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DZIECIAKI W AKCJI, 6-latki 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, styczeń  
 

GRUPA XI 

 

Styczeń •Krąg tematyczny: Nowy Rok – mija czas 

 
Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

 rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych 

 kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności 

 wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela 

Obszar emocjonalny 

 wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom i czynnościom do wykonania 

 kształtowanie postawy poszanowania opinii i poglądów innych osób, niezależnie od sądów i przekonań własnych 

Obszar społeczny 

 ćwiczenie umiejętności właściwego planowania czasu 

 kształtowanie postawy uważnego słuchania innych, unikanie ich oceniania 

Obszar poznawczy 

 wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w 

tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy) 

 wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter 

 wdrażanie do czytania globalnego (nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy) 

 poznanie drukowanej i pisanej litery „B”, „b” 

 kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter 

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

 poznanie zapisu cyfrowego liczby 9 

 wdrażanie do zdobywania wiadomości o otaczającej rzeczywistości przyrodniczej (obserwacja pogody) 

 usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych (elementy pogody, zjawiska charakterystyczne dla pór roku) 
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Ćwiczenia poranne – zestaw „Noworoczne zabawy z balonami” 

 

Zabawy ruchowe 

 „Pory roku” – zabawa orientacyjno-porządkowa z czterema krążkami 

 „Tajemnicze obrazy” – gra dramowa 

 „Cicho, sza” – zabawa ruchowa 

 „Ludzie do ludzi” – zabawa integracyjna 

 „Aniołek” – zabawa orientacyjno-porządkowa 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

 Zestaw XXX 

 Zestaw XXXI 

 

 

Temat 76.: W nowym roku nowe plany 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

 „Gdy Nowy Rok w progi, to stary w nogi” – 

zapoznanie z noworocznymi przysłowiami, swobodne 

rozmowy z dziećmi 

 

 

 

 „Telefaks od Nowego Roku” – zabawa integracyjna 

 

• „Noworoczne zabawy z balonami” ‒ zestaw ćwiczeń 

porannych 

II. 

•„Mijający czas” – wysłuchanie wiersza „Cudowna 

podróż” J. Krakowskiego, analiza treści utworu, 

gromadzenie informacji dotyczących pór roku, 

 

‒ swobodnie wypowiada się na temat 

przysłów, rozszyfrowuje ich znaczenie 

IV.6. 

‒ używa pojęć określających pory doby i 

odwołuje się do następstwa dnia i nocy 

IV.16. 

‒ odtwarza z pamięci wcześniej widziane 

znaki graficzne: litery, cyfry IV.8., IV.9. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

‒ wypowiada się na temat wiersza IV.6. 

‒ określa charakterystyczne cechy dla danej 

pory roku oraz zjawiska zachodzące w 

 

KP2 s. 48 i 49, litery lub 

cyfry dla 4 grup, kartki i 4 

flamastry, emblematy: 

śnieżynka, krokus, 

słoneczko, kolorowy liść, 

gazety, kolorowe 

czasopisma, kalendarze, 

kleje, flamastry, 4 kartony 

A2, 4 krążki: czerwony, 

biały, zielony, żółty, 

kalendarz ścienny i 

kieszonkowy 
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wykonanie plakatu 

 

 „Pory roku” – zabawa orientacyjno-porządkowa  

 „12 miesięcy” – rozwiązywanie zagadek słownych o 

miesiącach, odczytywanie globalne nazw w kartach 

pracy 

 „Pierwszy, drugi, trzeci – jak ten czas szybko leci” – 

zabawa dydaktyczna, posługiwanie się nazwami dni 

tygodnia przy planowaniu pracy i odpoczynku, karta 

pracy 

 „Siedem dni tygodnia” – proste wprawki dramowe 

 

 

 

 

III. 

 „Zimowy obraz” – zabawa relaksacyjna 

 

• „Aniołek” – zabawa orientacyjno-porządkowa 

 

W ogrodzie: „Z nowym rokiem nowym krokiem” – 

zabawa ruchowa; „Zima, zima” – obserwacje 

przyrodnicze 

 

przyrodzie wraz z jej zmianą IV.18. 

 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ rozwiązuje zagadki słowne o miesiącach, 

znając ich cechy charakterystyczne IV.5., 

IV.18. 

‒ podejmuje rozmowy na temat planowania 

zabaw, zajęć, pracy, odpoczynku I.4., III.9. 

 

 

‒ odczytuje globalnie pojęcia dotyczące 

następstwa czasu np. nazwy dni tygodnia i 

miesięcy IV.4. 

‒ odczytuje i nazywa czynności pokazywane 

za pomocą ciała i gestów IV.1. 

 

‒ rozwija wrażliwość dotykową w czasie 

grupowej relaksacji z.3. 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 

Temat 77.: Noworoczne zabawy  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Dźwięki otoczenia” – zabawa słuchowa 

 

 „Noworoczne zabawy z balonami” ‒ zestaw ćwiczeń 

 

‒ uważnie słucha, zachowując koncentrację, 

rozpoznaje i nazywa kolejne celowo 

wytworzone odgłosy IV.7. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

KP2 s. 50 i 51, folia, balon, 

pęk kluczy, karton, 

flamaster, balonik dla 

każdego dziecka, muzyka, 
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porannych 

II. 

 „Powitanie Nowego Roku” – rozmowy o sposobach 

świętowania sylwestrowej nocy przy użyciu techniki 

niedokończonych zdań 

 „Tańczące baloniki” – improwizacja taneczna z 

kolorowymi balonami 

 „Zabawy noworoczne z literką »b«” – zabawa 

dydaktyczna, zapoznanie z wielką i małą literą „b” 

 

 

 

 

 

 „Żywy alfabet” – zabawa ruchowa, układanie liter z 

własnych ciał  

 

 „Noworoczne zawijasy” – demonstracja i próby 

pisania małej i wielkiej litery „b”  

 

 

 

 Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXX 

 

III. 

• „Zgadnij o kim mówię” – układanie zagadek słownych 

o zwierzętach 

 

• „Tajemnicze obrazy” – gra dramowa 

 

W ogrodzie: „Esy-floresy” – ćwiczenia rozmachowe; 

„Lodowe kwiaty” – obserwacje przyrodnicze 

 

 

‒ kończy rozpoczęte zdanie, zachowując 

logiczny sens IV.6., IV.2. 

 

‒ swobodnie interpretuje ruchem krótki 

utwór muzyczny oraz doskonali swój 

refleks w czasie naśladowania IV.7. 

‒ dokonuje analizy głoskowej nazw 

obrazków, określa miejsce głoski „b” w 

wyrazie IV.2. 

‒ zna obraz drukowanej litery „B”, „b”, 

identyfikuje ją w tekście, odczytuje proste 

wyrazy z jej udziałem IV.4. 

‒ współpracuje z rówieśnikami przy 

przetwarzaniu obrazu graficznego znanych 

liter na ruchowy III.5., IV.4. 

‒ podnosi sprawność grafomotoryczną w 

czasie pisania bezśladowego, po 

foliogramie, podejmuje próby pisania 

wielkiej i małej litery „b” w liniaturach o 

różnej wielkości IV.8., I.7. 

‒ prawidłowo wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne I.8. 

 

‒ poprawnie układa treść zagadki słownej, 

podając istotne cechy zwierzęcia IV.5., 

IV.18. 

‒ przekazuje informacje za pomocą gestów i 

ruchów IV.1. 

 

 

sylwety baloników z 

obrazkami: balon, burak, 

baran, banan, byk, but, 

alfabet, bałwan, kubek, 

cebula, wróbel, żaba, ryba, 

robot, grzyb oraz imionami 

dzieci na drugiej stronie, 

kartoniki z literami, 

foliogramy, flamastry, 

tacki, sól, kolorowa kreda 
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Temat 78.: Witamy Nowy Rok razem z naszymi pupilami  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Jaka jest pogoda?” – założenie indywidualnego 

kalendarza do obserwacji i rejestrowania zjawisk 

pogodowych 

 

 

 

 „Noworoczne zabawy z balonami” ‒ zestaw ćwiczeń 

porannych 

II. 

 „Razem się bawimy, nikomu nie szkodzimy” – 

pogadanka, giełdy pomysłów, wskazywanie 

czynników mających wpływ na zwierzęta w noc 

sylwestrową oraz sposobów mogących im pomóc 

 

 

 „Pamiętamy o zwierzętach” – tworzenie opowiadania 

za pomocą techniki twórczego myślenia „fabuła z 

kubka” 

 

 „Rymy z pajęczyny” – łączenie par nazw rymujących 

się obrazków 

 „Cicho, sza” – zabawa ruchowa 

 „Jak Bartek i Bukiet spędzili Nowy Rok?” – czytanie 

komiksu z literą „b”, dopasowywanie zdań do 

obrazków w kartach pracy 

 

 

‒ wykonuje obserwacje przyrodnicze i 

pogodowe w trakcie prowadzenia 

kalendarza pogodowego IV.18. 

