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Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 
Luty  

Grupa I 
 

 

 
Luty  Krąg tematyczny: Hej, ha, co to gra? 

 

Cele ogólne 

Obszar fizyczny  

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka  
• wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku  
• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów  
• kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych  
 

Obszar emocjonalny  

• rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji  
• rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami  
• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany  
• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką  
 

Obszar społeczny  

• wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówieśniczym  
• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu  
• wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych  
• kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspólnego muzykowania  
 

Obszar poznawczy  

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i 
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pląsy)  
• poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka  
• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności  
• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej  
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych  

Ćwiczenia poranne  

• Zestaw „Ram, tam, tam, na butelkach gram”  

Zabawy ruchowe  

• „Biegam, skaczę, maszeruję” – zabawa orientacyjno-porządkowa  
• „Wysokie i niskie dźwięki” – zabawa muzyczno-ruchowa  
• „Szybko – wolno” – zabawa bieżna  
• „Uwaga na sygnał” – zabawa z elementami skoku obunóż  
• „W tył zwrot” – zabawa bieżna  

Ćwiczenia gimnastyczne  

• Zestaw XV  
• Zestaw XVI  

Polecana literatura na ten tydzień  

• Agata Jaworska, „Moniuszko oczami dzieci”  
• Agata Jaworska, „Mozart oczami dzieci”  
• Dorota Wyżyńska-Konopielko, „Chopin oczami dzieci”  
 
 

 

Temat 96.:  Słuchamy, co się dzieje wokół nas  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Co słyszysz?” – zabawa słuchowa, rozpoznawanie 
dźwięków  

 

 
– bierze udział w rozmowie IV.2, III.8  
– rozpoznaje i nazywa dźwięki IV.7  
– określa dźwięki słowami: głośny, cichy, przyjemny, 

 
KP3 s. 3, CD Utwory nr 3 
„Samochodziki”, nr 5 „Promoroaca” i nr 
18 „Brass-joker”, CD Piosenki nr 18 
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• „Dźwięk to wibracja” – zabawa badawcza  
 
 
• „Ram, tam, tam, na butelkach gram” – zestaw ćwiczeń 
porannych  
 
II.  
• „Uważnie słucham” – zabawa słuchowa rozwijająca 
wrażliwość na dźwięki  
• „Zagadkowe odgłosy” – zabawa doskonaląca zmysł słuchu 
oraz koncentrację uwagi  
• „Wysokie i niskie dźwięki” – zabawa muzyczno-ruchowa  
• „Gazetowe rytmy” – zabawa logorytmiczna, karta pracy  
• „Hej, ha, co tak gra?” – zajęcia muzyczne; nauka 
piosenki „Krasnoludek”  
 
 

III.  
• „Koncert” – zabawa logopedyczna  
• „Czyj to głos?” – zabawa integracyjna, rozpoznawanie 
głosów koleżanek i kolegów  
 
W ogrodzie: „Co słyszę?” – słuchanie i nazywanie 
dźwięków otoczenia; „Łączymy się w kółka” – zabawa 
ruchowa doskonaląca umiejętność liczenia  
 

nieprzyjemny, bliski, daleki IV.7  
– odczuwa dźwięk przeprowadzając proste doświadczenie IV.7  
– dokonuje analizy i syntezy słuchowej IV.2  
– określa wysokość oraz natężenie dźwięku IV.7  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
– wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej 
postawy ciała I.8  
 
– doskonali koncentrację i uwagę III.8  
– rozwija zmysł słuchu IV.7  
– doskonali koncentrację i uwagę III.8  
– nazywa usłyszane dźwięki IV.7  
– bierze udział w zabawie ruchowej I.5  
– rozpoznaje dźwięki wysokie oraz niskie IV.7  
– odtwarza proste rytmy zgodnie z podanym kodem IV.7  
– uwrażliwia się na barwę dźwięku i budowę utworu IV.7  
– rozwija poczucie pulsu i tempa IV.7  
– wyzwala aktywność ruchową przy muzyce IV.7  
 

– doskonali sprawność buzi i języka IV.2  
– rozpoznaje głosy koleżanek i kolegów IV.7, III.2  

„Krasnoludek”, trójkąt, dzwoneczek, 
przedmioty codziennego użytku, 
gazeta, butelka z wodą, kubek, 
filiżanka, talerzyk, paczka paluszków, 
kartoniki z kodami, ilustracje, zdjęcia 
instrumentów muzycznych: pianina, 
skrzypiec, cymbałków, fletu, kartonowe 
pudełko, instrumenty perkusyjne, pęk 
kluczy, torebka foliowa, akcesoria 
kuchenne: pokrywki, łyżki metalowe, 
łyżki drewniane, tarki, bębenek 
 

 

Temat 97.:  Poznajemy instrumenty  
 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Instrumenty dęte” – zabawa oddechowa  

 
– uczestniczy w zabawie naśladowczej I.5  

 
W. karta A3 nr 9 „Kolorowe dzwonki”, 
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• „Poznaję swoje ciało” – zabawa ruchowa naśladowcza z 
wykorzystaniem wiersza „Moje ręce, chociaż małe”  
• „Ram, tam, tam, na butelkach gram” – zestaw ćwiczeń 
porannych  
 
II.  
• „Poznaję instrumenty” – rozmowa, wzbogacanie 
słownika, odtwarzanie rytmów, ćwiczenia 
grafomotoryczne, Wyprawka  
• „Co tak gra?” – zabawa słuchowa, utrwalenie nazw instru-
mentów  

 
 
• „Biegam, skaczę, maszeruję” – zabawa orientacyjno-
porządkowa  
• „Muzyczne memo” – zabawa słuchowa  

 
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XV  
 
III.  
• „Jestem muzykantem konszabelantem” – nauka piosenki 
z pokazywaniem  
• „Fabryka instrumentów” – zabawa plastyczno-techniczna  
• „Uwaga na sygnał” – zabawa ruchowa z elementami 
skoku obunóż  

 
W ogrodzie: „Wywołujemy dźwięki” – zabawa 
orientacyjno-porządkowa  
 

– utrwala prawidłowy tor oddechowy IV.2  
– ilustruje ruchem treść wiersza IV.1  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
– wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej 
postawy ciała I.8  
 
– doskonali umiejętność wypowiadania się IV.2  
– rozpoznaje i nazywa instrumenty IV.2, IV.7  
– doskonali umiejętności grafomotoryczne IV.8  
– doskonali zmysł słuchu IV.7  
– rozpoznaje i nazywa instrumenty IV.2, IV.7  
– doskonali umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami IV.2, 
IV.5  
– bierze udział w zabawie ruchowej I.5  

 
– rozpoznaje takie same dźwięki IV.7  
– czeka na swoją kolej II.8  
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8  

 
 
