
 

Listopad 2020 

Tematy kompleksowe: 

1. Co zwierzęta i ptaki robią jesienią? 

2. Wiem co jem i dlatego jestem zdrowy? 

3. Jak przekazujemy informacje. 

4. Kapie, kropi, mży… 

DZIECKO: 

 Zna oznaki jesieni, 

 Wie co je i jak spędza zimę wiewiórka, jeż, 

 Liczy do 4, 

 Rysuje po śladzie, 

 Odkłada zabawki na swoje miejsce po skończonej zabawie, 

 W bezpieczny sposób korzysta ze sprzętów sportowych, biega beż potrąceń innych, 

 Dzieli wyrazy na sylaby, 

 Wie, że warzywa i owoce są źródłem witamin, 

 Prawidłowo wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, 

 Nazywa i rozpoznaje produkty mleczne, 

 Zna kolory podstawowe, 

 Zna pojęcie „piramida zdrowia”, rozróżnia produkty spożywcze dobre i szkodliwe dla zdrowia, 

 Wycina nożyczkami, 

 Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam, 

 Zna rolę listonosza, zna współczesne środki przekazu informacji (telefon, list, komputer), 

 Poznaje nowe zwroty związane z pocztą (skrzynka na listy, list polecony, itp.), 

 Potrafi samo zorganizować sobie czas wolny, 

 Potrafi rozpoznać symbole pogodowe, 

 Wie, że należy dostosować ubranie do panujących warunków atmosferycznych, 

 Rozumie znaczenie wody w życiu ludzi, roślin i zwierząt, 



 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc listopad w gr. II 
 
 

Temat tygodnia: CO ZWIERZĘTA I PTAKI ROBIĄ JESIENIĄ?  

 
Realizowane 

obszary podstawy 

programowej 

TEMAT DNIA DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane 

osiągnięcia dzieci 

IV.19 

IV.18 

IV.2 

I.5 

 

IV.2 

IV.5 

IV.15 

IV.1 

IV.7 

IV.8 

IV.2 

II.11 

 

 

I.5 

I.9 

IV.8 

II.5 

I.6 

I.7 

 

 

Las i jego 

mieszkańcy. 

Oglądanie albumów, książek o tematyce przyrodniczej. 

Wyszukiwanie i nazywanie zwierząt. „Jesień w lesie” – wypowiedzi 

dzieci na podstawie ilustracji.  

Zabawa poranna „Wiewiórki do dziupli” orientacyjno-porządkowa. 

 

„Wiewióreczka Basia” –  tworzenie zbiorów   z przeliczaniem w 

zakresie 4 z wykorzystaniem wiersza Anny Surowiec.   „Wiewiórka” – 

opowiadanie nauczycielki na podstawie ilustracji. „Wiewióreczka” - 

zabawa inscenizowana do piosenki muz. M. Krasjew, sł. K. Kuczyńska.  

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Rysowanie kredkami na 

temat dowolny. „Zwierzęta w lesie” – zabawa ortofoniczna. Spacer do 

pobliskiego parku, wypatrywanie wiewiórek.  

 

„Kto pierwszy przyniesie orzeszek?” – zabawa ruchowa z elementem 

biegu. „Gdzie zając i wiewiórka schronią się zimą?” – prowadzenie 

palcem po kolorowych liniach, a następnie kredką. Kolorowanie 

rysunków zwierząt. 

Zabawy w kącikach zainteresowań. 

Praca domowa - przynieść na następny dzień -  ziemniaki i wykałaczki. 

- rozbudzanie zainteresowań 

książką  

-budzenie wrażliwości na 

piękno jesiennego krajobrazu 

 

-zapoznanie z budową, 

odżywianiem i sposobem 

spędzania zimy przez 

wiewiórkę 

-rozwijanie umiejętności 

przeliczania w zakresie 

określonej liczby elementów 

 

 

-wyrabianie umiejętności 

rysowania kredką po linii oraz 

wypełniania kolorem  

 

 

- ogląda książeczki o 

tematyce przyrodniczej 

-zna oznaki jesieni 

 

 

-uważnie słucha wiersza 

- wie jak wygląda 

wiewiórka 

- wie co je i jak spędza 

zimę wiewiórka 

- liczy do 4 

- tworzy zbiory 

- czerpie radość z 

zabawy 

 

-rysuje kredkami 

- prawidłowo wykonuje 

ćwiczenia ruchowe 

- rysuje po śladzie 

 

 

I.6 

IV.6 

I.5 

 

 

IV.1 

I.9 

IV.18 

 

 

Kto zasypia zimą, 

a kto nie? 

„Lubię się bawić”-zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. „Lis i 

lisek” – ćwiczenia słownikowe. Tworzenie zdrobnień od form 

zasadniczych np.:  lis – lisek, sarna – sarenka. Zabawa poranna 

„Wiewiórki do dziupli”. 

 

„Mój jeżyk” – wykonanie jeża z tworzywa przyrodniczego i patyczków. 

„Jak wygląda jeż? - omówienie wyglądu jeża na postawie ilustracji za 

szczególnym zwróceniem uwagi na odżywianie i zimowy sen. „Idzie 

- dostrzeganie zmian w 

przyrodzie 

-rozwijanie umiejętności 

językowych  

 

 -zapoznanie dzieci z jeżem , 

jego budowa, odżywianiem i 

sposobem spędzania zimy  

- dzieli się swoimi 

zabawkami 

-tworzy zdrobnienia  

- zauważa zmiany 

zachodzące w przyrodzie 

jesienią 

- wie jak wygląda jeż, 

jak się odżywia i jak 



IV.11 

IV.1 

I.9 

IV.8 

I.5 

I.6 

II.11 

 

 

I.5 

I.6 

III.1 

 

 

jeż”- zabawa ruchowa. 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. „Cztery pory roku małego 

misia” – wycinanie i układanie ilustracji w odpowiedniej kolejności z 

wykorzystaniem wiersza Doroty Kossakowskiej. „Jeż”- ćwiczenia 

grafomotoryczne,  zabawa ruchowo – muzyczna. 

