
Krąg tematyczny: Mój dom 
Temat: Opowieści o domku 

I. „Szukaj swojego domu” ─ zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozmowa na temat 
domów na podstawie zdjęć i ilustracji. Rozwijanie sprawności ruchowej, 
koordynacji i płynności ruchów, równowagi ─ zestaw ćwiczeń porannych „Razem 
raźniej”. 

II. „Budujemy domy” ─ zabawa konstrukcyjna. „Domy ludzi i domy zwierząt” ─ 
segregowanie obrazków. Rozwijanie umiejętności słuchania czytanego 
opowiadania ─ słuchanie bajki „Trzy świnki”. Praca z kartą pracy ─ łączenie świnek 
z odpowiednimi domkami. „Domki trzech świnek” ─ zabawa ruchowa. Utrwalenie 
zasad bezpieczeństwa „Znam swój adres”. Wyrabianie ogólnej sprawności 
ruchowej dzieci z wykorzystaniem różnorodnych metod i zabaw ─ ćwiczenia 
gimnastyczne, zestaw VII. 

III. Rozwijanie umiejętności dostrzegania charakterystycznych cech domów ─ zabawa 
dydaktyczna „Co może mieć dom?”. Zabawa z elementami skrętów tułowia 
„Budujemy dom”. Rozwijanie wyobraźni ─ praca plastyczna „Wymarzony dom”. 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). Układanie domów z kamyków 
znalezionych w ogrodzie przedszkolnym. 

 
Temat: Co mamy w domu? 

I. „Okienko” ─ zabawa z elementami rzutu. Przyporządkowywanie znakowi liczby 
odpowiedniej liczby elementów ─ zabawa ruchowa doskonaląca umiejętności 
matematyczne „Dzieci do domu”. Zestaw ćwiczeń porannych „Razem raźniej”.  

II. „Ciepło-zimno” ─ zabawa słuchowo-ruchowa. Usprawnianie koordynacji 
wzrokowo- -ruchowej ─ zabawa konstrukcyjna „Domy dla pluszaków”. 
Doskonalenie spostrzegawczości ─ rozpoznawanie przedmiotów po ich konturach 
─ zabawa „Poszukiwacze śladów”. „Co zniknęło?” – ćwiczenie pamięci wzrokowej. 
„Gdzie mam stanąć?” ─ zabawa rozwijająca orientację przestrzenną. Praca z kartą 
pracy ─ doskonalenie umiejętności rozmieszczania elementów w przestrzeni ─ 
doklejanie brakujących elementów. 

III. „Budujemy dom” – zabawa ruchowa z elementami skrętów tułowia. Rozwijanie 
umiejętności współpracy w zespole ─ zabawa konstrukcyjna „Wieżowiec”. 

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). Zabawa bieżna „Berek”. 

 
Temat: Ozdabiamy nasz domek 

I. Usprawnianie percepcji słuchowej ─ zabawa rytmiczna „Droga do domu”. 
Doskonalenie szybkości ─ zabawa orientacyjno-porządkowa „Szukaj swojego 
domu”. „Oczy i usta” ─ ćwiczenia mimiczne. „Razem raźniej” ─ zestaw ćwiczeń 
porannych. 

II. Rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji przestrzennej ─ zabawa „Ułóż tak 
samo”. Utrwalenie znajomości kierunków ─ zabawa „Domek Kasi”. Ustalanie 
położenia przedmiotów ─ zabawa utrwalająca kierunki „Zabawki”. Dzielenie 
wyrazów na sylaby. „Droga do domu” ─ zabawa z elementem równowagi. 
Poznanie budowy i sposobów gry na wybranych instrumentach perkusyjnych. 
Nauka piosenki „Domki z klocków”. 



III. „Kto tu mieszka?” ─ zabawa ruchowo-naśladowcza. Doskonalenie umiejętności 
współpracy w grupie ─ zabawa konstrukcyjna „Zabawa w dom”. Rozwijanie 
umiejętności reakcji na sygnał dźwiękowy ─ zabawa ruchowa „Bawimy się razem”.  

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Gdzie mam iść?” ─ zabawa 
rozwijająca orientację w przestrzeni. 

