ogrodzie.
Aktywność
i działalność
dziecka

 poprawnie
wykonuje
zadania,

I5

1, 5

I 7, IV 8

1, 8

 reaguje na
sygnał,
 wykonuje pracę
plastyczną.
Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,
 rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
4. Liczymy warzywa
Dziecko:
 Ćwiczenia palców.  wykonuje ruchy
palcami,
 Ćwiczenie
 poprawnie
spostrzegawczości.
wykonuje
Nazywanie
zadania,
warzyw

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 1, IV 13

5

IV 9

1, 3, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 52, 53,
54;
td, nr 22,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 8.

przedstawionych
na zdjęciach.
Dzielenie tych
nazw na sylaby.
Łączenie liniami
zdjęć warzyw,
zaczynając od
tego, którego
nazwa składa się z
największej liczby
sylab, do tego,
które ma ich
najmniej.
 wykonuje
ćwiczenia
 Ćwiczenia poranne
– zestaw 6.
zgodnie
z instrukcją,
 Liczenie
 liczy w zakresie
niewidocznych
sześciu;
obiektów i
rozpoznaje i
ustalanie ich
wskazuje liczbę
liczby. Zabawa
3,
matematyczna
W warzywniaku.
 Zabawa
 reaguje na
orientacyjnoustalony sygnał,
porządkowa
Trójki.
 układa proste
dialogi i
 Układanie
krótkich dialogów
opowiadania,
i opowiadań o
warzywach.
 obserwuje
zmiany w
 Zabawy na

I5

1, 5

IV 15

3

I5

1, 5

IV 5

1, 8

I 5, IV 18

3, 5

świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Do
przodu, do tyłu;
zabawa ruchowa
z elementem
podskoku Jak
skacze piłeczka?;
spacer –
przyglądanie się
zmianom
zachodzącym w
przyrodzie.
 Rysowanie
swojego
ulubionego
warzywa,
opowiadanie o
nim.
 Zabawa ruchowa
Pociąg warzyw.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

przyrodzie,

 rysuje swoje
ulubione
warzywo,

IV 5, IV 8

1, 5

I5

5

 uczestniczy
w zabawie.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zachęcanie do zabawy w teatr,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
5. Lepimy warzywa
Dziecko:
 Wspólne
 wykonuje

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

IV 1, IV 18

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

5, 8

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 55,
td, nr 24.







wykonywanie
kukiełek z
warzyw,
potrzebnych do
inscenizacji
wiersza Jadwigi
Koczanowskiej W
jesiennym
ogrodzie.
Zabawa ruchowa
Układamy
warzywa.
Ćwiczenia
językowe Kolory.
Zgadnij, gdzie się
pomyliłam.
Ćwiczenia
poranne – zestaw
6.

kukiełki,

 reaguje na
przerwę w grze,

I5

1, 5

 układa zdania,

IV 2

1, 5

IV 2

1, 5

I5

1, 5

IV 1, IV 5

1, 5, 8

 wskazuje
nieprawidłowości
w wypowiedziach
N.,
 wykonuje
ćwiczenia według
instrukcji,
 inscenizuje dany
utwór,



Inscenizacja
wiersza Jadwigi
Koczanowskiej W
jesiennym
ogrodzie, z
wykorzystaniem
kukiełek
wykonanych w
części I dnia.
 Ćwiczenia

 aktywnie
I8
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 przestrzega zasad I 4, I 5

1, 5

1, 5

gimnastyczne –
zestaw 6.






w zabawach,

Zabawy na
świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Ustaw
się; zabawy z
 poprawnie
zastosowaniem
wykonuje
urządzeń
ćwiczenia,
znajdujących się w  rysuje warzywa
ogrodzie.
w odpowiednim
miejscu.
Zabawy i
ćwiczenia z
głoskami
s i sz.
Rysowanie po
prawej stronie
karty warzyw,
które są czerwone,
a po lewej stronie
– warzyw, które są
zielone. Otaczanie
pętlami po trzy
zdjęcia pietruszek.
Liczenie
otrzymanych pętli.

IV 2

1

I 7, IV 12, IV
14

1, 5

Październik, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): O sobie samym
Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 rysowanie siebie.
Językowa aktywność dziecka
 nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała),
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami toczenia, z elementami
rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 określanie sytuacji wywołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach,
 radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchanie wybranych utworów literackich,
 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 określanie swoich cech fizycznych: wzrostu (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje
wynikające z danego wyboru,
 szukanie kompromisu w spornych sprawach,
 przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Artystyczna aktywność dziecka
 odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.
Poznawcza aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia,
umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 nazywanie figur geometrycznych.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 50, 52-54, 59−61, 65, 67, 71-72, 74).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
 zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną.
1. Jaka to emocja?
Dziecko:
Kp, cz. 1, nr 56, 57,
IV 2, IV 8, IV 12
1, 3, 5
td, nr 25,
 Omawianie
 opisuje wygląd
w, nr 6,
wyglądu dzieci
innych osób,
Odkrywam siebie.
przedstawionych
rysuje siebie,
Przygotowanie do
na zdjęciach.
czytania, pisania,
Rysowanie siebie.
liczenia, s. 4.
Kolorowanie
pustych pól na
kolor włosów
dziecka
I5
5
i jego oczu.
 bierze udział
w zabawie,
 Zabawa ruchowa
Zamieniamy się
1, 5
miejscami.
 wykonuje
I5
ćwiczenia zgodnie
 Ćwiczenia
poranne – zestaw
z instrukcją,

7.









 rozpoznaje i
nazywa emocje –
swoje i innych,
 reaguje na smutną
i wesołą muzykę,

Zabawa
dydaktyczna
Nasze emocje.
Zabawa
muzyczno rozpoznaje i
ruchowa Smutek i
nazywa literę m:
radość.
małą i wielką,
drukowaną,
Zabawy i
ćwiczenia z literą
m.
Ozdabianie liter:
m, M.
Odszukanie
wśród podanych
wyrazów wyrazu  aktywnie
mama.
uczestniczy w
Podkreślanie go.
zabawach,
Liczenie
podkreślonych
wyrazów.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa Poczuj
 rozpoznaje kolegę
swoje serce;
po opisie,
zabawa ruchowa  poprawnie
z elementem
wykonuje zadania,
równowagi Piłka
i krążek.
Zabawa

1, 5
II 1, II 2
1, 5
IV 7
1, 5
IV 4

1, 5
I 5, II 1

1, 5
III 5
IV 12, IV 15

3, 5







Temat dnia

Rozpoznaj kolegę.
Określanie, czym
różnią się rysunki
klocków.
Liczenie klocków
o określonych
 podaje słowo
kształtach.
kojarzące się mi ze
Rysowanie takiej
słowem
liczby kropek, ile
usłyszanym,
jest klocków
danego rodzaju.
 reaguje na smutną
i wesołą muzykę
Zabawa
rozwijająca
logiczne myślenie
i wzbogacająca
słownictwo
Turniej słów.
Zabawa
muzycznoruchowa Smutek i
radość.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

1, 5
IV 2

1, 5
IV 7

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
 poznanie cech kwadratu.
2. Nasze dobre uczynki
Dziecko:
 Kończenie
 rysuje zabawki,
IV 8
rysowania

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 58, 59,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do






zabawek.
Rysowanie
zabawki dla
swojego
ulubionego
kolegi lub swojej
ulubionej
koleżanki.
Zabawa Dokończ
zadanie.
Ćwiczenia
poranne – zestaw
7.
Słuchanie
piosenki Podaj
rękę koleżance.

czytania, pisania,
liczenia, s. 21.

 kończy rozpoczęte
zdanie,
 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 bierze udział
w zabawach
muzyczno-ruchowych,
 reaguje na sygnał,

IV 2

1

I5

1, 5

IV 7

1, 5, 8

I5

1, 5

IV 12

1, 3, 5

I5

1, 5



Zabawa ruchowa
rozwijająca
 rozpoznaje i
szybką reakcję na
nazywa kwadrat,
sygnał
Zapamiętaj.
 Zapoznanie
 przestrzega zasad
z figurą
w zabawach,
geometryczną –
kwadratem.
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa
orientacyjno-







porządkowa
Taniec liści;
zbieranie
opadłych,
kolorowych liści;
zabawy z
zastosowaniem
urządzeń
znajdujących się
w ogrodzie.
Wyjaśnianie
pojęcia dobry
uczynek.
Wspólne
wykonywanie
Drzewka dobroci.
Zabawa ruchowa
rozwijająca
pamięć
Zapamiętaj
kształt.
Określanie, co
przedstawiają
zdjęcia.
Rysowanie w
pustych polach
pod zdjęciami
swoich
ulubionych:
warzywa,
zwierzęcia,
owocu, zabawki,

 wypowiada się na
dany temat,

III 6, IV 2

1, 5

 wykonuje z innymi IV 1
drzewko,

1, 5, 8

 odtwarza z pamięci I 5
dany kształt,

1, 3

 poprawnie
wykonuje zadania.

1, 5

III 1, IV 8, IV 9

oraz tego, co
dzieci lubią robić
same, z kolegami
lub koleżankami.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
3. Zachowania – pozytywne
Dziecko:
i negatywne
III 6
 Oglądanie
 opisuje
obrazków.
zachowanie dzieci
Skreślanie tych,
obrazkach,
na których są
przedstawione
nieprawidłowe
zachowania
dzieci.
 podejmuje zabawy I 6
zgodnie z
 Zabawy
swobodne w
zainteresowaniami,
wybranych
 wykonuje
I5
kącikach.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Ćwiczenia
poranne – zestaw  przyporządkowuje II 1, IV 8
7.
bohaterom
odpowiednie
 Malowanie
barwy – ciepłe lub
obrazków
zimne,
pozytywnych i
I8

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 60, 61.
1, 5

1

1, 5

5, 8

1, 5





negatywnych
bohaterów baśni.
Ćwiczenia
gimnastyczne –
zestaw 3.

Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa
wieloznaczna
Gimnastyka;
zabawy
orientacyjnoporządkowe:
Ludzie do ludzi,
Pomniki.
 Otaczanie pętlami
kół, a potem –
kwadratów.
Porównywanie
ich liczby bez
liczenia.
 Zabawa ruchowa
z elementem
równowagi
Tańcząca noga.
 Wypowiedzi
dzieci na temat:
Czy ktoś cię
kiedyś okłamał,
oszukał?

 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych.
 czynnie
uczestniczy w
zabawach,

I5

1, 5

IV 12

3

I5

5

IV 2

1, 5

IV 5

1, 5

 rozpoznaje koła
i kwadraty,

 bierze udział
w zabawie,
 wypowiada się na
dany temat,

 wskazuje zdanie
prawdziwe i
fałszywe.



Zabawa Zdania
prawdziwe i
zdania fałszywe.
Aktywność
i działalność
dziecka

Temat dnia

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych,
 rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów.
4. Proszę, przepraszam,
Dziecko:
dziękuję
 Zabawa
 reaguje na ustalony
rozwijająca
sygnał,
uwagę
i szybką reakcję –
Ruchliwy
bębenek.
 wypowiada się
o pomocy innym,
 Określanie, jak
sobie pomagają
dzieci
przedstawione na
zdjęciach.
Podawanie
przykładów
 wykonuje
pomagania
ćwiczenia zgodnie
innym.
z instrukcją,
 Ćwiczenia
 stosuje zwroty
poranne – zestaw
grzecznościowe,
7.


Rozmowa na

 reaguje na

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 62, 63.
I5

1, 5

III 6, IV 2

1, 5

I5

1, 5

III 4, IV 5

1, 5, 6

IV 7

1, 5









temat stosowania
zwrotów
grzecznościowyc
h.
Zabawa
muzycznoruchowa Miłe
słowa.
Zabawy rytmami.

przerwę w grze,
 układa rytmy
dwuelementowe
i
wieloelementowe
i je kontynuuje,
 wykorzystuje
wstążkę w
zabawach,

IV 12

3, 5

I5

1, 5

 poprawnie
wykonuje
zadania,

IV 2, IV 8

1, 5

I 5, IV 2

5

Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa
wieloznaczna
Zabawy
z wstążką.
Słuchanie
rymowanki.
Podawanie
odpowiednich
słów. Słuchanie
czytanych
wyrazów
(wkładka).
Dzielenie ich na
sylaby.
Przyklejanie
 wykonuje ruchy
kartoników z tymi
z rymowanki,




Temat dnia

wyrazami w
pustych polach.
 tworzy rybki,
Czytanie ich
ptaszki z odciska
wspólnie z N.
palca.
Rysowanie
szlaczków po
śladach, a potem
– samodzielnie.
Zabawa Najpierw
rób ty, a potem –
ja.
Przekształcanie
odcisków palców.
Aktywność
Cele
i działalność
operacyjne
dziecka

IV 8

5, 8

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości,
 tworzenie formy przestrzennej.
5. Mój przyjaciel
Dziecko:
I5
 Zabawa
 chodzi po sali
integrująca grupę
w dany sposób,
Chodzimy po sali.
IV 8
 Zabawa zdjęciami  dorysowuje
z gazet.
elementy na
zdjęciach,
I5
 Ćwiczenia
 wykonuje
poranne – zestaw
ćwiczenia zgodnie
7.
z instrukcją,
 podejmuje
IV 5
działania
 Słuchanie wiersza

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

5

5, 8

1, 5

1, 8

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Barbary
Szelągowskiej
Mój przyjaciel.


Zabawa
orientacyjnoporządko-wa
Pomniki
przyjaźni.
 Kubek dla
przyjaciela –
wykonanie kubka
z masy
papierowej i
pojemnika po
jogurcie.
 Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa liśćmi.
 Ćwiczenie
wykorzystujące
technikę
Celestyna
Freineta.
 Zabawa ruchowa
rozwijająca
szybką reakcję na
sygnał –
Tańczące koła.

zmierzające do
naprawy
wyrządzonej
krzywdy,
 reaguje na
przerwę w grze,
 wykonuje pracę
plastyczną,

I5

1, 5

IV 8

1, 5, 8

I5
 przestrzega zasad
bezpieczeństwa,

1, 5
IV 8
1, 5

 uczestniczy
w ćwiczeniach,
I5
 reaguje na sygnał,

Październik tydzień 4

1, 5

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Nasze zmysły
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 rysowanie siebie.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabawa ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka.
 dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany proporcji w budowie ciała) na podstawie zdjęć.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 określanie swoich cech fizycznych: wzrostu (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach w kontaktach grupowych,
 wypowiadania się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Artystyczna aktywność dziecka

 śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku,
 dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 50, 52, 53, 59−61, 65, 68, 71, 73, 74, 78).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
dziecka
podstawy
kompetencji
programowej
kluczowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
 zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną.
1. Części ciała
Dziecko:
IV 5, IV 13
1, 5
 Zabawa
 rozpoznaje
rozwijająca
swojego kolegę,
umiejętność
uważnego
słuchania i
rozpoznawania
kolegów za
pomocą dotyku –  mówi wierszyk,
IV 2
1, 3, 5
Kim jesteś?
 Nauka wierszyka
Małgorzaty
Barańskiej o
 odpowiada na
IV 8
1, 5
częściach ciała.
pytania na
 Określanie, co
podstawie

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 64,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 6.










robią dzieci
przedstawione na
rysunkach, jakie
narządy zmysłów
wykorzystują.
Kolorowanie
wybranego
rysunku.
Ćwiczenia
poranne – zestaw
8.
Zabawa
dydaktyczna Czy
znam swoje
ciało?
Zabawa ruchowa
Zmień ruch.
Zabawy i
ćwiczenia z literą
e.
Ozdabianie liter:
e, E. Odszukanie
wśród podanych
wyrazów wyrazu
ekran.
Podkreślanie go.
Liczenie
podkreślonych
wyrazów.
Zabawy na
świeżym

rysunków,

I5
 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
IV 14
z instrukcją,
 nazywa części
swojego ciała,
I5
 naśladuje ruchy,
IV 4
 rozpoznaje i
nazywa literę e:
małą i wielką,
drukowaną,

 bierze czynny
udział w
zabawach,

1, 5

1, 3, 5

1, 5
1, 5

I5

1, 5

IV 2

1

powietrzu:
zabawa Uliczka
przyjaźni; zabawa
Papierowa wojna;
zabawa ze
śpiewem –
Dotykamy części
ciała.
 Ćwiczenie
słuchowe Słowo
w słowie.
 Zabawa
orientacyjnoporządko-wa
Części mojego
ciała.
 Zabawa
Akustyczna
opowieść.


 wskazuje słowa
ukryte w nazwach
obrazków,
 reaguje na
przerwę w grze,
 nazywa czynności
kojarzące się
z danymi
dźwiękami,
 razem z innymi
sieje nasiona
roślin.