‒ rozumie znaczenie symboli emocji oraz 

zjawisk pogodowych i wie, jak je stosować 

IV.9. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

‒ wie, jakie konsekwencje niosą wystrzały 

fajerwerków dla zwierząt oraz zna sposoby 

zadbania o ich komfort w sylwestra II.10., 

IV.18. 

‒ rozumie szkodliwość hałasu dla słuchu i 

zdrowia człowieka i zwierzęcia z.7. 

‒ bierze aktywny udział w tworzeniu 

przebiegu wydarzeń opowiadania, 

umiejętnie wiążąc treść kolejnych 

obrazków IV.5., IV.2. 

‒ dobiera do pary wyrazy z taką samą sylabą 

końcową IV.2. 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

‒ wie, że należy dbać o zwierzęta II.10., 

IV.18. 

‒ z pomocą nauczyciela czyta krótkie teksty 

z literą „b” ze zrozumieniem ich treści 

IV.4. 

 

KP2 s. 52 i 53, W. „Jaka 

jest pogoda? – karta 

zimowej obserwacji”, CD 

Piosenki nr 11 

„Noworoczne tańce” i nr 

12 „Boogie woogie”, CD 

Utwory nr 16, kredki, 

ołówki, ilustracje zwierząt, 

np.: psów, kotów, ale też 

dzikich zwierząt (ptaków), 

karton, flamaster, 4 kubki 

lub pojemniki, obrazki: 

bałwanek, balon, Ewa, kot 

Baltazar, dom, sala balowa, 

podwórko, pokój, park, 

napisy: „pójdzie na bal”, 

„przestraszy się huku”, 

„tańczy przy muzyce”, 

„pomoże w potrzebie”, 

ewentualnie dyktafon, 

buzie symbolizujące 

emocje: wesoły, smutny, 

przestraszony, 

zaciekawiony, rozbawiony, 

kłębek wełny, rymujące się 

pary obrazków, 4 czarne 

kartony A3, kolorowe 
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  „Zagubione przedmioty” – poszukiwanie ukrytych 

przedmiotów; doskonalenie posługiwania się pojęciami 

dotyczącymi określania kierunków 

 

 „Miasto nocą” – praca plastyczna; wykonanie prac 

zespołowych z różnych materiałów 

 

• „Już przyszedł Nowy Rok!” – zajęcia muzyczne (nauka 

piosenki, zabawa taneczna) 

 

 

 

 

III. 

• „Echo rytmiczne” – zabawa rytmiczna 

 

• „Kolorowe domy” – odwzorowywanie kodu za pomocą 

plastikowych kubeczków; rozwijanie logicznego 

myślenia 

•„Jesteśmy w dobrym humorze” – ćwiczenie oddechowe 

poprawiające wydolność oddechową 

 

W ogrodzie: „Noworoczna sztafeta” – rozgrywki 

zespołowe; „Z kry na krę” – zabawa z elementem 

przeskoku 

 

‒ wskazuje kierunek poruszania się w 

przestrzeni IV.14. 

‒ dokonuje syntezy sylabowej wyrazu IV.2. 

 

‒ umiejętnie wykorzystuje w sposób 

kreatywny materiały plastyczne IV.1. 

‒ współdziała przy tworzeniu wspólnego 

dzieła, szanuje zdanie innych III.5., III.7. 

‒ doskonali koordynację ruchową, łączy 

znane gesty, ruchy, kroki w proste układy 

taneczne IV.7 

‒ kształci słuch, pamięć i koncentrację IV.7 

‒ doskonali umiejętność liczenia IV.7 

‒ odtwarza podany rytm za pomocą 

gestodźwięków I.9., IV.7. 

‒ odwzorowuje podany układ, transponuje 

go w różnych przestrzeniach IV.9., IV.11. 

 

‒ naśladuje barwę i sposób śmiechu różnych 

osób IV.2. 

 

 

papierki od cukierków, 

farby plakatowe w różnych 

barwach, słomki, kleje, 

folia aluminiowa, brokaty, 

waciki, nożyczki, zestaw 

kubków dla każdego 

dziecka w trzech kolorach: 

4 żółte, 4 zielone i 4 białe, 

jeden zestaw kartoników 

np.: kół w trzech kolorach: 

4 żółte, 4 zielone i 4 białe, 

4 karnawałowe czapeczki 

 

Temat 79.: Dziewięć osób bawi się na balu 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

 „Sylabowe łańcuszki” – zabawa dydaktyczna 

 

‒ odczytuje wylosowane sylaby i łączy je 

tak, by powstał wyraz IV.4. 

‒ nabiera większej swobody poruszania przy 

 

KP2 s. 54 i 55, kartoniki z 

sylabami, żetony, piosenka 
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 „Sylwestrowe zabawy” – pląsy taneczne przy piosence 

 

 „Noworoczne zabawy z balonami” ‒ zestaw ćwiczeń 

porannych 

II. 

 „Bal w przedszkolu” – wysłuchanie wiersza S. 

Bacewicz, gra prawda/fałsz na temat jego treści 

 „Na balu” – zabawa dydaktyczna o charakterze 

matematycznym, zapoznanie z liczbą 9 

 

 „Zróbmy koło, będzie nam wesoło” – zabawa ruchowa 

orientacyjno-porządkowa z odczytywaniem cyfr i 

przeliczaniem (aspekt porządkowy liczby) 

 

 „Tuż przed balem” – określanie miejsca liczby 9 w 

ciągu liczbowym, poznawanie jej związku z liczbami 

sąsiednimi, nauka pisania cyfry 9, karta pracy 

 

 

 

 

 „Goście na balu” – gra matematyczna, rozkład liczby 

na składniki  

 

 

III. 

‒ „Serpentyny” – mierzenie długości serpentyn za 

pomocą wspólnej miary 

‒  „Menuet” – zabawa taneczna przy muzyce 

 

W ogrodzie: „Gra w klasy” – gra z elementem celowania 

i skoku na jednej nodze; „Czyj to głos?” – zabawa 

muzyce, rozładowuje napięcie IV.7. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

‒ bierze aktywny udział w rozmowie na 

temat słuchanego utworu IV.6. 

 

‒ dolicza i odlicza elementy według 

instrukcji IV.15. 

‒ zna zapis graficzny liczby 9 IV.15. 

‒ rozpoznaje cyfry jako znak graficzny liczb 

od 1 do 9, wyodrębnia zbiory o określonej 

liczbie, przelicza ich elementy za pomocą 

liczebników porządkowych IV.15. 

‒ określa miejsce liczby 9 w ciągu 

liczbowym oraz zna jej związek z liczbami 

sąsiednimi IV.15.  

‒ podejmuje próby pisania cyfry 9 na 

płaszczyźnie poziomej i pionowej, pisze 

bezśladowo i po śladzie, jak również w 

kratkach o różnych rozmiarach IV.8. 

‒ przestrzega zasad gry, stara się właściwie 

reagować na wygraną lub przegraną III.5., 

II.7. 

‒ przelicza elementy zbiorów i wykonuje 

dodawanie w sytuacji użytkowej IV.15. 

 

‒ eksperymentuje, dokonuje pomiaru 

długości IV.13. 

‒ odtwarza układ taneczny do utworu 

muzycznego IV.7. 

 

o żywym tempie, koperty z 

9 równobocznymi 

trójkątami – dla każdego 

dziecka, dywaniki 

matematyczne lub kartki z 

bloku, dowolna muzyka do 

zabawy ruchowej, 

flamastry, foliogramy z 

cyfrą 9, ołówki, arkusz 

papieru A2 lub A1, kostki 

domina lub karty z 

kropkami, flamaster, 

ołówki, centymetry 

krawieckie, po dwa paski 

kolorowego papieru o 

długości do 9 cm (w tym 

jeden 9 cm) – po jednym 

dla trzyosobowego zespołu, 

muzyka do tańca 
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słuchowa 

 

 

Temat 80.: Noworoczne zagadki  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

 „Czarodziejski worek” – zagadki dotykowe, określanie 

właściwości przedmiotów oraz materiału, z jakiego 

zostały wykonane 

 „Posągi Nowego Roku” – zabawa integracyjna 

 „Noworoczne zabawy z balonami” ‒ zestaw ćwiczeń 

porannych 

II. 

 „Tajemnicze zadania Nowego Roku” – zabawa 

dydaktyczna przy różnych stanowiskach: „Porządki 

Nowego Roku” – wyszukiwanie par liter; „Nowy Rok i 

jego 7 dni tygodnia” – układanie nazw dni tygodnia w 

odpowiedniej kolejności; „Raz, dwa, trzy, Nowy Rok 

patrzy” – ćwiczenie matematyczne; „Zaszyfrowany 

wyraz” – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej 

wyrazów, „Zapamiętaj” – odtwarzanie układu klocków; 

„W karnawale same bale” – karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ rozpoznaje dotykiem różne przedmioty, 

określa ich właściwości np.: faktury, 

materiały z.3. 
‒ współpracuje w grupie III.5. 

