
LUTY 2021 

Tematy kompleksowe: 

1. Karnawał. 

2. Moja rodzina. 

3. Coś z niczego. 

4. Kosmos. 

DZIECKO: 

 Pracuje zgodnie w grupie, 

 liczy w zakresie 6 i powyżej, 

  zna pojęcie „para”, 

 wykonuje ćwiczenia ruchowe, 

 tworzy dłuższe wypowiedzi na dany temat, 

 porównuje kształt, wielkość, kolor balonów, 

  swobodnie tańczy do muzyki, 

 szybko reaguje na sygnał, 

 rozwiązuje zagadki obrazkowe, 

 właściwie używa pojęć: długi, krótki, 

 czerpie radość i zadowolenie z wykonanej pracy, 

 czerpie radość ze wspólnej zabawy, 

 stosuje zwroty grzecznościowe, 

 wypowiada się na temat własnej rodziny, 

 układa z figur geometrycznych kształt domu, 

 dorysowuje brakujące elementy, 

 wycina nożyczkami  określone kształty 

 zna taniec  „Grozik”, 

 samodzielnie wybiera sposób spędzania czasu wolnego, 

 dzieli słowa na sylaby 



 

 

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

 

 

Temat tygodnia: KARNAWAŁ 

Realizowane 

obszary 

podstawy 

programowej 

TEMAT 

DNIA 

DZIAŁANIA DZIECI 

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 

dzieci 

I.6 

IV.7 

IV.11 

I.5 

 

IV.2 

IV.12 

I.3 

III.8 

IV.7 

I.7 

II.11 

 

I.5 

I.9 

I.6 

 

 

Bal lalek. 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. „Bal moich lalek” – 

słuchanie piosenki w wykonaniu Natalii Kukulskiej.  

„Przygotowujemy lalki na bal” – ubieranie lalek, zakładanie im 

korali i innych oz 

dób. „Czarodziejska różdżka” – zabawa poranna. 

 

„Bal lalek” – wypowiedzi dzieci na podstawie  opowiadania Doroty 

Kossakowskiej. Poszerzanie wiadomości nt organizacji balu i 

karnawału.  „Nakrywamy do stołu” – ustawianie odpowiedniej 

ilości talerzyków i kubeczków. „Prosimy do tańca” – zabawa 

ruchowa. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.   „Pluszowy 

miś” – kolorowanie obrazka. 

Spacer po osiedlu. Kształcenie umiejętności chodzenia w parach 

 

„Patrz uważnie i biegnij” – zabawa ruchowa. „Korale dla lalek” – 

nawlekanie makaronu na sznurek. 

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 

- zapoznanie ze sposobami 

spędzania karnawału 

 

 

 

-zapoznanie ze sposobem 

przygotowywania się do balu 

- kształcenie umiejętności 

przygotowania zastawy 

- wdrażanie do skupiania uwagi 

podczas słuchania opowiadań 

 

 

-doskonalenie umiejętności 

motoryki małej 

 

- zgodnie pracuje w zespole 

- wie jak przygotować się do 

balu 

 

 

- uważnie słucha opowiadania 

- jest skupione 

- jest spostrzegawcze 

-liczy w zakresie 6 

- zna pojęcie „para” 

- dokładnie koloruje obrazek 

 

 

- wykonuje ćwiczenia ruchowe 

-jest zręczne 

-bawi się razem z innymi 

 



III.3 

IV.5 

IV.2 

I.5 

 

IV.1 

IV.8 

IV.7 

I.6 

IV.8 

II.11 

 

I.5 

IV.5 

III.5 

 

 

Kim będę na 

balu. 

Zabawy swobodne wybraną zabawką. „Za kogo przebrały się 

dzieci?” – rozpoznawanie i nazywanie strojów karnawałowych 

dzieci  na podstawie ilustracji. „Kim będę na balu?” – wypowiedzi 

dzieci. „Czarodziejska różdżka” – zabawa poranna. 

 

„Kolorowe balony” – praca plastyczna; malowanie konturu balonu 

farbą plakatową. Uwrażliwienie dzieci na barwę 

„Na balu” – zabawa taneczna.  Zabawy zgodne z zainteresowaniami 

dzieci. „Indianin i Indianka” – łączenie kresek na serpentynach, 

kolorowanie postaci. 

Wyjście na podwórko. 

 

„Znajdź parę do tańca” – zabawa ruchowa. 

„Czyj to strój?” – rozwiązywanie zagadek. 

Zabawy i gry stolikowe. 

-rozwijanie spostrzegawczości 

-doskonalenie umiejętności 

wypowiadani się 

 

 

- poszerzanie doświadczeń 

plastycznych dzieci 

-rozwijanie wyobraźni 

plastycznej dzieci 

-doskonalenie motoryki małej 

 

 

 

- kształcenie umiejętności 

logicznego myślenia 

 

- jest spostrzegawcze 

- tworzy dłuższe wypowiedzi 

na dany temat 

 

 

- porównuje kształt, wielkość, 

kolor balonów 

- swobodnie tańczy do muzyki 

- koloruje obrazek 

- kolorując właściwie dobiera 

koloru 

 

- szybko reaguje na sygnał 

- rozwiązuje zagadki 

obrazkowe 

 

I.5 

IV.13 

I.7 

I.5 

 

IV.7 

I.5 

 

IV.1 

I.6 

II.11 

 

I.5 

IV.8 

I.6 

III.5 

 

 

Kolorowe 

wstążki. 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych. „Która 

wstążka dłuższa, która krótsza?” – zabawa dydaktyczna. 

