
GRUPA II    STYCZEŃ 2020r.  
Tematy kompleksowe: 
- JUŻ ZIMA 

- ZWIERZĘTA ZIMĄ 

- ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

- BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU 
 

DZIECKO: 
 

- doskonali sprawność motoryki dużej, 
- próbuję samodzielnie eksperymentować, 
- dzieli nazwy na sylaby, 
- samodzielnie konstruuje wiatrak, 
- mówi wiersz z pamięci, 
- wie jak należy ubierać się w czasie zimy, 
- stara się precyzyjnie rysować po śladzie, 
- poznaje nazwy i  wygląd wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę, 
- zna miejsca bezpiecznych zabaw na śniegu, 
- szanuję i dba o swoich dziadków, 
- wypowiada się poprawnie i słuchania innych, 
- bawi się w wybranym przez siebie kąciku zabaw, 
- słucha uważnie czytanej bajki, 
- kształtuje umiejętności klasyfikowania według wielkości, koloru; utrwala pojęcie „para”. 
 
 
 
 



PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ 
 

 

Temat tygodnia: „JUŻ ZIMA”  

Realizowa

ne obszary 

podstawy 

progra- 

mowej 

 

TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane  

osiągnięcia dzieci 

I.6 
I.7 
IV.19 
IV.2 
IV.8 
 
I.5 
 
IV.2 
IV.6 
 
III.5 
IV.9 
 
I.4 
I.2 
I.5 
IV.13 
I.6 

 

Gwiazdki 

śniegowe. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Co widzimy?” – obserwacja i  swobodne wypowiedzi podczas 
oglądania płatka śniegu przez lupę.  
„Śniegowa gwiazdka” – ćwiczenie grafomotoryczne: rysowanie 
pod dyktando . 
„Wirujące płatki” – ilustrowanie wiersza ruchem. 
„Zimą jest wesoło” – swobodne wypowiedzi nt. treści 
ilustracji.  
„Toczymy śnieżną kulę” – gimnastyka buzi i  języka 
- usprawnianie aparatu mowy. 
„Biała zima”- nauka wiersza metodą ze słuchu - zapoznanie 
z wierszem do nauki na pamięć; „Gwiazdki śniegowe” – 
ćwiczenie spostrzegawczości i  kolorowanie.  
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją cech zimy 
w przyrodzie. 
„Pada śnieg, wieje wiatr” -  zabawa z chustą animacyjną. 
„Czy śnieg jest czysty?” – zabawa badawcza. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

-wdrażanie do zgodnej zabawy i 
sprzątania po skończonej 
zabawie 
-rozwijanie wypowiedzi dzieci 
wynikające z obserwacji  
-doskonalenie orientacji na 
kartce  
-bierze udział w zabawie 
-zachęcanie do budowania 
dłuższych wypowiedzi  
-rozwijanie pamięci 
mechanicznej i  zachęcanie 
do odtwarzania wiersza 
z pamięci z odpowiednia 
intonacją, gestem 
-doskonalenie motoryki dużej  
-zachęcenie do 
eksperymentowania  
 

-wdrażanie do zgodnej zabawy 
i sprzątania po skończonej 
zabawie 
-rozwijanie wypowiedzi dzieci 
wynikające z obserwacji  
-doskonalenie orientacji na 
kartce  
-bierze udział w zabawie 
-zachęcanie do budowania 
dłuższych wypowiedzi  
-rozwijanie pamięci 
mechanicznej i  zachęcanie 
do odtwarzania wiersza 
z pamięci z odpowiednia 
intonacją, gestem 
-doskonalenie motoryki dużej  
-zachęcenie do 
eksperymentowania  
 



III.4 
I.6 
IV.2 
IV.1 
I.5 
 
IV.2 
 
I.8 
I.5 
I.9 
I.4 
I.2 
 
 
I.5 
IV.5 
III.5 
III.9 
I.6 
 

 

 

Zimowa pogoda. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym . 
„Płatek” -  ćwiczenia oddechowe. 
„Wiatrodmuchy” – konstruowanie prostego miernika wiatru. 
„Wirujące płatki” – ilustrowanie wiersza ruchem. 
 
„Wiaterek, wiatr, wietrzysko” – ćwiczenia słownikowe 
i  wyróżnianie sylab.  
Zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne- zestaw nr XV – nauka 
ćwiczeń z użyciem dwóch przyborów naraz (dwa woreczki 
gimnastyczne. 
Zabawy na placu przedszkolnym. 
 
 
„Pada śnieg, wieje wiatr” -  zabawa z chustą animacyjną. 
„Biała zima” – utrwalanie wiersza. 
„Umiem grać, układać” – zabawy przy stolikach wdrażające 
do poznawania i  przestrzegania reguł oraz kształtujące 
odporność emocjonalną.  
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 
 

-zachęcenie do zgodnych zabaw 
zespołowych oraz kulturalnego 
odnoszenia się do siebie  
-wdrażanie do szanowania się 
nawzajem  
 
-doskonalenie analizy i syntezy 
sylabowej  
-rozwijanie sprawności ruchowej 
i doskonalenie prawidłowej 
postawy   oraz ćwiczeń z dwoma 
woreczkami  
 
-zachęcenie do higieny osobistej  
 
 
-wdrażane do słuchania poleceń 
-ćwiczenie pamięci odtwórczej   
-wdrażanie do zgodnej zabawy i 
kształtowanie odporności 
emocjonalnej  

-używa zwrotów 
grzecznościowych  
-sprząta po skończonej 
zabawie 
-samodzielnie konstruuje 
wiatrak  
 
-dzieli nazwy na sylaby 
 
-jest sprawny ruchowo 
-prawidłowo wykonuje 
ćwiczenia ruchowe  
-samodzielnie przebiera się w 
szatni w strój wyjściowy 
 
 
-słucha poleceń w czasie 
zabawy 
- mówi wiersz z pamięci  
-przestrzega reguł gier  
 
-bawi się zgodnie z 
zainteresowaniami  
 

III.5 
I.6 
IV.2 
IV.13 
IV.5 
I.5 

 

Jak się ubieramy 

zimą. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym  
„Lód i  woda” – rozmowa kierowana.  
„Lód i  woda” – zabawy badawcze. 
„Biała zima” – utrwalanie wiersza. 
„Wirujące płatki” – ilustrowanie wiersza ruchem. 

