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Marzec ● Krąg tematyczny: Ziemia – błękitna planeta
Cele ogólne
Obszar fizyczny
• kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
• wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela
Obszar społeczny
• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom 
do wykonania)
• kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, nieocenianie innych po pozorach
• budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie
Obszar emocjonalny
• rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem
• rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie
Obszar poznawczy
• posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata
• rozpoznawanie liter w czasie zabaw i spontanicznych odkryć
• odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych
• poznanie litery „g”, „G”
• zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara

Ćwiczenia poranne
• Zestaw „Planeta Ziemia”

Zabawy ruchowe
• „Zabawy zwierząt” – zabawa orientacyjno-porządkowa
• „Od nasionka do drzewa” – zabawa dramowa
• „Orbita Ziemi” – zabawa z podawaniem piłki

Ćwiczenia gimnastyczne
• Zestaw XLIV
• Zestaw XLV
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Uwaga! W tym tygodniu potrzebne będą przyniesione przez dzieci książki, albumy o dinozaurach i prehistorii Ziemi.

Temat 116.: Czym jest Ziemia?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Kipi kasza, kipi groch” – tradycyjna zabawa 
ruchowa rozwijająca koncentrację i umiejętność 
kozłowania
• „Memo” – zabawa ćwicząca pamięć; 
doskonalenie analizatora wzrokowego w czasie 
spostrzegania liter pisanych
• „Planeta Ziemia” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Ziemia – trzecia planeta w Układzie 
Słonecznym” – pogadanka połączona z zabawą z 
piłkami
• „Ziemia – błękitna planeta” – „giełda 
pomysłów” – wskazywanie sposobów i 
czynników mających wpływ na kolor Ziemi; 
oglądanie filmu przedstawiającego planetę z 
kosmosu
• „Chodzi mucha po globusie” – teatrzyk 
sylwetowy; oglądanie inscenizacji fragmentów 
utworu M. Terlikowskiej, swobodna rozmowa na 
temat kontynentów oraz zwierząt je 
zamieszkujących
• „Zabawy zwierząt” – zabawa ruchowa, 
orientacyjno-porządkowa
• „Zwierzęta wszystkich kontynentów” – 

− utrzymuje koordynację wzrokowo-ruchową w trakcie 
kozłowania piłki i recytacji wierszyka I.9

− rozpoznaje graficzny obraz znanych pisanych liter 
IV.4

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− wie, że Ziemia to planeta, interesuje się kosmosem 
IV.18, z.5

− podejmuje rozmowy na temat rozwiązania problemu 
w sposób twórczy IV.6
− uświadamia sobie, że Ziemia nie zawsze wyglądała 
jak obecnie z.5

− odgrywa role i przedstawia treść poznanego utworu 
własnymi słowami IV.1

− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5

− wie, jak czytać mapę świata i poznaje zwierzęta 

KP3 s. 34–35, 
piłka dla każdego dziecka, 15 
kart z wielkimi i małymi 
pisanymi literami alfabetu, piłka 
i woreczek dla każdego dziecka, 
10 piłek o różnych wielkościach,
ok. 10 kamieni, ok. 5 pasków 
krepiny, plansza lub obrazek z 
Układem Słonecznym, globus, 
film przedstawiający Ziemię 
widzianą z kosmosu, linijka, 
sylwety potrzebne do 
inscenizacji, parawan, 
emblematy z obrazkami 
zwierząt, poducha lub krążek dla
każdego dziecka, ołówki, kredki,
4 styropianowe, otwierane kule, 
niebieska i biała bibuła, klej, 
farby plakatowe lub tempery, 
pędzelki, plastelina w trzech 
kolorach: żółtym, czerwonym i 
pomarańczowym, ilustracja 
Ziemi z kosmosu oraz jej 
wnętrza, książki w kąciku lub 
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prezentacja graficzna mapy świata oraz 
rozmieszczenia zwierząt na zarysach 
kontynentów, odczytywanie nazw i poznanie 
wyglądu egzotycznych zwierząt w kartach pracy
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XLIV
III.
• „Kula ziemska” – praca plastyczno-
konstrukcyjna; tworzenie modelu Ziemi

• „W naszej biblioteczce” – swobodna rozmowa w
kąciku książki lub w bibliotece, uważne słuchanie 
krótkich rymowanek o egzotycznych zwierzętach

W ogrodzie: „Planeta na orbicie” – zabawa 
ruchowa z elementem równowagi; „Chodzi 
mucha…” – obserwacje przyrodnicze pierwszych 
owadów z wykorzystaniem lup

charakterystyczne dla danego kontynentu IV.18, IV.9

− prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8

− konstruuje przestrzenną formę z papieru poprzez 
zaginanie, sklejanie, malowanie i lepienie z plasteliny 
IV.11
− samodzielnie wyszukuje książki dotyczące bieżącej 
tematyki oraz słucha ich treści IV.19

bibliotece

Temat 117.: Skąd się bierze życie na Ziemi?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennik Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Przepis na życie na Ziemi” – asocjogram; 
ćwiczenie rozwijające twórcze myślenie, 
generowanie pomysłów
• „Planeta Ziemia” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Kolory Ziemi” – obserwacja i opisywanie 
otoczenia; wskazywanie charakterystycznych cech
natury przy wykorzystaniu twórczego myślenia i 
działania
• „Życie na Ziemi – świat zwierząt i roślin” – 

− podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, 
rozwiązuje problem w czasie pracy w grupie IV.19

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− wykonuje własne eksperymenty językowe, poszerza 
zakres i treść pojęć przyrodniczo-estetycznych w 
słowniku czynnym IV.6, IV.18

− płynnie opowiada treść historyjki przyrodniczej, 

KP3 s. 36–37, W. „Jak powstaje 
życie na Ziemi?”, „Litery”, CD 
Piosenki nr 18 „Ziemia – zielona
wyspa”, CD Utwory nr 2 „Polka 
Italiano”, nr 6 „Walc 
meksykański”, nr 7 „Wesołe 
zabawki”, nr 13 „Łabędź”, kartki
A3 i flamastry, taśma klejąca, 
piłka i woreczek dla każdego 
dziecka, ilustracje i podpisy 
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opowiadanie nauczyciela o przemianie gąsienicy 
w motyla, układanie kolejnych obrazków do 
historyjki oraz tworzenie własnej o małym 
nasionku

• „Od nasionka do drzewa” – zabawa ruchowa 
dramowa

• „Zabawy z globusem” – zabawa dydaktyczna, 
zapoznanie z literą „g”, „G”; dokonywanie analizy
i syntezy słuchowej wyrazów połączone z 
określeniem miejsca głoski „g” w wyrazie, 
zapoznanie z obrazem drukowanej „G”, „g”, 
identyfikowanie litery w tekście, odczytywanie 
prostych wyrazów z jej udziałem, karta pracy
• „Kraje z globusa” – rebusy fonetyczno-literowe 
z „g”; wstawianie liter do wyrazów z lukami
• „Zakręcone litery” – demonstracja i nauka 
pisania małej i wielkiej litery „g”, „G”, karta 
pracy

• „Nasza planeta – Ziemia” – zajęcia muzyczne, 
nauka piosenki „Ziemia – zielona wyspa”

III.
• „Wiatr i trawa” – ćwiczenie logopedyczne; 
doskonalenie aparatu mowy
• „Literowe losy” – gra dydaktyczna ćwicząca 

sprawnie wyodrębniając związki przyczynowo-
skutkowe między obrazkami IV.5
− prawidłowo formułuje zdania podczas opowiadania 
historyjki IV.2

− bierze udział w prostej zabawie dramowej, wyraża 
swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących 
się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów 
pozawerbalnych III.9., IV.1
− dokonuje analizy głoskowej nazw różnych krajów, 
identyfikuje głoskę „g” IV.2
− zna obraz drukowanej litery „G”, „g”, identyfikuje ją 
w tekście, odczytuje proste wyrazy z jej udziałem IV.4

− wstawia litery (spółgłoski) do wyrazu z lukami IV.4

− podnosi sprawność grafomotoryczną w czasie pisania 
bezśladowego, po foliogramie, pisze wielką i małą literę
„G”, „g” w liniaturach o różnej wielkości IV.8

− rozwija twórczą aktywność i umiejętność 
współdziałania w grupie III.5, IV.7
− kształci poczucie rytmu i umiejętność gry w pulsie 
IV.7
− uwrażliwia się na wysokość dźwięków i budowę 
utworu IV.7

− wykonuje ćwiczenia oddechowe polegające na 
wprawianiu w ruch papieru poprzez dmuchanie IV.2
− rozpoznaje litery, wyszukuje wyrazy na głoskę 

roślin, zwierząt, krajobrazów, 
zjawisk atmosferycznych, koła 
barw, arkusz szarego papieru, 
klej, obrazki cytrynka, pazia 
królowej i bielinka kapustnika, 
globus, kartoniki – nakrywki, 
litery: „g”, „l”, „o”, „b”, „u”, 
„s”, kredki, kartoniki z literami 
np.: 1 x U, 4 x G, 2 x A, 3 x N, 1
x D, 2 x E, 2 x I, 1 x P, 1 x T, 1 
x K, 2 x O, 1 x R, foliogramy, 
flamastry, plastelina, kasztany, 
orzechy, kamienie, żwir, patyki, 
nasiona, kasze, małe plastikowe 
butelki po wodzie, torebki 
foliowe, obręcze, własnoręcznie 
wykonane instrumenty, chusta 
animacyjna, pocięta krepina
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analizę i syntezę słuchową wyrazów