Spacer do pobliskiego parku. Obserwacja zmian zachodzących jesienią.  

 

„Kolce jeża” – zabawa ruchowa. „ Znajdę cię” – zabawa dydaktyczna. 

Zabawy dowolnie wybraną zabawką. 

Zadanie domowe. Przynieść pluszową zabawkę dowolnego zwierzątka. 
Zadanie domowe. Przynieść małą, pluszową zabawkę dowolnego 

zwierzątka. 

 

-kształtowanie właściwego 

stosunku do zwierząt  

- rozwijanie procesów 

poznawczych: myślenia, 

koncentracji i pamięci dzieci 

 

 

-kształcenie orientacji w 

przestrzeni   

-zwrócenie uwagi na zgodną 

zabawę oraz odkładanie 

zabawek na właściwe miejsce 

spędza zimę 

- wykonuje pracę 

techniczną 

- dba o porządek w 

miejscu pracy 

-wymieni zmiany 

zachodzące jesienią  

-aktywnie uczestniczy  w 

zabawie  

- odkłada zabawki na 

swoje miejsce po 

skończonej zabawie 

II.8 

IV.2 

IV.8 

IV.15 

I.5 

IV.7 

I.5 

IV.2 

I.6 

IV.2 

IV.5 

I.4 

 

 

I.5 

IV.18 

IV.8 

 

 

 

Domy zwierząt. 

Zabawy dowolne zabawkami przyniesionymi przez dzieci. „Pluszowe  

zwierzęta” – rozmowa na temat pluszowych zwierząt przyniesionych 

przez dzieci z domu. „Jeżyk”- kolorowanie kredkami rysunku według 

wzoru. Przeliczanie liści. Zabawa poranna „Wiewiórki do dziupli” 

 

„Zwierzęta leśne” –rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych. 

„Cicho - głośno” - zabawa rozwijająca umiejętności rozpoznawania 

natężenia dźwięków. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  

„Budujemy dom” - zabawy konstrukcyjne z różnego rodzaju klocków. 

„Zwierzęta i ptaki jesienią” – wypowiedzi dzieci na podstawie 

ilustracji.  

Wyjście na podwórko. Zabawy na placu zabaw z wykorzystaniem 

sprzętu sportowego 

 

„Szukamy orzechy” - zabawa ruchowa. „Jak się nazywa mój dom?” – 

zabawa dydaktyczna. „Gdzie spędza zimę niedźwiedź” –  kolorowanie 

rysunku. 

 

- utrwalenie wiadomości na 

temat zwierząt 

-wdrażanie do wypowiedzi 

wielozdaniowej. 

 

-utrwalenie nazw 

instrumentów perkusyjnych     

-rozwijanie poczucia rytmu 

i rozróżniania dźwięków  

-rozwijanie umiejętności 

przestrzennej budowania 

-utrwalenie wiadomości nt 

zwierząt  

 

-zapoznanie dzieci z 

miejscem legowiska 

niedźwiedzia – gawrą. 

 

- zna nazwy oraz cechy 

wybranych zwierząt 

- tworzy dłuższe 

wypowiedzi  

- koloruje według wzoru 

- przelicza liście 

- zna nazwy 

instrumentów 

perkusyjnych 

- umie na nich zagrać  

-  reaguje na zmianę 

natężenia dźwięków 

- w bezpieczny sposób 

korzysta ze sprzętów 

sportowych 

- wie co to jest gawra 

- koloruje rysunek 

I.6 

IV.6 

I.5 

 

 

IV.5 

IV.2 

IV.18 

IV.9 

 

 

Poznajemy ptaki. 

Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci. „Zabawy z 

piórkami” - ćwiczenia oddechowe, dmuchanie piórek, wyścigi piórek. 

„Ptaki”- zabawa ortofoniczna. Zabawa poranna „Ptaszki” orientacyjno 

–porządkowa. 

 

„Jesienna szaruga” – nauka wiersza Doroty Kossakowskiej. 

Wzbogacenie i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się wiersza 

na pamięć. „Ptaki” – nazywanie ptaków: bocian, jaskółka…, podział ich 

nazw na sylaby. Łączenie ptaka z jego cieniem. „Spłoszone wróble” -  

 

-doskonalenie fazy 

wydechowej 

 

-poznanie nazw ptaków, które 

odleciały do ciepłych krajów, 

-utrwalenie  wiersza  

-ćwiczenia mięśni narządów 

mowy   

-sprawnie wykonuje  

ćwiczenia oddechowe i 

ćwiczenia ruchowe 

 

- słucha czytanego 

wiersza 

-mówi wiersz z pamięci   

- dzieli wyrazy na sylaby 

-nazywa ptaki 



I.5 

I.6 

II.11 

II.10 

 

I.5 

IV.8 

IV.6 

III.5 

zabawa z elementem biegu. Zabawa zgodne z zainteresowaniami dzieci.  

„Zabawa gimnastyczna” – zabawa ruchowa z wierszykiem. Wyjście na 

podwórko – obserwacja ptaków w przedszkolnym ogrodzie. 

 

„Ptaki wracają do gniazd” – zabawa ruchowa. „Listek klonu” – 

rysowanie po śladzie, kolorowanie 

„Jaki ptak śpiewa tak?”- zabawa dźwiękowo- naśladowcza. 