-wdrażanie do zgodnej zabawy i 
sprzątania po skończonej 
zabawie 
-zachęcenie do wyciągania 
wniosków  
-kształcenie pamięci odtwórczej  

-sprząta po skończonej 
zabawie 
-bawi się zgodnie z 
zainteresowaniami  
-odpowiada na pytania 
-zadaje pytania 



IV.9 
IV.2 
IV.7 
I.5 
I.9 
 
IV.14 
 
I.7 
I.4 
 
I.2 
 
 
I.5 
I.9 
 
IV.5 
IV.3 
I.6 

„Co pasuje do zimy”; – dobieranie obrazków do na napisu 
„ZIMA”. „Zima” – zabawa kształcąca słuch i  wymowę. 
„Zima” – słuchanie „Cztery pory roku” A. Vivaldi 
i  improwizowanie muzyki ruchem - rozwijanie umiejętności 
słuchania i  rozumienia muzyki; rozwijanie wyobraźni 
i  zachęcanie do przedstawiania muzyki ruchem. 
„Z wiatrem do przodu i  do tyłu” -  zabawa pobudzająco – 
hamująca. 
„Jak się ubieramy zimą” – ćwiczenia grafomotoryczne.  
Zabawy na placu przedszkolnym: Śnieżne babki – lepienie 
kulek ze śniegu . 
 
 
„Pada śnieg, wieje wiatr” -  zabawa z chustą animacyjną. 
„Zimowe obuwie” – rozwijanie spostrzegawczości 
i  koordynacji wzrokowo – ruchowej. 
„Biała zima” – utrwalanie wiersza. 
„Posłuchamy bajeczki”– słuchanie wybranej przez dzieci bajki. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

-rozwijanie myślenia 
pojęciowego  
-zachęcenie do mówienia 
umiarkowanym głosem  
-zapoznanie z utworem muzyki 
poważnej 
-wdrażanie do uważnego 
słuchania muzyki  
-zapoznanie z odpowiednim 
ubiorem w czasie zimy  
- wdrażanie do samodzielnego 
przebierania się w szatni   
 
 
-doskonalenie 
spostrzegawczości i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej  
-zapoznanie z utworem 
literatury dziecięcej  
 

-ilustruje wiersz ruchem  
 
-wymienia atrybuty zimy 
(obrazki) 
-słucha z uwagą utworu 
muzyki poważnej  
-improwizuje ruchem muzykę 
 
-wykonuje polecenia do 
przodu, do tyłu  
-wie jak należy ubierać się w 
czasie zimy 
-lepi kulki ze śniegu  
 
 
 
-słucha poleceń w czasie 
zabawy 
-mówi wiersz z pamięci  
-odróżnia prawdę od fikcji  
 

I.6 
III.1 
IV.1 
IV.5 
I.5 
 
I.9 
IV.15 
IV.12 

 

 

Oznaki zimy.  

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym.  
„Zima wkoło” – tworzenie ruchomego obrazu.  
„Biała zima” – utrwalanie wiersza. 
„Wirujące płatki” – ilustrowanie wiersza ruchem. 
 
„Zimy kwiatki, to z koła kwiatki” – wycinanie z białego papieru. 
„Ile płatków dzieci mają?” – zabawa dydaktyczna; rozumienie 
pojęć  - zbiory równoliczne i nierównoliczne;  zachęcanie 

-zachęcenie do zgodnych zabaw 
zespołowych oraz kulturalnego 
odnoszenia się do siebie 
-kształcenie pamięci odtwórczej  
 
 
-doskonalenie umiejętności 
wycinania  

-bawi się zgodnie z innymi 
 
-bierze aktywny udział w 
zabawie 
 
 
-wycina formy koliste 
-tworzy zbiory równoliczne i 
nierównoliczne 



I.9 
 
IV.8 
I.7 
I.4 
 
I.2 
 
 
I.5 
IV.13 
IV.5 
III.8 
IV.8 
I.6 

do porównywania liczebności zbiorów poprzez szacowanie „na 
oko” i  przeliczanie. 
„Prezenty od zimy” – ćwiczenia grafomotoryczne 
z przeliczaniem elementów zbiorów. 
Zabawy na placu przedszkolnym: Zima goni – zabawa bieżna 
oraz zabawy swobodne. 
 
„Pada śnieg, wieje wiatr” -  zabawa z chustą animacyjną. 
„Kolorowy lód” – zamrożenie, zabarwionej farbą wody. 
„Zdania prawdziwe, zdania fałszywe” -  zabawa kształcąca 
myślenie i  uwagę.  
„Chcę porysować” – swobodna ekspresja plastyczna. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

- kształcenie umiejętności 
tworzenia zbiorów 
równolicznych i  różnolicznych 
-doskonalenie umiejętności 
przeliczania  
-zachęcenie do częstego 
przebywania na dworze  
-kształcenie nawyków 
higienicznych  
 
-zachęcenie do 
eksperymentowania  
 
-rozwijanie myślenia i 
koncentracji uwagi  
-rozwijanie zainteresowań 
plastycznych  
 

-rozumie te pojęcia 
-przelicza liczebnikami 
porządkowymi 
 
-lubi przebywać na dworze 
 
 
 
-lubi eksperymentować 
-wyciąga wnioski 
-poprawnie odpowiada na 
pytania 

I.6 
I.7 
IV.2 
IV.9 
IV.8 
I.5 
 
IV.2 
I.5 
IV.8 
I.9 
I.4 

 

 

Bałwan.  

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Bałwan jest…” - zabawa słowna wzbogacająca słownictwo 
i  rozwijająca spostrzegawczość. 
„Bałwan” – rysowanie po śladzie. 
„Wirujące płatki” – ilustrowanie wiersza ruchem. 
 