I5

1, 3, 5

IV 1, IV 7

1

IV 13

3, 5

Wspólne zasianie
w skrzynce
nasion
pachnących
roślin, np.:
bazylii, mięty
pieprzowej,
gorczycy,
rozmarynu itp.
Aktywność

Cele

Punkty

Numer

Karty pracy,

i działalność
dziecka

Temat dnia

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Słyszę, widzę, czuję,
Dziecko:
próbuję
 Zabawa
 odszukuje za
rozwijająca zmysł
pomocą dotyku
dotyku –
dany przedmiot,
Odszukaj to,
o co proszę.
 podaje słowa
rozpoczynające się
 Zabawa
rozwijająca
na daną głoskę,
analizę i syntezę
słuchową – Co
widzisz? Co
 wykonuje
słyszysz?
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Ćwiczenia
poranne – zestaw  nazywa
8.
poszczególne
zmysły,
 Zabawy i
ćwiczenia pod
 aktywnie
hasłem Nasze
uczestniczy w
zmysły.
ćwiczeniach
 Ćwiczenia
gimnastycznych,
gimnastyczne –
 przestrzega zasad
zestaw 4.
w zabawach,


Zabawy na
świeżym

z obszarów
podstawy
programowej

operacyjne

rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 13

5

IV 2

1, 3, 5

I5

1, 5

IV 2

1, 5, 6

I8

1, 5

I 4, I 5

1, 5

tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 65, 66;
w, nr 7.

powietrzu:
zabawa
orientacyjnoporządkowa –
Rób tak – nie rób
tak; zabawa
Ciuciubabka;
zabawa
orientacyjnoporządkowa
Sztafeta.
 Wskazanie góry,
dołu kartki, jej
prawej i lewej
strony.
Rysowanie we
wskazanych
miejscach kartki
czegoś słodkiego,
gorzkiego,
kwaśnego,
słonego.
 Zabawa ruchowa
rozwijająca
koordynację
ruchową
Malujemy pokój.
 Zabawa Sprawne
oczy.

Temat dnia

Aktywność
i działalność

IV 8, IV 14

1, 3

I5

1, 3

I5

3, 5

 rysuje we
wskazanych
miejscach kartki,

 naśladuje
malowanie ścian
obiema rękami,
 rzuca do celu.

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów

Numer
rozwijanej

Karty pracy,
tablice

dziecka

podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,
 nauka piosenki.
3. Dźwięki wokół nas
Dziecko:
 Zabawa z
 wskazuje części
wykorzystaniem
ciała z wiersza,
wiersza
Małgorzaty
Barańskiej.
 dzieli na sylaby
 Dzielenie na
nazwy obrazków,
sylaby prostych
słów – nazw
 wykonuje
obrazków.
ćwiczenia zgodnie
 Ćwiczenia
z instrukcją,
poranne – zestaw  dodaje i odejmuje
8.
w dostępnym mu
zakresię;
rozpoznaje i
 Ćwiczenia w
liczeniu. Zabawa
wskazuje liczbę 4,
matematyczna
 naśladuje
Koty.
czynności,



Zabawa ruchowonaśladowcza Jak
kotki.
Nauka piosenki
Nasze uszy słyszą
świat.

kompetencji
kluczowej

IV 5

1

IV 2

1

I5

1, 5

IV 15

1, 3, 5

I5

1, 5

 śpiewa piosenkę,

IV 7

1, 3, 8

 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

I5

1, 5

demonstracyjne,
wyprawka

Td, nr 26,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 10.



Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawy
orientacyjnoporządko-we: Czy
potrafisz?,
Wiatraki;
ćwiczenia nóg –
Sprężynka.
 Zabawy
instrumentami –
Cicho, głośno.
 Zabawa ruchowa
przy piosence
Nasze uszy słyszą
świat.
 Oglądanie par
zdjęć. Mówienie
ich nazw.
Określanie różnic
w ich nazwach.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

 dzieli instrumenty
na głośne i ciche,

IV 7

1, 3, 5

 ilustruje ruchem
piosenkę,

IV 7

1, 8

 określa różnice
w nazwach
obrazków.

IV 2

1

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
 rozwijanie sprawności fizycznej..
4. Codzienne hałasy
Dziecko:
 Zabawa
 odnajduje

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

IV 13

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 67, 70;
td, nr 27.













rozwijająca zmysł
przedmiot bez
dotyku –
kontroli wzroku,
Odszukaj ukryty
przedmiot.
 poprawnie
wykonuje
Ćwiczenia
dźwiękonaśladow
ćwiczenia,
cze
i usprawniające
narządy
artykulacyjne –
Hałasy
dochodzące z
 tworzy liczbę
naszej kuchni.
mnogą i
zdrobnienia od
Tworzenie liczby
mnogiej i
podanych słów,
zdrobnień od
 wykonuje
podanych słów.
ćwiczenia zgodnie
Ćwiczenia
z instrukcją,
poranne – zestaw  nie hałasuje,
8.
Historyjka
obrazkowa Nie
przeszkadzaj, nie
hałasuj!
Zabawa
orientacyjnoporządko-wa
Cicho – głośno.
Ćwiczenia
gimnastyczne –
zestaw 4.

 reaguje na hasło,

 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 obserwuje
przyrodę,

IV 2

1, 5

IV 2

1

I5

1, 5

IV 5

1, 5

I5

1, 5

I8

1, 5

I5

1, 5



Zabawy na
świeżym
powietrzu: spacer
w pobliżu
przedszkola –
zabawy liśćmi;
zabawy z
zastosowaniem
sprzętu
znajdującego się
w ogrodzie
przedszkolnym.
 Otaczanie pętlami
zdjęć
przedstawiającyc
h miękkie
przedmioty oraz
zdjęć
przedstawiającyc
h twarde
przedmioty i
rośliny.
Porównywanie
ich liczby.
Rysowanie po
śladach rysunków
dłoni, bez
odrywania kredki
od kartki.
 Malowanie
w zespołach pod

IV 8, IV 12, IV 15

3, 5

IV 7, IV 8

1, 5, 8

 poprawnie
wykonuje
zadania,

 obrazuje
usłyszaną
muzykę,

hasłem: Sami
malujemy nastrój
muzyki.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku,
 poznawanie różnych rodzajów okularów.
5. Po drugiej stronie lustra
Dziecko:
 Interpretowanie
 próbuje wyjaśnić,
powiedzeń na
co oznacza
temat oczu
powiedzenie,
zwierząt w
odniesieniu do
ludzi.
 współpracuje
z kolegą,
 Zabawa Pokonaj
tor przeszkód.
 wskazuje części
ciała, rysuje
 Powtarzanie
tekstu i
szlaczki,
pokazywanie
odpowiedniej
części ciała
(narządu
zmysłów).
Rysowanie
szlaczków po
 wykonuje
śladach, a potem –
ćwiczenia zgodnie
samodzielnie.
z instrukcją,
 Ćwiczenia
 rozpoznaje swoje

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1

I5

1

IV 2, IV 8

5

I5

1, 5

IV 5

1, 3, 5, 8

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 68, 69,
71.

poranne – zestaw
8.








Zabawy z
wykorzystaniem
lustra – W
krzywym
zwierciadle.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Umiem patrzeć.
Zabawy z
wykorzystaniem
wiersza Juliana
Tuwima Okulary.
Zabawy na
świeżym
powietrzu:
zabawa
orientacyjnoporządkowa
Rzucam żołędzie;
ćwiczenie
równowagi –
Przejdź przez
okienko; zabawy z
zastosowaniem
urządzeń
znajdujących się
w ogrodzie
przedszkolnym.

odbicie w lustrze,
 reaguje na
przerwę w grze,

I5

1, 5

 rozumie, że
noszenie
okularów
korekcyjnych jest
koniecznością,
 przestrzega
ustalonych zasad
w zabawach,

IV 5

1, 5, 8

I5

1, 5

IV 5, IV 12

1, 3

 wskazuje różnice
oraz układa
podany wzór,





Określanie różnic
między okularami
przedstawionymi
na zdjęciach.
Wskazywanie,
kiedy nosimy
okulary
przeciwsłoneczne,
a kiedy –
korekcyjne.
Układanie
podanego wzoru z
klocków w
kształcie figur
geometrycznych.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa Ułóż
to, co
narysowałam.

I5

1, 5

 rysuje w
powietrzu
kształty.

Listopad, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jesienne nastroje
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 dbanie o porządek na półkach indywidualnych.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka



obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia
i pływania ciał, rozszczepiani światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych.
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,
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 wyodrębnianie w słowach
 sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się
daną sylabą,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 aktywne słuchanie rozmówcy.
Artystyczna aktywność dziecka
 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 mieszanie barw, nazywanie powstałych.
Poznawcza aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia,

umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania, przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji
uwagi,
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 nazywanie figur geometrycznych,
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły,
obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
 wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
 kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 54, 60-62, 65, 67, 71, 72-74, 75, 79).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 utrwalanie nazw pór roku,
 zapoznanie z literą i: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
1. Odgłosy padającego
Dziecko:
Kp, cz. 1, nr 72;
deszczu
IV
5
1,
3,
5,
8
td nr 28, 29, 30;
 Zabawy z
 bierze udział
Odkrywam siebie.
wykorzystaniem
w zabawach,
Przygotowanie do
wiersza Marcina
czytania, pisania,
Przewoźniaka
I
5
1,
5
liczenia, s. 7.
Kropelki.
 naśladuje ruchem
dłoni padający
 Zabawa Pada
deszcz.
deszcz,
1
 skacze podczas
I5
zabawy,
 Zabawa ruchowa
z elementem

podskoku Berek
 wykonuje
kroplek.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 9.
 wymienia nazwy
pór roku,
 Zabawa dydaktyczna
Poznajemy pory
 rozpoznaje i
roku.
nazywa literę i:
małą i wielką,
 Zabawy i ćwiczenia
z literą i. Ozdabianie
drukowaną,
liter i, I. Odszukanie
wyrazu igła.
 czynnie
Liczenie wyrazów.
uczestniczy w
zabawach,
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjnoporządkowa Idź!
Stój!; zabawa
ruchowa
usprawniająca duże
grupy mięśniowe
Wirujące liście;
zabawa ruchowa z
elementem
równowagi
 podaje rozwiązanie
Utrzymujemy
zagadki,
równowagę.
 wyciąga wnioski,
 Rozmowa na temat:
Jaka jest woda?
 Zabawa badawcza
 wykonuje
Poznajemy
wskazane
właściwości wody
czynności i

I5

1, 5

IV 16

1, 3

IV 4
1, 5, 8

I5

1, 5

IV 5

1

IV 13

1, 3, 5

IV 2

1, 3, 5




Temat dnia

Zabawa Jakie
dźwięki wydaje
woda?
Rozdmuchiwanie
kropli zabarwionej
wody.
Aktywność
i działalność
dziecka

naśladuje odgłosy,
 rozdmuchuje
krople za pomocą
słomki.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Jesienna pogoda
Dziecko:
 Kolorowanie
 koloruje rysunki,
rysunków kropli
deszczu, wycinanie
ich.
 formułuje
 Ekspresja słowna –
wypowiedzi,
Co by było, gdyby
ciągle padał deszcz?  wykonuje łódkę
z papieru,
 Zapoznanie ze
sposobem
wykonania
papierowej
składanki – łódki –
 wykonuje
techniką origami.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 9.
 śpiewa piosenkę,


Nauka piosenki
Kapie z nieba.

 aktywnie
uczestniczy w

IV 8

8

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 8

5

IV 2

1

IV 8

3, 5

I5

1, 5

IV 7

1, 8

I8

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 73, 74, 75;
w, karta B.











Ćwiczenia
gimnastyczne –
zestaw nr 4.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa połączona
z ćwiczeniami
oddechowymi
Wirujące kropelki;
zabawy ruchowe:
Polecenia, Kontakt
oczu.
Zabawa badawcza
Co pływa? Co tonie?
Nazywanie
przedmiotów
przedstawionych na
zdjęciach, określanie
które z nich pływają,
które toną.
Zaznaczenie
spotrzeżeń w tabelce
znakami:
+, –.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Polecenia.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa Pada
deszcz.

ćwiczeniach
gimnastycznych,
 bierze udział
w zabawach,

I5

1, 5

IV 13

1, 3, 5

IV 9, IV 15

1, 3, 5

I5

1, 5

I5

1, 5

IV 12

3

 formułuje wnioski,
 nazywa
przedmioty
przedstawione na
zdjęciach, określa,
które z nich
pływają, a które
toną,

 reaguje na przerwę
w grze na
bębenku,
 porusza się w
rytmie
wystukiwanym na
tamburynie,
 kończy rysunki
według rymu.



Temat dnia

Kończenie rysunków
parasoli, figur i
okienek według
podanego rytmu.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie,
 rozwijanie sprawności manualnej.
3. Wędrówki kropel
Dziecko:
wody
 Zabawa Słońce,
 wydaje ustalone
wiatr i deszcz.
dźwięki,
 Wyjaśnianie
 wypowiada się na
zjawiska
dany temat,
powstawania mgły.
 Zabawa rozwijająca  wskazuje, kto jest
spostrzegawczość
schowany za folią,
i umiejętność
rozpoznawania
kolegów
z grupy Kogo ukryła
jesienna mgła?
 wykonuje
ćwiczenia według
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 9.
instrukcji,
 wyjaśnia (ogólnie),
na czym polega
 Słuchanie
opowiadania
zjawisko krążenia
Stanisława
wody w

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

I5

1, 3

IV 5

1, 3

IV 1

5

I5

1, 5

IV 5

1, 3, 8

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 76;
td, nr 31;
w, karta nr 8.

Karaszewskiego
Wędrówka kropelki
wody.
 Zabawa ruchowa
połączona z
ćwiczeniami
oddechowymi –
Wirujące kropelki.
 Wykonywanie pracy
plastycznej Widok
z okna na deszczowy
świat.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
Jestem – chodzę;
zabawa
orientacyjnoporządkowa Moja
mama i ja.
 Określanie, czy
dzieci przedstawione
na zdjęciach są
ubrane odpowiednio
do pogody w
listopadzie. Czytanie
tekstu z N.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa Pod
parasolem.

przyrodzie,
 reaguje na przerwę
w grze,

Aktywność

Cele

 przykleja wycięte
elementy na
namalowanym
obrazku.

I5

1

IV 5, IV 8,
IV 18

1, 8

I5

1, 5

IV 5, IV 9

1, 3

I5

1, 5

 bierze udział
w zabawach,

 poprawnie
wykonuje zadania,

 reaguje na dźwięk
trójkąta.

Punkty

Numer

Karty pracy,

Temat dnia

i działalność
dziecka

operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia; zapoznanie z trójkątem,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
4. Jesienne zagadki
Dziecko:
 Zabawa Tworzymy
 tworzy muzykę
jesienną muzykę.
przy pomocy
przedmiotów,
 Rysowanie parasoli
 rysuje parasole
i kurtek
i kurtki
przeciwdeszczowyc
przeciwdeszczowe,
h w odpowiednich
miejscach tabeli.
Kolorowanie ich tak,
jak wskazują plamy.
 Zabawa Poruszam
 porusza się według
się jak...
słów rymowanki,
 Ćwiczenia poranne –  wykonuje
zestaw 9.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Zabawa dydaktyczna  liczy w zakresie
Który z kolei?
sześciu;
Zapoznanie z figurą
rozpoznaje i
geometryczną –
nazywa trójkąt,
trójkątem.
Kolorowanie małych
trójkątów na zielono,
a dużych – na
różowo trójkątów.
 Zabawa ruchowa
 reaguje na hasło,

z obszarów
podstawy
programowej

rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 7

5, 8

IV 8

3

I5

1, 5

I5

1, 5

IV 12

3, 5

I5

1, 5

tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 77, 78;
td, nr 28, 32, 33, 34;
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 26;

Budujemy trójkąty.
 Ćwiczenia
gimnastyczne –
zestaw
nr 4.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
Rozpoznaj, kto to;
zabawa ruchowa
Droga do domu;
zabawa z elementem
dramy Pralka.
 Rozwiązywanie
zagadek tematycznie
związanych z
jesienią.
 Dzielenie nazw zdjęć
na sylaby.
 Zabawa na
odprężenie Marzenie
pewnego piórka.
 Nazywanie
przedmiotów i
zwierząt
przedstawionych na
zdjęciach.

