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Grudzień • Krąg tematyczny: Moja rodzina 

 

Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

 wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały 

 wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu 

 doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych 

Obszar społeczny 

 nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, 

opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.) 

 wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków 

dziecka) 

Obszar emocjonalny 

 kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim 

 budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną 

 budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze 

 rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób 

Obszar poznawczy 

 wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań 

 zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d” 

 wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter 

 wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci) 

 budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół) 

 zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji 

 kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter 

 doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania 

 poznanie obrazu graficznego liczby 8 

 doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak) 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8 

 doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej) 

 dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania) 

 doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach 

 rozwijanie umiejętności budowania, montowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów wymagających trwałego łączenia 
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Ćwiczenia poranne – zestaw „Rodzinny spacer” 

 

Zabawy ruchowe 

 „Wędrujące serduszko” – zabawa kołowa 

 „Budujemy dom” – zabawa z elementami przysiadu i gestów ilustracyjnych 

 „Ruchome sylaby” – zabawa orientacyjno-porządkowa 

 „Rodzinna zabawa” – integracyjna zabawa kołowa z elementami rytmicznego poruszania 

 „Kto szybciej wróci do domu?” – zabawa z elementami marszu oraz poruszania wg zakodowanej instrukcji graficznej 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

 Zestaw XXIV 

 Zestaw XXV 
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Temat 61.: Rodzinne opowieści 
   

I.  

 „Rodzinne zagadki” – wnioskowanie na podstawie 

zagadek słownych 

 „Rodzinny spacer” – zestaw ćwiczeń porannych 

II.  

 „Rodzinny spacer” – opowieści o rodzinach. 

Słuchanie wiersza B. Formy, wypowiadanie się na 

temat rodziny opisanej w wierszu i własnej, 

oglądanie zdjęć rodzin  

 

 

 „Rodzina Ludki” – rozmowa o rodzinach, 

słuchanie opowiadania o rodzinie Ludki w 

odniesieniu do ilustracji, próby czytania imion, karta 

pracy 

 

 

  Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXIV 

III.  

  „Wędrujące serduszko” – zabawa ruchowa 

  „Bukiecik z serduszek dla mamy, taty, siostry i 

brata” – obrysowywanie, wycinanie i 

komponowanie na płaszczyźnie, wykonanie 

bukietów z serc dla członków swojej rodziny 

 

–  podaje rozwiązanie zagadki słownej po jej 

wysłuchaniu IV.5. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

– buduje i wzmacnia serdeczne relacje uczuciowe 

ze swoja rodziną III.2. 

–  uważnie słucha i wypowiada się na temat treści 

słuchanego utworu i bliskie tematy IV.5., IV.6. 

–  odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do 

rodziny III.2. 

–  nazywa członków rodziny i określa relacje 

między nimi III.2. 

–  podejmuje próby czytania imion składających się 

z poznanych liter IV.4. 

–  wykonuje zadania wg instrukcji słownej 

nauczyciela IV.6. 

– poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8. 

 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– odrysowuje po konturze kształty i wycina po 

narysowanym śladzie I.7. 

–  tworzy kompozycje płaskie z przygotowanych 

przez siebie elementów I.6. 

 

KP2 s. 22–23, rodzinne zdjęcia 

dzieci, duże serce z papieru na 

tablicę, napisy: „To moja 

rodzina”, „Emil”, „Alek”, 

„Tomek”, „Emilka”, „Ala”, 

„Ela”, „Ola”, nożyczki, 

tekturowe szablony serduszek 

różnej wielkości, czerwony, 

zielony papier, biały lub 

kolorowy blok rysunkowy, klej, 

wstążeczka pocięta na krótsze 

kawałki 

 

Temat 62.: Nasze domy są najwspanialsze 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka  Środki dydaktyczne 

I.  

 „Domowa muzyka” – zagadki słuchowe, ćwiczenia 

językowe, rozpoznawanie odgłosów sprzętów 

domowych, układanie zdań kojarzonych z 

 

 rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia i 

określa źródło ich pochodzenia IV.7. 

 

 

KP2 s. 24 i 25, W. „Kartoniki z 

literami”, nagrania odgłosów w 

wnętrza domu, nakrywki/litery, 
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rozpoznanym odgłosem 

 „Rodzinny spacer” – zestaw ćwiczeń porannych 

II.  

 „W moim domu” – zapoznanie z drukowaną literą 

„d”, słuchanie opowiadania „Trzy małe świnki”, 

opisywanie swoich domów, prawidłowe stosowanie 

rzeczowników, układanie schematu wyrazu, próby 

czytania słowa „dom”, karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Ruchome sylaby” – zabawa ruchowa 

 „Domowe robótki” – zapoznanie z pisaną literą „d”, 

układanie litery „d” z wełny, pisanie po śladzie, 

próby samodzielnego pisania 

III.  

 „Walczyk na dobranoc” – zabawy muzyczne z 

walczykiem 

 

 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 identyfikuje się ze swoją rodziną i okazuje więź 

emocjonalną z najbliższymi III.2.  

 układa zdania na temat własnych spostrzeżeń i 

doświadczeń z najbliższego domowego 

otoczenia IV.5. IV.2. 

 odpowiada na pytania dotyczące treści bajki 

IV.5. 

 prawidłowo stosuje rzeczowniki dla określenia 

nazw przedmiotów domowego użytku i 

wyposażenia domu IV.2. 

 formułuje wypowiedzi na temat własnych uczuć 

i emocji związanych ze swoim domem II.4. 

 rozpoznaje i nazywa literę „d” w izolacji i 

wyrazach IV.4. 

 podejmuje próby czytania sylab z poznanych 

liter IV.4. 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 podejmuje próby pisania litery „d” w liniaturze 

IV.8. 