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 

-obserwacja zmian 

zachodzących w przyrodzie 

jesienią 

-budzenie zainteresowań 

życiem przyrody 

- rozwijanie zamiłowań 

rysunkowych i 

kolorystycznych 

 

- naśladuje dźwięki 

wydawane przez ptaki  

- wypatruje ptaków w 

przedszkolnym ogrodzie 

 

- zauważa zmiany jakie 

zachodzą w przyrodzie 

jesienią 

 

III.5 

II.10 

I.5 

IV.2 

IV.5 

IV.1 

I.5 

I.8 

I.5 

I.2 

 

 

I.5 

IV.2 

IV.8 

I.6 

III.9 

 

 

Zwierzęta i ptaki 

przygotowują się 

do zimy. 

Zabawy przy stolikach: układanie puzzli, mozaiki, gry logiczne. 

„Jestem”- zabawa dramowa. Zabawa poranna „Ptaszki”. 

 

 „ Ptaki cudaki” – wykonanie pracy przestrzennej z użyciem materiałów 

przyrodniczych. Kształcenie umiejętności wyszukiwania 

charakterystycznych cech ptaków np. kolor piór, wielkość.  Wywołanie 

radości z uzyskanych efektów. „Ptaki” – zabawa ruchowa. Zabawy 

zgodne z zainteresowaniami dzieci.  
„Wycieczka do lasu” - opowieść ruchowa Ewy Kalinowskiej. Wyjście 

na podwórko – zabawy z piłką. „Piłka parzy”- zabawa bieżna. „Złap 

piłkę”-  rzuty i chwyty piłki oburącz. 

 

„Wróbelki” – zabawa ruchowa. „Nadchodzi jesień” – słuchanie 

wiersza Doroty Kossakowskiej. „Zwierzęta” – kolorowanie obrazków. 

Zabawy w małych zespołach według pomysłów dzieci. 

-kształcenie umiejętności 

zgodnej zabawy  

 

-zapoznanie z wyglądem 

ptaków  

-dbanie o estetyczny wygląd 

pracy 

-wywołanie radości z 

uzyskanych efektów                 

-wyrabianie umiejętności 

sprawnego poruszania się 

 

-rozwijanie zainteresowania 

przyrodniczych i 

plastycznych  

- zgodnie bawi się z 

innymi 

- interesuje się przyrodą 

- rozwiązuje zagadkę 

słowną 

- zna charakterystyczne 

cechy ptaków 

- samodzielnie wykonuje 

pracę techniczno - 

plastyczną 

- czerpie radość z 

wykonanej pracy 

-sprawnie ćwiczy 

-słucha uważnie wiersza 

- koloruje obrazek 

 

 

 

Temat tygodnia:  WIEM CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY?  

 
Realizowane 

obszary 

podstawy 

programowej 

TEMAT 

DNIA 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 

dzieci 

I.6 

IV.2 

IV.7 

I.5 

 

 

 

Dbam o 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. „Gimnastyka buzi i 

języka” – ćwiczenia mięśni narządów mowy. „Mam chusteczkę 

haftowaną” – zabawa ze śpiewem. Zabawa poranna „Mój 

poranek” . 

- rozwijanie mięśni narządów 

mowy 

 

 

-wykonuje ćwiczenia 

artykulacyjne 

- śpiewa do znanej zabawy 

muzycznej  



 

IV.2 

IV.6 

III.8 

IV.12 

I.5 

III.1 

I.4 

 

I.5 

IV.2 

III.5 

I.6 

zdrowie.  

„Kraina pani Witaminki” – słuchanie opowiadania Doroty 

Kossakowskiej. Rozmowa na temat opowiadania. „Kończenie przez 

dzieci zdania”: „Jem owoce i warzywa bo chcę być… „„Warzywa 

i owoce” – klasyfikowanie według wybranej cechy. „Ogrodnik” – 

zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 

„Kto zmienił miejsce?” – zabawa integracyjna.  

Zabawy na placu przedszkolnym 

 

„Raz i dwa” – zabawa ruchowo - naśladowcza. „Kolorowe 

serwetki” – ćwiczenia oddechowe.  

Zabawy w kącikach zainteresowań. 

 

 

 

-rozwijanie wrażliwości 

dziecka na piękno słowa 

-kształcenie umiejętności 

klasyfikacji przedmiotów 

-kształtowanie przekonania o 

konieczności spożywania 

warzyw i owoców 

-rozwijanie procesów 

poznawczych  

-zwrócenie uwagi, że każda 

zabawka ma swoje stałe 

miejsce. 

 

 

- słucha opowiadania 

-odpowiada na pytania  

- klasyfikuje przedmioty 

według wybranej cechy 

- wie że warzywa i owoce są 

źródłem witamin 

- w bezpieczny sposób bawi się 

na placu przedszkolnym 

 

- odkłada zabawki na swoje 

miejsce 

 

II.5 

IV.2 

IV.18 

I.5 

 

IV.8 

IV.1 

I.7 

II.11 

I.5 

 

IV.7 

I.5 

I.4 

I.8 

I.5 

 

IV.7 

I.8 

IV.18 

1.6 

I.1 

 

 

Jemy owoce i 

warzywa. 

 

Zabawy swobodne wybraną zabawką. „Warzywa” – słuchanie 

wiersza Doroty Kossakowskiej, rozmowa na temat roli warzyw dla 

człowieka. „Co to jest?” – zabawa dydaktyczna. Zabawa poranna  

„Mój poranek”. 

 

„Zdrowo się odżywiamy” – wydzieranka z kolorowego papieru. 

 Kształcenie umiejętności rwania papieru na drobne kawałki.  

Zachęcanie dzieci do spożywania warzyw. „Marchewki i 

pietruszki” – zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z 

zainteresowaniami  dzieci.  

„Witaminki, witaminki” – słuchanie piosenki, rozmowa na temat 

wartości odżywczych owoców i warzyw.  

Wyjście na podwórko – zabawy dowolne na placu przedszkolnym. 

„Kto złapie?” – zabawa ruchowa z elementem rzutu. „Kto trafi do 

celu?” - zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania. 