 
Temat: Domowe porządki 

I. Rozpoznawanie i nazywanie usłyszanych dźwięków ─ „Co to za dźwięk?” ─ zabawa 
słuchowa. Uwrażliwienie dzieci na dźwięki o różnym natężeniu ─ zabawa 
rytmiczno-ruchowa „Cicho ─ głośno”. Rozwijanie sprawności ruchowej, 
koordynacji i płynności ruchów, równowagi ─ zestaw ćwiczeń porannych „Razem 
raźniej”. 

II. „Pomieszczenia znajdujące się w domu” ─ ćwiczenia klasyfikacyjne. Dobieranie 
przedmiotów w pary. Praca z kartą pracy ─ wyszukiwanie jednakowych 
przedmiotów. Rozwijanie twórczej wyobraźni, „Domy z figur” ─ praca plastyczna. 
Rozmowa o konieczności sprzątania po sobie na podstawie wysłuchanego wiersza 
M. Terlikowskiej „Każdy po sobie sprząta”. Doskonalenie umiejętności szybkiego 
reagowania na przerwę w muzyce ─ zabawa naśladowcza „Domowe porządki”.  
„Wracamy do domu” zabawa bieżna. Kształcenie umiejętności dodawania i 
odejmowania „Zagadki logiczne”. 

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Dwójki” ─ zabawa bieżna. 

 
Temat: Spacerujemy po okolicy 

I. Rozwijanie orientacji przestrzennej ─ ćwiczenie pojęć: „na”, „pod”, „obok”, 
„przed” w zabawie „Gdzie jest miś?”. Rozwijanie umiejętności reakcji na sygnał – 
zabawa ruchowa „Grające krzesełka”. Zestaw ćwiczeń porannych „Razem raźniej”. 

II. Rozmowa na temat niezwykłych domów na podstawie ilustracji ─ „ Niezwykłe 
projekty”. Zapoznanie z zawodami architekta, budowniczego. „Okienko” ─ zabawa 
z elementami rzutu. Spacer po okolicy ─ oglądanie różnych domów i budynków. 
Kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnej w formie zdania na temat 
„Mój dom”. Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, 
mimiki, ruchu zabawa pantomimiczna „Co robię w domu?”. Poznawanie 
możliwości ruchowych swojego ciała ─ ćwiczenia gimnastyczne, zestaw IV. 

III. Utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych ─ zabawa dydaktyczna „Figury”. 
Układanie obrazków z figur. Zabawa ruchowa „Spacer figur”. 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Wracamy do domu” – zabawa 
bieżna. 

 
 
Krąg tematyczny: Moje miasteczko 
Temat: Spacerujemy po mieście 

I. „Stój!” ─ zabawa orientacyjno-porządkowa. Wdrażanie do wypowiadania się na 
temat ─  zabawa dydaktyczna „W mieście”. Rozwijanie wrażliwości estetycznej ─ 



zabawa plastyczna „Kartonowe miasto”. Kształtowanie prawidłowej postawy 
przez ćwiczenia gimnastyczne „Na krzesełku ja i ty” ─ zestaw ćwiczeń porannych. 

II. „Podróż po…” ─ zabawa bieżna. Poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki 
swojego regionu „Mapa naszego miasta” ─ oglądanie mapy miasta. „Co to za 
miejsce?” ─ zabawa rozwijająca spostrzeganie wzrokowe. Doskonalenie syntezy i 
analizy wzrokowej ─ „Puzzle”. Zabawa bieżna z elementami klęku podpartego 
„Domki”. Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci z wykorzystaniem 
różnorodnych metod i zabaw ─ Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw III. 

III. „Kartonowe miasto” ─ kończenie pracy plastycznej. Rozwijanie orientacji 
przestrzennej ─ zabawa „Dokąd idziemy?”. Zabawa bieżna z elementami 
równowagi „Domy i wieżowce”. 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Szybkie samochody” ─ zabawa 
bieżna. 

 
Temat: Planujemy trasy spacerów 

I. Utrwalanie swojego adresu zamieszkania ─ zabawa ruchowa „Idę do domu”. 
Zabawa z elementami pełzania „Most”. Usprawnianie percepcji słuchowej ─ 
zagadki słuchowe „Odgłosy miasta”. Zestaw ćwiczeń porannych „Na krzesełku ja                
i ty”. 

II. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ─ zabawa ruchowa „Spacer po mieście”. 
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie ─ zabawa dydaktyczna 
„Planujemy spacer”. Nabywanie wiedzy dotyczącej miasta i jego 
charakterystycznych miejsc ─ spacer po mieście. 