„Kolorowe wstążki” – kolorowanie wstążek. 

„Czarodziejska różdżka” – zabawa poranna. 

 

„Wolno – szybko” – zabawy i ćwiczenia na zmianę tempa w 

muzyce. Dobieranie dźwięku instrumentów do sposobu poruszania 

się zwierząt. „Wolno – szybko” – zabawa ruchowa. 

„Taniec z wstążką”- swobodna improwizacja muzyki.  Zabawy 

zgodne z zainteresowaniami dzieci.  „Czyj to but?” – zabawa 

integracyjna. Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu. 

 

„Zadania czarodzieja” – zabawa ruchowa. „Dekorujemy salę” – 

rysowanie balonów i serpentyn po śladzie, kolorowanie. Zabawy 

dowolne w kącikach zainteresowań. 

 

-utrwalenie pojęć: długi, krótki 

-zachęcenie do precyzyjnego 

kolorowania 

 

 

- utrwalenie pojęć: wolno, 

szybko 

- kształcenie umiejętności 

odpowiedniej reakcji na tempo 

w muzyce 

 

 

-rozwijanie umiejętności 

plastycznych 

 

- właściwie używa pojęć: długi, 

krótki 

-precyzyjnie koloruje 

 

 

-  porusza się ślimak i jak sarna 

- właściwie reaguje na tempo w 

muzyce 

-  swobodnie tańczy do muzyki 

- czerpie radość z zabawy na 

śniegu 

 

- rysuje po śladzie 

-precyzyjnie koloruje 

 

I.6  Zabawy swobodne wybraną zabawką. „Taniec na siedząco” – -kształcenie umiejętności  



I.5 

IV.5 

I.5 

 

IV.5 

IV.2 

IV.8 

IV.7 

I.5 

I.4 

 

IV.1 

IV.5 

I.6 

I.1 

 

Maski 

karnawałowe. 

zabawa ruchowa. „Maski zwierząt” – odgadywanie za kogo 

przebrały się dzieci, łączenie przebierańców z odpowiednimi 

maskami.  „Czarodziejska różdżka” – zabawa poranna. 

 

„Karnawałowe maski” – projektowanie i wykonanie formy 

przestrzennej. „W jakiej masce chciałbyś wystąpić na balu?” – 

wypowiedzi dzieci.  „Taniec w maskach” – zabawa ruchowa do 

muzyki. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  „Wesoła 

piłka” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem wiersza Bożeny 

Szuchalskiej.  Zabawy na podwórku. 

 

„Bal maskowy” – zabawa taneczna w wykonanych samodzielnie 

maskach. „Kto tańczy na balu?” – rozwiązywanie zagadek Doroty 

Kossakowskiej.  Zabawy dowolne według pomysłów dzieci. 

 

 

pokonywania trudności o 

charakterze umysłowym 

 

 

-rozwijanie oryginalności i 

samodzielności w pracy 

- budzenie radości z 

samodzielnego wykonania 

maski 

 

 

-rozwijanie umiejętności 

tanecznych i myślenia 

logicznego 

 

 

- jest spostrzegawcze 

 

 

 

- wypowiada się na dany temat 

- wykonuje maskę karnawałową 

- czerpie radość i zadowolenie z 

wykonanej pracy 

- czerpie radość ze wspólnej 

zabawy 

 

- swobodnie tańczy do muzyki 

- rozwiązuje zagadki słowne 

- jest pomysłowe 

 

IV.5 

III.7 

I.5 

 

IV.1 

IV.7 

I.5 

II.6 

 

 

 

 

 

 

 

I.5 

IV.2 

 

 

Bal w 

przedszkolu. 

„Wyliczanka” zabawa ruchowa Doroty Kossakowskiej. 

Zabawy i gry przy stolikach: puzzle, układanki, mozaiki, itp. 

„Czarodziejska różdżka” – zabawa poranna. 

 

„Bal w przedszkolu dzisiaj”- zabawa karnawałowa zorganizowana 

dla wszystkich dzieci  przedszkolnych (zajęcia do dyspozycji 

nauczyciela). Integracja środowiska przedszkolnego poprzez 

wspólną zabawę, •  Rozwijanie sprawności ruchowej w szybkim 

przejściu z jednej czynności do drugiej 

 Zabawa taneczna, 

 Konkursy sprawnościowe, 

 Spotkanie z Mikołajem, 

 Zdjęcia z Mikołajem 

 

„Uważaj” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. 

