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Agnieszka Wróblewska

LISTOPAD

Krąg tematyczny: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.

• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.

• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.

• Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.

Temat dnia Działania dzieci Przewidywane osiągnięcia Środki dydaktyczne Realizowane
obszary podstawy

programowej

41. Magiczne 
słowa

I.
• „Iskierka przyjaźni” – zabawa integrująca, 
wprowadzająca miły nastrój
• „Mało nas” – zabawa ruchowa w kole ze 
śpiewem
• „Witające się rączki” – zabawa paluszkowa
II.
• „Uszatek idzie do przedszkola” – 
wysłuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego,
skłonienie dzieci do wypowiedzi na temat ich
przeżyć związanych z pójściem do 
przedszkola; czy przebywanie w dużej grupie
dzieci cieszy, czy daje większe możliwości 

– przekazuje innym oznaki przyjaźni

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

– ćwiczy sprawność rąk

– uważnie słucha utworu literackiego
– potrafi opowiedzieć treść utworu

„Mało nas”

K. Sąsiadek „Witające się rączki"

Cz. Janczarski „Uszatek idzie do 
przedszkola”

III.2

III.2, I.5

I.7

IV.5, IV.6, II.3, III.2
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wspólnej zabawy?
• „Tomcio Paluszek” – nauka piosenki
III.
• „Trzy magiczne słowa” – zabawy 
inscenizowane w wykonaniu nauczyciela i 
dzieci
• „Grzeczne słówka” – zabawa w 
odgadywanie głosów

– uczy się słów i melodii piosenki

– właściwie odnosi się do dzieci i 
dorosłych

– rozpoznaje głosy koleżanek i kolegów

CD Piosenki cz. 1 – „Tomcio Paluszek” 
(nr 8)

IV.7

III.4, III.8

III.2, III.4

42. Razem 
raźniej

I.
• „Lustro” – zabawa naśladowcza

• „Taniec przytulaniec” – pląsy w parach z 
nadmuchanym balonem
II.
• „Razem ze sobą” – ćwiczenia metodą ruchu
rozwijającego W. Sherborne ułatwiające 
nawiązywanie kontaktu i współpracy z drugą
osobą i grupą 
• „Tamburyn” – prezentacja instrumentu i 
różnych sposobów gry na nim
III.
• „Raz ty, raz ja” – wspólne zabawy 
konstrukcyjne ze zmianą dominujących ról 
• „Tomcio Paluszek” – utrwalenie piosenki 
i zabawy ruchowej

– naśladuje ruchy koleżanki i kolegi

– tańczy w parach z balonem

– ćwiczy z partnerką lub partnerem

– poznaje tamburyn

– bawi się w parach 

– melodyjnie śpiewa piosenkę

CD Utwory – „Jezioro Łabędzie” P. 
Czajkowskiego (nr 27)
balony, CD Utwory – Walc z filmu 
„Noce i dnie” W. Kazaneckiego (nr 20)

tamburyn 

tamburyn

klocki różnego rodzaju 

CD Piosenki cz. 1 – „Tomcio Paluszek” 
(nr 8)

IV.1

IV.7

III.5, III.2, III.9

IV.7

I.6, IV.11

IV.7

43. Wspólnymi 
siłami

I.
• „Wesołe kulki” – zabawa ruchowa przy 
muzyce, usprawnianie dłoni przez ugniatanie
gazet 
• „Znajdź parę” – zabawa 
muzyczno-ruchowa

II.
• „Pomogę mamusi” – oglądanie ilustracji z 

– gniecie kulki i układa z nich postać 
Misia Uszatka

– sprawnie odnajduje osobę z pary

– potrafi opowiadać o wydarzeniach, 

gazety, CD Utwory – „Niedźwiedź 
tańczy” T. Łomowej (nr 4)

naklejki różnych kwiatów, ew. 
kotyliony, CD Utwory – Muzyka do 
marszu, biegu i podskoków (nr 7, 8, 9)

„Książka” s. 20–21

I.5, I.7

I.5

III.7, IV.5, III.6
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„Książki" i wysłuchanie rymowanki; 
zachęcenie dzieci do rozmowy na temat 
zakresu pomocy, jakiej dzieci mogą udzielić 
dorosłym 
• „Dwa kasztany” – uważne wysłuchanie i 
omówienie treści piosenki
III.
• „Miłe słowa” – zabawa słowna