III. Rozwijanie orientacji przestrzennej ─ zabawa dydaktyczna „Szukamy skarbu”. 
Rozpoznawanie cyfr w zakresie 5 ─ zabawa matematyczna „Liczbowa droga”. 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Wąska ścieżka” ─ zabawa                       
z elementami równowagi. 

 
Temat: Budujemy miasteczko 

I. „Zatłoczony tunel” ─ zabawa ruchowa. „Pociąg” ─ ćwiczenie dużych grup 
mięśniowych. Doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz umiejętności 
posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunków ─ zabawa „Labirynt”. Zestaw 
ćwiczeń porannych „Na krzesełku ja i ty”. 

II. Kształtowanie rozumienia pomiaru długości: odmierzanie krokami, stopa za stopą, 
dłonią i kredkami ─ zabawa dydaktyczna „Co możemy zmierzyć?”. Porównywanie 
wysokości ─ zabawa dydaktyczna „Wysoki ─ niski”. Rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej ─ zabawa konstrukcyjna „Miasto z klocków”. Praca z kartą pracy ─ 
kolorowanie wieży, zaznaczanie klocków, z których została zbudowana. Rozwijanie 
sprawności fizycznej dzieci ─ Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw II. 

III. Porównywanie wysokości ─ zabawa ruchowa „Zmierz się ze mną”. Skupianie uwagi 
na szeregach i kontynuowania rytmów w sytuacjach zadaniowych „Wysocy ludzie, 
niscy ludzie” ─ układanie rytmów. Kształtowanie umiejętności posługiwania się 
wzbogaconymi technikami plastycznymi i operowania narzędziami i materiałami ─ 
praca plastyczna „Miasto nocą”. 
 



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Wysoki ─ niski” ─ zabawa 
ruchowa. 

 
Temat: Duże i małe domy 

I. Rozmowa na temat „Co widać z naszego okna?”. Zabawa bieżna z elementami 
równowagi „Domy i wieżowce”. Dorysowywanie okien w odpowiednim układzie ─ 
zabawa rysunkowa „Okno”. Zestaw ćwiczeń porannych „Na krzesełku ja i ty”. 

II. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej ─ „Budynki”, dopasowywanie konturów 
do ilustracji. Segregowanie przedmiotów według wielkości, utrwalenie pojęć 
„mały” i „duży” ─ zabawa w grupach „Małe i duże”. Utrwalenie pojęć „wąski” i 
„szeroki” ─ zabawa ruchowa „Wąska ścieżka, szeroka ścieżka”. Zabawa z 
elementami pełzania „Most”. Wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej przy 
muzyce ─ zajęcia muzyczne „Jeżykowe zabawy”. Nauka piosenki „Mały jeżyk”. 

III. Rozwijanie spostrzegawczości ─ zabawa ruchowa „Szukamy pary”. Doskonalenie 
rozpoznawania kolorów, figur geometrycznych i określanie wielkości ─ gra 
dydaktyczna „Droga z figurami”. Zabawa z elementami czworakowania „Tunel”. 

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Duże i małe kroki” ─ zabawa 
ruchowa. 

 
Temat: Chodź, pospacerujemy sobie! 

I. „Domki” ─ zabawa bieżna z elementami klęku podpartego. Rozwijanie 
umiejętności wypowiedzi ustnej na określony temat. Rozmowa o domach 
bohaterów baśni na podstawie ilustracji ─ „Bajkowe domy”. Zestaw ćwiczeń 
porannych „Na krzesełku ja i ty”. 

II. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej, 
„Wyruszamy na wycieczkę po mieście” ─ zabawa ruchowo-naśladowcza. Nauka na 
pamięć fragmentu wiersza Agnieszki Galicy „Budujemy dom”. Budowanie domków 
dla wybranych zabawek z dostępnych materiałów ─ zabawy konstrukcyjne. 

III. Rozwijanie sprawności ogólnej poprzez przyjmowanie różnorodnej pozycji 
podczas ćwiczenia, doskonalenie ruchów naprzemiennych ─ zabawa z elementami 
pełzania „Most”. Doskonalenie percepcji wzrokowej ─ zabawa „Miasta i 
miasteczka”. Rozwijanie twórczej aktywności dziecka ─ zabawa plastyczna 
„Rysujemy miasto”. 