– śpiewa piosenkę wyrażając ruchem jej treść IV.7, IV.1  

 
– wykonuje instrument muzyczny IV.11  
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

instrumenty, plansze oraz zdjęcia 
przedstawiające różne instrumenty, 
kolorowe paski papieru/ kredki/ ma-
zaki, parawan, ryż, piasek, monety, 
dzwonki, taśma klejąca 
 

 

Temat 98.: Tworzymy muzykę  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.    
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• „Orkiestra gra” – zabawa słuchowa  
• „Dyrygent” – zabawa rytmiczna, wzbogacanie słownika  
 
 
 
• „Serpentyny” – wykonanie elementów dekoracyjnych, 
zabawa doskonaląca umiejętności grafomotoryczne, karta 
pracy  
• „Ram, tam, tam, na butelkach gram” – zestaw ćwiczeń 
porannych  

 
II.  
• „Wysokie i niskie dźwięki” – zabawa muzyczno-ruchowa  
• „Muzyczne laboratorium” – doświadczenia z dźwiękiem  

 
 
• „Uwaga na sygnał” – zabawa ruchowa z elementami 
skoku obunóż  

 
III.  
• „Co to za instrument?” – zabawa rozwijająca zmysł 
dotyku  
• „Dźwiękowe obrazy” – zabawa plastyczna, malowanie 
farbami akwarelowymi  

 
W ogrodzie: „Strażnik ciszy” – zabawa ruchowa 
doskonaląca zmysł słuchu i koncentrację  
 

– doskonali koncentrację i uwagę III.8  
– rozwija zmysł słuchu IV.7  
– wie, kim jest i jaką rolę pełni dyrygent IV.2, IV.7  
– gra na wybranym instrumencie IV.7  
– rozwija wyobraźnię muzyczną IV.7  
– doskonali małą motorykę IV.8  
– posługuje się nożyczkami I.7  
 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
– wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej 
postawy ciała I.8  
 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
– czeka na swoją kolej II.8  
– respektuje zasady podczas doświadczeń III.5  
– wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów IV.7  
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
 
 
 
– rozpoznaje instrumenty po dotyku IV.1, z.3  

 
– tworzy pracę plastyczną IV.1  
– doskonali koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową I.9, z.3  
 

KP3 s. 4–5, CD Utwory nr 3 
„Samochodziki” i nr 18 „Brass-joker”, 
nagranie w wykonaniu orkiestry 
symfonicznej, ilustracje 
przedstawiające instrumenty, ew. 
nagrania wideo przedstawiające grę na 
instrumentach, cienki papier, nożyczki, 
gumki różnej grubości i długości, np. 
recepturki, szklane butelki, kieliszki, 
szklanki, grzebienie, serwetki, patyczki 
lub pałeczki, płócienny worek, instru-
menty, kartki A4, pędzle, pojemniki na 
wodę, farby akwarelowe, talerze mu-
zyczne, szalik lub chustka 
 

 

Temat 99.: Wspólnie tańczymy  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Instrumenty i kolory” – zabawa naśladowcza  

 
– bierze udział w zabawie naśladowczej I.5  

 
CD Utwory nr 3 „Samochodziki”, nr 18 
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• „Bębenkowe rytmy” – zabawa rytmiczna  

 
• „Ram, tam, tam, na butelkach gram” – zestaw ćwiczeń 
porannych  

 
II.  
• „Zapraszamy do tańca” – pląsy do muzyki, wyrażenie 
muzyki za pomocą ciała  
• „Tradycyjne tańce” – zabawa taneczna, rozpoznawanie 
charakteru muzyki, rytmu oraz tempa  

 
• „Odpoczywamy” – zabawa relaksacyjna  

 
III.  
• „Podróż muzycznych przeżyć” – opowieść ilustrowana ru-
chem i muzyką  

 
W ogrodzie: „Biegam, skaczę, maszeruję” – zabawa 
orientacyjno-porządkowa  
 

– nazywa kolory IV.12  
– odtwarza proste rytmy IV.7  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
 
 
 
– wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej 
postawy ciała I.8  
– wyraża muzykę ruchami ciała IV.1  
– rozpoznaje charakter muzyki, rytm oraz tempo IV.7  
– tańczy tańce tradycyjne IV.1  
– relaksuje się i odpoczywa I.4  

 
 
– uważnie słucha IV.7  
– porusza się w rytm słyszanych dźwięków IV.7  

„Brass-joker”, nr 20 „Pizzicato”, nr 16 
(walc), nr 22 (koseder – taniec 
kaszubski), nr 30 (polka), nr 8 „Leśna 
kołysanka”, CD Piosenki nr 4, 20, 21, 
22, 24, 25, 27, 30 (do wyboru), filmy 
prezentujące kroki, układy taneczne 
oraz stroje do tańców tradycyjnych, 
obręcze w czterech kolorach, kartoniki 
w czterech kolorach, ilustracje przed-
stawiające instrumenty muzyczne, 
bębenki, pacynka, koce, 
lampka/świeczka zapachowa, 
drewienka, grzechotka, guiro, dzwonki 
 

 

Temat 100.:  Nasza muzyka  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „W tył zwrot” – zabawa bieżna  
• „Jestem muzykantem konszabelantem” – piosenka z 
pokazywaniem  
• „Marzenie kruka” – słuchanie wiersza Piotra Skwarcza 
„Marzenie kruka”, oglądanie i słuchanie nagrania 
fragmentu opery  
• „Ram, tam, tam, na butelkach gram” – zestaw ćwiczeń 
porannych  

 

 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
– śpiewa piosenkę wyrażając ruchem jej treść IV.7  

 
– uważnie słucha i odpowiada na pytania nauczyciela IV.2, IV.6  
 
 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
 
 

 
CD Utwory nr 3 „Samochodziki” i nr 18 
„Brass-joker”, nr 28 „Rozmowa”, nr 29 
„Humorki”, nr 4, 9, 12, 13, 20, 21, 26, 
27, 32 (do wyboru), nagranie wideo 
fragmentu wybranej przez nauczyciela 
opery, instrumenty, nagrania z 
dźwiękami, filmiki z tańcami, piosenki w 
wykonaniu zespołu dziecięcego, solowe 
pieśni, arie na sopran, bas itp. (nagrania 
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II.  
• „Muzyczny quiz” – zabawa dydaktyczna, utrwalająca 
poznane informacje  
• „Taniec z chustą” – zabawa taneczna, rozpoznawanie 
wysokości dźwięków  

 
 
• „Pary” – zabawa matematyczna  
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XVI  

 
III.  
• „Kto tak śpiewa?” – zabawa słuchowa, identyfikowanie i 
klasyfikowanie dźwięków  
• „Muzyczny obraz” – praca plastyczna inspirowana muzyką  
 
W ogrodzie: „Co tak gra?” – zabawa badawcza, 
poszukiwanie różnych dźwięków  
 

 
– wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej 
postawy ciała I.8  
– rozpoznaje i nazywa poznane instrumenty muzyczne IV.2, IV.7  
– rozpoznaje i nazywa dźwięki IV.7  
– współpracuje w grupie III.5  
– tańczy swobodnie do muzyki IV.1  
– liczy w określonym zakresie IV.15  
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8  
 