 

„Rolnik na dolinie” – zabawa ruchowa ze śpiewem. 

„Jabłuszko” zabawa słowno - zręcznościowa. „Owoce” – 

nazywanie owoców, rysowanie po śladzie, kolorowanie jabłka lub 

śliwki, dorysowanie swojego ulubionego owocu. 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

-zapoznanie dzieci z 

warzywami takimi jak: chrzan, 

rzepa 

 

 

-doskonalenie umiejętności 

rozwiązywania zagadek 

-rozwijanie sprawności 

manualnych  

-utrwalenie wiadomości o 

warzywach 

 -zachęcanie dzieci do 

spożywania warzyw 

 

 

 

-doskonalenie umiejętności 

wspólnej, zgodnej zabawy 

 

- usprawnianie techniki 

rysowania. 

 

 - słucha wiersza 

-zna warzywa: chrzan, rzepa 

- dzieli wyrazy na sylaby 

 

 

- zna walory odżywcze warzyw 

- rozwiązuje zagadki słowne 

- wykonuje pracę plastyczną 

- jest sprane manualnie 

- słucha piosenki 

 

-jest zręczne 

 

 

 

 

- bawi się zgodnie z innymi 

 

 

-prawidłowo wykonuje 

ćwiczenie grafomotoryczne  

II.5 

IV.19 

IV.5 

IV.2 

I.5 

 

 

Produkty 

mleczne. 

 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. „Mleko i 

jego przetwory” - oglądanie ilustracji przedstawiających różne 

produkty mleczne. „Skąd mamy mleko?” – opowiadanie 

nauczycielki na podstawie historyjki obrazkowej. Zabawa poranna 

„Mój poranek”. 

- poznanie nazw produktów 

mlecznych  

-wprowadzenie do słownika 

dzieci pojęcia: mleczarnia 

 

- nazywa i rozpoznaje produkty 

mleczne 

- wie skąd bierze się mleko 

- wie co to jest mleczarnia 

 



 

IV.7 

III.8 

IV.2 

II.8 

IV.2 

IV.7 

I.6 

IV.8 

II.11 

I.5 

IV.9 

IV.8 

III.9 

I.6 

 

„Mleko” – słuchanie piosenki sł. A,Bajyer, muz. V.Kułak. . 
Omówienie treści piosenki. Zapoznanie dzieci z produktami 

wytwarzanymi z mleka.  Uświadomienie konieczności spożywania 

produktów mlecznych. „Jakie jest mleko?” – ćwiczenia 

słownikowe. „Mleko” – ćwiczenia rytmiczne.  „Zwrotka i refren” 

– zabawa muzyczno – ruchowa. Zabawy zgodne z 

zainteresowaniami dzieci.  „Pieczywo” – rysowanie po śladzie.  

Spacer po osiedlu. 

 

„Kto ma taki kolor?” – zabawa ruchowa. „Produkty mleczne” – 

układanie obrazka z 4-5 elementów i naklejanie na kartkę, 

kolorowanie obrazka. 

Zabawy przy stolikach w małych zespołach. 

 

 

-zapoznanie dzieci ze słowami i 

melodią piosenki                                  

-wprowadzenie pojęć: zwrotka i 

refren  

-uświadomienie konieczności 

spożywania produktów 

mlecznych 

- zachęcenie dzieci do 

codziennych spacerów ze 

zwróceniem uwagi na ich 

wpływ na nasze zdrowie. 

-rozwijanie umiejętności 

analizy i syntezy wzrokowej 

-utrwalenie znajomości 

kolorów podstawowych 

 

 

- zna treść piosenki 

- wie co to refren i zwrotka w 

piosence 

- produkty powstają z mleka 

- często spożywa produkty 

mleczne 

- rytmizuje refren piosenki 

- rysuje po śladzie 

 

 

-układa obrazek z części 

- koloruje obrazek 

- zna kolory podstawowe 

- bawi się zgodnie z innymi 

  

II.3 

I.6 

I.5 

 

IV.2 

I.3 

I.9 

I.5 

III.5 

I.6 

II.11 

 

I.5 

IV.12 

IV.8 

 

 

 

Nakrywamy 

do stołu. 

 

Zabawy swobodne dzieci. „Lustro” – zabawa słowno – ruchowa. 

Zabawy konstrukcyjne – budowanie z klocków różnego typu. 

Zabawa poranna „Mój poranek”. 

 

„Nakrywamy do stołu” –zabawa dydaktyczna. Rozwijanie 

umiejętności przeliczania określonej liczby elementów. „Kolorowe 

serwetki” – orgiami, praca według instrukcji nauczyciela. 

„Siadamy do stołu” – zabawa ruchowa. 

 Zabawy dowolnie wybraną grą, układanką, mozaiką…, zabawy w 

małych zespołach.  

Spacer po osiedlu; obserwowanie zmian jesiennych.  

 

„Czy potrafisz?”- zabawa ruchowa.  

„Piramida zdrowia” – układanie produktów na sylwecie piramidy 

zdrowia.  „Produkty spożywcze” - kolorowanie kredkami 

zdrowych produktów.  

 

 

- rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej 

 

 

- nauka prawidłowego 

nakrywania stołu ze 

zwróceniem uwagi na ułożenie 

sztućców 

-rozwijanie poczucia estetyki 

-rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych  

 

-zapoznanie z pojęciem: 

piramida zdrowia, 

 -kształcenie umiejętności 

nazywania dobrych i złych dla 

zdrowia 

- buduje konstrukcje z klocków 

- wykonuje ćwiczenia ruchowe 

- tworzy dłuższe wypowiedzi 

- robi pracę techniczno – 

plastyczną 

- wie jak należy nakryć stół 

- zauważa walory estetyczne 

wykonanej pracy 

 

- zna pojęcie „piramida 

zdrowia” 

- klasyfikuje produkty 

spożywcze według określonych 

cech 

- rozróżnia produkty spożywcze 

dobre i szkodliwe dla zdrowia 

 

I.6 

I.5 

III.8 

I.5 

IV.8 

I.3 

 

 

Odżywiamy 

się zdrowo. 