W ogrodzie: „Mijanka” – zabawa ruchowa z 
elementem biegu; „W naszym ogródeczku” – 
obserwacje połączone z rozsiewem nasion

odpowiadającą literze IV.2, IV.4

Temat 118.: Poznajemy Ziemię wszystkimi zmysłami

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennik Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Lekcja ciszy” – wprowadzenie do zajęć na 
podstawie metody M. Montessori – wykorzystanie
materiału sensorycznego
• „Kto teraz mówi?” – zabawa słuchowa

• „Planeta Ziemia” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Ścieżka zmysłów” – zabawa polisensoryczna; 
doskonalenie wrażliwości zmysłowej poprzez 
angażowanie zmysłu słuchu, smaku, dotyku, 
węchu oraz rozwijanie wzajemnego zaufania w 
grupie

• „Orbita Ziemi” – zabawa ruchowa z 
podawaniem piłki
• „Obserwator i badacz przyrody” – zabawa 
dydaktyczna; rozwiązywanie zadań w zakresie 10;
odczytanie dialogu z kart pracy jako 
wprowadzenia do zabaw badawczych: „Cztery 
żywioły” – zabawa matematyczna; poznanie 

− wykorzystuje materiał sensoryczny do rozwijania 
koordynacji wzrokowo-ruchowej I.9

− wypowiada krótkie, samodzielnie stworzone 
sekwencje IV.7
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, 
wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym 
materiał naturalny IV.11
− wykazuje się umiejętnością organizowania 
aktywności na bazie dostarczonych materiałów, 
gotowością do eksperymentowania IV.13
− doświadcza bodźców płynących z otoczenia z.3, z.5
− uczy się poprzez współdziałanie z innymi III.5

− rozpoznaje i respektuje umowy dotyczące zabaw III.7

− wykonuje działania dodawania i odejmowania w 
zakresie 10 z wykorzystaniem liczmanów IV.15
− podejmuje samodzielną aktywność poznawczą w 
czasie eksperymentowania z roślinami IV.19

KP3 s. 38–39, W. „Samolot i 
statek”, miseczki z wodą, 
parawan, piłka i woreczek dla 
każdego dziecka, opaski/chustki 
na oczy, piasek lub sól, mech, 
drewno lub igły sosnowe, kora, 
obłe, gładkie kamienie, pięć 
niskich papierowych skrzynek 
po owocach, banany, jabłka, 
inne owoce, miód, łyżeczki 
jednorazowe, czosnek, pieprz, 
pomarańcza, świeża trawa, 
kwiaty, wanilia, drewno o różnej
wielkości i fakturze, łodyga 
selera naciowego, wysokie 
naczynie z wodą, atrament, białe
kwiaty cięte, ołówek, elementy 
obrazka z działaniami na 
odwrocie, liczmany, karton, 
flamaster, zestawy dla każdego 
dziecka: słomka, kubeczek z 
wodą, strzykawka, ziemia, 
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żywiołów Ziemi, „Woda – jak pije roślina?” – 
doświadczenie z barwieniem wody atramentem i 
obserwacja nasycania się kolorem płatków białego
kwiatka i łodygi selera, „Ogień – światło” – 
założenie hodowli fasoli w kąciku
przyrody, obserwacja jej wzrostu oraz podążania 
do światła, „Powietrze” – zabawa badawcza, 
gromadzenie doświadczeń i wiadomości, „Ziemia 
– jesteśmy badaczami” – rozwiązywanie problemu
za pomocą „burzy mózgów”, karta pracy
• „Poszukuj, pytaj, odkrywaj” – zabawa słowna; 
ćwiczenie rozwijające umiejętności przydatne w 
eksploracji – myślenie pytajne z wykorzystaniem 
kart pracy
III.
• „Jak wykorzystać żywioły?” – praca techniczno-
konstrukcyjna, budowa samolotu i żaglówki 
według instrukcji obrazkowej, wykonanie zadania 
z pominięciem zmysłu słuchu
• „Łańcuszek sylabowy” – gra dydaktyczna, 
utrwalenie poznanych liter

W ogrodzie: „Naturalny kalejdoskop” – 
tworzenie kompozycji z kamieni i materiału 
przyrodniczego; „Przeciąganie liny” – zabawa 
siłowa

− przejawia w stosunku do roślin troskę i chęć 
zajmowania się nimi II.10
− prowadzi obserwacje, wnioskuje IV.13
− wie, na czym polega współzależność człowieka i 
przyrody IV.18

− uczy się formułować trafne pytania i poszukiwać na 
nie odpowiedzi IV.5

− „czyta” instrukcję graficzną, wyodrębnia jej elementy 
IV.9

− dobiera do pary wyrazy z taką samą sylabą końcową 
IV.4

nasionka, słoiki, ołówek, kredki, 
blok rysunkowy, zestaw dla 
każdej pary: samolot (rolka po 
ręcznikach papierowych, 
plastikowa zakrętka od płynu 
zmiękczającego, słomka, 
patyczek po lodach, kartoniki, 
pinezki), łódka (wytłoczka po 
jajach, dwie słomki, dwie 
kolorowe kartki, ewentualnie 
farby), duży zbiór otwartych i 
zamkniętych sylab

Temat 119.: Kiedy na Ziemi żyły dinozaury?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennik Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Ziemia za czasów dinozaurów” – − podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, KP3 s. 40–41, CD Piosenki nr 
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zorganizowanie kącika tematycznego z 
przyniesionych przez dzieci książek i albumów 
oraz materiałów naturalnych (paproci)
• „Od dinozaura do komputera” – „łańcuchy 
skojarzeń”; tworzenie kombinacji łączących 
nieoczywiste słowa
• „Planeta Ziemia” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Świat dinozaurów” – zabawa dydaktyczna, 
poszerzanie informacji na temat dinozaurów 
metodą „kapusty”
• „Odgłosy dinozaura – echo rytmiczne” – zabawa
słuchowo-ruchowa
• „Droga dinozaura do jaja” – gra matematyczna: 
kodowanie; wprowadzenie do poruszania się po 
planszy według określonego warunku, karta pracy
• „Jaja dinozaura” zabawa matematyczna; 
utrwalenie odejmowania i dodawania w zakresie 
10 w czasie rozwiązywania zadań z treścią
• „Za czasów dinozaurów” – zabawy dydaktyczna,
odkrywanie właściwości bursztynu, karta pracy
• „Co by było, gdyby dinozaury przeżyły?” – 
aktywne rozwiązanie problemów, doskonalenie 
myślenia przyczynowo – skutkowego
• Utrwalenie piosenki „Ziemia – zielona wyspa”
III.
• „Prehistoryczne palmy” – ćwiczenie 
grafomotoryczne, synchroniczne malowanie 
palcami
• „Zagadki o dinozaurach” – układanie zagadek o 
prehistorycznych zwierzętach

rozwija swoje zainteresowania IV.19
− próbuje odczytywać podpisy pod obrazkami IV.4

− bierze aktywny udział w tworzeniu ciągów 
skojarzeniowych IV.6

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− poszerza zakres wiedzy na temat dinozaurów
w zabawie poznawczej IV.18
− konstruuje wielkoformatowego dinozaura IV.11
− uczestniczy w zabawach rytmicznych, doskonali 
analizator słuchowy IV.7
− koduje informacje za pomocą cyfr IV.9
− posługuje się liczebnikami porządkowymi od 1 do 10 
IV.15

− rozwiązuje zadania z treścią w zakresie 10 w czasie 
działań praktycznych IV.15
− eksperymentuje, szacuje, przewiduje i wyciąga 
wnioski po przeprowadzeniu doświadczeń IV.13
− przedstawia swoje propozycje zachowując logiczny 
sens wypowiedzi IV.2

− rozwija umiejętności wokalne IV.7

− podejmuje próby malowania synchronicznego I.9

− wskazuje charakterystyczne cechy dinozaurów, 
układając zagadki IV.5

18 „Ziemia – zielona wyspa”, 
albumy, atlasy, książki, obrazki 
z podpisami, figurki 
dinozaurów, paprocie, piłka i 
woreczek dla każdego dziecka, 
stoper lub zegarek z 
sekundnikiem, kołatka, szarfy w 
trzech kolorach, ołówek, kredki, 
flamastry, dwa arkusze szarego 
papieru, sznurek, kartoniki z 
liczbami od 1 do 12, różne 
zegary: budziki, na rękę, stojące,
cyfrowe, bursztynki, lupy, 
papier, wełna, 4 plansze z 
polami 10 x 10, buty ze 
sznurówkami, pasta i szczotka 
do zębów, woreczki, rolki po 
papierze toaletowym lub 
ręczniku z przyczepionym 
sznurkiem i zabawką, 5 dużych 
arkuszy szarego papieru, 
miseczki z farbami, klamerki, 
globus, latarka, kreda lub 3 
skakanki do zaznaczenia toru