 
– uważnie słucha IV.7  
– identyfikuje i klasyfikuje dźwięki IV.7  
– tworzy pracę plastyczną IV.1  

ze zbiorów nauczyciela), tablica do 
zapisywania punktacji, jedwabne lub 
szyfonowe chustki, utwór „Zimowe 
ognisko” S. Prokofiewa, kartoniki z 
cyframi od 1 do 5 (z odpowiednią liczbą 
elementów, np. kropek, kresek), taśma 
dwustronna, wesoła muzyka, kartki 
formatu A4, kredki świecowe, dowolna 
muzyka, patyczki/ pałeczki, kamyczki 
 

 

Luty  Krąg tematyczny: Malujemy świat  
 

Cele ogólne  

Obszar fizyczny  

• rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i gimnastycznych  
• rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)  
• kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po zajęciach  
• kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych  
 

Obszar emocjonalny  

• rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji  
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji  
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• doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego  
 

Obszar społeczny  

• wdrażanie do współdziałania w parach, małych grupach i w zespole rówieśniczym  
• wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów  
• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania (działalność plastyczno-techniczna)  
 

Obszar poznawczy  

• budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów)  
• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej  
• doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium  
• poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy  
• doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat  
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i technicznych  

Ćwiczenia poranne  

• Zestaw „Na bosaka”  

Zabawy ruchowe  

• „Polarne zwierzaki” – zabawa orientacyjno-porządkowa  
• „Lodowa kra” – zabawa integracyjna z elementem równowagi  
• „Turlanka” – wyścig z elementem czworakowania  
• „Wiatr” – zabawa bieżna  
• „Burza śnieżna” – zabawa zręcznościowa  
 

Ćwiczenia gimnastyczne  

• Zestaw II  
• Zestaw XVII  
 

Polecana literatura na ten tydzień  

• Agnieszka Starok „Baletnice”, „Czyj to domek?”, „W sekretnym ogrodzie” (seria „Malarze dzieciom”)  
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Temat 101.:  Co jest potrzebne, by namalować obraz?  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Kolorowa gimnastyka” – zabawy z chustą animacyjną, 
utrwalanie nazw kolorów  
• „Kolorowe kąciki” – klasyfikowanie zabawek ze względu 
na kolor  
• „Na bosaka” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Malarz” – burza mózgów, rozmowa inspirowana 
wierszem „Co kto robi?” Anny Kamieńskiej i obrazami, karta 
pracy  

 
 
• „Burza śnieżna” – zabawa ruchowa, zręcznościowa  
• „Biegające farby” – zabawa ruchowa, orientacyjno-
porządkowa  
• „Tajemnicze kolory” – zabawa badawcza, mieszanie 
kolorów, odkrywanie barw pochodnych, nazywanie ich, 
Wyprawka  

 
III.  
• „Kolorowe skojarzenia” – pobudzenie wyobraźni, burza 
mózgów  
• „Lodowa kra” – zabawa integracyjna z elementem 
równowagi  
• „Melodyjne zawijasy” – zabawa relaksacyjna, malowanie 
do muzyki  
 

 
– bierze udział w zabawach ruchowych I.5  
– stymuluje zmysł dotyku z.3  
– utrwala nazwy kolorów IV.2, IV.12  
– klasyfikuje przedmioty według koloru IV.12  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
 
 
– wypowiada się na zadany temat IV.5  
– poznaje różne przyrządy służące do malowania IV.2, IV.1  
– poznaje różne rodzaje obrazów z.9.  
– wie, kim jest malarz IV.2  
– doskonali spostrzeganie I.9  
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
– rozwija zmysł estetyczny podczas zajęć plastycznych IV.8, IV.1  
 
– eksperymentuje, miesza kolory IV.8, IV.11  
– przelicza w dostępnym zakresie IV.15  
 
 
 
– rozwija wyobraźnię IV.11  
 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
 
– relaksuje się podczas zabaw plastycznych IV.8  

 
KP3 s. 6, W. karta A3 nr 10 „Paleta”, CD 
Utwory nr 1, nr 5, nr 13, nr 8, nr 9, nr 
20, chusta animacyjna, kolorowe kartki, 
przedmioty dostępne w sali, piórka, 
folia bąbelkowa, szyszki, koc, fasola/ 
groch, włóczka, pluszaki, plastikowe 
butelki, kolorowe kartki, pędzle, kredki, 
farby, plastelina, nożyczki, długopis, 
klocki itp. lub ilustracje je przedstawia-
jące, reprodukcje różnych obrazów, ew. 
prawdziwy obraz, gazety, muzyka wy-
brana przez nauczyciela, kolorowe 
szarfy, wybrana przez nauczyciela 
muzyka, szablony palety malarza, farby, 
pędzle, kartki, kredki, szarfy lub kreda 
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W ogrodzie: „Co widzę” – zabawa rozwijająca 
spostrzegawczość; „Do celu” – zabawa z elementem skoku  
 

 

Temat 102.:  Jak powstają rzeźby?  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Polarne zwierzaki” – zabawa ruchowa organizacyjno-po-
rządkowa  
• „Galeria miniatur” – ćwiczenie motoryki małej, 
wykonywanie małych figurek z plasteliny  
• „Na bosaka” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Jak rzeźba” – zabawa naśladowcza, dramowa, karta 
pracy  
• „Rzeźby i rzeźbiarze” – rozmowa  
• „Gliniane garnuszki” – zabawy z gliną, ćwiczenia motoryki 
małej  

 
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw II  

 
III.  
• „Czyj to głos?” – zabawa słuchowa  
• „Uwolnij się” – zabawa sprawnościowa z elementem 
współzawodnictwa  
• „Turlanka” – zabawa ruchowa z elementem 
czworakowania  
 
W ogrodzie: „Zimowi artyści” – ćwiczenia motoryki dużej i 
małej, wykonywanie rzeźb na śniegu; „Do pary” – zabawa 
orientacyjno-porządkowa  

 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

 
– kształtuje motorykę małą I.9  
– tworzy figurki z plasteliny I.7, IV.8  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
 
 
– odtwarza ruchy i gesty IV.1  

 
– wie, na czym polega zawód rzeźbiarza IV.2  
– eksperymentuje z gliną IV.1  
– stymuluje zmysł dotyku z.3  
– rozwija zmysł estetyczny z.9  
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8  
 
 
– stymuluje zmysł słuchu z.3  
– integruje się z grupą rówieśniczą III.2  
– ćwiczy motorykę dużą I.5  
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