• „Wspólna praca się opłaca!” – integracyjna 
zabawa z naśladownictwem, zachęcanie do 
podejmowania wspólnej pracy

w których uczestniczy

– wystukuje rytm za pomocą kasztanów

– potrafi sensownie dokończyć 
rozpoczęte zdanie 
– rozumie potrzebę wspólnego działania 
na rzecz utrzymania porządku w 
otoczeniu
– rytmicznie recytuje wierszyk i 
naśladuje wykonywanie czynności 
porządkowych

CD Piosenki cz. 1 – „Dwa kasztany" 
(nr 12), kasztany

fartuszek

IV.7

IV.2, III.8, III.9

III.5, III.6, IV.2,IV.5

44. W parach i 
parami

I.
• „Do Ciebie toczę piłkę” – zabawa ruchowa 
z piłką w parach
II.
• „Jaka/jaki jestem?” – omówienie cech 
zewnętrznych człowieka

• „Odbicie w lustrze” – ćwiczenie percepcji 
wzrokowej, wskazanie różnic w wyglądzie 
dziecka, i jego lustrzanego odbicia.
III.
• „Bawimy się ulubionymi zabawkami” – 
zabawa dydaktyczna połączona z rozmową o 
ulubionych zabawkach i zabawach
• „Dwa kasztany” – utrwalanie piosenki, 
ilustrowanie ruchem treści piosenki

– toczy piłkę w kierunku koleżanki lub 
kolegi w zabawie

– wskazuje części ciała u siebie oraz 
koleżanki i kolegi

– wyjaśnia zasadę działania lusterka
– wskazuje różnice w wyglądzie osoby 
przedstawionej na ilustracji i jej 
lustrzanego odbicia

– rozpoznaje zabawki dotykiem

– ilustruje ruchem piosenkę

piłki

ilustracje przedstawiające człowieka, 
książki „Sekrety ludzkiego ciała”, 
tamburyn

drobne zabawki, worek

CD Piosenki cz. 1 – „Dwa kasztany” (nr
12), kasztany

I.5

z1, z6

IV.13, IV.9

z3, IV.5, II.4

IV.7

45. Dla mnie, 
dla Ciebie,
dla wszystkich

I.
• „Co może mały człowiek?” – zabawa 
naśladowcza, odgadywanie czynności, jakie 

– naśladuje ruchem czynności CD Utwory – „Florentinen Marsz” J. 
Fučika (nr 10)

IV.7, IV.1
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wykonują dzieci
• „Dwa kasztany” – utrwalenie piosenki

II.
• „Mam dla Ciebie mały prezent” – zabawa 
dydaktyczna kształtująca umiejętność 
rozdawania przedmiotów tak, by każdy miał 
po tyle samo (1–2 „cukierki”)
• „Słodki poczęstunek” – ćwiczenie 
matematyczne, dzielenie przedmiotów 
zgodnie z zasadą „każdemu po tyle samo” .
III.
• „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa ruchowa

– utrwala słowa i melodię piosenki

– rozdaje przedmioty tak, by każdy miał 
tyle samo

– rozdaje przedmioty tak, aby każdy 
miał tyle samo

– bawi się bezpiecznie w grupie

CD Piosenki cz. 1 – „Dwa kasztany” (nr
12), kasztany

cukierki lub inne liczmany, dywaniki 
lub kartki A4, kubki po jogurcie, 
pojemnik

„Ojciec Wirgiliusz”

IV.7

IV.15

IV.15

IV.7

Krąg tematyczny: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

• Budowanie prostych konstrukcji latających.

• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.