‒ aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 
 

 

‒ dobiera pary liter o tym samym kształcie i 

wielkości, ale o różnym sposobie zapisu 

IV.4. 

‒ porządkuje nazwy dni tygodnia zgodnie ze 

wzorem IV.9. 

‒ wyodrębnia grupy o określonej liczbie 

elementów, odpowiadające liczbom w 

zapisie graficznym IV.15. 
‒ dzieli się z innymi własnymi pomysłami, na 

dostrzeganie różnych aspektów jednego tematu 

III.8., IV.6. 

‒ dokonuje analizy głoskowej wyrazu, a 

wyodrębnione słuchowo głoski 

przyporządkowuje literom IV.2., IV.4. 

‒ stara się zaobserwować charakterystyczne 

cechy przedmiotu i odtworzyć je z pamięci 

IV.9., IV.11. 

‒ starannie rysuje po śladzie bez częstego 

odrywania ręki, koloruje według własnego 

 
KP2 s. 87, 56 i 57, worek, 

czapka karnawałowa, 

serpentyny, balonik, maska, 
trąbki piszczałki, okulary 

sylwestrowe, litery pisane 

wielkie i małe oraz drukowane 

wielkie i małe: „b”, „a”, „d”, 

„y”, 16 pinezek z główkami, 

tablica korkowa, gumki 

recepturki (przynajmniej 16 szt.), 

karteczki z nazwami dni 

tygodnia x 2, kartoniki z 

cyframi: 1, 3, 6, 9 oraz cztery 

pojemniki lub tacki, dwa 
identyczne zestawy klocków (po 

8 szt.), małe obrazki: żaba, bal, 

balon, bałwan, kłódki i kluczyki 

do nich z etykietkami, chusta, 

kredki, ołówek, pieczątka i 4 

karty, złoty medal z papieru 

samoprzylepnego dla każdego 

dziecka, elementy zimowej 

garderoby, np. czapka, szalik 
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 Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXI 

 

III. 

‒ „Zimowe zagadki dzieci” – zabawa dydaktyczna, 

rozwiązywanie zagadek słownych, karta pracy  

 

 

• „Cicho, sza” – zabawa ruchowa 

 

W ogrodzie: „Trenujemy rzuty” – zabawa z elementem 

celowania; „Bałwanki” – zabawa sprawnościowa 

 

pomysłu IV.1., I.7. 

‒ prawidłowo wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne I.8. 

 

‒ układa własne zagadki słowne o znanych 

przedmiotach IV.5. 

‒ rozwiązuje zagadki słowne, rysuje ich 

odpowiedzi IV.5., I.7. 

‒ uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 

 

 

Styczeń • Krąg tematyczny: Zimowa olimpiada przedszkolaków 

 
Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

 uświadamianie dzieciom wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i 

samopoczucie 

 rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe 

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

Obszar emocjonalny 

 kształtowanie umiejętności cieszenia się z wygranej 

 kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych 

 kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej 

Obszar społeczny 

 rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy 

 kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie 

Obszar poznawczy 
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 poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c” 

 rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter 

 wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter 

 rozwijanie umiejętności czytania globalnego 

 budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej) 

 poznanie zapisu cyfrowego liczby 0 

 doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9 (w przód i wspak) 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9 

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

 dodawanie i odejmowanie na konkretach 

 doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy 

 utrwalenie znajomości piramidy zdrowego żywienia 

 rozróżnianie zdrowej i niezdrowej żywności 

 wyrabianie nawyków prozdrowotnych 

 

Ćwiczenia poranne – zestaw „Z górki na pazurki” 

 

Zabawy ruchowe 

 „Figurka”– zabawa orientacyjno-porządkowa 

 „Łyżwiarze” – zabawa ruchowa, ćwiczenie tułowia, skręty 

 „Tunel bobslejowy” – zabawa ruchowa z czworakowaniem 

 „Tajemnicze obrazy” – gra dramowa 

 „Cicho, sza” – zabawa ruchowa 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

 Zestaw XXXII 

 Zestaw XXXIII 

 

 

Temat 81.: Uwielbiamy zimowe sporty 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 
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I. 

• „Głuchy telefon” – zabawa integracyjna, utrzymanie 

koncentracji 

 

• „Mistrzowie sportów zimowych” – układanka 

obrazkowa, składanie zdjęć z polskimi olimpijczykami 

• „Z górki na pazurki” – zestaw ćwiczeń porannych 

 

II. 

• „Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej” – 

zabawa dydaktyczna, przybliżenie zasad zdrowego 

żywienia, przyporządkowywanie produktów 

 

 

 

• „Łyżwiarze” – zabawa ruchowa, ćwiczenie tułowia, 

skręty 

• „Katalog ” – ćwiczenie rytmiczne 

 

 

• „Lodowisko” – ćwiczenie grafomotoryczne rozwijające 

percepcję wzrokową, karta pracy 

• „W zdrowym ciele zdrowy duch” – planowanie 

harmonogramu dnia z zachowaniem właściwych 

proporcji między pracą, zabawą a odpoczynkiem, „burza 

mózgów” 

• „Sporty zimowe – wyczynowe” – technika twórczego 

rozwiązywania problemów „promyczkowe 

uszeregowanie” 

• „Jaki sport uprawiam?” – wprawki dramowe, 

rozwijanie słownictwa czynnego 

• „Zimowe zabawy” – zajęcia muzyczne (nauka piosenki, 

 

– panuje nad własnym głosem w czasie cichego i 

wyrazistego porozumiewania się z rówieśnikami 

IV.2. 

– składa zdjęcia pocięte według linii poziomych, 

pionowych i ukośnych IV.9. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.5. 

 

– zna zasady właściwego odżywiania oraz 

znaczenie ruchu dla zdrowia z.7. 

– klasyfikuje produkty według określonego 

kryterium IV.12. 

– komunikuje się z rówieśnikami i organizuje 

pracę w grupie w czasie zbierania informacji 

III.8., III.5. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 

– wskazuje i odtwarza liczbę usłyszanych 

dźwięków i ich rytm w układach przestrzennych 

za pomocą emblematów IV.12. 

– kreśli wzory w sposób płynny, ciągły, bez 

częstego odrywania ręki I.7. 

– umie rozplanować swój dzień, rozumie 

znaczenie właściwego harmonogramu dla zdrowia 

z.7., I.4. 

 

– zna dyscypliny sportów zimowych i wymienia 

swoje skojarzenia na ich temat IV.6., IV.2. 

 

– ilustruje swoim ciałem i odgaduje zagadki 

ruchowe IV.1. 

– rozwija wrażliwość słuchową IV.7. 

 

KP2 s. 58–59, CD Piosenki nr 

10 „Pada śnieżek”, CD 

Utwory nr 17, zdjęcia 

polskich olimpijczyków 

zimowych, takich jak: Adam 

Małysz, Kamil Stoch, 

Zbigniew Bródka, Justyna 

Kowalczyk, Tomasz Sikora, 

drużyna: Katarzyna 

Bachleda-Curuś, Katarzyna 

Woźniak i Luiza 

Złotkowska, Natalia 

Czerwonka, papier kolorowy 

na medale (6 złotych, 5 

srebrnych, 5 brązowych), 

nożyczki, opakowania po 

produktach spożywczych, 

(po kilka na każde piętro 

piramidy), duży arkusz 

papieru, taśma dwustronna, 

wstążka, flamastry, ilustracje 

sportów zimowych, takich 

jak: narciarstwo, hokej, 

łyżwiarstwo figurowe, 

saneczkarstwo, 

snowboarding, narciarstwo 

alpejskie, biatlon, ołówek, 2 

arkusze papieru, kredki, 

emblematy ze śnieżynkami, 

nartami i inne, zimowe 

ilustracje z kalendarzy, 
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zabawy słuchowe i ruchowe przy muzyce) 

 

 

III. 

• „Zimowe puzzle” – cięcie ilustracji i składanie ich w 

jedną całość, organizacja gazetki tematycznej 

• „Jazda figurowa” – ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych 

• „Kącik biblioteczny” – podejmowanie samodzielnej 

aktywności poznawczej 

 

W ogrodzie: „Zaspy” – ćwiczenie mięśni brzucha; 

„Saneczkowe zaprzęgi” – zabawa ruchowa w trójkach 

 

– wyzwala aktywność twórczą IV.7. 

– reaguje na zmianę barwy dźwięku, budowę i 

tempo utworu IV.7. 

 

– wykonuje cięcia po liniach prostych i składa 

obrazek z części I.7., IV.9. 

– ćwiczy narządy mowy IV.2. 

 

– samodzielnie szuka informacji na interesujące je 

tematy IV.19.  

 

 

 

Temat 82.: Ruch to zdrowie 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Poranna gimnastyka” – zabawa ilustracyjna 

 • „Jaka jest pogoda?” – swobodne wypowiedzi 

dzieci na zakończenie obserwacji i rejestrowania 

zjawisk pogodowych w tygodniowym kalendarzu 

pogody 

 „Z górki na pazurki” – zestaw ćwiczeń porannych 

II. 