Temat dnia

 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych
 bierze czynny
udział w
zabawach,

I8

1, 5

I5

1, 5

IV 5, IV 18

1

IV 2

1, 5

IV 1

1, 5

IV 2, IV 8

1, 5

 podaje rozwiązania
zagadek,
 dzieli nazwy na
sylaby,
 wyobraża sobie
pewne sytuacje,
 poprawnie
wykonuje zadania.

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca,
 poznawanie nowej techniki plastycznej.
5. Co można robić
w czasie jesiennej
 Zabawy z
szarugi?
wykorzystaniem
wiersza Małgorzaty
Barańskiej.
 Zabawa ruchowa
Sprytny ogonek.
 Nazywanie
wymienionych
elementów pogody.
Próba grania
jesiennej muzyki
według podanego
kodu.
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 9.


Słuchanie wiersza
Jadwigi
Koczanowskiej
Listopad.
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa Wiatr i
drzewa.
 Drzewa w
listopadzie –
malowanie jesiennej
przyrody techniką
mokre

Dziecko:
 wykonuje ruchy,
o których mowa
w wierszu,
 wykonuje
polecenia,
 nazywa elementy
pogody,

 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 wymienia nazwę
aktualnego
miesiąca,
 aktywnie
uczestniczy w
zabawie,
 maluje jesienne
drzewa z
zastosowaniem
techniki mokre w
mokrym,
 przestrzega

Kp, cz. 1, nr 79, 80.
I 5, IV 14

5

I5

5

IV 7, IV 18

1, 3, 8

I5

1, 5

IV 5, IV 16

1, 3

I5

1, 3

IV 8

8

I5

1, 5

w mokrym.
ustalonych zasad,
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa Wędrówki
pewnego listka;
zabawa ruchowa
połączona z
ćwiczeniami
oddechowymi Wiatr
i kapelusz; zabawa
 wyciąga wnioski,
ruchowa Figury
 wyobraża sobie
i ruch.
opowiadane
sytuacje,
 Zabawy wodą.
 Zabawa relaksacyjna  poprawnie
Krople deszczu.
wykonuje zadania.




Kolorowanie
słoików według
kodu. Nazywanie
koloru otrzymanego
z wymieszania
podanych barw.
Kolorowanie
odpowiednio
rysunków słoików
znajdujących się po
prawej stronie karty.
Zabawy swobodne
w wybranych
kacikach.

IV 13
IV 1

3, 5, 8
1, 5

IV 8, IV 12

5, 8

I6

5

 bawi się z innymi
dziećmi.

Listopad, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Dbamy o zdrowie
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 nazywanie części ciała.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 nazywanie części ciała,
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie,
 dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi,
 systematyczne kontrolowanie uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa,
 przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,
 naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt
itp.,
 przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów

rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Artystyczna aktywność dziecka
 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji
uwagi,
 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41, 43-45, 46, 48, 50, 53, 61, 62, 65, 66, 71, 72, 73).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną.
1. Chory kolega
Dziecko:
Kp, cz. 2, nr 3;
IV
1
1,
5
td, nr 35;
 Zabawa rozwijająca  dopasowuje
Odkrywam siebie.
spostrzegawczość
przedmioty do
Przygotowanie do
wzrokową
śladów,
czytania, pisania,
Tropiciele śladów.
IV
8
3,
5,
8
liczenia, s. 9;
 Ćwiczenie graficzne  ozdabia rysunki
Ozdabiamy ślady.
według własnego
pomysłu,
I5
1, 5
 Ćwiczenia poranne –  wykonuje
zestaw 10.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją
 Słuchanie wiersza
IV 5
1, 5, 8
Ludwika
 wypowiada się na












Temat dnia

Wiszniewskiego
Przyjaciele zajączka.
Zabawa ruchowa
z wykorzystaniem
rymowanki
Gimnastyka.
Zabawy i ćwiczenia
z literą t. Czytanie
wyrazu z N.
Ozdobienie liter t, T.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa Spadające
liście; zabawa ze
śpiewem Ojciec
Wirgiliusz.
Usprawnianie
narządów
artykulacyjnych –
Porządki pana
Języczka.
Rozmowa na temat
pracy lekarza.
Zabawa ruchowa
z wykorzystaniem
rymowanki
Gimnastyka.
Aktywność
i działalność
dziecka

temat utworu,
 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
z tekstem,

I5

5

 rozpoznaje i
nazywa literę t:
małą
i wielką,
drukowaną,
 przestrzega
ustalonych zasad,

IV 4

1, 5

I5

1, 5

IV 2

1

IV 5

1, 6

I5

5

 uczestniczy w
ćwiczeniach,
 odpowiada na
pytania,
 bierze czynny
udział w zabawie.

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka,
 zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności.
2. Prowadzimy zdrowy
Dziecko:
tryb życia
 Naśladowanie
 naśladuje ruchy,
ruchów, o których
jest mowa w
rymowance
Ćwiczymy razem.
− podejmuje
swobodne zabawy,
 Zabawy swobodne
w kącikach
zainteresowań.
 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
 Ćwiczenia poranne –
z instrukcją,
zestaw 10.
 wyjaśnia, jak
należy
 Słuchanie
postępować, aby
opowiadania Laury
być zdrowym,
Łącz Drobnoustroje.
 reaguje na hasło,
 Zabawa bieżna
Uciekasz – gonisz.
 samodzielnie
 Przygotowywanie
przygotowuje
zdrowych kanapek.
zdrowe kanapki,

obserwuje
 Zabawy na świeżym
przyrodę,
powietrzu: zabawa
ruchowa z
elementem
równowagi –
Rysujemy koła;
zabawa ruchowa
Grabienie liści;
spacer

I5

5

I6

1, 5

I5

1, 5

IV 5

1, 3, 5, 8

I5

5

I 3, IV 13

3, 5

I 5, IV 18

3

Kp, cz. 2, nr 4;
td, nr 36.







w pobliżu
przedszkola –
prognozowanie, czy  puszcza bańki,
z chmur spadnie
deszcz.
Ćwiczenia
oddechowe
Puszczamy bańki
 bierze udział
mydlane:
w zabawie,
przedłużenie fazy
oddechu.
Zabawa
 poprawnie
orientacyjnowykonuje zadania.
porządkowa Zdrowa
czy niezdrowa?
Nazywanie
przedmiotów
przedstawionych na
zdjęciach.
Określanie ostatniej
głoski w ich
nazwach. Rysowanie
obok każdego
zdjęcia przedmiotów
(roślin, zwierząt),
których nazwy
rozpoczynają się
wskazaną głoską.
Rysowanie
szlaczków po
śladach, a potem –
samodzielnie.

IV 2

1

I5

5

I 7, IV 2, IV 8,
IV 9

1

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z wyglądem, budową, nazwą tamburynu i grą na nim,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
3. Czystość to zdrowie
Dziecko:
 Analiza dźwiękowa  dzieli nazwy na
słów.
sylaby,
 Zabawa ruchowa
 rzuca do celu,
z elementem
celowania Dziwny
obiadek.
 Ćwiczenia poranne –  wykonuje
zestaw 10.
ćwiczenia według
instrukcji,
 Zabawy przy
 gra na tamburynie,
piosence Czystość to
zdrowie.
 Zabawa muzyczno reaguje na melodie
ruchowa Chcemy
piosenki,
być zdrowi.
 Ćwiczenia
 aktywnie
gimnastyczne –
uczestniczy w
zestaw
ćwiczeniach
nr 5.
gimnastycznych,
 Zabawy na świeżym  przestrzega
powietrzu: zabawa
ustalonych zasad,
ruchowa Podskocz
lub klaśnij; zabawa

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 5.
IV 2

1

I5

5

I5

1, 5

IV 7

1, 5, 8

I5

5

I8

1, 5

I5

1, 5

ruchowa Skaczemy
przez kałużę.
 Rysowanie po
śladach rysunków.
Kolorowanie ich.
Nazywanie zdjęć.
Określanie pierwszej
głoski w ich
nazwach. Rysowanie
w pustej ramce tego,
co powstało z
połączenia
pierwszych głosek z
nazw zdjęć.
 Rozmowa kierowana
na temat: W jaki
sposób należy
postępować, aby
unikać chorób.
 Czytanie całościowe
wyrazów: woda,
mydło, krem.
 Zabawa muzycznoruchowa Szczoteczka
do kubeczka.
 Ilustracja ruchowa
piosenki Czystość to
zdrowie.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

IV 8, IV 2

1, 5

IV 5

1, 5

IV 4

1

I5

5

IV 7

1, 8

 poprawnie
wykonuje zadania,

 formułuje
wypowiedzi,

 czyta całościowo
wyrazy,
 reaguje na przerwę
w grze,
 wykonuje ruchy do
piosenki.

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy

Numer
rozwijanej
kompetencji

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,

programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z pracą stomatologa,
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5.
4. Mam zdrowe zęby
Dziecko:
 Rozmowa na temat  formułuje
dbania o zęby.
wypowiedzi i
Rysowanie bez
rysuje,
odrywania kredki od
kartki.
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 10.
 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Spotkanie ze
stomatologiem.
 wypowiada się na
temat pracy
stomatologa,
 Zabawa muzycznoruchowa Szczoteczka  uczestniczy w
do kubeczka.
zabawie,
 Zabawa
matematyczna W
 rozpoznaje i
sklepie
wskazuje liczbę 5,
z artykułami AGD.
Rysowanie w pętlach
tylu kasztanów, ile
wskazują liczby.
 Zabawy na świeżym  obserwuje
powietrzu: zabawa
otoczenie,
bieżna Ruch to
zdrowie; zabawa
bieżna Bieg to

kluczowej

IV 2, IV 8

1, 3, 5

I5

1, 5

IV 20

1, 3, 5, 6

I5

5

IV 15

1, 3

I5

1, 5

wyprawka

Kp, cz. 2, nr 6, 7,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania i
liczenia, s. 12.








Temat dnia

zdrowie; spacer –
oglądanie wystaw z
produktami
spożywczymi,
owocami,
warzywami.
Zabawa Wspólne
łaskotanie.
Uzupełnianie
pustych pól
obrazkami
szczoteczek w
odpowiednich
kolorach.
Zabawa muzycznoruchowa Szczoteczka
do kubeczka.
Rozmowa na temat
zbliżającego się
święta 11 listopada.
Słuchanie
opowiadania Doroty
Baścik-Kołek
Rozmowa ze
starszym bratem.

 bierze udział
w zabawie,
 poprawnie
wykonuje zadania,

I5

5

IV 9

1, 5

IV 7

5

IV 2

1, 5

IV 5

1, 5, 8

 przestrzega
ustalonych zasad,
 wypowiada się na
dany temat,
 odpowiada na
pytania.

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 poznawanie nazw posiłków i pór dnia,

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

 rozwijanie sprawności fizycznej.
5. Jestem zdrowy jak
Dziecko:
ryba
 Określanie pierwszej  określa pierwszą
głoski w nazwach
głoskę w nazwach,
rysunków.
Podawanie innych
nazw
rozpoczynających
się tymi głoskami.
 wymyślanie nazw
dla przyborów
 Ćwiczenia
słownikowe –
toaletowych,
wymyślanie
wesołych nazw dla
przyborów
 wykonuje
toaletowych.
ćwiczenia według
instrukcji,
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 10.
 wymienia nazwy
posiłków i pór
dnia,
 Zabawa dydaktyczna
Co jemy rano, w
południe, po
 wskazuje
południu
poszczególne
i wieczorem.
części ciała,
 Zabawa ruchowa
z wykorzystaniem
rymowanki Głowa,
 aktywnie
ramiona…
uczestniczy w
ćwiczeniach
 Ćwiczenia
gimnastyczne –
gimnastycznych,
zestaw nr 5.
 skacze w zabawie,
 Zabawy na świeżym
powietrzu: spacer do

Kp, cz. 2, nr 8, 9, 10.
IV 2

1

IV 6

1, 5

I5

1, 5

IV 16

1, 5

I5

5

I8

1, 5

I5

1, 5

najbliższej apteki;
zabawa ruchowa
z elementem skoku –
Skoki z piłeczką.
 Zabawa ruchowa w
parach Wspólne
skoki.
 Zabawa rozwijająca
umiejętność
przekładania
podanych
prawidłowości
na inne.
 Słuchanie nazw
zdjęć (podzielonych
na głoski). Mówienie
całych nazw.
Kolorowanie ramek
zdjęć.
 Rozpoznawanie za
pomocą dotyku
przyborów służących
do mycia.

 współpracuje
w parze,

I5

5

I 5, IV 7, IV 12

3

IV 2, IV 8

1, 5

IV 13

1

 uczestniczy w
zabawie,

 poprawnie
wykonuje zadania,

 rozpoznaje
przedmioty za
pomocą dotyku.

Listopad, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Moje domowe zwierzątko
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

 nazywanie części ciała.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 nazywanie części ciała,
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt
itp.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 szukanie kompromisu w spornych sprawach,
 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 układanie rymów do podanych słów,
 tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Artystyczna aktywność dziecka
 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 nazywanie figur geometrycznych,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,




klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, zapewnienia wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego
miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 60-62, 65, 72, 73, 74, 78).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 zapoznanie z literą d: małą i wielką, drukowaną.
1. Pies – przyjaciel
Dziecko:
Kp, cz. 2, nr 11, 12,
człowieka
IV 8
3, 5
Odkrywam siebie.
 Odszukiwanie we
 nakleja obrazki na
Przygotowanie do
wkładce zdjęć
odpowiednie cienie,
czytania, pisania,
zwierząt. Naklejanie
liczenia, s. 11.
ich na ich cienie.
I5
5
 Zabawa ruchowa
 reaguje na hasło,
Zwinne pieski.
 Zabawa Dokończ
 kończy zdanie,
IV 2
1
zdanie.
 Swobodne
 formułuje
IV 18, IV 5
1, 3
wypowiedzi dzieci
wypowiedzi,
na temat zwierząt
hodowanych w ich
domach.
I5
1, 5
 Ćwiczenia poranne –  wykonuje
zestaw 11.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
IV 5
1, 5, 8
 Słuchanie
 wypowiada się
opowiadania Anny
całymi zdaniami,
Onichimowskiej
I5
5
Łatka.












Zabawa ruchowa z
elementem
czworakowania –
Pieski aportują.
Zabawy i ćwiczenia
z literą d.
Ozdobienie liter d,
D. Odszukanie
wśród podanych
wyrazów wyrazu
dom. Podkreślenie
go. Policzenie
podkreślonych
wyrazów.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ze śpiewem Nie chcę
cię znać; zabawa
ruchowa Szukamy
swojej rodziny;
zabawa ruchowa
Chodzi kotek.
Spotkanie z
posiadaczem psa –
rozmowa na temat
zasad pielęgnacji i
wychowania psa.
Zabawa Tańczące
dłonie.
Nazywanie
rysunków.
Skreślanie tych,

 reaguje na sygnał,

 rozpoznaje i
nazywa literę d:
małą
i wielką,
drukowaną,

IV 4

1, 5

I5

1, 5

IV 18

1, 3, 5, 6

I5

5

IV 2

1, 5

 aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

 zadaje pytania,

 porusza się w rytm
muzyki,
 poprawnie
wykonuje zadania.

które w swoich
nazwach nie mają
głoski k. Nazywanie
zwierząt
przedstawionych na
zdjęciach.
Wybieranie
z nazw zdjęć
odpowiednich
głosek. Tworzenie z
nich słowa – imienia
kota chłopca.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy i myślenia,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Czworonożni
Dziecko:
przyjaciele i
 Zabawa Skojarzenia.  podaje swoje
skrzydlaci
skojarzenie,
przyjaciele
 Zabawa Czy umiemy  układa pytania,
zadawać pytania?
 Zabawa rozwijająca  rysuje w powietrzu,
koordynację
wzrokowo-ruchową.
 Ćwiczenia poranne –  wykonuje
zestaw 11.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Zagadki słowne
 rozwiązuje

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1

IV 2

1

I9

3, 5

I5

1, 5

IV 5

1

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 13,
w. karta nr 9.