• Bogacenie czynnego słownika dzieci.
46. Psotny 
wietrzyk

I.
• „Co tak wieje?” – obserwacje przyrodnicze 
połączone z rozmową o wietrze (liście 
unoszone przez podmuchy powietrza, 
uginanie się gałęzi)
• „Muzyka wiatru” – słuchanie i 
rozpoznawanie szumu wiatru, odgłosów 
wichury
• „Lekkie piórko” – zabawa badawcza

II.
• „Wietrzyk” – wysłuchanie piosenki i 
omówienie jej treści

– prowadzi obserwację zjawisk pogody

– słucha i rozpoznaje odgłosy wiatru

– obserwuje ciepłe powietrze

– poznaje słowa i melodię piosenki

CD Utwory – Odgłosy wiatru (nr 19)

piórka

CD Piosenki cz. 1 – „Wietrzyk” (nr 13)

IV.18

IV.7

IV.13

IV.7
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• „Nasza flaga narodowa” – wysłuchanie 
wiersza Cz. Janczarskiego, rozmowa o 
fladze, nauka przyjmowania odpowiedniej 
postawy podczas jej prezentowania, 
dokonywanie oceny zachowania dzieci .
III.
• „Listki i wiatr” – zabawa 
ruchowo-naśladowcza przy muzyce

• „Łapiemy wiatr” – zabawa badawcza w 
ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem 
chorągiewek, określanie siły wiatru (bardzo 
silny, słaby, porywisty…)

– wie, jakie są barwy narodowe
– wie, jak wygląda polska flaga
– wie, jak należy się zachować wobec 
symboli narodowych i podczas 
narodowych świąt

– naśladuje zjawiska przyrody

– bada zjawiska przyrodnicze

Cz. Janczarski „Barwy ojczyste”, flaga 
narodowa,

CD Utwory – „Jesień” A. Vivaldiego (nr
17), chusteczki szyfonowe w różnych 
kolorach
chorągiewki

IV.10, III.2

IV.7, IV.1

IV.13

47. Jesienna 
orkiestra

I.
• „Wiatr i wąż” – zabawa ortofoniczna, 
wyrazy dźwiękonaśladowcze imitujące 
odgłosy wiatru: świstanie, gwizdanie
• „Gonitwa wietrzyków” – zabawa bieżna (z 
szarfami)
II.
• „Wietrzyk” – nauka piosenki, ilustrowanie 
ruchem treści piosenki 
• „Jesienna orkiestra” – muzykowanie 
„instrumentami” codziennego użytku: 
szeleszcząca folia, pudełka po jogurtach, 
puste puszki, gazety
III.
• „Takie same – inne” – zabawa 
dydaktyczna, porównywanie przedmiotów 
• „Gorąca zupa” – ćwiczenia oddechowe

– ćwiczy prawidłową wymowę

– doskonali bieg bez potrąceń

– poznaje tekst i melodię piosenki

– gra na przedmiotach codziennego 
użytku

– klasyfikuje przedmioty podobne i 
różniące się 
– potrafi dmuchać z różnym natężeniem

bębenek, szarfy

CD Piosenki cz. 1 – „Wietrzyk” (nr 13)

szeleszcząca folia, pudełka po jogurtach,
puszki, gazety, łyżki, klej, gorczyca, 
batuta, CD Utwory – „Jesień” 
A. Vivaldiego (nr 17)

przedmioty (takie same, różniące się), 
np. zabawki, skrzynia

IV.2

I.5

IV.7

IV.7

IV.12

IV.2

48. Kręci się, 
kręci!

I. 
• „Wiatraczki” – zabawa 
ruchowo-naśladowcza, wymachy ramion, 
ruch wirowy wokół własnej osi

– bezpiecznie porusza się po sali 
w zabawie

I.5
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II.
• „Ogrodowe wiatraczki” – obserwacja lotu, 
sposobu spadania klonowych nasion 
(nosków) 
• „Kolorowe motyle” – wykonanie mobila 
z motylków z „Wycinanek-składanek”, 
umieszczenie go w sali w taki sposób, 
by powietrze delikatnie wprawiało sylwety 
w ruch
III.
• „Wietrzyk” – utrwalenie piosenki 
i ilustrowanie ruchem tekstu refrenu
• „Zakręcone kolory” – zabawa ruchowa z 
szyfonowymi chusteczkami przy muzyce

– wykorzystuje w zabawie materiał 
przyrodniczy

– buduje mobila z sylwet 
– obserwuje swobodnie poruszające się 
zabawki z papieru