 

 

 

 porusza się krokiem tanecznym walczyka w 

rytmie 3/4 IV.7. 

ilustracja domu, napis „dom”, 

mała i wielka litera „d” do 

prezentacji, druty do robótek 

ręcznych, wełna, walc z 

repertuaru klasycznego lub 

dziecięcego, ewentualnie 

fragmenty filmów 

prezentujących taniec walc 

 

 

 

Temat 63.: Jest mi dobrze w domu w rodziną 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka  Środki dydaktyczne 

I.  

  „Mamo, tato, pobawcie się ze mną” – gry 

planszowe i towarzyskie 

 

 

 opowiada o rodzinnym spędzaniu wolnego 

czasu IV.5.  

 prowadzi rozgrywki, przestrzegając reguł gry 

 

KP2 s. 26 i 27, CD Piosenki nr 7 

„Nie ma jak dom”, CD Utwory 

nr 14 „Oh, Zuzanno” i 9–11 
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  „Rodzinny spacer” – ćwiczenia poranne 

II.  

 „Budujemy dom ” – gra ściganka z elementem 

przeliczania, konstruowania i współzawodnictwa, 

próby czytania prostych zdań i tekstów obrazkowo-

wyrazowych, karta pracy 

 

 

 

 

 

  „Kto szybciej wróci do domu?” – zabawa ruchowa 

 „Nie ma jak dom” – nauka piosenki 

 

III.  

 „Budujemy dom” - zabawa ruchowa 

 „Rodzinny dom, rodzinne miasto” – zabawy 

konstrukcyjne z elementami planowania 

przestrzennego, wymyślanie nazwy dla miasta i 

ulic, pojmowanie istoty i znaczenia rodzinnego 

domu i rodzinnej miejscowości 

III.5. 

 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 rozumie znaczenie wyrażeń: „dom rodzinny”, 

„rodzinne miasto” i ich wartość emocjonalną i 

uczuciową III.2., II.6. 

 podejmuje próby czytania prostych zdań i tekstu 

wyrazowo-obrazkowego, podając nazwy 

obrazków w odpowiedniej formie wynikającej z 

konstrukcji zdania IV.4., IV.2. 

 realizuje zadania graficzne zgodnie z instrukcja 

podaną w rymowance I.7. 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 kształtuje poczucie rytmu i umiejętności 

wokalne IV.7. 

 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 pracuje w zespole, respektując swoją rolę III.5., 

III.7. 

 konstruuje wieloelementowe budowle 

przestrzenne na określony temat wg własnej 

koncepcji I.6., IV.11. 

 

„Muzyka na 2”, „Muzyka na 3”, 

„Muzyka na 4”, gry bingo, 

domino, karty Piotruś lub inne 

dostępne w przedszkolu, krążki 

gimnastyczne, szarfy, klocki, 

miseczki lub koszyki, klocki, 

białe paski papieru, gruby mazak  

 

 

Temat 64.: W rodzinie Dorotki 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka  Środki dydaktyczne 

I.  

  „Urodzinowe ciasteczka” – lepienie z plasteliny, 

formowanie i ozdabianie „ciasteczek” 

  „Rodzinny spacer” – zestaw ćwiczeń porannych 

II.  

  „Najlepsze urodziny Dorotki” – zapoznanie z cyfrą 

8, słuchanie opowiadania, rozwiązywanie zagadek 

matematycznych, dopełnianie liczby elementów 

zbioru, przeliczanie liczebnikami porządkowymi, 

 

 lepi z plasteliny IV.1. 

 

 aktywnie uczestniczy w  ćwiczeniach I.8. 

 

 rozróżnia i nazwa cyfrę 8 i przyporządkowuje ją 

do odpowiedniego zbioru IV.15. 

 uniezależnia postrzeganie liczebności zbioru od 

położenia, wielkości elementów i przestrzeni, 

KP2 s. 28 i 29, W. „Kolorowe 

klocki”, W. „Rodzinna zabawa 

w literki – literowy wachlarz”, 

sznurek, plastelina, talerzyki 

deserowe lub jednorazowe, 

kubki, obrus, wazon, 8 kwiatów 

(sztuczne, naturalne lub z 

wycięte z papieru), figury: koła i 

trójkąty, cyfra 8 do prezentacji  
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pisanie cyfry 8 po śladzie ciągłym, 

wykropkowanym i samodzielnie, karta pracy 

 

 

 

 

 

 

  Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXV 

III.  

 Ruchome sylaby” – zabawa ruchowa 

 „Rodzinna zabawa w literki” – układanie wyrazów 

z liter  

 

jaką zajmują IV.15. 

 posługuje się liczebnikami głównymi i 

porządkowymi w zakresie 8 IV.15. 

 porównuje liczebność zbiorów przez łączenie 

elementów jednego zbioru z elementami 

drugiego w pary IV.15. 

 podejmuje próby pisania cyfry 8 po śladzie i 

samodzielnie IV.8. 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

I.8. 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 układa podane przez nauczyciela wyrazy 3–5-

literowe z poznanych dotychczas liter IV.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat 65.:Jestem szczęśliwym dzieckiem 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka  Środki dydaktyczne 

I.  

 „»D« jak dom” – ćwiczenia słuchu 

fonematycznego, ćwiczenia językowe, kończenie 

zdań wyrazami na głoskę „d” z zachowaniem 

poprawności gramatycznej 

 „Rodzinny spacer” – zestaw ćwiczeń porannych 

II.  

 „W moim domu mieszka szczęście” – zabawa w 

teatr, inscenizacja kukiełkowa bajki „Dobra to 

chatka gdzie mieszka matka”, wypowiadanie się 

własnych relacji i uczuć rodzinnych 

 

 

 

 

 

 „Wędrujące serduszko” – zabawa ruchowa 

 „Kolorowe szczęście” – zabawy graficzne i 

 

 wyróżnia głoskę „d” w mowie ciągłej IV.2. 

 kończy rozpoczęte zdanie z zachowaniem 

poprawnej formy gramatycznej IV.2. 