8



W ogrodzie: „Archeologia – poszukiwanie jaj 
dinozaura” – zabawa sensoryczna; „Wyścig           
w parach” – zabawa bieżna

Temat 120.: Turniej wiedzy o Ziemi – ciekawostki i zagadki

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennik Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Co by było, gdyby Ziemia była płaska?” – 
„giełda pomysłów”, rozwijanie mowy i twórczego
myślenia
• „Rośliny z kącika badawczego” – 
podsumowanie codziennej obserwacji i 
pielęgnacji roślin: fasoli w słonecznym labiryncie 
oraz selera naciowego i białych kwiatów 
zanurzonych w wodzie z niebieskim atramentem
• „Planeta Ziemia” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Koło fortuny” – turniej wiedzy o Ziemi – 
zabawa dydaktyczno-konstrukcyjna: „Skarby 
Ziemi” – zagadki dotykowe; „Zwierzęta naszej 
Ziemi” – zagadki słowne B. Michalca, rozwijanie 
myślenia logicznego; „Gdy brakuje nam 
zmysłu…” – rysowanie dinozaura 
z zamkniętymi oczami; „Zmagania z żywiołem” – 
zabawa ruchowa rozwijająca współpracę i 
budująca dobry nastrój w grupie, przelewanie 
wody na czas; „Zagadki muchy”– zabawa 
prawda/fałsz

− dzieli się z innymi własnymi pomysłami na 
dostrzeganie różnych aspektów jednego tematu IV.6

− poprawnie formułuje pod względem gramatycznym i 
logicznym swoją wypowiedź IV.2

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− bierze aktywny udział w grze dydaktycznej z 
elementami współzawodnictwa II.7
− wykonuje pracę konstrukcyjną I.6
− rozumie, że współdziałanie z innymi w konkretnym 
celu przynosi większe efekty niż w pojedynkę III.5
− rozpoznaje dotykiem różne przedmioty naturalne 
IV.18, z.3
− rozwiązuje zagadki słowne o zwierzętach, znając ich 
charakterystyczne cechy IV.5, IV.18
− próbuje wykonać rysunek na podstawie instrukcji 
słownej, ale bez udziału wzroku IV.8
− wykazuje sprawność w czasie zabawy ruchowej I.5
− podejmuje próby oceny poprawności zadania oraz 

arkusz szarego papieru, 
flamaster, piłka i woreczek  dla 
każdego dziecka, pudełko po 
okrągłym serze (topionym lub 
pleśniowym) z wieczkiem, 
flamastry, nożyczki, ołówek, 
spodek lub koło większe od 
pudełka, kulka – koralik, linijka, 
liczmany, muszelki, kamienie, 
bursztyny, piórka, kora, mech, 
gałązki, woreczek lub materiał 
do przykrycia, chustka, 2 
zestawy obrazków zwierząt: 
żyrafa, zebra, pingwin, lew, 
nosorożec, kangur, 2 szare 
arkusze papieru, flamastry, 
cztery wiadra, woda, dwa 
plastikowe kubeczki, dwa 
zestawy kartoników ze słowami 
TAK i NIE, medale lub naklejki 
(nagrody), 2 sylwety 
dinozaurów, 10 sylwet jaj z 
działaniami, znaki „<”, „>”, 
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• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XLV
III.
• „Jaja dinozaurów” – zabawa matematyczna

• „Od nasionka do drzewa” – zabawa ruchowa 
dramowa

W ogrodzie: „Berek” – zabawa ruchowa; „Woda 
na Ziemi” – ćwiczenia grafomotoryczne, 
rozmachowe, rozwijanie motoryki dużej

wskazania właściwego rozwiązania III.9

− prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8

− odczytuje działania: dodawania i odejmowania w 
zakresie do 10 i wykonuje je na liczmanach IV.15
− aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych I.5

liczmany

Marzec ● Krąg tematyczny: Dookoła świata
Cele ogólne
Obszar fizyczny
• kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
• rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania jako przygotowania do czynności złożonych: czytania i pisania
Obszar społeczny
• wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom 
do wykonania)
• wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
Obszar emocjonalny
• kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, niekrytykowanie innych
• wykazywanie postawy badawczej
• kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych
Obszar poznawczy
• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic
• poznawanie kontynentów oraz państw
• doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów 
drukowanych, pisania po śladzie
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• poznanie litery „ł”, „Ł”
• wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach (z wykorzystaniem liczmanów)
• wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Ćwiczenia poranne
• Zestaw „Wędrówka po kontynentach”

Zabawy ruchowe
• „Kung-fu panda” – zabawa z elementem równowagi
• „Ucieczka przed lwem” – zabawa ze wspinaniem
• „Wyścigi gepardów” – zabawa z czworakowaniem
• „Orbita Ziemi” – zabawa z podawaniem piłki
• „Zabawy zwierząt” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne
• Zestaw XLVI
• Zestaw XLVII

Temat 121.: Gdzie mieszka panda?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Wycieczka po Azji – Chiny” – doskonalenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej i ćwiczenie 
spostrzegawczości
• „Chińskie posągi” – zabawa integracyjna
• „Wędrówka po kontynentach” – zestaw ćwiczeń 
porannych
II.
• „Odkrycia w Państwie Środka” – wysłuchanie 
wiersza „Chiny” Ł. Dębskiego, analiza treści 
utworu podczas rozmowy kierowanej

− składa obrazek z części IV.9
− zna zabytki lub miejsca charakterystyczne dla Chin 
z.5
− nawiązuje relacje rówieśnicze III.1
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− uważnie słucha wypowiedzi innych, czeka na swoją 
kolej w rozmowie III.7, III.8

KP3 s. 42–43 i 96, W. 
„Przygody pandy”, „Chińska 
czapeczka”, walizka z napisem 
„Chiny”, 7–8 kopert z puzzlami 
(zabytki i krajobrazy Chin), klej,
kartki do przyklejenia puzzli, 
mapa świata, napis „Chiny” oraz
flaga, laski gimnastyczne, 
walizka, kompas, papier, 
banknoty, wanna (zabawka), 
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• „Walizka podróżnika” – zagadki dotykowe, 
określenie cech jakościowych przedmiotów, 
gromadzenie informacji dotyczących chińskich 
wynalazków, próby odczytywania podpisów
i układanie ich pod przedmiotami
• „Kung-fu panda” – zabawa ruchowa z 
elementem równowagi
• „Przygody pandy” – układanie twórczego 
opowiadania o pandzie Wandzie mieszkającej 
w Chinach na podstawie historyjki obrazkowej 
z „Wyprawki”
• „Władca żurawi” – wysłuchanie opowiadania 
B. Turskiej, rozmowa na temat pozytywnych 
zachowań w stosunku do drugiego człowieka, 
karta pracy
• „Czapeczka mistrza Tian” – praca konstrukcyjna
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XLVI
III.
• „Co by było, gdyby…” – „burza mózgów”; 
przezwyciężanie utartych schematów myślowych, 
zastosowanie syntezy wszystkich elementów 
twórczego myślenia
• „Badanie właściwości papieru” – zajęcia 
badawcze, rozwijanie myślenia dedukcyjnego
• „Czarna panda” – gra ćwicząca umiejętność 
myślenia, budowania strategii

W ogrodzie: „Chińskie cyfry” – zabawy 
grafomotoryczne; „Ping-pong” – gra ruchowa

− rozwija wrażliwość dotykową w czasie zagadek 
sensorycznych z.3, z.5
− wzbogaca swoje doświadczenia z tekstem w zakresie 
odczytywania prostych wyrazów, dopasowuje napisy do
przedmiotów IV.4
− poprawnie wykonuje ćwiczenia niwelujące wady 
postawy I.8
− bierze aktywny udział w tworzeniu przebiegu 
wydarzeń opowiadania, umiejętnie wiążąc treść 
kolejnych obrazków IV.5

− ocenia postępowanie bohaterów w kontekście 
podjętych czynności, stara się odnieść wysłuchaną 
historię do współczesnego życia III.5

− sprawnie posługuje się nożyczkami I.7
− prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8

− przedstawia swoje propozycje, zachowując logiczny 
sens wypowiedzi IV.2
− rozwija fantazję, pobudza własną aktywność IV.3

− eksperymentuje, szacuje, przewiduje IV.13

− uczy się logicznego analizowania i budowania 
strategii gry IV.12

porcelana (filiżanka), zegar 
ścienny, herbata, chińskie 
pałeczki, kawałek jedwabiu 
(szal), cegła, płytka z terakoty, 
chustka do zakrycia oczu, 
podpisy, 2 ławeczki, nożyczki, 
ołówki, kredki, klej, gumka, 
papier: laminowany, bibuła, 
ścierny, kawałki tapet, serwetka,
zakraplacze, miska, mikser, 
gaza, gąbka, woda

Temat 122.: Kenia – słoneczna kraina słoni

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne
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I.
• „Poszukiwania zaginionego słonia” – zabawa 
ruchowa typu „ciepło–zimno”; rozwijanie 
zdolności do rozpatrywania otoczenia z własnego 
punktu widzenia
• „Gdy słyszę słowo Afryka, myślę o…” – 
technika niedokończonych zdań – zabawa słowna 
połączona z pogadanką o Kenii