Zabawy swobodne wybraną zabawką. „Zbieramy okruszki” – 

zabawa ruchowa.  „Jabłka, gruszki...”– słuchanie wiersza Doroty 

Kossakowskiej. Zabawa poranna „Mój poranek”. 

 

„Gotujemy obiad” – rysowanie kredkami ołówkowymi, wycinanie 

z kolorowych gazet produktów spożywczych i naklejanie. 

-rozwijanie procesów 

poznawczych 

 

 

-kształtowanie postaw 

estetycznych poprzez udział 

- jest spostrzegawcze  

- słucha wiersza 

 

 

- zna posiłki spożywcze 

- rozpoznaje przedmioty za 



I.9 

IV.5 

I.5 

IV.1 

I.6 

I.4 

II.11 

 

I.5 

I.8 

II.3 

I.6 

Rozwijanie procesów poznawczych, a w szczególności myślenia 

twórczego i wyobraźni twórczej, spostrzegawczości.  

 „Co to jest” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie przedmiotów 

za pomocą zmysłu dotyku. „Produkty do garnka” – zabawa 

ruchowa. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  

„Mało nas” - zabawa ruchowa ze śpiewem.  

Wyjście na podwórko - spacer w okolicy przedszkola. 

 

Szybko- wolno” – zabawa ruchowa. „Zamiana miejsc” – zabawa 

orientacyjno – porządkowa. Zabawy w kącikach zainteresowań. 

 

dziecka w procesie twórczym 

-wyrabianie umiejętności i 

nawyków w posługiwaniu się 

różnorodnymi środkami wyrazu 

plastycznego. 

-nauka właściwego zachowania 

się przy stole 

 

-budzenie radości ze wspólnej 

zabawy 

pomocą zmysłu dotyku 

- wykonuje pracę plastyczną 

- wycina nożyczkami 

- samodzielnie dobiera 

elementy dekoracyjne 

 

 

 

- prawidłowo wykonuje 

ćwiczenia ruchowe 

- czerpie radość ze wspólnej 

zabawy 

 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

Temat tygodnia: JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE  
 

Realizowane 

obszary 

podstawy 

programowej 

TEMAT 

DNIA 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 

dzieci 

I.6 

I.5 

I.8 

 

IV.2 

IV.5 

IV.20 

I.8 

I.4 

IV.8 

 

I.5 

IV.2 

 

 

Droga listu. 

Zabawy dowolnie wybraną zabawką przedszkolną lub przyniesioną 

z domu. „Podaj dalej” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 

„Wrzucamy list do skrzynki” – zabawa poranna. 

 

„Miś Burasek pisze list” – słuchanie  opowiadania 

D.Kossakowskiej; opowiadanie twórcze dzieci. Wzbogacenie 

wiedzy nt.  pracy listonosza. Doskonalenie umiejętności tworzenia 

dłuższych wypowiedzi.  „Wysyłamy list” – zabawa sprawnościowa. 

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Wyjście na podwórko. 

Spacer po osiedlu. „Kolorowe znaki” – rysowanie kredą po 

chodniku. 

 

„Gdzie się ukryły kolory?”- zabawa ruchowa. „Jaki to kolor?” – 

- przypomnienie o stosowaniu 

form grzecznościowych 

 

 

 -zapoznanie dzieci z pracą 

listonosza 

-wzbogacenie słownika dzieci o 

wyrażenia związane z pocztą, 

-doskonalenie umiejętności 

uważnego słuchania 

nauczyciela i kolegów z grupy 

 

-utrwalenie nazw kolorów 

- używa słów  proszę, dziękuję, 

przepraszam 

- wykonuje polecenia 

nauczyciela 

 

- zna rolę listonosza 

- poznaje nowe zwroty 

związane z pocztą (skrzynka na 

listy, list polecony itp.) 

- rysuje kredą  

 

-uważnie słucha innych 

-zna kolory 



I.6 

III.5 

 

zabawa słowna. „Nasza twórczość” – rysowanie kredkami na 

temat dowolny. Zabawy dowolne w wybranych kącikach. 

- jest sprawne 

I.6 

IV.6 

I.5 

 

IV.16 

IV.8 

III.8 

IV.2 

I.6 

I.4 

III.5 

 

I.5 

IV.15 

II.6 

III.5 

 

 

List do mamy 

i taty. 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Listonosz – zabawa 

słowno – ruchowa. „Ulubiona układanka” – zabawy dowolne. 

Zabawa poranna „Wrzucamy list do skrzynki”. 

 

„ List do mamy i taty” – rysowanie kredkami ołówkowymi, 

przedstawienie za pomocą rysunku dnia w przedszkolu.  

Wypowiedzi na temat form przekazu informacji znanych dzieciom. 

„Patrz uważnie?” – zabawa dydaktyczna. Zabawy zgodne z 

zainteresowaniami dzieci . 

Wyjście na podwórko – zabawy dowolne dzieci z wykorzystaniem 

piłek, skakanek, hula – hop. 

 

„Listonosz” – zabawa ruchowa. „Listy z torby pana listonosza” – 

zabawa matematyczna. „Znaczek pocztowy” – stemplowanie. 

„Pocztówka dla rodziców” – wręczenie upominku. 