„Mój bal” – swobodne wypowiedzi dzieci, dzielenie się swoimi 

wrażeniami z balu. „W krainie baśni” – słuchanie dowolnej baśni 

- -integracja środowiska 

przedszkolnego poprzez 

wspólną zabawę 

 

-rozwijanie zdolności 

tanecznych 

- wyzwalanie radości ze 

wspólnej zabawy 

-wdrażanie do właściwego 

zachowania się na 

uroczystościach przedszkolnych 

 

 

 

-doskonalenie umiejętności 

przeliczania 

-rozwijanie umiejętności 

- mówi wyliczankę z pamięci 

- układa puzzle, mozaiki 

- zgodnie bawi się z innymi 

przedszkolakami 

- stosuje się do zasad 

konkursów 

- stosuje zwroty 

grzecznościowe 

-tańczy indywidualnie i w parze 

 

 

 

 

 

- wypowiada się na dany temat 

- słucha czytanej baśni 

 



IV.3 

 

I.6 

czytanej przez nauczyciela. 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

słuchania ze zrozumieniem 

 

Uwagi: 

 

 

 
 
 
 
 

Temat tygodnia: MOJA RODZINA   

Realizowane 

obszary 

podstawy 

programowej 

TEMAT 

DNIA 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 

dzieci 

I.6 

IV.12 

I.5 

 

IV.2 

I.6 

III.8 

IV.15 

I.5 

IV.9 

 

II.11 

 

I.5 

IV.8 

I.6 

 

 

Moja 

rodzina. 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, samochodów, 

klocków. „Jaka to figura?” – układanie obrazków z figur 

geometrycznych. „Spacer rodzica i dziecka” – zabawa poranna. 

 

„Rodzina” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji i wiersza 

„Moja rodzina” – wykonywanie prostych działań matematycznych 

poprzez dokładanie i zabieranie; rozwijanie uważnego słuchania i 

zapamiętywania. „Znajdź swoją rodzinę” – zabawa ruchowa.  

„Dzień - noc” – zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z 

zainteresowaniami dzieci.  

„Mozaikowe obrazki” – układanie dowolnych obrazków, 

opowiadanie o nich. Spacer po osiedlu. 

 

„Koraliki”- zabawa muzyczno - ruchowa.  „Moja rodzina” – 

rysowanie kredkami. 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

- utrwalenie nazw figur 

geometrycznych 

 

 

- kształcenie umiejętności 

prawidłowego nazywania 

członków rodziny 

-doskonalenie umiejętności 

matematycznych  

-rozwijanie wyobraźni twórczej 

 

 

-rozwijanie umiejętności 

plastycznych  

 

- zna figury geometryczne 

 

 

 

- wypowiada się na temat 

własnej rodziny 

- uważnie słucha 

- manipuluje liczmanami 

- aktywnie uczestniczy w 

zabawach ruchowych 

 

 

- rysuje kredkami członków 

rodziny 

- zgodnie bawi się z innymi 

dziećmi 



 

III.1 

IV.12 

I.9 

IV.8 

 

I.5 

 

I.8 

I.5 

I.6 

IV.11 

II.11 

 

I.5 

IV.8 

III.7 

I.6 

 

 

Mój dom. 

 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. „Dom” – zabawy 

figurami geometrycznymi z wykorzystaniem rymowanki – 

układanki Anny Surowiec.  „Budujemy dom” – przyklejanie 

powstałych z figur geometrycznych domów na kartkę, 

dorysowywanie drzew, trawy, słonka itp.  

„Spacer rodzica i dziecka” – zabawa poranna. 

 

Zajęcia ruchowe, zestaw 1 

Kształtowanie szybkości poprzez gry i zabawy ruchowe. 

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  
„Domy” - zabawy konstrukcyjne. 

 Spacer po osiedlu. 

 

„Dzieci do domu, dzieci na spacer” – zabawa ruchowa z 

elementem marszu.  „Przedszkole – drugi dom” – rysowanie 

autoportretu i przyklejanie na konturze przedszkola. „W moim 

domu”  - zabawa tematyczna w kąciku lalek. 

 

- manipulowanie figurami 

geometrycznymi  

-rozwijanie wyobraźni 

plastycznej  

 

 

 

-rozwijanie ogólnej sprawności 

fizycznej oraz kształtowanie 

prawidłowej postawy ciała  
 

 

 

-poszerzanie umiejętności 

plastycznych  

 - układa z figur 

geometrycznych kształt domu 

- dorysowuje brakujące 

elementy 

- jest skoczne 

- jest szybkie 

- stosuje się do poleceń 

nauczyciela 

- dokładnie wykonuje 

ćwiczenia ruchowe 

- czerpie radość z zabaw i 

ćwiczeń ruchowych 

- szybko reaguje na sygnał 

 - wykonuje prace plastyczną 

- buduje domy z klocków 

 

I.6 

IV.1 

I.9 

I.5 

 

IV.7 

IV.1 

I.6 

 

IV.5 

I.5 

 

I.5 

IV.2 

 

 

Bawimy się 

wesoło. 

Zabawy w kącikach zainteresowań.  „Drzewko szczęścia” – 

wykonanie drzewka, wycinanie i przyklejanie serduszek do 

wyklejonego drzewka. 

 „Spacer rodzica i dziecka” – zabawa poranna. 

 

„Grozik” – piosenki ludowej i tańca. „Poszło dziewczę po 

ziele…” – nauka słów z jednoczesnym pokazywaniem.  Rozwijanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zabawy zgodne z 

zainteresowaniami dzieci.  
 „Rodzina”- rozwiązywanie zagadek słownych Doroty 

Kossakowskiej. Zabawy na placu przedszkolnym. 

 

„Zabawki” – zabawa ruchowa.  „Moja ulubiona zabawka” – 

wypowiedzi dzieci. 

- rozwijanie umiejętności 

wycinania różnych kształtów 

 

 

 

-zapoznanie ze tańcem 

„Grozik”                                           

-kształtowanie poczucia rytmu  

- rozwijanie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. 