„Zimowy krajobraz” – oglądanie obrazków i  swobodne 
wypowiedzi.  „Co maluje zima” – zabawa ruchowa. 
„Czego nie pokrył śnieg?” – rysowanie patykiem - wzbogacanie 
plastycznych doświadczeń poprzez poznanie i  stosowanie 

-zachęcenie do zgodnych zabaw 
zespołowych oraz kulturalnego 
odnoszenia się do siebie 
-poszerzanie słownictwa dzieci  
-doskonalenie precyzyjności 
wykonania ćwiczeń 
grafomotorycznych  
-zachęcenie do aktywności 
wypowiadania się  
- rozwijanie sprawności 
manualnych i  wyobraźni 

-bawi się zgodnie z innymi 
-używa zwrotów 
grzecznościowych  
-odpowiada na pytania  
 
-precyzyjnie rysuje po śladzie 
 
-wypowiada się na temat 
obrazka 
-rysuje patykiem po śniegu  
-nie przeszkadza innym w 
tworzeniu pracy  



 
I.2 
 
 
I.5 
I.9 
III.6 
III.9 
IV.5 
I.6 

nowej techniki plastycznej. Zabawy na placu przedszkolnym: 
Śnieżne babki – lepienie babek ze śniegu . 
 
„Pada śnieg, wieje wiatr” -  zabawa z chustą animacyjną. 
„Rysujemy bałwanka” – rysowanie pod dyktando . 
„Kiedy jest mi smutno, a   kiedy wesoło” – swobodne 
wypowiedzi o emocjach, w oparciu o własne doświadczenia 
dzieci. 
„Biała zima” – utrwalanie wiersza. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 

 

-wdrażanie do dbałości o 
odpowiedni ubiór w czasie 
zabawy  
 
-zwracanie uwagi na dokładne 
wykonywanie poleceń  
-rozwijanie umiejętności 
logicznego wypowiadania się  
-kształcenie pamięci odtwórczej  

-dba o swoje zęby 
 
 
 
-bawi się razem z innymi 
-rysuje zgodnie  z poleceniem 
-chętnie udziela wypowiedzi 
związanych z nastrojem  
-mówi co czuje   
 
 

 
Uwagi: 

 

 

 

 

Temat tygodnia: „ZWIERZĘTA ZIMĄ” 

Realizowan
e obszary 
podstawy 
progra- 
mowej 

 
TEMAT DNIA 

 
DZIAŁANIA DZIECI 

 

 
Cele ogólne 

Przewidywane 
osiągnięcia dzieci 

I.6 
I.7 
IV.2 
I.5 
 
IV.5 
IV.2 
IV.18 

 

Pomagamy 

ptakom. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Kot i  ptaki” – zabawa integracyjna kształcąca uwagę i  słuch. 
„Do karmnika” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
 
„Ptaki w karmniku” – słuchanie wiersza.  
„Jak dokarmiamy ptaki?” – rozmowa kierowana w oparciu 
o wiersz, ilustrację i  ekspozycję karmy; uwrażliwienie 

-wdrażanie do zgodnej zabawy i 
sprzątania po skończonej 
zabawie 
-kształcenie koncentracji uwagi 
 
 

-bawi się zgodnie z innymi 
-sprząta po skończonej 
zabawie 
-wskazuje kierunek zbliżania 
się kolegi  
 
-słucha wiersza z uwagą 



 
 
I.7 
I.5 
IV.8 
I.7 
II.10 
 
 
I.5 
IV.1 
I.6 
III.5 

na trudne warunki ptaków zimą i  rozumienie konieczności 
systematycznego ich dokarmiania. 
„Pokarm dla ptaków” – przygotowanie pokarmu dla ptaków. 
„Zmarznięte wróble” – zabawa ruchowa z elementem 
podskoku. 
„O czym rozmawiają wróble?” – ćwiczenia grafomotoryczne. 
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją cech zimy 
w przyrodzie. „Dokarmiamy ptaki” – uzupełnianie pokarmu 
w karmniku i  obserwacja ptasich gości.  
 
„Ptasi bal” – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce. 
„Dokończ zdanie” - zabawa dydaktyczna kształcąca 
umiejętność poprawnego budowania zdań. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 

 
 

- poznanie nazw i  wyglądu 
wybranych ptaków, które 
nie odlatują na zimę 
-zachęcenia do niesienia ptakom 
pomocy w czasie zimy  
-przygotowywanie pokarmu dla 
ptaków 
-doskonalenie motoryki małej  
-rozumie potrzebę dokarmiania 
ptaków w czasie zimy  
 
 
 
 
-kształcenie umiejętności 
poprawnego budowania zdań  

-zna i wymieni nazwy ptaków 
zimujących u nas 
-wie jak należy im pomaga 
 
-przygotowuje pokarm dla 
ptaków 
-precyzyjne wykonuje 
ćwiczenia  
-rozpoznaje ptaki w ogrodzie 
 
 
 
 
-aktywnie uczestniczy w 
zabawie 
-kończy wypowiedź  
 

III.4 
I.6 
IV.2 
I.5 
 
III.8 
IV.2 
I.8 
I.5 
I.8 
I.4 
I.2 
IV.18 

 

Zwierzęta leśne.  

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Zwierzęta przy paśnik” – kolorowanie i  dzielenie wyrazów 
na sylaby . „Do karmnika” – zabawa orientacyjno 
- porządkowa . 
 
„Małgosia chce pomagać” – słuchanie opowiadania. 
„Karmnik i  paśnik” – dokończenie opowiadania nauczyciela 
w oparciu o obrazek . 
Zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne –zestaw XVI - kształtowanie 
szybkości i  zwinności. 
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem 
sprzętu ogrodowego. 

-zachęcenie do zgodnych zabaw 
zespołowych oraz kulturalnego 
odnoszenia się do siebie 
- kształcenie słuchu 
fonematycznego 
-doskonalenie koncentracji 
uwagi  
-rozwijanie logicznego myślenia 
podczas tworzenia opowiadania 
-kształtowanie prawidłowej 
postawy w czasie ćwiczeń  
-rozwijanie motoryki dużej 

-bawi się razem z innymi 
dziećmi 
-jest twórcze w zabawie 
-dzieli wyrazy na sylaby 
 
-słucha z uwaga opowiadania 
-próbuje dokończyć 
opowiadanie  
-jest sprawne ruchowo 
 
-bezpiecznie bawi się w 
ogrodzie 
 



I.2 
 
 
I.5 
III.5 
II.8 
III.2 
I.6 
 

„Dokarmiamy ptaki” – uzupełnianie pokarmu w karmniku 
i  obserwacja ptaków . 
 