 
KP3 s. 7, tamburyn, plastelina, piórka, 
folia bąbelkowa, szyszki, koc, fasola/ 
groch, włóczka, pluszaki, plastikowe 
butelki, lina, ilustracje różnych dowol-
nych rzeźb, naczynia, figurki, filmiki, jak 
powstają rzeźby, naczynia, figurki, itd., 
glina samoutwardzalna, kubeczki z 
wodą, wykałaczki/drewniane patyczki, 
wstążki, tasiemki ozdobne, folia 
spożywcza, rolki po papierze toale-
towym lub ręcznikach kuchennych 
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Temat 103.:  Pomaluj świat  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Wiatr” – zabawa bieżna  
• „Dziwne figury” – tworzenie rzeźb z szarego papieru, 
kształtowanie motoryki małej i dużej  

 
• „Na bosaka” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Kolorowe zgadywanki” – zabawy matematyczne, 
ćwiczenie pamięci, karta pracy  
• „Od największego do najmniejszego” – zabawa ruchowa, 
nauka współpracy w grupie, klasyfikowanie od 
największego do najmniejszego  
• „Foliowe malunki” – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 
folii spożywczej  

 
• „Pomaluję cały świat” – zajęcia muzyczne; nauka piosenki 
„Pomaluję cały świat”  

 
III.  
• „Z gliny” – zabawa ruchowa, integracyjna  

 
• „Pejzaże na wodzie” – zabawy plastyczne, malowanie na 
mokrych kartach, rozbudzanie wyobraźni  
• „Baloniki emocji” – ćwiczenia koordynacji wzrokowo- 
-ruchowej  

 

 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
– zna podstawowe figury geometryczne IV.12  
– usprawnia motorykę małą I.7  
– relaksuje się I.4  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
 

 
– ćwiczy logiczne myślenie IV.12 
  
– klasyfikuje według rozmiaru IV.12  
– ćwiczy pamięć z.3  
– współpracuje w grupie rówieśniczej III.5  
– ćwiczy motorykę dużą i małą podczas zabaw technicznych I.7, I.9  
– pobudza wyobraźnię IV.I  
– eksperymentuje z folią spożywczą IV.11  
– uwrażliwia się na dźwięki niskie, średnie i wysokie IV.7  
– doskonali umiejętności wokalne IV.7  
– pobudza wyobraźnię ruchową, plastyczną i dźwiękową IV.7  
 
– integruje się z grupą rówieśniczą III.5, III.2  
– ćwiczy koordynację i sprawność ruchową I.5, I.9  
– eksperymentuje podczas zabaw plastycznych IV.11  

 
– nazywa podstawowe emocje II.1  
– rozpoznaje podstawowe kolory IV.12  

 
KP3 s. 8, CD Piosenki nr 19 „Pomaluję 
cały świat”, obrazki przedstawiające 
figury geometryczne i znane dzieciom 
kształty, szary papier, piórka, folia 
bąbelkowa, szyszki, koc, fasola/groch, 
włóczka, pluszaki, plastikowe butelki, 
duże kolorowe kartki, małe kolorowe 
kartoniki, koc, gazety, wybrana przez 
nauczyciela muzyka, klocki, folia do 
żywności, jednorazowe torebki foliowe, 
farby, pędzle, kartki z bloku 
technicznego, miseczki z wodą, grube i 
cienkie pędzle, farby akwarelowe, 
balony, markery, wstążki z materiału 
lub z krepiny na patyczkach, pianino lub 
keyboard (minimum 5-oktawowy), 
kartki A4, kolorowe kredki, instrumenty 
perkusyjne: bębenki, tamburyny, 
dzwonki, klawesy, bloki akustyczne, 
marakasy, trójkąty  
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W ogrodzie: „Raz w prawo, raz w lewo” – ćwiczenia 
orientacji przestrzennej; „Jeden za drugim” – zabawa 
ruchowa, ćwiczenie koncentracji uwagi  
 

 

Temat 104.: Jesteśmy twórcami  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Barwne tańce” – zabawa ruchowa, orientacyjno-
porządkowa  
• „Poranne porządki” – zabawa klasyfikacyjna  

 
• „Na bosaka” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Ścienne malowidła” – malowanie pędzlami różnej 
grubości na papierze o dużym formacie, rozwijanie 
wyobraźni oraz zmysłu estetycznego  

 
• „Lodowa kra” – zabawa integracyjna z elementem 
równowagi  
• „Pędzle i pędzelki” – zabawa klasyfikacyjna z wykorzysta-
niem atrybutów malarza, karta pracy  
• „Malarze” – ćwiczenia koordynacji ruchowo-wzrokowej, 
doskonalenie orientacji w schemacie ciała  
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XVII  

 
III.  
• „Namaluj, co słyszysz” – ćwiczenia koordynacji słuchowo- 
-wzrokowej  
• „Skojarzenia” – zabawa orientacyjno-porządkowa, 
kształtowanie pojęcia symbolu  
• „Turlanki” – wyścig z elementem czworakowania  

 
– stymuluje zmysł dotyku z.3, I.7  

 
– klasyfikuje przedmioty według koloru oraz długości IV.12  
– eksperymentuje z kolorami, utrwala ich nazwy IV.11, IV.12  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  

 
 
– maluje na płaszczyźnie pionowej dużego formatu IV.8, IV.1  
– eksperymentuje z pędzlami o różnej grubości IV.11  
– kształtuje zmysł estetyczny z.9  
– stymuluje zmysł dotyku i wzroku z.3  
– współpracuje z grupą rówieśniczą III.5  
 
– zna podstawowe atrybuty malarza IV.2  
– klasyfikuje przedmioty ze względu na określoną cechę IV.12  
– ćwiczy orientację przestrzenną oraz orientację w schemacie 
własnego ciała IV.14  
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8  
 
 
– stymuluje zmysł słuchu z.3  
– przelicza w dostępnym zakresie IV.15  
– kształtuje motorykę małą I.7  
– rozróżnia emocje II.6  
– ćwiczy motorykę dużą I.9  

 
KP3 s. 9, paski z bibuły w kolorach: 
czerwonym, zielonym, niebieskim, 
żółtym, przybory do rysowania: kredki, 
mazaki, pastele, kredki świecowe itp., 
piórka, folia bąbelkowa, szyszki, koc, 
fasola/groch, włóczka, pluszaki, plasti-
kowe butelki, szary papier, taśma 
dwustronna, pędzle (różnej grubości), 
farby, muzyka relaksacyjna, płachty 
białego papieru, kartki A4, 
kredki/pastele, bębenek, wycięte z 
kolorowego papieru koła, tamburyn, 
rolki po papierze 
toaletowym/kuchennym 
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W ogrodzie: „Ziemia parzy” – tradycyjna zabawa ruchowa; 
„Zgadnij, co to” – zabawa kształtująca motorykę dużą i 
małą, rozwijanie wyobraźni  
 

 

Temat 105.: Zapraszamy na wystawę  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Na jarmarku” – zabawa słuchowa  
• „Nasza galeria” – zabawa porządkowa, tworzenie 
wystawy prac wykonanych w ciągu tygodnia  