 

 

-rozwijanie umiejętności 

dokonywania analizy i syntezy 

- wycina nożyczkami  

określone kształty 

 

 

 

- zna taniec  „Grozik” 

- jest twórcze ruchowo 

- rozwiązuje zagadki słowne 

- w bezpieczny sposób bawi się 

na śniegu 

 

 

- szybko reaguje na sygnał 

- dzieli słowa na sylaby 



I.6  Zabawy swobodne wybranymi zabawkami. 

 

sylabowej  

I.6 

III.5 

IV.3 

I.5 

 

IV.5 

IV.2 

IV.5 

IV.1 

IV.8 

II.11 

 

I.5 

IV.1 

IV.5 

II.9 

III.6 

 

 

Czerwony 

Kapturek. 

 

Zabawy w małych zespołach: układanki, mozaiki, rysowanie 

kredkami na dowolny temat. „Czerwony Kapturek” – słuchanie 

bajki czytanej przez nauczyciela. 

„Spacer rodzica i dziecka” –  zabawa poranna. 

  

„Czerwony Kapturek” – inscenizacja bajki na podstawie tekstu 

Doroty Kossakowskiej; układanie kolejności zdarzeń. 

”Jesteśmy aktorami” – odgrywanie krótkich scenek przez dzieci..  

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  

„Czerwony Kapturek” – kolorowanie wybranego obrazka. 

Spacer po osiedlu. 

 

Dzieci do domu, dzieci na spacer” – zabawa ruchowa. „Czerwony 

Kapturek”  - nauka fragmentu inscenizacji, jako przygotowanie 

do uroczystości Dnia Babci i Dziadka. 

„W moim domu” - zabawa tematyczna w kąciku lalek. 

 

- zapoznanie z treścią bajki 

„Czerwony Kapturek” 

 

 

 

-rozwijanie umiejętności 

kojarzenia faktów i wyciągania 

wniosków  

-odgrywanie scenek z bajki 

-nabieranie odwagi do 

występów przed innymi  

 

 

-doskonalenie pamięci 

odtwórczej 

 

- samodzielnie wybiera sposób 

spędzania czasu wolnego 

- uważnie słucha bajki 

 

 

- zna treść inscenizacji 

- uczy się roli na pamięć 

- odgrywa wyznaczoną rolę 

- układa ilustracje zgodnie z 

przebiegiem historii 

- wspólnie śpiewa piosenkę 

- koloruje obrazek 

 

-mówi z pamięci fragmenty 

swojej roli 

-bawi się zgodnie z innymi 

 

I.6 

IV.7 

IV.5 

 

I.5 

 

IV.5 

IV.9 

IV.8 

I.5 

I.8 

I.6 

I.4 

II.11 

 

 

Spotkanie z 

Czerwonym 

Kapturkiem. 

Zabawy swobodne wybraną zabawką. Tańczące chusty” – zabawa 

ruchowa do muzyki np. „Walc kwiatów” z „Dziadka do orzechów” 

Piotra Czajkowskiego. „Do kogo to należy?” – zabawa 

dydaktyczna.  

„Spacer rodzica i dziecka” – zabawa poranna. 

 

Moja babcia, mój dziadek” – rysowanie portretów swoich 

najbliższych.  Rozwiązywanie zagadek o babci i dziadku.  „Znajdź 

babcię i dziadka” – zabawa dydaktyczna; wyszukiwanie wśród 

ilustracji babci i dziadka. „Babcia i dziadek” – zabawa ruchowa. 

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 

Zajęcia ruchowe, zestaw 1.Kształtowanie szybkości poprzez gry i 

zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Zabawy na śniegu. 

- rozwijanie umiejętności 

tanecznych  

-rozwijanie logicznego 

myślenia 

 

 

-zapoznanie z pojęciem 

„portret” 

-dostrzeganie w postaci ludzkiej 

charakterystycznych cech 

- kształtowanie szybkości oraz 

rozwijanie ogólnej sprawności 

fizycznej 

 

- tańczy z chustą do muzyki 

klasycznej 

- rozpoznaje rekwizyty z bajek 

 

 

 

- rozwiązuje zagadki słowne 

- rysuje portret babci i dziadka 

- rysuje postać człowieka 

- jest sprawne 

- prawidłowo wykonuje 

ćwiczenia ruchowe 

 

 



 

I.5 

IV.5 

II.7 

I.9 

 

 

 

„Groźny wilk” – zabawa ruchowa. „Czerwony Kapturek”  - nauka 

kolejnego fragmentu inscenizacji, jako przygotowanie do 

uroczystości Dnia Babci i Dziadka. 

„Co włożę do koszyczka?” – wycinanie produktów spożywczych z 

gazet. 

„Coś z niczego” – ogłoszenie grupowego konkursu dla dzieci i 

rodziców. Integrowanie dzieci i rodziców wokół wspólnych działań 

proekologicznych ze skierowaniem uwagi na twórczy recykling. 

 

 

-doskonalenie umiejętności 

zapamiętywania  

 

-doskonalenie umiejętności 

wycinania  

 

- mówi z pamięci fragmenty 

inscenizacji 

- nazywa produkty spożywcze  

- wycina nożyczkami w 

bezpieczny sposób 

 

 

Uwagi: 

 

 

 

Temat tygodnia: COŚ Z NICZEGO 

Realizowane 

obszary 

podstawy 

programowej 

TEMAT 

DNIA 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 

dzieci 

I.6 

IV.2 

I.6 

I.7 

I.5 

 

IV.1 

IV.11 

IV.5 

I.4 

 

 

 

Makulatura.  