„Ptasi bal” – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce. 
„Umiem grać, układać” – zabawy przy stolikach wdrażające 
do poznawania i  przestrzegania reguł oraz kształtujące 
odporność emocjonalną. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

-zachęcanie do niesienia 
pomocy ptakom w czasie zimy  
 
-rozwijanie zainteresowań 
grami, układankami, 
konstruowaniem i malowaniem  
 
 
 
 

-przestrzega reguł i zasad gier i 
zabaw 
- szanuje wytwory prac innych  

III.5 
I.6 
IV.11 
I.7 
I.5 
 
IV.7 
I.9 
 
I.5 
I.4 
 
IV.18 
 
I.2 
I.5 
IV.9 
IV.19 
IV.3 
I.6 

 

 

Karmnik. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Karmnik” – konstruowanie z klocków - rozwijanie 
umiejętności technicznych i  szanowanie prac rówieśników. 
„Do karmnika” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
  
„Pięć dzwoneczków” – instrumentacja piosenki 
z wykorzystaniem dzwonków. Wyrażanie treści piosenki za 
pomocą gry na instrumentów perkusyjnych. Rozwijanie 
poczucia rytmu i dynamiki.  Zabawy na placu przedszkolnym „ 
Przejdź po dróżce”   – zabawa z elementem równowagi oraz 
zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. 
„Dokarmiamy ptaki” – uzupełnianie pokarmu w karmniku 
i  obserwacja ptaków. 
 
„Ptasi bal” – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce.  
„Jaki ptak leci do karmnika?” – układanie obrazka z części. 
„Posłuchamy bajeczki” – słuchanie (oglądanie) wybranej przez 
dzieci bajki. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 

-wdrażanie do zgodnej zabawy i 
sprzątania po skończonej 
zabawie 
-rozwijanie wyobraźni 
konstrukcyjnej  
 
-utrwalanie sposobu gry 
na instrumentach perkusyjnych; 
-wyrabianie umiejętności 
ruchowego reagowania 
na dźwięki muzyczne 
 
-wdrażanie do niesienia pomocy 
ptakom  
 
-rozwijanie analizy i syntezy 
wzrokowej 
-poszerzanie zainteresowań 
literatura dziecięcą  

--bawi się zgodnie w zespołach 
-kulturalnie odnosi się do 
siebie 
-konstruuje  z klocków na 
określony temat  
 
 
-ma poczucie rytmu 
-tworzy melodię do treści 
piosenki 
-bawi się bezpiecznie na placu 
 
-dokarmia ptaki  
 
-improwizuje ruchem do 
melodii 
-układa obrazek z części  
-bawi się zgodnie z 
zainteresowaniami  



I.6 
III.1 
IV.1 
I.5 
 
IV.2 
IV.14 
IV.9 
I.5 
II.11 
IV.18 
II.11 
 
I.2 
 
 
I.5 
III.8 
IV.8 
I.7 
I.6 

 

 

Ptaki. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Gdzie ptaszki biegały?” – ścieżka sensoryczna 
„Do karmnika” – zabawa orientacyjno – porządkowa 
 
„Ala i  ptaki” – słuchanie wiersza. 
„Głodne ptaki” – określanie stosunków przestrzennych 
i  prawidłowe stosowanie pojęć: w, na, obok. 
„Zmarznięte wróble” – zabawa ruchowa z elementem 
podskoku 
Spacer w pobliżu przedszkola i  obserwacja drzew, nazywanie 
drzew liściastych i  iglastych. 
„Dokarmiamy ptaki” – uzupełnianie pokarmu w karmniku 
i  obserwacja ptasich gości. 
 
„Ptasi bal” – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce.                
„ Który ptak odleciał?” – zabawa ćwicząca uwagę 
i  spostrzegawczość. 
„Chcę porysować” – swobodna ekspresja plastyczna. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

-zachęcenie do zgodnych zabaw 
zespołowych oraz kulturalnego 
odnoszenia się do siebie 
 
 
-wdrażanie do prawidłowego 
posługiwania się określeniami 
stosunków przestrzennych 
-utrwalanie znajomości nazw 
ptaków zimujących w Polsce 
-zachęcanie do niesienia ptakom 
pomocy w czasie zimy 
 
 
 
-rozwijanie wyobraźni ruchowej   
-kształcenie spostrzegawczości i 
skupienia uwagi  
-rozwijanie ekspresji plastycznej  
 
 

-bawi się razem z innymi 
-przydziela sobie role w 
zabawie 
 
 
-słucha wiersza z uwagą 
--poprawnie posługuje się 
pojęciami: w, na , obok   
-podskakuje obunóż 
-rozróżnia  i nazywa drzewa 
 
-dokarmia ptaki 
 
 
 
- tańczy razem z innymi 
- rozpoznaje ptaki i je nazywa   
 
-chetnie rysuje 

I.6 
I.7 
I.9 
I.5 
 
 
IV.18 
IV.5 
I.5 

 

 

Sikorka.  

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Ślady ptaków” – zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo – 
ruchową i  sprawność manualną. 
„Do karmnika” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
 
„Jaki to ptak?” – odgadywanie zagadek słownych 
i  obrazkowych - utrwalanie znajomości nazw ptaków 
zimujących w Polsce. 

-wdrażanie do zgodnej zabawy i 
sprzątania po skończonej 
zabawie 
-doskonalenie sprawności 
manualnych 
-rozwijanie logicznego myślenia  
-zapoznanie z nazwami 
zimujących u nas ptaków: gila, 
sikorki i wróbla 

-bawi się zgodnie z 
zainteresowaniami 
-rysuje pędzlem ślady ptaków 
 
-zna wygląd i nazwy ptaków 
- odgaduje zagadki 
-podskakuje obunóż 
-starannie wykonuje pracę wg 
wzoru 



IV.8 
 
I.5 
II.10 
 
I.2 
 
 
I.5 
II.4 
I.6 

„Zmarznięte wróble” – zabawa ruchowa z elementem 
podskoku  
„Sikorka” – wykonanie pracy plastycznej według wzoru 
- wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy 
Zabawy tropiące na placu przedszkolnym. 
Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku 
i  obserwacja ptasich gości. 
 