 

 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając 

charakterystycznych dla dziecka form wyrazu 

II.4. 

 odczytuje emocje drugiego człowieka, 

obserwując jego zachowanie, mimikę, gesty 

II.9. 

 omawia i ocenia postępowanie bohaterów z 

próbą uzasadnienia własnego stanowiska IV.5., 

III.5. 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 układa i odwzorowuje kompozycje szeregowe o 

 

KP2 s. 85, W. „Kostki emocji”, 

W. „Cyfry i znaki”, cyfry w 

trzech kolorach (po dwa 

komplety w każdym kolorze), 

sylwety Janka, mamy, kurki, 

ogrodnika i króla, sylweta domu 

z szarego papieru, 

kwadraty/okna z kolorowego 

papieru, napisy i piktogramy: 

„życzliwość”, „miłość”, 

„troska”, „poświęcenie”, 

„pocieszanie” itp., zegar 

umożliwiający poruszanie 

wskazówkami, CD Piosenki nr 7 

„Nie ma jak dom” 
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percepcyjne, określanie nastroju wiersza oraz 

wyrażania uczuć kolorami, odwzorowywanie 

narysowanych obrazków w przestrzenie kratek, 

karta pracy 

III.  

 „Nie ma jak dom” – utrwalenie piosenki 

 

  „Szczęśliwe, wspólne rodzinne minutki” - 

określanie pory dnia, odczytywanie pełnych godzin 

na zegarze, ilustrowanie czynności w ciągu dnia za 

pomocą zespołowo przygotowanych scenek. 

 

 

W ogrodzie: „Poszukiwania” – zabawa tropiąca 

 

powtarzającym się rytmie z uwzględnieniem 

różnorodnych figur, kształtów i form w 

przestrzeni sieci kratki IV.11., IV.12., I.7. 

 

 

 kształtuje poczucie rytmu i umiejętności 

wokalne IV.7. 

 podejmuje rozbudowane zabawy tematyczne, 

odgrywając określone role IV.1., II.8. 

 prawidłowo używa czasowników, aby określać 

wykonywane czynności IV.2. 

 odczytuje pełną godzinę na zegarze tarczowym 

IV.16. 

 

 

Grudzień • Krąg tematyczny: Jak być dobrym dla innych? 

 
Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

 kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych 

 rozwijanie sprawności ruchowej (motoryka duża, motoryka mała) 

 rozwijanie sprawności manualnej (grafomotoryka) 

Obszar społeczny 

 kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane 

samodzielnie niespodzianki 

 uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami 

 doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach 

Obszar emocjonalny 

 rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi 

 kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób 

 uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać) 

 kształtowanie uczuć i emocji dziecka związanych ze współczuciem i empatią oraz umiejętnością odczytywania uczuć i potrzeb innych osób – 

zarówno najbliższych, jak i osób spotykanych okazjonalnie 

Obszar poznawczy 
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 tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach 

 wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności 

 kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem 

 utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo 

 kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=” 

 kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom 

 poznanie drukowanej i pisanej litery „y” 

 wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter 

 wdrażanie do czytania globalnego 

 

Ćwiczenia poranne – zestaw „Jak Mikołaj z podarkami wędrował” 

 

Zabawy ruchowe 

 „Podróż do Krainy Mikołaja” – zabawa orientacyjno-porządkowa 

 „Idzie Mikołaj po drabinie” – zabawa elementem marszu, podskoku i przysiadu 

 „Jak Mikołaj prezenty rozdawał” – zabawa naśladowcza 

 „Jestem św. Mikołajem” – zabawa z elementami ruchu kreatywnego 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

 Zestaw XXVI 

 Zestaw XXVII 
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Temat 66.: Pomaganie to ważne zadanie 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

  „Szewczyk Dratewka” – słuchanie bajki, ćwiczenia 

percepcyjne, segregowanie ziaren fasoli i grochu, 

odgadywanie kogo brakuje 

 

 

  „Jak Mikołaj z podarkami wędrował” – zestaw 

ćwiczeń porannych 

II.  

  „Pomocnik” – odkrywanie, jakiej pomocy 

potrzebują od nas inni, obserwowanie i 

wypowiadanie się na podstawie swoich obserwacji 

o sobie i innych, tworzenie  przeciwieństw, 

słuchanie opowiadania, określanie prawdziwości 

zdań za pomocą umownych gestów, karta pracy 

 

 

 

 

 

 

  „Jestem Św. Mikołajem” – zabawa ruchowa 

  „Kolędnicy wędrownicy” – zajęcia muzyczne 

(nauka piosenki, zabawa taneczna)  

 

 

 

III.  

  „Podróż do Krainy Mikołaja” – zabawa ruchowa 

  „Skrzyneczka dla uczynnych” – ozdabianie pudełka 

do gromadzenia „skarbów pomocy” techniką 

oklejania, praca zbiorowa  

 

– wyprowadza wnioski związane ze skutkami 

zachowania i przedstawionych zdarzeń III.5. 

– dostrzega różnice w kształcie drobnych 

elementów, segreguje elementy wg kształtu 

IV.12. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

– określa różnice oraz podobieństwa między 

ludźmi i traktuje je jako rzecz naturalną III.1. 

– rozpoznaje, czego potrzebują inni, i wykazuje 

chęć pomagania na miarę swoich możliwości 

II.9., III.6.  

– rozumie wagę i znaczenie wzajemnego 

współistnienia opartego na wzajemnej, 

życzliwości, otwartości i uczynności III.6. 

– określa własne uczucia związane z pomaganiem 

innym II.1. 

– opowiada o sytuacji przedstawionej na ilustracji 

IV.5. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– zapoznaje się z brzmieniem instrumentów: 

gitary, zestawu perkusyjnego, pianina, trąbki, 

skrzypiec oraz sposobem gry na tych 

instrumentach IV.7. 