 
• „Na bosaka” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Mali artyści” – słuchanie wiersza Tomasza Plebańskiego 
„Mali artyści”, rozmowa inspirowana jego treścią 
• „Jesteśmy artystami” – zabawa w niedokończone zdanie  
• „Ręcznie malowane” – malowanie palcami, dłonią na 
papierze o dużym formacie  

 
• „Pomaluję cały świat” – utrwalenie piosenki  

 
III.  
• „Gumowe paluszki” – ćwiczenia motoryki małej, zabawa 
wyciszająca  
• „Słomkowe wzory” – zabawy matematyczne, odtwarzanie 
wzorów  
• „Polarne zwierzaki” – zabawa bieżna  
 
W ogrodzie: „Co słyszymy?” – zabawa słuchowa, 
relaksacyjna; „Tekturowy wyścig” – wyścig drużynowy  

 
– stymuluje zmysł słuchu z.3  
– rozwija zmysł estetyczny IV.8, z.9  
– analizuje i ogląda wszystkie prace wykonane w ciągu całego 
tygodnia IV.5, z.9  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  

 
 
– słucha wiersza i rozmawia na temat jego treści IV.2, IV.5  
 
– wie, kim jest artysta i czym się może zajmować IV.2  
– łączy kolory z muzyką IV.7, IV.1  
– uzewnętrznia emocje podczas zajęć plastycznych II.2  
– ćwiczy motorykę małą I.7  
– aktywnie słucha muzyki IV.7  

 
 
– usprawnia motorykę małą I.7  

 
– odtwarza schematy i wzory IV.12, IV.9  
– ćwiczy zmysł wzroku z.3  
– uczestniczy w zabawie I.5  

 
CD Utwory nr 1, nr 5, nr 13, nr 8, nr 9, 
nr 20, CD Piosenki nr 19 „Pomaluję cały 
świat”, prace dzieci wykonane podczas 
całego tygodnia, kolorowe chusty, 
kokardy, przygotowany przez 
prowadzącego napis „Nasza galeria 
sztuki”, piórka, folia bąbelkowa, szyszki, 
koc, fasola/groch, włóczka, pluszaki, 
plastikowe butelki, prace różnych 
artystów, np. w formie ilustracji lub 
nagrań, farby, płachta papieru, 
kolorowe gumki do włosów, słomki, 
tamburyn, kawałki tektury, np. z 
dużego pudła 
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Luty  Krąg tematyczny: Zaproszenie do teatru 

 

Cele ogólne 

Obszar fizyczny  

• rozwijanie sprawności fizycznej, ilustrowanie muzyki ruchem w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych  
• rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej  
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej  
• wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku  
 

Obszar emocjonalny  

• rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji  
• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem ze sztuką  
• doskonalenie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji (gra aktorska – wchodzenie w rolę, wczuwanie się w odgrywaną postać, ćwiczenia z użyciem 
rekwizytu i bez)  
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej  
• rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia  
 

Obszar społeczny  

• rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych (zawody związane z teatrem, tj. aktor, reżyser, pisarz, choreograf)  
• kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach  
• stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy  
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania  
 

Obszar poznawczy  

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem  
• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej  
• kształtowanie pojęć matematycznych  
• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności  
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• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych  

Ćwiczenia poranne  

• Zestaw „Lalki teatralne”  
 

Zabawy ruchowe  

• „Reżyser” – zabawa naśladowcza  
• „Skrzaty” – zabawa z elementem celowania  
• „Baletnica” – zabawa z elementem równowagi  
• „Kotki na spacerze” – zabawa z elementem czworakowania  
• „Lustro” – zabawa orientacyjno-porządkowa  
• „Cieszę się, gdy świeci słońce” – zabawa pobudzająco-hamująca  

Ćwiczenia gimnastyczne  

• Zestaw XVII  
• Zestaw XV  
 

Polecana literatura na ten tydzień  

• Peter Holeinone „Bajki ze złotego skarbca”  
 

 
Temat 106.:  Jaś i Małgosia zapraszają do baśniowego świata  

 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Reżyser” – zabawa ruchowa naśladowcza  
• „Kukiełka” – zabawa doskonaląca koncentrację uwagi 
  
• „Lalki teatralne” – zestaw ćwiczeń porannych  

 

 
– naśladuje w zabawie różne postaci IV.1  
– usprawnia aparat mowy IV.2  
– doskonali spostrzeganie i uwagę IV.9  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  

 

 
KP3 s. 10–11, s. 52, CD Utwory nr 
26 „Wycieczka nad rzeczkę”, nr 8, 
9, 20, 34, 35, 44, nagrania wesołej, 
smutnej i groźnej muzyki wybrane 
przez nauczyciela, odgłosy z inter-
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II.  
• „Zapraszam dzieci, które…” – zabawa integracyjna  
• „Jaś i Małgosia” – zabawa teatralna z wykorzystaniem 
opowieści na podstawie bajki „Jaś i Małgosia”, 
opracowanie Irena Zbroszczyk  
• „Wędrówka Jasia i Małgosi” – ćwiczenia w rozumieniu 
tekstu słuchanego, rozwijanie wypowiedzi, kształcenie 
rozumienia porządku chronologicznego, karta pracy  
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XVII  

 
III.  
• „Co schowałem?” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość  
• „Wesoło, smutno” – ćwiczenie w rozpoznawaniu i 
nazywaniu emocji  
• „Kotki na spacerze” – zabawa z elementem 
czworakowania  
 
W ogrodzie: „Gdzie się ukryli Małgosia i Jaś?” – szukanie 
ukrytych przez nauczyciela sylwet dzieci  
 

 
– respektuje zasady zabawy w grupie III.5  
– odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości IV.3  
 
 
– uważnie słucha IV.6  
– rozumie przyczynę i skutek IV.5  
– układa wydarzenia w kolejności chronologicznej IV.5  
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8  
 
 
– doskonali spostrzeganie wzrokowe IV.9  
– określa i wyraża emocje II.4  
 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
 
 

netu lub zasobów nauczyciela, 
kukiełka, tamburyn, sylwety 
Małgosi i Jasia, taty, Baby Jagi, 
kota, chaty z piernika, scenka 
teatralna (las), woreczki, „kostka 
emocji”, spokojna muzyka, obrazki 
przedstawiające Jasia i Małgosię 
pocięte na 4 części, paski krepiny 
 

 
Temat 107.: W baśniowym świecie  

 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Skrzaty” – zabawa z elementem celowania  
• „Dyrygent” – zabawa rozwijająca reakcję na sygnał 
dźwiękowy  
• „Lalki teatralne” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Jak powstaje spektakl teatralny?” – oglądanie filmu 

 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
– prawidłowo reaguje na ustalony sygnał III.5  

 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
  
– z uwagą ogląda film, korzysta z multimediów IV.19  

 
W. nr 9 „Paluszkowy teatrzyk”, CD 
Utwory nr 1, nr 5, nr 12 Walc Des-
dur, op. 64 nr 1 „Minutowy” – 
Fryderyk Chopin, nr 26 „Wycieczka 
nad rzeczkę”, nr 13, 2 pojemniki 
(kosze), woreczki dla każdego 
dziecka, tamburyn, grzechotka, 
kołatka,  