 „Zimo, baw się z nami!” – praca z tekstem 

literackim H. Bechlerowej, improwizowanie 

wiersza ruchem, sylwetami na patyczkach 

 „Zimowi detektywi – gimnastyka umysłowa” – 

gra dydaktyczna, zapoznanie z drukowaną i 

pisaną literą „C”, „c”, analiza sylabowa i 

głoskowa, odczytywanie sylab i prostych 

 

– ilustruje ruchem treść wiersza IV.1. 

– określa pogodę i charakterystyczne zjawiska dla 

aktualnej pory roku na podstawie obserwacji 

zanotowanych w kalendarzu pogody IV.18. 

 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.5. 

 

– odgrywa role i przedstawia treść poznanego 

utworu własnymi słowami IV.1., IV.6. 

 

– współdziała w zespole w czasie gry 

dydaktycznej III.5. 

– dzieli nazwy przedmiotów na głoski i 

wyodrębnia 

wypełnione kalendarze pogody 

z „Wyprawki”, sylwety na 

patyczkach bohaterów wiersza, 

zaimprowizowana scena do 

teatrzyku, kulki zgniecionego 

papieru, w tym trzy z 

kawałkami mapy, obrazki: 

cena, cytryna, centymetr, 10 

przedmiotów w woreczku: 

cerata, taca, cebula, klocek, 

widelec, lalka, kubek, pasta, 

gumka, jabłko, koperta z 

małymi i wielkimi literami, w 

tym 6 par „C” i „c”, KP2 s. 60, 

61 ołówki, sznurki lub druciki, 
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wyrazów z literą „c”, prezentacja sposobu pisania 

małej i wielkiej litery, karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXII 

 

III. 

• „Literowe sudoku” – układanie liter według 

określonych zasad 

• „Figurka” – zabawa orientacyjno-porządkowa 

• „»C« jak cytryna” – ćwiczenie zmysłu smaku, 

wyciskanie soku z cytryny i przygotowanie lemoniady 

 

W ogrodzie: „Odśnieżanie” – ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych; „Pomagamy ptakom” – obserwacje 

przyrodnicze, dokarmianie ptaków 

 

poszukiwaną głoskę, dokonuje analizy 

sylabowej IV.2. 

– rozpoznaje i nazywa drukowaną literę „C”, „c” 

IV.4. 

– określa miejsca głoski w wyrazie IV.2. 

– odczytuje krótkie wyrazy utworzone z 

poznanych liter IV.4. 

– wymyśla treść historyjki z odczytanymi 

wyrazami 

IV.4., IV.5. 

– doskonali sprawność grafomotoryczną w czasie 

pisania: „bezśladowego”, na foliogramie i na 

papierze 

IV.8., I.7. 

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

I.8. 

 

– rozmieszcza elementy na planszy według zasad 

IV.9. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– zna korzystne właściwości cytryny i umie zrobić 

z niej napój z.7., z.11. 

foliogramy z literą „C” i „c”, 

flamastry, wisiorki z literą „C” 

dla każdego dziecka, 6 

instrukcji do przeczytania 

dzieciom, duży karton, 

flamaster, 4 x litery: C, B, D, O 

dla jednego zespołu, cytryny, 

nóż, deska, dzbanek, woda, 

kubki, cukier trzcinowy, łyżka 

do mieszania, ewentualnie 

wyciskacz 

 

Temat 83.: Czas zacząć zimową olimpiadę – projekt grupowy 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

 „Rozgrzewka” – zabawa ruchowo-matematyczna 

 

– zna cyfry w zakresie od 1 do 9 IV.15. 

KP2 s. 62–63, skakanka, 

woreczek lub „szczur”, 3 
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 „Symbole olimpijskie” – zajęcia wprowadzające, 

swobodna rozmowa przy ilustracjach o zimowej 

olimpiadzie na podstawie ilustracji 

 „Z górki na pazurki” ‒ zestaw ćwiczeń porannych 

II. 

 „Co wiemy o olimpiadach zimowych?” – tworzenie 

obrazkowo-słownej siatki tematycznej dotyczącej 

aktualnego zasobu wiedzy  

 „Tajemnicze obrazy” – gra dramowa 

 

• „Nasza olimpiada zimowa” – twórcza aktywność 

badawcza, inicjowanie, planowanie, wykonanie i 

prezentacja przedsięwzięcia, „kiermasz ofert”, 

wykonanie flagi, ćwiczenie w klasyfikowaniu według 

wybranej cechy jakościowej, przeliczanie elementów, 

sprawne wycinanie po liniach kolistych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 „Walizeczka i kosz” – ocena przebiegu mini projektu 

– doskonali mowę komunikatywną i uczy się 

argumentować IV.2., IV.6. 

 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.5. 

 

– dzieli się z innymi własnymi pomysłami w 

czasie prowadzonych rozmów na temat 

planowania III.8., IV.6. 

– przekazuje informacje za pomocą gestów i 

ruchów IV.1. 

– wypowiada własne myśli w sytuacjach 

problemowych, przedstawia swoje propozycje i 

respektuje pomysły innych III.8., IV.6. 

– klasyfikuje flagi według wybranej cechy 

jakościowej IV.12. 

– poszukuje informacji na temat dyscyplin 

sportowych i poszerza zasób słownika o nowe 

nazwy IV.19., IV.2. 

– układa reguły zabaw ruchowych z elementem 

współzawodnictwa III.5. 

– sprawnie posługuje się nożyczkami, wycinana 

po liniach kolistych I.7. 

– uczy się przyjmować przegraną jako element 

współzawodnictwa II.7., II.8. 

 

– wypowiada własne zdanie, popierając je 

argumentami IV.6. 

– ćwiczy oddech – wydłuża fazę wydechu w 

trakcie dmuchania IV.2. 

komplety kartoników z cyframi 

(od 1 do 9), taśma 

samoprzylepna, obrazki 

przedstawiające symbole 

olimpiad zimowych, 

ewentualnie skróty otwarcia 

lub zamknięcia olimpiady jako 

pokaz multimedialny, duży 

karton, obrazki: flaga, znicz, 

maskotka, medal, podium, trzy 

karteczki dla każdego dziecka, 

kredki, ołówki, prostokątny 

kawałek białego materiału, kij 

od mopa (na drzewce, trzon 

flagi), flamastry i szarfy w 

kolorach kół olimpijskich, 

obrazki z flagami państw (ok. 

25), ilustracje olimpijskich 

dyscyplin sportowych lub 

komputer z dostępem do 

internetu, nożyczki, srebrne lub 

złote kartki, dziurkacz, karton, 

wstążka, świeca lub znicz, 

karteczki samoprzylepne, 

sprzęty sportowe 
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 „Olimpijski znicz” – ćwiczenie logopedyczne, 

dmuchanie na płomień świecy 

 

W ogrodzie: „Olimpiada zimowa” – gry i zabawy 

ruchowe zaproponowane przez dzieci w fazie 

przygotowawczej projektu 

 

 

Temat 84.: Nie ma nic  
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

 „Bałwanek” – ćwiczenie grafomotoryczne, kojarzenie 

słowa z elementem graficzno-ruchowym, rysowanie 

obrazka według wiersza W. Szumanówny 

• „Z górki na pazurki” ‒ zestaw ćwiczeń porannych 

 

II. 

 „Lodowe kry” - zabawa matematyczno-badawcza z 

lodowymi kostkami, dostrzeganie wpływu temperatury 

na szybkość roztapiania się lodu, przeliczanie 

elementów 

 „Cicho sza” – zabawa ruchowa 

 „Jest i nic nie ma” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie 

z liczbą 0, przeliczanie, karta pracy 

 „Slalom” – zabawa matematyczno-ruchowa, 

kształtowanie pojęcia liczby naturalnej, określanie 

miejsca poznanych liczb w ciągu 

 

 

 „Piruety z cyfrą 0” – prezentacja sposobu pisania cyfry 

0 

 

– „kreśli” na plecach koleżanki lub kolegi wzór 

według instrukcji IV.8. 

 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.5. 

 

 

– dostrzega wpływ temperatury na szybkość 

roztapiania się śniegu IV.13. 

– przelicza elementy, posługując się liczebnikami 

od 1 do 9 IV.15. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– wskazuje liczbę słyszanych dźwięków za 

pomocą liczebnika w formie graficznej IV.15. 

 

– określa miejsce liczby w ciągu liczbowym, jej 

związku z liczbami sąsiednimi IV.15. 

– używa liczebników w aspekcie porządkowym 

IV.15. 

 

– zna liczbę 0 i wie, kiedy ją zastosować IV.15. 