– doskonali umiejętności gry na instrumentach 

perkusyjnych w zespole IV.7. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– wykonuje indywidualne działanie na rzecz 

wspólnego rezultatu III.5., III.7. 

– tworzy kompozycje płaskie, dobierając kształty, 

formy, kolory wg własnej inwencji i pomysłu 

 

KP2 s. 30 i 31, CD Piosenki nr 9 

„Kolędnicy wędrownicy”, 

opowiadanie „Szewczyk 

Dratewka” Janiny Porazińskiej 

ze zbiorów nauczyciela, fasolka, 

groch miseczki, kocyk, lusterko, 

kawałki kolorowego papieru, 

kolorowych gazet w różnych 

formach i kształtach - mogą być 

ścinki zbierane jako odpady z 

innych zajęć plastycznych 
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IV.11. 

 

 

Temat 67.: Uczymy się sprawiać innym przyjemność 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Gdzie jest dzwoneczek?” – zabawy słuchowe, 

określanie kierunku, z którego słychać dźwięk 

  „Jak Mikołaj z podarkami wędrował” – zestaw 

ćwiczeń porannych  

II.  

 „Spotkanie z Mikołajem” – zapoznanie z 

drukowaną literą, słuchanie wiersza „Spotkanie z 

Mikołajem”, omawianie uczuć i emocji, jakie 

towarzyszyły słuchaniu wiersza, określanie 

adresatów zabawek na podstawie treści wiersza, 

prezentacja i omówienie litery „y”, próby czytania 

prostego tekstu obrazkowo-wyrazowego, karta 

pracy 

 

 „Jak Mikołaj prezenty rozdawał” – zabawa ruchowa 

 „Niespodzianka dla Mikołaja” – zapoznanie z 

pisaną literą „y”, przedstawienie pomysłu na 

prezent w postaci umownego symbolu, prezentacja 

sposobu pisania litery „y”, układanie jej ze wstążki, 

wodzenie palcem po jej kształcie, próby pisania 

litery „y” po śladzie i samodzielnie, karta pracy 

 Ćwiczenia gimnastyczne  – zestaw XXVI 

 

  Utrwalenie piosenki „Kolędnicy wędrownicy” 

III.  

  „Zgadnij, kim jestem” – zabawa budująca zaufanie 

 „Tropem Mikołaja” – zabawa naśladowcza 

 

– lokalizuje kierunek, z którego pochodzi dźwięk 

IV.7. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.5. 

 

 

– wczuwa się w emocje i uczucia osób z 

najbliższego otoczenia II.9. 

– nazywa własne uczucia II.1. 

– przejawia uczucia empatyczne np. potrafi 

cieszyć się razem z innymi, pocieszać, gdy ktoś 

jest smutny II.9., III.7. 

– rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i 

nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i 

przeżywają je wszyscy ludzie III.6. 

– rozpoznaje i nazywa literę „y” w izolacji i 

wyrazach IV.4. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– podejmuje próby pisania litery „y” w liniaturze 

z zachowaniem zasad jej pisania IV.8. 

 

 

– poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

I.8. 

– śpiewa piosenkę IV.7. 

 

– integruje się z dziećmi z grupy III.2. 

– odgrywa gestem, ruchem wysłuchaną opowieść 

IV.1. 

 

 

KP2 s. 32, 33, CD Piosenki nr 9 

„Kolędnicy wędrownicy”, 

dzwoneczek, ilustracja 

prezentów i litery „y” do 

prezentacji, zabawki 

zapakowane jak prezenty w 

przezroczystych woreczkach, 

worek do schowania prezentów, 

wstążeczka, pudełko, kartka z 

napisem „Prezent dla św. 

Mikołaja”, kolorowe kartki 
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Temat 68.: Uczucia w kolorze tęczy 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Tęczowe wyrazy” – ćwiczenia słuchu 

fonematycznego, układanie schematów wyrazów z 

wykorzystaniem kolorowych kredek 

 „Jak Mikołaj z podarkami wędrował” – zestaw 

ćwiczeń porannych  

II.  

 „Moc podarunków” – czytanie z podziałem na role, 

karta pracy  

 „Idzie Mikołaj po drabinie” – zabawa ruchowa 

 „Tęczowo-kolorowo” – nazywanie i 

kategoryzowanie uczuć, dzielenie się przyjemnymi 

uczuciami z innymi, doświadczenie z 

powstawaniem tęczy, ilustrowanie charakteru, 

nastroju, emocji wybranych fragmentów 

muzycznych za pomocą kolorów, ćwiczenia 

grafomotoryczne, karta pracy 

 

 

 

 

 

 „Podróż do Krainy Mikołaja” – zabawa ruchowa 

 „Niezwykłe ślady Mikołaja” – układanie rytmów, 

przekładanie jednej reprezentacji rytmicznej na 

drugą, ilustrowanie ułożonych rytmów ruchami i 

gestami 

 

W ogrodzie: tworzenie różnych śladów na śniegu 

 

 

– dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów, 

układa schemat wyrazu IV.2. 

 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

– podejmuje próby czytania prostych zdań w 

formie dialogu, z podziałem na role IV.4. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5.  

– rozpoznaje i nazwa kolejne kolory występujące 

w tęczy IV.18., IV.12. 

– dzieli się swoimi spostrzeżeniami po 

przeprowadzonych obserwacjach czy 

doświadczeniach IV.6. 

– dzieli się uczuciami, przeżywanymi w różnych 

sytuacjach II.4. 

– opowiada o uczuciach, których doznaje w 

czasie słuchania muzyki IV.7., II.1. 

– dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność 

odczuwania, przejawia w stosunku do nich 

życzliwość i troskę II.10. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5.  

– układa rytmy, kontynuując wyznaczoną 

sekwencję IV.12. 