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Samoloty” ─ zabawa ruchowa. 

 
 
Krąg tematyczny: Dawno, dawno temu 
Temat: Słuchamy opowieści o dawnych czasach 

I. Konny powóz ─ zabawa bieżna. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu 
literackiego i wypowiadania się na jego temat. „Średniowieczny czas” ─ słuchanie 
legend i baśni. Rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności dziecka poprzez 
różnorodne formy aktywności ruchowej ─ zestaw ćwiczeń porannych „Balonowy 
czar”. 



II. Wzbogacanie słownika dzieci o nazwy elementów garderoby z dawnych czasów ─ 
zabawa ruchowa z elementem celowania „Ubraniowa tarcza”. „Chodzimy jak…” ─ 
zabawa doskonaląca uwagę oraz spostrzegawczość. Rozwijanie kreatywności 
przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania „Dawno, dawno temu”. 
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej ─ ćwiczenie 
grafomotoryczne „Kareta”. Wyzwalanie aktywności ruchowej przy muzyce ─ 
zajęcia muzyczne „Dawno, dawno temu”. 

III. Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabawy w zespołach, rozwijanie 
sprawności manualnej poprzez tworzenie budowli z klocków ─ zabawa 
konstrukcyjna „Zamki i zameczki”. „Walka ze smokiem” ─ zabawa z elementami 
skrętów tułowia i celowania. 
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). Zabawa w berka z 
wykorzystaniem wyliczanki „Jedzie kareta…”. 

 
Temat: Wizyta w zamku 

I. „Księżniczki i rycerze na koniach” ─ zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie 
kreatywności ─ wymyślania krótkich historyjek kończących rozpoczęte zdania „Co 
było dalej?”. „Balonowy czar” ─ zestaw ćwiczeń porannych. 

II. Rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas zabaw dźwiękonaśladowczych. „W 
Pięknogrodzie” ─ zabawa dźwiękonaśladowcza inspirowana opowiadaniem 
nauczyciela. Posługiwanie się wskazówkami w postaci dźwięków ─ zabawa 
słuchowo-ruchowa „Skarb”. Doskonalenie koncentracji uwagi i refleksu ─ zabawa 
„Bunt na dworze”. Zabawa z elementem czworakowania „Smocza jama”. 
Doskonalenie umiejętności pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych ─ 
Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw IX. 

III. Doskonalenie umiejętności manualnych ─ praca plastyczna „Kotyliony”. 
Rozwijanie umiejętności naśladowania ruchów i gestów ─ zabawa naśladowcza 
„Rób to, co król”. 
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Obrona zamku” ─ zabawa 
ruchowa z elementem rzutu. 

 
Temat: Idziemy na bal 

I. Balowa komnata – wspólne dekorowanie sali. Zabawa orientacyjno-porządkowa 
„Księżniczki i rycerze na koniach”. Klasyfikowanie przedmiotów według rodzaju ─ 
zabawa manipulacyjna „Groch z fasolą”. Wyrabianie płynności ruchów i rozwijanie 
naturalnych czynności ruchowych ─ zestaw ćwiczeń porannych „Balonowy czar”. 

II. Wdrażanie do odpowiadania na pytania na temat wysłuchanego tekstu. Słuchanie 
baśni H.Ch. Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu”. Zabawa ruchowa przy 
muzyce „Test dla księżniczek”. Rozwijanie motoryki w zakresie zwinności, 
szybkości i mocy ─ tor przeszkód „Test dla rycerzy”. Kształtowanie umiejętności 
łączenia ruchu z muzyką ─ zabawa w kole przy muzyce „Pierwszy taniec”. 
Doskonalenie spostrzegania, tworzenie par ─ zabawa integracyjna „Kotyliony”. 
Praca z kartą pracy ─ łączenie królewien i królewiczów w pary, kolorowanie 
obrazków. „Dawno, dawno temu” ─ powtórzenie wybranej zabawy z zajęć 
muzycznych. 



III. Doskonalenie orientacji przestrzennej, poruszanie się według poleceń ─ zabawa 
„Spacer po zamku”. Kształtowanie siły, zwinności i koordynacji ruchowej ─ „Walka 
ze smokiem” ─ zabawa z elementami skrętów tułowia i celowania. 
 
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Zagubione klejnoty” ─ zabawa 
doskonaląca spostrzegawczość. 