– ilustruje ruchem muzykę

– porusza się swobodnie w rytm muzyki

książki, albumy, w których znajdują się 
różne rodzaje wiatraków, nasiona klonu,
niskie krzesło 
„Wycinanki-składanki” – Kolorowe 
motyle, kredki, tasiemki

CD Piosenki cz. 1 – „Wietrzyk” (nr 13)

CD Piosenki cz. 1 – „Wietrzyk” (nr 13), 
szyfonowe chusteczki

IV.13

IV.11

IV.7

I.5

49. Dmucha i 
dmie

I.
• „Do przodu, do tyłu” – zabawa ruchowa, 
poruszanie się w wyznaczonym kierunku
II.
• „Dary jesieni” – oglądanie ilustracji 
z „Książki”, porównywanie z zasobami 
kącika przyrody (liście, kasztany, orzechy, 
żołędzie), odszukiwanie takich samych 
okazów do pary 
• „Kosz Pani Jesieni” – zabawa dydaktyczna

III.
• „Wietrzyk” – utrwalenie słów piosenki 
wraz z realizacją układu ruchowego 
• „Dmucha i dmie” – ćwiczenia oddechowe 
połączone z obserwacją przyrodniczą: 
dmuchanie z różnym natężeniem na 
przedmioty (liście, kasztany, orzechy, 
żołędzie), omawianie odgłosów spadania

– rozróżnia kierunki: do przodu, do tyłu,
na bok

– doskonali zdolność spostrzegania 
szczegółów, wyodrębniania z tła

– rozpoznaje przedmioty dotykiem

– ilustruje ruchem piosenkę

– bada przyrodę 
– ćwiczy prawidłowy oddech

ringo, tamburyn

„Książka” s. 22–23, materiał 
przyrodniczy z kącika przyrody

kosz, kasztany, żołędzie, liście, orzechy,
opaska na oczy

CD Piosenki cz. 1 – „Wietrzyk” (nr 13)

słomki do napojów, materiał 
przyrodniczy z kącika przyrody

IV.14, I.5

z3, IV.9

z3, IV.18

IV.7

IV.13, IV.2

50. Miłego 
wiatrodnia!

I.
• „Z której strony wieje wiatr?” – zabawa – doskonali orientację w schemacie ciała suszarka, arkusze papieru (gazeta lub IV.13, IV.14
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badawcza, poprawne używanie określeń 
kierunku 
• „Mały wietrzyk, duży wiatr” – zabawa 
ruchowo-naśladowcza
II.
• „Wiatraczki” – zabawa ruchowa z 
wiatraczkami i obserwacja ich ruchu 
obrotowego
• „Wietrzny krajobraz” – rozpoznawanie 
warunków pogodowych na podstawie 
obserwacji charakterystycznych elementów 
obrazka.
III.
• „Wietrzyk” – utrwalenie piosenki wraz z 
układem ruchowym
• „Kto tak gra?” – nasłuchiwanie odgłosów 
wiatru dochodzących zza okna

– uwrażliwia ciało na bodźce 
zewnętrzne

– dostrzega związek między siłą wiatru 
a prędkością obrotu wiatraczka

– rozpoznaje cechy wietrznej pogody na 
obrazku

– poprawnie śpiewa piosenkę

– rozbudza swoją wyobraźnię 
dźwiękową
– w zabawie naśladuje zjawiska 
przyrodnicze

cienka książka)

tamburyn

wiatraczki dla każdego dziecka, 
grzechotki

CD Piosenki cz. 1 – „Wietrzyk” (nr 13)

butelki z wodą, folia, tuby z kartonu, 
celofan, papier

IV.1

IV.13, I.5

IV.18

IV.7

IV.7

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.

• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.

• Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

Temat dnia Działania dzieci Przewidywane osiągnięcia Środki dydaktyczne
Realizowane

obszary podstawy
programowej

51. Jesienny 
spacer

I.
• „Słonko świeci, deszczyk pada” – zabawa 
ruchowa 
• „Jaka dziś pogoda?” – określenie aktualnych warunków 
atmosferycznych słownie i za pomocą symboli (słońce, chmura, 
deszcz, wiatr, słońce za chmurą)

II.