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna - zachęcanie do 

samodzielnego organizowania miejsca zabawy, wyboru zabawek. 

„Lotnisko i samoloty” – zabawa tematyczna. „ Proste, łamane, 

faliste” – wycinanki -, wyrabianie nawyku porządkowania swojego 

miejsca pracy. „ Gazetkowe opowieści” – opowieść ruchowa. 

 

 „Śpiący rycerze” -  zabawa dramowa - wzbogacanie słownictwa 

biernego  i czynnego, , rozwijanie wyobraźni poprzez wykorzystanie 

tzw. nieużytków.  Zabawy na placu przedszkolnym: zabawa z 

elementem równowagi oraz zabawy swobodne z wykorzystaniem 

sprzętu ogrodowego. 

- rozwijanie pomysłowości 

-kształtowanie umiejętności 

sprawnego, bezpiecznego 

wycinania 

 

 

- kształcenie umiejętności 

tworzenia żywego obrazu do 

wysłuchanego tekstu 

 

 

-bawi się zgodnie w zespole 

-dokonuje samodzielnie wyboru 

zabawek 

-potrafi wycinać 

 

 

-odróżnia prawdę od fikcji 

-wypowiada się pełnymi 

zdaniami  

-wykonuje ćwiczenia 

równoważne 



 

I.5 

III.8 

I.9 

I.5 

 

 

„ Przejdź przez tunel” – zabawa ruchowa z elementem 

czworakowania. „ Gazetkowy świat” – wydzieranka - rozwijanie 

wyobraźni i  motoryki małej. „Dziwadełko” – formowanie 

kształtów z makulatury. Zabawy swobodne w kącikach 

zainteresowań - kształcenie umiejętności zgodnej zabawy. 

- nabywanie umiejętności 

współpracy w zespole 

- rozwijanie twórczej 

wyobraźni, doskonalenie 

sprawności motorycznych 

- budzenie radości ze wspólnej 

zabawy 

 

-potrafi czworakować 

-wydziera z gazet 

-tworzy prace z makulatury 

-bawi się zgodnie w zespołach  

I.6 

IV.11 

IV.2 

I.9 

 

 

IV.7 

I.5 

II.8 

III.5 

III.8 

 

I.6 

IV.19 

I.7 

IV.12 

III.4 

III.5 

 

 

 

Pudełka. 

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna. „Budujemy dom” – 

konstruowanie z tekturowych pudełek. „ Coś z niczego” – ćwiczenia 

słownikowe i synteza sylabowa wyrazów - kształtowanie pojęcia 

„recykling”, kształcenie słuchu fonematycznego. „ Gazetkowe 

opowieści” – opowieść ruchowa. 

 

„Słuchamy i gramy” -  improwizacje melodyczne - rozwijanie 

umiejętności wydobywania dźwięków akustycznych z różnych 

przedmiotów i gry na instrumentach niekonwencjonalnych,.  

Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego - 

rozwijanie motoryki dużej i zaspokojenie potrzeby ruchu.  

 

„Przejdź przez tunel”–  zabawa ruchowa z elementem 

czworakowania. „ Segregujemy odpady” – zabawa dydaktyczna - 

rozwijanie świadomości ekologicznej, , wdrażanie do prawidłowego 

segregowania podstawowych rodzajów odpadów.  Zabawy 

swobodne w kącikach zainteresowań - kształcenie umiejętności 

zgodnej zabawy, budzenie radości ze wspólnej zabawy. 

- wyrabianie nawyku dbania o 

porządek w najbliższym 

otoczeniu 

 

- rozwijanie twórczej 

wyobraźni i koordynacji 

wzrokowo – ruchowej 

- zaspokajanie potrzeby 

twórczej ekspresji, rozwijanie 

świadomości ekologiczne 

 

 

 

- zapoznanie z kolorami i 

przeznaczeniem 

poszczególnych pojemników do 

segregacji odpadów 

-dba o porządek w otoczeniu 

-buduje z pudełek 

-dzieli słowa na sylaby 

 

 

-rozpoznaje i nazywa 

instrumenty po ich brzmieniu 

-segreguje odpady 

-tworzy melodie na 

wykonanym instrumencie  

 

 

-potrafi przejść przez tunel 

-zna znaczenie kolorów 

pojemników na odpady  

-przestrzega zasad dobrej 

zabawy  

I.6 

IV.11 

IV.2 

I.5 

 

 

IV.12 

 

 

Guziki . 

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna - zachęcanie do 

samodzielnego organizowania miejsca zabawy, wyboru zabawek.  

„Przesuń guzik” – zabawa sensoryczna. „ Ćwiczymy języczki” – 

ćwiczenia narządów mowy. „ Gazetkowe opowieści” – opowieść 

ruchowa. 

 

„W krainie guzików” – zabawa dydaktyczna - nabywanie 

-zachęcenie do posługiwania się 

umiarkowanym głosem 

-ćwiczenie mięśni narządów 

mowy 

 

 

-poszerzanie umiejętności  

-bawi się zgodnie z innymi 

dziećmi 

-poprawnie wykonuje 

ćwiczenia artykulacyjne 

 

 

-dzieli przedmioty wg jednej 



III.8 

IV.2 

I.5 

I.4 

I.5 

 

I.8 

III.8 

IV.11 

IV.2 

III.1 

 

 

umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, rozwijanie 

myślenia matematycznego.  Zabawy na placu przedszkolnym: 

zabawa z elementem równowagi oraz zabawy swobodne z 

wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. „Przejdź po dróżce” - 

zabawa z elementem równowagi. 