„Ptasi bal” – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce. 
„Lubię - nie lubię” – rozmowa o odczuciach dzieci. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

-poszerzanie doświadczeń 
plastycznych 
-uważne słuchanie i 
wykonywanie poleceń 
 
-rozwijanie improwizacji 
tanecznej  
-zachęcenie do mówienia o 
swoich odczuciach     

-realizuje polecenia 
nauczyciela 
-pamięta o dokarmianiu 
ptaków 
-pamięta o wymianie 
szczoteczki do zębów  
 
-chętnie uczestniczy w zabawie 
-opowiada o sobie  
 
 

 
Uwagi: 
 

 

 

Temat tygodnia: „ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA”  

Realizowan
e obszary 
podstawy 

progra- 
mowej 

 
TEMAT DNIA 

 
DZIAŁANIA DZIECI  

 

 
Cele ogólne 

Przewidywane  
osiągnięcia dzieci 

I.6 
I.7 
IV.2 
IV.1 
I.5 
 
IV.6 
IV.2 

 

Rodzina. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Portret rodziny” – praca z obrazkiem. „Daję ci…”- zabawa 
integracyjna z elementem dramy. „Podaj prawą rękę” – zabawa 
ruchowa orientacyjno – porządkowa. 
 
„Co to jest rodzina?” – burza mózgów. „Co robi rodzina?” – 
opowiadanie obrazka; nabywanie umiejętności prawidłowego 

-wdrażanie do zgodnej zabawy 
- kształtowanie pojęć: rodzina, 
portret 
 
 
 
-nabywanie poczucia 
przynależności do rodziny 

-bawi się zgodnie z innymi 
-sprząta po skończonej 
zabawie 
-wypowiada się nt. obrazka 
-chętnie uczestniczy w zabawie 
 
 
-nazywa członków rodziny 



IV.5 
 
I.4 
I.2 
 
 
I.5 
IV.2 
IV.1 
I.6 

nazywania członków rodziny; wdrażanie do wypowiedzi 
poprawnej pod względem gramatycznym i  fleksyjnym. 
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją cech zimy 
w przyrodzie.  
 
„Ojciec Wirgiliusz” - zabawa tradycyjna przy piosence. „Dla 
babci i  dziadka”– rozmowa w inspiracji wierszem. „Kubek 
dla babci/dziadka” – ozdabianie kubka elementami wyciętymi 
z makulatury. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

- kształcenie cierpliwości 
podczas oczekiwania na swoją 
kolej wypowiedzi 
 
 
-zachęcenie do wypowiadania 
się nt swoich dziadków 
-rozwijanie sprawności 
manualnych  

-poprawne i logicznie się 
wypowiada 
-cierpliwie czeka na kolej 
wypowiedzi 
 
 
-rozumie i wypowiada się nt 
wiersza 
-przykleja ozdoby na kubek 

III.4 
I.6 
IV.2 
III.8 
I.7 
I.5 
 
IV.20 
III.6 
IV.7 
III.8 
I.8 
I.5 
I.4 
I.2 
 
 
 
I.5 
IV.8 

 

 

Portret babci.  

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Moja babcia”– swobodne wypowiedzi - nabywanie swobody 
wypowiedzi na forum grupy. 
„Moja super babcia” – rysowanie portretu babci -  „Podaj 
prawą rękę „– zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa. 
 
„Kiedy babcia była dzieckiem…”- opowiadanie nauczycielki 
o dawnych zabawkach i  zabawach z okresu dzieciństwa babci 
i  dziadka. „ Mam chusteczkę haftowaną” – zabawa tradycyjna 
przy piosence. 
Zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne –zestaw 
XVIII;  kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie różnych 
czynności.  Zabawy swobodne na placu przedszkolnym 
z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. 
 
„Ojciec Wirgiliusz” -zabawa tradycyjna przy piosence.                           
„ Zaproszenie” – przygotowanie zaproszeń na uroczystość 
z okazji Dnia Babci i  Dziadka.  

 
-kształcenie cierpliwości podczas 
oczekiwania na swoją kolej 
wypowiadania się                        - 
rozwijanie spostrzegawczości 
i  koordynacji wzrokowo – 
ruchowej 
 
-zapoznanie z zabawkami z 
dzieciństwa naszych dziadków  
-poznanianie tradycyjnych  
zabaw  
 
- wyrabianie sprawnej reakcji 
na polecenia nauczyciela 
 
-zachęcanie do zabaw przy 
znanych dzieciom piosenkach  
-zwracanie uwagi na estetykę 
wykonania pracy  

-posługuje się umiarkowanym 
głosem w zabawie 
-- wypowiada się w czasie 
rozmowy na określny temat 
-rysuje portret  
 
 
-jest skoncentrowane i 
-nazywa zabawki z dzieciństwa 
dziadków 
 
-słucha i wykonuje określone 
zadania ruchowe 
-zna ustawienia i je stosuje   
 
-jest samodzielne 
 
 
-  bawi się przy piosence 



I.9 
III.5 
III.7 
I.6 
 

„Umiem grać, układać” – zabawy przy stolikach wdrażające 
do poznawania i  przestrzegania reguł oraz kształtujące 
odporność emocjonalną. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

 -samodzielnie przygotowuje 
zaproszenie  
-zna i stosuje zasady gier, nie 
przeszkadza innym w zabawie  
 

III.5 
I.6 
IV.8 
I.7 
I.5 
 
 
IV.2 
IV.7 
IV.7 
I.5 
I.4 
I.4 
 
I.2 
 
 
I.5 
IV.1 
IV.7 
IV.19 
I.7 
I.9 
I.6 

 

 

Portret dziadka. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Mój dziadek” – swobodne wypowiedzi. „Mój super dziadek” 
– rysowanie portretu dziadka - rozwijanie spostrzegawczości 
i  koordynacji wzrokowo – ruchowej. 
„Podaj prawą rękę” – zabawa ruchowa orientacyjno – 
porządkowa. 
 