-utrwalenie pojęcia: listonosz 

 

 

 

-zapoznanie z różnymi formami 

przekazu informacji 

-wzbogacenie słownika dzieci o 

wyrażenia związane z pocztą 

- rozwijanie wyobraźni 

plastycznej 

- budzenie radości ze wspólnej 

zabawy 

- kształcenie umiejętności 

liczenia w zakresie 4 

-obdarowywanie innych  

 

- wie kim jest listonosz 

 

 

 

- wie jak  można przekazywać 

informacje innym 

- rysuje kredkami 

- jest spostrzegawcze 

- czerpie radość ze wspólnej 

zabawy 

- liczy w zakresie 4 

- wykonuje ćwiczenia ruchowe 

- wykonuje pracę plastyczną – 

stemplowanie 

- czerpie radość z wręczania 

listu bliskim 

I.6 

III.8 

I.9 

I.5 

 

IV.7 

I.5 

IV.1 

I.6 

I.5 

II.11 

I.9 

 

I.5 

IV.3 

I.6 

 

 

Praca 

listonosza. 

Zabawy swobodne wybraną zabawką. „List i listek” – słuchanie 

wiersza I.Grygorowicz. „Kolorowe znaczki” – wycinanie z 

kolorowego papieru. Zabawa poranna „Wrzucamy list do 

skrzynki”.  

                                                                                    

„Z poważaniem jesień” – zabawy rytmiczne do piosenki A.Bayer. 

Rozwijanie umiejętności wystukiwania określonego rytmu przy 

pomocy różnych przedmiotów. „Z poważaniem jesień” – 

śpiewanie indywidualne piosenki. Zabawy zgodne z 

zainteresowaniami dzieci. „Ptaki odlatują za morze” – zabawa 

ruchowa. Wyjście na podwórko – układanie obrazków z 

kolorowych liści. 

 

„Listy do skrzynki” – zabawa ruchowa. „W krainie baśni” – 

słuchanie dowolnej bajki czytanej przez nauczyciela. Zabawy 

samorzutnie podejmowane przez dzieci.  

 

- doskonalenie umiejętności 

prawidłowego posługiwania się 

nożyczkami 

 

 

-utrwalenie słów piosenki 

-rozwijanie umiejętności 

rytmicznych  

-kształcenie słuchu 

muzycznego 

 

 

-kształcenie umiejętności 

dłuższego skupiania uwagi na 

jednej czynności 

- uważnie słucha wiersza 

-wycina nożyczkami różne 

kształty 

 

 

 

- śpiewa piosenkę 

- wystukuje rytm piosenki 

- swobodnie tańczy w parach  

- układa obrazki z liści 

- wykonuje ćwiczenia ruchowe 

 

- skupia uwagę przez dłuższy 

czas 

- słucha bajki 

 

I.6 

IV.6 

IV.11 

IV.12 

IV.8 

 

 

Poczta. 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. ,,Znajdź znaczek, o 

którym mówię’’ – zabawa słownikowa, szukanie znaczka 

pocztowego na podstawie opisu słownego. „Kolorowe znaczki’’ – 

zabawy manipulacyjne, tworzenie układów rytmicznych z 

wykorzystaniem kartek w trzech kolorach. „Telefon” - ćwiczenia 

-wdrażanie do uważnego 

słuchania kolegów 

-próby szczegółowego opisu 

słownego przez dzieci 

-utrwalenie pojęcia „rytm” 

- uważnie słucha innych 

- szczegółowo opisuje wybrane 

miejsce 

- wie co to „rytm 

- tworzy układy rytmiczne 



I.5 

 

 

IV.20 

III.3 

III.6 

IV.8 

I.6 

III.5 

 

I.5 

I.6 

III.3 

III.5 

 

grafomotoryczne, rysowanie po śladzie telefonu, rozmowa na temat 

numeru 112. Zabawa poranna „Wrzucamy list do skrzynki 

 

„Urząd pocztowy” - wycieczka na pocztę.  

 Rozmowa na temat roli urzędu pocztowego w życiu człowieka. 

Wdrażanie  do właściwych zachowań w miejscu publicznym.  

 „Urząd pocztowy” – rysowanie kredkami. Zabawy dowolne w 

kącikach zainteresowań: konstrukcyjnym, samochodowym, lalek, 

itp. 

 

„Znajdź parę” – zabawa ruchowa. „Poczta” - zabawa 

tematyczna. „Kolorowe kółka” – zabawa ruchowa utrwalająca 

znajomość kolorów.  

 

-doskonalenie motoryki małej  

 

-zapoznawanie dzieci z 

miejscem użyteczności 

publicznej - pocztą oraz 

osobami w niej pracującymi 

-zwrócenie uwagi na właściwe 

zachowanie w miejscach 

publicznych, oraz bezpieczne 

poruszanie się po drogach 

- rozwijanie umiejętności 

społecznych  

-rysuje precyzyjnie 

 

- zna rolę urzędy pocztowego 

-poznaje pocztę oraz 

pracowników  

- wie jak zachować się w 

miejscu publicznym 

- zna i stosuje się do zasad 

bezpiecznego poruszania się po 

drogach 

- sprawnie porusza się w parach 

- bawi się w listonosza 

- rysuje  kredkami 

III.5 

IV.2 

IV.9 

I.5 

IV.2 

IV.5 

III.9 

IV.2 

IV.2 

IV.8 

I.5 

 

I.5 

IV.8 

III.1 

 

 

 

Jak 

przekazujemy 

informacje? 

Zabawy swobodne wybraną zabawką. „Głuchy telefon” – zabawa 

dydaktyczna. „Co pasuje?” – ćwiczenie spostrzegawczości. 

Zabawa poranna „Wrzucamy list do skrzynki”. 

 

„Współczesne środki przekazu informacji” – wypowiedzi dzieci 

na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji. „Rozmowa 

telefoniczna” – zabawa słownikowo – gramatyczna. Doskonalenie 

procesów analizy słuchowej. „Telefon sylabowy” – zabawa 

ruchowa. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. „Kolorowe 

szlaczki” – rysowanie po śladzie. Wyjście na podwórko - zabawy 

na placu przedszkolnym. 