Temat dnia

i ruchowe na temat
zwierząt.
Zabawa ruchowa
z elementem
czworakowania –
Pieski aportują.
Ćwiczenia
gimnastyczne –
zestaw nr 5.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
rytmiczna Jesienny
deszcz; zabawa
z wykorzystaniem
rymowanki; zabawa
ruchowa Akwarium.
Zabawa Całe ciało
tańczy.
Zabawa ruchowa
z elementem
czworakowania –
Pieski aportują.
Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach.
Wykonywanie pracy
Łaciaty piesek.
Aktywność
i działalność
dziecka

zagadki,
 bierze udział
w zabawie,
 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 przestrzega
ustalonych zasad,

 porusza wskazaną
częścią ciała,
 bierze udział
w zabawie,
 podejmuje
swobodne zabawy,

I5

5

I8

1, 5

I5

1, 5

IV 7

1

I5

5

I6

1, 5

IV 8

1, 3, 5, 8

 wykonuje pracę
plastyczną.
Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy

Numer
rozwijanej
kompetencji

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,

programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 rozwijanie sprawności manualnych.
3. Koty i psy
Dziecko:
 Zabawa Moja
 uczestniczy w
przestrzeń osobista.
zabawie,
 Naśladowanie
 naśladuje ruchy
ruchów kota.
kota,
 Słuchanie
 poprawnie
ciekawostek na
wykonuje zadania,
temat kotów.
Oglądanie zdjęć.
Wskazywanie różnić
w ich wyglądzie.
Wybieranie
najładniejszego kota,
nadawanie mu
 wykonuje
imienia.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 11.
 wypowiada się
zdaniami
 Słuchanie wiersza
rozwiniętymi,
Laury Łącz Przyjaźń  porusza się na
ze schroniska.
czworakach,
 Zabawa ruchowa
 wykonuje kota
Tropiący pies.
techniką origami,
 Wykonywanie kotka
z papieru techniką
 bierze udział
origami.
w zabawie,
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa

kluczowej

I5

5

IV 1

5

IV 5, IV 9

1, 3

I5

1, 5

IV 5

1, 5, 8

I5

5

I 7, IV 8

3, 5

I5

1, 5

wyprawka

Kp, cz. 2, nr 14,
td, nr 37, 38.

ruchowa Myszko,
wskocz do domku;
spacer w pobliżu
przedszkola –
obserwowanie
mijanych psów;
ćwiczenia ruchowograficzne.
 Wyrażanie swoich
emocji poprzez
zachowanie,
mimikę.
 Uzupełnianie zdań.
 Zabawa rozwijająca
zmysł słuchu – Kto
miauczał?

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

 wyraża swoje
emocje,

II 1

5, 8

 kończy zdania,
 odgaduje, kto
naśladował głos
kota.

IV 5
IV 7

1, 5
1, 5

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
4. Nie tylko o królikach
Dziecko:
 Oglądanie obrazka
 słucha informacji
przedstawiającego
o króliku,
królika. Słuchanie
informacji na temat
tego zwierzęcia.
 Ćwiczenia
 wybiera
klasyfikacyjne.
pożywienie dla

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 18

1, 3

IV 12

1, 3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 15,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 31,
Odkrywam siebie.
Litery i liczby, s. 53.



królika,
 określa czy zdanie
jest fałszywe, czy
prawdziwe,
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 11.
 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Zapoznanie z figurą
geometryczną –
 rozpoznaje i
prostokątem.
nazywa prostokąt,
Odszukanie takiej
samej figury jak ta
we wzorze.
Pokolorowanie jej.
 Zabawa ruchowa
 porusza się w rytm
Skaczące króliki.
wystukiwany na
bębenku,
 Nauka piosenki
 śpiewa piosenkę,
Popatrzcie na
jamniczka.
 Zabawy na świeżym  naśladuje
powietrzu: ćwiczenie
czynności,
z kinezjologii
edukacyjnej –
Aktywna ręka;
zabawa ruchowa z
wykorzystaniem
wiersza Jadwigi
Koczanowskiej
Gimnastyka.
 formułuje
wypowiedzi,
 Zabawa Układamy
zdania.
 uczestniczy w
zabawie,
 Zabawa ruchowa
Zabawa Prawda czy
fałsz?

IV 4

1

I5

1, 5

IV 12

1, 3, 5, 8

I5

5

IV 7

1, 5, 8

I5

5

IV 2

1, 5

I5

5





Temat dnia

z elementem
czworakowania –
Pieski aportują.
Oglądanie zdjęć
przedstawiających
w jaki sposób psy
pomagają ludziom.
Omówienie sposobu
zachowania się
dziecka podczas
ataku psa.
Słuchanie wiersza
Ryszarda Marka
Grońskiego Bardzo
zajęte psy.
Aktywność
i działalność
dziecka

II 10, IV 9

1, 5

IV 5

1, 5

 wie, w jaki sposób
psy pomagają
ludziom, wie, jak
się zachować
podczas ataku psa,

 odpowiada na
pytania do
wiersza.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 poznawanie swoich praw i obowiązków,
 poznawanie właściwości magnesu.
5. Moje prawa i
Dziecko:
obowiązki
 Dzielenie prostych
 dzieli słowa na
słów – nazw
sylaby,
obrazków – na
sylaby.
 podaje rymy,
 Układanie rymów do
nazw zwierząt.
 poprawnie
wykonuje
 Ćwiczenia
artykulacyjne.
ćwiczenia,

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1

IV 2

1

IV 2

1

I5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 16, 17,
td, nr 39, 40.












Ćwiczenia poranne –  wykonuje
zestaw 11.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
Rozmowa o prawach  wymienia swoje
i obowiązkach
prawa i obowiązki,
dziecka.
Inicjowanie
 wymienia
doświadczeń i
przedmioty
zabaw związanych z
przyciągane przez
właściwościami
magnes,
magnesu.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
 przestrzega
ruchowa z
ustalonych zasad,
elementem
równowagi – Taniec
liści na ławeczce;
zabawa ruchowa z
elementem skoku –
Zajączki skaczą po
liściach.
Ilustrowanie
 wykonuje rysunek,
wybranego prawa.
Zabawa integracyjna  masuje delikatnie
Masaż.
kolegę,
Wyszukiwanie słów  podaje ukryte
ukrytych w innych
słowa,
słowach.
Zabawa ze śpiewem  tańczy do
Dwóm tańczyć się
piosenki.
zachciało.

IV 2

1, 5

IV 13

3, 5

I5

1, 5

IV 8

1, 8

III 1, IV 1

5

IV 2

1

IV 7

5

Listopad tydzień 4
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Urządzenia elektryczne
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych).
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 aktywne słuchanie rozmówcy,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Artystyczna aktywność dziecka
 improwizowanie piosenek ruchem,
 słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu;
zwracanie uwagi na piękno języka polskiego.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,

 klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41, 43, 44, 50, 52, 60, 61, 62, 66, 68, 70, 72, 73, 78).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
dziecka
podstawy
kompetencji
programowej
kluczowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 przygotowanie do nauki czytania,
 zapoznanie z literą k: małą i wielką, drukowaną.
1. Co to za urządzenia?
Dziecko:
IV 7
5
 Zabawa ze śpiewem  uczestniczy w
Dwóm tańczyć się
zabawie,
zachciało.
1, 3, 5
 Zabawy z
 ogląda zabawki
I6
wykorzystaniem
zasilane w różny
zabawek
sposób,
o różnych źródłach
1
zasilania.
 rozpoznaje dźwięki IV 7
 Zagadki słuchowe
wydawane przez
Co to jest dźwięk?
urządzenia
elektryczne
używanych w
gospodarstwie
1, 5
domowym,
I5
 Ćwiczenia poranne –  wykonuje
zestaw 12.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
IV 2
1, 3
 Ćwiczenia słuchowe  dzieli na głoski
Urządzenia
proste słowa,
5
I5
elektryczne.
 Zabawa ruchowa
 bierze udział
1, 3, 5
IV 4
Koktajl owocowy.
w zabawie,

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 18,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 13,












Temat dnia

Zabawy i ćwiczenia
z literą k.
Ozdabianie liter k,
K. Czytanie wyrazu
z N. Odszukanie na
ostatniej karcie
takiego samego
wyrazu.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
na uspokojenie –
Zepsuty kabel;
zabawa ruchowonaśladowcza
Spaceruj tak jak ja.
Wyjaśnianie, w jaki
sposób rozmawiamy
przez telefon.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Połączenie.
Zabawa
Rozmawiamy przez
telefon.

 rozpoznaje i
nazywa literę k:
małą i wielką,
drukowaną,

 przestrzega
ustalonych zasad,

 odpowiada na
pytania,
 reaguje na sygnał,

I5

1, 5

IV 5

1

I5

5

IV 5

1, 3, 5, 6, 8

 prowadzi rozmowę
telefoniczną w
I7
parze,
 łączy kropki
według wzoru.

3

Łączenie kulek
według podanego
wzoru.
Aktywność
i działalność

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów

Numer
rozwijanej

Karty pracy,
tablice

dziecka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 porównywanie liczebności zbiorów,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Dawniej i obecnie
Dziecko:
 Układanie zagadek  układa zagadki,
o urządzeniach
elektrycznych.
 Zabawa dydaktyczna  nazywa urządzenia,
Dokąd prowadzą
drogi?
 Ćwiczenia poranne –  wykonuje
zestaw 12.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Zabawa dydaktyczna  rozpoznaje i
Kolorowe figury.
nazywa figury
geometryczne;
stosuje określenia
mniej – więcej, tyle
samo,
 Ćwiczenia
gimnastyczne –
 aktywnie
zestaw nr 6.
uczestniczy w
ćwiczeniach
 Zabawy na świeżym
gimnastycznych,
powietrzu: zabawa
ruchowa rozwijająca  bierze udział
szybką reakcję na
w zabawach,
sygnał Naśladujemy
pracę urządzeń
elektrycznych;
zabawa

podstawy
programowej

kompetencji
kluczowej

IV 5

1, 5

IV 9

1, 3, 5

I5

1, 5

IV 12

3, 5

I8

1, 5

I5

1, 5

demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 19;
w, karty z figurami do
wypchnięcia













Temat dnia

orientacyjno-porządkowa Wymijanie.
Oglądanie różnych
żarówek, opisywanie
ich wyglądu,
rysowanie ich
kształtów w
powietrzu.
Słuchanie wiersza
Włodzimierza
Scisłowskiego
Żarówka.
Zabawa Dawniej
i dziś.
Oglądanie zdjęć
przedstawiających
różne źródła światła.
Określanie ich
kolejności.
Zabawa Nazywamy
inaczej.
Zabawa ruchowa
z elementem
współzawodnictwa
Zamiatamy.
Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

IV 5, IV 8

1, 5

IV 5

1, 5

IV 5, IV 9

1, 3

IV 9

1

IV 6

1, 5

I5

5

I6

1, 3

 opisuje żarówkę,

 uważnie słucha
wiersza,
 łączy przedmioty
w pary,
 poprawnie
wykonuje zadania,

 tworzy nowe
nazwy,
 współzawodniczy
w zabawie,
 podejmuje
swobodne zabawy.
Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy

Numer
rozwijanej
kompetencji

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zwracanie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym,
 rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów.
3. Do czego jest
Dziecko:
potrzebny prąd?
 Zabawa Impuls
 uczestniczy w
elektryczny.
zabawie,
 Zabawa dydaktyczna  składa obrazek
Co ułatwia pracę
w całość i dzieli
w gospodarstwie
nazwy na sylaby,
domowym?
 Kończenie
 poprawnie
rysowania
wykonuje zadania,
szlaczków.
Kolorowanie dachu.
Rysowanie w
pustych polach
urządzeń
elektrycznych, które
dzieci mają w
 wykonuje
domach.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 12.
 wyjaśnia, do czego
jest potrzebny
 Słuchanie wiersza
prąd,
Włodzimierza
Scisłowskiego
 reaguje na przerwę
Katastrofa.
w grze,
 Zabawa
orientacyjnoporządkowa
 łączy różne
Urządzenia
materiały

kluczowej

I5

5

IV 2, IV 9

1, 3, 5

IV 8

3, 5

I5

1, 5

IV 5

1, 3, 5, 8

I5

5

IV 8

3, 5

Kp, cz. 2, nr. 20, 21,
td, nr 41.











elektryczne.
Telewizor –
wykonywanie pracy
plastycznej.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjno-porządkowa Szukanie
domku; zabawa
uspokajająca
Łańcuch; spacer –
szukanie oznak
zbliżającej się zimy.
Określanie
przynależności do
danego zbioru;
używanie przeczenia
nie.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Urządzenia
elektryczne.
Kolorowanie
rysunków w tabeli
zgodnie z
oznaczeniami.
Wyjaśnianie
oznaczeń
znajdujących się w
tabeli. Kolorowanie

plastyczne
w celu wykonania
pracy.
 obserwuje
przyrodę,

 klasyfikuje
przedmioty
według
przynależności,

I5

3

IV 12

3, 5

I5

5

I 7, IV 12

1, 3, 5

I6

1

 uczestniczy w
zabawie,
 poprawnie
wykonuje zadania,

 bawi się z innymi.

odpowiednich
rysunków.
 Zabawy swobodne
w wybranych
kącikach.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii.
4. Źródła energii
Dziecko:
 Zabawa Dialogi
 naśladuje rozmowę
urządzeń
urządzeń,
elektrycznych.
 Łączenie w pary
 poprawnie
pasujących do siebie
wykonuje zadania,
zdjęć. Łączenie
obrazków z
odpowiednimi
zdjęciami.
 wykonuje
 Ćwiczenia poranne –
ćwiczenia zgodnie
zestaw 12.
z instrukcją,
 reaguje w
odpowiedni
 Zabawy przy
piosence Polka
sposób na różnice
komputerowa.
dynamiczne w
piosence,
 Zabawa dydaktyczna  wymienia różne
Jak powstaje
źródła

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy, tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 22, 23.
IV 1

1, 8

IV 12

3, 5

I5

1, 5

IV 7

1, 8

IV 2

1, 3, 8










energia?
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa z
elementem skoku
Skoki przez kałużę;
zabawa
orientacyjno-porządkowa W deszczu;
zabawa ruchowa
kształtująca postawę
ciała Kwiaty więdną.
Zabawa Pociąg
elektryczny.
Zabawa ruchowa
połączona z
ćwiczeniami
oddechowymi –
Latające piórka.
Zabawa rozwijająca
umiejętność
dokonywania
analizy
i syntezy słuchowej
– Wiatr psotnik.
Rysowanie po
śladach rysunków
urządzeń
elektrycznych.
Powtarzanie
za N. ich nazw.
Kolorowanie

otrzymywania
energii,
 przestrzega
ustalonych zasad,

 uczestniczy w
zabawie,
 dmucha na piórko,

I5

1, 5

I5

3, 5

IV 2

1

IV 2

1, 5

IV 2, IV 8, IV 9

1, 3, 5

 zgaduje, kogo głos
słyszał,

 rysuje po śladach.

rysunków.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 poznawanie złych przewodników ciepła i dobrych przewodników ciepła,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
5. Złe przewodniki
Dziecko:
ciepła i dobre
 Zabawa rozwijająca  uczestniczy w
przewodniki ciepła
pamięć wzrokową –
zabawie,
Doręcz przedmiot
właścicielowi.
 Zabawa
 podaje rozwiązanie
Bezdźwięczne
zagadki,
zagadki.
 rysuje lampy
według wzoru,
 Kończenie
rysowania lampek
według wzoru.
Kolorowanie wzoru.  wykonuje
 Ćwiczenia poranne –
ćwiczenia zgodnie
zestaw 12.
z instrukcją,
 wymienia
przewodniki
 Odkrywanie złych
przewodników
ciepła,
ciepła i dobrych
przewodników
ciepła za pomocą
doświadczeń z ciepłą
wodą
i z zimną wodą.
 bierze udział

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 24, 25.
IV 11

5

IV 5

1, 5

IV 8

3, 5

I5

1, 5

IV 13

1, 3

I5

5



Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Naśladujemy pracę
urządzeń
elektrycznych.
 Ćwiczenia
gimnastyczne –
zestaw nr 6.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
uspokajająca
Krążący pierścionek;
ćwiczenia
grafomotoryczne z
wykorzystaniem
wiersza Teresy
Fiutowskiej
Linie; zabawa
rozwijająca
umiejętność
współdziałania z
partnerem – Pralka.
 Ozdabianie sylwety
lampy nocnej w
wykorzystaniem
papieru kolorowego,
kuleczek bibuły i
kredek.
 Naśladowanie
dźwięków
wydawanych przez

w zabawie,

 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych
 współdziała
w zabawach,

I8

1, 5

I5

1, 5

I 7, IV 8

5

IV 2

1

IV 1

1, 5

 ozdabia sylwetę
lampy,

 naśladuje dźwięki
wydawane przez
urządzenia
elektryczne,
 naśladuje pracę
urządzeń
elektrycznych,







urządzenia
elektryczne.
Rozpoznawanie
nazwy urządzenia
elektrycznego po
zaprezentowaniu
jego odgłosu.
Zabawa
orientacyjnoporządkowa
Naśladujemy pracę
urządzeń
elektrycznych.
Słuchanie zagadek.
Odszukiwanie we
wkładce zdjęć
urządzeń
elektrycznych
będących ich
rozwiązaniami.
Naklejanie ich na
teksty odpowiednich
zagadek.