„Co robi babcia, co robi dziadek?” – swobodne wypowiedzi 
w oparciu o własne doświadczenia dziecka. 
„Babcia kucharka” –zapoznanie z piosenką do nauki; 
kształcenie predyspozycji muzycznych; kształtowanie szacunku 
dla babci i  dziadka. 
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem 
sprzętu ogrodowego. 
 
„Ojciec Wirgiliusz” -zabawa tradycyjna przy piosence.                                   
„ Zaśpiewamy, zatańczymy” – utrwalanie wierszy, tańców, 
piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i  Dziadka. 
„Posłuchamy bajeczki” – słuchanie wybranej przez dzieci bajki 
„Ulubiona potrawa babci/dziadka”– komponowanie 
z plasteliny na papierowym talerzyku. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 

-wdrażanie do kulturalnego 
zachowywania się w grupie  
- nabywanie swobody 
wypowiedzi na forum grupy oraz 
rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej  
 
 
-zachęcanie do swobodnego 
wypowiadania się na temat 
zawodów babci i dziadka  
-zapoznanie z nową piosenką 
-rozwijanie zainteresowań 
muzycznych  
 
 
 
-nabieranie odwagi prze 
wystąpieniami publicznymi  
-rozwijanie zainteresowań 
literaturą dziecięcą i 
tworzeniem prac plastycznych  
  

- żywa zwrotów 
grzecznościowych  
-buduje dłuższe wypowiedzi 
-rysuje portret 
 
 
 
-czeka na swoja kolej 
wypowiadania się  
-śpiewa piosenkę ‘Babcia 
kucharka” 
-samodzielnie przebiera się w 
szatni  
 
 
 
- zna zabawę „Ojciec 
Wirgiliusz” 
-recytuje wiersze i śpiewa 
piosenki    
-ugniata plastelinę, formułuje 
odpowiednie kształty  



I.6 
III.1 
IV.11 
II.8 
I.5 
 
 
III.8 
IV.2 
IV.11 
I.9 
IV.7 
I.7 
I.4 
I.2 
 
 
I.5 
IV.8 
IV.7 
IV.1 
I.7 
I.6 

 

 

Prezenty dla 

babci.  

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Odcisk dłoni” – wykonanie odcisku dłoni dziecka w gipsie jako 
prezentu dla babci. „Daję ci… „- zabawa z wizualizacją 
- wzbudzanie i  rozwijanie empatii. „Podaj prawą rękę” – 
zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa. 
 
„Co babcia kiedyś szyła?” – opowiadanie nauczycielki 
i  demonstracja przyszycia guzika, haftowania, zdobienia 
chusteczki. 
Guzikolandia – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie wg 
dwóch cech; sprawne ustawianie się w kole wiązanym 
i  niewiązanym. 
„Mam chusteczkę haftowaną” – zabawa tradycyjna przy 
piosence. „Babeczka dla babci” – kolorowanie i  utrwalanie 
pojęcia” para”. 
Zabawy na placu przedszkolnym. 
 
„Ojciec Wirgiliusz” - zabawa tradycyjna przy piosence. 
„Dokończ kwiatek” – ćwiczenia grafomotoryczne. 
„Zaśpiewamy, zatańczymy” – utrwalanie wierszy, tańców, 
piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i  Dziadka. 
„Chcę porysować” – swobodna ekspresja plastyczna. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 
 

 
 
-kształtowanie pojęcia „prezent” 
i  wzmacnianie odporności 
emocjonalnej poprzez 
pokonywanie trudności 
 
-zapoznanie ze sposobem 
przyszycia guzika  
- kształcenie umiejętności 
klasyfikowania według wielkości, 
koloru; utrwalanie pojęcia „para 
 
 
  
 
 
 
-zaprezentowanie programu 
przegotowywanego na 
uroczystość 
-kształcenie pamięci odtwórczej  
-rozwijanie ekspresji plastycznej 
-zawracanie uwagi na sposób 
trzymania kredki  

-bawi się wg własnych 
zanteresowań 
-pokonuje wszelkie trudności 
-radzi sobie w sytuacjach 
nieznanych 
 
 
-wie co jest potrzebne do 
przyszycia guzika 
-klasyfikuje wg koloru i 
wielkości 
-zna zabawę “Mam 
chusteczkę” 
-zna pojęcie pary 
 
 
 
-aktywnie uczestniczy w 
zabawie 
-    prawidłowo posługuje sie 
przyborami do rysowania 
-odgrywa role w 
prezentowanym 
przedstawieniu     

I.6 
I.7 
IV.11 
I.5 

Prezenty dla 

dziadka.  

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 

-zachęcanie do zabaw w 
grupach  
 

-bawi się zgodnie w grupie 
 
-samodzielnie przygotowuje 
prezent  



 
 
IV.1 
I.3 
II.9 
III.6 
 
IV.7 
I.4 
 
I.5 
IV.1 
III.6 
I.6 

„Kwiat z odciśniętej dłoni” – odbicie dłoni pomalowanej farbą– 
prezent dla dziadka. „Podaj prawą rękę” – zabawa ruchowa 
orientacyjno – porządkowa. 
 
„Zapraszamy babcię i  dziadka do kawiarni” – przygotowanie 
na uroczystość z okazji Dnia Babci i  Dnia Dziadka zdrowych 
herbat, ozdobienie ciastek - wzmacnianie poczucia wartości 
i  odporności emocjonalnej poprzez rozwijanie samodzielności 
oraz odczuwanie satysfakcji ze sprawiania radości osobom 
bliskim;  
„Mam chusteczkę haftowaną” – zabawa tradycyjna przy 
piosence. 
Zabawy na placu przedszkolnym. 
 
„Ojciec Wirgiliusz” - zabawa tradycyjna przy piosence. 
„Kochanej babci, kochanemu dziadkowi” – uroczystość z okazji 
„Dnia Babci i  Dziadka” z częścią artystyczną i  przygotowanym 
menu kawiarnianym. 
Zabawy dowolne wg inicjatywy dzieci.  