 

„Wędrówka listu” – zabawa ruchowa. Rysowanie kredkami – 

temat dowolny. Zabawy w małych zespołach – zabawy według 

własnych pomysłów. 

 

-wdrażanie do właściwego 

zachowania się w czasie 

zabawy 

 

-zapoznanie dzieci z 

współczesnymi środkami 

przekazu informacji 

- kształcenie sprawności 

językowej w toku prowadzenia 

dialogu 

 

 

 

- rozwijanie inwencji twórczej 

dzieci 

 

- przestrzega zasad zabawy 

-jest spostrzegawcze 

 

 

- zna współczesne środki 

przekazu informacji (telefon, 

list, komputer) 

- wypowiada się zdaniem 

- potrafi przeprowadzić 

rozmowę telefoniczną 

- rysuje po śladzie 

- dzieli słowa na sylaby 

- próbuje dzielić słowa na 

głoski 

-potrafi opowiedzieć co 

narysowało  

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 



Temat tygodnia: KAPIE, KROPI, MŻY…  
Realizowane 

obszary 

podstawy 

programowej 

TEMAT 

DNIA 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 

dzieci 

III.4 

I.6 

IV.1 

I.5 

IV.18 

IV.9 

IV.5 

IV.9 

IV.7 

I.5 

 

 

I.5 

I.9 

II.7 

II.8 

 

 

Jesienna 

pogoda. 

Zabawy swobodne dzieci dowolnie wybraną zabawką, układanką, 

grą. „Domek”- wykonanie pracy przestrzennej. Zabawa poranna 

„Biegnij- stój - usiądź” - zabawa bieżna. 

 

„Jesienna pogoda” - wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza 

„Deszcz” Doroty Kossakowskiej i własnych obserwacji. „Cztery 

pory roku” – wyszukiwanie wśród obrazków ilustracji „jesieni”. 

„Symbole jesiennej pogody” – zagadki obrazkowe. „Kałuże” – 

zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 

„Pada deszczyk” – zabawa rytmiczna. Wyjście na podwórko – 

zabawy dowolne. „Deszczyk” – zabawa ruchowa. 

 

„Deszczyk”- zabawa integracyjna ze śpiewem. „Jesienny 

deszczyk” – wycinanie chmurki i kropelek z niebieskiego papieru. 

„Moja koleżanka, mój kolega”– zabawy z wybraną osobą z grupy. 

- kształcenie umiejętności 

zaginania papieru po linii 

 

 

-zapoznanie ze zjawiskami 

atmosferycznymi 

występującymi jesienią  
-rozpoznawanie symboli 

pogody 
-wdrażanie do wypowiadania 

się zdaniami 

 

-kształcenie umiejętności 

wycinania po linii 

 

- potrafi samo zorganizować 

sobie czas wolny 

- zagina papier zgodnie z 

instrukcją 

- wykonuje pracę przestrzenną 

- słucha wiersza 

- wie jaka pogoda bywa jesienią 

- potrafi rozpoznać symbole 

pogodowe 

- czerpie radość z zabaw 

ruchowych 

- potrafi bezpiecznie 

posługiwać się nożyczkami 

  

II.5 

I.5 

III.5 

I.5 

 

IV.18 

IV.8 

I.5 

II.3 

I.8 

 

II.11 

 

I.5 

IV.2 

IV.11 

I.6 

 

 

Ubieramy się 

odpowiednio 

do pogody. 

 

 Zabawy swobodne wybraną zabawką. „Deszczyk” – zabawa 

naśladowcza. „Gry planszowe, układanki” – zabawy przy 

stolikach wybraną przez siebie grą, czy układanką. 

Zabawa poranna „Biegnij- stój - usiądź” . 

 

„Jesienny strój” – malowanie farbami plakatowymi płaszczyka i 

kaloszy . Stwarzanie możliwości do tworzenia własnej ekspresji 

plastycznej. Kształcenie umiejętności malowania farbami. 

„Deszczowe kropelki” - zabawa ruchowa z elementami biegu. 

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  „Pajęczyna, mucha i 

pająk” – zabawa integracyjna.  

Spacer ulicami w pobliżu przedszkola. 

 

„Spacer w deszczu” - opowieść ruchowa Doroty Kossakowskiej 

„Gdy deszcz pada to…” – wypowiedzi dzieci.  Zabawy według 

zainteresowań dzieci. 

 

-wdrażanie do sprawdzania na 

koniec zabawy,  czy wszystkie 

elementy znalazły się w 

pudełku 

 

-zapoznanie z doborem 

właściwego ubioru do pogody 

-kształcenie umiejętności 

malowania farbami 

-wdrażanie do zachowania 

porządku w miejscu pracy 

 

 

- kształcenie umiejętności 

prawidłowego budowania zdań 

 - szanuje zabawki 

- odkłada zabawki na miejsce 

po skończonej zabawie 

 

 

- wie, że należy dostosować 

ubranie do panujących 

warunków atmosferycznych 

- maluje farbami 

- biega bez potrąceń innych 

- czerpie radość ze wspólnej 

zabawy 

 

- obrazuje ruchem treść 

opowiadania 

- prawidłowo buduje zdania 

 

I.6 

IV.8 
 

 

Zabawy własne dzieci w kącikach zainteresowań. „Chmurka, 

deszcz i kałuża” – rysowanie po śladzie, kolorowanie elementów 

-doskonalenie umiejętności 

grafomotorycznych  

-precyzyjnie rysuje  

- rozumie znaczenie wody w 



IV.19 

I.5 

 

 

IV.7 

IV.1 

IV.2 

IV.7 

I.6 

IV.6 

I.5 

 

I.5 

I.7 

III.5 

 

Deszczowa 

muzyka. 

listopadowej pogody . „Narodziny Kropelki” – oglądanie filmu 

edukacyjnego. 

Zabawa poranna „Biegnij- stój - usiądź”. 