• „Wędrówka po kontynentach” – zestaw ćwiczeń 
porannych
II.
• „Bogactwo Afryki tkwi w jej różnorodności” – 
wysłuchanie opowiadania „Elmer” D. McKee, 
rozmowa na temat postrzegania samego siebie, 
wzmacnianie tolerancji na inność

• „Taniec słoni” – zabawa muzyczno-ruchowa

• „Zwierzęta ze słonecznej krainy” – praca z 
„materiałem” źródłowym w grupach; 
wyszukiwanie ciekawostek o zwierzętach
• „Ucieczka przed lwem” – zabawa ruchowa          
ze wspinaniem
• „Śladami litery »ł«” – zapoznanie z literą „ł”, 
„Ł” – zabawa dydaktyczna, karta pracy

• „Litery z liany” – demonstracja i nauka pisania 
litery „ł”, „Ł”, karta pracy

− zdobywa orientację w przestrzeni IV.14

− kończy rozpoczęte zdanie, zachowując logiczny sens 
wypowiedzi IV.2
− wzbogaca swoją wiedzę o ciekawostki dotyczące 
ludzi, miejsc, zwierząt Afryki IV.18
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, 
wyraża szacunek wobec innych osób III.1
− kształtuje tolerancję wobec innych ludzi pomimo 
różnic w wyglądzie, zwyczajach, języku III.1

− rozwija świadomość swojego ciała w czasie zabawy 
muzycznej IV.7
− zna nazwy i wygląd zwierząt zamieszkujących 
kontynent, wskazuje ich charakterystyczne cechy IV.19,
IV.18
− szybko reaguje na sygnał dźwiękowy I.5

− dokonuje analizy głoskowej nazw obrazków, określa 
miejsce głoski „ł” w wyrazie: na początku, w środku, na
końcu IV.2
− zna obraz drukowanej litery „Ł”, „ł”, identyfikuje ją w
tekście, odczytuje proste wyrazy z jej udziałem IV.4
− podnosi sprawność grafomotoryczną w czasie pisania 
bezśladowego, po foliogramie, pisze wielką i małą literę

KP3 s. 44–46, W. „Safari”, 
„Kartoniki z literami”, maskotka
lub sylweta słonia, flaga, 
ilustracje i albumy 
przedstawiające Kenię, laski 
gimnastyczne, instrumenty 
dostępne w przedszkolu, 
czasopisma, atlasy o 
zwierzętach, encyklopedie, 
dostęp do internetu, kółka z 
obrazkami: łapa, łuk, łodyga, 
łopata, łata, młotek, małpa, 
mydło, łza, płot, złoto, sandał 
oraz 12 innymi, w których 
nazwach nie ma głoski „ł”, białe 
kartoniki – nakrywki, litery: „ł” 
x 6, „a” x 10, „p” x 2, „t” x 2, 
„u” x 2, „c” x 2, „j” x 2, 
foliogramy, flamastry, tacki, 
piasek, szary papier do skręcenia
lian dla każdego dziecka, 
ołówek, tektura, rolki po 
papierze toaletowym i 
ręcznikach papierowych, gazety,
szary papier, nożyczki, taśma, 
plastikowe butelki, ścinki 
materiałów, plastelina, 
prześcieradło lub chusta 
animacyjna
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• „Kalambury” – wprawka dramowa

• „Safari z aparatem” – odczytywanie prostych 
zdań, dopasowywanie podpisów do obrazka w 
kartach pracy
III.
• „Afryka z lotu ptaka” – praca konstrukcyjna, 
zespołowa
• „Jakie to zwierzę?” – układanie i rozwiązywanie 
zagadek o zwierzętach
• „Głodny lew” – zabawa integracyjna

W ogrodzie: „Wśród zwierząt” – zabawa 
integracyjna; „Spacer małego badacza” – 
obserwacje przyrodnicze z wykorzystaniem lupy

„ł” IV.8
− rozwiązuje zagadki ruchowe o zwierzętach, znając ich
charakterystyczne cechy IV.5, IV.18
− odczytuje zdania i dopasowuje je do odpowiednich 
obrazków IV.4

− konstruuje makietę z materiałów wtórnych IV.11

− układa i rozwiązuje zagadki słowne o zwierzętach 
Afryki IV.5, IV.18
− uczestniczy w zabawie ruchowej I.5

Temat 123.: Gdzie mieszkają kangury i koala?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Szyfrowane wyrazy” – zabawa słowna; 
usprawnianie analizatora wzrokowego oraz 
słuchowego
• „Echo rytmiczne” – zabawa rytmiczna
• „Wędrówka po kontynentach” – zestaw ćwiczeń 
porannych
II.
• „Australijskie duble” – gra dydaktyczna; 
odczytywanie wyrazów ze znanych liter, 
wykonanie plakatu informacyjnego o kontynencie

− układa wyrazy na bazie liter według wskazanego kodu
liczbowego IV.9, IV.4

− bierze udział w zabawach rytmicznych IV.7
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter
w formie napisów drukowanych i dobiera je w pary 
IV.4, IV.12

KP3 s. 47, W. „Kartoniki z 
literami”, „Kartoniki z cyframi”,
CD Piosenki nr 17 „Marzenia o 
podróżach”, CD Utwory nr 3 
„Arabeska”, nr 5 „Gawot”, nr 7 
„Wesołe zabawki”, nr 13 
„Łabędź”, nr 16 Uwertura do 
„Carmen”, nr 19 „Souvenir de 
Mona Lisa”, nr 22 „Taniec 
ognia”, nr 21 „Wesoły wiatr”, nr

14



• „Zabawy zwierząt” – zabawa ruchowa, 
orientacyjno-porządkowa
• „W kraju, gdzie mieszkają kangury i koala” – 
twórcze opowiadania z wykorzystaniem kart 
obrazkowych
• „Kangur” – ćwiczenie grafomotoryczne z 
wykorzystaniem karty pracy

• „Jak w operze w Sydney” – zagadki muzyczne, 
rozpoznawanie brzmienia różnych instrumentów

• „Zgadnij, co mówię” – zabawa słowna, synteza 
słuchowa wyrazów związanych z Australią
• „W drogę!” – zajęcia muzyczne; nauka piosenki 
„Marzenia o podróżach”

III.
• „Zmagania z kangurkiem – bingo” – gra 
matematyczna; ćwiczenie spostrzegawczości, 
utrwalenie liczb od 0 do 10
• „Kilka pytań o...” – twórcze rozwiązywanie 
problemów

W ogrodzie: „Kręgle” – zabawa ruchowa z 
elementem celowania; „Znaki” – zabawa ruchowa
doskonaląca rozumienie informacji 
przekazywanych w niewerbalny sposób

− wykorzystuje wiedzę nabytą podczas gry do 
wykonania plakatu informacyjnego IV.19, IV.1
− uczestniczy w zabawach ruchowych I.5

− samodzielnie tworzy opowiadanie na podstawie 
ilustracji IV.5

− wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu 
pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki 
czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie I.9
− rozpoznaje instrumenty wykorzystane w utworze lub 
odgłosy przedszkolnych instrumentów perkusyjnych 
przy zasłoniętym źródle dźwięku IV.7
− wysłuchuje i łączy sylaby w wyraz IV.2

− doskonali umiejętności wokalne IV.7
− kształci poczucie rytmu IV.7
− pobudza twórczą aktywność ruchową przy muzyce 
IV.7

− identyfikuje liczby od 0 do 10 IV.15

− uczy się logicznego analizowania i zadawania 
precyzyjnych pytań IV.5

30 Uwertura do „Wilhelm Tell”, 
nr 31 „Tako rzecze Zaratustra”,
laski gimnastyczne, zestaw kart 
z wyrazami do gry, karton A2, 
sylweta kontynentu, ilustracje: 
koali, kangura, emu, 
Aborygenów, bumerangu, klej, 
poducha lub krążek, karty z 
obrazkami przygotowane przez 
nauczyciela, ołówek, kredki, 
instrumenty dostępne w 
przedszkolu, małe piłeczki, 
pompony, szyfonowe chustki, 6 
plansz, 6 kompletów po 30 
kwadracików z liczbami od 0 do 
10, 13 kartoników z liczbami od 
0 do 10, flamastry, kilka 
obrazków związanych Australią 
(m.in. koala, kangur, plaża, rafa)
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Temat 124.: Z wizytą na Antarktydzie

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Na Antarktydzie…” – technika twórczego 
działania „krążący rysunek”
• „Lodowe góry” – ćwiczenie oddechowe
• „Wędrówka po kontynentach” – zestaw ćwiczeń 
porannych
II.
• „Wyścigi pingwinów” – gra matematyczna 
połączona ze zbieraniem informacji na temat 
Antarktydy
• „Pingwinki” – zabawa integracyjna ze śpiewem
• „O pingwinach i Antarktydzie” – tworzenie 
wspólnego lookbooka na temat Antarktydy i jej 
mieszkańców