17 

 

edukacyjnego  

 
 
• „Paluszkowy teatrzyk” – zabawy plastyczno-techniczne, 
Wyprawka  

 
III.  
• „Dobierz odpowiedni wyraz i dokończ” – zabawa w 
rymy, zagadki Ireny Zbroszczyk  
• „Fryzury” – ćwiczenia oddechowe  
• „Baletnica” – zabawa z elementem równowagi  
 
W ogrodzie: „Cieszę się, gdy świeci słońce” – zabawa 
pobudzająco-hamująca; swobodne zabawy z 
wykorzystaniem sprzętu terenowego zgodnie z 
przyjętymi zasadami  
 

– zna zasady właściwego zachowania podczas pobytu w teatrze 
III.5  
– wykazuje zainteresowanie zabawami teatralnymi IV.1  
– współdziała z dziećmi podczas zabawy w parach lub w małych 
zespołach III.5  

 
 
– rozwiązuje zagadki IV.5  
– doskonali umiejętność zadawania pytań IV.5  
– uczy się prawidłowo gospodarować oddechem IV.2  
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

https://www.youtube.com/ 
watch?v=TkBHN9TYP-0 (film „Jak 
powstaje spektakl teatralny?” 
dostępny na youtube.com, 
opublikowany 8.01.2018 r.),  
obrazki pasujące do rymowanek, 
np. widownia w teatrze, rysunek 
buźki z palcem na ustach, pacynka, 
kukiełka, kurtyna teatralna, obrazki 
postaci, słomki do napojów, papie-
rowe kółka  

 

Temat 108.:  Zabawy w teatr  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Kotki na spacerze” – zabawa z elementem 
czworakowania  
• „Lalki teatralne” – zagadki słowne  
• „Lalki teatralne” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Bawimy się w teatr” – zabawy tematyczne  

 
• „Pacynki” – rysowanie postaci, karta pracy  
• „Zaproszenie do teatru” – zajęcia muzyczne 
  
III.  

 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

 
– podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści IV.5  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
  
– podejmuje zabawy tematyczne związane z teatrem IV.1  
– współdziała z dziećmi w zabawie III.5  
– rysuje postać z zachowaniem podstawowych części ciała IV.14  
– uwrażliwia się na nastrój i budowę utworu IV.7  
– wyzwala aktywność twórczą i ruchową przy muzyce IV.7  
 

 
KP3 s. 12, CD Utwory nr 8, nr 9, nr 
15, nr 20, nr 26 „Wycieczka nad 
rzeczkę”, nr 29, lalki teatralne 
(pacynka, kukiełka, marionetka),  
tamburyn, ilustracja 
przedstawiająca wnętrze teatru 
(widownia i scena), kółka w 4 
kolorach, pacynki oraz kukiełki, 
worki, (torby), ołówki, kredki, 
postacie np. królewny, rycerza, 
pajaca, elementy strojów i 
rekwizyty pasujące do tych osób, 
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• „W teatralnej garderobie” – zabawa matematyczna  
• „Jaś i Małgosia” – zabawy paluszkowe z 
wykorzystaniem wiersza Ireny Zbroszczyk „Brat z 
siostrzyczką”  
• „Wdech – wydech” – ćwiczenie relaksacyjne  
 
W ogrodzie: „Toczenie kuli śniegowej” – zabawa z 
elementem toczenia; „Reżyser” – zabawa naśladowcza 
  

– klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy IV.12  
– rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową I.5  
– ilustruje ruchem treść prostych wierszyków IV.8  
 
– relaksuje się I.4  
– prawidłowo gospodaruje oddechem IV.2  

duże białe tekturowe talerze, 
kredki, miotły lub kije gimnastyczne 

 

Temat 109.:  Z wizytą w teatrze  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Reżyser” – zabawa naśladowcza  
• „Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna  

 
 
• „Lalki teatralne” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Z wizytą w teatrze” – budowanie wypowiedzi na 
określony temat, zabawa tematyczna  
• „Kukiełki” – zabawa matematyczna, dopełnianie i 
przeliczanie elementów zbiorów, karta pracy  
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XV  

 
III.  
• „Cieszę się, gdy… Smucę się, gdy…” – zabawa 
integracyjna  
• „Moja kukiełka” – zabawa plastyczno-techniczna, praca 
w małych zespołach  
• „Skrzaty” – zabawa z elementem celowania  
 

 
– naśladuje w zabawie różne postaci IV.1  
– wykorzystuje zdobytą wiedzę IV.6  
– podejmuje próby oceny prawdziwości wypowiadanych zdań 
IV.3  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
 

 
– posługuje się zdaniami rozwiniętymi podczas wypowiedzi na 
określony temat IV.2, IV.6  
– przelicza elementy zbioru, manipuluje przedmiotami i ustala 
wynik po zmianie IV.15  
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8  
 
 
– wyraża emocje za pomocą komunikatów niewerbalnych II.1  
 
– tworzy prace za pomocą poznanych technik plastycznych IV.11  
– rozwija wyobraźnię twórczą podczas zabaw plastycznych IV.1  
 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

 
KP3 s. 13, CD Utwory nr 26 
„Wycieczka nad rzeczkę”, lizaki z 
buźką smutną i wesołą dla każdego  
dziecka, tamburyn, ilustracja 
przedstawiająca teatr, bilety dla 
dzieci, łyżki drewniane, ścinki 
materiałów, sznurki, wstążki, 
mazaki, ruchome oczka, włóczka, 
klej, 2 pojemniki (kosze), woreczek 
dla każdego dziecka 
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W ogrodzie: spacer w pobliżu przedszkola – ćwiczenie 
ustawienia w parach  
 

 

Temat 110.: Przygotowujemy przedstawienie 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Lustro” – zabawa orientacyjno-porządkowa  
• „Radosne zabawy” – zabawa integracyjna  
• „Lalki teatralne”” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Zimowa bajka” – twórcze zabawy teatralne  

 
 
• „Zaproszenie do teatru” – zajęcia muzyczne, zabawy 
ruchowe przy muzyce  

 
III.  
• „Gwiazdki śniegowe” – zabawy plastyczne  

 
• „Co spotkam w teatrze?” – zabawa relaksacyjna 
ćwicząca wyobraźnię  
 
W ogrodzie: obserwacje płatków śniegu z 
wykorzystaniem lup; zabawy na śniegu – rzucanie śnieżką 
do celu; „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy” – zabawa 
pobudzająco-hamująca  
 

 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
– uczestniczy w zabawach integracyjnych, zgodnie się bawi III.5  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  

 
 
– w sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne IV.1  
– posługuje się kukiełkami, inscenizuje utwór IV.1  
– włącza się w przygotowanie wydarzenia teatralnego III.5  
– uwrażliwia się na nastrój i budowę utworu IV.7  
– wyzwala aktywność twórczą i ruchową przy muzyce IV.7  
 