– pisze cyfrę 0 jako znak graficzny danej liczby z 

 

KP2 s. 64–65, tacka z 

kolorowa solą dla każdego 

dziecka, 10 kostek lodu z 

koralikami od 0 do 9 sztuk, 10 

szklanek z wodą o różnej 

temperaturze, tacki, 2 zestawy 

kartoników od 0 do 9 dla 

każdego dziecka, bębenek, 

obręcze z cyframi od 0 do 9, 

foliogramy z cyfrą 0, 

flamastry, ołówki, kredki, dwa 

zestawy kartoników od 0 do 9 

dla każdego dziecka, dwa 

kartony tej samej wielkości, 

czarny papier, folia 

aluminiowa, klej 
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• „Zimowa kolekcja” – ćwiczenie matematyczne, 

przeliczanie elementów na obrazku, kontynuowanie 

rytmów, karta pracy 

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXIII 

 

III. 

 „Tunel bobslejowy” – zabawa ruchowa z 

czworakowaniem 

 „Matematyczne zawody” – gra karciana, posługiwanie 

się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo (na kanwie gry 

w wojnę) 

 

W ogrodzie: „Topnienie śniegu” – zabawa badawcza; 

„Bałwanki” – zabawa sprawnościowa 

 

uwzględnieniem miejsca rozpoczęcia i kierunku 

kreślenia IV.8. 

– dostrzega regularności rytmiczne i koloruje, 

odwzorowując kompozycję szeregową IV.12. 

 

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

I.8. 

 

– uczestniczy w zabawie ruchowej 

 

– porównuje liczebność zbiorów podczas gry, 

posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle 

samo IV.15. 
 

 

Temat 85.: Kiedy śniegu nie ma, też można być w ruchu 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

 „Znikające litery” – zabawa dydaktyczna z czytaniem 

 

 „Bitwa na śnieżki” – zabawa ruchowa przy muzyce 

doskonaląca motorykę małą i dużą 

 „Z górki na pazurki” ‒ zestaw ćwiczeń porannych 

II. 

 „Kto wita zimę?” – analiza treści utworu D. 

Gellnerowej podczas rozmowy kierowanej  

 „Zabawy dzieci” – zabawa ruchowa z elementem 

pantomimy  

 

– tworzy i przekształca wyraz poprzez wstawianie 

różnych liter w puste miejsca IV.4. 

– dostosowuje nacisk ręki (reguluje napięcie 

mięśniowe) do wykonywanej czynności I.7. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.5. 

 

– aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat 

wysłuchanego utworu IV.5., IV.6. 

 

– odtwarza ruchem i gestem czynności zabawowe 

IV.1. 

 

W. „Kartoniki z literami”, 

wyrazy z lukami, kartki lub 

gazety, piosenka o wyraźnym 

rytmie, obrazki: budowanie 

lodowych zamków, jazda na 

nartach, jazda na łyżwach, 

lepienie bałwana, rzuty 

śnieżkami, jazda na sankach, 5 

zestawów kartoników od 1 do 

9, plansza i flamaster dla 

każdego dziecka, kostka z 
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 „Trzy w linii” – gra matematyczna, utrwalenie zapisu 

cyfr od 0 do 5 

 „Zawodnicy” – zabawa integracyjna, szybkie 

reagowanie na sygnał, przeliczanie 

 

 

 „Nawet gdy nie ma zimy to my ćwiczymy” – 

ćwiczenia gimnastyczne z elementami ruchu 

rozwijającego W. Sherborne 

 

III. 

• „Zimowe dywaniki” – zabawa matematyczna  

 

• „Sportowe emocje” – zabawa integracyjna 

 

W ogrodzie: „Kulig” – zabawa ruchowa; „Hu, ha, hu, 

ha” – zabawa ruchowa rozwijająca analizator słuchowy 

 

– planuje, przewiduje i buduje strategię w czasie 

gry III.5., III.8. 

– komunikuje się z rówieśnikami, wykorzystując 

komunikaty werbalne i pozawerbalne III.9. 

– porównuje liczebność elementów w zakresie od 

0 do 9 IV.15. 

– nawiązuje kontakt oraz współpracę z 

rówieśnikiem i grupą w czasie zabaw 

ruchowych III.5., I.8. 

 

 

– odtwarza liczebność zbiorów na podstawie 

znaku graficznego liczby IV.15. 

– czuje się członkiem społeczności przedszkolnej 

III.2. 

oczkami od 0 do 5, paski 

kartonu z 10 polami dla 

każdego dziecka, 4 zestawy 

spinaczy z napisanymi 

cyframi od 0 do 9, kredki  
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Styczeń • Krąg tematyczny: Z pamiętnika babci i dziadka 
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Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

 wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami (wycinanie po liniach prostych, łamanych, falistych, kolistych) 

 doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych 

 doskonalenie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych 

Obszar społeczny 

 kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny 

 wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i przydzielenie określonych 

zadań, czynności do wykonania) 

 wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków 

Obszar emocjonalny 

 kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków 

 uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta 

 wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości 

 nabywanie wiary we własne możliwości i siły 

Obszar poznawczy 

 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek 

 poznanie drukowanej i pisanej litery „N”, „n” 

 rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter 

 wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter 

 rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.) 

 kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery, w miarę poznawania kolejnych liter 

 wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9 

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

 rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach 

 rozwijanie umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych 

 

Ćwiczenia poranne – zestaw „Zabawy na śniegu” 

 

 



20 
 

Zabawy ruchowe 

 „Kulig z babcią i dziadkiem” – zabawa z elementami marszu i biegu 

 „Rozmrażanie i zamrażanie” – zabawa ilustracyjna z towarzyszeniem muzyki (wg K.W. Vopel) 

 „Babcine pierogi” – zabawa animacyjna z chustkami 

 „Muzykanci konszabelanci” – tradycyjna zabawa kołowa 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

 Zestaw XXXIV 

 Zestaw XXXV 
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Temat 86.: Kochamy nasze babcie, kochamy naszych dziadków! 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Zagraj ze mną dziadku” – gra planszowa, tworzenie 

skojarzeń 

 „Zabawy na śniegu” – zestaw ćwiczeń porannych 

 

II.  

 „Z babcią nigdy się nie nudzę” – formułowanie 

wypowiedzi na określony temat, słuchanie wiersza 

„Babcia” M. Wojciechowicz, opowiadanie o swoich 

babciach i dziadkach, prezentowanie scenek z 

rekwizytami, układanie życzeń 

 

 

 „Babcine pierogi” – zabawa ruchowa 

 „Spacer z babcią i dziadkiem” – kolorowanie postaci i 

wypowiadanie się na temat treści ich rozmów, 

rozpoznawanie postaci na ilustracji według opisu 

słownego, karta pracy 

 

 „Babciu, dziadku - kocham Was” – zajęcia muzyczne 

(nauka piosenki, zabawa taneczna, akompaniament do 

piosenki na instrumentach perkusyjnych) 

 

III.  

 „Kulig z babcią i dziadkiem” – zabawa ruchowa 

 „Galeria portretów” – malowanie portretów babć i 

dziadków, tworzenie galerii 

 

 

– tworzy logiczne ciągi skojarzeń słownych 

IV.6. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.5. 

 

 

 rozpoznaje i nazywa poznane litery IV.4. 

 konstruuje zdania rozwinięte, stosuje 

kilkuzdaniową wypowiedź IV.5., IV.2. 

 ilustruje ruchem, mimiką lub gestem proste 

czynności IV.1. 

 stara się myśleć i postępować z empatią 

wobec osób starszych II.9., III.6. 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 wyszukuje na ilustracjach postacie na 

podstawie wysłuchanego opisu IV.6., IV.9. 

 odczytuje imiona i dopasowuje je do postaci 

zgodnie wysłuchaną z informacją IV.4. 

 

 reaguje na zmiany metrum, budowę utworu 

IV.7. 

 rozwija umiejętności wokalne i orientację w 

przestrzeni IV.7. 

 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 maluje portret z uwzględnieniem 

charakterystycznych cech wyglądu postaci 

IV.1. 

 

KP2 s. 66–67, CD Piosenki nr 

13 „Babciu, dziadku – 

kocham was!”, CD Utwory nr 

18 „Kulig”, trójkąty, klawesy, 

bębenki, krążki gimnastyczne, 

obrazki, małe zabawki jako 

pionki, arkusz papieru do 

zapisywania punktów, duża 

kostka do gry, rekwizyty: 

okulary, siatka z zakupami, 

koc, laska, kluczyki od 

samochodu naturalne lub na 

ilustracjach, kredki, owale z 

kartek do drukarek w 

pastelowych kolorach, farby, 

owale z kolorowych okładek 

bloków rysunkowych większe 

od owali z kartek o 3 cm 
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W ogrodzie: „Wyczarowane litery” – wydeptywanie liter 

na śniegu 

 

 prawidłowo trzyma pędzel i posługuje się 

farbami I.7. 

 

Temat 87.: Babcia i dziadek zawsze pomogą! 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Śniegowe płateczki, zimowe gwiazdeczki” – 

ćwiczenia sprawności manualnej, wycinanie 

papierowych płatków śniegu  

 „Zabawy na śniegu” – zestaw ćwiczeń porannych 

 

II.  