• „Cesarz na krze” – zabawa ruchowo-
matematyczna
• „Zwierzęta Antarktydy” – zabawa 
matematyczna, wspomaganie rozwoju 
operacyjnego, karta pracy
III.
• Utrwalenie piosenki „Marzenia o podróżach”
• „Przysmaki z Antarktydy” – zabawa 
manipulacyjna; doświadczenie z mrożeniem masy 
kostkami lodu połączone z degustacją
• „Orbita Ziemi” – zabawa ruchowa z 
podawaniem piłki
• „Patyczki po lodach” – gra matematyczna; 
rozwiązywanie prostych działań z użyciem 

− wykonuje własne eksperymenty graficzne IV.8

− wykonuje ćwiczenia oddechowe IV.2
− uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− wzbogaca swoją wiedzę o Antarktydzie IV.15,
IV.18

− rozwija wyobraźnię muzyczną IV.7
− dolicza i odlicza elementy według instrukcji IV.15
− podejmuje samodzielną aktywność poznawczą: ogląda
materiały źródłowe, konstruuje interaktywną książkę 
IV.18, IV.19
− określa miejsce liczby od 1 do 10 w ciągu liczbowym 
oraz zna jej związek z liczbami sąsiednimi IV.15
− wykonuje działanie dodawania z jednym pustym 
miejscem IV.15

− doskonali umiejętności wokalne IV.7
− wykazuje postawę badawczą IV.13

− współdziała z rówieśnikami w zabawie III.5

− przestrzega zasad gry, stara się właściwie reagować na
wygraną lub przegraną II.7

KP3 s. 48–49, CD Piosenki
nr 7 „Marzenia o podróżach”,
duży karton, dowolna figura 
geometryczna, flamastry, kredki,
zestaw dla każdego dziecka: 
słomka, talerzyk, kostka lodu, 
laski
gimnastyczne, kartki A4, dwie 
kostki, dwa pocięte obrazki 
pingwina, dwa pionki – butelki, 
albumy tematyczne o 
pingwinach
i Antarktydzie, odgłosy 
pingwinów, kartka z bloku 
technicznego A3 i A4, kartka 
ksero, koperty, papierowe 
kieszonki, kolorowe karteczki 
typu post it, materiały
z informacjami do wycinania
o Antarktydzie, klej, kredki, 
flamastry, „zimowe” naklejki, 
napis „Antarktyda”, zarys 
kontynentu na okładkę, kocyki, 
pachołki (10 szt.), dwie 
skakanki, sylwety fok i 
pingwinów, 2 komplety 
kartoników z cyframi od 0 do 9, 
sylwety zwierząt: pingwinów, 
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znaków: „+”, „–”, „=” w zakresie 10

W ogrodzie: „Powrót na ląd” – zabawa z 
elementem skoku; „Przyroda nieożywiona” – 
zabawy badawcze, obserwacja działań wiatru

− przelicza elementy zbiorów i wykonuje dodawanie lub
odejmowanie w sytuacji użytkowej IV.15

fok lub inne dostępne liczmany, 
śmietanka
UHT 30%, mleczko 
skondensowane
słodzone, laska wanilii, masło 
orzechowe, lód w kostkach, sól 
kamienna, miska, dwa woreczki
strunowe o różnych 
wielkościach,
blender z dwiema końcówkami, 
łyżka stołowa, łyżeczki, piłka, 
liczmany, kubeczek dla każdego 
zespołu, patyczki logopedyczne
lub po lodach z zapisanymi 
działaniami (ok. 160 szt.)

Temat 125.: Tworzymy przewodnik po ciekawych krajach naszej planety

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Odwrócony katalog” – ćwiczenie doskonalące 
twórcze myślenie, abstrahowanie
• „Wycieczka dookoła świata” – zabawa ruchowo-
matematyczna, ćwiczenie odczytywania znaków 
liczbowych od 1 do 10
• „Wędrówka po kontynentach” – zestaw ćwiczeń 
porannych
II.
• „Zwierzęta z różnych kontynentów” – zabawa 
dydaktyczna; rozwiązywanie działań w zakresie 
10, odgadywanie ukrytych na obrazkach zwierząt 

− wskazuje klucz klasyfikacji, według którego zostały 
ułożone wyrazy IV.12
− odczytuje znaki graficzne liczb IV.15

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− rozwiązuje działania w zakresie 10 IV.15
− odgaduje ukryte na obrazkach zwierzęta IV.9

W. „Kartoniki z literami”, 
zabawki: bobas, szmacianka – 
lalka, klocki lego, drewniane, 
magnetyczne, karteczki z 
napisami do katalogu, kartki z 
liczbami od 1 do 10, laski 
gimnastyczne, obrazki zwierząt: 
pingwina, słonia, żurawia, koali, 
kolorowe kółka z działaniami i 
bez, woreczek, mapa świata, 
obrazki ze zwierzętami z 
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zamieszkujących kulę ziemską
• „Wyścigi gepardów” – zabawa ruchowa 
z czworakowaniem
• „Przewodnik turystyczny” – praca zbiorowa, 
tworzenie książeczki ilustrującej ciekawe kraje i 
kontynenty naszego globu

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XLVII
III.
• „Literowe losy” – gra dydaktyczna

• „Galeria sukcesów” – swobodna rozmowa, 
podziwianie wykonanych prac, podsumowanie 
tygodnia

W ogrodzie: „Celne oko” – zabawa ruchowa 
z elementem celowania; Obserwacje przyrodnicze 
– określanie pogody, zjawisk atmosferycznych dla
obowiązującej pory roku

− rozwija koordynację mięśniową I.8

− tworzy książeczkę ilustrującą ciekawe kraje i 
kontynenty naszego globu IV.19
− tworzy z poznanych liter napisy drukowane do 
własnych ilustracji IV.4
− wyraża ekspresję twórczą podczas czynności 
konstrukcyjnych IV.11
− dzieli się z innymi własnymi spostrzeżeniami III.9
− prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8

− wyszukuje wyraz na wskazaną głoskę i dokonuje 
analizy głoskowej wyrazu IV.1
− wypowiada się na określony temat IV.2, IV.5

czterech kontynentów, ok. 21 
kartek z bloku, przewodniki 
turystyczne, książki i ilustracje o
kontynentach, mieszkańcach, 
zwierzętach, czasopisma 
przyrodnicze, albumy, 
długopisy, kredki, flamastry, 
kleje, wstążka, dziurkacz, 
komputer z drukarką, naklejki: 
cyfr i zwierząt, woreczek
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Marzec ● Krąg tematyczny: Wyprawa w kosmos
Cele ogólne
Obszar fizyczny
• wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych
• podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą/z samą sobą
• doskonalenie sprawności manualnej
Obszar emocjonalny
• budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji
• kształtowanie postawy badawczej
Obszar społeczny
• rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
• wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontrakcie grupowym
• wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
Obszar poznawczy
• kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie
• wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „f”, „F”
• rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter
• rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami (cięcie po liniach prostych i łukach)
• doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

Ćwiczenia poranne
• Zestaw „W stronę gwiazd”

Zabawy ruchowe
• „Krążące planety” – zabawa z elementem rzutu i czołgania się
• „Kosmiczny labirynt” – zabawa doskonaląca umiejętność utrzymywania równowagi i precyzji ruchu
• „Rozmowa kosmitów” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem ćwiczeń artykulacyjnych
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Ćwiczenia gimnastyczne
• Zestaw XLVIII
• Zestaw XLIX

Temat 126.: Słońce, planety i księżyce, co to za niesamowity układ?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Krążące planety” – zabawa ruchowa z 
elementem rzutu i czołgania się

• „Mleczna droga” – ćwiczenia oddechowe 
z wykorzystaniem małych piłeczek
• „W stronę gwiazd” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Co to jest kosmos?” – swobodne wypowiedzi 
dzieci na temat kosmosu

• „Dzień i noc” – zabawa dydaktyczna, 
rozszerzenie wiadomości na temat dnia i nocy       
w oparciu o opowiadanie W. Widłaka pt. 
„Światło”
• „Świetliste zygzaki” – zabawa relaksacyjna 
wzmacniająca mięśnie gałek ocznych
• „Układ Słoneczny” – zabawa konstrukcyjna, 
układanie schematu Układu Słonecznego, 
wykonanie zadań w „Kartach pracy”

III.
• „Kosmiczny labirynt” – zabawa ruchowa, 

− precyzyjnie rzuca i łapie piłkę I.7
− czołga się pod przeszkodą, używając ruchów 
naprzemiennych I.5
− reguluje siłę oddechu IV.2

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− buduje dłuższe wypowiedzi na wybrany temat IV.2., 
IV.6
− zna podstawowe wiadomości na temat kosmosu IV.1, 
z.5
− potrafi odczytać nazwy planet IV.4
− tworzy według wzoru schemat Układu Słonecznego 
IV.11
− potrafi nazywać własne emocje II.1
− potrafi się relaksować z.2, I.4