– potrafi określić aktualną pogodę

– wie, jakie znaki graficzne odnoszą się 
do pogody

szarfy, obręcze gimnastyczne, 
tamburyn
obrazki z symbolami pogodowymi 
(słońce, chmura, deszcz, wiatr, 
słońce za chmurą)

I.5

IV.18, IV9
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• „Jesień” – wysłuchanie wierszyków z „Książki” 
o ubieraniu się na każdą pogodę, rozmowa na ten 
temat i wybranie optymalnego zestawu odzieży
• „Zanim wyjdziemy na spacer” – przegląd ciepłej 
odzieży dziecięcej, dobór odzieży do warunków 
pogodowych
• „Na spacerek” – nauka piosenki
III.
• „Dobierz pantofelek” – zabawa dydaktyczna 
ćwicząca spostrzegawczość, odnajdywanie 
wspólnych cech dwóch przedmiotów
• „Przeskocz kałużę” – zabawa ruchowa 

– uważnie słucha utworów literackich

– wie, jak należy się ubierać stosownie 
do pogody

– uczy się słów i melodii piosenki

– łączy w pary
– dostrzega podobieństwo

– reaguje na akcenty w muzyce

„Książka” s. 24-25

garderoba dla dzieci, dwie obręcze, 
symbol słońca i symbol deszczu

CD Piosenki cz. 1 – „Na spacerek” 
(nr 19)
dziecięce obuwie, np. kapcie 
przedszkolne

tamburyn, szarfy lub skakanki, 
CD Utwory – „Enterteiner” S. 
Joplin (nr 67)

IV.5, IV.6

IV.18, I.2

IV.7

IV.7

I.5

52. 
Deszczowa 
nuda

I.
• „Spacer wokół kałuży” – zabawa ruchowa 
równoważna 
• „Kiedy wszyscy się nudzą…” – rozmowa na 
temat sposobów na nudę w deszczowe dni po 
wysłuchaniu wiersza „Psia nuda” 
M. Mrózek-Dąbskiej
II.
• „Muzyka deszczu” – słuchanie odgłosów deszczu

• „Deszczowa orkiestra” – tworzenie dźwięków 
za pomocą przedmiotów codziennego użytku 
wypełnionych wodą (potrząsanie butelkami z wodą,
puszczanie słomką bąbelków do kubka z wodą, 
przesuwanie mokrymi palcami po różnych 
powierzchniach), utrwalenie piosenki „Na 
spacerek” 
III.

– ćwiczy równowagę

– cierpliwie oczekuje na swoją kolej 
wypowiadania się

– słucha odgłosów zjawisk przyrody

– wykorzystuje niekonwencjonalne 
instrumenty muzyczne wykonane 
własnoręcznie

skakanki

M. Mrózek-Dąbska „Psia nuda”

CD Utwory – Odgłosy deszczu (nr 
18)
butelki z wodą, kubki, słomki 
do napojów, folia, gazety, CD 
Piosenki cz. 1 – „Na spacerek” (nr 
19)

I.5, I.8

IV.5, IV.6, III.9, 
II.8

IV.7

IV.7
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• „Pada deszczyk” – zabawa rytmiczna do wiersza
• „Omiń kałuże” – zabawa ruchowa równoważna

– potrafi powtórzyć podany rytm 
– doskonali zmysł równowagi

W. Szumanówna „Pada deszczyk” 
bębenek 

IV.7
I.5, I.8

53. Kto nosi 
kalosze?

I.
• „Buty przeciwdeszczowe” – oglądanie kaloszy, 
porównywanie ich do innych rodzajów obuwia, 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co sprawia, 
że kalosze nadają się na deszcz
• „Kap, kap, chlap, chlap” – zabawa ruchowa 
naśladowczo-ortofoniczna 
II.
• „Deszczowa wyliczanka” – zabawa ruchowa 
do wyliczanki w piosence
• „Pewien pan”– wysłuchanie wiersza 
M. Mrózek-Dąbskiej