 
– tnie nożyczkami kartkę po linii prostej I.7  
– wykonuje pracę według instrukcji i pokazu nauczyciela III.8  
– relaksuje się I.4  

 
tamburyn, CD Utwory nr 26 
„Wycieczka nad rzeczkę” – utwór 
na zmiany tempa (wolno, średnio, 
szybko), nagranie muzyki wesołej i 
„groźnej” wybrane przez 
nauczyciela, muzyka klasyczna 
„Zima” Vivaldiego, lalki teatralne, 
białe papierowe kółka, nożyczki, 
duże białe tekturowe talerze, 
kredki, miotły lub kije gimnastyczne 
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Luty  Krąg tematyczny: Dzieci – wspaniali artyści 
 

Cele ogólne 

Obszar fizyczny  

• aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich  
• wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku  
• rozwijanie sprawności manualnej (precyzji i szybkości ruchu)  
 

Obszar emocjonalny  

• rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji swoich i innych osób  
• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka w zakresie wyrażania uczuć i emocji z wykorzystaniem dostępnych środków wyrazu  
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej  
• rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia  
 

Obszar społeczny  

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pracy grupowej, w tym do czekania na swoją kolej  
• wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych  
• budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości  
• kształtowanie umiejętności autoprezentacji  
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania  
 

Obszar poznawczy  

• budowanie zainteresowania dziecka językiem ojczystym  
• kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie  
• rozwijanie kreatywności – inspirowanie do wymyślania i przestrzegania reguł gier matematycznych  
• poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły zainteresowanie dziecka  
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  
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Ćwiczenia poranne  

• Zestaw „Jesteśmy artystami”  

Zabawy ruchowe  

• „Polecenia” – zabawa naśladowcza  
• „Zamiana chustek” – zabawa orientacyjno-porządkowa  
• „Magiczne sztuczki” – zabawa z elementem równowagi  
• „Przejście przez tunel” – zabawa z elementem czworakowania  
• „Bądź uważny!” – zabawa ćwicząca refleks  
• „Uciekająca obręcz” – zabawa z elementem toczenia  
• „Ukłony” – zabawa przy muzyce z elementem skłonu tułowia  
• „Berek drewniany” – zabawa bieżna  
• „Kolory” – zabawa ćwicząca koncentrację uwagi i refleks  
 

Ćwiczenia gimnastyczne  

• Zestaw XVIII  
• Zestaw XVI  
 

Polecana literatura na ten tydzień  

• Agnieszka Galica, „Bajka o żółtej kredce” [w:] „Antologia literatury dla najmłodszych” Anna Ożyńska-Zborowska  
• Zofia Stanecka, Marianna Oklejak „Bajki na dobranoc”  
• Włodzimierz Izban, „Co tak pięknie gra?”  
• Charlie Ayers, „Opowieść o arcydziełach malarstwa”  
 

 

Temat 111.:  Rozwijamy wyobraźnię przez sztukę  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Polecenia” – zabawa naśladowcza  

 
• „Co narysowałem/narysowałam?” – zabawa rozwijająca 

 
– stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w 
wykonywaniu ćwiczeń III.5  
– właściwie reaguje na dotyk drugiej osoby podczas zabaw z 

 
KP3 s. 14, CD Utwory nr 1, nr 5, nr 13 
(muzyka szybka), nr 8, nr 9, nr 20 
(muzyka wolna), nr 33–59 (instrumenty 
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zmysł dotyku  

 
• „Jesteśmy artystami” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Rozpoznajemy dźwięki” – zabawa słuchowa  
• „Instrumenty muzyczne” – ćwiczenie grafomotoryczne, 
inspirowanie do działań artystycznych, karta pracy  
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XVIII  

 
III.  
• „Kim będę, gdy urosnę?” – aranżacja kącików w sali, 
zabawy w artystycznych kącikach zainteresowań  
• „Zamiana chustek” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
  
W ogrodzie: „Kolory” – zabawa ćwicząca koncentrację 
uwagi i refleks; „Kolory zimy” – obserwacje przyrodnicze  
 

masażykami II.6  
– przestrzega zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych III.5  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  
 
 
– różnicuje dźwięki wydawane przez różne instrumenty IV.7  
– poprawnie trzyma narzędzie malarskie i pisarskie I.7  
– rysuje po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem I.7  
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8  
 
 
– rozwija wyobraźnię twórczą podczas zabaw plastycznych i 
tematycznych IV.1  
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

i przedmioty), nr 16, kartoniki z iko-
nami oznaczającymi kąciki artystyczne, 
wyposażenie artystycznych kącików 
zainteresowań 
 

 

Temat 112.: Świat pełen pomysłów 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Magiczne sztuczki” – zabawa z elementem równowagi  
• „Dzieci – artyści” – rytmizowanie tekstu „Ala tańczy” Ireny 
Zbroszczyk, zabawa słowno-ruchowa  
• „Jesteśmy artystami” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „W fabryce zabawek” – zabawy kreatywne  
• „Kolory” – zabawa ćwicząca koncentrację uwagi i refleks  
• „Papuga” – kolorowanie według wzoru, postrzeganie 
kształtów i kolorów, odwzorowywanie, karta pracy  
• „Ciekawe figury” – zajęcia muzyczne; nauka piosenki „Trzy 

 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
– dzieli proste słowa na sylaby IV.2  

 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  

 
 
– rozwija pewność siebie podczas zabaw twórczych III.1  
– komponuje prace z materiałów odpadowych IV.1  
– wykonuje prace według instrukcji III.8  
– dokładnie koloruje obrazki konturowe IV.8  
– skraca czas reakcji na sygnał IV.7  

 
KP3 s. 15, CD Piosenki nr 20 „Trzy 
figury”, CD Utwory nr 1, nr 5, nr 13 
(muzyka szybka); nr 8, nr 9, nr 20 
(muzyka wolna), nr 56, nr 57, nr 58, nr 
59 (instrumenty), kamyki, patyki, szysz-
ki oraz materiały wtórne, np. rolki po 
papierze, wytłoczki po jajkach, pudeł-
ka, kubeczki papierowe, kleje, nożyczki, 
taśma klejąca, zszywacze, spinacze, 
kartka z dużą kropką dla każdego 
dziecka, kredki, kartka z plamą dla 
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figury”  

 
III.  
• „Czym może być kropka, czym może być plama?” – prace 
kreatywne, rysowanie kredkami, malowanie farbami  

 
• „Przejście przez tunel” – zabawa z elementem 
czworakowania  
 
W ogrodzie: „Berek drewniany” – zabawa bieżna; „Co to 
jest?” – układanie kompozycji z patyków, nazywanie 
powstałych kompozycji  
 

– uwrażliwia się na zmiany kierunku melodii IV.7  
– doskonali poczucie pulsu w muzyce IV.7  