− współdziała z dziećmi w zabawie III.5
− rysuje po śladzie I.7

KP3 s. 50–51, CD Utwory nr 3 
„Arabeska”, piłki w ilości 
odpowiadającej  połowie dzieci 
w grupie,  sznurek, dwie piłeczki
pingpongowe lub styropianowe, 
tamburyn, latarka, ołówki, 
kredki, dowolna ilustracja 
Układu Słonecznego, 10 różnej 
wielkości kół wyciętych z 
kartonu i 9 sznurków różnej 
długości kartoniki z nazwami 
planet, kłębek grubej włóczki, 
krążki lub szarfy, czarny karton 
dla każdego dziecka, pastele, 
plastelina
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doskonaląca umiejętność utrzymywania 
równowagi i precyzji ruchu
• „Makieta kosmosu” – aktywność plastyczna, 
samodzielne wykonanie makiety kosmosu

W ogrodzie: „Znajdź swoją parę” – zabawa 
bieżna

− uczestniczy w zabawie ruchowej I.5

− doskonali sprawność manualną poprzez rozgniatanie i 
rozcieranie plasteliny IV.1

Temat 127.: Satelity i statki kosmiczne – jak badamy kosmos?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Rozmowa kosmitów” – zabawa ruchowa, 
orientacyjno-porządkowa z elementem ćwiczeń 
artykulacyjnych
• „Kosmiczny pojazd” – zabawa konstrukcyjna, 
budowanie pojazdów kosmicznych z dowolnych 
klocków, zorganizowanie w sali wystawy
• „W stronę gwiazd” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Satelity i statki kosmiczne” – zabawa 
dydaktyczna rozwijająca umiejętności językowe

• „»F« jak fotel” – zabawa dydaktyczna, 
zapoznanie z literą „f”, rozwiązywanie zadań         
w „Kartach pracy”

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XLVIII
• „Kosmos” – ćwiczenia graficzne
III.

− doskonali umiejętności artykulacyjne IV.2

− buduje konstrukcje z różnych klocków IV.11

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− swobodnie wypowiada się na temat wytworów swojej 
pracy IV.2, IV.5
− odpowiada na pytania dotyczące satelitów i statków 
kosmicznych IV.5
− zaznacza miejsce głoski „f” w schematach wyrazów 
IV.2
− rozpoznaje małą i wielką literę „f” IV.4
− pisze małą i wielką literę „f” po śladzie IV.8
− prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8
− doskonali chwyt pisarski I.7

KP3 s. 52–53, W. Karta 
grafomotoryczna nr 10, „Litery”,
tamburyn, klocki, zdjęcia lub 
rysunki statków kosmicznych, 
kartoniki z małą i wielką literą 
„f”, kredki, ołówki, sznurek, 
piłki w ilości odpowiadającej 
połowie liczby dzieci w grupie, 
ilustracje dowolnych 
przedmiotów, kartki z bloku 
rysunkowego
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• „Krążące planety” – zabawa ruchowa z 
elementem rzutu i czołgania się
• „Przynieś obrazek” – zabawa doskonaląca 
analizę słuchową
• „Kolorowe planety” – zabawa plastyczna 
doskonaląca sprawność manualną i umiejętność 
planowania rysunku na powierzchni kartki

W ogrodzie: „Berek z literą »f«” – zabawa 
ruchowa

− uczestniczy w zabawie ruchowej I.5

− dokonuje analizy głoskowej słów IV.2

− rozplanowuje elementy pracy na całej dostępnej 
powierzchni IV.1

Temat 128.: Kto to jest astronauta?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Podaj słowo” – zabawa dydaktyczna 
doskonaląca analizę głoskową
• Wspólne śpiewanie ulubionych piosenek
• „W stronę gwiazd” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Kosmiczne inspiracje” – zabawy badawcze 
oparte na mieszaniu płynów o różnej gęstości        
i kolorze

• „Ufo” – wykonanie zadań w „Kartach pracy”

• „Trójkąty i kwadraty” – manipulowanie figurami
geometrycznymi, wykonanie zadań w „Kartach 
pracy”
• „Kosmiczna przygoda” – zajęcia muzyczne

− podaje słowa na wybraną głoskę IV.2

− śpiewa ulubione piosenki IV.7
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− wie, kto to jest astronauta IV.2
− z zaciekawieniem bierze udział w zabawie badawczej 
IV.13
− opowiada o swoich wrażeniach związanych z 
eksperymentowaniem IV.2, IV.6
− czyta proste wyrazy IV.4
− swobodnie wypowiada się na zadany temat IV.5
− manipuluje figurami geometrycznymi IV.12
− rysuje według wzoru IV.8
− reaguje na zmiany dynamiki i uwrażliwia się na 
budowę utworu IV.7

KP3 s. 54–55, W. „Kartoniki z 
literami”, „Kolorowe klocki”, 
CD Piosenki nr 17 „Marzenia o 
podróżach”, CD Utwory nr 3 
„Arabeska”, nr 31 „Tako rzecze 
Zaratustra”, nr 32 „Taniec w 
zaczarowanym gaju”, piłka, 
tamburyn, słoik, woda, barwniki 
w kilku kolorach, wata, patyki 
do szaszłyków, brokat, talerz, 
mleko, patyczki kosmetyczne, 
płyn do mycia naczyń, kredki, 
kręgle, talerz papierowy, 
przezroczysty pojemnik po 
sałatce, klej, farby, pędzle, 
kartki, nożyczki, sznurek, małe 
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III.
• „Kręgle” – zabawa ruchowa z elementem 
precyzyjnego rzutu, doskonaląca koordynację ręka
– oko
• „Latający spodek” – zabawa plastyczna, 
samodzielne wykonanie UFO z papierowego 
talerzyka

• „Kosmiczny labirynt” – zabawa ruchowa 
doskonaląca umiejętność utrzymywania 
równowagi i precyzji ruchu

W ogrodzie: „Na mojej planecie…” – zabawa 
badawcza z wykorzystaniem obręczy

− rozwija poczucie rytmu IV.7

− ćwiczy precyzję i celność rzutu I.9

− buduje konstrukcję przestrzenną z papierowych i 
plastikowych elementów I.6
− sprawnie posługuje się nożyczkami I.9

− współdziała z dziećmi w zabawie III.5

koła origami, flamastry, kłębek 
grubej włóczki, krążki lub szarfy

Temat 129.: Obserwujemy niebo

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Rozmowa kosmitów” – zabawa ruchowa, 
orientacyjno-porządkowa z elementem ćwiczeń 
artykulacyjnych
• „W stronę gwiazd” – zestaw ćwiczeń porannych
• „Wesołe ufoludki” – lepienie z plasteliny
II.
• „Boogie-woogie” – zabawa ruchowa przy 
piosence, utrwalenie umiejętności rozróżniania 
prawej i lewej strony
• „Która rakieta?” – zabawa matematyczna 

− doskonali umiejętności artykulacyjne IV.2

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5
− lepi z plasteliny drobne elementy IV.1

− rozróżnia prawą i lewą stronę IV.14

− poprawnie używa liczebników porządkowych IV.15

KP3 s. 56–57, W. „Kolorowe 
klocki”, CD Piosenki nr 12 
„Boogie-woogie”, CD Utwory 
nr 3 „Arabeska”, tamburyn, 
piłka, plastelina, guziki, koraliki,
piórka, wykałaczki, słomki do 
napojów, nakrętki do słoików, 
arkusz szarego papieru, klej, 
kredki, 10 kolorowych 
kwadratów o boku ok. 12–15 
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utrwalająca pojęcia „prawa strona”, „lewa strona”
i nazwy liczebników porządkowych oraz figur 
geometrycznych
• „Konstruujemy rakietę” – zabawa konstrukcyjna

• „Kosmiczne zadania” – wykonanie zadań w 
„Kartach pracy”
III.
• „Mozaika geometryczna” – układanie rakiety 
z płaskich klocków geometrycznych
• „Naucz ufoludka” – zabawa pantomimiczna, 
wdrażająca do stosowania zdrowych nawyków 
higienicznych i dbania o czystość
• „Wyścigi rakiet” – ćwiczenia oddechowe

W ogrodzie: „Czyja planeta jest najdalej” – 
zabawa ruchowa z elementem rzutu

− rozpoznaje i nazywa figury geometryczne IV.12

− wykonuje prace przestrzenne z papierowych 
elementów IV.11
− układa i zapisuje działania pasujące do rysunku IV.15

− manipuluje figurami geometrycznymi IV.12

− wie, jak dbać o czystość i higienę IV.1
− wyraża rozumienie świata za pomocą intencjonalnego 
ruchu IV.1
− ćwiczy prawidłowy oddech IV.2

cm, 10 trójkątów z bokiem 
pasującym do kwadratów, 20 
niewielkich prostokątów, 10 kół 
mieszczących się w kwadratach, 
rolka po ręczniku papierowym 
lub papierze toaletowym, koło 
wycięte z papieru, krepina w 
kolorze żółtym, 
pomarańczowym i czerwonym, 
nożyczki, żółty papier kolorowy,
ciemna farba, pędzle, dwa 
sznurki jednakowej długości, 
dwie piłeczki styropianowe lub 
pingpongowe