 

 

KP2 s. 34, 35, W. „Układamy 

rytmy” obrazki do ćwiczeń 

słuchu fonematycznego, kredki, 

cukierki mocno barwione, talerz, 

woda, farby płynne, blok 

rysunkowy, kolorowa chustka, 

utwory do malowania przy 

muzyce, np.: E. Grieg 

„Poranek”, J. Strauss, „Polka 

Tritsch Tratsch”, J. Strauss 

„Pizzicato-Polka”, P. 

Czajkowski „Walc kwiatów”, F. 

Chopin „Walc 

cis-mol”, walc z filmu 

„Trędowata”, walc z filmu 

„Noce i dnie”, uwertura do 

opery „Carmen” G. Bizeta, M. 

Rymski-Korsakow „Lot 

trzmiela”, V. Monti „Czardasz 

na cygańską nutę” lub inne 

wybrane 

przez nauczyciela  

 

 

 

 

 

Temat 69.: Uczymy się dzielić z innymi 
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Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Co by było, gdyby” – zabawy twórczego myślenia, 

kończenie rozpoczętych zdań  

 „Jak Mikołaj z podarkami wędrował” – zestaw 

ćwiczeń porannych  

II.  

 „Niespodziewany prezent” – poznanie znaku „=”, 

słuchanie opowiadania „Niespodziewany prezent”, 

wypowiadanie się na temat zachowania bohaterów, 

tworzenie zbiorów równolicznych i różnolicznych, 

stosowanie znaku równości dla określenia relacji 

pomiędzy liczbami, próby pisania cyfr wg 

kolejności rosnącej, uzupełnianie liczby elementów 

w zbiorze tak, aby było tyle, ile wskazuje cyfra, 

karta pracy 

 

 

 

 Ćwiczenia gimnastyczne  – zestaw XXVII 

 

III.  

  „Idzie Mikołaj po drabinie” - zabawa ruchowa.  

  „Raz dzielimy, raz łączymy” – ćwiczenia językowe 

z rymami, łączenie w pary obrazków, których 

nazwy się rymują, wymyślanie kolejnych rymów 

 

W ogrodzie: zabawy śnieżkami 

 

 

– rozwija swoją wyobraźnię i kreatywne myślenie 

IV.2., IV.6.  

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

– odczuwa radość z pomagania innym, ma 

świadomość, że zrobił coś ważnego, istotnego 

dla drugiego człowieka II.1., III.7. 

– rozwija swoje uczucia empatii dla drugiego 

człowieka w geście dzielenia się II.9., III.6. 

– porównuje liczebność zbiorów IV.15. 

– stosuje znak „=” dla określania relacji pomiędzy 

liczebnością zbiorów IV.15. 

– porządkuje zbiory wg wzrastającej liczebności 

IV.15. 

– dzieli liczbę elementów w zbiorze na części, 

rozdzielając po równo IV.15. 

– poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

I.8. 

 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– łączy wyrazy rymujące się ze sobą, tworzy 

nowe rymy IV.2. 

 

 

KP2 s. 36 i 37, W. „Kartoniki z 

cyframi”, W. „Karty obrazkowe 

do zabawy w rymy”, blok 

rysunkowy, kredki (po 10 dla 

każdego dziecka), krążki 

gimnastyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat 70.: Historia o uczuciach i otwartym sercu 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

  „Ozdabiamy czapkę dla Mikołaja” – zabawy 

graficzne, rysowanie, wycinanie po konturze i 

 

– precyzyjnie wycina po narysowanym konturze 

I.7. 

 

 

KP2 s. 38 i 39, czerwone kartki, 
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ozdabianie pisanymi literami wg własnego pomysłu 

 

 

  „Jak Mikołaj z podarkami wędrował” – zestaw 

ćwiczeń porannych  

II.  

  „Mikołaj się zbliża, dzieci się radują” – słuchanie 

wiersza M. Strzałkowskiej „Święty Mikołaj”, 

układanie opowieści o Mikołaju i nagrywanie jej na 

dyktafon, wklejanie prezentów do worków zgodnie z 

zakodowaną instrukcją, karta pracy  

 

 

 „Jak Mikołaj prezenty rozdawał” – zabawa ruchowa 

 „I my możemy być Mikołajami” – przygotowanie 

upominku mikołajkowego dla najbliższych – kwiatu 

w tęczowej doniczce 

 

 

 

 

 

III.  

 „Jestem Św. Mikołajem” – zabawa ruchowa 

 „Skrzyneczka dla uczynnych” – oglądanie i 

omawianie zapisków o pomaganiu zbieranych w 

ciągu tygodnia, szukanie odpowiedzi na pytania: Czy 

jesteśmy uczynni? Czy potrafimy sobie pomagać? 

– podejmuje próby pisania poznanych liter, 

układając z nich zaplanowaną przez siebie 

kompozycję IV.8. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

– układa dłuższe opowiadania na określony 

temat, tworząc logiczny ciąg zdarzeń IV.5., 

IV.2. 

– porządkuje zabawki wg zakodowanej 

instrukcji IV.12. 

– ustala kolejność na podstawie instrukcji 

zawartej w słuchanym tekście IV.6., IV.15. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– planuje swoje działania, aby wykonać 

określoną czynność IV.11. 

– czerpie radość z samodzielnie 

przygotowanego upominku dla bliskich mu 

osób II.6., II.2. 

– samodzielnie przygotowuje materiały i 

wykonuje z nich okazjonalne upominki dla 

członków rodziny I.6., IV.11. 

 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– dokonuje oceny postępowania własnego i 

innych III.5. 

– nazywa i rozpoznaje wartości związane z 

umiejętnościami i postawami społecznymi 

III.6. 