I5

5

IV 5

1

 czynnie
uczestniczy w
zabawie,

 poprawnie
wykonuje zadania.

Grudzień, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Tu rosły paprocie
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 dbanie o porządek na półkach indywidualnych.
Językowa aktywność dziecka

 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka
 obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia
i pływania ciał, rozszczepiani światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych.
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,
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
Artystyczna aktywność dziecka
 odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych.
Poznawcza aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia,

umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania, przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,
 łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,
 poznawanie wybranych zwierząt prehistorycznych (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły,
obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 45, 50, 53, 54, 60, 61, 62, 66, 68, 71, 72-73, 75, 76).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie percepcji słuchowej,
 zapoznanie z literą l: małą i wielką, drukowaną.
1. Kiedy żyły dinozaury?
Dziecko:
Kp, cz. 1, nr 26, 27;
5
td nr 42;
 Kolorowanie rysunku lasu  koloruje rysunek, IV 5, IV 8
Odkrywam siebie.
jurajskiego. Opowiadanie
Przygotowanie do
o nim.
IV 2
1
czytania, pisania,
 Ekspresja słowna związana  dzieli słowa
liczenia, s. 15, 16.
ze słowem dinozaur.
dinozaur na
I
5
1,
5
sylaby,
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 13.
 wykonuje
ćwiczenia
IV 2
1, 3
zgodnie
 Ćwiczenia słuchowe
z instrukcją,
W świecie dinozaurów.
 podaje słowa
I5
5
rozpoczynające
 Zabawa ruchowosię określoną
naśladowcza Spacer
głoską,
dinozaurów.
IV 4
1, 5
 Zabawy i ćwiczenia z literą  porusza się na








l. Ozdabianie liter l, L.
Odszukanie wyrazu lalka.
Liczenie wyrazów.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjno-porządkowa
Zamieniamy się w
dinozaury; zabawa bieżna
Uciekaj przed dinozaurem;
zabawa
orientacyjno-porządkowa
Małe dinozaury, duże
dinozaury.
Tworzenie rysunku
groźnego dinozaura na
bazie owalu.
Zabawa orientacyjnoporządkowa Zamieniamy
się w dinozaury.
Lepienie dowolnych
figurek dinozaurów z gliny
lub z plasteliny.
Zabawy swobodne w
wybranych kącikach.

czworakach,
 rozpoznaje i
nazywa literę l:
małą i wielką,
drukowaną,
 czynnie
uczestniczy w
zabawach,

I5

1, 5

IV 1

5, 8

I5

1, 5

IV 8

5, 8

I6

1, 5

 tworzy rysunek,
 wyciąga wnioski,
 bierze udział
w zabawie,
 podejmuje
swobodne
zabawy.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy

Numer
rozwijanej
kompetencji

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,

programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Dlaczego dinozaury
Dziecko:
wyginęły?
 Określanie, który dinozaur  poprawnie
idzie do swojego gniazda.
wykonuje
Rysowanie jego drogi.
zadania,
 Wyjaśnianie, jak i dlaczego
powstaje węgiel.
 formułuje
wypowiedzi,
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 13.
 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie
 Słuchanie opowiadania N.
z instrukcją,
Jak żyły dinozaury.
 wypowiada się na
temat wyginięcia
 Zabawa orientacyjnodinozaurów,
porządkowa Małe
dinozaury i duże
 reaguje na sygnał,
dinozaury.
 Ćwiczenia gimnastyczne –
zestaw nr 7.
 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
 bierze udział
ruchowa Jak się bawią
w zabawach,
dinozaury; ćwiczenia
logorytmiczne.
 Poznawanie etapów
 poznaje etapy
rozwoju tyranozaurusa
rozwoju
rexa.
dinozaura,

kluczowej

IV 8

5

IV 5

1, 3

I5

1, 5

IV 5

1, 3, 5

I5

1, 5

I8

1, 5

I5

1, 5

IV 5

1, 3

IV 12

1, 3, 5

wyprawka

Kp, cz. 1, nr 28, 29;
w, karta C.








Temat dnia

Zabawa dydaktyczna
Tropiciele śladów.
Zabawa orientacyjnoporządkowa Małe
dinozaury i duże
dinozaury.
Liczenie wagoników
z węglem po lewej stronie
i po prawej stronie.
Rysowanie w pustych
polach pod nimi tylu
wagoników
z węglem, ile jest ich
razem.
Zabawy z wykorzystaniem
fragmentu tekstu
Małgorzaty Barańskiej
Dinozaury w moim domu.
Aktywność
i działalność
dziecka

 odszukuje takie
same ślady,
 reaguje na sygnał,

I5

1, 5

IV 14, IV 15

1, 3, 5

I 5, II 1, IV 2

1, 5

 poprawnie
wykonuje
zadania,

 wypowiada tekst
w różny sposób.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla,
 rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
3. Węglowa rodzina
Dziecko:
 Zabawa Krążek – lustrem.  bierze udział
w zabawie,
 Zabawy z wykorzystaniem  ilustruje ruchem
rymowanki Idzie górnik.
tekst,

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

II 7

5

IV 5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 1, nr 30;
td, nr 43.







Porównywanie wyglądu
węgla drzewnego i węgla
kamiennego. Wyjaśnianie
sposobu powstawania
węgla drzewnego, jego
zastosowania.
Rysowanie węglem
drzewnym na temat W
kopalni.
Ćwiczenia poranne –
zestaw 13.

Słuchanie opowiadania
Hanny Zdzitowieckiej
O czym szeptały iskierki.
 Zabawa orientacyjnoporządkowa Puste
wagoniki i pełne wagoniki.
 Małe figury, duże figury –
ćwiczenia klasyfikacyjne.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
rozwijająca koordynację
wzrokowo- ruchową;
zabawa bieżna
w parach; spacer w pobliżu
przedszkola –
obserwowanie pogody,
jaka jest późną jesienią.
 Zabawy z wykorzystaniem
wiersza Marii
Terlikowskiej Węglowa

 porównuje dwa
rodzaje węgla,

IV 18

1, 5

 rysuje węglem,

IV 8

1, 5, 6, 8

 wykonuje
ćwiczenia według
instrukcji,
 wymienia
produkty
powstałe z węgla,
 reaguje na hasło,

I5

1, 5

IV 5

1, 3, 5, 6, 8

I5

1, 5

 segreguje figury
według wielkości
 obserwuje
pogodę,

IV 12

1, 3, 5, 8

I5

1, 5

IV 5

1, 3, 5, 8

 uczestniczy
w zabawach,






Temat dnia

rodzinka;
poszerzanie wiadomości
o produktach
I5
 reaguje na hasło,
pochodzących z węgla.
Zabawa orientacyjnoIV 5, IV 8
porządkowa Puste
 poprawnie
wagoniki i pełne wagoniki.
wykonuje
Rysowanie wokół grudki
zadania,
węgla kamiennego tego, co
I6
otrzymujemy z niego
po chemicznej przeróbce.
 bawi się z innymi.
Zabawy swobodne w
wybranych kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

1, 5

3, 5

1, 5

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
4. Sól i węgiel
Dziecko:
IV 1
5, 8
 Zabawa z elementem
 uczestniczy
dramy Rzeźby z soli.
w zabawie,
IV 5
1, 8
 Słuchanie wiersza Doroty
 uważnie słucha
Gellner W kopalni soli.
wiersza,
IV 5
1, 3
 Rozmowa na temat kopalni  odpowiada na
soli.
pytania,
1, 3, 5
 Oglądanie zdjęć
 poprawnie
IV 9, IV 8
przedstawiających wnętrze
wykonuje
kopalni soli i kopalni
zadania,
węgla kamiennego.

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 31.












Temat dnia

Określanie różnic i
podobieństw między nimi.
Kończenie rysowania
szlaczków.
Ćwiczenia poranne –
zestaw 13.
Zabawy przy piosence
W kopalni.
Ilustracja ruchowa
piosenki W kopalni.
Ćwiczenia gimnastyczne –
zestaw nr 7.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowo-naśladowcza
Praca górnika; zabawa
ruchowa Pełne wagony,
puste wagony.
Przygotowanie do
spotkania z mikołajem.
Wspólna zabawa mikołaja
z dziećmi.
Wręczenie dzieciom
prezentów przez mikołaja.
Aktywność
i działalność
dziecka

 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie
z instrukcją,
 akompaniuje na
kołatce do
piosenki,
 ilustruje ruchem
tekst piosenki,
 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych
 przestrzega
ustalonych zasad,

 przygotowuje się
do spotkania,
 bierze udział
w zabawach,
 dziękuję za
prezent.
Cele
operacyjne

I5

1, 5

IV 7

1, 5, 8

I5

1, 5

I8

1, 5

III 2, IV 2, IV
7

1, 5

I 5, III 2

1, 5, 6, 8

III 9

5

III 4

1, 5

Punkty
z obszarów
podstawy

Numer
rozwijanej
kompetencji

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,

programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 rozwijanie sprawności manualnej.
5. Park jurajski
 Przygotowanie kartek do
pracy plastycznej.
 Numerowanie rysunków
dinozaurów kropkami.
Kolorowanie ich według
wzoru. Kolorowanie
szóstego liścia paproci,
licząc od lewej strony,
szóstej grudki węgla,
licząc od prawej strony.
 Zabawy badawcze –
poznawanie właściwości
fizycznych soli kamiennej
i węgla kamiennego.
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 13.


Groźne dinozaury –
ćwiczenia w liczeniu.
 Zabawa ruchowonaśladowcza Spacer
dinozaurów.
 Park jurajski – malowanie
na podkładzie z kaszy
manny.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa

Dziecko:
 wykonuje pracę
plastyczną,
 poprawnie
wykonuje
zadania,

 wyciąga wnioski,

 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie
z instrukcją,
 liczy w zakresie
sześciu,
 uczestniczy
w zabawie,
 maluje na
podkładzie z
kaszy manny,

kluczowej

I7

1, 5

IV 8, IV 14,
IV 15

3, 5

IV 13

3, 8

I5

1, 5

IV 15

1, 3, 5

I5

1, 5

IV 5, IV 8

3, 5

I5

1, 5

wyprawka

Kp, cz. 2, nr 32, 33,
34, 35, 36, 37.







ruchowa
z zastosowaniem
rymowanki; zabawa
ruchowa Gimnastyka
dinozaura; zabawa
ruchowa Marsz
dinozaurów.
Zabawa Włóczkowe
dinozaury.
Wskazywanie na dole karty
obrazka dinozaura, który
pasuje do szkieletu
widocznego na dużym
zdjęciu.
Zabawa rozwijająca
zmysły Co schował Dinuś?
Otaczanie pętlami po trzy
obrazki dinozaurów i po
cztery obrazki jaj
dinozaurów. Liczenie pętli.
Słuchanie nazw różnych
dinozaurów, powtarzanie
ich.

 bierze udział
w zabawach,

 układa sylwetę
dinozaura,
 poprawnie
wykonuje
zadania,

 uczestniczy
w zabawie,
 liczy obrazki
dinozaurów.

I 7, IV 1

1, 5, 8

IV 9, IV 11

1, 3

IV 13

5

IV 2, IV 12,
IV 15

1, 3

Grudzień, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Nadchodzi zima
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),
 naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt
itp.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 wspólne układanie opowiadania,
 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka
 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Poznawcza aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji
uwagi,
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,

 klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
 klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne,
 poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie,
 poznawanie charakterystycznych oznak zimy: krótkie dni, niska temperatura.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41, 42-45, 48, 50, 52, 60, 61, 62, 65, 66, 72, 73, 74, 75).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 dostrzeganie cykliczności pór roku,
 zapoznanie z literą y: małą, drukowaną.
1. Nowa pora roku
Dziecko:
Kp, cz. 2, nr 38;
IV 18
1, 3
w, karta A, E.
 Oglądanie obrazków
 oglądanie
Odkrywam siebie.
przedstawiających pory
obrazów,
Przygotowanie do
roku.
IV 5, IV 8
1,5
czytania, pisania,
 Rozwiązywanie zagadek
 podaje
liczenia, s. 18;
o zimie. Rysowanie
rozwiązanie
rozwiązań na małych
zagadek,
kartkach.
I5
1, 5
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 14.
 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
IV 16
1, 3, 5
z instrukcją
 Ćwiczenia pod hasłem
Poznajemy pory roku.
 wymienia nazwy
kolejnych pór
5
roku,
I5
 Zabawa ruchowa z
elementem siłowym Na
 uczestniczy w

saneczkach.
zabawie,
 Zabawy i ćwiczenia z literą
y. Czytanie wyrazu z N.
 rozpoznaje i
Ozdobienie liter y, Y.
nazywa literę y:
małą, drukowaną,
 Zabawy na świeżym
powietrzu: ćwiczenia
 przestrzega
dużych grup mięśniowych
ustalonych zasad,
Rzucamy kulami; zabawa
orientacyjno-porządkowa
Śnieżynki na wietrze;
zabawa ruchowa z
elementem równowagi
Oczyszczamy buty ze
śniegu.
 Zabawa Skojarzenia.
 podaje swoje
skojarzenia,
 Porównywanie wyglądu
 wyciąga wnioski,
lodu i śniegu; podawanie
ich określeń.
 Odszukiwanie w
 poprawnie
naklejkach pozostałych
wykonuje zadania,
fragmentów obrazka.
Naklejanie ich w
odpowiednich miejscach.
Rysowanie po śladzie, bez
odrywania kredki od
kartki.
 uczestniczy
w zabawie.
 Zabawa ruchowa z
elementem siłowym Na
saneczkach.
Aktywność

Cele

1, 8
IV 4
1, 5
I5

1
IV 5, IV 6
1, 3, 5
IV 13
1, 5
I 7, IV 8, IV 9

5
I5

Punkty

Numer

Karty pracy,

i działalność
dziecka

Temat dnia

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 pamięciowe opanowanie utworu literackiego,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Pada śnieg
 Słuchanie wiersza.
Oglądanie wyrazu zima.
Liczenie, ile razy on
występuje w tekście.
Określanie, na którym
obrazku dzieci postępują
właściwie.
 Segregowanie ubrań na
letnie i zimowe, nazywanie
poszczególnych
elementów garderoby.
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 14.