Temat 130.: Kosmiczne gry i zabawy przedszkolaków

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Krążące planety” – zabawa ruchowa z 
elementem rzutu i czołgania się
• „Kolorowe koła” – wycinanie kół z papieru – 
przygotowanie pomocy do zajęć głównych
• „W stronę gwiazd” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Co już wiemy o kosmosie?” – pogadanka 
kierowana pytaniami
• „Kosmiczna przygoda” – wykonanie gry 

− precyzyjnie rzuca i łapie piłkę I.9

− sprawnie posługuje się nożyczkami I.7

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

− potrafi swobodnie wypowiadać się na wybrany temat 
IV.2, IV.5
− potrafi wspólnie z innymi dziećmi zaprojektować i 

CD Utwory nr 3 „Arabeska”, 
sznurek, piłki w ilości 
odpowiadającej połowie liczby 
dzieci w grupie, kolorowy 
papier, nożyczki, tamburyn, 
piłka, kartki z dużego bloku 
technicznego, taśma klejąca, 
klej, kredki, flamastry, gotowe 
paski papieru do wykonania 
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planszowej, prezentowanie swojej gry, układanie 
opowieści w oparciu o grę z wykorzystaniem 
elementów inscenizacji ruchowej
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XLIX
• „My jesteśmy ufoludki” – samodzielne 
wykonanie opasek na głowę
III.
• „Odległe planety” – praca plastyczna, 
rozcieranie pyłu z zatemperowanej kredki z 
wykorzystaniem okrągłej formy
• „Kręgle” – zabawa ruchowa z elementem 
precyzyjnego rzutu, doskonaląca koordynację ręka
– oko
• „Kosmiczna gra” – zabawa z wykorzystaniem 
samodzielnie wykonanych gier

W ogrodzie: „Zawody ufoludków” – zawody 
sportowe

wykonać grę planszową IV.8
− układa opowiadanie w oparciu o narysowaną historię 
IV.5
− prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8
− potrafi z pomocą kolegi wykonać opaskę na głowę 
III.8, IV.11

− wykonuje eksperymenty graficzne, wykazując się 
koordynacją ruchu I.9, IV.1, IV.8

− precyzyjnie rzuca piłką I.9

− uczestniczy w grze planszowej, zachowując zasady 
zdrowej rywalizacji III.5

opasek na głowę, papier, czarne 
kartki z bloku rysunkowego, 
kredki bambino, temperówki, 
gruba taśma klejąca lub sama 
rolka po taśmie, wata, kręgle, 
wcześniej wykonane gry 
planszowe, kostki, pionki

Marzec ● Krąg tematyczny: Chronimy przyrodę
Cele ogólne
Obszar fizyczny
• wykazywanie się sprawnością manualną pozwalającą na tworzenie konstrukcji z różnych materiałów
• wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami
Obszar emocjonalny
• budowanie motywacji do poszukiwania, poznawania i wykorzystywania nowych informacji
• budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby 
ochrony przyrody
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i 
eksperymentowanie
Obszar społeczny
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• wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do 
wykonywania)
• wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
• wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie
• uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, tak by eksperyment się udał
Obszar poznawczy
• rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
• kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
• doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”
• wdrażanie do czytania globalnego
• ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter

Ćwiczenia poranne
• Zestaw „Leśna wycieczka”

Zabawy ruchowe
• „Gazetowa tarcza” – zabawa z elementem rzutu
• „Krokodyl” – zabawa z elementem bieżnym
• „Pada deszcz, płynie woda” – zabawa orientacyjno-porządkowa z wykorzystaniem krążków

Ćwiczenia gimnastyczne
• Zestaw L
• Zestaw LI

Temat 131.: Czyste powietrze – czy wiemy, czym oddychamy?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
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• „Pada deszcz, płynie woda” – zabawa ruchowa, 
orientacyjno-porządkowa z wykorzystaniem 
krążków
• „Słońce i deszcz” – układanie rytmów oraz 
odwzorowywanie ich w formie dźwiękowej
• „Leśna wycieczka” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Co to jest powietrze?” – rozmowa kierowana 
z wykorzystaniem obrazków, określanie wpływu 
przedmiotów na jakość powietrza
• „Historia o sadzeniu drzew” – zabawa 
rozwijająca kompetencje językowe, wykonanie 
zadania na kartach pracy

• „Kwiatowy eksperyment” – zabawa badawcza, 
przygotowanie eksperymentu
• „Co porwał wiatr?” – zabawa dydaktyczna 
doskonaląca pamięć wzrokową i umiejętność 
klasyfikowania
III.
• „Krokodyl” – zabawa ruchowa z elementem 
bieżnym
• „Nadmuchane dziwaki” – zabawa plastyczno-
-konstrukcyjna z wykorzystaniem elementów 
odpadowych, rozwijająca wyobraźnię twórczą

W ogrodzie: „Bańki mydlane” – zabawa 
badawcza w ogrodzie

– reaguje ruchem na sygnał dźwiękowy I.5, IV.7

– układa rytmy i odwzorowuje je w formie dźwiękowej 
IV.12, IV.7
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

– odpowiada na pytania dotyczące przyrody IV.5
– potrafi ocenić wpływ działania przedmiotu na jakość 
powietrza IV.18
– wie, jakie znaczenie dla jakości powietrza mają 
drzewa IV.18
– opowiada historyjkę obrazkową własnymi słowami 
IV.5
– rozpoznaje znaki zakazu IV.9
– rozumie i wyjaśnia znaczenie symboli IV.9
– projektuje symbole zakazujące niszczenia środowiska 
przyrodniczego IV.8, IV.9
– bada wpływ jakości wody na rośliny IV.13, IV.18

– klasyfikuje przedmioty ze względu na ich ciężar IV.11

– współdziała z dziećmi w zabawie III.5

– kreatywnie przekształca elementy odpadowe, tworząc 
konstrukcje IV.1, I.6

KP3 s. 58–59, krążki dla 
każdego dziecka, karteczki w 
kształcie koła i kropli, 10 
obręczy lub kół hula-hoop, różne
obrazki przedmiotów mających 
negatywny lub pozytywny 
wpływ na jakość powietrza, 
kredki, znaki zakazu (internet 
lub obrazki), dwie doniczki z 
kwitnącymi roślinami, woda, 
cytryna, taśma klejąca, rysunek 
plasterka cytryny, dowolne 
bardzo lekkie i cięższe 
przedmioty, chustka do 
zawiązywania oczu, dwie 
obręcze, lina, sznurek, 
jednorazowe rękawiczki, 
flamastry, piórka, kolorowe 
gazety, włóczki, krepina, taśma 
klejąca, klej, nożyczki, do 
wyboru: plastikowe kubki, rolki 
po papierze toaletowym
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Temat 132.: Co mają wspólnego deszcz i cytryna?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Gazetowa tarcza” – zabawa ruchowa                  
z elementem rzutu
• Obserwowanie roślin w kąciku badawczym
• „Co to jest deszcz?” – poszukiwanie w książkach
i albumach informacji o deszczu
• „Deszczowy łapacz snów” – zabawa 
konstrukcyjna
• „Leśna wycieczka” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Po co jest deszcz?” – rozmowa zainspirowana 
treścią wiersza A. Frączek pt. „Deszcz”
• „Co wspólnego ma deszcz z cytryną?” – zabawa 
badawcza, opisywanie cech cytryny
• „Skojarzenia” – zabawa dydaktyczna, 
kształtująca kompetencje językowe
• „»J« jak jajko” – zabawa dydaktyczna, 
wprowadzenie małej i wielkiej litery „j”
• „Ukryte zdania” – zabawa dydaktyczna 
doskonaląca umiejętność czytania, rozwiązywanie
zadań w „Kartach pracy”
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw L
III.
• „Obserwujemy drzewa” – spacer po najbliższej 
okolicy, obserwowanie drzew, porównywanie ich 
wysokości, grubości pni, kształtu liści, koloru, 
rodzaju kory
• „Mój przyjaciel drzewo” – praca plastyczna w 

– precyzyjnie rzuca kulką zrobioną z gazety I.9

– obserwuje rośliny w kąciku badawczym IV.13
– poszukuje informacji w książkach IV.19

– wykonuje wiszącą ozdobę z papieru i włóczki IV.1

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

– z uwagą słucha wiersza IV.6
– odpowiada na zadane pytania IV.5
– opisuje cechy przedmiotu na podstawie obserwacji 
IV.2
– dobiera wyrazy na zasadzie skojarzeń IV.6

– dokonuje analizy głoskowej słów zawierających 
głoskę „j” IV.2
– czyta proste zdania IV.4
– podejmuje próby pisania liter „J”, „j” po śladzie I.7, 
IV.8
– poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8

– dokonuje obserwacji przyrodniczych podczas spaceru 
II.11

– tworzy pracę plastyczną w zespole III.5, IV.1

KP3 s. 60–61, gazety, albumy i 
encyklopedie o tematyce 
przyrodniczej, papierowy talerz 
z wyciętym środkiem, włóczka, 
niebieski karton, nożyczki, klej, 
10 obręczy lub kół hula-hoop, 
cytryna, kubeczek, łyżeczki, 
zdjęcia z czasopism lub internetu
prezentujące skutki kwaśnych 
deszczy, sznurki, sznurowadła 
lub tasiemki, ołówki, kredki, 
kartki z wyrazami: „Janek”, „je”,
„jajko”, „rysuje”, „gotuje”, 
„myje”, „pływa”, „zrywa”, 
„obiera”, „kroi”, „koloruje”, 
arkusz szarego papieru rozcięty 
na cztery jednakowe części, 
farby, pędzle, kolorowe 
czasopisma
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zespołach. Przedstawienie drzewa jako przyjaciela
ludzi i zwierząt