  

„Przejdź przez tunel” – zabawa ruchowa z elementem 

czworakowania. „ Biżuteria z guzików” -  nawlekanie guzików - 

rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. „  Dokończ zdanie”- 

zabawa dydaktyczna i.  Zabawy swobodne w kącikach 

zainteresowań - kształcenie umiejętności zgodnej zabawy. budzenie 

radości ze wspólnej zabawy.  

 

matematycznych  

-wdrażanie do bezpiecznej 

zabawy na placu 

przedszkolnym  

 

 

 

-wzbogacanie wiedzy ogólnej i 

kształcenie poprawności 

wypowiedzi 

cechy 

-potrafi klasyfikować 

-prawidłowo wykonuje 

ćwiczenia równoważne  

 

-czeka na swoją kolej w 

zabawie 

-nawleka guziki na sznurek 

-kończy rozpoczęte zdanie 

-samodzielnie dokonuje wyboru 

zabawy i zabawek  

I.6 

IV.1 

I.5 

 

 

IV.8 

IV.1 

I.9 

I.5 

I.6 

I.4 

 

I.5 

I.7 

I.6 

III.4 

III.5 

 

Tkanina i 

włóczka.  

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna - wyrabianie nawyku dbania 

o porządek w najbliższym otoczeniu. „ Patchwork” – układanie ze 

skrawków kolorowych tekstyliów. „ Gazetkowe opowieści” – 

opowieść ruchowa. 

 

„Tańcowała nitka…” – malowanie nitką  - wdrażanie do 

samodzielnego, starannego wykonania pracy, wzbogacanie 

doświadczeń plastycznych. „Wzory i wzorki” – układanie wzorów 

z kolorowych sznurków, tasiemek.  Zabawy swobodne z 

wykorzystaniem sprzętu ogrodowego - rozwijanie motoryki dużej i 

zaspokojenie potrzeby ruchu.  

 

„Przejdź przez tunel” – zabawa ruchowa z elementem 

czworakowania. „ Torebkowe baloniki” – ćwiczenia oddechowe 

„Skrzynia pomysłów” -  – zabawa kreatywna rozwijająca 

pomysłowość, wyobraźnię. „ Umiem grać, układać” – zabawy przy 

stolikach, kształtujące odporność emocjonalną. 

-zachęcanie do dbałości o 

porządek w otoczeniu podczas 

zabawy 

-rozwijanie wyobraźni  

 

-wzbogacanie doświadczeń 

plastycznych podczas 

wykonywania pracy plastycznej  

 

 

 

 

-wdrażanie do poznawania  

 i przestrzegania reguł i zasad 

ustalonych wcześniej  

-szanuje zabawki i zabawy 

innych 

-jest kreatywne 

-aktywnie uczestniczy w 

ćwiczeniach 

-samodzielnie wykonuje prace 

plastyczną 

-układa różnorodne wzorki z 

tasiemek 

-chętnie przebywa na placu i 

bawi się zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa  

 

-wykonuje prace plastyczne z 

odpadów  

I.6 

I.5 

I.7 

 

 

Coś z niczego.  

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna. „Zabawa z rolką” -  

zabawa rozwijająca wyobraźnię. „ Długi wąż” – zabawa z 

elementem rywalizacji. „ Obrazek z patyczków” – układanka – 

- wdrażanie do porządkowania 

zabawek po skończonej 

zabawie 

-porządkuje zabawki 

-potrafi rywalizować 

-układa obrazek z patyczków 



I.5 

 

 

IV.5 

IV.8 

IV.2 

I.5 

I.6 

I.4 

 

I.5 

I.7 

I.6 

III.4 

 

rozwijanie kreatywności. „Gazetkowe opowieści” – opowieść 

ruchowa. 

 

„Czy kamienie mogą być wesołe?”– zabawy w recykling - 

kształtowanie pojęcia „recykling”. „Wesołe i smutne kamienie” – 

malowanie flamastrami na kamieniu. Zabawy na placu 

przedszkolnym: „Wykonujemy rozkazy” – chodzenie pod 

dyktando  oraz zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu 

ogrodowego.  

 

„ Przejdź przez tunel” – zabawa ruchowa z elementem 

czworakowania. „ Kolorowe kwiaty” – praca plastyczna - 

kształtowanie pojęcia „recykling”.  Zabawy swobodne w kącikach 

zainteresowań - kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.  

 

 

 

- rozpoznawanie i nazywanie 

emocji 

-poszerzanie doświadczeń 

plastycznych  

 

 

 

- zachęcanie do samodzielnego 

wykonania pracy plastycznej z 

odpadów 

- budzenie radości ze wspólnej 

zabawy 

 

 

 

-rozpoznaje i nazywa emocje 

-potrafi się wypowiedzieć nt. 

swych emocji 

-maluje kamienie flamastrami  

-prawidłowo wykonuje zadania 

ruchowe 

 

-samodzielnie wykonuje pracę 

plastyczną 

-odgaduje zagadki   

-bawi się chętnie z innymi, 

zawiera przyjaźnie  

 

Uwagi: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Temat tygodnia: KOSMOS   

Realizowane 

obszary 

podstawy 

programowej 

TEMAT 

DNIA 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 

dzieci 

I.6 

IV.19 

IV.8 

I.5 

 

IV.5 

IV.2 

IV.6 

I.5 

I.6 

II.11 

 

I.5 

IV.11 

IV.12 

IV.2 

 

 

 

 

Nasza planeta 

Ziemia. 