Nauka wiersza Doroty
Gellner Pada śnieżek.
Zabawa orientacyjnoporządkowa Buch w
śnieżny puch.
Ćwiczenia gimnastyczne –
zestaw nr 8.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa z

operacyjne

z obszarów
podstawy
programowej

rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Dziecko:
 poprawnie
wykonuje zadania,

IV 5, IV 4

1, 3, 5, 6

 segreguje ubrania,

IV 12, IV 8

1, 3

I5

1, 3

IV 5

1, 3, 5

I5

1, 5

I8

1, 5

I5

1, 5

 wykonuje
ćwiczenia
zgodnie
z instrukcją,
 recytuje wiersz,
 reaguje na sygnał,
 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 bierze udział
w zabawach,

tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 39, 40,
41;
td, nr 44.





Temat dnia

zastosowaniem
rymowanki; zabawa
ruchowa Sprytny ogonek;
zabawa Gdzie schował się
bałwanek?
Układanie gry
matematycznej Zimowa
podróż.
Zabawa orientacyjnoporządkowa Buch w
śnieżny puch.
Ćwiczenia orientacji
przestrzennej; oglądanie
rysunków; wykonywanie
poleceń.
Aktywność
i działalność
dziecka

IV 15

1, 3, 5

I5

1, 5

I 7, IV 14

3

 współpracuje
w zespole,
 reaguje na sygnał,
 poprawnie
wykonuje zadania.

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 umuzykalnianie dzieci,
 utrwalanie nazw elementów pogody.
3. Świat w zimowej
Dziecko:
szacie
 Rysowanie za pomocą
 rysuje drogę
strzałek drogi chłopca do
chłopca do domu,
domu.
 Rysowanie bałwanka
 rysuje bałwanka,
zgodnie z rymowanką.
 Ćwiczenia poranne –
 wykonuje
zestaw 14.
ćwiczenia według
instrukcji,

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 14

5

IV 8

3

I5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 42,43,
td. nr 45.



Zabawy przy piosence List
do zimy.
 Zabawa wyrabiająca
reakcję na ustalone
sygnały – Prawda czy
fałsz?
 Zapoznanie z niektórymi
elementami pogody –
temperaturą i opadami – na
podstawie rozmowy.


 bawi się przy
piosence,
 reaguje na
przerwę w grze,

IV 7

1, 5, 8

I5

1, 5

 wie, kiedy jest
szron, kiedy pada
śnieg lub grad,
kiedy jest zamieć,
a kiedy – odwilż
 czynnie
uczestniczy w
zabawach,

IV 18, IV 9

1, 3

I5

1, 5

Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjno-porządkowa
Płatki śniegu wolno wirują;
ćwiczenia orientacyjnoporządkowe; zabawa
orientacyjno-porządkowa
I 9, IV 2
Berek z przysiadem.
 Ćwiczenia oddechowe –
 dmucha na kulki z
dmuchanie na kulki waty
waty,
IV 15
leżące na podłodze.
 Oglądanie rysunków
 rysuje
znajdujących się obok
odpowiednią
pętli. Rysowanie w każdej
liczbę
pętli tylu przedmiotów,
przedmiotów.
aby ich liczba była zgodna
I6
z liczbą oczek na kostkach.
 Zabawy swobodne w
wybranych kącikach.
 bawi się z innymi.

1

3, 5

1, 5

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
4. Wypowiadamy się na
Dziecko:
temat zimy
 Zabawa słuchowa Mróz –  uczestniczy
perkusista.
w zabawie,
 Wykonywanie
 wykonuje pracę
papierowego bałwanka;
plastyczną,
zabawa bałwankami.
 Zabawa Rób to co ja.
 naśladuje ruchy
innej osoby,
 Zabawa orientacyjno reaguje na przerwę
porządkowa Zabawy
w grze,
śnieżkami.
 Ćwiczenia poranne –
 wykonuje
zestaw 14.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Zabawa matematyczna
 rozpoznaje
Liczymy śniegowe kule.
i wskazuje liczbę
Wprowadzenie dodawania
6, rozumie sens
jako przybywania.
dodawania,
Liczenie piłek na
zdjęciach. Rysowanie pod
nimi tyle samo skakanek.
 Ćwiczenia gimnastyczne –  aktywnie
zestaw nr 8.
uczestniczy w

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1, 5

IV 8

1, 8

I 5, III 1

3

I5

1, 5

I5

1, 5

IV 15

1, 3

I8

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 44,
td, nr 46,
w, karta 11,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania i
liczenia, s. 17.









Temat dnia

Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawy na
śniegu: chodzenie po
śladach, lepienie
bałwanków w grupach.
Opowiadanie o zimie –
tworzenie dłuższych
wypowiedzi.
Nazywanie zdjęć
umieszczonych na dole
karty, wskazywanie ich na
dużym zdjęciu.
Wykonanie pracy
plastycznej – Zimowy
krajobraz.
Zabawa orientacyjnoporządkowa Zabawy
śnieżkami.
Aktywność
i działalność
dziecka

ćwiczeniach
gimnastycznych.
 lepi bałwana,

I5

1, 5

 formułuje
wypowiedzi,

IV 2

1

 poprawnie
wykonuje
zadania,

IV 2, IV 9

1, 5

IV 8

3, 5

I5

1, 5

 wykonuje pracę
plastyczną,
 uczestniczy
w zabawie.
Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat.
5. Zima jest piękna
Dziecko:
I6
 Zabawy konstrukcyjne
 buduje zamek
Zamek pani Zimy.
z klocków,
IV 2
 Ćwiczenia prawidłowej
 poprawnie

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

3, 5
1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 45, 46,
47,
td, nr 47, 48.















artykulacji głosek: sz, cz, ż
oraz kształtowanie
umiejętności logicznego
myślenia.
Uzupełnianie zdjęcia –
naklejanie odpowiednich
elementów z naklejek
według instrukcji.
Ćwiczenia poranne –
zestaw 14.
Słuchanie wiersza Agaty
Widzowskiej Szczypawka.
Zabawa ruchowa Rzeźby
na śniegu.
Nadeszła zima –
malowanie farbami na
kartkach
o różnej fakturze.
Zabawy na świeżym
powietrzu: spacer –
przyglądanie się
ośnieżonym drzewom i
krzewom; zabawa
Bałwanek; zabawa
ruchowa Bączek.
Historyjka obrazkowa
W lesie biało.
Zabawa ruchowa Rzeźby
na śniegu.
Zabawa Pani Zima patrzy.
Omawianie wyglądu lasu

wykonuje
ćwiczenia,

IV 9, IV 14

1, 3

I5

1, 5

IV 5

1, 5

I5

5

IV 8

5, 8

I5

3, 5

IV 5

1, 5

I5

5

 uzupełnia zdjęcie
odpowiednimi
elementami,
 wykonuje
ćwiczenia według
instrukcji,
 wypowiada się na
temat oznak zimy,
 reaguje na
przerwę w grze,
 maluje na
kartkach o różnej
fakturze,
 obserwuje
przyrodę,

 opowiada
historyjkę,
 uczestniczy
w zabawie,
 poprawnie liczy,
 formułuje
wypowiedzi.

IV 15
IV 5

1, 3
1, 3

zimą.
Grudzień, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Święta, święta
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych).
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 podawanie adresu swojego zamieszkania,
 kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości.
Językowa aktywność dziecka
 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy,
 tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,

 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Artystyczna aktywność dziecka
 śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Poznawcza aktywność dziecka
 rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 71, 72, 73).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną.
1. Nasza choinka
Dziecko:
Kp, cz. 2, nr 48,
III 2
1, 5, 6
w, karta 12,
 Oglądanie w małych
 ogląda książki,
Odkrywam siebie.
zespołach książek
Przygotowanie do
opowiadających o
IV
18
1,
3
czytania, pisania,
świętach.
 porównuje gałązki,
liczenia, s. 20.
 Oglądanie gałązek różnych
drzew iglastych, np.:
sosny, świerka, jodły,
IV 9, IV 14
1, 3, 5
jałowca.
 poprawnie
wykonuje zadania,
 Oglądanie zdjęcia.
Określanie, kto stoi obok
choinki. Określanie, co
znajduje się pod choinką.
Naklejanie zdjęć
1, 5
prezentów na dole karty.
 wykonuje
I5















Ćwiczenia poranne –
zestaw 15.
Słuchanie fragmentu
opowiadania Hansa
Christiana Andersena
Choinka.
Zabawa orientacyjnoporządkowa Choinka.
Zabawy i ćwiczenia z literą
r. Ozdobienie liter r, R.
Odszukanie wśród
podanych wyrazu raki.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
Tańczące dłonie; zabawa
Echo; zabawa ruchowa
Slalom.
Improwizacje ruchowe (w
parach lub indywidualnie)
przy muzyce tanecznej –
Wesoła zabawa przy
choince.
Oglądanie różnych ozdób
choinkowych. Ozdabianie
choinki w sali przez dzieci.
Wykonanie pracy
plastycznej – Świąteczna
choinka.
Wspólne słuchanie przy
choince wybranych przez
dzieci kolęd. Zachęcanie








ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
wypowiada się na
temat świąt
Bożego
Narodzenia,
reaguje na
przerwę w grze,
rozpoznaje i
nazywa literę r:
małą i wielką,
drukowaną,
aktywnie
uczestniczy w
zabawach,

1, 3, 5, 6, 8
IV 5
1, 5
I5
1, 5, 6
IV 4

1, 5
I5
5, 8
IV 7

 porusza się przy
piosence,

5
IV 1

 porównuje ozdoby
choinkowe,
 wykonuje pracę
plastyczną,
 śpiewa kolędy.

5, 8
IV 8
1, 5, 8
III 2, IV 7

do wspólnego śpiewania.

Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie pamięci słuchowej,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. W oczekiwaniu na
Dziecko:
święta
 Zabawa logopedyczna
 uczestniczy
Świąteczne ciasto.
w zabawie,
 Dorysowywanie
 poprawnie
elementów łańcuchów tak,
wykonuje zadania,
żeby
w każdym fragmencie było
ich siedem. Łączenie
gałązek, na którym jest
siedem bombek.
 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 15.
z instrukcją,
 recytuje wiersz –
 Nauka wiersza Barbary
indywidualnie i
Lewandowskiej Zanim
zbiorowo,
przyjdzie Gwiazdka.
 reaguje na
przerwę w grze,
 Zabawa ruchowa
połączona z ćwiczeniami
oddechowymi – Fruwające
gwiazdki.
 aktywnie
uczestniczy w
 Ćwiczenia gimnastyczne –
zestaw nr 8.
ćwiczeniach
gimnastycznych

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1

IV 15

3

I5

1, 5

IV 5

1, 5, 6, 8

I5

1, 5

I8

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 49,
50, 51,
td, nr 49.










Temat dnia

Zabawy na świeżym
powietrzu: rysowanie na
śniegu patykiem; zabawa
ruchowa Za mikołajem.
Papierowa choinka –
wykonywanie choinki z
wykorzystaniem techniki
origami (z kół).
Zmienianie kolorów
bombek według podanego
wzoru. Wodzenie
rytmicznie obiema rękami
po konturach choinki,
powtarzając tekst za N.
Kolorowanie rysunku.
Zabawa ruchowonaśladowcza Choinki na
wietrze.
Zabawy swobodne w
wybranych kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

 przestrzega
ustalonych zasad,
 wykonuje
papierową
choinkę,

1, 5
I5
3, 5
IV 8
1, 3, 5

 poprawnie
wykonuje zadania,

I 7, IV 11

5
 bierze udział
w zabawie.

I5
1, 5

 bawi się z innymi. I 6

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią, dzielenie się spostrzeżeniami.
3. Stół wigilijny
Dziecko:
Kp, cz. 2, nr 52, 53,
IV 1
5
td, nr 50.
 Zabawa rozwijająca zmysł  rozpoznaje
dotyku – Niespodzianka.
przedmiot za












pomocą dotyku,
 wymyśla melodię
do rymowanki,

Wymyślanie przez dzieci
melodii do rymowanki.
Prezentowanie piosenki
kolegom z grupy.
Kolorowanie rysunku
 poprawnie
według wzoru. Rysowanie
wykonuje zadania,
po prawej stronie karty
prezentu dla mamy, a po
lewej stronie – prezentu
dla taty.
 wykonuje
Ćwiczenia poranne –
ćwiczenia
zestaw 15.
zgodnie
z instrukcją,
Nauka piosenki Grająca
 śpiewa piosenkę,
choinka.
Nauka kroków walca.
 powtarza kroki,
Słuchanie wiersza
 wymienia
Tadeusza Kubiaka Wieczór
zwyczaje
wigilijny.
świąteczne
kultywowane w
jego domu.
Zabawy na świeżym
powietrzu: spacer –
 obserwuje
oglądanie odświętnie
otoczenie,
ozdobionych wystaw
sklepowych, domów:
porównywanie kolorystyki,
elementów
wykorzystanych w
dekoracjach; zabawa
bieżna Kulig; zabawa z
sankami.
 reaguje na sygnał,

IV 7

5, 8

III 1, IV 8

3, 5

I5

1, 5

IV 7

1, 3, 5, 8

IV 7
III 2, IV 5

1, 5, 8
1, 5, 6

I 5, III 2

5, 6

I5

1, 5




Temat dnia

Zabawa orientacyjnoporządkowa Potłuczona
bombka.
 wykonuje prezent.
Wykonywanie prezentu dla
rodziców z okazji świąt.
Aktywność
i działalność
dziecka

IV 8

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
4. Bombki i liczby
Dziecko:
 Zabawa z wykorzystaniem  mówi rymowankę
rymowanki Niezwykły
w różny sposób,
gość.
 Ćwiczenia poranne –
 wykonuje
zestaw 15.
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 Ćwiczenia w liczeniu.
 rozpoznaje
Zabawy matematyczne
i wskazuje liczbę
Bombki oraz Śniegowe
0,
gwiazdki.
Narysowanie na półkach
tylu kokardek, ile wskazują
liczby.
 Zabawa orientacyjno reaguje na
porządkowa Niezwykłe
przerwę w grze,
bombki.
 Ćwiczenia gimnastyczne –  aktywnie

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

5, 6

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 5

1, 3

I5

1, 5

IV 15

1, 3

I5

1, 5

I8

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 54,
td, nr 51,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 19.

zestaw nr 8.


Temat dnia

Zabawy na świeżym
powietrzu: spacer w
pobliżu przedszkola;
zabawa bieżna Zawieja
śnieżna; zabawa ruchowa z
elementem rzutu – Śnieżki.
 Utrwalanie znajomości
własnego adresu.
Uzupełnianie pierwszego
pola, tak aby powstała
kartka świąteczna.
Podawanie adresu, do
uzupełnienia drugiego
pola.
 Masaż w parach
Świąteczne ciasto.
 Ekspresja słowna – Święta
Bożego Narodzenia to…
Aktywność
i działalność
dziecka

uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 uczestniczy
w zabawach,

I5

1, 5

 podaje adres
zamieszkania,

III 3

1

 wykonuje masaż,

I5

5

 kończy
wypowiedzenie.

IV 1

1

Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich,
 zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
5. Świąteczne życzenia
Dziecko:
IV 2
1
 Ćwiczenia w tworzeniu
 podaje nazwę
liczby mnogiej.
ozdoby w liczbie
mnogiej,

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 55.





Ćwiczenia wyrazistej
wymowy – Echo.
Wyrażanie mimiką i
ruchem nastroju smutnej
choinki i wesołej choinki.
Ćwiczenia poranne –
zestaw 15.



Poznawanie zwyczajów
związanych ze świętami
Bożego Narodzenia
w innych krajach
europejskich niż Polska.



Wykonywanie łańcuchów
choinkowych.



Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa bieżna
Zimowy berek; zabawa
ruchowa Rozgrzewamy się
na mrozie.
 Odszukiwanie we wkładce
zdjęć potraw wigilijnych.
Naklejanie ich na
obrazku stołu. Nauka na
pamięć fragmentu wiersza
Agnieszki Galicy Już
blisko kolęda.
 Zabawa muzycznoruchowa Łańcuch

 powtarza tekst,

IV 2

1, 8

 przedstawia dane
uczucie,

IV 1

5

 wykonuje
ćwiczenia zgodnie
z instrukcją,
 wymienia
zwyczaje
związane ze
świętami Bożego
Narodzenia w
wybranych
krajach
europejskich,
 wykonuje łańcuch
na choinkę, łącząc
ze sobą różne
materiały
 bierze udział
w zabawach,

I5

1, 5

IV 5

1, 5, 6, 8

IV 8

3, 5

I5

1, 5

IV 5, IV 9

1, 5, 6, 8

I5

1, 5

 poprawnie
wykonuje
zadania,



przyjaźni.
Wspólne składanie sobie
życzeń, dzielenie się
opłatkiem, słuchanie i
śpiewanie kolęd.

 uczestniczy
w zabawie,

III 2

1, 5, 6

 składa życzenia.

Styczeń, tydzień 1
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zwierzęta są głodne
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 dbanie o porządek na półkach indywidualnych.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 dostrzeganie, że rośliny i zwierzęta mają swoje potrzeby; dbanie o nie (np. dokarmianie ptaków zimą).
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka



wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 aktywne słuchanie rozmówcy,
 przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie.
Artystyczna aktywność dziecka
 śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy.
Poznawcza aktywność dziecka
 nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą,
 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela,
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,
 nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia
 łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-44, 46, 50, 54, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 78).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 zapoznanie z literą s: małą i wielką, drukowaną.
1. Choinka dla ptaków
Dziecko:
Kp, cz. 2, nr 56, 57,
IV
18,
IV
19
3
td, nr 52;
 Oglądanie książek,
 ogląda książki
w, karta 10,
albumów poświęconych
o ptakach,
Odkrywam siebie.
ptakom spotykanym
Przygotowanie do
w Polsce.















Oglądanie obrazków
i umieszczonych pod nimi
znaków. Odszukiwanie
w naklejkach takich
samych obrazków i
znaków. Naklejanie ich w
odpowiednich miejscach,
według wzorów.
Ćwiczenia poranne –
zestaw 16.
Słuchanie opowiadania
Marii Kownackiej
Śpiewająca choinka.
Zabawa ruchowa z
wykorzystaniem
rymowanki.
Zabawy i ćwiczenia z literą
s.
Ozdabianie liter s, S.
Odszukanie wyrazu sroka.
Liczenie wyrazów.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa Znajdź gila;
zabawy na śniegu.
Słuchanie nazw ptaków
przedstawionych na
zdjęciach. Powtarzanie
nazw za N. Dzielenie ich
na sylaby.
Zabawa orientacyjno-

 poprawnie wykonuje IV 1
zadania,

1, 3, 5

 wykonuje ćwiczenia
zgodnie z instrukcją,
 wypowiada się na
temat dokarmiania
ptaków,
 reaguje na przerwę
w grze,

I5

1, 5

IV 5, IV 18

1, 8

I5

1, 5

 rozpoznaje i nazywa
literę s: małą i
wielką, drukowaną,

IV 2, IV 4

1, 3, 5

 czynnie uczestniczy
w zabawach,

I5

1, 5

 dzieli nazwy ptaków
na sylaby,

IV 2, IV 18

1

 bierze udział w
zabawie,

I5

1, 5

czytania, pisania,
liczenia, s. 22.




Temat dnia

porządkowa Ptaszki – do
gniazd!
Kolorowanie rysunków
ptaków.
Przygotowywanie choinki
dla ptaków w ogrodzie
przedszkolnym.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Ptaszek z gazety
 Oglądanie albumów,
czasopism poświęconych
ptakom – słuchanie
ciekawostek
na ich temat.
 Ćwiczenia
dźwiękonaśladowcze.
 Nazywanie ptaka
przedstawionego na
obrazku. Skreślanie
rysunków, które nie mają
w nazwach głoski g.
 Układanie sylwety ptaka
cudaka z szyfonowych
chustek.

 koloruje rysunek,

IV 8

1, 8

 razem z innymi
dokarmia ptaki.

IV 18

3, 5

Cele
operacyjne

Dziecko:
 ogląda albumy
o ptakach,

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

IV 18

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1, 3

IV 2
 naśladuje głosy
ptaków,
 poprawnie wykonuje IV 2, IV 18
zadania,

1

 układa z chustek
sylwetę ptaka,

5, 8

IV 1

1

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 58, 59;
td, nr 52,
Odkrywam siebie.
Przygotowanie do
czytania, pisania,
liczenia, s. 23,
Odkrywam siebie.
Litery i liczby, s. 37,
38.



Ćwiczenia poranne –
zestaw 16.



Zabawy matematyczne
Znamy polskie ptaki.
Zabawa ruchowa Znam
ptaki.
Ćwiczenia gimnastyczne –
zestaw nr 9.










 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 rozpoznaje i
wskazuje liczbę 7,
 reaguje na przerwę
w grze,
 aktywnie wykonuje
ćwiczenia
gimnastyczne,
 obserwuje przyrodę
podczas spaceru,

Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa Kto dłużej
wytrzyma; spacer w
pobliżu przedszkola.
Określanie, czym
 nazywa ptaki i
dokarmiamy ptaki.
rysuje po śladzie,
Określanie, co nie pasuje w
wyglądzie ptaków
przedstawionych na
zdjęciach. Nazywanie
ptaków. Rysowanie
szlaczków po śladach,
a potem – samodzielnie.
 bierze udział w
zabawie,
Zabawa orientacyjnoporządkowa Ptaszki – do
gniazd!
 wykonuje pracę
z gazet.
Ptaszek gazeciuszek –
tworzenie formy
przestrzennej z gazet.
Aktywność

Cele

I5

1, 5

IV 2, IV 15

1, 3

I5

1, 5

I8

1, 5

I 5, IV 18

1, 5

IV 8, IV 18

1, 3, 5

I5

1, 5

IV 8

5, 8

Punkty

Numer

Karty pracy,

Temat dnia

i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 rozwijanie mowy.
3. Głodny ptaszek
 Zabawa rozwijająca
umiejętność dokonywania
analizy i syntezy słuchowej
Jaka to głoska?
 Rysowanie, co działo się
(lub mogło się dziać) przez
siedem dni w karmniku.
 Zabawa Trudne zdania.
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 16.
 Zabawy przy piosence
Ptasi bar.
 Zabawa muzycznoruchowa Ptaszki zimą.
 Słuchanie opowiadania
Hanny Zdzitowieckiej Przy
leśnych paśnikach.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: rysowanie
patykiem na śniegu
dowolnych wzorów;
zabawa orientacyjnoporządkowa Pada śnieg.
 Zabawa Chodzimy według
wzoru.

operacyjne

Dziecko:
 wyodrębnia
pierwszą głoskę w
słowie,

z obszarów
podstawy
programowej

rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 2

1

IV 8

1, 3, 5

IV 2
I5

1
1, 5

IV 5, IV 7

1, 5, 8

I5

1, 5

IV 5

1, 8

I5

1, 5

 wykonuje rysunki,
 powtarza zdania,
 wykonuje ćwiczenia
według instrukcji,
 śpiewa piosenkę,
 reaguje na sygnał,
 wypowiada się na
temat dokarmiania
zwierząt,
 rysuje patykiem na
śniegu,

I 5, IV 14
 porusza się zgodnie

I5

1, 5

tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 60, 61,
td, nr 53.




Temat dnia

Zabawa ruchowonaśladowcza Zabawy na
śniegu.
Zabawy swobodne w
wybranych kącikach.

ze wzorami,
 naśladuje zabawy na
śniegu,

Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne



Słuchanie wiersza Pawła
Beręsewicza Zimowe dni.
Zabawa rytmicznoruchowa Cały tydzień.

I6
5

 bawi się z innymi.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z nazwami dni tygodnia,
 rozwijanie sprawności manualnych.
4. Mój tydzień
Dziecko:
 Słuchanie krótkiego
 opisuje wydarzenia
opowiadania N. o Tomku.
z życia Tomka,
Określanie, o ilu dniach
z życia chłopca opowiadał
N.
 Wyjaśnianie pojęć:
 tworzy zdania
przeszłość, przyszłość.
z określeniami
dzisiaj, wczoraj,
przedwczoraj, jutro,
pojutrze,
 Ćwiczenia poranne –
 wykonuje ćwiczenia
zestaw 16.
zgodnie z instrukcją,


1

 wymienia kolejno
nazwy dni tygodnia,
 uczestniczy w
zabawie,

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 5, IV 16

1, 3

IV 16

1, 3

I5

1, 5

IV 2, IV 8, IV
16
I5

1, 8
1, 3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 62, 63,
w, karta O.








Temat dnia

Mój tydzień –
wykonywanie własnej
książeczki o wydarzeniach
minionego tygodnia.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowa Wyścigi rzędów
(na jednej nodze); zabawa
ruchowa Spłoszone
wróbelki.
Zabawa orientacyjnoporządkowa Z domu do
domu.
Zabawa z wykorzystaniem
rymowanki Biała pani.
Aktywność
i działalność
dziecka

 przedstawia w
formie plastycznej
tydzień ze swojego
życia
 przestrzega
ustalonych zasad,

IV 8, IV 16

1, 3, 5

I5

1, 5

 reaguje na hasło,

I5

1, 5

 powtarza
rymowankę,

I 5, IV 5

1, 5

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
5. Mówimy wyraźnie:
Dziecko:
ćwir, ćwir, ćwir…
 Utrwalanie nazw dni
 wymienia w
kra, kra, kra…
tygodnia i kolejności, w
kolejności dni
jakiej występują, z
tygodnia,
wykorzystaniem wiersza
Agnieszki Galicy Tydzień
ma siedem dni.
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 16.
 wykonuje ćwiczenia

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 5, IV 16

1, 3, 5

I5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka













Gimnastyka buzi i języka –
ćwiczenia artykulacyjne.
Zabawa ruchowa
rozwijająca umiejętność
dostrzegania określonych
cech przedmiotów –
Dotknij mnie.
Ćwiczenia gimnastyczne –
zestaw 9.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawy
orientacyjno-porządkowe:
Ptaszki w gniazdkach,
Wiatr i śnieżynki.
Zabawa dydaktyczna na
określanie logicznej
wartości zdań – Prawda to
czy plotka?
Zabawa ruchowa
rozwijająca umiejętność
dostrzegania określonych
cech przedmiotów –
Dotknij czegoś.
Nauka kolejnych zwrotek
piosenki Ptasi bar.

zgodnie z instrukcją,
 mówi wyraźnie,
 dotyka przedmiotów
opisanych przez N.,

 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 uczestniczy w
zabawach,

 określa czy zdanie
jest fałszywe, czy
prawdziwe,

IV 2

1

I 5, IV 11

1, 5

I8

1, 5

I5

1, 5

IV 2

1, 5

I 5, IV 11

1, 3

IV 7

1, 8

 bierze udział w
zabawie,

 śpiewa piosenkę.

Styczeń, tydzień 2
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zabawy na śniegu
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka
 samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie,
wydzieranie.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg); konstruowanie z tworzywa przyrodniczego, korka, drutu, papieru, wełny.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),
 poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym
stawie.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko,
 słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 wspólne układanie opowiadania,
 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy.
Artystyczna aktywność dziecka
 słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań.

Poznawcza aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji
uwagi,
 uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia,
umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 wykonywanie ćwiczeń w parach,
 klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41, 42, 43-45, 47, 50, 52, 60, 61, 62, 65, 71, 72, 73, 75).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencji
demonstracyjne,
programowej
kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie aktywności twórczej,
 zapoznanie z literą n: małą i wielką, drukowaną.
1. Taniec bałwanków
Dziecko:
Kp, cz. 2, nr 64,
i płatków śniegu
IV 8
5
Odkrywam siebie.
 Rysowanie po śladzie
 rysuje po śladzie,
Przygotowanie do
drogi chłopca do
IV 2
1
czytania, pisania,
bałwanka.
 dzieli nazwy na
liczenia, s. 24;
sylaby,
 Zabawa rozwijająca
analizę i syntezę słuchową
I5
1, 5
Z górki na pazurki.
 wykonuje ćwiczenia
 Ćwiczenia poranne –
zgodnie z instrukcją
IV 1, IV 8
1, 5
zestaw 17.
 uczestniczy w
zabawie twórczej,
 Zabawy watą.
I5
1, 5
 reagują na hasło,
 Zabawa orientacyjnoporządkowa Buch w











Temat dnia

śnieżny puch.
Zabawy i ćwiczenia z literą
n.
Czytanie wyrazu z N.
Ozdobienie liter n, N.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
ruchowo-naśladowcza
Spaceruj tak jak ja; zabawa
orientacyjno-porządkowa
Zmienna pogoda.
Słuchanie wiersza Hanny
Ożogowskiej Kto to?
Improwizacje ruchowe
przy muzyce –
indywidualne i w
większych zespołach.
Zabawy z wykorzystaniem
elementów kinezjologii
edukacyjnej.
Zabawy swobodne w
wybranych kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

 rozpoznaje i nazywa
literę n: małą i
wielką, drukowaną,

IV 2, IV 4

1, 3, 5

 uczestniczy w
zabawach,

I5

1, 5

 rozwiązuje zagadkę,

IV 5

1, 8

 improwizuje ruchem
przy muzyce,

IV 7

1, 5, 8

 bierze udział w
zabawach,

I5

1, 5

 podejmuje swobodne
zabawy.

I6

5

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 poznawanie niebezpieczeństw podczas zabaw na śniegu,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Bezpiecznie bawimy
Dziecko:
się na śniegu
 Rozwiązywanie i
 podaje rozwiązania

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

IV 5

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 65, 66,
w, karta F.













układanie zagadek o
tematyce zimowej.
Zabawa matematyczna
w parach – Kolorowe
okienka.
Słuchanie nazw tego, co
jest przedstawione na
zdjęciach. Łączenie liniami
obrazków
przedstawiających dzieci
ze zdjęciami tego, czego
im brakuje.
Ćwiczenia poranne –
zestaw 17.
Słuchanie opowiadania
Stanisława
Karaszewskiego Troje
dzieci na sankach.
Zabawa ruchowonaśladowcza Rozgrzewamy
się na mrozie.
Ćwiczenia gimnastyczne –
zestaw nr 9.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa tropiąca
Gdzie śpi miś?;
obserwowanie nielicznych
ptaków w ogrodzie.
Kolorowanie rysunków
tych ubrań, które
zakładamy w zimie.

zagadek,
 koloruje okienka,

IV 15

3, 5

 poprawnie wykonuje IV 2, IV 9
zadania,

1, 5

 wykonuje ćwiczenia
zgodnie z instrukcją,
 bezpiecznie bawi się
zimą,

I 5, IV 7

1, 5

III 5, IV 5

1, 8

 reaguje na przerwę
w grze,

I5

1, 5

 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 obserwuje ptaki,

I8

1, 5

I 5, IV 18

1, 5

IV 8, IV 18

3, 5

 koloruje rysunki
odpowiednich ubrań,





Temat dnia

Rysowanie po śladach dróg
kul śnieżnych.
 reaguje na przerwę
w grze,
Zabawa ruchow-naśladowcza Rozgrzewamy się na
 wie, do czego służy
mrozie.
termometr,
Zapoznanie z różnymi
 wykonuje pracę
rodzajami termometrów.
plastyczną.
Zabawy na śniegu −
malowanie farbami
akwarelowymi z dodatkiem
białej pasty do zębów na
granatowym tle.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 kształtowanie poczucia rytmu.
3. Zimowe skojarzenia
 Ćwiczenie twórcze
Śnieżynki.
 Zabawa z wykorzystaniem
chusty animacyjnej i białej
bibułki – A śnieg pada
i pada.
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 17.
 Zabawy kartami
logicznymi.