 „Piosenka dla babci i dziadka”– zapoznanie z literą 

drukowanej „N”, „n”, czytanie prostych zapisów 

rytmicznych przedstawionych nutami, realizacja 

rytmiczna za pomocą klaskania i wymawiania głosek, 

kolorowanie instrumentów, karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 „Muzykanci konszabelanci” – zabawa ruchowa 

  „Śpiewamy dla babci i dziadka” – zapoznanie z literą 

pisaną „n”, „N”, pisanie liter po śladzie i samodzielnie 

 

 

– sprawnie wycina zaplanowane przez siebie 

kształty i wzory I.7 

 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.5. 

 

 

 wnioskuje na podstawie zagadek słownych 

IV.5. 

 określa położenie głoski „n” wyrazach IV.2. 

 rozpoznaje i nazywa mała i wielką literę „n”, 

odczytuje krótkie wyrazy zawierające tę 

literę i inne poznane litery IV.4. 

 doskonali poczucie rytmu dzięki grze na 

instrumentach perkusyjnychIV.7. 

 realizuje zadania rytmiczne w oparciu o 

instrukcję graficzną – umowną partyturę 

IV.7. 

 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 odwzorowuje kształty w liniaturze zgodnie z 

rozpoczętym wzorem IV.8. 

 pisze literę „n”, „N” w izolacji IV.8. 

 

KP2 s. 68–69, koło z białego 

papieru o średnicy około 10–

15 cm dla każdego dziecka, 

większe koło do prezentacji, 

kolorowe kwadraty do 

naklejenia płatków, 

drukowane i pisane litery „n”, 

„N” do prezentacji, kartoniki z 

narysowanymi nutami: cała 

nuta, półnuta, ćwierćnuta, 

plansze z pięciolinią, kartoniki 

z nutami, nagrania wybrane 

przez nauczyciela 
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  Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXIV 

 

III.  

 „Rozmrażanie i zamrażanie” – zabawa ruchowa 

 „W muzycznym koszyku nutek bez liku” – 

rozpoznawanie poznanych utworów muzycznych, 

określanie położenia nuty na pięciolinii 

W ogrodzie: „Zimowe miasto” – tworzenie budowli ze 

śniegu 

 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne I.8. 

 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 rozpoznaje po fragmentach poznane utwory 

muzyczne IV.7. 

 

Temat 88.: Babcia i dziadek zapraszają na wycieczkę 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Zaczarowana skrzyneczka” – ćwiczenia percepcyjne i 

klasyfikacyjne, różnicowanie cech jakościowych figur 

 

 

 „Zabawy na śniegu” – zestaw ćwiczeń porannych 

 

II.  

 „Co niemiara radości, jechać do babci w gości”– 

wytyczanie kierunków i wyznaczanie trasy na 

podstawie słuchanego tekstu, karta pracy  

 

 

 

 

 „Rozmrażanie i zamrażanie” – zabawa ruchowa 

 „Nela i dziadek” – próby czytania prostych zdań, 

interpretacja zdarzeń na podstawie przeczytanego 

 

 klasyfikuje obiekty według różnych cech 

IV.12. 

 samodzielnie określa kryteria 

klasyfikowania IV.12., IV.6. 

 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

 rozumie i stosuje określenia związane z 

umiejscowieniem zdarzeń w czasie typu: 

przedtem, potem, najpierw, następnie IV.16. 

 podejmuje próby określania kierunku z 

różnych punktów odniesienia IV.14. 

 umie poruszać się w przestrzeni i na kartce 

zgodnie z instrukcją IV.14. 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 czyta proste wypowiedzi IV.4. 

KP2 s. 70–71, 90, CD Piosenki 

nr 13, dowolne pudełka lub 

koszyki (ewentualnie mogą 

być krążki lub tacki), klocki 

logiczne Dienesa lub 

„Kolorowe klocki” z 

„Wyprawki”, podpisane 

sylwety zabudowań, drzew, 

ławek, fontanny, szarfy, kartki 

do losowania: puste i z 

napisami: „babcia”, 

„dziadek”, „wnuczek”, 

„wnuczka”, wybrane nagranie 

muzyki fortepianowej, 

ilustracje lub sylwety 

przecięte na pół: serca, 

słoneczka, kubka, płatka 

śniegu, piernika, rękawiczek, 
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dialogu i ilustracji, karta pracy 

 

 

 

 

  „Babciu, dziadku – kocham Was” – utrwalenie 

piosenki, zabawa taneczna 

 

 

III.  

 „Kulig z babcią i dziadkiem” – zabawa ruchowa 

 „Babciu, dziadku, porysuj ze mną” – ćwiczenia 

graficzne, zabawa w skojarzenia, karta pracy 

 

 

W ogrodzie: „Zawody” – zabawy z jabłkami do 

zjeżdżania 

  

 dokonuje prostej interpretacji wypowiedzi w 

odniesieniu do ilustracji IV.6., IV.9. 

 zachowuje w wypowiedziach kolejność 

zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe 

IV.16. 

 reaguje na zmiany metrum, budowę utworu 

IV.7. 

 rozwija umiejętności wokalne i orientację w 

przestrzeni IV.7. 

 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 rysuje wzory graficzne i kontury 

przedmiotów I.7., IV.8. 

 odwzorowuje wzory graficzne, mieszcząc 

się między wyznaczonymi liniami I.7., IV.8. 

fartuszka 

 

Temat 89.: Upominek dla babci i dziadka 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Słodkie buziaki dla babci i dziadka” – ćwiczenia 

motoryczne aparatu mowy 

 „Zabawy na śniegu” – zestaw ćwiczeń porannych 

II.  

 „Łamigłówki babci i dziadka” – kodowanie i 

dekodowanie cech figur geometrycznych, utrwalenie 

liczb i cyfr od 0 do 9, tworzenie zbiorów o wskazanej 

liczebności, określanie liczby figur ułożonych w 

kompozycji płaskiej, karta pracy 

 

 wykonuje ćwiczenia artykulacyjne IV.2. 

 

 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 zna cyfry oznaczające liczby od 0 do 9 

IV.15. 

 umie określić miejsce cyfry w szeregu w 

ustawieniu wzrastającym, a także cyfrę 

poprzednią i następną IV.15. 

 

KP2 s. 72–73, W. „Kolorowe 

klocki”, suche wafelki, 

lusterka, nagranie wybranej 

melodii, klocki logiczne 

Dienesa, szarfy, kartoniki z 

cyframi, kukiełki/pacynki 

babci lub dziadka, kartki 

okolicznościowe, życzenia 

przedszkolaków 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Muzykanci konszabelanci” – zabawa ruchowa 

 „Laurka dla babci i dziadka ” – projekt plastyczny  

 

III.  

 „Kulig z babcią i dziadkiem” – zabawa ruchowa 

 „Podwieczorek z babcią i dziadkiem” – pieczenie 

ciasta, odmierzanie składników umowną miarą, 

wykonywanie kolejnych czynności według 

obrazkowego przepisu, współdziałanie w zespole 

 

 

 

W ogrodzie: „Zabawy na śniegu” – lepienie ze śniegu z 

wykorzystaniem zabawek do piasku 

 

 tworzy zbiory przedmiotów według 

określonych cech jakościowych: koloru, 

wielkości, kształtu i umownego kodu 

graficznego IV.12., IV.9. 

 porównuje liczebność zbiorów, licząc i 

działając na konkretach IV.15. 

 określa liczbę wybranych elementów 

składających się na kompozycję płaską 

IV.15 

 projektuje i tworzy kompozycję z 

elementów mozaiki geometrycznej według 

własnej inwencji IV.11. 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 wykazuje się inwencją podczas 

wykonywania laurki IV.1. 

 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 odmierza ilość płynów i ciał sypkich za 

pomocą wspólnej miary IV.13. 

 wykorzystuje zdobyte umiejętności 

mierzenia wspólną miarą w praktycznym 

działaniu IV.13. 

 – współdziała z innymi, realizując wspólne 

działanie III.5. 

wydrukowane na karteczkach, 

wycięte otwierane serduszka, 

kolorowy blok techniczny, 

cyfry 1, 2, 4, 5, 6, 8, na każdy 

stolik: kartonik z przepisem, 

miska i drewniana łyżka do 

mieszania ciasta, 4 jajka 

rozbite do szklanki, torebka 

lub pojemnik z cukrem i 

mąką, mała torebka proszku 

do pieczenia, ½ litra oleju, 

miseczka z brzoskwiniami z 

puszki, osączonymi i 

pokrojonymi na półksiężyce 

lub inne owoce, foremka do 

ciasta wysmarowana 

tłuszczem 

 

Temat 90.: Dziś wielkie święto mamy, babcię i dziadka zapraszamy! 

Zapisy do dziennika/Sytuacje edukacyjne Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 
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I.  

 „Nakrywamy do stołu” – ozdobne składanie serwetek  

 

 „Zabawy na śniegu” – zestaw ćwiczeń porannych 

II.  

 „»B« jak babcia, »d« jak dziadek” – zabawy w 

rozróżnianiu liter podobnych, układanie wyrazów z 

poznanych liter 

  Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXV 

 

III.  