W ogrodzie: „Zaufaj mi” – zabawa ruchowa w 
ogrodzie kształtująca pozytywne, opiekuńcze 
relacje w grupie

Temat 133.: Po co nam tyle koszy na śmieci?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Ciuciubabka” – tradycyjna zabawa towarzyska

• „Rzut do kosza” – zabawa ruchowa, wdrażanie 
do segregowania odpadów
• Indywidualna praca z książeczką do nauki 
czytania, utrwalanie litery „j”
• „Leśna wycieczka” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Jak to można wykorzystać” – zabawa 
rozwijająca kreatywne myślenie
• „Rozmowa Julki” – ćwiczenia w zakresie 
czytania, wykonanie zadań w „Kartach pracy”

• „Segregujemy odpady” – zabawa dydaktyczna, 
wykonanie zadania w „Kartach pracy”

• „Wazon ze słoika” – zabawa plastyczna
• „Niechaj zniknie każdy śmieć” – zajęcia 
muzyczne, nauka piosenki „Czysty świat”

– rozpoznaje kolegę/koleżankę na podstawie dotyku 
III.8
– rozumie zasady segregowania odpadów IV.12

– próbuje czytać proste wyrazy IV.4

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

– wie, jak można przerobić przedmioty, aby nadawały 
się do powtórnego użytku IV.13
– czyta proste wyrazy i zdania IV.4
– opowiada własnymi słowami o przeczytanym tekście 
IV.2, IV.6
– segreguje odpady ze względu na to, z czego są 
zrobione IV.12
– rozumie potrzebę dbania o środowisko i segregowania
odpadów IV.18
– kreatywnie przekształca słoik w wazon IV.1
– rozwija poczucie rytmu i utrzymuje stały puls IV.7
– pobudza i rozwija twórczą aktywność IV.7

KP3 s. 62–63, W. „Litery”, CD 
Piosenki nr 19 „Czysty świat”, 
CD Utwory nr 13 „Łabędź”, nr 
16 „Uwertura do opery 
Carmen”, nr 29 „Chatka na 
kurzej stopce”, chustka do 
zawiązywania oczu, trzy 
pojemniki, kartki z napisami: 
„Papier”, „Plastik i metal”, 
„Szkło”, kartki z ilustracjami i 
nazwami różnych przedmiotów, 
10 obręczy lub kół hula-hoop, 
słoik, rolka po ręczniku 
papierowym, pudełko po butach,
kubek po jogurcie, kilka 
plastikowych nakrętek od 
butelek, ołówki, kredki, 
ilustracje lub zdjęcia w 
internecie przedstawiające 
pojemniki do segregowania 
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III.
• „Czysty świat” – utrwalenie piosenki
• „Pada deszcz, płynie woda” – zabawa ruchowa, 
orientacyjno-porządkowa z wykorzystaniem 
krążków
• „Bukiet do wazonu” – wykonanie kwiatów z 
plastikowej rurki do napojów i papieru
• „Czarna plama” – zabawa plastyczna, 
rozwijająca wyobraźnię

W ogrodzie: „Spacer badacza” – prowadzenie
i dokumentowanie obserwacji podczas spaceru

– śpiewa piosenkę IV.7
– reaguje na sygnał dźwiękowy I.5, IV.7

– wykonuje prace przestrzenne, używając materiałów 
odpadowych IV.1
– przekształca rysunek, nadając mu sens IV.1, IV.8

odpadów, słoik dla każdego 
dziecka, plastelina, kolorowe 
koraliki, piórka, tasiemki, 
wstążki, włóczka, gazety, 
plastikowe butelki i pudełka, 
torebki foliowe, blaszane 
pudełka, rolki po ręcznikach       
i papierze toaletowym, drobne 
przedmioty („śmieci”), szarfy     
w 4 kolorach, worki w kolorach 
szarf, kartki, taśma klejąca, 
nożyczki, rurki do napojów, 
kartki z czarnym kleksem

Temat 134.: Kto odpowiada za czystość na naszej planecie?

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Czysty świat” – słuchanie i śpiewanie piosenki. 
Opowiadanie własnymi słowami, o czym jest 
piosenka
• „Sprawna buzia” – zabawa zręcznościowa z 
elementem ćwiczeń artykulacyjnych
• „Leśna wycieczka” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „Czysta Ziemia” – pogadanka na temat roli 
człowieka w utrzymywaniu czystości na Ziemi
• „Posłuchaj, policz i ułóż” – zabawa 
dydaktyczna, liczenie usłyszanych dźwięków 
wykonanych na samodzielnie zrobionych 
instrumentach

– zapamiętuje słowa i śpiewa piosenkę IV.7

– prawidłowo wymawia głoski szumiące IV.2

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

– rozumie swoją rolę w utrzymywaniu czystości na 
Ziemi IV.2, IV.18
– wykonuje instrument muzyczny z materiałów 
odpadowych IV.11
– doskonali percepcję słuchową, licząc dźwięki IV.7

KP3 s. 64–65, CD Piosenki nr 
19 „Czysty świat”, piłka, 10 
obręczy lub kół hula-hoop, 
ilustracje lub zdjęcia z internetu 
pokazujące zachowania 
proekologiczne, kubeczek po 
jogurcie dla każdego dziecka, 
patyk do szaszłyków, paski 
falistej tektury, klej, liczmany, 
arkusz szarego papieru z 
narysowaną kratką, woreczki 
gimnastyczne, kartoniki z 
cyframi i strzałkami, kredki, 
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• „Pod dyktando” – zabawa ruchowa utrwalająca 
kierunki
• „Zaznacz drogę” – zabawa kształtująca 
umiejętność kodowania, wykonanie zadań             
w „Kartach pracy”
• „Wymyśl zadanie dla kolegi” – zabawa 
matematyczna
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXIX
III.
• „Krokodyl” – zabawa ruchowa z elementem 
bieżnym
• „Kapsle” – tradycyjna gra w kapsle, 
usprawniająca motorykę małą

W ogrodzie: „Odwrócone wiaderko” – zabawa 
rytmiczna

– obiera kierunek poruszania się zgodnie z poleceniem 
I.5, IV.14
– odczytuje zakodowane informacje IV.9, IV.14
– odejmuje w zakresie 10 IV.15

– samodzielnie układa zadania matematyczne IV.15

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8

– czerpie radość ze wspólnej zabawy I.5, III.5

– wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie dłoni I.7

ołówki, lina, sznurek, nakrętki 
do butelek, plastelina, kreda lub 
flamastry i duże arkusze papieru 
lub szeroka taśma pakowa

Temat 135.: Wielki turniej odkrywców przyrody

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

I.
• „Gazetowa tarcza” – zabawa ruchowa                  
z elementem rzutu
• „Czysty świat” – utrwalanie piosenki, śpiewanie 
i obrazowanie gestem, rysowanie ilustracji do jej 
treści
• „Leśna wycieczka” – zestaw ćwiczeń porannych
II.
• „W moim czystym świecie” – rozmowa z 
dziećmi podsumowująca wiadomości z całego 
tygodnia. Doskonalenie umiejętności 

– ćwiczy celność rzutu I.9

– śpiewa piosenkę z akompaniamentem IV.7
– rysuje ilustrację do piosenki IV.1, IV.7

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5

– swobodnie wypowiada swoją opinię IV.2, IV.6

CD Piosenki nr 19 „Czysty 
świat”, gazety, kartki, kredki, 
flamastry, 10 obręczy lub kół 
hula-hoop, duży karton, kartka z 
pytaniami i poleceniami do 
turnieju, kartki z wzorami 
medali, nożyczki,  tasiemki, 
białe kartki A4, ołówki, 
zszywacz
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wypowiadania własnych sądów. Dopowiadanie 
zdania
• „Szczęśliwa Ziemia” – wykonanie grupowego 
plakatu ilustrującego zdobytą ekologiczną wiedzę
• „Wielki turniej odkrywców przyrody” – turniej 
wiedzy z ekologii, kolorowanie medali
III.
• „Pada deszcz, płynie woda” – zabawa ruchowa, 
orientacyjno-porządkowa z wykorzystaniem 
krążków
• „Moja EKO-książka” – wykonanie własnych 
książeczek o treści ekologicznej. Prezentowanie 
swoich prac kolegom

W ogrodzie: „Nasz ogródek” – wysiewanie 
nasion kwiatów

– współpracuje z dziećmi w czasie tworzenia plakatu 
IV.1, III.5
– odpowiada na pytania dotyczące ekologii IV.5, IV.18
– wie, jak należy dbać o Ziemię II.11

– reaguje ruchem na sygnał dźwiękowy I.5

– samodzielnie tworzy książeczkę o ekologii IV.1, IV.8,
IV.18
– opowiada o wytworach własnej pracy IV.2, IV.6
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