 

mazaki, nożyczki, dyktafon, 

„Skrzyneczka dla uczynnych” 

przygotowana i zapełniana przez 

dzieci w ciągu tygodnia, sól, 

kolorowa kreda, małe słoiczki, 

kolorowe kartki uczuć, które 

dzieci malowały w środę, 

kuwety lub miski, patyczki do 

szaszłyków, łyżki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień • Krąg tematyczny: Boże Narodzenie 
Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

 rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych 
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 kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków 

literopodobnych 

Obszar emocjonalny 

 rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy, nawiązywanie dobrych i szczęśliwych relacji z innymi ludźmi 

 wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób 

 wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej 

 kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka 

 rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt 

 poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania 

 kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy 

Obszar społeczny 

 kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom) 

 rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie 

Obszar poznawczy 

 doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce 

 poznanie znaków mniejszości i większości 

 utrwalenie poznanych liter 

 wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter 

 wdrażanie do czytania globalnego 

 kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter 

 doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania 

 doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo) 

 dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania) 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, 

które dokarmiamy zimą) 

 doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy 

 

Ćwiczenia poranne – zestaw „Kolorowe bombki” 

 

Zabawy ruchowe 

 „Taniec-przytulaniec” – zabawa dramowa 

 „Świąteczne obrusy” – zabawa naśladowcza 

 „Świąteczne wstążki” – zabawa orientacyjno-porządkowa oraz 

 przygotowująca do pisania 

 „Ludzie do ludzi” – zabawa integracyjna 
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 „Aniołek” – zabawa orientacyjno-porządkowa 

 „Kolorowe bombki” – zabawa bieżna 

 „Zabawki pod choinką” – zabawa naśladowcza, ćwiczenia dużych 

 grup mięśniowych 

 „Wyprawa do lasu” – opowieść ruchowa 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

 Zestaw XXVIII 

 Zestaw XXIX 

 

 

Temat 71.:  Dobroć i miłość zasiadają do rodzinnego stołu 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

●„Święta Bożego Narodzenia” – oglądanie ilustracji 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia  

 „Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia” – 

rozmowy o zbliżających się świętach oraz porządkach 

świątecznych, zagadki pantomimiczne 

● „Kolorowe bombki ” ‒ zestaw ćwiczeń porannych z 

piłkami 

II.  

 „Placek Zgody i Pogody” J. Papuzińskiej – 

poznawanie wartości przyjaźni i miłości  

 

 

 

 

 „Ciasto” – taniec integracyjny, ćwiczenia graficzne na 

karcie pracy 

 

 „Wigilijna kolacja” – nazywanie zwyczajów 

świątecznych i potraw wigilijnych  

 „Proszę, przepraszam, dziękuję – tak miłość i 

przyjaźń okazuję” – zabawa dydaktyczna  

 

 

‒ wypowiada się na temat świąt Bożego 

Narodzenia IV.5. 

‒ pokazuje i nazywa czynności wykonywane 

podczas prac domowych IV.1 

. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

‒ zna wartość dobroci, miłości, dąży do ich 

zrozumienia i przeżywania II.6, III.6. 

‒ podejmuje próby rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych na drodze negocjacji, 

kompromisu, ocenia własne działanie, a także 

zachowania innych wobec siebie III.5., III.6.  

‒ naśladuje czynności w rytm muzyki IV.7. 

‒ koloruje, mieszcząc się na wyznaczonej 

powierzchni I.7. 

‒ zna zwyczaje, tradycje i symbole 

bożonarodzeniowe III.2. 

‒ stosuje formy grzecznościowe w każdej 

sytuacji dnia codziennego III.4. 

 

  KP2 s. 40 i 41, CD Piosenki nr 

9, ilustracje dotyczące świąt 

Bożego Narodzenia, 

świąteczne kartki pocztowe, 

zdjęcia, piłki, obrazki do 

opowiadania, muzyka, 

ilustracje potraw wigilijnych, 

biały obrus, ilustracja 

kolędników, kolacji wigilijnej 

sylwety serc czystego 

czerwonego i serca z 

pęknięciami, napisy, baśń 

H.Ch. Andersena 

„Dziewczynka z zapałkami”, 

akcesoria do zabawy 

dramowej: elementy odzieży, 

kuchenne naczynia, atrapy 

warzyw, owoców, ciastek, 

choinka, ozdoby świąteczne, 

kolorowanki świąteczne 
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  „Taniec-przytulaniec” ‒ zabawa ruchowa przy 

muzyce 

 „Kolędnicy wędrownicy” ‒ śpiewanie piosenki 

III.  

 „Ludzie do ludzi”– zabawa integracyjna  

 „Dziewczynka z zapałkami”, H.Ch. Andersen –

słuchanie bajki, okazywanie wrażliwości na los 

innych, zabawa dramowa 

 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– ćwiczy pamięć i koncentrację uwagi IV.7. 

– doskonali umiejętności wokalne IV.7. 

 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ okazuje wrażliwość na los innych, wykazuje 

chęć pomocy i wdraża ją w czyn II.9., III.6.  

‒ wciela się w role, odgrywając scenki 

sytuacyjne IV.1. 

 

Temat 72.: Odkrywamy miłość wokół nas 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań” – 

wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych  

 „Kartki świąteczne” – oglądanie kartek o tematyce 

świątecznej, składanie w całość pociętych kartek  

 

 

 

 

 „Kolorowe bombki” ‒ zestaw ćwiczeń porannych z 

piłkami  

II. 

 „Choinka” – słuchanie wiersza, poznanie symboliki 

choinki  

 „Kolorowe bombki” – zabawa bieżna 

 „Literowe bombki” – zabawa dydaktyczna, próby 

czytania sylab, tworzenie z nich wyrazów 

 

 „Bombkowe zagadki” – wykonywanie zadań na 

podstawie opisu, poodejmowanie prób czytania, karta 

pracy 

 „Kiedy świąteczna nastaje pora, każdy pomocną 

podaje dłoń” – rozmowa na temat pomocy, karta 

 

‒ stosuje zwroty grzecznościowe w czasie 

zabawy III.4. 