 

-kształtowanie pojęcia „prezent” 
i  wzmacnianie odporności 
emocjonalnej poprzez 
pokonywanie trudności 
- wzmacnianie więzi 
emocjonalnej z babcią 
i  dziadkiem 
- kształtowanie szacunku 
dla babci i  dziadka 
 
-rozwijanie zainteresowań 
muzyką i tańcem  
 
 
-prezentowanie przed gośćmi 
wyuczonych wierszy, piosenek, 
tańców  

-aktywnie bierze udział w 
zabawie 
-chętnie bierze udział w 
przygotowaniach do  
uroczystości  
-właściwie zachowuje się 
wobec gości 
-zna zabawę „Mam chusteczkę 
 
 
 
-potrafi przyjmować gości w 
przedszkolu  
 
 
  

 
Uwagi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat tygodnia: „BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU”  

Realizowan
e obszary 
podstawy 

progra- 
mowej 

 
TEMAT DNIA 

 
DZIAŁANIA DZIECI  

 

 
Cele ogólne 

Przewidywane  
osiągnięcia dzieci 

I.6 
I.7 
IV.5 
IV.2 
I.5 
 
IV.2 
IV.5 
III.8 
III.5 
I.4 
I.2 
 
I.2 
 
I.5 
IV.1 
I.6 

 

Zabawy na 

śniegu.  

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„My się zimy nie boimy” – słuchanie wiersza, wypowiedzi, 
ilustrowanie wiersza ruchem . 
„Mam parę” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
 
„Zabawy na śniegu” – układanie opowiadania w oparciu 
o obrazki.  „Bezpiecznie czy niebezpiecznie” - żywa gra, 
rozwijanie mowy wiązanej; zapoznanie z miejscami 
bezpiecznymi do zabaw; wdrażanie do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. 
Spacer w pobliżu przedszkola i  obserwacja zmian zachodzących 
w przyrodzie zimą. 
 
 
„Skacze kostka, skaczę ja” -  zabawa ruchowa z kostką. 
„Zimowe zabawy” – kolorowanie obrazka – rozwijanie 
sprawności manualnych. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dziecka 
 

 
-zachęcanie do aktywności oraz 
kształtowanie wyczucia 
własnego ciała i  przestrzeni 
 
 
-rozwijanie logicznego myślenia 
podczas układania opowiadania 
-poznanie miejsc i zasad  
bezpiecznej zabawy zimowej 
 
-zachęcenie do przebywania na 
świeżym powietrzu 
 
 
 
-doskonalenie sprawności 
manualnych   

-bawi się zgodnie z innymi 
-słucha uważnie wiersza 
-wypowiada się na temat treści  
wiersza 
 
 
-układa opowiadania do 
obrazków  
-zna miejsca bezpiecznych 
zabaw na śniegu  
 
-lubi przebywać na świeżym 
powietrzu  
 
 
-precyzyjnie koloruje obrazek  
 
-bawi się wg zainteresowań  

I.6 
I.7 
IV.9 
I.7 
I.5 

 

Co nam daje 

zima. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Ułóż obrazek” – układanie obrazka z kilku części. „Narysuj po 
śladzie” – rysowanie flamastrem po śladzie . „Mam parę” – 
zabawa orientacyjno – porządkowa. 

 
-ćwiczenie uwagi, 
spostrzegawczości i  cierpliwości 

-sprząta po skończonej 
zabawie 
 
-układa obrazek z kilku części  
-precyzyjnie rysuje po śladzie  



 
IV.18 
IV.2 
IV.6 
I.8 
I.5 
II.11 
I.4 
I.2 
 
 
I.5 
IV.9 
IV.2 
I.5 
III.5 
I.6 
 

„Co nam daje zima?” – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie 
w oparciu o obserwacje i  własne doświadczenia dzieci. 
„Zimowe odgłosy” -  zabawa logorytmiczna. 
Zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne –zestaw XIX;  kształtowanie 
umiejętności współpracy w parach i  w grupie. 
Zabawy na placu przedszkolnym: Rysowanie patykiem 
na śniegu oraz zabawy swobodne. 
 
„Skacze kostka, skaczę ja”-  zabawa ruchowa z kostką 
„Co się zmieniło?” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość 
i  pamięć 
„Moje zimowe zabawy” – swobodne wypowiedzi dzieci 
w inspiracji wierszem i  własnymi doświadczeniami. 
„Umiem grać, układać” – zabawy przy stolikach (gry, układanki, 
puzzle). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 

-usprawnianie motoryki małej 
i  koordynacji wzrokowo – 
ruchowej 
 
 
-kształtowanie umiejętności 
tworzenia logicznych 
wypowiedzi 
-rozwijanie sprawności 
ruchowych  
-wdrażanie do bezpiecznych 
zabaw na śniegu  
 
-wdrażanie do poznawania 
i  przestrzegania reguł oraz 
kształtowanie odporności 
emocjonalnej 
  
 

-odpowiadana pytania 
-wymieni korzyści zimy 
-odgaduje odgłosy 
- jest sprawne ruchowo 
-prawidłowo wykonuje zadania 
ruchowe  
-rysuje patykiem różne wzory 
na śniegu  
 
 
-zna pozycje ruchowe do 
ćwiczeń i wykonuje ćwiczenia  
-wypowiada się nt wiersza 
-przestrzega zasad podczas 
zabaw grami  
 

I.6 
I.7 
II.4 
IV.2 
I.5 
 
 
IV.2 
IV.7 
I.5 
IV.6 

 

Sprzęt sportowy.  

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Wesołe i  znudzone” – zabawa z elementem śmiechoterapii. 
„Kiedy jestem wesoły, to …”- kończenie zdania - rozwijanie 
myślenia i wyobraźni. „Mam parę” – zabawa orientacyjno – 
porządkowa. 
 
„Płatek” -  zabawa logorytmiczna. 
„Zima jest super” – zapoznanie z piosenką do nauki -  rozwijanie 
ekspresji ruchowej przy muzyce. 
„Sprzęt sportowy” – ćwiczenia słownikowe i  grafomotoryczne 

 
-wzmacnianie mięśni biorących 
udział w oddychaniu 
-zachęcanie do poprawnego, 
pojedynczego wypowiadania się 
i  słuchania innych 
 
 
- kształcenie pamięci, słuchu, 
poczucia rytmu 

-sprząta po skończonej 
zabawie 
-bierze udział w zabawie  
 
-kończy zdanie mówiąc kiedy 
jest wesoły 
-szybko znajduje parę 
 
-zna treść piosenki i ją śpiewa  
-ma poczucie rytmu 



I.4 
I.3 
I.2 
 
 
I.5 
IV.2 
IV.19 
I.6 

Zabawy na placu przedszkolnym: „Berek kucany” oraz zabawy 
swobodne. 
 