Zabawy swobodne wybraną zabawką. Oglądanie albumów, książek 

przedstawiających kosmos, planety, itp. „Gwiazdy”- zabawy 

plastyczne. 

 „Wesołe roboty” – zabawa poranna. 

                                                                                                               

„Sen Adasia” - słuchanie opowiadania D.Kossakowskiej z 

jednoczesną demonstracją na ilustracji i globusie. Rozmowa na 

temat opowiadania. „Mój sen” – opowiadanie twórcze dzieci. „W 

kosmosie”- zabawa relaksacyjna. 

Zabawy w kącikach zainteresowań.  

Spacer po osiedlu. Obserwowanie chmur na niebie.  

 

„Słońce i Ziemia” – zabawa poznawczo  - ruchowa. „Jaka to 

figura?” – zabawa dydaktyczna. „Co możemy ułożyć  z figur?” – 

swobodne wypowiedzi dzieci.  

 

- rozwijanie wyobraźni i 

fantazji, logicznego myślenia i 

pamięci 

 

 

- wzbogacenia wiadomości 

dzieci na temat planet 

- wyzwalanie odwagi mówienia 

wobec zespołu 

 

 

- utrwalenie nazw figur 

geometrycznych. 

- zapoznanie dzieci z ruchem 

jaki wykonuje planeta Ziemia.  

-  ogląda książki o kosmosie i 

planetach 

 

 

 

- słucha ciekawostek o 

planetach 

- wypowiada się na dany temat 

- jest twórcze 

 

 

- zna figury geometryczne: 

trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło 

- układa z figur  obrazki 

- wie jaki ruch wykonuje 

planeta Ziemia 

IV.11 

I.9 

 

I.5 

 

I.8 

 

 

Księżyc i 

gwiazdy. 

 „Zabawy konstrukcyjne” – budowanie z klocków różnego typu 

rakiet kosmicznych – praca w zespołach. „Rakieta” – wycinanie 

elementów rakiety kosmicznej i przyklejanie na ciemną kartkę. 

„Wesołe roboty” – zabawa poranna. 

 

Zajęcia ruchowe, zestaw 4. 

- kształcenie umiejętności pracy 

w zespole 

- rozwijanie sprawności rąk 

podczas wycinania  

 

- kształtowanie ogólnej 

 - zgodnie współpracuje z 

innymi dziećmi 

- wycina po linii 

 

 

- dokładnie wykonuje 



I.5 

 

I.6 

III.4 

II.11 

 

I.5 

I.7 

IV.8 

III.1 

 

 

Temat: Kształtowanie sprawności ogólnej. 

 

Zabawy spontaniczne w Sali- wybór kącików. 

 „Kosmiczny pył”- ćwiczenia oddechowe. Wyjście na podwórko – 

zabawy na śniegu. 

 

„Gwiazdki” – zabawa ruchowa.   

„Rakieta” – nazywanie figur, rysowanie po śladzie rakiety, gwiazd, 

kolorowanie rysunku. 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

sprawności fizycznej, 

- kształtowanie równowagi i 

koordynacji ruchowej 

- kształcenie umiejętności 

reagowania na odpowiedni 

sygnał słowny 

 

- utrwalenie nazw figur 

geometrycznych 

ćwiczenia ruchowe 

- utrzymuje równowagę 

- szybko reaguje na sygnał 

- czerpie satysfakcje z dobrze 

wykonanego ćwiczenia 

 

 

- zna figury geometryczne 

- koloruje rysunek 

- samodzielnie dobiera sposób 

spędzania wolnego czasu 

I.6 

I.7 

IV.19 

I.5 

 

IV.8 

I.5 

IV.1 

IV.7 

I.5 

 

I.4 

 

 

I.5 

I.7 

IV.8 

I.6 

 

 

 

Budujemy 

rakietę. 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. „Piłka” – 

zabawa ruchowa. „Księżyc” – lepienie z plasteliny (lub innej masy 

plastycznej). 

„Wesołe roboty” – zabawa poranna. 

 

„Rakieta kosmiczna” – wykonanie pracy przestrzennej z surowców 

wtórnych. Rozwijanie wyobraźni plastyczno- technicznej. 

„Wyruszamy w kosmos” – zabawa ruchowo – naśladowcza z 

ćwiczeniami ortofonicznymi. Zabawy zgodne z zainteresowaniami 

dzieci.  „Akademia Pana Kleksa” –  improwizacje ruchowe do 

muzyki z filmu „Pan Kleks w Kosmosie”  

Zabawy na placu przedszkolnym. „Jestem sprawny jak 

kosmonauta” – zabawa ruchowa.  

 

„Lecimy na Księżyc” – opowieść ruchowa z ćwiczeniami 

ortofonicznymi. „Rakieta” – kolorowanie rakiety oraz drogi, którą 

będzie wracała na Ziemię.  

 Zabawy dzieci według zainteresowań. 