  

‒ zna tradycję wysyłania okolicznościowych 

kartek, składania życzeń świątecznych III.2. 

‒ układa pocięte kartki świąteczne w całość, 

wyróżnia elementy związane z symbolami 

świąt IV.9. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

‒ uważnie słucha wiersza i wypowiada się na 

jego temat IV.6. 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ podejmuje próby czytania sylab z poznanych 

liter, tworzy z nich wyrazy IV.4. 

‒ dopasowuje wysłuchane opisy do obrazków 

IV.6. 

‒ podejmuje próby czytania sylab z poznanych 

liter IV.4. 

‒ porządkuje wyrazy według ustalonego kodu i 

odczytuje zdania obrazkowo-wyrazowe IV.4., 

 

KP2 s. 42 i 43, kartki świąteczne 

całe oraz pocięte na 6 części, 

piłki, sylwety ustrojonych 

choinek, sylwet bombek z 

sylabami, świąteczna muzyka, 

wyrazy na kartonikach, 

obrazki przedmiotów do 

układania zdań, kartki 

pocztowe, sylwety bombek, 

ilustracje świąteczne z gazet, 

nożyczki, klej 
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pracy 

 

 Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXVIII 

 

III.  

 „Świąteczne wstążki” – zabawa orientacyjno-

porządkowa  

 „Bombki” – ozdabianie sylwet bombek według 

własnego pomysłu  

 

W ogrodzie: „Bieg do choinki” – zespołowe zabawy 

ruchowe; „Choinkowe igły” – oglądanie choinek, 

gałązek sosny świerku, jodły, opisywanie wyglądu igieł 

 

IV.9. 

‒ dopasowuje zdania do obrazków IV.4., IV.9. 

‒ prawidłowo wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne I.8. 

 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 

‒ ozdabia bombki różnorodnymi materiałami 

IV.1. 

‒ sprawnie posługuje się nożyczkami I.7.  

 

Temat 73.: Kochamy zwierzęta i pomagamy im zimą  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

 „Stajenka” – dyktando obrazkowe, układanie 

elementów w szopce  

 

 

 „Kolorowe bombki” ‒ zestaw ćwiczeń porannych z 

piłkami 

II. 

 „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i 

rondelku” – oglądanie inscenizacji opowiadania H. 

Łochockiej, rozmowy na temat dokarmiania zwierząt 

zimą, słuchanie ciekawostek o ptakach  

 „Ptaszki do karmnika” – zabawa ruchowa  

 „Ziarenka dla ptaszków” – zabawa matematyczna, 

karta pracy 

 „Wyprawa do lasu” – opowieść ruchowa  

 „Kto jeszcze potrzebuje naszej pomocy?” – zabawa 

dydaktyczna, rozwiązywanie zagadek o zwierzętach 

leśnych, karta pracy 

 

‒ porównuje wygląd stajenki i szopki 

betlejemskiej, wskazując elementy podobne i 

różnice IV.9. 

‒ ustala położenie elementów na kartce IV.14. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8.  

 

 

‒ zna sposoby dokarmiania zwierząt zimą IV.18. 

‒ zna gatunki ptaków, którym należy pomagać 

zimą, rozpoznaje je po wyglądzie IV.18. 

 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ rysuje tyle elementów, ile wskazują liczby 

IV.15. 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ rozwiązuje zagadki o zwierzętach leśnych 

IV.18., IV.5. 

‒ rysuje po śladzie bez wychodzenia poza 

 

KP2 s. 44 i 45, W 

„Matematyczne przygody 

zwierząt”, CD Utwory nr 15 

„Zima” cz. 2, CD Piosenki nr 

8 „Rodzinne święta”, 

ilustracje, zdjęcia, makiety 

szopek, sylwety postaci do 

manipulacji: trzech króli, 

dzieciątka, Józefa, Maryi, 

owiec, ptaków, osiołka, 

gwiazdy betlejemskiej itp., 

arkusz szarego papieru na 

stajenkę, piłki, hula-hoop, 

cyfry 3–6, ilustracje ptaków: 

gila, jemiołuszki, sikorki, 

wróbla, pokarm dla ptaków: 

ziarna lnu, zboża, słonecznika, 

ilustracje zwierząt leśnych: 
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 „Nasze ukochane zwierzęta” – tworzenie 

matematycznych historyjek, układanie zadań z treścią, 

dokonywanie obliczeń  

 

 „Gwiazdka” – zajęcia muzyczne 

III.  

 „Aniołek” – zabawa orientacyjno-porządkowa  

 „Dlaczego przy grocie był wół i osioł?” – słuchanie 

opowiadania B. Ferrero ukazującego skromność, jako 

cechę pożądaną  

 „W świecie zwierząt” – zabawy w kącikach 

zainteresowań  

 

W ogrodzie: prowadzenie obserwacji przyrodniczych, 

obserwacja pogody, rozmowa na temat zjawisk 

atmosferycznych, obserwacja ptaków i innych 

zwierząt, wsypywanie ziaren do karmników, szukanie 

śladów na śniegu 

 

kontur I.7. 

‒ tworzy matematyczne historyjki, manipuluje 

sylwetami, dodaje, odejmuje, układa zadania z 

treścią IV.15.  

‒ ćwiczy pamięć i koncentrację uwagi IV.7. 

‒ doskonali umiejętności wokalne IV.7. 

 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ wskazuje na skromność jako pożądaną cechę 

charakteru III.6. 

 

‒ bierze udział w zabawach wynikających z 

własnego wyboru, respektuje prawo innych do 

zabawy III.7. 

sarny, zająca, dzika, 

wiewiórki, papierowe tropy 

zwierząt, tacki z kaszą 

kukurydzianą 

 

Temat 74.: Więcej miłości, mniej złości  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

 „Lustro emocji” – zabawa mimiczna, rozmowa na 

temat złości, wskazywanie jej przyczyn, omówienie 

sposobów radzenie sobie ze złością  

 

 

 

  „Kolorowe bombki ” ‒ zestaw ćwiczeń porannych z 

piłkami  

II. 