 „Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka” – 

przygotowanie, część artystyczna, wspólne zabawy, 

poczęstunek 

 

 wykonuje składanki z papieru, naśladując 

gesty nauczyciela IV.1., I.7. 

 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 układa wyrazy z poznanych liter IV.4. 

 

 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

I.8. 

 

 bierze aktywny udział w przygotowaniach i 

przebiegu imprezy organizowanej w 

przedszkolu I.3., I.7. 

 odpowiedzialnie wypełnia powierzone 

zadania związane z goszczeniem swoich 

bliskich w przedszkolu III.7. 

 występuje w przedstawieniach 

przygotowywanych dla zaproszonych gości 

IV.1., IV.7. 

W. „Kartoniki z literami”, 

serwetki bibułkowe białe, 

kolorowe serwetki papierowe 

większego formatu, balon, 

zakrętki od butelek, patyczki 

matematyczne lub długie 

wykałaczki, napisy „babcia”, 

„dziadek”, akcesoria do 

nakrywania stołu, opaski na 

oczy, arkusz z imionami 

dzieci, plastelina, kłębki 

wełny, zabawki z sali 

przedszkolnej, medale z 

brystolu zawieszone na 

wstążce z napisami „Babcia 

na medal”, „Dziadek na 

medal”, dyplomy 

 

Styczeń • Krąg tematyczny: Eksperymenty z wodą i śniegiem 
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Cele ogólne 
Obszar fizyczny 

 wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami 

 rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych 

 doskonalenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności 

 wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały 

Obszar społeczny 

 wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy 

 wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (określone zasady, podział ról i przydzielenie zadań, czynności do wykonania) 

 wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć 

Obszar emocjonalny 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 

 rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem 

 rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie 

Obszar poznawczy 

 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek 

 poznanie drukowanej i pisanej litery „P”, „p” 

 rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych i liter 

 wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter 

 rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania 

 rozwijanie zainteresowań badawczych 

 uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, by eksperyment się udał 

 kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych 

 zapoznanie z pojęciami: pieniądz, moneta, banknot, waluta 

 poznanie polskich monet i banknotów 

 usprawnianie umiejętności liczenia przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w zabawie 

 utrwalenie cyfr 0–9 i znaków matematycznych „<”, „>”, „=” 

 wdrażanie do uczestnictwa w zabawach dydaktycznych z elementami kupowania i sprzedawania 

 rozumienie znaczenia umiejętności posługiwania się pieniędzmi 

 rozwijanie zainteresowań technicznych i fizycznych – poznawanie właściwości niektórych ciał i substancji 

 uwrażliwianie na różne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm 
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 kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów opartych na poznanych literach 

 wnioskowanie na podstawie zagadek słownych 

 usprawnianie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów – odzwierciedlanie ich liczby – znaki graficzne lub układanie 

elementów 

 rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów literowo-obrazkowych i sylabowo-obrazkowych 

 tworzenie sylab, wyrazów z ruchomego alfabetu 

 poznawanie i stosowanie podczas aktywności twórczej nowatorskich technik plastycznych 

 aktywizowanie do podejmowania działalności plastycznej 

 

Ćwiczenia poranne – zestaw „Zimo, zimo, baw się z nami” 

 

Zabawy ruchowe 

 „Zaspy” – zabawa z chustą animacyjną 

 „Pingwin”– tradycyjna zabawa ruchowa 

 „Jeździmy na nartach” – zabawa z elementem marszu i siadu klęcznego 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

 Zestaw XX 

 Zestaw XXI 
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Temat 91.: Gdzie schowała się woda? 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Jaki to wyraz?” – rebusy obrazkowo-literowe  

 

 

 „Zimo, zimo baw się z nami” – zestaw ćwiczeń 

porannych 

 

II.  

 „Zabawa w chowanego z wodą” – doświadczenia z 

wodą, poznawanie różnych stanów skupienia wody, 

badanie jej właściwości, eksperyment z wędrującą 

wodą, karta pracy  

 

 

 

 „Zaspy” – zabawa ruchowa 

 „Wędrująca kropla wody” – malowanie wodą, 

doświadczenia z kolorową kroplą wody na kartce, 

interpretowanie powstałych wzorów, układanie 

historyjek o wędrującej kropli wody 

 

III.  

  „Pada śnieżek” – zajęcia muzyczne (utrwalenie 

piosenki, układ ruchowy)  

 

  „Muzyka na wodzie” – muzykowanie z wodą, 

słuchanie utworów muzyki klasycznej, tworzenie 

dźwięków na tafli wody 

 

– dokonuje słuchowej syntezy wyrazów podczas 

rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych 

IV.2. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

 

– podejmuje próby projektowania doświadczeń 

IV.13. 

– dokonuje ukierunkowanych obserwacji IV.13. 

– formułuje wnioski i określa zmiany, jakie 

nastąpiły w wyniku doświadczeń IV.6. 

– wyjaśnia, na czym polegają różne stany 

skupienia wody IV.18., z.3. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– nadaje znaczenie i treść swoim pracom, 

powstałym w wyniku doświadczeń IV.11., 

IV.5. 

 

 

 

– poznaje formę ronda IV.7. 

– rozwija wyobraźnię dźwiękową i kreatywność 

IV.7. 

– swobodnie interpretuje ruchowo krótkie utwory 

instrumentalne, dba o płynność i estetykę 

ruchów IV.7. 

 

KP2 s. 74–75, CD Piosenki nr 

34–40 (odgłosy) oraz nr 10 

„Pada śnieżek”, CD Utwory 

nr 2 „Polka Italiano”, 

janczary, klawesy, trójkąty, 

torebki foliowe, pokrywki od 

słoików, obrazki, litery, 

wiaderka z wodą, śniegiem, 

lodem, piaskiem i klockami, 

czajnik bezprzewodowy, 

ręcznik papierowy, farby 

płynne lub barwniki 

spożywcze, dzbanek z wodą, 6 

szklanek, koperta z listem, 

miseczki lub kubeczki z wodą 

zabarwioną mocno farbami, 

blok rysunkowy, pipetki, G.F 

Händel „Muzyka na wodzie” 

– suita nr 3, miski z wodą 
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W ogrodzie: „Gdzie ukryła się woda?” – spacer, zabawa 

w poszukiwanie wody w różnych stanach skupienia 

 

 

Temat 92.: Magiczne badanie – codzienne eksperymentowanie 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

 „Bingo” – utrwalenie poznanych liter, przykrywanie 

liter na planszy, odpowiadających pierwszej głosce 

nazwy obrazka 

 „Zimo, zimo baw się z nami” – zestaw ćwiczeń 

porannych 

II. 

 „Pudełko badacza” – zapoznanie z wielką i małą 

drukowaną literą „p”, samodzielne wykonywanie 

doświadczeń, obserwowanie i wnioskowanie na 

podstawie obserwacji, nadawanie tytułów 

doświadczeniom, karta pracy 

 

 „Zaspy” – zabawa ruchowa 

 „Palcem po wodzie pisane” – zapoznanie z wielką i 

małą pisaną literą „p”, samodzielne przygotowywanie 

i barwienie wody do pisania palcami, próby pisania 

liter po śladzie i w liniaturze, karta pracy 

 

 

 Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XX 

 

III. 

  „Jeździmy na nartach” – zabawa ruchowa 

 

– rozpoznaje i nazywa poznane litery IV.4. 

– dokonuje analizy słuchowej wyrazów, 

określa pierwszą głoskę IV.2. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

– umiejętnie planuje swoje działania, tak by 

eksperyment się udał IV.13. 

– stosuje się do instrukcji słownej podczas 

wykonywania eksperymentów II.8., IV.6. 

– rozpoznaje i nazywa poznane dotychczas 

litery IV.4. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– rysuje kompozycje z uwzględnieniem 

różnorodnych figur, kształtów i form IV.8. 

– dokonuje analizy słuchowej wyrazów, 

określa pierwszą głoskę IV.2. 

– podejmuje próby pisania liter w izolacji, w 

szerokiej liniaturze IV.8. 

– poprawnie wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne I.8. 

 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 

 

KP2 s. 76–77, kartki z literami 

do gry w bingo, zakrętki od 

butelek, obrazki do ćwiczenia 

słuchu fonematycznego, 

proszek do pieczenia, kwasek 

cytrynowy, płyn do mycia 

naczyń, barwniki spożywcze 

lub płynne farby, butelki z 

wodą, pipetki, obrusy z ceraty, 

talerzyki, kubki, łyżki, pianka 

do golenia, kartonik mleka, 

barwnik spożywczy lub 

płynne farby, patyczki 

kosmetyczne, głębokie talerze, 

płyn do mycia naczyń – ilość 

składników zależna jest od 

liczby dzieci, drukowana litera 

„P” i „p” do prezentacji, 

sylaby: „pa”, „pe”, „po”, „pu”, 

„pi”, „pian”, „pro”, dowolne 

historyjki 4-obrazkowe oraz 

niepasujące do nich obrazki 
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 „Psotne historyjki” – ćwiczenia w logicznym 

myśleniu, układanie historyjki na podstawie opisu 

obrazków zaprezentowanych w przypadkowej 

kolejności 

 

W ogrodzie: „Zimowo, ale wesoło” – tradycyjne zabawy 

ruchowe: „Pingwin”, „Kółko graniaste” 

 

– opisuje i opowiada, co dzieje się na 

ilustracjach IV.5. 