 
Temat: Bawimy się w rycerzy 

I. „Smocza jama” ─ zabawa z elementem czworakowania. Utrwalenie nazw kolorów 
─ zabawa orientacyjno-porządkowa” Król/królowa kolorów”. Rozwijanie i 
doskonalenie ogólnej sprawności dzieci poprzez różnorodne formy aktywności 
ruchowej ─ zestaw ćwiczeń porannych „Balonowy czar”. 

II. „Maszerują rycerze” ─ zabawa logorytmiczna. Zapoznanie z regulaminem turnieju 
„Potyczki na dworze królewskim”. Zabawa z elementem celowania „Rycerska 
rozgrzewka”. Zabawa bieżna „Wyścigi konne”. Rozwijanie spostrzegania 
wzrokowego ─ zabawa „Łapanie myszy”. Zabawa ruchowa z elementem 
czworakowania „Straszny smok”. Doskonalenie percepcji wzrokowej ─ zabawa 
ruchowa „Śpiący rycerz”. Praca z kartą pracy. 

III. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami i wdrażanie do słuchania 
tekstów literackich ze zrozumieniem ─ „Legendy i baśnie”. Rozwijanie wyobraźni 
twórczej dziecka ─ praca plastyczna „Smok”. 
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Zamki” ─ zabawa konstrukcyjna 
z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. 

 
Temat: Zabawy z kukiełkami i pacynkami 

I. „Księżniczki i rycerze na koniach” ─ zabawa orientacyjno-porządkowa. Wykonanie 
postaci z baśni i legend ─ praca plastyczna „Rycerz, królewna i smok”. Zestaw 
ćwiczeń porannych „Balonowy czar”. 

II. Rozwijanie poczucia rytmu ─ zabawa rytmiczna „Królewska orkiestra”. Wdrażanie 
do uważnego słuchania – zabawa dydaktyczna „Co mówi bębenek?”. Określanie 
liczby elementów w zbiorze ─ zabawa matematyczna „Zamkowy skarb”. 
„Królewska kareta” ─ zabawa ruchowa doskonaląca umiejętność liczenia. 
Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw X. 

III. Doskonalenie spostrzegawczości. „Teatr cieni” ─ odgadywanie nazw postaci na 
podstawie kształtu cienia rzucanego na podświetlony ekran. „Cień króla” ─ zabawa 
naśladowcza. Rozwijanie umiejętności współpracy w parach ─ zabawa bieżna 
„Konny powóz”. 
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie).  „Walka ze smokiem” ─ zabawa z 
elementami skrętów tułowia i celowania. 

 
 
Krąg tematyczny: Bawimy się w króla i królową 
Temat: Zabawy w króla i królową 



I. „Śmieszna wędrówka” ─ zabawa naśladowcza. „Magiczne pudełko” ─ zabawa 
sensoryczna. Doskonalenie sprawności ruchowej ─ zestaw ćwiczeń porannych 
„Królewny, rycerze, krasnoludki i smoki”. 

II. Tworzenie przyjaznej atmosfery ─ zabawa integracyjna „Witam wszystkich…”. 
Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole ─ zabawa dydaktyczna „Kto 
pomoże”. Praca z kartą pracy ─ przeliczanie i odszukiwanie wskazanych elementów, 
ćwiczenia w postrzeganiu, zabawy graficzne. Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw XI. 

III. Naśladowanie głosów zwierząt ─ zabawa logopedyczna „Wstań, królewno”. 
Odróżnianie zdań prawdziwych od fałszywych ─ zabawa dydaktyczna „Prawda czy 
fałsz”. Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał ─ zabawa bieżna „Rycerze”. 
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Gdzie się ukryła królewna?” ─ 
szukanie ukrytej przez nauczyciela sylwety królewny. 

 
Temat: Na królewskim dworze 

I. „Po wąskiej ścieżce” ─ zabawa ruchowa z elementami równowagi. Rozwijanie 
słuchu fonematycznego ─ zabawa dydaktyczna „Dokończ wyraz”. Kształtowanie 
prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne ─ zestaw ćwiczeń porannych 
„Królewny, rycerze, krasnoludki i smoki”. 

II. Doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych ─ zajęcia muzyczne „Bawimy się 
w króla i królową”. Nauka piosenki „Grzeczni czarodzieje”. Rozwijanie 
umiejętności posługiwania się nożyczkami ─ zabawa plastyczno-techniczna 
„Królewska korona”. Dopełnianie do 4 ─ zabawa matematyczna z elementami 
savoir-vivre’u „Poczęstunek u królowej”. 

III.  Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej ─ zabawa słowna „Co by było, 
gdyby…”. Zabawa integracyjna „Król Lul”. Zabawa z elementem czworakowania 
„Tunel”.  
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Bal zabawek” ─ zabawa 
pobudzająco-hamująca. 

 
Temat: Królewska korona 

I. „Znajdź swoją parę” ─ zabawa orientacyjno-porządkowa. Usprawnianie aparatu 
mowy ─ zabawa badawcza z elementami ćwiczenia oddechu „Kolorowy deszcz”. 
Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci ─ zestaw ćwiczeń porannych „Królewny, 
rycerze, krasnoludki i smoki”.  

II. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 
budzenie zainteresowań technicznych ─ zabawa konstrukcyjna „Wieża królewny”. 
Rozwijanie szybkości i wytrzymałości ─ zabawa bieżna „Korale dla królewny”. 
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki rąk ─ ćwiczenie 
grafomotoryczne „Królewska korona”. Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej 
dzieci z wykorzystaniem różnorodnych metod i zabaw ─ Ćwiczenia gimnastyczne, 
zestaw XII. 

III. Rozwijanie spostrzegawczości ─ zabawa integracyjna „Czarodzieje i czarodziejki”. 
Rozwijanie wyobraźni ─ zabawa plastyczna „Czarodziejska różdżka”. Kształtowanie 
umiejętności wyciszenia się i relaksacji ─ zabawa relaksacyjna „Król ciszy”. 



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). Marsz z przeszkodami” ─ zabawa z 
wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu lub sprzętów ogrodowych. 

 
Temat: Jak to było w dawnych czasach? 

I. „Śmieszna wędrówka” ─ zabawa naśladowcza. Rozwijanie poczucia rytmu i 
umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych ─ zabawa słuchowa „Śpiewające 
obrazki”. „Królewny, rycerze, krasnoludki i smoki” ─ zestaw ćwiczeń porannych. 

II. Rozwijanie podstawowych procesów umysłowych: porównywanie i wnioskowanie 
─ zabawa słownikowo ─ plastyczna „Jak podróżowali król i królowa”. Utrwalenie 
piosenki „Grzeczni czarodzieje”. Rozwijanie logicznego myślenia ─ dopasowywanie 
obrazków do królewskiego dworu „Na królewskim dworze”. 

III. „Czarodziejski obrazek” ─ zabawa plastyczno-badawcza. Kształtowanie 
umiejętności przedstawiania treści za pomocą gestu, mimiki, ruchu ─ zabawa 
pantomimiczna „Zgadnij, co robię”. Doskonalenie zwinności koordynacji ruchowej 
─ zabawa ruchowa z elementami równowagi „Po wąskiej ścieżce”. 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Spacer” – zabawa z chustą 
animacyjną. 

 
Temat: Dzień zagadek i niespodzianek 

I. Rozwijanie szybkości ─ zabawa bieżna „Korale dla królewny”. Wdrażanie do 
uważnego słuchania, utrwalenie słownictwa związanego z tematyką tygodnia ─ 
zabawa słownikowa „Dokończ zdanie”. Doskonalenie sprawności ruchowej ─ 
zestaw ćwiczeń porannych „Królewny, rycerze, krasnoludki i smoki”. 

II. Wdrażanie dzieci do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw. 
„Turniej rycerski” ─ zabawy sprawnościowe, metoda stacyjna. Rozwijanie 
aktywności twórczej podczas rozwiązywania zagadek w powiązaniu z posiadaną 
wiedzą ─ rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych „Zagadki z królewskiej 
szufladki”. Kształtowanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji ─ zabawa 
relaksacyjna „Król ciszy”. 

III.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 
budzenie zainteresowań technicznych ─ zabawa konstrukcyjna „Moje królestwo”. 
„Kto mnie woła” ─ zabawa słuchowa, integracyjna. „Znajdź swoją parę” ─ zabawa 
orientacyjno-porządkowa. 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych (ubieranie, 

rozbieranie, mycie rąk po zabawie). „Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy” ─ tradycyjna zabawa 

bieżna. 

 