 „Złość”– słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej, 

rozmowa na temat treści  

 „Więcej miłości, mniej złości” – zapoznanie ze 

 

‒ naśladuje miny dotyczące różnych emocji 

II.4., IV.1.  

‒ opowiada jakie mogą być przyczyny i objawy 

złości III.6., III.8. 

‒ zna sposoby radzenia sobie ze złością, wie jak 

konstruktywnie ją wyrażać III.3., III.7. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

‒ wypowiada się na temat opowiadania IV.5., 

IV.6. 

‒ przelicza elementy dwóch zbiorów i 

KP2 s. 46 i 47, piłki, krążki, 

gazeta, czarna kredka, wycięte 

narysowane serce, cyfry, 

znaki, sylwety serc, E. 

Gruszczyk-Kolczyńska 

„Dziecięca matematyka” 

WSiP 1997, dwie kostki 

liczbowe (zamiast oczek mają 

sylwety serc), cyfry, znaki 

większości, mniejszości, 

równości, D. Dziamska 

„Edukacja przez ruch. Fale, 

spirale, jodełki, zygzaki” 
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znakami mniejszości i większości  

 

 

 

 „Ludzie do ludzi” ‒ zabawa integracyjna 

 „Gdzie jest więcej?” – zabawy z kostkami 

liczbowymi  

 „Bombki, prezenty i pierniki” – zabawy 

matematyczne, karta pracy 

III.  

 „Świąteczne obrusy” – zabawa naśladowcza 

 „Gałązki choinkowe” – zespołowa praca plastyczna 

metodą „edukacja przez ruch” 

 

W ogrodzie: spacer po okolicy – obserwacja zimowej 

aury  

 

porównuje ich liczebność IV.15. 

‒ posługuje się znakami matematycznymi, 

poprawnie odczytuje zapisy matematyczne 

IV.15. 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ porównuje liczbę elementów, posługuje się 

znakami matematycznymi IV.15. 

‒ ustala wielkość zbiorów, porównuje ich 

liczebność, posługuje się znakami 

matematycznymi IV.15. 

 

‒ uczestnicz w zabawie ruchowej I.5. 

‒ współdziała w tworzeniu pracy III.5. 

‒ kreśli wzory w rytm muzyki I.7., IV.7. 

 

 

Nowa Era 2015, rytmiczna 

muzyka, arkusz szarego 

papieru, kredki pastele olejne 

w kolorze zielonym i jego 

odcieniach, bombki wykonane 

przez dzieci podczas 

wcześniejszych zajęć 

 

 

Temat 75.: Przygotowujemy podarki dla najbliższych 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Sercowe rytmy” – układanie rytmicznych szeregów 

z wykorzystaniem sylwet serc 

 

 „Kolorowe bombki” ‒ zestaw ćwiczeń porannych z 

piłkami  

II. 

 „Świąteczna muzyka” – słuchanie wiersza B. Formy, 

rozmowa na temat świąt  

 „Zabawki pod choinką” – zabawa naśladowcza, 

ćwiczenie dużych grup mięśniowych  

 „Świąteczne podarunki” – zabawy matematyczne, 

przeliczanie elementów zbioru, rachowanie, 

wskazywanie gdzie jest mniej/więcej elementów  

  „Świąteczne wstążki” – zabawa orientacyjno-

porządkowa oraz przygotowująca do pisania 

 

‒ zauważa powtarzającą się sekwencję i ją 

kontynuuje, układa rytmy proste i złożone 

IV.12. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

‒ rozmawia na bliskie tematy IV.5. 

 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 

‒ sprawnie przelicza, rachuje IV.15. 

‒ określa różnoliczność i równoliczność zbiorów 

z użyciem cyfr i znaków IV.15. 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 

 

W. „Kostki emocji”, paski 

papieru z rozpoczętą 

sekwencją rytmiczną, sylwety 

serc, piłki, liczmany –bombki, 

świeczki, prezenty, cyfry, 

kredki lub mazaki, paski 

bibuły, D. Dziamska 

„Edukacja przez ruch. Fale, 

spirale, jodełki, zygzaki”, 

Nowa Era 2015, gotowy wzór 

pracy plastycznej, kredki 

pastele olejne w kolorze 

żółtym, pomarańczowym, 

cytrynowym, brązowym, biała 

kartka, klej, kartki koloru 
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 „Wstążki świąteczne” – układanie wzorów ze wstążek  

● Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXIX 

III. 

 „Ludzie do ludzi” ‒ zabawa integracyjna 

 „Śpiewający anioł” – prezent dla rodziców, zabawa 

plastyczna metodą „edukacja przez ruch” 

 „Aniołek” – zabawa orientacyjno-porządkowa  

 „Odgrywanie ról” ‒ zabawy pantomimiczne 

indywidualnie i w parach, odgrywanie emocji  

 „Jaki był ten tydzień” ‒ posumowanie tygodniowych 

zajęć 

 

‒ precyzyjnie układa wzory I.7. 

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

I.8. 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ kreśli rytmiczne fale w rytm muzyki, wycina, 

wydziera, komponuje sylwetę anioła I.7., IV.7 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ bierze udział w zabawach pantomimicznych 

związanych z okazywaniem emocji II.4., IV.1. 

‒ podsumowuje tematykę tygodnia, wskazuje, 

co mu się najbardziej podobało, co było 

ciekawe, co trudne, czego się nauczyło, co 

chciałoby robić częściej, co je nudzi i czego 

nie chce robić III.4., IV.5., IV.6. 

 

niebieskiego – tło na sylwety 

aniołów 

 