Cele
operacyjne

Dziecko:
 wyobraża sobie treść
wiersza,
 uczestniczy w
zabawie,
 wykonuje ćwiczenia
według instrukcji,
 segreguje
przedmioty ze
względu na dwie

IV 7

1, 5

IV 19

1, 3, 8

IV 8

1, 8

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

IV 1, IV 8

1, 5, 8

I5

1, 5

I5

1, 5

IV 12

1, 3

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 67,
w, karty M i N.



Zabawa ruchowonaśladowcza Rozgrzewamy
się na mrozie.
 Zabawy przy piosence
Zima.








Temat dnia

Zabawy na świeżym
powietrzu: Śnieżne obrazki
– wytupywanie różnych
kształtów na świeżym
śniegu, według pomysłów
dzieci; Rzeźby śniegowe –
lepienie w małych
zespołach fantastycznych
postaci ze śniegu.
Oglądanie zdjęć
przedstawiających różne
dyscypliny sportowe
uprawiane zimą. Czytanie z
N. ich nazw.
Zabawa rozwijająca
spostrzegawczość – Czyj to
szalik?
Ilustracja ruchowa piosenki
Zima.
Zabawy swobodne w
wybranych kącikach.
Aktywność
i działalność
dziecka

cechy,
 reaguje na przerwę
w grze,
 rozpoznaje piosenki
po usłyszeniu ich
rytmu,
 czynnie uczestniczy
w zabawach,

 odczytuje wyrazy,

 rozpoznaje szalik,
 porusza się przy
muzyce,
 bawi się z innymi.

Cele
operacyjne

I5

1, 5

IV 7, IV 18

1, 3, 5, 8

I5

1, 5

IV 4

1

IV 9

5

IV 7

5

I6

5

Punkty
z obszarów
podstawy

Numer
rozwijanej
kompetencji

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,

programowej
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
4. Zimowe rachunki
Dziecko:
 Zabawy z wykorzystaniem  mówi rymowankę,
rymowanki.
 Zabawa Tworzymy koła.
 reaguje na przerwę
w grze,
 Ćwiczenia poranne –
 wykonuje ćwiczenia
zestaw 17.
zgodnie z instrukcją,
 Rozmowa na temat zabaw  wymienia nazwy
na śniegu.
wybranych sportów
zimowych,
 Zabawa ruchowa z
 rzuca papierowymi
elementem rzutu – Walka
kulami,
na śnieżki.
 Ćwiczenia gimnastyczne –  aktywnie
zestaw 9.
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawy w
 lepi bałwana,
ogrodzie przedszkolnym:
obserwowanie warunków
atmosferycznych, zasp
przy drogach,
porównywanie, chodzenie
po śladach kolegów,
robienie śnieżek
i rzucanie nimi do celu (np.
pnia drzewa), toczenie kul
śniegowych – Kto szybciej

kluczowej

wyprawka

Kp, cz. 2, nr 68.
IV 2

1

I5

1, 5

I5

1, 5

IV 2, IV 5

1, 3, 5, 8

I5

1

I8

1, 5

I 5, IV 18

1, 5

dotrze do mety?, wspólne
lepienie bałwana.
 Zabawa Detektyw.




Temat dnia

Ćwiczenia twórczego
myślenia – Co by było,
gdyby…?
Opowieść ruchowa Nasze
zabawy na śniegu.
Aktywność
i działalność
dziecka

 szuka przedmiotów,
których nazwa
rozpoczyna się taką
samą głoskę,
 formułuje
wypowiedzi,

IV 2

1

IV 1

1

I5

1, 5

 uczestniczy w
zabawie.
Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw,
 rysowanie do wysłuchanego tekstu.
5. Zima jest piękna
Dziecko:
IV 5
 Zabawa z wykorzystaniem  mówi rymowankę,
rymowanki.
IV 7
 Wyklaskiwanie prostych
 wyklaskuje rytm,
rytmów podawanych przez
N.
 Rysowanie w tabeli tyle
 poprawnie wykonuje IV 8, IV 15
śnieżnych kul i gwiazdek,
zadania,
ile jest kropek na kostkach.
Rysowanie po śladach
bałwana i zasp śnieżnych.
Kolorowanie rysunku.
 Ćwiczenia poranne –
 wykonuje ćwiczenia
I5

Numer
rozwijanej
kompetencji
kluczowej

1
1

1, 3, 5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 69, 70,
72.

zestaw 17.
 Słuchanie wiersza
Stanisława Grabowskiego
Śnieg i dzieci (z
wykorzystaniem ilustracji).
 Zabawa orientacyjnoporządkowa Jaki kolor
przeważa zimą?
 Rysowanie bałwanka
według słyszanego tekstu.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: lepienie ze
śniegu pałacu Królowej
Zimy; zabawa ruchowonaśladow-cza Zabawy na
śniegu.
 Liczenie bałwanków na
każdym rysunku.
Zapisywanie ich liczby
według wzoru. Czytanie
zapisów
z N.
 Zabawa badawcza Czy
śnieg jest czysty?
 Zabawa ruchowa z
elementem celowania Traf
śnieżką do celu.
 Nauka pląsu Kołyszmy się.


Nazywanie zdjęć.
Dzielenie nazw na sylaby
lub na głoski. Rysowanie

według instrukcji,
 wymienia skutki
niebezpiecznych
zabaw zimą,

IV 2, IV 5

1, 8

 reaguje na przerwę
w grze,

I5

1, 5

 rysuje bałwana
według tekstu
wiersza,
 uczestniczy w
zabawach,

IV 8, IV 9

1, 3, 5

I5

1, 5

IV 15

3, 5

IV 13

1, 3

I5

1

IV 7

5

IV 2, IV 15

1

 liczy bałwanki,

 formułuje wnioski,
 rzuca do celu,
 porusza się przy
muzyce,
 dzieli nazwy na
głoski.

pod każdym zdjęciem tylu
kresek, ile sylab lub głosek
jest w jego nazwie.
Styczeń, tydzień 3
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Odwiedzili nas babcia i dziadziuś
Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych).
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne,
 przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy,
 tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Artystyczna aktywność dziecka
 śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi
gośćmi,
 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy.
Poznawcza aktywność dziecka
 nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych.
Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 65, 72, 73, 79).
Aktywność
Cele
Punkty
Numer
Karty pracy,
Temat dnia
i działalność
operacyjne
z obszarów
rozwijanej
tablice
dziecka
podstawy
kompetencj
demonstracyjne,
programowej
i kluczowej
wyprawka
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie mowy,
 zapoznanie z literą b: małą i wielką, drukowaną.
1. Jaka jest babcia? Jaki
Dziecko:
Kp, cz. 2, nr 71, 73,
jest dziadek?
1, 5, 6
w, karta 13,
 Oglądanie zdjęcia
 poprawnie wykonuje III 2, IV 8
Odkrywam siebie.
przedstawiającego rodzinę.
zadania,
Przygotowanie do
Nazywanie członków
czytania, pisania,
rodziny przedstawionych
liczenia, s. 25.
na zdjęciach
umieszczonych w kołach.
Rysowanie po śladach
szlaczka, kolorowanie
III 2, IV 2, IV 20
1, 5, 6
serduszek.
 wypowiada się















Rozmowy indywidualne na
temat babć i dziadków
dzieci.
Tworzenie opisu babci
i dziadka.
Wycinanie kolorowych
serduszek według wzoru.
Ćwiczenia poranne –
zestaw 18.
Słuchanie wiersza Hanny
Łochockiej Dla babci.
Zabawa muzycznoruchowa Kwiatek dla babci
i dla dziadka.
Zabawy i ćwiczenia z literą
b. Ozdobienie liter b, B.
Odszukanie wśród
podanych wyrazu balony.
Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa bieżna
Gonitwa z szarfami;
zabawa ze śpiewem Stary
niedźwiedź mocno śpi.
Kończenie rysunku dla
babci i dziadka. Rysowanie
po śladach wzoru na
ramce.
Zabawa muzyczno-ruchowa Kwiatek dla babci i dla
dziadka.
Aktywność

o swoich dziadkach,
 opisuje babcię
i dziadka,
 przygotowuje
dekoracje,
 wykonuje ćwiczenia
zgodnie z instrukcją,
 podaje określenia
babci i dziadka,
 reaguje na przerwę
w muzyce,

IV 2

1, 5, 6

I 7, IV 8

1

I5

1, 5

III 2, IV 2, IV 5

1, 8

IV 7

1, 5, 6

IV 2, IV 4

1, 3, 5

 aktywnie uczestniczy
w zabawach,

I5

1, 5

 rysuje po śladach,

IV 8

5

 bierze udział w
zabawie.

IV 7

1, 5, 6

 rozpoznaje i nazywa
literę b: małą i
wielką, drukowaną,

Cele

Punkty

Numer

Karty pracy,

Temat dnia

i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 przeliczanie w zakresie siedmiu,
 rozwijanie sprawności manualnej.
2. Robimy prezenty
 Zabawa ćwicząca pamięć
Ulica babci i dziadka.
 Zabawy swobodne w
wybranych kącikach.
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 18.
 Zabawa dydaktyczna
Przyjęcie dla babci i
dziadka.
 Zabawa ruchowa Tyle
samo.
 Przygotowywanie
słodkiego poczęstunku.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa z
wykorzystaniem
rymowanki; zabawa
ruchowa z elementem
podskoku Podskok
z klaśnięciem.
 Wycinanie obrazków
historyjki o dziadku,
układanie ich według
kolejności
zdarzeń, przyklejanie na

operacyjne

Dziecko:
 zapamiętuje
przedmioty, które
zobaczy,
 bawi się z innymi,
 wykonuje ćwiczenia
zgodnie z instrukcją,
 liczy w zakresie
siedmiu,
 uczestniczy w
zabawie,
 wykonuje
ciasteczka,
 przestrzega
ustalonych zasad,

 opowiada historyjkę
obrazkową,

z obszarów
podstawy
programowej

rozwijanej
kompetencj
i kluczowej

IV 5

5

I6

5

I5

1, 5

IV 9, IV 15

1, 3

I5

1, 5

IV 8, IV 13

3, 5

I5

1, 5

IV 5, IV 9

3, 5

I5

5

tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 74, 75,
w, karta D.




Temat dnia

kartce. Opowiadanie
 bierze udział w
historyjki o dziadku.
zabawie,
Zabawa bieżna Zamień
 odpowiada na
woreczek.
pytanie.
Ekspresja słowna:
udzielanie odpowiedzi na
pytanie: Co by było, gdyby
nagle zniknęły wszystkie
babcie i wszyscy
dziadkowie?
Aktywność
i działalność
dziecka

Cele
operacyjne

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie pamięci słuchowej,
 rozwijanie sprawności fizycznej.
3. Drzewo
Dziecko:
genealogiczne
 Zabawa Rozpoznajemy
 oglądają zdjęcia bać i
babcie i dziadków.
dziadków,
 Słuchanie wiersza Teresy  wyjaśnia pojęcia:
Fiutowskiej Kim jestem?
prababcia,
pradziadek,
 Ćwiczenia poranne –
 wykonuje ćwiczenia
zestaw 18.
zgodnie z instrukcją,
 Nauka wiersza Wandy
 recytuje wiersz,
Chotomskiej Wiersz dla
babci.
 Zabawa ruchowo naśladuje czynności,
naśladowcza Co robią
babcia i dziadek?

IV 2

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

1, 5

Numer
rozwijanej
kompetencj
i kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 76, 77.
III 2, IV 2

1, 5

IV 5

1, 8

I5

1, 5

IV 5

1, 8

I5

1, 5



Ćwiczenia gimnastyczne –
zestaw 10.



Zabawy na świeżym
powietrzu: marsz po kole,
połączony z powtarzaniem
rymowanki; zabawa
ruchowo-naśladowcza Na
narty.
Wyjaśnianie, co to jest
drzewo genealogiczne,
jakie jest jego znaczenie.
Słuchanie wyrazów
czytanych przez N.
Rysowanie w polach
portretów odpowiednich
osób.
Łączenie kropek
znajdujących się na dole
karty (według podanego
wzoru).
Zabawa ruchowa z
elementem równowagi –
Podwieczorek u dziadków.








Temat dnia

Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 rozwijanie sprawności manualnej.

 aktywnie
uczestniczy w
ćwiczeniach
gimnastycznych,
 uczestniczy w
zabawach,

 wie, co to jest
drzewo
genealogiczne,
 rysuje członków
swojej rodziny,

I8

1, 5

I5

1, 5

III 2

5, 6

III 2, IV 8

5, 6

IV 9

5

I5

1, 5

 łączy kropki,

 bierze udział w
zabawie.
Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencj
i kluczowej

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

4. Śpiewamy babci


Zabawa Echo.



Ćwiczenia poranne –
zestaw 18.
Nauka piosenki Wesoła
babcia.
Zabawa ruchoworytmiczna Babciu, babciu.
Upominek dla babci
i dziadka – wykonywanie
prezentu z okazji Dnia
Babci i Dnia Dziadka.
Zabawy na świeżym
powietrzu: ćwiczenia
wieloznaczne; zabawa
ruchowa z elementem
podskoku Wczuj się w
rytm; spacer
w pobliżu przedszkola.
Oglądanie obrazków
przedstawiających
zachowania dzieci wobec
ich babć. Naklejanie pod
obrazkami kartoników z
wyrazami: tak lub nie, w
zależności od aprobaty lub
dezaprobaty ich
zachowania.
Zabawa ruchowonaśladowcza Co robią
babcia i dziadek?











Dziecko:
 powtarza tekst
wiersza w różny
sposób,
 wykonuje ćwiczenia
zgodnie z instrukcją,
 śpiewa piosenkę,
 reaguje na przerwę
w grze,
 wykonuje
samodzielnie
upominek,

IV 2, IV 5

1

I5

1, 5

IV 5, IV 7

1, 8

I5

1, 5

IV 8

5, 6

I 5, IV 18

1, 5

 obserwuje przyrodę,

III 6

1, 5

I5

1, 5

IV 7

1, 8

 rozmawia o
zachowaniach dzieci
wobec babć,

 uczestniczy w
zabawie,

Kp, cz. 2, nr 78, 79,
w, karta 14.



Temat dnia

Słuchanie piosenki Kraina
babci i dziadka.
Aktywność
i działalność
dziecka

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 prezentowanie swoich umiejętności.
5. Dla babci i dla
dziadka
 Rytmiczne powtarzanie
tekstu za N. Rysowanie
prezentów dla babci
i dziadka.
 Wypowiadanie się na temat
swoich babć i dziadków.
 Ćwiczenia poranne –
zestaw 18.
 Dzień Babci i Dzień
Dziadka w przedszkolu –
spotkanie z babciami
i dziadkami dzieci z grupy.
 Zabawy na świeżym
powietrzu: zabawa
orientacyjno-porządkowa
Pozycje; zabawa
orientacyjno-porządkowa
połączona z improwizacją
twórczą – Figurki
woskowe.
 Zabawa ruchowa z
elementem integracyjnym

 słucha piosenki.
Cele
operacyjne

Punkty
z obszarów
podstawy
programowej

Numer
rozwijanej
kompetencj
i kluczowej

Dziecko:
 poprawnie wykonuje
zadania,

IV 2, IV 8

1, 5

 powtarza tekst,

III 2, IV 2

1, 5

 wykonuje ćwiczenia
zgodnie z instrukcją,
 śpiewa piosenki,
recytuje wiersze,

I5

1, 5

I 3, III 2, IV 5,
IV 7

1, 5, 6, 8

 bierze aktywny
udział w zabawach,

I5

1, 5

 przekazuje uśmiech
innej osobie,

I5

1, 5

Karty pracy,
tablice
demonstracyjne,
wyprawka

Kp, cz. 2, nr 80.





– Prześlij uśmiech.
Zabawa pantomimiczna
Pomagamy w pracach
domowych.
Nauka kolejnych zwrotek
piosenki Wesoła babcia.
Zabawa muzycznoruchowa Serce dla
dziadków.

 pokazuje czynności
za pomocą gestów,

IV 1

1, 5

 śpiewa piosenkę,

IV 7

1, 8

 reaguje na przerwę
w grze.

I 5, IV 7

1, 5, 6