III.
• „Jak pewien pan” – ilustrowanie ruchem 
wysłuchanego wiersza
• „Wskocz do kałuży” – zabawa ruchowa 

– wnikliwie ogląda kalosze, wie, 
dlaczego są dobre na deszczową pogodę

– ćwiczy wymowę

– poznaje słowa i melodię piosenki

– dostrzega humor w utworach literatury 
dla dzieci

– ruchem interpretuje tekst wiersza 

– ćwiczy równowagę

zbiór różnego rodzaju obuwia 
dziecięcego, w tym co najmniej 
jedna para kaloszy 

CD Piosenki cz. 1 – „Deszczowa 
wyliczanka” (nr 14)
M. Mrózek-Dąbska „Pewien pan” 

M. Mrózek-Dąbska „Pewien pan”

szarfy, bębenek

IV.12

I.5, IV.2

IV.7

IV.3, IV.5

IV.1

I.5

54. Chmurki 
na niebie

I.
• „Chmurka jak gąbka” – zabawa z gąbką: 
wypełnianie jej wodą i wyciskanie z wody 
(naprzemiennie prawą i lewą dłonią)
• „Deszczyk pada – wróć do domu” – zabawa 
ruchowa
II.
• „Deszczowa wyliczanka” – zabawa ruchowa 
do wyliczanki w piosence
• „Deszczowa chmurka” – wykonanie pracy 
plastycznej techniką „mokre w mokrym”

III.

– ćwiczy sprawność dłoni

– bezpiecznie bawi się w grupie

– ilustruje ruchem piosenkę

– estetycznie wykonuje pracę plastyczną 

gąbki, naczynie z wodą

obręcze, tamburyn

CD Piosenki cz. 1 – „Deszczowa 
wyliczanka” (nr 14)
guma arabska lub wodnisty klej, 
farby w odcieniach błękitu, granatu,
bieli i szarości, pędzel i kartka z 
bloku w niebieskim kolorze 
dla każdego dziecka, kubki z wodą 

I.7

I.5

IV.7

IV.8
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• „Szykujemy misia na spacer” – na podstawie 
ilustracji z „Książki” ubieranie misiów i lalek 
zgodnie z aktualną porą roku i pogodą 
• „Słonko świeci, deszczyk pada” – zabawa 
ruchowa z misiami i lalkami 

– wie, jak należy ubrać misia na spacer
 

– odpowiednio reaguje na sygnały 
słuchowe

„Książka” s. 24-25, lalki i misie, 
ubranka dla lalek i misiów

misie, lalki

I.2, IV.18

I.5

55. Zmokły 
świat

I.
• „Deszczowe kropelki” – zabawa 
ruchowo-naśladowcza (droga kropelki z chmury do 
kałuży)
• „A ja wolę parasole” – oglądanie parasoli i 
płaszczy przeciwdeszczowych połączone z 
rozmową na temat ich budowy i przydatności na co 
dzień
II.
• „Deszczowa piosenka” – nauka piosenki, 
realizacja prostego rytmu

• „Suche – mokre” – zabawy badawcze: badanie, co
nasiąka wodą, a co nie (ze szczególnym 
uwzględnieniem tkanin dziecięcych ubranek – 
wyciąganie wniosków co do właściwości odzieży)

• „Jesienny spacer” – ćwiczenie klasyfikacji, 
wybieranie spośród przedmiotów  tych, które są 
potrzebne do ochrony przed deszczem 
III.
• „Kolorowy deszcz” – zabawa muzyczno-ruchowa 
z krążkami

– naśladuje zjawiska natury w zabawie 
ruchowej

– poznaje zastosowanie parasoli 
i płaszczy przeciwdeszczowych

odtwarza prosty rytm na łyżeczkach do 
herbaty

– wyciąga wnioski z przeprowadzonych 
doświadczeń

– wie, jak można chronić się przed 
deszczem

– odpowiednio reaguje na sygnały 
dźwiękowe

klawesy

parasole i płaszcze 
przeciwdeszczowe (małe i duże)

łyżeczki do herbaty, CD Piosenki 
cz. 1 – „Deszczowa piosenka” (nr 
15)
różne przedmioty i tkaniny o 
różnym stopniu przemakalności i 
nasiąkania wodą, obręcze, naczynie
z wodą

kolorowe krążki i bębenek

I.5

z5

IV.7

IV.13, IV.6

IV.12

IV.7

Krąg tematyczny: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy 
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Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

• Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.

• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.
56. Mocno 
przytul misia

I.
• „Na koncercie” – słuchanie muzyki o kontrastowym 
charakterze

• „Ciemny, jasny” – ćwiczenia językowe, szukanie 
określeń przeciwstawnych (z wykorzystaniem obrazków)
II.
• „Rachu – ciachu” – słuchanie wiersza 
M. Strzałkowskiej i oglądanie ilustracji do niego, 
rozmowa o dziecięcych lękach, nauka na pamięć 
rymowanki – zaklęcia
• „Deszczowa piosenka” – nauka piosenki, ciąg dalszy 
(zwrotki)
III.
• „Miś na dobranoc” – praca plastyczno-techniczna, 
składanie misia z filcowych kółek według wzoru, 
przyklejanie kompozycji do kartonu

• „Zabawa z misiami” – zabawa taneczna z misiami

– słucha muzyki o zróżnicowanym 
charakterze

– zna określenia przeciwstawne, 
bogaci słownictwo

– swobodnie mówi o tym, czego 
się boi

– uczy się słów i melodii piosenki

– składa kompozycję złożoną 
z luźnych elementów

– bawi się z misiem

CD Utwory – „Florentinen Marsz” 
J. Fučika (nr 10), „Łabędź” 
C. Saint-Saёnsa (nr 21)
obrazki ilustrujące określenia 
przeciwstawne, np. ciemny – jasny,
duży – mały
„Książka” s. 26-27

CD Piosenki cz. 1 – „Deszczowa 
piosenka” (nr 15), łyżeczki

zestaw kółek z filcu (1 główka, 
1 brzuch, 2 uszka, 4 łapki), guziki 
na nosy i oczy (lub ruchome 
oczka), kartony, pędzle 
dla każdego dziecka, klej 
introligatorski
miś – talizman, obręcz dla każdego
dziecka, talerze

IV.7

IV.2

IV.5, IV.6, II.1, II.7

IV.7

IV.11, I.6

IV.7

57. A kto się 
boi myszy?

I.
• „Myszka” – zabawa paluszkowa
• „Stefek Burczymucha” M. Konopnickiej – wysłuchanie
wiersza, dostrzeżenie humoru zawartego w utworze, 
rozmowa na temat przygody bohatera
II.
• „Ile myszek w mysiej dziurce?” – zabawa dydaktyczna,

– doskonali sprawność palców
– dostrzega humor w utworach 
literatury dla dzieci

– kształtuje umiejętność liczenia 

K. Sąsiadek „Myszka”
M. Konopnicka „Stefek 
Burczymucha”

liczmany – myszki 

I.7
IV.5, IV.6, IV.3, 
III.8

IV.15
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liczenie, rytmiczne wskazywanie i wymienianie 
liczebników
• „Uciekaj, myszko, do dziury!” – rozwijanie sprawności 
manualnej, rysowanie ścieżek.
III.
• „Mała myszka – wielki hałas” – zabawa 
artykulacyjno-fonacyjna, naśladowanie głosów 
wydawanych przez myszy i pochodzących z mysiej 
dziury (skrobanie, szuranie)

obiektów 

– rysuje linię w polu 
o ograniczonej powierzchni

– naśladuje odgłosy z otoczenia

I.7, IV.8

IV.2

58. Smok 
i smoczek

I.
• „Stań przy takim samym znaczku!” – zabawa 
dydaktyczna, zwrócenie uwagi na kolor i wielkość

II.
• „Wiatr łobuziak” – nauka piosenki 

• „Duży smok – mały smoczek” – bogacenie słownictwa 
czynnego dzieci w obrębie wyrażeń zdrobniałych (z 
wykorzystaniem obrazków przedstawiających rzeczy i 
osoby)
III.
• „Tęczowy smok” – zabawa bieżna