„Skacze kostka, skaczę ja” -  zabawa ruchowa z kostką. 
„My się zimy nie boimy” - zabawa słowna z wierszem. 
„Posłuchamy bajeczki” – słuchanie wybranej przez dzieci bajki. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

-zachęcanie do prawidłowego 
układania zdań 
-zachęcanie do stosowania się 
do reguł i zasad zabawy w 
„Berka” 
 
-zachęcanie do mówienia cicho i 
głośno  
-rozwijanie zainteresowań 
literatura dziecięcą  

-wymienia nazwy i rodzaj 
sprzętu sportowego  
-potrafi bawić się w Berka 
 
-aktywnie uczestniczy w 
zabawie 
-mówi cicho i głośno 
-słucha uważnie czytanej bajki  

I.6 
I.7 
IV.1 
IV.2 
IV.7 
I.5 
 
I.5 
IV.2 
I.6 
IV.12 
IV.5 
I.4 
I.5 
I.2 
 
 
I.5 
IV.5 
IV.15 

 

Lepimy bałwana. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. 
„Śnieżne kule” – zabawa z elementem dramy kształcąca 
wyobraźnię. „Toczymy śnieżną kulę” – gimnastyka buzi 
i  języka. 
„Zima jest super” – utrwalanie piosenki. „Mam parę” – zabawa 
orientacyjno – porządkowa. 
 
„Gdzie jest piłka?” – zabawa z elementem rywalizacji 
- zapoznanie z pojęciem „kula”. „Jaki kształt ma piłka?” – 
rozmowa ze wskazywaniem innych przedmiotów o takim 
samym kształcie – kuli. „Jak powstał bałwanek?”  – 
opowiadanie historyjki obrazkowej - rozwijanie 
spostrzegawczości i  myślenia przyczynowo – skutkowego. 
Zabawy na placu przedszkolnym: Lepienie bałwana oraz zabawy 
swobodne. 
 
„Skacze kostka, skaczę ja” -  zabawa ruchowa z kostką. „My się 
zimy nie boimy” - utrwalanie wiersza. „Na stoku” –zabawa 

-wdrażane do zgodnej zabawy  
 
-rozwijanie wyobraźni twórczej  
-śpiewa piosenkę 
-wolne i  szybkie obracanie 
językiem przy zamkniętych 
ustach 
 
-poznanie figury geometrycznej 
“kuli” 
-zachecanie do poszukiwania tej 
figury w sali  
-rozwijanie logicznego myślenia 
i wyciagania wniosków 
 
 
-doskonalenie umiejętności 
liczenia i  porównywania ilości 
elementów 
 

-bawi się w wybranym przez 
siebie kąciku zabaw 
-bierze udział w zabawie  
-śpiewa piosenkę  
-szybko znajduje swoja parę 
 
 
-wie jak wygląda kula 
-odnajduje kule w otoczeniu 
 
-opowiada treść historyjki 
obrazkowej 
-wyciaga wnioski 
-lepi bałwana ze śniegu   
 
 
-mówi wiersz z pamięci 
-przelicza liczebnikami 
głównymi  



I.7 
I.6 

matematyczna . „Chcę porysować” – swobodna ekspresja 
plastyczna. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
 

 
  

I.6 
I.7 
IV.2 
I.5 
 
 
IV.5 
I.9 
IV.1 
IV.8 
I.9 
IV.7 
I.4 
I.3 
I.2 
 
 
I.5 
IV.9 
IV.5 
II.4 
I.6 

 

Lubimy sanki, 

łyżwy i bałwanki. 

„Lubię się bawić” – zabawa wybranymi przez dziecko 
zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym. „Języczek 
i  łyżwy” – gimnastyka buzi i  języka - usprawnianie narządów 
mowy. 
„My się zimy nie boimy”- zabawy z wierszem - rozwijanie 
słuchu fonematycznego. „Mam parę” – zabawa orientacyjno – 
porządkowa 
 
„Lubimy sanki, łyżwy i  bałwanki” – odgadywanie zagadek 
słownych, obrazkowych i  ruchowych – rozwijanie myślenia. 
„Tańczący śnieg”– swobodna ekspresja ruchowa. 
„Kiedy pada śnieg, sanki niosą mnie” – wykonanie pracy 
plastycznej - kształcenie umiejętności starannego wykonania 
pracy według wzoru; „Zima jest super” – utrwalanie piosenki . 
Zabawy na placu przedszkolnym: Berek kucany oraz zabawy 
swobodne. 
 
„Skacze kostka, skaczę ja”-  zabawa ruchowa z kostką . 
„Do pary” – dobieranie obrazków do pary. 
„My się zimy nie boimy”- utrwalanie wiersza. 
„Lubię - nie lubię” – rozmowa o odczuciach dzieci. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
      

 

-usprawnianie narządy mowy  

-przygotowywanie do czytania 

i  pisania poprzez rozwijanie 

słuchu fonematycznego 

-rozwijanie myślenia podczas 
odgadywania zagadek  
-rozwijanie sprawności 
manualnych i  koordynacji 
wzrokowo – ruchowej 
-doskonalenie pamięci 
odtwórczej  
 
 
 
 
-ćwiczenie pamięci i 
spostrzegawczości podczas gry 
Memory  
 

 

-bawi się zgodnie  innymi w 
wybranym przez siebie kąciku 
-wykonuje ćwiczenia 
artykulacyjne  
-dzieli wyrazy na sylaby 
 
-odgaduje zagadki słowne, 
ruchowe, obrazkowe 
-tańczy przy muzyce 
-samodzielnie wykonuje pracę 
plastyczną  
-śpiewa pisoenkę 
 
 
 
 
 
-układa obrazki do pary 
-jest spostrzegawcze  
  
 

 
Uwagi: 
 

 

 