 

 

-rozwijanie sprawności 

nadgarstków 

 

 

-tworzenie wypowiedzi 

- kształcenie umiejętności 

łączenia ze sobą różnych 

elementów 

- rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. 

 

 

 

- kształcenie umiejętności 

właściwego doboru kolorów. 

- bawi się zgodnie w kącikach 

- jest sprawne manualnie  

-lepi z plasteliny księżyc  

 

 

- wykonuje pracę przestrzenną 

- swobodnie tańczy do muzyki 

- ruchem obrazuje treść 

opowiadania  

- koloruje obrazek 

- właściwie dobiera kolory 

-jest zwinne i szybkie 

  

 

-precyzyjnie koloruje 

 

-sprząta po skończonej zabawie  

I.6 

IV.2 

 

 

Swobodne zabawy w sali. „Wyruszamy w kosmos” – zabawa 

ruchowo – naśladowcza z ćwiczeniami ortofonicznymi. „Co 

-doskonalenie 

spostrzegawczości  

- układa puzzle 

- poprawnie wypowiada zgłoski 



IV.9 

I.5 

 

IV.5 

IV.1 

I.5 

I.6 

II.4 

IV.9 

I.5 

II.11 

 

I.5 

 

IV.8 

I.6 

II.7 

Wyruszamy w 

kosmos. 

 

zabierzemy ze sobą w kosmos” – układanie puzzli. 

 „Wesołe roboty” – zabawa poranna.  

 

 „W kosmosie” –  teatrzyk cieni. Poszerzanie umiejętności 

artystycznych –aktorskich. Utrwalenie wiadomości o kosmosie. 

 „Cień” - zabawa ruchowo - naśladowcza. Zabawy zgodne z 

zainteresowaniami dzieci. 

 „Spacer po księżycu” – zabawa ruchowa z omijaniem przeszkód. 

„Kosmonauci w kosmosie” – łączenie w pary grup kosmonautów, 

których jest tyle samo, kolorowanie gwiazdek i księżyców- karta 

pracy. Spacer w pobliżu przedszkola. 

 

„Taniec robotów” – zabawa muzyczno - ruchowa. 

„Zostawiamy nasze ślady w kosmosie” – malowanie dłoni farbą, 

odbijanie na kolorowym papierze.  

Zabawy przy stolikach wybrana przez siebie grą lub układanką.  

 

 

 

-zapoznanie dzieci z teatrem 

cieni i rekwizytami 

- wyrabianie śmiałości, 

pewności siebie, wiary we 

własne możliwości 

- wdrażanie do właściwego 

zachowania się podczas 

przedstawienia 

 

-zwrócenie uwagi na 

zachowanie porządku podczas 

malowania. 

-poszerzanie doświadczeń 

plastycznych  

 

 

 

 

- rozpoznaje sylwety: gwiazdy, 

księżyc,  rakieta, Ufo, kosmici 

- wie jak wygląda teatrzyk cieni 

- odgrywa rolę w teatrzyku  

- wie jak zachować się w 

teatrze 

- omija przeszkody 

- łączy w pary 

 

 

-dba o porządek podczas 

malowania  

- wykonuje pracę plastyczną 

 

 

II.5 

I.6 

I.7 

I.5 

 

IV.7 

IV.2 

III.8 

IV.7 

 

I.8 

I.5 

 

 

I.5 

 

 

Spotkanie z 

ufoludkiem. 

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. „Kto przybył z innej 

planety?” – zabawa integracyjna. „UFO” – słuchanie wiersza 

Doroty Kossakowskiej. „Ufoludek” – rysowanie kredkami.  

„Wesołe roboty” – zabawa poranna. 

 

„Zielone ufoludki” – nauka refrenu, instrumentacja piosenki 

zespołu Fasolki z wykorzystaniem nietypowych instrumentów - 

przedmiotów kuchennych.  „Dziwne instrumenty” – zabawa 

muzyczna do słów Bożeny Szuchalskiej. Zabawy zgodne z 

zainteresowaniami dzieci. 

Zajęcia ruchowe, zestaw 4. 

„Spotkanie z ufoludkiem” – wywiad z przybyszem z innej planety. 

Zabawy na podwórku.  

 

„Dzień, noc” – zabawa ruchowa. 

-poszerzanie wiadomości nt 

kosmosu  

 

 

 

-zapoznanie z piosenką 

„Zielone ufoludki” 

- rozwijanie poczucia rytmu 

- kształcenie umiejętności 

właściwego reagowania na 

odpowiedni sygnał wzrokowy 

 

 

 

-rozwijanie sprawności 

- jest spostrzegawcze 

- słucha wiersza 

- rysuje kredkami 

 

 

- słucha piosenki 

- śpiewa refren piosnki 

- gra na instrumentach 

niekonwencjonalnych 

- właściwie reaguje na sygnał 

obrazowy 

- dokładnie wykonuje 

ćwiczenia 

 

 



IV.5 

I.6 

II.5 

 „Kosmos” - rozwiązywanie zagadek słownych Anny Surowiec i 

Bożeny Szuchalskiej.    

Zabawy w kącikach zainteresowań. 

fizycznych ora kształtowanie 

prawidłowej postawy  

 

-zna następstwo dnia i nocy 

-doskonalenia logicznego 

myślenia 

 

-zna pory dnia 

- rozwiązuje zagadki słowne 

-sprząta po skończonej zabawie  

 

 

 

Uwagi: 

 

 

 
 