• „Cicho – głośno” – zabawa muzyczna 

– sprawnie odróżnia znaczki 
różniące się kolorem lub 
wielkością

– melodyjnie śpiewa piosenkę

– potrafi dobrać zdrobnienia 
do wyrazów

– bawi się wspólnie z koleżankami 
i kolegami
– naśladuje grą na instrumentach 
odgłosy z najbliższego otoczenia

znaczki z figurami 
geometrycznymi (koło, kwadrat, 
trójkąt) różniące się wielkością lub 
kolorem
CD Piosenki cz. 1 – „Wiatr 
łobuziak” (nr 16) 
zabawki i przedmioty z 
najbliższego otoczenia

chusta animacyjna

instrumentarium Orffa

IV.9, IV.12

IV.7

IV.2

I.5, III.5

IV.7

59. Głucho 
i szaro

I.
• „Wróbelki” – zabawa naśladowcza
• „Jaki ma kolor szary kolor?” – próba ustalenia, jaki 
wygląd ma szary kolor przez porównywanie: szarej 
myszki, szarego kota, szarej chmury, szarego gołębia, 
szarego dymu
II.
• „Szarym po szarym na szaro” – zabawa plastyczna, 
barwienie wody na szary kolor, malowanie na arkuszach 

– naśladuje zwierzęta
– porównuje odcienie szarości

– poznaje różne odcienie kolorów
– doskonali motorykę dużą

tamburyn
zabawki, obrazki przedstawiające 
przedmioty i zwierzęta w szarym 
kolorze

arkusze szarego papieru, farba 
czarna i biała, tusz kreślarski, 

IV.1
IV.8, IV.12

IV.8, IV.13
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szarego papieru farbami plakatowymi w odcieniach 
szarości lub roztworami tuszu kreślarskiego o różnym 
stężeniu 
• „Wróbelki i burza” – zabawa muzyczno-ruchowa

III.
• „Tu paluszek” – zabawa z pokazywaniem

– właściwie reaguje na sygnał 
dźwiękowy

– ćwiczy znajomość schematu ciała

pędzle 

obręcze, talerze, CD Utwory – 
„Wróbelek” T. Łomowej (nr 6)

CD Piosenki cz. 1 – „Tu paluszek” 
(nr 3)

IV.7

IV.14

60. Ciemna 
nocka 

I.
• „Moja nocka” – pomoc nauczycielowi podczas cięcia 
pomalowanych wcześniej arkuszy szarego papieru na 
mniejsze kawałki
• „Komu w nocy nie chce się spać?” – próby odpowiedzi 
na pytanie po wysłuchaniu opowiadania L. 
Krzemienieckiej „Jak się krasnalek z borsukiem na 
spacer wybierali”
II.
• „Wieczór” – tworzenie ilustracji do wysłuchanego 
wiersza D. Wawiłow, rytmiczne kolorowanie kartki 
bokiem kredki – pasteli, kreślenie gwiazdek z kresek, 
formowanie księżyca z kółka z papieru techniką origami

• „Wiatr łobuziak” – utrwalenie piosenki 
III.
• „Nocne ptaki? Kto to taki?” – zapoznanie dzieci z sową
dzięki fotografiom, odgłosom
• „Uhuuu” – naśladowanie odgłosów, jakie wydają sowy

– pomaga dorosłemu

– poznaje nocne zwyczaje borsuka

– doskonali koordynację 
wzrokowo-ruchową podczas 
posługiwania się kredkami
– stosuje technikę origami płaskie 
z koła
– melodyjnie śpiewa piosenkę 

– poznaje nocnego ptaka – sowę

– ćwiczy wymowę

pomalowane wcześniej arkusze 
szarego papieru, nożyczki

fotografia borsuka i innych 
zwierząt o nocnym trybie życia, L. 
Krzemieniecka „Jak się krasnalek z
borsukiem na spacer wybierali”

D. Wawiłow „Wieczór”, kartki 
z poprzedniego dnia, pastele, koła 
origami, klej

CD Piosenki cz. 1 – „Wiatr 
łobuziak” (nr 16) 
album z sowami, nagranie 
odgłosów sów
bębenek, CD Utwory – „Wilk” 
T. Łomowej (nr 42)

I.7, III.8

IV.5, IV.6, IV.18

IV.8, IV.11

IV.7

IV.18, IV.9

IV.2

Uwagi:
Dodatkowe święta oraz zajęcia realizowane :

1. 05.11.2020 „Dzień Postaci z Bajek”
2. 11.11.2020 „Święto Niepodległości”-  realizowane zdalnie dnia 10.11.2020 r.
3. 25.11.2020 Święto Pluszowego Misia”
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