– dostrzega związki logiczne pomiędzy 

przedstawianymi w wypowiedziach 

sytuacjami IV.16. 

(tej samej wielkości co 

obrazki historyjki) 

 

Temat 93.: Patrzę, dotykam, wącham, smakuję – wszystkim zmysłami eksperymentuję 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

  „Płatki, płateczki z zimowej skrzyneczki” – 

utrwalenie litery „p”, ćwiczenia aparatu mowy 

 

 „Zimo, zimo baw się z nami” – zestaw ćwiczeń 

porannych 

 

II.  

 „Czy to woda, czy nie woda?” – eksperymenty 

smakowe, wzrokowe i węchowe, degustacja wody o 

różnych smakach, określanie właściwości wody, 

szeregowanie produktów według smaku, karta pracy 

 

 

 

 „Jeździmy na nartach” – zabawa ruchowa 

 „Czy to pływa…?” – eksperymenty dotykowe, 

doświadczenia fizyczne, czytanie tekstów, rysowanie 

wzorów w liniaturze, karta pracy 

 

 

 rozpoznaje i nazywa literę „p” IV.4. 

 wyszukuje obrazki, w nazwach których 

głoska „p” jest w nagłosie IV.2., IV.9. 

 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

 

 opisuje fizyczne cechy wody i jej 

właściwości IV.18., IV.2. 

 określa zmiany, jakie wystąpiły w wyniku 

doświadczeń IV.13. 

 wyraża zrozumienie, że odczucia smakowe 

są indywidualną właściwością człowieka, 

nie wygłasza negatywnych opinii III.1. 

 uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

 czyta proste teksty ze zrozumieniem, 

opowiada, o czym jest tekst IV.4., IV.5. 

 prowadzi doświadczenia, obserwuje i 

wnioskuje, które przedmioty łatwo 

 

KP2 s. 78–79, W. „Karta 

badacza – co pływa, a co 

tonie”, płatki kosmetyczne 

(najlepiej owalne), obrazki 

najlepiej takiej wielkości, aby 

płatek zakrył większą jego 

część, słomki do napojów, 

woda mineralna, kwasek 

cytrynowy, sól, cukier, sok 

malinowy, kubeczki, miski z 

wodą, spinacze biurowe, 

klucze, korki, plastikowe 

klocki, piórka, gwoździe, 

plastikowe zakręcone butelki, 

monety lub inne przedmioty 

nadające się do 

doświadczenia, pudełko, 

pudełeczka po jogurtach, 

słoiki, puszki po napojach, 
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III.  

  „Muzyczne eksperymenty” – wykonywanie 

instrumentów niemelodycznych z różnorodnych 

materiałów, słuchanie brzmienia i porównywanie 

dźwięków, wspólne muzykowanie na wykonanych 

instrumentach 

 

W ogrodzie: „Wielozmysłowe spotkanie ze śniegiem” – 

eksperymentowanie z właściwościami śniegu 

 

utrzymują się na wodzie, a które toną IV.13. 

 

 samodzielne wykonuje proste instrumenty 

perkusyjne IV.11., IV.7. 

 eksperymentuje z dźwiękiem, identyfikuje i 

różnicuje dźwięki, określa ich cechy, takie 

jak barwa, natężenie itp. IV.7. 

małe plastikowe butelki, 

papierowe torebki, woreczki 

foliowe, groch, ryż, suchy 

makaron, guziki, koraliki, 

ilustracja nuty, gumki 

recepturki, taśma klejąca 

 

 

Temat 94.: Czy policzyć nam się uda? – taki eksperyment to nie nuda 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Memory” – ćwiczenia z figurami liczbowymi i 

cyframi, tworzenie par  

 „Zimo, zimo baw się z nami” – zestaw ćwiczeń 

porannych 

 

II.  

 „Matematyczne tajemnice” – wnioskowanie o stałości 

objętości cieczy, utrwalenie cyfr i znaków „>”, „>”, 

„=”, dobieranie odpowiednich monet do zakupu za 

określoną cenę, karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

– identyfikuje cyfry z odpowiadającą im 

liczebnością zbioru IV.15. 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

 

– zapamiętuje położenie elementów na 

płaszczyźnie IV.9. 

– rozumie pojęcie stałości objętości cieczy 

IV.13., z.3. 

– porównuje liczby z użyciem znaków: „=”, 

„<”, „>” IV.15. 

– rozumie aspekt kardynalny liczby naturalnej, 

wyprowadza wnioski, że liczba elementów 

nie zmienia się mimo obserwowanych 

przemieszczeń tych elementów IV.15. 

 

KP2 s. 80–81, W. „Kartoniki z 

cyframi” i „Kartoniki do 

zamiany na symbol i liczbę”, 

butelki ½ l napełnione do 

połowy wodą i zakręcone 

różnokolorowymi zakrętkami, 

5 butelek z wodą z naklejoną 

ceną, blok rysunkowy, płynne 

farby lub lekko rozwodnione 

farby plakatowe, miski z 

wodą, mąka, sól, butelki z 

wodą, miseczki do zagniatania 

lub tacki, kubeczki, 

wykałaczki, kolorowy blok 

techniczny 
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 „Pingwin” – zabawa ruchowa 

 „Mokre w mokrym” – eksperymenty plastyczne, 

malowanie farbami na mokrych kartkach 

 

III.  

 „Jeździmy na nartach” – zabawa ruchowa 

 „Mąka, sól i woda, i masa gotowa” –

eksperymentowanie z różnymi tworzywami, 

samodzielne przygotowanie masy solnej, odmierzanie 

składników według instrukcji, lepienie, rzeźbienie 

wzorów 

 

W ogrodzie: „Zimowa opowieść” – opowieść ruchowa 

 

– rozpoznaje modele monet i banknotów o 

niskich nominałach, rozumie, do czego służą 

IV.17. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– eksperymentuje z materiałem plastycznym na 

różnego rodzaju powierzchniach IV.11. 

 

 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– lepi z mas różnego typu, łączy je z innymi 

materiałami IV.11., IV.1. 

– wypowiada się na temat prac wykonanych 

przez siebie i dzieci IV.5. 
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Temat 95.: Wymyślamy różne słowa. Ach! Ciekawa nasza mowa 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I.  

 „Pada śnieżek biały” – ćwiczenia aparatu mowy, 

przenoszenie za pomocą słomki płatów śniegu z 

papieru 

 „Zimo, zimo baw się z nami” – zestaw ćwiczeń 

porannych 

 

II.  

 „Zabawne to eksperymentowanie, szyfrowanie, 

ukrywanie” – kodowanie i dekodowanie wyrazów z 

wykorzystaniem symboli graficznych, tworzenie 

rymów wyrazowych, wymyślanie słów 

abstrakcyjnych, karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

  „Zaspy” – zabawa ruchowa 

  Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXI 

 

III. 

  „Jeździmy na nartach” – zabawa ruchowa 

  „Zima i dzieci” – ćwiczenia percepcyjne i graficzne, 

definiowanie cech zimy na podstawie wiersza B. 

Formy, opisywanie estetycznych walorów zimowego 

krajobrazu, odwzorowywanie układów i kompozycji z 

 

– wzmacnia mięśnie warg i policzków IV.2. 

 

 

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach I.8. 

 

 

 

– przeżywa pozytywne emocje związane z 

dążeniem do osiągnięcia celu I.3., I.6. 

– koduje i dekoduje informacje w formie 

symbolicznego zapisu IV.9. 

– rozpoznaje i nazywa poznane litery IV.4. 

– układa wyrazy z liter i je odczytuje IV.4. 

– tworzy pary wyrazów rymujących się IV.2. 

– eksperymentuje słowami, tworząc wyrazy 

abstrakcyjne IV.6. 

– przemieszcza się według instrukcji słownej, 

wytyczającej kierunek i sposób poruszania się 

IV.14. 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne I.8. 

 

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5. 

– dokładnie odwzorowuje wzory i kształty w 

układankach i rysunkach IV.11., I.7. 

– dostrzega emocjonalną wartość otoczenia 

przyrodniczego jako źródła satysfakcji 

 

KP2 s. 82, 91, W. „Kartoniki z 

literami” i „Kolorowe klocki”, 

kolorowa kartka, pocięte 

białe, kawałki białego papieru 

wielkości ok. 1 cm, słomka, 

szarfy, klocki  
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kloców oraz wzorów graficznych, karta pracy 

 

W ogrodzie: „Łapiemy zimę” – swobodne zabawy na 

śniegu według pomysłów dzieci 

 

estetycznej II.11. 

 

 

 
 