 

„Wszystko gra i śpiewa” – instrumentacja wiersza „Deszczowa 

muzyka” Doroty Kossakowskiej.  Preludium Deszczowe” 

Fryderyka Chopina – słuchanie muzyki i  swobodna improwizacja 

ruchowa  muzyki.  „Roztańczone kropelki” – zabawa muzyczno – 

ruchowa. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  „Moja 

ulubiona zabawa” – zabawa słownikowa. Wyjście na podwórko - 

zabawy ruchowe.  

 

„Bańki mydlane” – zabawa ruchowa. „Jesienne drzewo” – 

lepienie z plasteliny. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

 

-uświadomienie dzieciom jaką 

rolę pełni woda w życiu ludzi, 

roślin i zwierząt 

 

-kształcenie poczucia rytmu i 

umiejętności gry na 

instrumencie                              

- aktywne uczestniczenie w 

zabawach muzyczno – 

rytmicznych 

 

 

- budzenie radości ze wspólnej 

pracy i zabawy 

 

życiu ludzi, roślin i zwierząt 

- wie, że woda jest niezbędna 

do życia 

 

- słucha muzyki 

- odpowiada na pytania 

nauczyciela odnośnie 

wysłuchanego wiersza 

- swobodnie tańczy do muzyki 

- gra na instrumencie 

 

 

- lepi z plasteliny 

- czerpie radość ze wspólnej 

zabawy 

I.6 

I.7 

I.8 

I.5 

 

 

IV.6 

IV.2 

III.7 

 

IV.8 

 

II.11 

 

I.5 

IV.14 

III.2 

I.6 

 

 

Skąd się 

bierze deszcz? 

 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. „Małe kropelki” – 

rwanie gazety na drobne kawałki. „Deszczyk” – zabawa z 

elementem rzutu, wykorzystanie drobnych skrawków papieru. 

„Odkurzacz” – zabawa porządkowa. Zabawa poranna  „Biegnij- 

stój - usiądź”. 

 

„Wędrówka małej kropelki” - słuchanie opowiadania  Doroty 

Kossakowskiej. Rozmowa na temat „Skąd się bierze deszcz”. 

„Chmurki”- ćwiczenia słownikowo – gramatyczne. „Pada 

deszczyk” – zabawa integracyjna do muzyki. Zabawy zgodne z 

zainteresowaniami dzieci. „Parasole” – rysowanie według 

instrukcji nauczyciela.  

Wyjście na podwórko – obserwacja chmur na niebie.  

 

„Kropelki” – zabawa ruchowa do tekstu. „Gdzie się ukryła 

kropelka?” – zabawa dydaktyczna. Zabawy według zainteresowań 

dzieci. 

 

 

- usprawnianie motoryki małej 

- wdrażanie do pomocy innym 

 

 

 

 

- zapoznanie ze zjawiskiem 

atmosferycznym  jesieni – 

częstymi opadami deszczu 

- wdrażanie do dłuższego 

skupiania uwagi na jednej 

czynności 

-dostarczenie estetycznych 

wrażeń 

-  utrwalenie pojęć: mały, duży 

-  kształcenie umiejętności 

reakcji na określone sygnały 

- potrafi porwać gazetę na 

drobne kawałki 

- wie, że należy pomagać 

innym 

 

- uważnie słucha opowiadania 

- wie, że jesienią często pada 

deszcz i jak powstaje  

- tworzy chmurkę z waty  

-obserwuje chmury na niebie 

 

 

- potrafi skupić uwagę przez 

dłuższy czas 

- stosuje pojęcia: mały, duży 

- prawidłowo reaguje na 

określone sygnał 

III.4 

IV.1 

IV.2 

I.5 

 

 

 

 

Woda to życie. 

Zabawy swobodne wybraną zabawką. „Deszczowe zwierzaki” – 

lepienie z plasteliny fantastycznych rzeźb. 

„Zgadnij co powiedziałam?” – zabawa dydaktyczna. Zabawa 

poranna  „Biegnij- stój - usiądź” . 

 

„Jesień”- wykonanie pracy zbiorowej na dużym arkuszu 

- rozwijanie wyobraźni u dzieci 

-rozwijanie motoryki małej 

-ćwiczenie analizy słuchowej 

wyrazów 

 

-  rozwijanie sprawności 

- lepi z plasteliny dowolne 

rzeźby 

-jest skupione i  

Skoncentrowane 

 

- wspólnie z  innymi wykonuje 



IV.1 

IV.8 

IV.14 

IV.5 

I.6 

IV.2 

II.11 

 

 

IV.1 

IV.3 

II.7 

I.6 

papieru.  Rozwijanie sprawności manualnych w powiązaniu z 

twórczością artystyczną dziecka.  Utrwalenie pojęć dotyczących 

orientacji w przestrzeni. „Co to jest?”- rozwiązywanie zagadek 

słowno - obrazkowych. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 

„Kto cię woła?” – zabawa integracyjna.  

Spacer ulicami osiedla. Obserwowanie jesiennej pogody i zmian w 

przyrodzie. 

 

„Parasolki”- zabawa taneczna z wykorzystaniem parasolki. 

„Bajki na jesienne popołudnia” – słuchanie dowolnej baśni 

Zabawy dowolne z kolegą lub koleżanką w kącikach tematycznych. 

 

manualnych i umiejętności 

twórczych   

- utrwalenie pojęć: wysoko, 

nisko, obok, wyżej, niżej, 

- rozwijanie zamiłowań do 

działań twórczych  dla dzieci 

 

 

-kształcenie umiejętności 

dłuższego skupienia uwagi  

pracę plastyczną  

- koloruje obrazek 

- prawidłowo wycina 

- tworzy wspólną pracę z 

innymi 

 

 

 

- swobodnie tańczy 

- słucha baśni 

-zgodnie bawi się z innymi 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 