 
– rysuje i maluje na dowolny temat IV.8  
– tworzy prace plastyczne IV.8  
– tworzy układy przedmiotów i nadaje im znaczenie IV.2  
– współdziała z dziećmi w zabawie III.5  

każdego dziecka, farby, pędzle, 
pojemniki na wodę, marszowa muzyka 
wybrana przez nauczyciela, klawesy, 
szarfy gimnastyczne 
 

 

Temat 113.: Występujemy na scenie  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Uciekająca obręcz” – zabawa z elementem toczenia  
• „Kim oni są?” – zabawy słownikowe, wypowiedzi dzieci na 
podstawie ilustracji  
• „Jesteśmy artystami” – zestaw ćwiczeń porannych 
  
II.  
• „Pogubione rekwizyty” – zagadki obrazkowe  
• „Idziemy na bal” – zagadki słowne, rozwijanie logicznego 
myślenia i wyobraźni, karta pracy, zagadki Ireny Zbroszczyk  
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XVI  

 
III.  
• „Pomieszane zabawki” – zabawy matematyczne  

 
• „Bądź uważny!” – zabawa ćwicząca refleks  
 

 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
– potrafi wypowiadać się w oparciu o ilustrację IV.9, IV.5  

 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  

 
 
– podaje rozwiązanie zagadki na podstawie obrazka IV.5, IV.9  
– poznaje zawody artystyczne i ich atrybuty IV.20  
– rozwiązuje zagadki tekstowe IV.5  
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8  
 
 
– składa obrazki w całość i nazywa przedmioty, które 
przedstawiają IV.9, IV.2  
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
 

 
KP3 s. 16, CD Utwory nr 1, nr 5, nr 13 
(muzyka szybka), nr 8, nr 9, nr 20 
(muzyka wolna), nr 56, nr 57, nr 58, nr 
59 (instrumenty), kredki, ilustracje 
przedstawiające artystów (malarz, 
piosenkarka, fotograf, baletnica, 
muzyk), obrazki przedstawiające 
atrybuty zawodów artystycznych np. 
mikrofon, paleta, gitara, długopis, nuty, 
laptop, kredki, maska, scena, książka, 
pędzel, flet, kukiełka, kartka, obraz, 
skrzypce, oraz inne, np. nici, łyżka, 
kask, strzykawka, po kilka 
podstawowych figur geometrycznych 
dla każdego dziecka (np. 5 kółek, 5 
kwadratów, 5 trójkątów, 5 
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W ogrodzie: „Rozgrzewka” – „burza mózgów”, ćwiczenia 
rozgrzewające; „Kolory” – zabawa ćwicząca koncentrację 
uwagi i refleks  

 prostokątów w różnych kolorach, 
kartki), obrazki przedstawiające 
zabawki, piłka, muzyka taneczna 
wybrana przez nauczyciela 
 

 
Temat 114.:  Malujemy, rysujemy, kolorujemy – tworzymy!  

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Bądź uważny!” – zabawa ćwicząca refleks  
• „Jaki to zawód?” – zabawa słownikowa  
• „Jesteśmy artystami” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Mali artyści” – konstruowanie gry ściganki  

 
• „Kolorowe kredki” – zabawa matematyczna, przeliczanie, 
dopełnianie, karta pracy  

 
• „Figury” – tworzenie kompozycji z figur, Wyprawka  

 
III.  
• „Detektywi” – zabawa słowna rozwijająca umiejętność 
zadawania pytań.  
• „Ukłony” – zabawa przy muzyce z elementem skłonu 
tułowia 
  
W ogrodzie: „Zimowa galeria” – rysowanie na śniegu 
kolorową wodą; „Zabawy na sankach”… – zabawy na 
śniegu z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w 
przedszkolu  
 

 
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
– nazywa niektóre zawody związane ze sztuką IV.20  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5  

 
 
– bierze udział w konstruowaniu gry ściganki, rozumie zasady gry 
III.5  
– doskonali pamięć wzrokową z.3  
– sprawnie przelicza w zakresie 5; doskonali umiejętność 
prawidłowego przeliczania po odjęciu i dodaniu elementów IV.15  
– sprawnie wypycha elementy i łączy je zgodnie z instrukcją IV.1  
– próbuje układać pytania do treści obrazków IV.9, IV.6  
 
– uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych IV.7  
 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

 
KP3 s. 17, kredki, W. nr 10 „Figury”, CD 
Utwory nr 1, nr 5, nr 13 (muzyka 
szybka), nr 8, nr 9, nr 20 (muzyka 
wolna), nr 56, nr 57, nr 58, nr 59 
(instrumenty), duży karton, mazak, 
duża kostka do gry, obrazki 
przedstawiające atrybuty zawodów 
artystycznych, np. mikrofon, paleta, 
gitara, długopis, nuty, laptop, kredki, 
maska, scena, książka, pędzel, flet, 
kukiełka, kartka, obraz, skrzypce, 
zimowy sprzęt dostępny w 
przedszkolu, muzyka taneczna wybrana 
przez nauczyciela 
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Temat 115.: Kochamy tworzyć!  

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  
• „Przejście przez tunel” – zabawa z elementem  
czworakowania  
• „Rekwizyty” – zabawa matematyczno-ruchowa  

 
• „Jesteśmy artystami” – zestaw ćwiczeń porannych  

 
II.  
• „Zrobię sam” – nauka wiersza „Oto klocki kolorowe” Ireny 
Zbroszczyk, rozmowa, wykonanie instrumentu muzycznego  
• „Trzy figury” – utrwalenie piosenki  

 
III.  
• „Jesteśmy muzykami” – zabawa dydaktyczno-ruchowa  
• „Magiczne sztuczki” – zabawa z elementem równowagi  
 
W ogrodzie: „Po śladach” – zabawa równoważna; spacer 
w okolicach przedszkola – utrwalanie bezpiecznego 
poruszania się w grupie (parami) prawą stroną chodnika.  
 

 
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  

 
– układa rytmy IV.12  
– odtwarza sekwencje ruchów I.5  
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.8  

 
 
– zapamiętuje treść rymowanek IV.5  

 
– aktywnie słucha muzyki IV.7  

 
 
– wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela III.8  
– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5  
 
 
 

 
CD Utwory nr 1, nr 5, nr 13 (muzyka 
szybka), nr 8, nr 9, nr 20 (muzyka 
wolna), nr 56, nr 57, nr 58, nr 59 
(instrumenty), CD Piosenki nr 20 „Trzy 
figury”, różnorodne materiały (również 
wtórne) zgromadzone w kąciku 
plastycznym (pojemniki po jogurtach, 
kasza, ryż, piasek, guziki, szeroka taśma 
klejąca, papier kolorowy, kolorowe 
mazaki, klej, nożyczki), obrazki 
przedstawiające różne instrumenty 
znane dzieciom (po kilka takich 
samych), marszowa muzyka wybrana 
przez nauczyciela 
 

 
Opracowała  

mgr Sylwia Jaśkiewicz 


